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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 إقرار المشرف
آراء الكهفيين النحهية في )) المهسهمة  بـ   رسالةإعداد هذه ال شهد أن  أ     

              التي قّدمها الطالب (( -ودراسة اجمع   –كتب التعميل النحهي 

 ) رمحه اهلل (كلية االمام االعظمإشرافي في ب( قد جرت نصير كاظم اسماعيل  )
اللغة العربية   في ماجستيرال شهادة، وهي  جزء من متطلبات نيل الجامعة 

 وآدابها.  

 

 

 عبد الكريم عمي عمرأ.د.                               

 م0201/   /                                          

                  رشح هذه الرسالة للمناقشة .أ  بناًء على التهصيات المتهافرة ، 

 

   معاون العميد للشؤون العلمية                                            

 م 0201/     /                                



 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 إقرار المقّهم العلمي

آراء الكهفيين النحهية ) بـ  المهسهمة  الرسالةي قد قرأُت اشهد أن        

م ( -ودراسة  اجمع   –في كتب التعليل النحهي    الطالب هاالتي قد 

 (رمحه اهلل)االمام االعظم كلية  مجلس ( إلى نصير كاظم اسماعيل )

 شهادةجزء من متطلبات نيل قسم اللغة العربية، وهي  ،الجامعة 

ووجدتها صالحة من  ،وآدابها اللغة العربية فلسفة في ماجستير

 الناحية العلمية.  

 

 المقّوم العلميّ المقّوم العلمّي                                        

 م0202/   /                                          م0202/   /  
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 اإلهذاء
 ىل هن أرشذنً وعلوين ... ربً وخالقً ... عرب األٌام يل هسانذا. إ

 .  طفىــبنا املصــذ آدم ... حبٍـب ... خري ولـــن كل عٍــىل املربأ هإ

 ىل هن أشتاق الٍه أبً ... وأهً اليت هً هن الزوح أغلى .إ

 ذا .ـهن عضـذ بـذٌن أشـ. ال.ىتً واخىاتً .ـإىل اخ

 . دهتِ سنذًا وعشًا وفخزا. ..ً ىل سوجإ

 إىل أوالدي  فهن بالقلب نشال .
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 المحتويات

 

 (  أ) 

 

 المحتويات
 ٖ-ٔ السقجمة 
 ٓٔ-ٗ نبحة عن آراء الكهفيين وكتب التعميل التخاثية التسهيج :

: آراء الكهفيين   ٚ-ٗ أوًلا
 ٛ-ٚ ثانياا: مفههم التعميل الشحهيّ 
 ٓٔ-ٛ )التعميل الّشحهّي(ثالثاا: الكتب اّلتي ُألِّفْت في 

 ٙٗ-ٔٔ الفرل األول: آراء الكهفيين في األحكام الشحهية
 ٕٛ-ٕٔ السبحث األول: التقجيم والتأخيخ

 ٘ٔ-ٖٔ   تقجيم الخبخ عمى السبتجأاوًلا : 
 ٙٔ-٘ٔ تقجيم خبخ ليذ عميهاثانياا : 
 ٛٔ-ٙٔ تقجيم خبخ )ما زال ( عميهاثالثاا : 
 ٕٓ-ٛٔ خبخ ) ما ( عميهاتقجيم معسهل رابعاا : 

 ٕٕ-ٕٓ تقجيم معسهل اسم فعل األمخ عميهخامداا : 
 ٕٗ-ٕٕ تقجيم التسييد عمى عاممهسادساا : 
 ٕٙ-ٕٗ تقجيم الحال عمى عاممهاسابعاا : 
 ٕٛ-ٕٚ الفرل بين فعل السجح وفاعمهثامشاا : 

 ٙٗ-ٜٕ السبحث الثاني: الححف واإلضسار
 ٖٖ-ٖٓ )لهًل(ححف الفعل بعج اوًلا : 
 ٖ٘-ٖٖ  ححف الفاء من )سهف(ثانياا : 
 ٖٚ-ٖ٘ ححف حخف القدم وإبقاء عسمهثالثاا : 
 ٖٛ-ٖٚ ححف )إلى( بعج )حتى(رابعاا : 
 ٔٗ-ٖٛ ححف )أن( وإبقاء عسمهاخامداا: 
 ٖٗ-ٔٗ تخخيم اًلسم الخباعيسادساا : 
 ٗٗ-ٖٗ تخخيم السزافسابعاا : 
 ٙٗ-٘ٗ تخخيم الثالثيثامشاا : 

 ٔٛ-ٚٗ الفرل الثاني: آراء الكهفيين في العامل والسعسهل
 ٜ٘-ٛٗ السبحث األول: عهامل الخفع

 ٔ٘-ٛٗ العامل في السبتجأ والخبخاوًلا : 
 ٗ٘-ٔ٘ العامل في خبخ )إّن( وأخهاتهاثانياا : 
 ٙ٘-ٗ٘ العامل في رفع الفعل السزارعثالثاا : 
 ٜ٘-ٚ٘ اعتسادإعسال العخف من دون رابعاا : 
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 (  ب) 

 

 ٕٚ-ٓٙ السبحث الثاني: عهامل الشرب
 ٔٙ-ٓٙ إعسال اسم الفاعل في حالة السزيّ اوًلا : 
 ٖٙ-ٔٙ العامل في خبخ )ما( الحجازيةثانياا : 
 ٚٙ-ٖٙ الشرب عمى الخالفثالثاا : 
 ٜٙ-ٚٙ خبخ كان مشرهب عمى الحالرابعاا : 

 ٔٚ-ٜٙ العامل في السدتثشى بـ)إًل(خامداا : 
 ٕٚ حتى َتْشِرب بشفدهاسادساا : 

 ٔٛ-ٖٚ السبحث الثالث: عهامل أخخى 
 ٘ٚ-ٖٚ التشازع في العسلاوًلا : 
 ٚٚ-٘ٚ إعسال )أْن( السخففةثانياا: 
 ٛٚ-ٚٚ إلغاء )إّن( عن العسلثالثاا : 
 ٔٛ-ٛٚ العامل في الذخط وجهابهرابعاا : 

 ٖٗٔ-ٕٛ السعانيالفرل الثالث: آراء الكهفيين في األدوات وحخوف 
 ٖٔٔ-ٖٛ السبحث األول: األدوات

: أصل األدوات  ٖٜ-ٖٛ أوًلا
 ٘ٛ-ٖٛ أصل )مشُح وُمْح(-ٔ
 ٙٛ-٘ٛ أصل )المهّم(-ٕ
 ٜٛ-ٚٛ األصل في إياك ونحهها-ٖ
 ٖٜ-ٜٛ األصل في )هحا( و)هه( و)الحي(-ٗ

 ٚٓٔ-ٜٗ ثانياا: أدوات ُاخُتمف في تدسيتها
 ٜٙ-ٜٗ نعم وبئذ اسسان-ٔ
 ٜٛ-ٜٙ رّب اسم عشج الكهفيين-ٕ
 ٔٓٔ-ٜٛ )أفعل( التعجب اسم عشج الكهفيين-ٖ
 ٖٓٔ-ٔٓٔ )حاشا( فعل عشج الكهفيين-ٗ
 ٘ٓٔ-ٖٓٔ )اآلن( فعل عشج الفخاء-٘
 ٚٓٔ-٘ٓٔ كان وأخهاتها حخوف-ٙ

 ٖٔٔ-ٚٓٔ ثالثاا: أدوات أخخى 
 ٜٓٔ-ٚٓٔ كال وكمتا اسسان مثشيان-ٔ
 ٔٔٔ-ٜٓٔ اسم اإلشارة هه اسم مهصهل-ٕ
 ٖٔٔ-ٔٔٔ أيهم معخب عشج الكهفيين في كل حال-ٖ

 ٖٗٔ-ٗٔٔ السبحث الثاني: حخوف السعاني
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: معاني الحخوف  ٖٕٔ-ٗٔٔ أوًلا
 ٙٔٔ-ٗٔٔ أو بسعشى الهاو أو )بل(-ٔ
 ٛٔٔ-ٙٔٔ مجيء )إْن( بسعشى )إْذ(-ٕ
 ٕٓٔ-ٛٔٔ مجيء الهاو زائجة-ٖ
 ٖٕٔ-ٕٔٔ األلف والالم تكهن بجًلا من هاء الزسيخ-ٗ

 ٕٛٔ-ٖٕٔ ثانياا: أصل الحخوف
 ٕٙٔ-ٖٕٔ لكّن مخّكبة-ٔ
 ٕٚٔ-ٕٙٔ أصل نهن التهكيج الخفيفة-ٕ
 ٕٛٔ-ٕٚٔ ًلم اًلبتجاء هي ًلم القدم-ٖ

 ٖٗٔ-ٜٕٔ ثالثاا: حخوف أخخى 
 ٖٖٔ-ٜٕٔ وظيفة أحخف العمة في التثشية والجسع واألسساء الدتة-ٔ
 ٖٗٔ-ٖٖٔ األلف والالم في اًلسم العاهخ-ٕ

 ٜٚٔ-ٖ٘ٔ الفرل الخابع: آراء الكهفيين في مدائل متفخقة
 ٜٗٔ-ٖٙٔ السبحث األول: آراء في األفعال

 ٖٛٔ-ٖٙٔ األصل في األفعال اإلعخاباوًلا : 
 ٜٖٔ-ٖٛٔ فعل األمخ معخبثانياا : 
 ٔٗٔ-ٓٗٔ األفعال الهاقعة بعج )إْن( السخّففة من الثقيمةثالثاا : 
 ٗٗٔ-ٔٗٔ اًلسم وثقل الفعل عمة خفةرابعاا : 

 ٙٗٔ-ٗٗٔ اكتفاء )ظّن( بسفعهل واحجخامداا : 
 ٛٗٔ-ٙٗٔ مجيء الفعل الساضي حاًلا من دون قجسادساا : 
 ٜٗٔ-ٛٗٔ ما جخى من األفعال مجخى نعم وبئذسابعاا : 

 ٚ٘ٔ-ٓ٘ٔ السبحث الثاني: آراء في العطف
 ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ العطف بـ)لكن( بعج اإلثباتاوًلا : 
 ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ العطف عمى الزسيخ السترل السخفهعثانياا : 
 ٘٘ٔ-ٖ٘ٔ العطف عمى الزسيخ السجخورثالثاا : 
 ٚ٘ٔ-٘٘ٔ العطف عمى مهضع )إّن( واسسهارابعاا : 

 ٗٙٔ-ٛ٘ٔ السبحث الثالث: آراء في اإلعخاب
 ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ إعخاب )ما( في )بئدسا(اوًلا : 
 ٓٙٔ-ٜ٘ٔ )عدى(إعخاب السرجر السؤول بعج فاعل ثانياا: 
 ٕٙٔ-ٓٙٔ إعخاب ضسيخ الفرلثالثاا : 
 ٗٙٔ-ٕٙٔ إعخاب جهاب الطمبرابعاا: 
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 ٜٚٔ-٘ٙٔ السبحث الخابع: آراء أخخى 
 ٙٙٔ-٘ٙٔ أصل )اًلسم( واشتقاقهاوًلا : 
 ٜٙٔ-ٙٙٔ أصل اًلشتقاقثانياا : 
 ٔٚٔ-ٜٙٔ السدألة الدنبهريةثالثاا : 
 ٕٚٔ-ٔٚٔ تأكيج الشكخةرابعاا : 

 ٗٚٔ-ٖٚٔ إقامة العخف مقام الفاعل مع وجهد السفعهلخامداا : 
 ٘ٚٔ-ٗٚٔ اًلعتساد في اسم الفاعل الهاقع مبتجأسادساا : 
 ٚٚٔ-٘ٚٔ أعخف السعارفسابعاا : 
 ٛٚٔ-ٚٚٔ صخف ما ًل يشرخف لمزخورةثامشاا : 
 ٜٚٔ-ٛٚٔ التعّجب من لهني )البياض والدهاد(تاسعاا : 
 ٔٛٔ-ٓٛٔ الخاتسة

 ٜ٘ٔ-ٕٛٔ السرادر والسخاجع
 A-B ممخص الخسالة بالمغة اًلنكميدية 

 
 

  



 

 

 املُقدّمَة  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة
تانا بو ما لؼ يؤِت آعمى األمؼ أجسعيؽ، و  الكخيؼ الحسج هلل الحي فّزمشا بالقخآن

مؽ العالسيؽ، أْنَدَلُو ىجاية، َوَجَعَمُو لمذخائع الدساوية خاتسة، ثؼ جعل لو مؽ نفدو  اأحج  
حجة  عمى الجىخ قائسة، والرالُة والدالُم عمى َمْؽ كان ُخمقُو القخآن، ووصيتو القخآن، 

((، وعمى آلو وأصحابو خيُخكْؼ َمْؽ تعّمؼ القخآَن َوَعّمَسوُ وميخاثو القخآن، القائـل: ))
 بيؽ الظاىخيؽ، أما َبعـُج:الظي

فإّن عمؾم العخبية جسيعيا مؾصمة إلى معخفة كتاب هللا العديد بالؾقؾف عمى  
؛ إذ بو تفتح ة  ومشدل اأسخاره العسيقة، والشحؾ واحج مؽ أىؼ تمػ العمؾم وأرفعيا قجر  

مشو  امغاليق الكمؼ، ويدتكيؼ الشظق، ويقؾم المدان، ولتمػ األىسية رحت أختار جانب  
خمرؾا أألخخج تخاث قؾم بحلؾا كل غاٍل ونفيذ بعجما  ايانع   ادى أن أراه مخزخ  ع

الشية بعدم شجيج، ورغبة جامحة في ىحا السجال مؽ العمؼ، وعمؼ الكؾفييؽ في ىحا 
الجانب واسع، ولكؽ قج أصابيؼ الحيف بسا اتيسيؼ بعض الشحاة، ورد بعض 

واعتسادىؼ عمى الدساع عمى خالف مدائميؼ، لتؾسعيؼ وانفتاحيؼ عمى لغة العخب 
 البرخييؽ.

ن البرخييؽ ىؼ أصحاب الفزل في تأسيذ الشحؾ وتأصيمو، أوالشػ  
والكؾفيؾن األوائل كالكدائي والفخاء قج استسجوا عمسيؼ مؽ البرخييؽ، ولكؽ ال يعشي 

ن تغمق أبؾاب االجتياد والتفكيخ، ووجيات الشغخ في ىحا الرخح الكبيخ، وإذا أىحا 
أصؾل الشحؾ ثابتة عشج الفخيقيؽ، فال ضيخ في االختالف في الجدئيات  كانت

ألن المغة كائؽ حي يشسؾ ويتظؾر، فإذا عيخ شيء ؛والفخوع، وىحا الخالف طبيعي 
والسيسا إذا كانت العخبية في عرؾرىا األولى لؼ يتدخب  ،ويتخك فال يسكؽ أن ييسل

ؾ الكؾفييؽ الفتقاره إلى كتاب يمؼ مؽ نح اإلييا المحؽ، وجاءت الجراسة لتجسع جانب  
ليؼ الشحؾية، فاختخت كتب العمل التخاثية ألجسع مشيا آراء الكؾفييؽ، ءىؼ ومداءآرا



 المقدمة
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غيخ أن مشاقذة ناقل الخأي تختمف باختالف طبيعة التفكيخ واالحتجاج، فكان عشؾان 
ا ودراسة(. الشحؾي الجراسة )آراء الكؾفييؽ الشحؾية في كتب التعميل   جسع 

مت الجراسة بجسع آراء الكؾفييؽ مؽ كتب العمل التخاثية وتؾثيقيا مؽ خالل تسث
الؾقؾف عمى كتب الكؾفييؽ، وإن كانت قميمة كسعاني القخآن لمفخاء، ومجالذ ثعمب، 
وكتب ابؽ األنباري، أو ما نقمو العمساء الستقجمؾن والستأخخون عشيؼ؛ إذ ليذ كل ما 

ي الكؾفي نؾرد الحجج التي تعّزجه باالعتساد ندب إلييؼ ىؾ صحيح، وبعج تؾثيق الخأ
الخأي السعشّي، ثّؼ إيخاد الخأي السخالف وبيان حججو،  ذكختعمى الكتب التي 

ومشاقذة ذلػ مؽ الباحث واالنتياء بتخجيح أحج الخأييؽ، أّما السشيج الستبع في ىحه 
 الجراسة، فكان السشيج الؾصفي مع االستعانة بالسشيج السقارن.

قى البحث مادتـو العمسية مؽ السرادر المغؾية، ومشيا كتب العمل وقج است
آراء الكؾفييؽ نقال  وتؾثيق ا  ذكختالتخاثية ، فزال  عؽ السرادر والسخاجع الشحؾية التي 

ودراسة ، فقج تشؾعت مرادر ىحه الجراسة؛ إذ جسعت بيؽ الكتب الشحؾية، والمغؾية، 
عؽ  جؼ ، وكتب الخالف الّشحؾّي ، فزال  وكتب معاني القخآن وإعخابو، وكتب التخا

 االستعانة بالجراسات التي كان ليا فزـل الدبق في ىحا السيجان.

بتؾجييـات أستاذي السذخف األستاذ  اعمى هللِا ومدتزيئ   فبـجأت بالعسل متكـال  
لو  االجكتؾر )عبج الكخيؼ عمي عسخ( الحي أعظاني مؽ وقتو الثسيؽ ما يجعمشي مجيـش  

 ما بقي العسخ والحي كان لو قرب الدبق في إغشاء ىحه الخسالة َوَسج ثغخاتيا.

واقتزت طبيعة السادة السجسؾعة أن ُيقّدؼ البحث عمى أربعة فرؾل مدبؾقة 
فييا مشيج الجراسة، ومختؾمة بالشتائج التي تؾصل إلييا البحث، أّما  تبيشبسقجمة 

الفرل األول، فكان )آراء الكؾفييؽ في األحكام الشحؾية(، واشتسل عمى مبحثيؽ، 
السبحث األول: التقجيؼ والتأخيخ، والسبحث الثاني: الححف واإلضسار، وأّما الفرل 

عسؾل(، واشتسل عمى ثالثة مباحث، الثاني، فكان )آراء الكؾفييؽ في العامل والس
السبحث األول: عؾامل الخفع، والسبحث الثاني: عؾامل الشرب، والسبحث الثالث: 
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عؾامل أخخى، وأّما الفرل الثالث فكان )آراء الكؾفييؽ في حخوف السعاني 
واألدوات(، واشتسل عمى مبحثيؽ، مبحث لمحخوف، ومبحث لألدوات، وكان الفرل 

 فييؽ في مدائل متفخقة(، كاألفعال واإلعخاب والعظف، وآراء أخخى. الخابع )آراء الكؾ 

عبج الكخيؼ عمي عسخ )وبعُج، فإّني أتؾجو بالذكخ الجديل إلى األستاذ الجكتؾر 
قّجم لي يج  إذ، الحي كان لو فزل اإلشخاف عمى البحث وإتسام مديختو، (السغاري 
والتؾجييات زرة السعشؾية والعمسية، والسؤاالسداعجة بإبجاء السالحغات الجقيقة، العؾن و 

الدجيجة التي كان ليا األثخ الكبيخ في عيؾر البحث عمى ىحه الرؾرة، فمو مشي وافخ 
 الذكخ واالمتشان.

الحي اقتخح  ( مازن عبج الخسؾل )الجكتؾر االستاذوأقجم شكخي وامتشاني الى 
العغؼ )رحسو هللا ( كمية االمام االعشؾان ، وأساتحة قدؼ المغة العخبية في  عمي  

ا في ُنرحي والؼ يجخخ  ؽوالحيالجامعة  ، والى كل مؽ مج يج العؾن لي فجداىؼ  وسع 
 هللا عشي خيخ الجداء . 

وأتقجم بؾافخ شكخي واحتخامي ألعزاء لجشة السشاقذة، التي سيكؾن 
 ة .الخساللسالحغاتيؼ وتؾجيياتيؼ األثخ البالغ في االرتقاء بسدتؾى 

لي أْن أذُكَخ أّنشي قجمت ىحا الجيج الستؾاضع وتؾخيت فيو  وفي الختام يظيب
الرؾاب والححر ما استظعُت، فإْن أصبُت جادة الّرؾاب فحلػ مؽ هللا وحجه، وكخم 
فزمو عمّي وىحا ُمبتغاي وأممي، وإْن كشُت قج جانبت الرؾاب وتعثخت بي الخظى 

وما تؾفيقي وال احتدابي فحلػ ِمْؽ ضعف اإلندان وقّمـة حيمتو، وحدبي أّني حاولت، 
 إاّل باهلل، وآخخ دعؾانا أِن الحسُج هلل ربِّ العالسيؽ .
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 التمهيد

 نبذة عن آراء الكوفيين وكتب التعليل.

 : آراء الكوفيين.أوًل 

لع يرل إليشا مغ الكتب التي ألفيا نحاة الكػفة إال القميل، ككتاب معاني القخآن 
كتب الكدائي، حّتى أنَّ السكتبات  لمفخاء، إذ ضاع الكثيخ مغ كتبيع السيّسة، مثل

اسسو:  االعخبّية ال تعخف الكثيخ مّسا يحكخ لو في الشَّحػ، ويشدب إليو القجماء كتاب  
، ومغ كتبيع التي ضاعت: كتاب الحجود لمفّخاء، وىػ كتاٌب نحػّي، (ٔ)السخترخ

ػ التي مغ أبػاب الّشح ا، وجسع فيو كثيخ  (ٕ)أودعو الفخاء خالصة نحػه ونحػ أساتحتو
 .(ٖ)دار الخالف حػليا بيغ السحىبيغ

ولع يرل إليشا مغ كتب ثعمب الّشحػّية كحلظ، إال ما أودعو في أماليو، ونقل سائخ 
آرائو الستأخخون، والحال يشصبق عمى أبي بكخ ابغ األنباري؛ فمع يرل إليشا كتابو: 

 .(ٗ)عغ كتب أخخى لع ترل إليشا شخح الكافي، فزال  

كػفييغ جعل الشحػييغ الستأخخيغ مغ أصحاب كتب العمل كالعكبخّي إّن ضياع كتب ال
والخػارزمي يعتسجون في نقل آراء الكػفييغ عمى ما أودعو البرخيػن األوائل في 

، وكان  األخيخ يعخض آراء ىـ(ٖٓٗ)والّدجاجي ىـ(ٖٛٙ) كتبيع، وال سيسا الّديخافي

                                         
 .ٜٓيشطخ: الفيخست  (1) 

 .ٕٓٗ/ٙٔيشطخ: تاريخ بغجاد  (2)

 .ٜٔيشطخ: الفيخست  (3)

 .ٕ٘ٙيشطخ: ندىة االلباء  (4)
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البغجادييغ والكػفييغ  الكػفييغ بألفاظ غيخ ألفاضيع؛ إذ كان يشقميا عغ بعس
خوىا، ونزَّ عمى ذلظ بقػلو: ))وإنَّسا نحكخ ىحه الستأخخيغ الحيغ عخضػىا و فدّ 

األجػبة عغ الكػفييغ عمى حدب ما سسعشا مّسا يحتّج بو ّمْغ يشُرخ محىبيع مغ 
الستأخخيغ، و عمى حدب ما في كتبيع إال أنَّ العبارة عغ ذلظ بغيخ ألفاضيع و 

ا لػ تكّمفشا حكاية ألفاضيع بأعيانيا لكاَن في نقل ذلظ مذّقة عميشا السعشى واحج، ألنّ 
مغ غيخ زيادة في الفائجة، َبل لعّل أكثخ ألفاضيع ال يفيسيا مغ لع يشطخ في كتبيع، 
وكثيٌخ مغ ألفاضيع قج ىّحبيا َمْغ نحكي عشو محىب الكػفييغ، مثل ابغ كيدان، و ابغ 

. فشحغ إّنسا نحكي عمل الكػفييغ عمى ألفاظ شقيخ، و ابغ الخياط، و ابغ األنباري 
ىؤالء و َمْغ جخى مجخاىع، مع أّنُو ال زيادة في السعشى عمييع، وال بخذ حظ يجب 

 .(ٔ)ليع((

يذتسل عمى التػثيق مسا نقمو أصحاب كتب العمل  البحثفالشّز الدابق يجعل مشيج 
، وىػ هىح البحثمادة  مشيع تعغ الكػفييغ؛ إذ إّن الدجاجي أقجم السؤلفيغ الحيغ أخح

في نّرو الدابق يرّخح بأّنو أخح آراء الكػفييغ وحججيع مسغ عاصخه ونيج مشيجيع 
ونرخ محىبيع، فسا ضّشظ بسغ جاء بعج الدجاجي؟ مغ ىشا كان مدار الجراسة 
يقتزي نقل رأي الكػفييغ، ثّع حججيع، ثّع تػثيق الخأي قبل مشاقذتو وبيان مؤيجيو 

 ومخالفيو.

مغ اإلشارة إلى أّن آراء الكػفييغ التي نقميا لشا أىل المغة والشحػ سارت عمى وال بّج 
مشيج مغايخ لسشيج البرخييغ، وىحا ما جعميا مجرسة مدتقمة، غيخ أّن القاعجة التي 
انصمقت مشيا مجرسة الكػفة ىي مجرسة البرخة؛ إذ ))اجسع القجماء عمى أن نحػ 

ا تقػل بمغة العرخ مجرسة مدتقمة، سػاء مشيع ، أو كسمدتقال   االكػفييغ يذكل محلب  
                                         

 .ٕٖٔ-ٖٔٔاإليزاح في عمل الشحػ:  (1)
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أصحاب كتب الصبقات والتخاجع مثل ابغ الشجيع في كتابو الفيخست، والدبيجي في 
 .(ٔ)كتابو شبقات الشحػييغ والمغػييغ، أو كتب أصحاب السباحث الشحػية((

اءات ؛ فيع الحيغ أرسػا عمػم العخبية وعمع القخ اوأما نذأة الشحػ العخبي، فكان برخي  
والحجيث الذخيف خجمة لمقخآن الكخيع، وبعج أن اتزح مشيج مجرسة البرخة، وترجر 

 الخؤاسي ىـ(ٛٚٔ)عمساؤىا لمجرس، ضيخت مجرسة الكػفة بخئاسة أبي جعفخ
حيغ عّجىسا القجماء في الصبقة األولى مغ نحاة م، ومعاذ بغ مدمع، الىـ(ٛٚٔ)

  .(ٕ)الكػفة

الجراسة الشحػية في الكػفة إنسا تبجأ بالكدائي،  ويخى الجكتػر ميجي السخدومي ))أن
اء بعجه ، تػاله الفخّ اججيج   افيػ عالع أىل الكػفة وإماميع، وىػ الحي نيج الشحػ مشيج  

، أّما (ٖ)بالخعاية، فيسا رئيدا ىحه السجرسة والييسا يعدى تأسيديا وتشطيع مشيجيا((
رسسا صػرة ىحا الشحػ، ووضعا  اء ))ىسا المحانشػقي ضيف، فيخى أّن الكدائي والفخّ 

 .(ٗ)أسدو وأصػلو((

غيخ أّن نحػ الكػفة كان مدتشجا إلى البرخييغ كسا أسمفشا، فأخحوا مادة درسيع  
األول مغ كتاب سيبػبو، فجرسو الكدائي عمى أبي الحدغ األخفر بعج السشاضخة التي 

 .(٘)دارت بيشيسا

                                         
 .٘٘ٔالسجارس الشحػية لذػقي ضيف  (1)

 .ٕ٘ٔشبقات الشحػييغ  (2)

 .ٜٚمجرسة الكػفة  (3)

 .ٗ٘ٔالسجارس الشحػية  (4)

 .ٛٓٔندىة االلباء  (5)
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 لكغ استشادىا عمى مجرسة البرخة لع يسشعيا مغ تكػيغ أسديا وأصػليا، 
يخالف مشيج  اججيج   اومشافدة مجرسة البرخة، بل ))استصاعت أن تخسع لشفديا مشيج  

 .(ٔ)أىل البرخة، وأن تفخض ىحا السشيج عمى دارسي العخبية في بغجاد((

 ويسكغ أن نمتسذ ذلظ في ما ُنقل عغ الكدائي؛ إذ قيل: إّنو جالذ الخميل، 
، مسا جعل ةوالحجاز، وتياموسألو عغ عمسو، فأعمسو أنو أخحه مغ بػادي نجج، 

ثع يخجع إلى البرخة، فيجج الخميل قج  ، حال إلييا، ويجسع ما يجسعج الخّ الكدائي يذّ 
 .(ٕ)لظتػفي فجالذ يػنذ بغ حبيب، وقج شيج لو بح

 ثانًيا: مفهوم التعليل النحوي  

–: التعميل مرجر )عّمل(، والثالثّي مشو )عّل(، ومعشاه: مخَض، فالعمة ة لغة  الِعمّ 
بسعشى السخض: َعّل يعّل واعتّل، أي: مخَض فيػ عميٌل، وأعّمو هللا، وال  -بكدخ العيغ

الحي يذغل صاحبو ، وتأتي كحلظ بسعشى الحجث (ٖ)أعّمظ هللا، أي ال أصابظ بعّمة 
مشعو مغ شغمو األّول، وتأتي كحلظ بسعشى  اثابت   عغ حاجتو، كأّنيا صارت شغال  

  . (ٗ)الّدبب: ىحا عّمٌة ليحا ، أي سبٌب لو 

: ىػ الّشطخ في األحكام الّشحػية وما يخونو مغ والتعميل في اصصالح الشحػييغ
ل في الجرس الشحػّي، و))ىي ، والعمة لفظ مخادف لمتعمي(٘)أسباب داعية لتمظ األحكام

                                         
 .ٕٜمجرسة الكػفة  (1)

 .ٜ٘يشطخ: ندىة األلباء  (2)

 .  ٔٚٗ/ٔٔيشطخ: لدان العخب   (3)

 . ٕٚٗ-ٔٚٗ/ٔٔ السرجر نفدويشطخ:  (4)

 .  ٜٙيشطخ: االقتخاح :  (5)
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وىي ضخورية ضخورة  (ٔ)فيو(( امؤثخ   اما يتػقف عميو وجػد الّذيء ويكػن خارج  
، (ٕ)جعمتيا الّخكغ الّخابع مغ أركان الكياس، كسا إّن قياس العّمة معسػل بو باإلجساع

فيي أداة إيزاح لسا خخج عغ األصل؛ ألّن َما عجل عغ األصل افتقخ إلى إقامة 
  .(ٖ)ل، لعجولو عغ األصل((الّجلي

وميسا يكغ مغ أمخ العمل، فقج كانت في خجمة الّقػاعج الّشحػية والشرػص اّلتي 
استشبصت مشيا تمظ الّقػاعج؛ إذ ىي تػضح الّقاعجة وتبيغ خرائريا وتبخر ورودىا 
بذكميا اّلحي جاءت عميو، وال بّج لكل حكع نحػي مغ عّمة تجعػ إليو، لحلظ كانت 

يقة الّرمة بالّشحػ العخبّي؛ إذ إّنيا قج تكػن لتقعيج ضاىخة نحػية أو لتثبيت العّمة وث
 حكع نحػي.

وفي ما يخّز نذأة العمة، فمعّل عبج هللا بغ أبي اسحاق الحزخمي مغ أوائل الّشحاة 
اّلحيغ اىتسػا بالعمة وبمغػا الغاية فييا؛ إذ قال عشو ابغ سالم: ))وكان أّول مغ بعج 

 .(٘)، وكحلظ قال عشو القفصي(ٗ)العمل((و كياس الّشحػ ومّج ال

:)  ثالًثا: الكتب ال تي ُأل ِّفْت في )التعليل الن حوي 

إّن العشاية بأمخ العّمة يدداد كمسا تقجم الّدمغ بالّشحػييغ، فبعج أن كان الّتعميل محيال  
ا ُيفخد بالتأليف ويخز بالكتب، وال سيسا  لمحكع الّشحػي، صار مع مخور الدمغ عمس 
في القخن الخابع، فألف في العّمة الّشحػية كثيٌخ مغ الشحػييغ، غيخ أنو لع يرل إليشا 

                                         
 . ٗ٘ٔالّتعخيفات  (1)

 .  ٘ٓٔيشطخ: لسع األدلة  (2)

 . ٕ٘ٗ/ٔ -ٓٗ: السدألة  يشطخ: اإلنراف (3)

 . ٗٔ/ٔشبقات فحػل الّذعخاء  (4)

 . ٘ٓٔ/ٕيشطخ: إنباه الّخواة  (5)
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، وىي مغ األقجم إلى األحجث: البحث ميل، وىي السعتسجة في ىحامشيا إال الق
ىـ(، و)عمل الّشحػ( البغ الػراق ٖٖٚ)اإليزاح في عمل الّشحػ( لمّدجاجي )ت 

ىـ(، و)ثسار الرشاعة في العخبية( ٕٜٖىـ( و)عمل التثشية( البغ جشي )تٖٔٛ)ت
ىـ( ٚٔٙمّي )تىـ( و)تذخيح العمل في شخح الجسل لمخػارز ٜٓٗلمجميذ الشحػّي )ت

ىـ( و)رسالتان في العمة ٙٔٙو)الّمباب في عمل البشاء واإلعخاب( لمعكبخي )ت
ىـ(، ولع نجج في األخيخ أي رأي لمكػفييغ بدبب إيجازه، ٕٚٛالشحػية( لمجماميشي )ت

 أمأ الكتب الباقية فكان لمباب الحظ األكبخ في نقل آراء الكػفييغ.

ي اعتسجناىا في بحثشا، وما سػاىا فإما أّنو لع ىحا ما بيغ أيجيشا مغ كتب العمل الت
يرل إليشا، أو أّنو لع يصبع، أو أّنشا لع نحرل عميو، غيخ أّن الكتب التي ألفت في 

محسػد جاسع الّجروير في أشخوحتو لمّجكتػراه  السخحػم الجكتػرالعّمة كثيخة، وقج ذكخىا 
اية القخن الّدادس اليجخي مع تاريخ وتصػر حتى ني –السػسػمة بـ )) العّمة الّشحػية 

 وىي : (ٔ)ىـ( ((ٖٔٛتحقيق كتاب عمل الّشحػ البغ الػّراق )ت

 ىـ(.ٕٙٓالعمل في الّشحػ: لقصخب )ت بعج سشة  -ٔ

 ىـ(.ٖٕٓعمل الّشحػ: لمسازنّي )ت  -ٕ

 ىـ(.ٖٔٔعمل الّشحػ: لمحدغ بغ عبج هللا األصبياني )ت -ٖ

 ىـ(.ٖٔٔ)تصبيانينقس عمل الّشحػ: لمحدغ بغ عبج هللا األ -ٗ

 العمل في الشحػ: البغ الحائظ. -٘

 ىـ(.ٜٜٕالسختار في عمل الشحػ: البغ كيدان)ت  -ٙ
                                         

 مغ األشخوحة السعشية.  ٙٗ – ٖٙيشطخ: الرفحات  (1)



 يدالتمه

 

)ٔٓ( 
 

 مازن : تحقيق ،(ىـٖٖٚ ت) الدجاجي القاسع أبػ: الشحػ عمل في اإليزاح-ٚ
 .مٜٙٛٔ ،٘ط بيخوت، -الشفائذ دار السبارك،

 ىـ(.ٖ٘ٗكتاب السجسػع عمى العمل: لسبخمان )ت -ٛ

 ،(ىـٖٔٛ: ت) الػراق بغ الحدغ، أبػ العباس بغ هللا عبج بغ دمحم: الشحػ عمل-ٜ
، ٔالخياض / الدعػدية، ط -ة الخشجمكتب الجروير، دمحم جاسع محسػد: تحقيق

 م.ٜٜٜٔ

 ىـ(.ٜٖٔتقديسات العػامل وعمميا: لمفارقي )ت  -ٓٔ

 التسيسي، صبيح: تحقيق( ىـٕٜٖت) جشي بغ عثسان الفتح أبػ: التثشية عمل -ٔٔ
 شخح عمل الّشحػ: لمبخجاني. -ٕٔ.مرخ -الجيشية الثقافة مكتبة

 البخىان في عمل الّشحػ: البغ عبجوس. -ٖٔ

 كتاب العمل: إلسساعيل بغ دمحم الشحػي. -ٗٔ

 هللا عبج بغ الحديغ بغ هللا عبج البقاء أبػ: واإلعخاب البشاء عمل في المباب -٘ٔ
 دار الشبيان، اإللو عبج:  تحقيق ،(ىـٙٔٙ: ت) الجيغ محب البغجادي العكبخي 

 .مٜٜ٘ٔ ،ٔط دمذق، -الفكخ

 اإلعخاب في عمل اإلعخاب: أبػ البقاء العكبخي. -ٙٔ

إقامة الجليل عمى صحة الّتسثيل وفداد الّتأويل: البغ ىذام األنراري  -ٚٔ
 ىـ(.ٕٚٙ)ت

 ىـ(.ٜٙٓٔارتقاء الّديادة في عمع أصػل الّشحػ: ليحيى الّذاوي السغخبي )ت -ٛٔ



 يدالتمه

 

)ٔٔ( 
 

 لعمل: لعيدى بغ مػىػب.كتاب ا -ٜٔ

 مػسى بغ الحديغ:  العخبية عمع في الرشاعة ثسارونزيف إلى ما سبق: كتاب 
 وزارة حجاد، جسيل حشا: تحقيق( ىـٜٓٗ حجود في ت) الشحػي  بالجميذ الذييخ
 الحديغ بغ القاسع: الجسل شخح في العمل تذخيحو  .مٜٜٗٔ ،ٔط األردن، في الثقافة

 مكة -القخى  أم جامعة العسيخي، سالع محدغ عادل: تحقيق ،(ىـٚٔٙ ت) الخػارزمي
: لسحسج بغ عسخ السعخوف و)رسالتان في العمة الشحػية(  م.ٜٜٛٔ ،ٔط السكخمة،

، اعجاد : شخيف عبج الكخيع الشجار،مجمة الجراسات  ىـ(ٕٚٛلجماميشي )تبا
 .م ٕٗٓٓ،   ٛٔاالجتساعية ، صشعاء ، العجد 



 
 
 
 
 
 

 
    

  ةالنحوي االحكامآراء الكوفيني يف 

     
                    

 

 

 

 
 



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٔٔ( 
 

 الفصل األول: آراء الكهفيين في األحكام الظحهية.

، وىػ وضع الذيء (ٔ)الحكع الشحػّؼ ىػ ))إسشاد أمخ إلى آخخ إيجاًبا أو سمًبا((    
جائد عمى الفي مػضعو، وىػ خسدة أنػاع: الػاجب والسسشػع والحدغ والقبيح و 

ومحطػر الدػاء، كسا أّن الحكع الذخعي خسدة: واجب ومشجوب ومباح ومكخوه 
 .(ٕ))حخام(

فالػاجب نحػ: رفع الفاعل ونرب السفعػل، وجخ السزاف إليو، وتشكيخ الحال      
التسييد، والسسشػع: ضّج الػاجب، والحدغ نحػ: رفع السزارع الػاقع جداء بعج شخط 
ماض، والقبيح نحػ: رفع السزارع في جػاب شخط السزارع، والجائد، كتقجيع الخبخ 

 فعػل عمى الفاعل.عمى السبتجأ، والس

واتدست األحكام الشحػية بشػعيغ مغ الدسات: سسات ثابتة، وىي األصػل التي      
لع يختمفػا فييا، وسسات متغيخة، وىي الفخوع التي اختمفػا فييا، وذىبػا فييا محاىب 

 .(ٖ)شتى

الكػفييغ في األحكام الشحػية  الشحػييغ في ىحا الفرل ىػ آراء يعشي البحثوما      
مبحثيغ: مبحث البحث ىحا في  أصحاب كتب العمل، وقج تشاولالستغيخة، والتي نقميا 

 لمتقجيع والتأخيخ، ومبحث لمححف واإلضسار.

  

                                                           

 .ٕٜالتعخيفات لمذخيف الجخجاني  (1)

 .ٖٜ/ٔالسحرػل في عمع أصػل الفقو لمخازؼ  (2)

 .ٗٔدكتػراه( اشخوحة يشطخ: األحكام الشحػية بيغ الشحاة وعمساء الجاللة ) (3)



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٕٔ( 
 

 الطبحث األول: التقديم والتأخير.

جسع مغ العمساء  ذكخهالتقجيع والتأخيخ مػضػع جامع بيغ الشحػ والبالغة، و       
الجيابحة عخضا وتحميال، فقج عمق سيبػيو عمى كالم العخب قائال: ))إّنيع يقجمػن في 

السخاد بالتقجيع , ف(ٔ)((كالميع ما ىع ببيانو أعشى؛ وإن كانا جسيًعا ييسانيع ويعشيانيع
 والتأخيخ: ىػ نقل لفع عغ رتبتو في نطام الجسمة العخبية؛ فختبة الفاعل قبل السفعػل،

 والسبتجأ قبل الخبخ، فإذا جاء الكالم عمى عكذ ذلظ؛ قيل: إن فيو تقجيًسا وتأخيًخا.

وتقجيع جدء مغ الكالم أو تأخيخه ال يأتي اعتباشا في نطع الكالم وتأليفو، وإنسا       
يكػن عسال مقرػدا يقتزيو دقة غخض بالغي أو داع مغ دواعيو، والغخض الّجاعي 

ذاتو الغخض الّجاعي لتأخيخه، وامتجح الذيخ عبج القاىخ  لتقجيع جدء مغ الكالم ىػ
الجخجاني ىحه الطاىخة قائال: ))ىػ باب كثيخ الفػائج، جع السحاسغ، واسع الترخف، 
بعيج الغاية، وال يدال يفتخ لظ عغ بجيعو، ويفزي بظ إلى لصيفو، وال تدال تخػ شعًخا 

لحؼ راقظ ولصفو عشجك أن يخوقظ مدسعو، ويمصف لجيظ مػقعو، ثع تشطخ فتجج أن ا
 )ٕ(.قجم فيو شيًئا وحػل المفع عغ مكان إلى مكان((

في ىحا السبحث آراء الكػفييغ التي نقميا لشا أصحاب كتب العمل في  ذكخوسأ     
 باب التقجيع والتأخيخ، لتػثيقيا ودراستيا.

  

                                                           

 .ٖٗ/ٔالكتاب  (1)

 .ٜٙدالئل اإلعجاز  (2)



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٖٔ( 
 

 تقديم الخبر على الطبتدأ::  اوًل 

امتشاع تقجيع الخبخ عمى السبتجأ؛ ألّن تقجيع الخبخ نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ       
ِليل عمى َجَػازه  يؤدؼ إلى إضسار قبل الحكخ، ورّجح ىػ جػاز تقجيسو، قال: ))َوالجَّ

اِعخ:  } مغ الػافخ{ الدساع َواْلِكَياس، أمَّا الدساُع َفَقْػل الذَّ

(ٔ)َشْيخؼ ُقساح بَّ الداُد فىحُ و    َما اْبغ األغّخ ِإذا شتػنا َفتى 
  

َوَقْػليْع: تسيسّي َأنا، ومذشػء مغ يذشؤك، وأمَّا اْلكَياس َفسغ َوْجَيْيغ، أحُجىسا:        
م ويتأخخ، َوالثَّاِني: أنَّ اْلَخَبخ يذبو اْلَسْفُعػل؛ ألنَّو قج  َأن اْلَخَبخ يذبو اْلِفْعل َواْلِفْعل يَتَقجَّ

جا َقاِئسا، َواْلَسْفُعػل يجػز َتْقِجيسو َوَكَحِلَظ خبخ )َكاَن( يرُيخ َمْفُعػال ِفي َقْػلظ َضَشْشت زي
م عمى اْسسَيا ِإذا َكاَن ضخفا؛ َفَكَحِلظ َىُيَشا، واحتجَّ  ( يتقجَّ م عمى اْسسَيا َوخبخ )إنَّ يتقجَّ

و ُمؤخخ اْْلخُخوَن بأنَّ َتْقِجيع اْلَخَبخ ِإْضَسار قبل الّحكخ، َوَىَحا غيخ َمانع مغ التَّْقِجيع؛ ألنَّ 
َتْقجيخا َفُيَػ َكَقْػِلِيع: )ِفي َبيتو ُيْؤتى الحكع(، وكقػلظ: ضخب غالَمو زيٌج، ِإذا جعمتو 

  (ٕ)َمْفُعػال؛ ألنَّ الشيَّة ِبِو التَّْأِخيخ((

، (٘)، وابغ الحاجب(ٗ)وابغ يعير (ٖ)ومسغ رّجح محىب البرخييغ: ابغ جشي     
في كالم العخب وأشعارىع، كقػل الذاعخ )وقج مّخ  اوغيخىع، وحجتيع أّنو جاء كثيخً 

 في نّز العكبخّؼ(:

                                                           

 ،ٔ٘ٗيشطخ : ديػان اليحلييغ / وىسا كانػن االول والثاني، قمب الذتاء فيقساح: شيخان  اشيخ البيت لسالظ بغ خالج اليحلي ،  (1)

 .ٓٛٔ-ٜٚٔ، وابغ الحاجب الشحػّؼ ٕٗٔ/ٔيشطخ: لمباب  (2)

 .ٖٚٛ/ٕيشطخ: الخرائز  (3)

 . ٕٜ/ٔيشطخ: شخح السفرل  (4)

 .ٓٛٔ-ٜٚٔيشطخ: ابغ الحاجب الشحػؼ  (5)



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٔٗ( 
 

  وُحبَّ  الداُد في َشْيـــــــــــــــــــَخْؼ   ُقـِــــساِح   فتًى ما ابُغ األغــــــــــــــخِّ إذا َشتَــــــــْػنا 

 } مغ الصػيل { واألصل : ما ابُغ األغخَّ فتًى، وقػل اْلخخ:

 (ٔ)َبُشـــــػىغَّ َأبشاُء الخجــــــــاِل األبـَـــــــــــــاِعــج  َبُشػنا  َبُشػ  أبشائشــــا  وَبَشــــــــــــاُتشــا 

واألصل : بشػ أبشائشا بشػنا ومعشاه : بشػ أبشائشا مثل أبشائشا ، وال يجػز أن        
البيت يخيج تذبيو أبشاء األبشاء  يكػن )بشػنا( السبتجأ وبشػ أبشائشا )الخبخ(؛ ألن قائل

باألبشاء وليذ العكذ ، فجاز تقجيع الخبخ لػجػد الجليل عميو، ومغ الدساع قػليع : 
، وقالػا في األمثال: )) في أكفانو ُلفَّ السيُت((، (ٕ))تسيسّي أنا( وىػ قػل حكاه سيبػيو

، والَحَكُع يؤتى في و)) في بيتو يؤتى الَحَكُع((، والتقجيخ : السيُت ُلفَّ في أكفانو
 .(ٖ)بيتو

وتقّجمت حجة الكػفييغ بأّن تقجيع الخبخ في نحػ )قائٌع زيج( يؤدؼ إلى تقجيع       
ضسيخ االسع في )قائع( عمى ضاىخه )زيج(، وال بّج مغ اإلشارة إلى أّن ضاىخ الخالف 

بّيغ في السػاضع التي يكػن فييا الخبخ مذتساًل عمى ضسيخ يعػد عمى السبتجأ، وىحا 
مغ حّجة الكػفييغ، ألّن في )قائع( ضسيًخا يعػد عمى )زيج( الستأخخ، ولكغ األبيات 
الستقجمة ليذ فييا شيء مغ ذلظ، فميذ في )فتى( ضسيخ يعػد عمى )ابغ األغخ( 

 وال في )بشػنا( ضسيخ يعػد عمى )بشػ أبشائشا(، ىحا ما يخاه الباحث.

                                                           

 ، وليذ في ديػانو.٘ٗٗ/ٔندب لمفخزدق  في الخدانة ،  (1)

 .ٕٚٔ/ٕيشطخ: الكتاب  (2)

 .ٙ٘/ٔ  -ٜ: السدألة السثالن في اإلنراف (3)
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)ٔ٘( 
 

فيخػ الباحث أّن الكػفييغ خخجػا عمى ما أّما تقجيع الخبخ السذتسل عمى ضسيخ،      
اعتادوا عميو في ىحه السدألة، فصالسا نخاىع يجيدون الذيء ويسشعو غيخىع؛ ألّن 
قػاعجىع مبشية عمى الدساع وإن قّل أو نجر، ولكشيع ىشا مشعػا تقجيع الخبخ عمى 

 السبتجأ مع وجػد الدساع بو.

 تقديم خبر ليس عليها::  اثانيً 
ػا  ُندب إلى      الكػفيَّيغ َوَبعس البرخيَّيغ، جػاز تقجيع خبخ )ليذ( عمييا, واحتجَّ

، فشرب )َيْػم( باْلخبخ، َواَل َيقع (ٔ)َّ مل يك  ىك مك لك اك ُّ  بقػلو تعالى:
م  م َخبخه عمى اْسسو، َفَكَحِلظ يتقجَّ اْلَسْعُسػل إالَّ َحْيُث َيقع اْلَعاِمل، وألنَّ )َلْيَذ( فعٌل يتقجَّ

كـ)َكاَن(، وذىب فخيق مغ الشحاة إلى مشع ذلظ، ولع يدسيع العكبخّؼ ولكشو ذكخ َعَمْيِو 
ة َمْغ مشع أنَّ )َلْيَذ( فعل َلْفِطي جامٌج قػؼّّ الّذَبو  حجتيع في ذلظ، قال: ))وحجَّ
بالحخف، َفمع يْقَػ قػَّة أخػاتو... َوقج ُأِجيب َعغ اْْلَية مغ َوْجَيْيغ أحُجىسا: أّنو 

  .(ٕ)آخخ يفّدخه اْلَخَبخ، َوالثَّاِني: أّن الطخوف تْعسل ِفيَيا َرَواِئح اْلِفْعل(( َمْشُرػب ِبفعل

، ومسغ وافق محىب السجيديغ: (ٖ)ولع يتبَغ العكبخّؼ محلًبا مغ السحىبيغ الدابقيغ     
وابغ  (ٗ)قجماء البرخييغ، وابغ ُبخىان، والدمخذخؼ، والذمػبيغ، وابغ عرفػر

 .(٘)يعير

أّما اْلية التي احتجػا بيا عمى جػاز التقجيع، فتقخيخ الُحجة مشيا أّن )يػم      
(، وقج تقجم عمى ليذ واسسيا ضسيخ مدتتخ فييا يعػد ايأتييع( معسػل لـ)مرخوفً 

                                                           

 ٛسػرة ىػد:  (1)

 .ٕ٘ٗ/ ٔ، وشخح الترخيح ٖٚٙ/ٗ، و شخح السفرل ٖٙٙ-ٖ٘٘، ويشطخ: السفرل ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٔالمباب  (2)

 .ٕٖٓ-ٖ٘ٔالتبييغ يشطخ:  (3)

 .ٕ٘ٗ/ٔيشطخ: شخح الترخيح  (4)

 .  ٖٚٙ/ٗيشطخ: يشطخ: شخح السفرل  (5)
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)ٔٙ( 
 

ح تقجيع ح إال حيث يّر ( خبخىا، وتقجيع السعسػل ال يّر اعمى العحاب، و)مرخوفً 
( يجػز تقجيسو عمى ليذ، لسا جاز تقجيع اعاممو، فمػال َأّن الخبخ وىػ )مرخوفً 

    .(ٔ)معسػلو عمييا

أّما السانعػن، فمع يدسيع العكبخؼ كسا تقجم، وُندب ىحا القػل إلى أكثخ        
، وقج رّدوا عمى احتجاج السجيديغ، قالػا: ألّنا (ٕ)الستأخخيغ مغ نحػيي البرخة والكػفة

أّنو مشرػب، وإنسا ىػ مخفػع باالبتجاء وإنسا ال ُندمِّع بأن )يػَم( متعمق بسرخوف وال 
 .(ٖ)ُبشي عمى الفتح إلضافتو إلى الفعل

وذىب أبػ البخكات األنبارؼ إلى مشع تقجيع خبخ )ليذ( عمييا؛ ألّن ليذ فعل       
في نفدو، وإذا لع يكغ  اال يترخف، والفعل إّنسا يترخف في عسمو إذا كان مترخفً 

 .(ٗ)ي عسموفي نفدو لع يترخف ف امترخفً 

: ))والسشع أحبُّ إلي؛ لذبو)ليذ(، بـ)ما( في -وىػ مغ السانعيغ–قال ابغ مالظ       
 الباحث. سيل اليو, وىػ ما ي(٘)الشفي وعجم الترخف((

 تقديم خبر)ما زال( عليها::  ثالًثا

نقل العكبخّؼ عغ بعس الكػفييغ قػليع بجػاز تقجيع خبخ )ما زال( عمييا، قال:       
))َوَقاَل اْبغ كيَدان وبكيَّة الكػفيَّيغ يجػز َتْقِجيع اْلَخَبخ َعَمْيَيا؛ ألنَّ )َما َواْلِفْعل( َصارا 

ْثَبات((, وذكخ العكبخّؼ أّن َتْقِجيع خبخ )َما َزاَل َوَأَخَػاتَيا( َعَمْيَيا َمشعو  ِفي معشى اإْلِ
                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٔيشطخ: شخح الترخيح  (1)

 .ٕ٘ٗ/ٔ السرجر نفدويشطخ:  (2)

 .ٕٖٔ/ٔ،   -ٛٔ: السدألة يشطخ : االنراف (3)

 ٚٔٔيشطخ: أسخار العخبية   (4)

 .ٜٖٚ/ ٔشخح الكافية الذافية  (5)



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٔٚ( 
 

م َعَمْيِو؛ الفّخاءالبرخيُّػن و  ؛ ))أِلَن )َما( أّم ُحُخوف الشَّْفي، َوَما ِفي صَمة الشَّْفي اَل يتقجَّ
ألنَّ الشَّْفي َلُو صجر اْلَكاَلم، ِإْذ َكاَن يحجث ِفيَسا بعجه معشى اَل يفيع بالتقجيع، َفُيذبو 

ورّد عمى حّجة الكػفييغ بقػلو: ))َوَىَحا , (ٔ)ُحُخوف اْلَجَداء واالستفيام والشجاء((
َضِعيف؛ ألنَّ لفع الشَّْفي َباٍق َوااِلْعِتَبار ِبِو اَل ِباْلَسْعَشى، َأال تخػ أنَّ َقْػلظ )اَل تفعل( 
يدسَّى )نييا(، َوَلػ جعمت َمَكاَنُو )اتخك اْلِفْعل( َكاَن اْلَسْعشى َواِحًجا، َوُيدسى الثَّاِني 

 .(ٕ))أمخا((
                                                                                             

بأّن ما زال ليذ بشفي الفعل، وإنسا ىػ  -كسا مخ في نّز العكبخؼّ –احتج الكػفيػن و 
نفي لسفارقة الفعل، والحؼ يجل عمى أنو ليذ بشفي أّن )زال( فيو معشى الشفي و)ما( 

ل الشفي عمى الشفي صار إيجاًبا، أّما حجة البرخييغ، فيي قػليع: إّن لمشفي، فمسا دخ
 .(ٖ))ما( ليا صجر الكالم، فال يقجم ما في خبخه عميو

ومسا احتج بو الدجاجي لمبرخييغ قػلو: ))إذا قمت : )ما ضخبُت غيخ زيج(، وال     
سانع إذا كان ال تقػل )غيخ زيج ما ضخبت( فمدم الشفي، فيػ مقّػ يسشع التقجيع؛ ألنّ 

 .(ٗ)غيخ الزم كان أضعف مشو إذا كان الزًما، والرحيح إذن مشع التقجيع((

، ويطيخ مغ (ٔوأجاز ابغ مالظ تقجيع خبخ مازال إذا كان ما بعجىا مشفًيا بغيخ)ما(    
الشاقز)مازال(،  مغ كالم ابغ الشاضع أنو ُيجيد ىػ وابغ مالظ تقجيع الخبخ عمى الفعل

 .(ٕ)إال في مادام ئوما بخح، وما فت
                                                           

 .ٚٙٔ/ٔالمباب  (1)

، وشخح ٕٙٛ-ٔٙٛ/ ٕوما بعجىا، وشخح ألفية ابغ معصي:  ٕٙٔ/ ٔ  -ٚٔ: السدألة ، ويشطخ: األنرافٛٙٔ/ٔالمباب  (2)

 .ٖٛٙ/ٗالسفرل البغ يعير 

 .ٕٙٛ-ٔٙٛ/ ٕوما بعجىا، وشخح ألفية ابغ معط:  ٕٙٔ/ ٔ  -ٚٔ: السدألة يشطخ: اإلنراف (3)

 . ٜٖٛشخح الُجسل  (4)
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)ٔٛ( 
 

وُندب إلى ابغ خخوف أّنو اختار محىب الكػفييغ، فحىب إلى جػاز تقجيع الخبخ      
 } مغ الخجد {، وجاء شاىج عمى تقجيع خبخ ما بخح بقػل الذاعخ:(ٖ)عمى مازال

 (ٗ)بسثل وأحدغ مغ شسذ الزحى   مو عاذلي فيائسا لغ أبخحا  

)ما زال( عمييا أقخب إلى الرػاب؛ ألّن نحػ  ويخػ الباحث أّن امتشاع تقجيع خبخ    
 تقجيسو يحتاج إلى شػاىج مغ لغة العخب، وليذ بيغ أيجيشا ما يؤيج محىب الكػفييغ.

 

 تقديم معطهل خبر )ما( عليها::  رابًعا

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع بجػاز تقجيع معسػل الخبخ عمى )ما( في نحػ: 
ة الكػفييغ تقتزي تذبيو )ما( بـ)لع ، ولغ ، وال(؛ ألنيا شعاَمَظ َما زيٌج آكاًل, وحجّ 

نافية كسا أنيا نافية، وىحه األحخف يجػز تقجيع معسػل ما بعجىا عمييا، نحػ : زيًجا 
لع أضخب، وعسخا لغ أكخم، وبذخا ال أخخج، فإذا جاز التقجيع مع ىحه األحخف ،فكحلظ 

 .(٘)مع ما

                                                                                                                                                                      

 .ٗ٘يشطخ: تدييل الفػئج  (1)

 .ٖ٘يشطخ: شخح األلفية البغ الشاضع  (2)

 .ٔٚٔٔ/ٖيشطخ: االرتذاف  (3)

 .ٖٖٕ/ٔشخح االشسػني  (4)

 .ٚٚٔ/ٔ، والمباب ٓٗٔ/ٔ  -ٕٓ: السدألة ، واإلنرافٖٕ٘/ٕ، يشطخ: األصػل (5)
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)ٜٔ( 
 

))نربت اْلَخَبخ َأو رفعتو؛ ألنَّ )َما( َلَيا صجر ثّع قال العكبخّؼ: وىحا غيخ جائد     
م أنَّ  اْلَكاَلم َوَأَجاَز َذِلظ الكػفيُّػن وقاسػه عمى )اَل( و )لع( و )لغ(، َوقج بيَّشا ِفيَسا تقجَّ

  (ٔ))َما( أصل ُحُخوف الشَّْفي َفاَل يدػَّػ َبيشيَسا((

جيع، وىػ أنيع ال وما ذكخه العكبخّؼ ىػ حجة البرخييغ في عجم إجازتيع لمتق
يػقعػن السفعػل إال حيث يرمح لشاصبو أن يقعو، فمسا لع يجد أن يتقجم الفعل عمى 
)ما( لع يجد أن يتقجم ما عسل فيو الفعل، والفخق بيغ )ما( وبيغ )لع، ولغ( : أن 

، و)ما( (ٕ))لغ، ولع( ال يمييسا إال الفعل، فرارتا مع الفعل بسشدلة حخوف الفعل
ويمييا االسع والفعل، فأشبيت حخوف االستفيام، وحخف االستفيام ال معشاىا الشفي  

  .(ٖ)يعسل ما بعجه فيسا قبمو، فكحلظ ىاىشا )ما( ال يعسل ما بعجىا فيسا قبميا

أّما قػل العكبخؼ أّن تقجيع معسػل خبخ ما عمييا ال يجػز سػاء أكان الخبخ 
الحؼ كان يجيد التقجيع إذا ، فيحا رّد عمى أبي العباس ثعمب (ٗ)مخفػعا أم مشرػبا

 .(٘)كانت ردا لمخبخ، وال يجيده إذا كانت جػابا لمقدع

وفّرل أبػ حيان ذلظ، فقال: ))وفي كتاب اإلنراف قال ثعمب: إن كانت رًدا    
لمخبخ لسغ قال: زيج آكل شعامظ، فخد عميو نافًيا، وما زيج أكاًل شعامظ، جاز التقجيع 

إن كان جػًبا لمقدع إذا قال: وهللا ما زيج بآكل شعامظ، فتقػل: شعامظ ما زيج آكاًل، و 
كانت بسشدلة الالم في جػاب الكالم فال يجػز التقجيع، فإن أدخمت الباء عمى الخبخ 

                                                           

 .ٕٔٓٔ/ٖ، واالرتذاف ٓٗٔ/ٔ -ٕٓ: السدألة ، واإلنرافٖٕ٘/ٕ، ويشطخ: األصػل ٛٚٔ-ٚٚٔ/ٔالمباب  (1)

 .  ٖٕ٘/ٕيشطخ: األصػل  (2)

 . ٓٗٔ/ٔ  -ٕٓ: السدألة يشطخ: اإلنراف (3)

 . ٚٚٔ/ٔيشطخ: المباب  (4)

 . ٓٗٔ/ٔ -ٕٓ: السدألة يشطخ: اإلنراف  (5)
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)ٕٓ( 
 

فقػم ال يجيدون ذلظ فيقػلػن: ما شعامظ زيج بآكل، وما فيظ زيج بخاغب، إال أنيع 
ال يجيدون شعامظ ما زيج يخفعػن الخبخ إذا لع تجخل الباء، وال يجيدون الشرب، و 

آكاًل أبػه، وأجازه بعس الكػفييغ، ونرب الخبخ عشج البرخييغ )بسا(، وعشج الكػفييغ 
  .(ٔ)بإسقاط الخافس((

 

 تقديم معطهل اسم فعل األمر عليه::  خامًدا

جاء في كتاب المباب في عمل البشاء واإلعخاب أّن الكػفييغ يجػزون تقجيع معسػل     
ػا بقػلو َتَعاَلى َوبقػل (ٕ) َّ خنحن جن يم ُّ :اسع فعل اأْلَمخ عميو، واحتجُّ

 } مغ الخجد { الذاعخ:

 (ٖ)إنِّي رأْيُت الشاَس َيْحَسُجونكا    َيا أيُّيا الساتُح دْلػؼ دونكا 

ووافق العكبخّؼ محىب البرخييغ، وأبصل ما احتّج بو الكػفييغ، قال: ))َواْلَجَػاب     
َعغ اْْلَية مغ َوْجَيْيغ، أحُجىسا: أنَّ )كتابا( َمْشُرػب عمى اْلسرجر َوحخمت يجلُّ عمى 

ر، َتْقِجيخ: كتبُت َذِلظ َعَمْيُكع كتاًبا، َوَعَمْيُكع اْلَسْحُكػَرة ِفي اْْلَية تتعمَّق ِباْلفِ  ْعِل السقجَّ
والثَّاني: أنَّو َمْشُرػب ِبفعل َمْحُحوف َتْقِجيخه: الدمػا كتاب هللا، َوَعَمْيُكع متعمِّق بـ)كتاب( 

                                                           

 .ٕٔٓٔ/ٖاالرتذاف  (1)

 .ٕٗسػرة الشداء:  (2)

،ٜٖٗٔ/ٖ، وشخح الكافية الذافية ٗٛٔ/ٔ  -ٕٚ: السدألة بال ندبة في اإلنراف (3)
 

لدان العخب يشطخ: اْلُسْدَتِقي  ىػ الساتحُ 

ٕ/٘ٛٛ. 
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)ٕٔ( 
 

ا اْلَبْيت فـ)دلػؼ( مخفػٌع ِبااِلْبِتَجاِء، َوَما بعجه اْلَخَبخ، نبَّيو بحلظ عمى  َأو حاٌل ِمْشُو، وأمَّ
خه: ُدونظ((االىتسام ِبِو، َويجػز َأن يكػن َمْشُرػبً   .(ٔ)ا عمى َتْقِجيخ: ُخْح، وفدَّ

، وبعج (ٕ)وندب أبػ البخكات األنبارؼ الخأؼ الستقجم إلى الكػفييغ عامتيع     
ال يختمف مع البرخييغ في ىحا  الفّخاءالتحقيق في صّحة الشدبة, يخػ الباحث أّن 

ابا مغ َّللاَّ الذأن، فقال عشج قػلو تعالى: ))كتاب هللا عميكع((: ىػ))كقػلظ : كت
، واألول أشبو بالرػاب،  عميكع، وقج َقاَل بعس أىل الشحػ: معشاه: عميكع كتاب َّللاَّ
وقمسا تقػل العخب: زيًجا عميظ، أو زيًجا دونظ، وىػ جائد، كأنو مشرػب بذيء 

  .(ٖ)مزسخ قبمو((

ل وكالمو ال يجل عمى جػاز تقجيع معسػل اسع الفعل عميو؛ ألّنو أراد بيحا القمي   
الجائد أن يكػن الستقجم معسػل فعل مزسخ يفدخه السحكػر؛ إذ قال: ))مشرػب 
بذيء مزسخ قبمو((، ففيسو بعس الشحػييغ خالف ما قرج، وقال في مػضع آخخ: 
))وال تقّجمغ ما نربتو َىِحه الحخوف قبميا؛ الّنيا أسساء، واالسع ال َيشرب شيًئا قبمو 

زيًجا ضخًبا، فإن قمتو نربت زيًجا بفعل مزسخ  َتُقػُل: ضخًبا زيًجا، وال َتُقػُل:
  .(ٗ)قبمو((

أّما سيبػيو، فيخػ أّن )كتاب هللا( مرجر مؤكج، إذ قال : ))وقال: كتاب هللا      
تػكيًجا كسا قال: ًصشًع هللا، وكحلظ وعج هللا؛ ألن الكالم الحؼ قبمو وْعٌج ُوْضٌع، فكأنو 
؛ ألنو قج ُعمع أنَّ قػلظ: هللا أكبُخ  قال: َوْعًجا، وُصشًعا وخمًقا وكتابا، وكحلظ دعػة الحقِّ

                                                           

 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٔالمباب  (1)

 .ٗٛٔ/ٔ -ٕٚالسدألة  : يشطخ:  اإلنراف  (2)

 .ٕٓٙ/ٔ لمفخاء معاني القخآن (3)

 .  ٖٕٖ/ٔ السرجر نفدو (4)
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)ٕٕ( 
 

، ولكشو تػكيج ُدعاُء  وقج زعع بعزيع أن كتاًب هللِا نرب عمى قػلو عميكع … الحقِّ
 .(ٖ)، وابغ الدخاج (ٕ)، وىحا قػل السبخد(ٔ)كتاب هللِا((

عغ مػافقة ابغ  ، فزاًل (ٗ)السشـع  الفّخاءوقج أكج ذلظ ابغ يعير إذ َنَدَب إلى      
لديبػيو في ىحه السدألة؛ إذ قال : ))يعشي  -وىػ مغ حّحاق الكػفييغ-جخيـخ الصبخؼ 
مغ غيخ لفطو، وإّنسا جاز ذلظ  امغ هللا عميكع، فأخخج الكتاب مرجرً  اتعالى ذكخه كتابً 

َمْت عميكع امياتكع إلى قػلو : كتاب هللا عميكع بسعشى كتب هللا  ، ألّن قػلو تعالى ُحخِّ
وخالف ما وجيو إليو مغ زعع أنو نرب عمى وجو … تحخيع ما حّخم مغ ذلظ 

 .(٘)اإلغخاء((

 تقديم التطييز على عامله::  سادًسا

ُنقل عغ الكػفييغ جػاز تقجيع التسييد عمى فعمو، وُنقل الجػاز عغ السازنّي     
 } مغ الصػيل {والسبّخد كحلظ، واحتّجػا بقػل الذاعخ: 

  (ٙ)َوَما َكاَن نفدا بالفخاق يصيب    أتيجُخ ليمى لمفخاق حبيبيا 

أّن اْلَعاِمل ِفي َىَحا اْلَسْشُرػب فعل مترخف، َفَجاز َتْقِجيسو َعَمْيِو  هومسا ذكخو      
كالحال وذكخ العكبخّؼ أّن التسييد السشرػب في نحػ قػلشا: شاب زيٌج نفًدا، اَل يحػز 

ألنَّ ))اْلَسْشُرػب ُىَشا َفاعل ِفي اْلَسْعشى، َوِإنََّسا حػل َعغ َذِلظ  َتْقِجيسو عمى اْلِفْعل؛
                                                           

 .ٕٖٛ/  ٔالكتاب :   (1)

 . ٕٓٛ/  ٖ،  ٖٕٓ/  ٖالسقتزب :   (2)

 . ٕٗٔ/  ٔيشطخ : األصػل في الشحػ :   (3)

 . ٚٔٔ/  ٔيشطخ : شخح السفرل   (4)

 .  ٚ/  ٘جامع البيان   (5)

عجَؼ في ديػانو  (6)  .      ٛ٘البيت لمُسخبل الدَّ
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)ٕٖ( 
 

َوندب اْلِفْعل ِإَلى اْلُسَزاف ِإَلْيِو ُمَبالَغة، ثَّع ميدَّ ِبحكخ َما ُىَػ َفاعل ِفي اأَلْصل، َفَمػ 
قػلو: ، ورّد عمى احتجاجيع ب(ٔ)قجم لرار كتقجيع اْلَفاِعل عمى اْلِفْعل، َوَذِلَظ َباِشل((

َواَية )َوَما َكاَن َنفِدي(، َفُيَػ اْسع  ))َواْلَجَػاب َعغ اْلَبْيت مغ َثاَلَثة أوجو َأحجَىا: أنَّ الخِّ
َكاَن، َوالثَّاِني: أنَّ َنربو عمى أنَّو خبخ َكاَن، َأؼ: َما َكاَن حبيبيا نفدا، َأؼ: إْنَدانا 

ْعَخاب ِفي يصيب بالفخاق، َوالثَّاِلث: أنَّو مغ َضُخوَرة الذعخ،  فال يْحَتج ِبِو عمى اإْلِ
ااِلْخِتَيار، وأمَّا اْلكَياس عمى اْلَحال ففاسج؛ ألن اْلَحال فزَمة محزة، والسسيد ُىَشا ِفي 

ِزم، َوُىَػ اْلَفاِعل َفاْفَتخَقا((   (ٕ)حكع الالَّ

 زث رث ُّ  وفي معاني القخآن ما يخالف الشقل عغ الكػفييغ، ففي قػلو تعالى:     

خ(، فقال: (ٖ) َّ يقىق يف ىف يث ىث نث  مث تكمع عغ التسييد الحؼ يدسيو )السفدِّ

))ولحلظ ال يجػز تقجيسو، فال يقال: رأيو سفو زيٌج، كسا ال يجػز دارا أنت أوسعيع؛ 
ألنو وإن كان معخفة فإنو ِفي تأويل نكخة، ويريبو الشرب ِفي مػضع نرب الشكخة 

أّنو يسشع تقجيع التسييد عمى عاممو بخالف ما  الفّخاء، فطاىخ كالم (ٗ)وال يجاوزه((
 ُندب إلى الكػفييغ.

، وقج ذىـب إلى ىحا جسٌع مغ (٘)ومحىب سيبػيو امتشاع تقجيع التسييد عمى عاممو     
 ، وخالفيع في ذلظ السبـخد إذ جّػز تقجيـع التسييد إذا كـان عاممـو فعاًل (ٙ)مغ الشحػييغ
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فجاز تقجيسو لترخف  التبييغ إذا كـان العامل فيو فعاًل ، قـال : ))واعمـع أن امترخفً 
 .(ٕ)، وىػ محىب السازني، والكدائي (ٔ)الفعل((

وتقجم في قػل العكبخّؼ أّن الحجة الكياسية في تجػيده ىػ الكياُس عمى جػاز        
تقجيع الحال عمى صاحبيا، وُرّدت ىحه الحّجة بأنَّ التسييد يختمف عـغ الحال؛ ألنَّ 

, أّما الذاىج الذعخؼ (ٖ)اَل لع تكـْغ في األصل ىي الفاعمة، كسا كان التسييد كحلظالح
فمو روايٌة أخخػ عمى ما نقمو أبػ جعفخ الشحاس، قال: وسسعت أبا إسحاق يقػل: 

 .(ٗ)))إنسا الخواية : وما كان نفدي((

كخوا ويخػ الباحث أّن حجة السجيديغ ضعيفة؛ ألّن الدساع قميل ججا، ولع يح      
غيخ البيت الدابق، أّما قياسيع تقجيسو عمى الحال، فميذ بذيء؛ ألّن السعشى 
يختمف، فػصف الحال ليذ كتبييغ السخاد مغ الجسمة، وال شّظ أّن التبييغ يأتي بعج 
اإلبيام، فمسا جاءت جسمة مبيسة السعشى نحػ: )شاب زيٌج(، جاء التسييد بعجىا 

فائجة مغ مجيء التبييغ قبل اإلبيام، وليذ كحلظ )نفًدا( إلزالة ىحا اإلبيام، وال 
 الحال، فقػلشا: )ضاحًكا جاء زيج( ال يغيخ مغ حالو التي جاء بيا، وهللا أعمع.

 تقديم الحال على عاملها::  اسابعً 

: أّنو اَل يجػز َتْقِجيع الحال عمى عامميا الفّخاءنقل ابغ الػراق والعكبخّؼ عغ      
ِسيخ عمى َما يخجع ِإَلْيِو، ورّدا  عميو وأنكخا  المفطي )الفعل(؛ لسا يْمدم مغ َتْقِجيع الزَّ
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حجتو الستقجمة؛ ألنَّ الشيَّة ِبالزسيخ التَّْأِخيخ، َفيريخ َكَقْػِلِيع: ِفي َأْكَفانو ُلفَّ اْلَسيُِّت، 

  .(ٕ)،(ٔ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  ى:َوِمْشو َقْػلو َتَعالَ 

, (ٗ)، وندبو الديػشي إلى الكػفييغ(ٖ)الدابق أبػ البخكات األنبارؼ  الفّخاءونقل رأؼ    
ويمحع مسا سبق أّن العكبخّؼ يحكخ آراء متشاقزة لمكػفييغ، فتقجم أّنو نقل عشيع جػاز 

ِفي َىَحا اْلَسْشُرػب تقجيع التسييد عمى عاممو، وذكخ أّن حّجتيع في ذلظ أّن اْلَعاِمل 
  .(٘)فعل مترخف، َفَجاز َتْقِجيسو َعَمْيِو كالحال

فحكخ أّنيع قاسػا تقجيع التسييد عمى تقجيع الحال، وفي مدألة تقجيع الحال يشقل       
امتشاع تقجيع الحال عمى عامميا، وىحا تزارب بيغ الخأييغ، إال إن كان  الفّخاءعغ 

السقرػد بالكػفييغ في مدألة التسييد بعزيع، عمًسا أّنو ندب جػاز التقجيع لمكػفييغ 
معشي بقػلو؛ ألّنو يفخد لو محلًبا  الفّخاءولمسبخد والسازنّي مغ البرخييغ، وال شّظ أّن 

ا بو، ولػ ذىب خالف مح ىب الكػفييغ لرّخح العكبخّؼ بحلظ، وقج يعشي خاصِّ
، ومعاقبة األلف والالم (ٙ)وحجه، كسا في عامل السدتثشى الفّخاءبالكػفييغ: 

  .(ٚ)لإلضافة

وإن صح ما ُندب لمفخاء، فيػ يسشع تقجيع الحال عاممو مصمًقا، سػاء كان       
أن يتقجم السزسخ  ، أو معشى فعل؛ وحجتو في ذلظ أّنو يؤدؼ إلىالعامل فيو فعاًل 
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فإنو إذا قال: )راكًبا جاء زيج( ففي )راكب( ضسيخ )زيج(،  -كسا تقجم–عمى السطيخ 
وقج تقجم عميو، وتقجيع السزسخ عمى السطيخ ال يجػز، وتقجم أّن ابغ الػراق 
والعكبخّؼ عّجا الزسيخ الستقجم متأخًخا في السعشى، قال األنبارؼ: ))ألّن )راكًبا( وإن 

ا في المفع، إال أنو مؤخخ في السعشى في التقجيخ، وإذا كان ُمؤخًخا في كان ُمقجمً 
{، فالياء في َفَأْوَجَذ ِفي َنْفِدِو ِخيَفًة ُمػَسىالتقجيخ؛ جاز في التقجيع، قال هللا تعالى: }

)نفدو( عائجة إلى )مػسى( إال أنو َلّسا كان في تقجيخ التقجيع، والياء: في تقجيخ 
  .(ٔ)ع، وىحا كثيخ في كالميع؛ فكحلظ ىيشاالتأخيخ؛ جاز التقجي

ويبجو لمباحث أّن ابغ الػراق، ومغ بعجه األنبارؼ والعكبخّؼ لع يػضحػا محىب      
الدابق، فطاىخ ما نقمػه عشو أّنو يسشع تقجيع الحال عمى عاممو مغ دون تقييج  الفّخاء

العامل ومخفػعو  تقتزي أن يسشع تقجيع الحال عمى الفّخاءليحا السشع، ولكغ حّجة 
)صاحب الحال( إذا كان ضاىًخا؛ ألّن ىحا التقجيع يؤدؼ إلى تقجم السزسخ عمى 
الطاىخ، وقج بيغ الديػشي ذلظ، فقال: ))َوالخَّاِبع َوَعِميِو اْلُكػِفيُّػَن: ِإن َكاَنت اْلَحال 

م عمى الّخفْ  ع َواْلَسْخُفػع َمًعا، مغ َمْخُفػع َضاىخ َتَأخَّخت وتػسصت، والخافع قبمَيا َولع يَتَقجَّ
ْخط، فيؤول ِإَلى َتْقِجيع اْلُسزسخ  َفاَل يجػز َراِكًبا َجاَء زيج؛ أِلَنََّيا ِعْشجىع ِفي معشى الذَّ
عمى الطَّاِىخ لفطا ورتبة، َوِإن َكاَنت مغ َمْخُفػع ُمْزسخ َجاَز َتْأِخيخَىا وتػسيصيا 

ار... وراكبا ِجْئت، َوِإن َكاَنت وتقجيسيا عمى الخافع َواْلَسْخُفػع َمًعا َنْحػ: قَ  اِئسا ِفي الجَّ
مغ َمْشُرػب َضاىخ َأو مجخور َضاىخ لع يجد َتْقِجيسَيا كالسخفػع َواَل تػسصيا، ححرا 
مغ تػىع اْلَسْفُعػل َأو ُمْزسخ َجاَز التَّْقِجيع، َنْحػ: َضاِحكا لقيتشي ِىْشج، وضاحكا مخت 

  .(ٕ)ِبي ِىْشج((
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 فعل الطدح وفاعله: الفصل بين:  اثامظً 

ذكخ الجميذ الشحػّؼ عغ الكدائي قػلو بجػاز )نعع فيظ الخاغب زيٌج(، ورّده      
الجميذ الشحػّؼ؛ ألّنو ))إن جعل )فيظ( صمة األلف والالم، فالرمة ال تتقجم 
السػصػل، وإن جعمو أجشبًيا، فشعع وبئذ ال يعسالن فيسا بُعج عشيسا، وحالت واسصة 

 .(ٔ)ّنيسا ضعيفان غيخ مترخفيغ((بيشو وبيشيسا؛ أل

فالجميذ الشحػّؼ يخّد محىب الكدائي بصبيعة قػاعج المغة، وفاتو الخّد عميو 
بعجم وروده عغ العخب، فزاًل عغ ما ذكخه ىػ مغ قػاعج المغة، قال ابغ الدخاج: 
))ويجيد الكدائي: نعع فيظ الخاغب زيج، وال أعخفو مدسػعا مغ كالم العخب، فسغ 

)فيظ( مغ صمة الخاغب، فيحا ال يجػز البتة، وال تأويل لو ؛ ألنو ليذ لو أن قجر أن 
    :ىتعاليقجم الرمة عمى السػصػل، فإن قال: أجعل )فيظ( تبييشا وأقجمو كسا قال 

، قيل لو: ىحا أقخب إلى الرػاب؛ إال أن الفخق بيغ (ٕ) َّ حج مث هت ُّ 

فرمت بيغ الفعل والفاعل، ونعع السدألتيغ أنظ إذا قمت: نعع فيظ الخاغب زيج، فقج 
وبئذ ليدتا كدائخ األفعال؛ ألنيسا ال تترخفان، وإذا قمت :بئذ في الجار رجال زيج، 
فالفاعل مزسخ في بئذ، وإنسا جئت بخجل مفدخا ، فبيغ السدألتيغ فخق، وىحه 

  .(ٖ)األشياء التي جعمت كاألمثال ال يشبغي أن تدتجيد فييا إال ما أجازوه((
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عمي الفارسي عمى مغ قال بجػاز الفرل بيغ نعع وفاعميا، عشج  وعمق أبػ
(، فقال: ))إن ىحا الفرل لع يقع بيغ الفعل والفاعل، قػلو تعالى:)ِبْئَذ ِلمطَّاِلِسيَغ َبَجاًل 

 .(ٔ)أال تخػ: أنو جاء بعجما مزى الفاعل مزسخا في الفعل((

ػز الفرل بيغ وعج الخضي الفرل بغيخ الطخف مغ الذاّذ، فحكخ أّنو ال يج
الزسيخ وتسييده لذجة احتياجو إليو إال بالطخف، وقج جاء شاذا بغيخ الطخف نحػ : 

  .(ٕ) نعع زيج رجال

والكػفيػن يحىبػن إلى إعخاب السشرػب بعج نعع وبئذ حاال، وىي عشج 
البرخييغ تسييد ال حال، وىػ مفدخ لمزسيخ السدتكغ في بئذ، والسخرػص بالحم 

 .(ٖ)أؼ: الذيصان وذريتو مححوف تقجيخه: ىع،

فتبيغ لمباحث أّن الفرل بيغ فعل السجح وفاعمو بفاصل يحتاج إلى دليل مغ 
 الدساع، وليذ بيغ أيجيشا ما يؤيج محىب الكدائي. 
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 الطبحث الثاني: الحذف واإلضطار.

: االححف في المغة: القصع, جاء في لدان العخب: ))حَحَف الذيَء َيْحِحُفو َحْحفً       
, وال يختمف مفيػمو كثيًخا (ٔ)َصَعو ِمْغ َشَخفو... والُححافُة: َما ُحِحَف ِمْغ َشْيٍء َفُصِخح((قَ 

عغ السفيػم المغػّؼ, فقال عشو سيبػيو: ))اعمع أّنيع مسا َيححفػن الكمع وإْن كان أصُمو 
في الكالم غيخ ذلظ، ويححفػن ويعػِّضػن، وَيدتغشػن بالذيء عغ الذيء الحؼ 

... فسا ُححف وأصمو في الكالم اكالميع أن يدتعسل حتَّى يريخ ساقصً أصمو في 
, ندتشتج مغ كالم سيبػيو أّن الححف ىػ (ٕ)غيخ ذلظ: َلْع َيُظ وال َأْدِر، وأشباُه ذلظ((

 إسقاط شيء مغ الكالم لجليل.

وقج تسيدت المغة العخبية مغ غيخىا مغ المغات بأّنيا تسيل إلى االخترار      
القػلّي؛ ذلظ اإليجاز الحؼ يقتزي ححف مفخدات أو جسل مغ دون اإلخالل واإليجاز 

بالسعشى السخاد، وعميو فقج ارتبط ىحا األسمػب بزػابط تحّجه، فيػ ال يقع اعتباًشا، 
: كثخة االستعسال، والتخفيف واالخترار، واالبتعاد (ٖ)بل لعمل وأغخاض داللّية، مشيا

ذػيق، وغيخ ذلظ، ويكسغ وراء ىحا الححف شيٌء عغ الحذػ والتكخار، والتعطيع، والت
معّيغ يعسل عمى تحخيظ األذىان في تقجيخ السححوف، فيجعل الشطع عجيًبا والتأليف 
رائًعا، ولحلظ وصفو عبج القاىخ الجخجانّي بأّنو ))باب دقيق السدمظ، لصيف السأخح، 

، والرست عجيب األمخ، شبيو بالدحخ، فإّنظ تخػ بو تخك الحكخ أفرح مغ الحكخ
عغ اإلفادة، أزيج لإلفادة، وتججك أنصق ما تكػن إذا لع تشصق، وأتّع ما تكػن بياًنا إذا 

 .(ٗ)لع ُتِبغ((
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وقج ُعشي الشحػيػن بالححف في كتبيع، وكان الححف لجييع عمى صػر مشيا:     
ححف الحخف، والمفطة، والجسمة، وقج أشار إلى ذلظ ابغ جّشّي حيغ قال: ))قج ححفت 

 ب الجسمة، والسفخد، والحخف، والحخكة، وليذ شيء مغ ذلظ إاّل عغ دليل العخ 
 ، وىػ بحلظ (ٔ)عميو، وإاّل كان فيو ضخب مغ تكميف عمع الغيب في معخفتو((

يذيخ أيًزا إلى أّن صػر الححف ىحه ال يسكغ تحجيجىا أو معخفتيا إاّل بػجػد قخيشة 
 قخيشة قج تكػن لفطّية، أو يدتجّل بيا عمى مكان الححف في الكالم، وىحه ال

 حالّية.

والتفت أصحاب كتب العمل إلى ىحا األسمػب في كتبيع، ونقمػا عغ الكػفييغ  
 ذلظ في الرفحات اْلتية. حكخمحىبيع في تػجيو السحكػر، وتقجيخ السححوف، وسش

 حذف الفعل بعد )لهل(::  اوًل 

)لػال(، فشقل محىب الكػفييغ نقل العكبخّؼ الخالف في إعخاب االسع الػاقع بعج      
ْيء لُػُجػد َغيخه ُمْبَتجأ  في ذلظ، قال: ))ااِلْسع اْلَػاِقع بعج )َلْػاَل( الَِّتي يْسَتشع بَيا الذَّ
َوَقاَل الكػفيّّػن ُىَػ َفاعل فعل َمْحُحوف، َوِمْشُيع مغ يخفعُو ِبَشفذ )َلْػاَل(، َوَقاُلػا )اَل( ِفيِو 

الكػفييغ في إعخاب ما بعجىا قائاًل: ))فإْن قيل: َلػ َكاَن َما  ِبَسْعشى )لع((, وذكخ حّجة

( اْلَسْفُتػَحة َوقج َوقعت، َكَقْػِلو َتَعاَلى  مي زي  ري ٰى ُّ  :بْعجَىا ُمْبَتجأ لع تقع مػقعو )أنَّ

  .(ٖ)، َوُوُقػع اْلُسْفخد بْعجَىا َدِليل عمى ارتفاعو ِبفعل َمْحُحوف َأو بَيا(((ٕ) َّ ني

( اْلَسْفُتػَحة تكػن ِفي َمػِضع          وذكخ مغ حججيع ثالثة أوجو ))أحُجىا: أنَّ )أنَّ
( اْلَسْكُدػَرة َعَمْيَيا لئالَّ يتػالى حخفان  اْلُسْبَتَجأ ِفي كّل َمػِضع اَل يرحُّ ِفيِو ُدُخػل )إنَّ
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َتَجأ َىُيَشا َلسَّا لع يْطيخ ِبَسْعشى َواِحج، َوقج َأمغ َىَحا ِفي )َلْػاَل(، َوالثَّاِني: أنَّ خبخ اْلُسبْ 
ِبَحال َصار اْلَكاَلم كالسفخد، َوالثَّاِلث: أنَّ اْلَكاَلم اَل يرحُّ إالَّ بذيئيغ َأحجىَسا جعل 

 .(ٔ))اَل( ِبَسْعشى )لع( َوالثَّاِني َتْقِجيخ فعل َرافع((

ل ))َباِشل لَػْجَيْيِغ أح       ُجىسا: أنَّ أّما رّده عمى حجج الكػفييغ، فحكخ أّن األوَّ
وضع )اَل( َمػِضع )لع( اَل يرّح؛ ألنَّ )لع( تختزُّ باألفعال اْلُسْدَتْقبَمة لفطا ، 
َوالثَّاِني: أنَّ )َلْػاَل( ُىَشا تختزُّ باالسساء َأو تْكثخ ِفيَيا و )لع( اَل َيقع بْعجَىا اأْلَْسَساء، 

 ِإذا أنَّ اْلِفْعل ال يححف َعغ اْلَفاِعل إالَّ وأمَّا َتْقِجيخ اْلِفْعل، َفاَل يرّح لَػْجَيْيِغ أحُجىسا: 
اْلَسْحُحوف َوَلْيَذ َذِلظ َىُيَشا، َوالثَّاِني: أنَّو َلػ َكاَن اأْلَمخ عمى َما  دخُ َكاَن ُىَشاَك فعل يف

زيٌج  َقاُلػا لرحَّ اْلَعصف َعَمْيِو ِبِإَعاَدة )اَل( َكَقْػِلظ: َلْػاَل زيٌج َواَل َعْسخو، َكَقْػِلظ: َلػ يقع
  .(ٕ)َواَل َعْسخو((

ِليل       ويخػ العكبخّؼ ما يخاه البرخيػن، وىػ إعخاب ما بعجىا مبتجأ، قال: ))والجَّ
عمى أنَّو ُمْبَتجأ مغ َوْجَيْيغ أحجىسَّا: أنَّ )َلْػاَل( َىِحه َتْقَتِزي اْسَسْيِغ الثَّاِني ِمْشُيَسا خبخ 

ن لع يْدَتْعسل، َوَلػ َكاَنت )َلْػاَل( عاممة َأو اْلَعاِمل ِبَجِليل َجَػاز ُضُيػره ِفي المَّْفع، َوإِ 
رً  بْعجَىا لع يرّح َذِلظ، َوالثَّاِني أنَّ )َلْػاَل(: اَل تختزُّ باألسساء بل تجخل َعَمْيَيا  امقجَّ

  .(ٖ)وَعمى اأْلَْفَعال((
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،  اذا كان مختًر إأّن الحخف ال يعسل إال  -كسا ذكخ العكبخؼّ –وحجة البرخييغ     
يا ُو يختفع باالبتجاء؛ ألنّ وبيحا استجلػا عمى أن ) لػال( ليدت رافعة لالسع بعجىا وأنّ 

 .(ٔ)تجخل عمى الفعل وعمى االسع

فممكػفييغ في إعخاب ما بعج )لػال( محلبان، األول: أّن االسع السخفػع بعج لػال       
كثيخ مغ الشحاة ، وقج رّد (ٕ)لفعل مححوف وىػ رأؼ الكدائي مخفػع لكػنو فاعاًل 

محىب الكدائي ومغ تابعو في ىحه السدألة ومشيع أبػ البقاء العكبخؼ كسا تقجم، 
واختاره بعس الستأخخيغ، ومشيع أبػ البخكات األنبارؼ، فحكخ بعس ما يدتجل بو 
( إذا  عمى محىبيع إذ قال: ))والحؼ يجل عمى إن االسع يختفع بيا دون االبتجاء أنَّ )إنَّ

، (ٖ) َّ ني مي زي  ري ٰى ُّ  نت مفتػحـة نحػ قػلـو تعـالى:وقعت بعجىا كا

ذاىب ألكخمتـظ(، ولـػ كانت في مػضـع االبتـجاء لػجب أْن  اوقػلظ: )لػال أّن زيـجً 
، ثع قال: (ٗ)تكػن مكدـػرة، فمسـا وجـب الفتح دل عمى صحة ما ذىبشا اليو((

 .(٘) ))والرحيح ماذىب اليو الكػفيػن((

ومغ  الفّخاءوقػل الكػفييغ الثاني: أن االسع بعج )لػال( مخفػع بيا، وىػ رأؼ      
وافقو مغ الكػفييغ؛ إذ قال: إن االسع بعج لػال يختفع بـ)لػال( نفديا كارتفاع الفاعل 
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بالفعل، وجاء في معاني القخآن: ))ولػال ولػما لغتان في الخبخ واالستفيام... وُىسا 
 .(ٔ) تخفعان ما بعجىسا((

أيًزا أن االسع السخفػع بعج لػال، مخفػع بمػال نيابة عغ فعل  الفّخاءوُندب إلى      
يخفع االسع الحؼ يمي )لػال( بيا لشيابتيا مشاب  الفّخاءمزسخ،  قال ابغ الذجخؼ : )) و 

الكػفييغ )محىب الكدائي  خأييغبيغ ال ا، وىحا السحىب يسثل تػافقً (ٕ) )لػ لع ُيػجج((
 (.الفّخاءومحىب 

ويطيخ لمباحث أّن السعشى أىّع مغ اإلعخاب، وجسيعيع متفقػن عمى معشى      
)لػال(، سػاء كان ما بعجىا مبتجأ أو فاعاًل، أو مخفػًعا بيا، ال يغيخ ذلظ مغ مقرج 
الكالم، فقػلشا: لػال اليػاء لساتت األحياء، يعشي أّن وجػد اليػاء يسشع مػت جسيع 

 مغ يعخبيا مبتجأ، كسا يفيسو مغ يعخبيا فاعال. األحياء، فيحا السعشى يفيسو

 :حذف الفاء من )سهف(:  اثانيً 

ذكخ العكبخّؼ حكاية ثعمب في ححف الفاء مغ )سػف( قال: ))َوقج ُحِحفت الفاُء    
   (ٖ)مغ سػَف َفَقاُلػا: َسَػ ْافعُل، َحَكاَىا َثْعَمب((

، وابغ (٘)البخكات األنبارؼ ، وأبػ (ٗ)ه(ٕٗٗ) ونقل ىحه الحكاية الثسانيشي   
، ونقميا السخادؼ عغ الكدائي، قال: سػف ))حخف تشفيذ، يختز بالفعل (ٙ)عرفػر
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بالفعل السزارع، ويخمرو لالستكبال، كالديغ، وفيو لغات، حكاىا الكػفيػن، وىي: 
سف، وسػ، وسي...قمت: نقل الكدائي، عغ أىل الحجاز سػ أفعل، بححف الفاء في 

  .(ٔ)غيخ ضخورة((

قال أبػ حيان: ))وحكى الكدائي أن ناسا مغ أىل الحجاز يقػلػن: سػف و     
تعمسػن بدكػن الػاو، وحكى أحسج بغ عبج الجميل السخوؼ في كتابو الحؼ سساه 
)تػشئة السجخل(: )سْػ أفعل(، و )سَػ أفعل( بفتح الػاو، وسكػنيا لغتان، وحكى 

اتفقػا عمى أن أصل الكػفيػن )سف(، وحكى ابغ سيجه )سى(، قال ابغ مالظ: و 
  .(ٕ))سػ(، و )سف(، و )سى( سػف((

وزعع بعزيع أن ىحا مغ الححف مسا جاء في الذعخ، وليذ بمغة، قال سعيج     
األفغاني: ))وأّما ما رووه عغ العخب مغ قػليع في )سػف أفعل(: سػ أفعل، وسف 

يا حجة، أفعل، فالجػاب... إّن ىحه رواية تفخد بيا بعس الكػفييغ؛ فال يكػن في
والػجة الثاني: إن صحت الخواية عغ العخب، فيػ مغ الذاذ الحؼ ال يعبأ بو 

 .(ٖ)لقمتو...((

رمزان عبج التػاب التغييخات الحاصمة في )سػف( ىي مغ  الجكتػر وعجّ      
ميت ولع تعج مػجػدة في زمانشا، قال: ))فسغ الحقائق السقخرة صػرىا القجيسة التي بَ 
ساء المغة أن كثخة االستعسال تبمي األلفاظ، وتجعميا عخضة عشج السحجثيغ مغ عم

لقز أشخافيا، تساما كسا تبمى العسالت السعجنية والػرقية، التي تتبادليا أيجؼ البذخ، 
وىحا ىػ ما حجث لدػف، التي تػجج في صػرتيا القجيسة في اْلرامية، وقج روػ لشا 
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ىحه الكمسة، فقج ذكخوا أن  المغػيػن العخب صػرا عجة مغ صػر البمي المفطي في
  .(ٔ)العخب يقػلػن: َسْػ يكػن، وَسْف يكػن، وَسايكػن، وَسَيكػن((

 

 حذف حرف القدم وإبقاء عطله::  اثالثً 

ػا لَحِلظ       نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز الجّخ ِفي كلِّ مقدع ِبِو، قال: ))واحتجُّ
ااِلْسِتْعَسال اَل يقاُس َعَمْيِو؛ ألنَّ حخف الجّخ كجدء مغ بَأْشَياء كمُّيا شاّذ قميٌل ِفي 

اْلَسْجُخور وكجدء مغ اْلِفْعل مغ َوجو آخخ، َفَححفُو كححف ُجْدء ِمْشُيَسا ِإذا َبِقي عسمو، 
ِسيخ اْلَسْجُخور إالَّ ُمتَِّرال، وألّن  فأمَّا ِإذا لع يْبق، َفاْلَعَسل لْمِفْعل، َوِلَيَحا لع يكغ الزَّ

حخف الجّخ َقِميل َضِعيف عمى حدب ضعفو، وإبقاء اْلَعَسل َمَع ححف اْلَعاِمل  عسل
تو وترخُّفو((    .(ٕ)أثُخ قػَّ

 (ٗ)ه(ٙٛٙ)الخضيو  ،(ٖ)ه(ٚٚ٘)األنبارؼ  محىب الكػفييغ كحلظ أبػالبخكات ونقل    
وبالخجػع إلى معاني القخآن لمفخاء نججه يػضح لشا محلبو في ذلظ؛ إذ قال: ))والعخُب 
ُتمقي الػاو مغ القدع ويخفزػنو سسعشاىع يقػلػن: هللا لتفعمّغ فيقػل السجيب: َأهلل 
ألفعمّغ؛ ألّن السعشى مدتعسل والسدتعسل َيجػز ِفيِو الححف، كسا يقػل القائل لمخجل: 

  .(٘)خيٍخ يخيج: ِبَخْيٍخ، فمسا كثخت ِفي الكالم ححفت(( كيف أصبحت؟ فيقػل:
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أّنو يجيد إعسال حخف القدع فيسا كثخ استعسالو، وليذ في  الفّخاءفطاىخ كالم     
والكػفييغ في  الفّخاءوىحا يجّل عمى أّن الشقل عغ  -كسا ذكخ العكبخؼ –كل مقدع بو 

أجازه سيبػيو وغيخه، فحكخ سيبػيو أّن قػل  الفّخاءىحه السدألة غيخ دقيق، فسا أجازه 
  .(ٔ)العخب: هللا ألفعمّغ، بالجّخ جائد عمى إرادة الحخف السححوف

؛ ألّن حخف الجخ ال يعسل مزسخا، قال: ))َواْعَمع الفّخاءورّد السبخد إجازة سيبػيو و     
، ُيِخيج اْلَػاو فيححفي ا، َوَلْيَذ َىَحا بجيج ِفي اْلكَياس َأن مغ اْلَعَخب مغ َيُقػل: هللِا أَلَْفَعَمغَّ

َواَل َمْعُخوف ِفي المَُّغة َواَل َجاِئد ِعْشج كثيخ مغ الشَّْحِػييغ، َوِإنََّسا َذكْخَناُه؛ أِلَنَُّو َشْيء قج 
  .(ٕ)قيل َوَلْيَذ بجائد ِعْشِجؼ؛ أِلَن حخف اْلَجّخ اَل يححف َويْعسل ِإالَّ بعػض((

ل السبخد قائال: وإنسا يجػز الجّخ في اسع هللا تعالى وعّمق أبػ الفجاء عمى قػ     
  .(ٖ)خاصة؛ لكثخة القدع بو والشرب فيو وفي غيخه

وكان األنبارؼ قج نقل رأؼ الكػفييغ، وندب إلييع جػاز إعسال حخف القدع بعج    
ذلظ، وفي رّده احتجاج الكػفييغ نخاه  لع يخدّ  الفّخاءححفو في كل مقدع بو، وتقجم أّن 

(، فإنسا جاز ذلظ وسيبػيو، إذ قال: ))أما احتجاجيع بقػليع: )أهلل ألفعمغّ  الفّخاءق يػاف
مع ىحا االسع خاصة عمى خالف الكياس لكثخة استعسالو، كسا جاز دخػل حخف 
الشجاء عميو مع األلف والالم دون غيخه مغ األسساء لكثخة االستعسال؛ فكحلظ ىاىشا: 

ال مع ىحا االسع دون غيخه....وأما ما روؼ جاز ححف حخف الخفس لكثخة االستعس
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عغ رؤبة مغ قػلو: خيٍخ عافاك هللا، أؼ: بخيخ، فيػ مغ الذاّذ الحؼ ال يعتّج بو لقمتو 
  .(ٔ)وشحوذه((

عشجما استذيج بقػل رؤبة الدابق، لع يكغ يخيج بو  الفّخاءوقج فات األنبارؼ أّن     
دلياًل عمى جػاز ححف حخف القدع مغ كل مقدع بو وإبقاء عسمو، وإنسا ذكخ ىحه 
الحكاية مثااًل عمى ححف حخف الجّخ فيسا كان استعسالو أقل مغ استعسال القدع بمفع 

ّخ وىػ قميل، الجاللة، وىحا أسمػب إلقشاع القارغ بأّن ما روؼ فيو ححف حخف الج
 يجّل عمى جػاز ححف حخف الجّخ مسا كان استعسالو كثيخ.

 حذف )إلى( بعد )حتى(::  ارابعً 

ذكخ الجميذ الشحػّؼ أّن في حتى الجاّرة ثالثة أقػال، لكشو لع يحكخ إال قػليغ،     
))أحجىسا أن تعسل بشفديا، وىػ قػل سيبػيو، والثاني: أن تعسل بإضسار )إلى(، وىػ 

  .(ٕ)دائي((قػل الك

  .(ٖ)واختار الجميذ الشحػّؼ قػل سيبػيو ))ألّنيا كسا عصفت بشفديا، جّخت بشفديا((  

 الفّخاء.، وندبو الديػشي إلى (ٗ)الفّخاءوُندب رأؼ الكدائي الدابق إلى     
، وحجتيسا أّنيا تجّخ بإضسار )إلى( كػاو القدع، وواو )رب( في الشيابة (٘)والكدائي
، وما ندبو الجميذ الشحػؼ إلى سيبػيو، ندبو غيخه إلى البرخييغ، (ٙ)عغ الباء
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، َواْسَتَجّل البرخيػن عمى َكػنَيا َجارة لالسع ِبَجِليل ححف (ٔ)فسحىبيع أّنيا جارة بشفديا
 )َما( االستفيامية بْعجَىا َنْحػ:

ُل ... (   (ٕ))فحّتام حّتاَم العشاُء الُسَصػَّ

ى َكػنَيا ناصبة لْمِفْعل لسا تقخر مغ َأن عػامل اأْلَْسَساء اَل َوِإذا َثبت َذِلظ اْنَتفَ     
الحؼ يخػ َأنََّيا ناصبة ِبَشفِدَيا، َوَلْيَدت  الفّخاءتكػن عػامل ِفي اأْلَْفَعال، بخالف 

الجارة، َوِعْشجه َأّن اْلَجّخ بْعجَىا ِإنََّسا ُىَػ لشيابتيا مشاب )ِإَلى(، ثعَّ ِإنَّو جّػز ِإْضَيار )ِإَلى( 
بْعجَىا، قال: وربسا أضيخوا )إلى( بعجىا في بعس السػاضع، قالػا: جاء الخبخ حتى 

  .(ٖ)تقجيخ إلغاء أحجىسا إليشا، جسعػا بيشيسا عمى 

ويمحع مسا سبق أّن )حتى( ال تجّخ بإضسار )إلى(؛ ألّن مثل ذلظ ُيخخج المغة    
 عغ إشار التيديخ الحؼ يخاه جل الباحثيغ مصمبأ رئيدا في عرخنا الحاضخ.

 حذف )أن( وإبقاء عطلها::  اخامدً 

( باٍق بعج ححفيا، قال نقل ابغ الػراق والعكبخؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّن عسل )أن    
العكبخّؼ: واحتّجػا ))بَأْشَياء َجاَءت ِفي الّذْعخ، َوِىي شاذَّة َأو ُمَتأّولة، َوقج قاسػا َذِلظ 
عمى عػامل اأْلَْسَساء، َوُىَػ قياٌس َفاسج؛ أِلَنََّيا أقػػ مغ عػامِل اأْلَْفَعال، َوَلػ جاَز مثل 

  .(ٗ)يزخْب((َذِلظ لَجاز: يزخْب زيج، َوَأنت ُتِخيُج: ل
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وذكخ العكبخّؼ أّن الجيِّج أْن اَل يْبقى عسٌل لـ)أن( بعج ححفيا، إالَّ َأن يكػن َثعَّ     
بجٌل، مثل اْلَفاء َوَنْحػَىا؛ ألّن عػامل اأْلَْفَعال ضعيفٌة َواَل تْعسل مححوفًة، وقج ورد 

  جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  ححفيا ورفع الفعل بعجىا في قػُلو َتَعاَلى:

  .(ٕ)،(ٔ) َّ حب

وذكخ ابغ الػراق أّن ححف أن وإبقاء عسميا قبيٌح عشج البرخييغ؛ ))أِلَن )َأن(     
َمة، َوَمَع َذِلظ َفِيَي َعامل  َمْػُصػَلة ِباْلِفْعِل، َواَل يجػز ححف اْلَسْػُصػل وتبكية الرِّ

َأَجاُزوا  َضِعيف؛ أِلَنَُّو حخف مغ اْلُحُخوف، َواَل يجػز َأن تْعسل اْلُحُخوف مزسخة، َوقج
  .(ٖ)الشرب ِفيِو، َووجو َجَػازه ِإْضَيار )َأن( ِفي آخخ اْلَبْيت((

 } من الطهيل { َوُىَػ َقْػلو: 

 (ٗ)َوَأن أشيج المَّحَّات َىل َأْنت مخمجؼ  َأال َأيَيا َذا الداجخؼ أحزَخ الػغى 

لع يكغ ِفي اْلَكاَلم ))َفَراَرت )َأن( ِفي َىَحا اْلسػضع كالعػض مغ اْلَسْحُحوف، َوأما ِإذا 
)َأن( تشعصف عمى السزسخة، َفُيَػ غيخ َجاِئد، والكػفيػن يجيدون مثل َىَحا، ويجعمػن 

  .(٘)َىَحا مثل )َأن( بعج اْلَفاء ِفي اْلَجػاب((

وفي كالم ابغ الػراق والعكبخّؼ الدابق إشارة إلى جػاز نرب الفعل بعج إضسار    
ج كسا مّخ في قػليسا، والغخيب أّن ابغ الػراق )أن( قبمو، ولكّشو قبيح أو غيخ جي
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يرف محىب الكػفييغ بالكبح مخة وبعجم الجػاز مخة أخخػ، وىحا خمط في 
 االصصالح؛ ألّن القبيح خالف السستشع أو غيخ الجائد.

والكػفيػن لع يأَبػا الخفَع، ولكّشيع أجازوا معو الشرب؛ ألّن السعشى إّنسا حّقو     
ذلظ الذاعخ بقػلو الدابق، فجعمو بسشدلة األسساء التي يجيء بـ)أن(، وقج أبان 

 .(ٔ)؛ لمجاللة عميوابعزيا مححوفً 

 مح جح مج  حج  ُّ ومّسا استجّل بو الكػفيػن قخاءة عبج هللا بغ مدعػد:      

 َّ خس حس جس مخ جخ

فشرب )ال تعبجوا( بـ)أن مقجرة(؛ ألّن التقجيخ  ،(ٕ)
فيو: أن ال تعبجوا إال هللا، فَحَحَف )أن( وأعسَميا مع الححف، فجّل عمى أّنيا تعسُل 
الشرَب مع الححف، وقالػا أيًزا: ىحا عمى أصمكع ألدُم؛ ألّنكع تدعسػن أّنيا تعسل مع 

ستفيام، والتسّشي، والعخض، الححف بعج الفاء في جػاب األمخ، والشيي، والشفي، واال
 ٖوكحلظ بعج الػاو والالم و)أو( و)حتى(، فكحلظ ىيشا.

ِ َتْأُمُخونِّي أَْعُبُج َأيَُّيا  واحتّج البرخيػن بقػلو تعالى: ﴿ُقْل َأَفَغْيَخ َّللاَّ
، وأجاز سيبػيو في قػلو )مْخه يحفُخىا( (٘) ، فخفع الفعل بعج ححف )أن((ٗ)اْلَجاِىُمػَن﴾
الخفُع عمى قػلو: )مْخه أن يحفَخىا(، فمّسا ُححفْت )أن(، ارتفع الفعل بعجىا، أن يكػن 

، وقج جاء رفُعو عمى اقال سيبػيو: ))ولػ قمت مخه يحفخىا عمى االبتجاء كان جيجً 
شىء ىػ قميل في الكالم، عمى: )مْخه أن يحفَخىا(، فإذا لع يحكخوا )ان(، جعمػا 
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، (ٔ)ىػ في الكالم قميل، ال يكادون يتكمسػن بو((السعشى بسشدلتو في )عديشا نفعل(، و 
قالػا: والجليل عمى أّنيا ال يجػز إعساُليا مع الححف أّنيا حخف نرب مغ عػامل 

 .(ٕ)األفعال، وعػامل األفعال ضعيفة؛ فيشبغي أاّل تعسَل مع الححف مغ غيخ بجل

خ والحؼ يخاه الباحث أّن محىب الكػفييغ ضعيف؛ إذ إّن تخك عسِل السزس
جه. اونثخً  اأقيُذ مغ إعسالو، كسا أّن ورود ذلظ نطسً   ُيعزِّ

 ترخيم السم الرباعي::  اسادسً 

قػلو: إّن االسع الخباعي ِإذا ُرّخع ححفت مشو حخفو األخيخ  الفّخاءنقل العكبخّؼ عغ     
(، َتقػل: )َيا ِسَب(، واحتجَّ لَحِلظ بأنَّو مع الحخف الثالث ِإن َكاَن َساِكشا، َنْحػ: )ِسَبْصخ

اِكغ اشبو األدوات، وأفدج العكبخّؼ رأؼ  الدابق، ورّد عمى احتجاجو  الفّخاءِإذا َبِقي الدَّ
مغ وجييغ، ))أحُجىسا: أنَّ ِبَشاء الستحخَّك يْمحقُو باألدوات َولع يْسَتشع، َوالثَّاِني: أنَّ 

نة اَل َنِطيخ َلَيا ِفي اأْلَْسَساء، كححف الثَّاء مغ ااِلْسع بعج تخخيسو قج َبِقي عمى ز 
)َحاِرث(، فإنَّو َجاَء عمى )فاِع(، َواَل َنِطيخ َلُو، َفعمع أنَّ اْلَححف ُىَشا َواْلبشاء عارضان 

 .(ٖ)اَل يعتجُّ ِبَسا يخخج َعغ الشََّطاِئخ ألجميسا((

رث، ومالظ، وعامخ( ورد في السرادر الكػفّية تخخيع االسع الخباعي نحػ: )حا   
عغ لغات أّنيا  الفّخاءبححف الحخف األخيخ، إذ قال أبػ بكخ ابغ األنبارؼ: ))نقَل 

، فتقػل )يا حاِر، و يا عاِم، و يا ماِل(، وقال: وقخأ ا، و مالكً ا، و حارثً اتخّخع عامخً 
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، وأنذَج لدىيخ بغ (ٕ)قػلو تعالى: ﴿َوَناَدْوا َيا َماِل ِلَيْقِس َعَمْيَشا َربَُّظ﴾  (ٔ)بعس القّخاء
 {مغ الػافخ} أبي ُسْمَسى: 

 (ٗ)(((ٖ)َوَنْفُدَظ الُتَزّيْعَيا و َدْعِشي   أاَل َياحاِر َوْيَحَظ الَتُمْسِشي      

وىحا يصابق القاعجة الشحػية العامة في التخخيع، وسكػتيع عمى بكّية مدائل    
 .(٘)الّتخخيع يجل عمى مػافقتيع القػاعج الّشحػّية

في تخخيع الخباعي الحؼ ثالثو ساكغ، فألّن الحخف إذا سقط مغ  الفّخاءأّما حّجة      
ىحا الشحػ، بقي آخخه ساكًشا، فمػ قمشا: إنو ال يححف؛ ألدَّػ ذلظ إلى أن يذابو 
األدوات، وبعس األسساء السبشية، وذلظ ال يجػز، قال األنبارؼ: ))، وىحا ليذ 

ا؛ لكان يشبغي أن ُيححف الحخف السكدػر، لئال برحيح؛ ألنو لػ كان ىحا ُمعتبخً 
يؤدؼ ذلظ إلى أن ُيَذابو السزاف إلى الستكمِّع، وال قائل بو؛ فجّل عمى فداد ما ذىبػا 

  .(ٙ)إليو((

؛ ألنو كسا بقيت حخكة االسع الفّخاءوتقجم أّن البرخييغ يسشعػن ما ذىب إليو     
التخخيع، فكحلظ الدكػن؛ ألنو  السخخع بعج دخػل التخخيع، كسا كانت قبل دخػل
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مػجػد في الداكغ حدب وجػد الحخكة في الستحّخك، )فكسا بقيت الحخكة في 
  .(ٔ)الستحّخك(، فكحلظ الدكػن في الداكغ

 ترخيم الطضاف: :  اسابعً 

تيع ِبَسا َجاَء ِفي الّذْعخ       نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز تخخيع السزاف، وحجَّ
 مغ َذِلظ َنْحػ:

 .(ٕ))َيا آل عكخم ...(

  (ٖ))َأَبا عخو ...( 

ُعْخَوة؛ وألنَّ اْلُسَزاف ِإَلْيِو تتّسة لمسشادػ َفَراَر كأنَّو آِخخه،  ُيِخيج: َيا عكخمُة َوَيا    
ُخوَرة، وأمَّا  ع ِفي غيخ الشجاء لمزَّ ة ِفيِو؛ ألنَّو مسَّا رخَّ َواْلَجَػاب: أمَّا الّذْعخ؛ َفاَل حجَّ

 .(ٗ)اْلُسَزاف ِإَلْيِو َفُيَػ معخٌب غيخ مشادػ َكَسا سبق((

 احتّج بيا الكػفيػن، فقج أورد سيبػيو تخخيع السزاف  أّما حجة الدساع التي     
إليو في قػل زىيخ الدابق، وعّجه مغ ))باب ما رخست الذعخاء في غيخ الشجاء 

                                                           

 .ٖٛٔٔ/ٖ، وتػضيح السقاصج ٖٚ٘ٔ/ٖ، وشخح الكافية الذافية ٜٕٚ-ٜٕٙ/ٔ  -ٓ٘:السدألةيشطخ: اإلنراف (1)

 .ٕٗٔ)ُخُحوا ِحْحَرُكْع يا آل ِعْكِخَم واذُكُخوا   أَواصَخنا َو الّخْحُع ِبالَغْيِب ُيْحَكُخ(   ديػان زىيخ بغ أبي سمسى:عبارة مغ بيت لدىيخ:  (2)

 .ٖ٘ٚ/ٔشخح السفرل ػُه َداِعي ِميَتٍة َفُيِجْيُب( ولع يشدبو أحج إلى قائل. يشطخ:َسَيْجعُ ْبِعْج َفُكلُّ ابِغ ُحخٍَّة  )أبا ُعخَو ال تَ ىػ: البيت (3)

، وشخح الترخيح ٖ٘ٚ/ٔ، وشخح السفرل البغ يعير ٕٗٛ/ٔ  -ٛٗ:السدألة، ويشطخ: اإلنرافٖٚٗ-ٖٙٗ/ٔالمباب  (4)

ٕ/ٕٕ٘. 



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٗٗ( 
 

، واستشج العكبخّؼ في قػلو الدابق عمى كالم سيبػيو في تأويل البيت، (ٔ)((ااضصخارً 
ا لمبرخييغ عمى شػاىج الكػفييغ  .(ٕ)وعّجه األنبارّؼ ردِّ

أّما تخخيع السزاف، فحكخ ابغ مالظ أّنو كثيخ، وجاء تخخيع السزاف مع ححف      
، وعمل الخضي مشع تخخيع السزاف إليو عشج البرخييغ، (ٖ)السزاف إليو إال أنو نادر

فقال: يجػز أن يعمل امتشاع تخخيع السزاف والسزاف إليو، بأن السزاف إليو لع 
يرح ححفو مباشخة أو ححف آخخه، بجليل أن  ، بحيثاتامً  ايستدج بالسزاف امتداجً 

 .(ٗ)إعخاب السزاف باٍق واإلعخاب ال يكػن إال في آخخ الكمسة

وندب الديػشي جػاز تخخيع السزاف إليو إلى الكػفييغ وابغ مالظ، ونقل عغ      
َتاء أبي حيان قػلو: ))َوَلػ ذىب َذاِىب ِإَلى َجَػاز َذِلظ ِإذا َكاَن آخخ اْلُسَزاف ِإَلْيِو 

 .(٘)التَّْأِنيث وقػفا َمَع اْلَػاِرد َومشعو ِإذا َكاَن َغيخَىا َلَكاَن محلبا((

ويخػ الباحث أّن احتجاج الكػفييغ مقبػل، فالسزاف إليو جدء مغ السزاف،      
وىػ وما أضيف إليو بسثابة الكمسة الػاحجة، فرّح لحلظ تخخيسو، بجليل ما ورد مشو 

 في الذعخ عمى قمتو.

 

 

                                                           

 .  ٕٔٚ/ٕالكتاب  (1)

 وما بعجىا. ٕٗٛ/ ٔ  -ٛٗ:السدألةيشطخ: اإلنراف (2)

 .ٕٕٕٛ/٘، واالرتذاف ٜٓٔيشطخ: تدييل الفػائج  (3)

 .ٜٖٙ/ ٔيشطخ: شخح الخضي  (4)

 .ٛٚ/ٕىسع اليػامع  (5)



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٗ٘( 
 

 ترخيم الثالثي::  اثامظً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز تخخيع الثالثي غيخ السؤنث ِإذا َكاَن اأْلَْوَسط      
َنْحػ )ُعَسخ(، واحتّجػا بأنَّ ِفي االسساء السعخبة َما ُىَػ عمى حخفيغ َنْحػ )َيج(  امتحخَّكً 

 .(ٔ)و )دم( و)َغج(

لو: إنَّ ))ِتْمَظ اأْلَْسَساء مححوفة وخالفيع العكبخّؼ، ورّد عمى احتجاجيع بقػ       
سػا )ُثبة(، قيل: إنَّ االالمات اعتباشً  ؛ َفاَل ُيَقاس َعَمْيَيا؛ َولَحِلظ قّمت ججا، فإْن قيل: رخَّ

َتاء التَّْأِنيث كاسع ركَّب َمَع اْسع ِبَجِليل أنَّ َما قبمَيا اَل يكػن إالَّ َمْفُتػًحا، فتححف َكَسا 
  .(ٕ)سخكَّب فكأنَّ التَّْخِخيع لع يححف مغ ااِلْسع َشْيئا((يححف الثَّاِني مغ ال

وندب أبػ البخكات األنبارؼ الخأؼ الدابق إلى الكػفييغ، ثّع قال: ))وذىب      
, وأضاف مغ حجج (ٖ)بعزيع إلى أن التخخيع يجػز في األسساء عمى اإلشالق((
والححف قج جاز في مثمو الكػفييغ قػليع: إّن ))التخخيع إنسا وضع لمتخفيف بالححف، 

  .(ٗ)لمتخفيف، فػجب أن يكػن جائًدا((

وندب تخخيع الثالثي محخك الػسط إلى الكػفييغ ِإالَّ اْلكَدائي وقيل: إّن اأْلَْخَفر      
َوافق اْلُكػِفّييغ عمى َذِلظ، أّما ساكغ الػسط، فشقل اْبغ ُعْرُفػر اإلجساع عمى عجم 

  .(٘)اْلخالف ِفيِو كسا تقجمجػازه، َوَلْيَذ َكَسا ذكخ، إذ 

                                                           

 .ٖٚٗ/ٔيشطخ: المباب  (1)

 .ٖٛٗ/ٔالمباب  (2)

 .ٕٜٕ/ٔ  -ٜٗة :السدألاإلنراف (3)

 .ٖٜٕ/ٔ  -ٜٗ:السدألةاإلنراف (4)

 .ٔٛ/ٕيشطخ: ىسع اليػامع  (5)



 انفصم األول: آراء انكوفيين في األحكام اننحوية
 

)ٗٙ( 
 

تخخيع الثالثي السحخك الػسط كـ )حكع(،  الفّخاءقال ابغ مالظ: ))ومسا انفخد بو      
فإنو إذا قيل في تخخيسو: يا حظ، لع يمدم مشو عجم الشطيخ، إذ في األسساء الستسكشة 
ما ىػ عمى حخفيغ ثانييسا متحخك كـ)غج ويج(، فمػ كان الثالثي ساكغ الثاني 

  .(ٔ)كـ)بكخ(، لع يجد تخخسيو بإجساع؛ ألن تخخيسو مػقع في عجم الشطيخ((

الدابق يقتزي مشو إجخاء ))حخكة الػسط مجخػ الحخف قياًسا  الفّخاءوتفريل      
عمى إجخائيع نحػ: سقخ، بحخكة وسصو مجخػ زيشب، في إيجاب مشع الرخف، ال 

   .(ٕ)مجخػ ىشج، في إجازة الرخف وعجمو((

ر اإلشارة ىشا أّن ما لع يخد بو سساع، وما ال يقبمو قياس يجخل في إشار وتجج    
 عجم السقبػلية وضعف العمة وعجم الحّجة.

                                                           

 .٘ٗٙ/ٕ، ويشطخ: المسحة ٖٛ٘ٔ/ٖشخح الكافية الذافية  (1)

 .ٕٙ٘/ٕتػضيح السقاصج  (2)



 

 

 

 

 

 

 
 

 انعامم واملعمولآراء انكوفيني يف 
 

 

    



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(47) 
 

 الفرل الثاني: آراء الكهفيين في العامل والسعسهل

عخؼ عمساء المغة والّشحػ العامل الشحػّؼ بتعخيفات كثيخة، ولع يختمفػا في أّنو     
ونرًبا، وجخِّا، وجدًما؛ االسع، أو الفعل، أو الحخؼ الحؼ يؤّثخ في ما بعجه رفًعا، 

وعّخفو الدبيجّؼ بقػلو: ))العاِمُل ِفي العخبّية: َما َعِسَل عَسًًل َما، َفَخَفَع، َأو َنَرَب، َأو 
ْعَخاب ، َوقج َعِسَل الذيُء ِفي الذيِء: َأْحَجَث ِفيِو نػًعا مغ اْْلِ ، وعخفو الّتيانػّؼ (ٔ)((َجخَّ

خ الكمسة عمى وجو مخرػص مغ بقػلو: ))ىػ عشج الّشحاة ما أوجب كػف آخ
 .(ٕ)اْلعخاب((

وعّج الجخجانّي العػامل مئة، وقّدسيا عمى قدسيغ: لفطّية ومعشػّية؛ ثّع قّدع      
العػامل المفطّيِة إلى قدسيغ: سساعّية، وقياسّية؛ وعّج لمدساعّيُة مشيا واحًجا وتدعيغ 

فاثشاف؛ فيي مئة عامل عامًًل، والكياسية سبعة عػامٍل؛ أّما العػامل السعشػّيُة 
 .(ٖ)بالجسمةُ 

وأصبح العامل مغ أقػػ األسذ التي سيصخت عمى تفكيخ الشحاة ومشاىجيع في     
تشاوؿ الطػاىخ المغػية والذػاىج التي جسعػىا فػضعػا األبػاب في السخفػعات 
والسشرػبات والسجخورات وغيخىا، ليجّؿ ذلظ عمى حخكتو وحالتو اْلعخابية التي تداعج 

 .(ٗ)الكذف عغ السعاني المغػية في

وسشتشاوؿ في الرفحات القادمة آراء الكػفييغ في العامل والسعسػؿ التي نقميا لشا     
أصحاب كتب التعميل، وسشعخضيا في ثًلثة مباحث: عػامل الخفع، وعػامل الشرب، 

  وعػامل أخخػ.
                                                           

 .ٜ٘/ٖٓتاج العخوس  (1)

 .ٓٙٔٔ/ٕكذاؼ اصصًلحات الفشػف  (2)

 .ٜٜ/ٔيشطخ: العػامل السائة الشحػية  (3)

 .ٔ٘يشطخ: العامل الشحػؼ بيغ مؤيجيو ومعارضيو:  (4)



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(48) 
 

 :السبحث األول: عهامل الرفع

في األسساء الخفع، واألصل في األفعاؿ البشاء، السذيػر عشج العمساء أّف األصل     
وعمى ىحا األساس سشبجأ بحكخ آراء الكػفييغ في عػامل األسساء السخفػعة ثّع نتمػىا 

 بآراء الكػفييغ في عامل رفع الفعل السزارع وغيخه.

 العامل في السبتدأ والخبر::  اوًل 

ىحا الخًلؼ بعس اختمف الشحػيػف في عامل السبتجأ عمى أقػاؿ، وذكخ     
في ذلظ،  (ٔ)أصحاب كتب العمل، فشقل الجميذ الشحػؼ والعكبخّؼ محىب الكػفييغ

وىػ قػليع: إّف الخافع ))لمسبتجأ الخبخ...وقج ألدمػا عمى ذلظ تجػيد كػف الذيء 
عامًًل في شيء ومعسػاًل لو في حاؿ واحجة... وجعمػا شاىجىع عمى جػازه قػلو 

 َّ مم ام  يل ىل مل يكُّ  تعالى:

،فقالػا: إّف )أيِّا( جاـز لػ)تجعػا( و)تجعػا( (ٕ)
ناصب لػ)ألّؼ(، وذىب عمييع أّف )أيِّا( لع يجـد )تجعػا( بشفدو، بل بحق السذابية 

  (ٖ)والسًلءمة لسا ىػ محسػؿ عميو ومتزسغ لسعشاه، وىػ )إف((

وقيل: إّف ، (ٗ)وقيل: إّف العامل في السبتجأ االبتجاء، وىػ محىب جسيػر البرخييغ    
عامل الخفع في السبتجأ معشػّؼ ليذ في تقجيخ المفع، إال أّنيع جعمػا ذلظ السعشى 

، واعتخض عمى ذلظ (ٙ)، ومغ تابعو(٘)مزارعتو لمفاعل، وُندب ىحا القػؿ لمدجاجيّ 
الجميذ الشحػّؼ؛ فحكخ بإزاء ىاتيغ السزارعتيغ مبايشتيغ، إحجاىسا أف العامل في 

                                                           

 .ٖٛٔ/ٔ، وشخح األشسػني ٖٜٔ/ٔ، وأوضح السدالظ ٖٖٗ/ٔ، وشخح الكافية الذافية ٕٕٚ/ٔويشطخ رأييع أيًزا في شخح الخضي عمى الكافية  (1)

 ٓٔٔسػرة اْلسخاء:  (2)

 .ٕٙٔ/ٔ. ويشطخ: المباب ٕٛثسار الرشاعة  (3)

 .ٖٛٔ/ٔ، وشخح األشسػني ٖٖٗ/ٔ، وشخح الكافية الذافية ٕٕٚ/ٔ، وشخح الخضي عمى الكافية ٕ٘ٔ/ٔيشطخ: المباب  (4)

 .ٖٙالجسل في الشحػ  (5)

 .ٕٙٔ/ٔ، والمباب ٕٛيشطخ: ثسار الرشاعة  (6)



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(49) 
 

ل في الفاعل لفطّي، والثانية: أّف خبخ السبتجأ بعجه وخبخ الفاعل السبتجأ معشػّؼ والعام
ـّ السخفػعات وأصميا وقصبيا، وذلظ مغ  قبمو، فقاؿ: ))ونحغ نكذف عغ كػف السبتجأ أ
حيث كاف واقًعا في صجر الكًلـ ومتقجًما عمى غيخه لفًطا أو تقجيًخا، فيطيخ استحقاقو 

حخكات االعخاب وأشخقيا وأقػاىا، وىي  بشفدو ال قياًسا عمى غيخه لًلختراص بأشف
 .(ٔ)حخكة الخفع، وأّف الفاعل أولى بأف يكػف ارتفاعو لسزارعتو السبتجأ...((

وأضاؼ العكبخّؼ محىبيغ إلى ما تقجـ ذكخه، أحجىسا لمكػفييغ، وىػ قػليع إفَّ     
))أحُجىسا أفَّ اْلُسزسخ فخع اْلَعاِمل ِفيِو العائُج مغ اْلَخَبخ، ورّد عمى ذلظ مغ َوْجَيْيِغ 

َمة،  ِسيخ قج يكػف ِفي الرِّ اْلسطيخ َفِإذا لع يْعسل اأَلْصل فالفخع أْولى، َوالثَّاِني: أفَّ الزَّ
، واآلخخ لمسبخد، وىػ قػلو: إفَّ اْلَعاِمل ِفيِو (ٕ)َفَمػ عسل لعسل ِفيَسا قبل اْلَسْػُصػؿ((

َخَبخ ِإَلْيِو، ورّده بقػلو: إّف َذِلظ عجـ اْلَعاِمل تجخّده َعغ العػامل المفطيَّة، َوإْسَشاد الْ 
))َوعجـ اْلَعاِمل اَل يكػف َعامًل، فإْف قيل: اْلَعَجـ يكػف َأماَرة اَل عّمة، قيل: األمارة 
يدتجؿُّ بَيا عمى أفَّ َثعَّ َعامًل َغيخَىا، َوقج اتَّفقػا عمى أنَّو اَل َعامل يدتجُّؿ َعَمْيِو 

ـِ((   (ٖ)ِباْلعج

واختمف الشحػيػف كحلظ في رافع الخبخ، وذكخ ىحا الخًلؼ الجميذ الشحػّؼ     
والعكبخّؼ، فحكخ العكبخّؼ خسدة أقػاؿ في عامل الخبخ، ))أحُجىا ااِلْبِتَجاء... َواْلَقْػؿ 

والسبتجأ َجِسيًعا  الثَّاِني: أفَّ اْلُسْبَتَجأ ُىَػ اْلَعاِمل ِفي اْلَخَبخ... َواْلَقْػؿ الثَّاِلث: أفَّ ااِلْبِتَجاء
يعسًلف ِفي اْلَخَبخ... َواْلَقْػؿ الخَّاِبع: أفَّ اْلَعاِمل ِفي اْلَخَبخ التعخَّؼ مغ العػامل، َوقج 
أفدجناه، َواْلَقْػؿ اْلَخاِمذ: أفَّ اْلَعاِمل ُىَػ اْلُسْبَتَجأ، َوُىَػ قػؿ الفخَّاء، وسسَّْػىسا 

ْخط، و    (ٗ)إنَّسا تْعسل ِفي اْلِفْعل َويْعسل اْلِفْعل ِفيَيا((الستخافعيغ، وشبَّيػىسا بأسساء الذَّ

                                                           
 .ٕٛثسار الرشاعة  (1)

 .٘ٛٓٔ/ٖ، وارتذاؼ الزخب ٕٕٚ/ٔ، ويشطخ: شخح الخضي عمى الكافية ٕٚٔ/ٔالمباب  (2)
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، ولعّل العكبخّؼ كاف يقرجىع حيشسا (ٔ)وندب الجميذ الشحػّؼ القػؿ األخيخ لمكػفييغ 
أضاؼ ضسيخ الجسع إلى الفعل في قػلو: )وسّسػىسا.. وشّبيػىسا(، وضّعف العكبخّؼ 

ْخط اَل يرحُّ قػليع؛ أَلف اْلُسْبَتَجأ اَل يرمح لْمَعَسل كسا    .(ٕ)تقجـ، وألّف تذبييو بأسساء الذَّ

، وىػ عامل (ٖ)أما ابغ الػراؽ فيخػ أّف الخافع لمسبتجأ ىػ تعخيتو مغ العػامل    
االبتجاء؛ ألّف الشحػييغ فدخوا االبتجاء بالتجخد مغ العػامل، وفدخ بعزيع االبتجاء 

الديػشي: ))اْختمف ِفي ااِلْبِتَجاء ، وقاؿ (ٗ)بجعل االسع في صجر الكًلـ لفطا تحكيقا
َفاأْلََصّح َأنو جعل ااِلْسع َأوال ليخبخ َعشُو َوقيل تجخده مغ العػامل المفطية َأؼ َكػنو 

 .(٘)معخػ َعْشَيا((

واختار كلّّ مغ الجميذ الشحػّؼ، والعكبخّؼ قػؿ البرخييغ في رافع السبتجأ      
الخبخ أخػاف؛ ألّف عامل الخفع في السبتجأ والخبخ، قاؿ الجميذ الشحػّؼ: ))السبتجأ و 

ىػ نفدو عامل الخفع في الخبخ، إّما وحجه في قػؿ، وإما مع السبتجأ في قػؿ 
ِليل (ٙ)آخخ(( ، وأراد بحلظ أّف عامل الخفع ىػ االبتجاء كسا تقجـ، وقاؿ العكبخّؼ: ))َوالجَّ

ليتَّو واقتزاؤه َثاِنًيا مغ َوجْ  َيْيغ، َأحجىَسا: أفَّ َىِحه الّرفة عمى َأف اْلَعاِمل ِفيِو أوَّ
مختَّرة ِبااِلْسِع، والسختزُّ مغ اأْلَْلَفاظ َعامل َفَكَحِلظ مغ اْلسَعاِني، َوالثَّاِني: أفَّ اْلُسْبَتَجأ 
َمْعُسػؿ، والبجَّ َلُو مغ َعامل َواَل يجػز َأف يْعسل ِفي َنفدو، اِلْمِتَشاع َكػف اْلَسْعُسػؿ 

ْيء عمَّة لَشفِدِو((َعامًل ِفي َنفدو، كَ   .(ٚ)َسا يْسَتشع َأف يكػف الذَّ
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وخًلصة ما تقجـ أّف محىب جسيػر البرخييغ أّف رافع السبتجأ والخبخ عامل     
معشػّؼ ىػ االبتجاء، ومحىب الكػفييغ أّف السبتجأ والخبخ تخافعا، أؼ: كل واحج مشيسا 

 ىحيغ السحىبيغ.عامل في اآلخخ، أّما السحاىب األخخػ فمع تختق إلى شيخة 

شػقي ضيف محىب الكػفييغ قائًًل: ))وىػ رأؼ واضح  الجكتػر وضّعف    
الزعف؛ ألنو يشتيي بالكػفييغ إلى الجور السحاؿ، كسا يؤوؿ إلى أف يختفع السبتجأ 

  .(ٔ)بذيء يجخؼ عمى المداف قبل الشصق بو((

حياف: ))وأقػؿ:  واختار محىب الكػفييغ ابغ جشي وأبػ حياف والديػشي، قاؿ أبػ    
الحؼ نختاره مغ ىحه السحاىب ىػ محىب الكػفييغ، وىػ أنيسا يخفع كل مشيسا اآلخخ، 

  .(ٕ)وىػ اختيار ابغ جشي((

، في رفع السبتجأ فعًًل  اإبخاليع الدامخائي: ))إذا كاف االبتجاء سببً  الجكتػر وقاؿ    
قع في االبتجاء أصالة نحػ فّيًل رفَع ىحا االبتجاء )السعشػؼ( الفعل الساضي ألّنو وا

 .(ٖ))قاـ زيج((

 العامل في خبر )إّن( وأخهاتها::  اثانيً 

ذكخ الخػارزمّي والعكبخّؼ محىب الكػفييغ في خبخ الحخوؼ السذبية باألفعاؿ،     
إذ قالػا: ))إّف ىحه الحخوؼ تشرب االسع، والخبخ مخفػع عمى حالو قبل دخػليا، ال 

اِعخ:، واحتّج (ٗ)عسل ليا فيو((  } مغ الخجد {الكػفيػف بقػؿ الذَّ

  (٘)إّني ِإذف أىَمظ َأو أشيخا    اَل تتخكشي فييُع شصيخا  
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فشرب )أىمَظ( بػ)ِإذف( َولع َيجعمو َخَبخ )إّف(، واحتّجػا َأْيزا بقػؿ اْلَعَخب: إّف بظ 
 .(ٔ)لع تكغ َكَحِلظتكفل زيج، َفَجعل اْلِفْعل ِفي اسسيا َوَلػ َكاَنت ِىَي الفاعمة ِفي اْلَخَبخ 

ورّدا عمييع ذلظ بأّف ىحه الحخوؼ شابيت األفعاؿ ))مغ جية المفع والسعشى،      
فُأعسمت في االسسيغ، لديادة مديتيا عمى سائخ الحخوؼ بحرػؿ السذابية بيشيا 

، ))ومسا يديج ذلظ وضػًحا أّف ليا معاني في دخػليا في الجسمة، (ٕ)وبيغ األفعاؿ((
ػّؼ في الخبخ أدخل وأضيخ في السقرػد مغ تأثيخىا في االسع، مثالو فتأثيخىا السعش

قػلظ: إّف زيًجا مشصمٌق، فيي لمتأكيج باالتفاؽ، والتأكيج إنسا يكػف في االنصًلؽ ال في 
زيج، فإذا أّثخ معشاىا في الخبخ، فألْف يؤّثخ عسميا فيو أولى... فطيخ بيحا أّف ىحه 

 .(ٖ)يًعا((الحخوؼ عاممة في الخبخ واالسع جس

وأضاؼ العكبخّؼ: ))أّف خبخ )إّف( َمْخُفػع َواَل ّبج لُو مغ َرافع، َواَل يجػز َأف يْخَتفع     
ِبَغْيخ )إّف(، ِإْذ اَل َعامل سػاَىا، َوالَِّحؼ َكاَف قبل ُدُخػؿ )إّف( ُىَػ اْلُسْبَتَجأ، َوقج َبصل 

ع لعسل )إّف( ِفيِو، َفمَحِلظ اَل يْعسل اْلُسْبَتَجأ ُىَشا ابتجاؤه َوِلَيَحا اَل يْعسل اْلَخَبخ ُىَشا ِفي ااِلسْ 
  (ٗ)ِفي اْلَخَبخ((

ا اْلَبْيت َفسغ الذحوذ، وتأويُمو أنَّو ححؼ اْلَخَبخ لجاَلَلة اْلَباِقي      قاؿ العكبخّؼ: ))أمَّ
ة ِفييَ  ( َمْحُحوؼ َعَمْيِو، َتْقِجيخه: ِإنِّي أذّؿ، فأمَّا اْلَسْدَأَلة اْلَسْحُكػَرة َفًَل حجَّ ا؛ ألفَّ اْسع )إفَّ

ْأف فتقجيخه إنَّو بظ تكفل زيج((  .(٘)َوُىَػ ضسيخ الذَّ

ومسا احتّج بو الكػفيػف: أّف األصل في ىحه األحخؼ أاّل تشرب االسع، وإنسا     
نربتو؛ ألّنيا أشبيت الفعل، فإذا كانت إنسا عسمت؛ ألنيا أشبيت الفعل فيي فخع 

ميو فيي أضعف مشو؛ ألّف الفخع أبًجا يكػف أضعف مغ عميو، وإذا كانت فخًعا ع
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األصل  فيشبغي أاّل يعسل في الخبخ جخيا عمى الكياس في حط الفخوع عغ األصػؿ؛ 
ألنيع إذا أعسمػه عسمو أدػ ذلظ إلى التدػية بيشيسا، وذلظ ال يجػز، فػجب أف يكػف 

  .(ٔ)باقيا عمى رفعو قبل دخػليا

فداد محىب الكػفييغ بأّف االبتجاء قج زاؿ، وبو واستجؿ ابغ الدخاج عمى      
وبالسبتجأ كاف يختفع الخبخ، فمّسا زاؿ العامل بصل أف يكػف ىحا معسػال فيو، ومع ذلظ 
أنا وججنا كمسا عسل في السبتجأ رفعا أو نربا عسل في خبخه؛ أال تخػ إلى )ضششت( 

خػاتيا(، فكسا جاز وأخػاتيا لسا عسمت في السبتجأ عسمت في خبخه، وكحلظ )كاف وأ
ذلظ في السبتجأ والخبخ جاز مع )إف(، ال فخؽ بيشيسا في ذلظ، إال أف الحؼ كاف مبتجأ 

  .(ٕ)يشترب بأف وأخػاتيا

وزاد ابغ يعير عمى كًلـ ابغ الدخاج بقػلو: ))كاف األصل في العسل جخؼ عمى     
جمة عمى سشغ قياسو في تقجيع السخفػع عمى السشرػب، إذ كاف رتبة الفاعل مق

السفعػؿ، وىحه الحخوؼ لسا كانت في العسل فخوعا عمى األفعاؿ ومحسػلة عمييا 
جعمت دونيا بأف قجـ السشرػب فييا عمى السخفػع حصا ليا عغ درجة األفعاؿ، إذ 

  . (ٖ)تقجيع السفعػؿ عمى الفاعل فخع، وتقجيع الفاعل أصل عمى ما ذكخ((

حلظ، فقاؿ: ))والحؼ يجؿ عمى فداد ما ذىبػا وحكع األنبارؼ بفداد قػؿ الكػفييغ ك    
إليو أنو ليذ في كًلـ لعخب عامل يعسل في األسساء الشرب إال ويعسل الخفع ؛ فسا 
ذىبػا إليو يؤدؼ إلى تخؾ الكياس ، ومخالفة األصػؿ لغيخ فائجة ، وذلظ ال يجػز، 

  .(ٗ)فػجب أف تعسل في الخبخ الخفع كسا عسمت في االسع الشرب((

ويخػ الباحث أّف تحجيج العامل في خبخ إّف ال يغيخ مغ قػاعج المغة العخبية، 
فالفخؽ بيغ السحىبيغ أّف البرخييغ يقػلػف في الخبخ: خبخ إّف مخفػع، ويقػؿ فيو 
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الكػفيػف: خبٌخ مخفػع، فالخفع باٍؽ، ومعشى الجسمة باؽ، واالختًلؼ فقط في سبب 
 الخفع )عامل الخفع(.

 في رفع الفعل السزارع: العامل:  اثالثً 

جاء في بعس كتب عمل الشحػ األقػاؿ في عامل الخفع في الفعل السزارع،       
وثًلثة مغ ىحه األقػاؿ مشدػبة لعمساء الكػّفة )الكدائي وثعمب والفخاء(، فاألوؿ قػؿ 
الكدائّي: ))إّف عامل الخفع فيو حخؼ السزارعة، وىػ خصأ؛ ألّف حخؼ السزارعة 

، فإف اعتحر لو بتغميب أقػػ العامميغ، قيل: ال مػجػد معو  في حاؿ الشرب والجـد
يجتسع عامًلف عمى معسػؿ واحج، والثاني: قػؿ ثعمب: إّف السزارعة نفديا عاممة 
الخفع فيو، والثالث قػؿ الفخاء: إف تجخده مغ العػامل عامل الخفع فيو تذبيًيا بالسبتجأ، 

، أؼ: السكيذ والسكيذ عميو؛ ألّف فقجاف وىحا أيًزا وىع وغمط في األصل والفخع
(ٔ)العامل ال يكػف عامًًل؛ ألّف عجـ الذيء ال يػجب بحاتو وجػد غيخه((
  

ومحىب ابغ الػراؽ والجميذ الشحػّؼ والعكبخّؼ أّف رافع الفعل السزارع: وقػعو    
بشفدو مػقع االسع ))ألّنظ تقػؿ: ىحا رجل يكتب، ومخرت بخجل يكتب، ورأيت رجًًل 
يكتب، فيقع )يكتب( في السػاضع الثًلثة مػقع )كاتب(، إال أّف إعخابو فييا واحج لع 
يتغيخ؛ ألّف عػامل االسع ال تؤّثخ في الفعل، وصار وقػعو بشفدو مػقع االسع يعسل 
فيو الخفع؛ ألّنو معشػؼ، والفعل معو مجخد مغ العػامل المفطية، فأشبو االبتجاء، 

  (ٕ)السبتجأ((فارتفع الفعل مغ حيث ارتفع 

قاؿ ابغ الػراؽ: ))وإّنسا استحّق الّخْفع لُػُقػعو مػقع ااِلْسع لَػْجَيْيِغ: َأحجىَسا: ِبَأف      
ُوُقػعو مػقع ااِلْسع معشى َلْيَذ ِبَمْفع، َوُىَػ َمَع َذِلظ متجخد مغ العػامل المفطية، َفسغ 

َحا اْلسػضع الّخْفع، َواْلَػْجو الثَّاِني: ُىَػ َحْيُث اْستحق اْلُسْبَتَجأ الّخْفع، أعصي اْلِفْعل ِفي ىَ 
َأف اْلِفْعل َلُو َثًَلَثة َأْحَػاؿ: َأحجَىا: َأنو َيقع مػقع ااِلْسع َوحجه، َكَقْػِلظ: زيج يقػـ، َوُىَػ 
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ِفي َمػِضع )َقاِئع(، َوالثَّاِني: َأنو َيقع مػقع ااِلْسع َمَع َغيخه، َكَقْػِلظ: ُأِريج َأف تْحىب، 
ِبَسْشِدَلة: ُأِريج ذىابظ، َواْلَحالة الثَّاِلَثة: َأال َيقع مػقع ااِلْسع ِبَشفِدِو، والمع َغيخه،  َفُيػَ 

َكَقْػِلظ: ِإف تأتشي آِتظ، َوَكَحِلَظ: لع يقع زيج، اَل َيرح َأف َيقع ااِلْسع مػقع َما َذكْخَناُه، 
ْشَياء الثًََّلَثة، َوَكاَف ااِلْسع ُىَػ َويكػف ِبَسْعَشاُه، َفَمسَّا َكاَف اْلِفْعل قج حرل عمى اأْلَ 

ْعَخاب، َكاَف ُوُقػع اْلِفْعل ِفي َمْػِضعو أقػػ َأْحَػالو، َفَػَجَب َأف يْعصى  اأَلْصل ِفي اْْلِ
  (ٔ)أقػػ الحخكات، َوُىَػ الّخْفع...((

 مح جح مج  حج  ُّ  وقج أشار الفخاء إلى محلبو الدابق عشج قػلو تعالى:     
، فقاؿ: ))رفعت )َتْعُبُجوَف(؛ ألّف دخػؿ )أف( (ٕ) َّ خس حس جس مخ جخ

يرمح فييا، فمّسا ُححؼ الشاصب ُرِفعت...فيحا وجو مغ الخفع، فمسا لع تأت بالشاصب 
  .(ٖ)رفعت((

أما األنبارؼ فشدب قػؿ الفخاء الدابق إلى الكػفييغ، وذكخ حجتيع، وىي أّف ىحا     
، فالشػاصب نحػ: أف، ولغ، وإذف، وكي، وما  الفعل تجخل عميو الشػاصب والجػاـز

أشبو ذلظ، والجػاـز نحػ: لع، ولسا، والـ األمخ، وال في الشيي، وإف في الذخط، وما 
أشبو ذلظ، فإذا دخمت عميو ىحه الشػاصب دخمو الشرب، وإذا دخمت عميو ىحه 
، وإذا لع تجخمو ىحه الشػاصب أو الجػاـز يكػف رفًعا، فعمسشا أف  الجػاـز دخمو الجـد

، وبدقػشيا عشو دخمو الخفعب  .(ٗ)جخػليا دخل الشرب أو الجـد

، قالػا: ))َوَىَحا اْلِفْعل (٘)وما ذىب إليو أصحاب كتب العمل ىػ محىب البرخييغ    
اْلُسَزارع ِإنََّسا أعخب لسزارعتو اأْلَْسَساء، َوُىَػ َمْخُفػع أبجا لُػُقػعو مػقع ااِلْسع َحتَّى 

                                                           
 .ٛٛٔ-ٚٛٔعمل الشحػ  (1)

 ٖٛسػرة البقخة:  (2)

 .ٖ٘/ٔمعاني القخآف  (3)

 .ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٕ  -ٗٚ: السدألةاْلنراؼ (4)

 .ٜٔ٘ٔ/ٖ، وشخح الكافية الّذافية ٓٛ/ٗ، ٘/ٕ، والسقتزب ٖ٘/ٔ، ومعاني القخآف لمفّخاء ٜ/ٖيشطخ: الكتاب  (5)
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َوِفي الشرب َمْفُتػًحا َوِفي  او َأو يجُدمو، َويكػف ِفي الّخْفع مزسػمً يْجخل َعَمْيِو َما يشربُ 
  .(ٔ)اْلَجْدـ َساِكشا، َتقػؿ: ُىَػ يزخُب َولْغ يْزخب َولع يزخْب((

قاؿ الدييمي: فإف قيل: فيًل مشع ىحا العامل ىحه الحخوؼ الجاخمة مغ العسل...     
االسع السخبخ بو واالسع التابع لو، فمع فالجػاب: أّف رفع الفعل السزارع لػقػعو مػقع 

مغ الحخوؼ المفطية عغ العسل، إذ  ايقػ قػتو في استحقاؽ الخفع، فمع يسشع شيئً 
المفطي أقػػ مغ السعشػؼ، وامتشع ذلظ في بعس األسساء السبتَجأة لزعف الحخوؼ، 

  .(ٕ)وقػة العامل الدابق لمسبتجأ، كسا تقجـ بيانو((

ىب الفخاء، وندبو إلى ححاؽ الكػفييغ، قاؿ: ))ويشبغي أف واختار ابغ مالظ مح    
يعمع أف رافع الفعل معشى، وىػ إما وقػعو مػقع االسع، وىػ قػؿ البرخييغ، وإما 
تجخده مغ الجاـز والشاصب، وىػ قػؿ ححاؽ الكػفييغ، وبو أقػؿ، لدًلمتو مغ 

و)مالظ ال  الشقس، بخًلؼ األوؿ؛ فإنو يشتقس بشحػ، )ىًل تفعل( و)جعمت أفعل(
تفعل( و)رأيت الحؼ يفعل(، فإف الفعل في ىحه السػاضع مخفػع مع أف االسع ال يقع 
فييا، فمػ لع يكغ لمفعل رافع غيخ وقػعو مػقع االسع، لكاف في ىحه السػاضع مخفػعا 
بًل رافع، فبصل القػؿ بأف رافعو وقػعو مػقع االسع، وصح القػؿ بأف رافعو التجخد 

  .(ٖ)((مغ الجاـز والشاصب

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٗٔالمسع البغ جشي  (1)

 .ٖٙ-ٕٙنتائج الفكخ في الشحػ  (2)

 .ٕٓ٘ٔ-ٜٔ٘ٔ/ٖشخح الكافية الذافية  (3)
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 إعسال الظرف من دون اعتساد::  ارابعً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع بجػاز إعساؿ الطخؼ الستقجـ وإف لع يعتسج عمى     
، أّما احتجاج الكػفييغ ومغ وافقيع، فقالػا: (ٔ)شيء، ووافقيع في ذلظ األخفر والسبّخد

أمامظ زيج، وحّل في الجار  إّف األصل في قػلظ: أمامظ زيج، وفي الجار عسخو: حلّ 
عسخو، فححؼ الفعل واكتفى بالطخؼ مشو، وىػ غيخ مصمػب، فارتفع االسع بو، كسا 

، قاؿ ابغ الػراؽ: إذا كاف الطخؼ )أمامظ( في )زيج أمامظ( مشرػب (ٕ)يختفع بالفعل
بإضسار فعل، فإذا قّجمت )أمامظ( عمى )زيج(، فكيف يرمح أف تخفع )زيًجا( باالبتجاء 

 .(ٖ)تقّجمو فعل؟وقج 

وإّنسا قاؿ الكػفيػف ذلظ؛ العتقادىع أّف الخبخ ال يتقّجـ عمى السبتجأ، مفخًدا كاف أو     
جسمة، فيػجبػف ارتفاع )زيج( في نحػ: في الجار زيج، وقائٌع زيج، عمى الفاعمية لئًّل 

االسع ، ورّجح ابغ ىذاـ محىب الكػفييغ، فحىب إلى أّف (ٗ)يتقّجـ الزسيخ عمى مفّدخه
 .(٘)يختفع بالطخؼ مغ دوف اعتساد عمى الفاعمية؛ ألّف األصل عجـ التقجيع والتأخيخ

ونقل العكبخّؼ عغ سيبػيو أّف الطخؼ ِإذا تقجـ عمى ااِلْسع، ال يعسل إال باعتساده     
عمى أحج َسْبَعة َأْشَياء، وىي: الُسْبَتجأ، عمى َأف يكػف ُىَػ َخبخا، أو الرفة، أو الرَمة، 

الحاؿ، أو َكاَف َمَعو اْسِتْفَياـ، َأو حخؼ نفي، َأو َكاَف َعامًل ِفي )أف( َواْلِفْعل بعجه،  أو
تو ِبَسا اْعتسج َعَمْيِو،  فإف اعتسج عمى شيء مسا ُذكخ َعِسل َعَسَل اْلِفْعل ِفي اْلَفاِعل لقػَّ

مً   ْرَبَعة أوجو:، ورّد عمى محىب الكػفييغ ومغ وافقيع مغ أَ اَوَجاز َأف يكػف َخبخا مقجَّ

أحُجىا: أفَّ اْلَعاِمل يتّخصَّى الّطْخؼ َفيْعسل ِفيَسا َكاَف ُمْبَتجأ َكَقْػِلظ إفَّ َخمفظ زيجا، َوَلػ 
 َكاَف َعامًل لع ُيبصمُو َعامل آخخ.

                                                           
 .ٖٗٔ/ٔيشطخ: المباب  (1)

 .ٗٗ/ ٔ-ٜٕالسدالة  : يشطخ: اْلنراؼ (2)

 .ٕ٘ٙيشطخ: عمل الشحػ  (3)

 .ٕٛٗ/ ٔيشطخ: شخح الخضي عمى الكافية  (4)

 .ٜٚ٘يشطخ: مغشي المبيب  (5)
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الػجو الثَّاِني: أنَّظ تزسخ اْلُسْبَتَجأ ِفي الّطْخؼ َوُىَػ مقَّجـ، َكَقْػِلظ: ِفي دراه زيج، َوَلػ 
 .اَكاَف َعامًًل َلَكاَف َواقعا ِفي رتبتو، َولِدـَ ِفيِو اْلضساَر قبل الّحكخ لفطا وتقجيخً 

ـ عمى اْلُسْبَتَجأ، والسعسػؿ َتابع اْلَعاِمل،  الػجو الثَّاِلث: أفَّ َمْعُسػؿ اْلَخَبخ يجػز َأف يتقجَّ
 اَل َيقع ِفيِو اْلَسْتُبػع. اَوالتَّاِبع اَل َيقع مػقعً 

 .(ٔ)اِبع: أفَّ الّطْخؼ وحخؼ الجخَّ غيخ مذتقَّيغ َواَل معتسجيغ، َفمع يعسًلالػجو الخَّ 

وأوّد اْلشارة إلى أّف ما ُندب إلى الكػفييغ جاء بخًلفو عغ الفخاء؛ إذ قاؿ في    
))إْف شئَت  :(ٕ)﴿وقاَؿ اْرَكُبػا ِفييا ِبْدِع هللِا َمْجَخاىا و ُمْخَساىا﴾شخح قػلو تعالى: 

أؼ: الجار و السجخور، وَذىَب  (ٖ)َجَعْمَت مجخاىا و مخساىا في مػضع رفٍع بالباء((
 } مغ الخفيف {أبػ بكخ األنبارؼ في قػؿ الحارث بغ حمّدة اليذكخؼ:

 َف َعَمْيَشا ِفي َقْػِلِيْع إْحَفاءُ    إفَّ إْخَػأَنشا األَراِقَع َيْغُمػ        

 .(ٗ)فع بػ)في قػليع( ((: ))واْلحفاء يختقائًًل 

وىحه الّشرػص تػىع بأفَّ الفّخاء، وابغ األنبارؼ يقػالف بالسحىب الحؼ ندبُو أبػ      
البخكات والعكبخؼ إلى الكػفييغ، وىػ رفُع االسع بالطخِؼ، ومغ السعخوؼ لجيشا أفَّ 

، واألسساء السخفػعة في (٘)الكػفييغ يحىبػف إلى أفَّ السبتجأ والخبخ يتخافعاف
الشرػص الدابقة كّميا مبتجآت، والحخوؼ التي سبقتيا أخبار، فقػُؿ الفّخاء: إفَّ 
مجخاىا مخفػٌع بالباء، وقػؿ أبي بكخ محّسج بغ األنبارؼ: إفَّ )إحفاء( مخفػٌع بػ)في 
قػليع(، يقرجاف بحخؼ الجخ )الخبخ( السكػف مغ الجار والسجخور، وال يجؿ عمى 

 مغ ىحه األسساء مخفػع بالجار والسجخور قبمو. يخيجاف أّف ُكًًل أنيسا 
                                                           

 .ٖٔٔ/ٖ، وىسع اليػامع ٖٛ، ومػصل الصًلب ٕٛٗ/ ٔ، وشخح الخضي عمى الكافيةٗٗٔ-ٖٗٔ/ ٔيشطخ: المباب  (1)

 .41سورة هود:  (2)

ي إلقرآن  (3)
 .2/14معان 

ح إلقصائد إلسبع إلطوإل:  (4)  .448شر

 .65، 55ينظر: أشإر إلعربية:  (5)
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مقبػؿ؛ ألّف الطخؼ  -إّف صحت ندبتو–ويخػ الباحث أّف محىب الكػفييغ 
 قػّؼ قّػة الفعل، فرّح ارتفاع االسع بعجه بو، وهللا أعمع.
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(65) 
 

 :السبحث الثاني: عهامل الشرب

راء أصحاب كتب التعميل، لمكػفييغ آراء في عػامل الشرب، ونقل بعس ىحه اآل
 وسشجرسيا في ما يأتي:

 إعسال اسم الفاعل في حالة السزّي::  اوًل 

نقل الجميذ الشحػّؼ والعكبخّؼ محىب الكدائي، في جػاز إعساؿ اسع الفاعل إف      
، ولع (ٔ)َّ رن مم ام  يل ُّ  دّؿ عمى السزّي، واحتّج بقػلو سبحانو:

، (ٕ)ورّدا عمى استذياده بأّف الكًلـ خخج مخخج الحكاية لمحاؿ، كأّنيا حاضخة يػافقاه
  .(ٖ)وندب السخادؼ رأؼ الكدائي الدابق إلى ىذاـ وابغ مزاء القخشبي

وندبة الخأؼ الدابق لمكدائي تػحي بأّف الفخاء لع يػافقو، بل ذىب محىب      
))تسدظ باآلية واتخح مشيا جسيػر البرخييغ، بجليل قػؿ شػقي ضيف: إف الكدائي 

قاعجة كمية مجػًزا مثل: )زيج معٍط عسخا أمذ درىسا(، وتابعو في ذلظ تمسيحه ىذاـ، 
بيشسا ضّل الفخاء مع جسيػر البرخييغ ال يجيد إعساؿ اسع الفاعل في السفعػؿ بو إذا 

  .(ٗ)كاف بسعشى الساضي((

أّما اآلية التي احتّج بيا الكدائي، فتقجـ رّد الجميذ الشحػّؼ والعكبخّؼ عميو،      
وقيل أيًزا: ال حّجة لو؛ ألّف السعشى يبدط ذراعيو، فيرّح وقػع السزاِرع مػقعو 
بجليل أّف الػاو في )َوَكْمُبُيْع( واو الحاؿ؛ إْذ يحُدغ أْف يقاؿ: )جاء زيج وأبػه يزحظ(، 

                                                           
 ٛٔالكيف: سورة  (1)

، ٖٖٗ/ٔوالمسحة  ،ٗٔٗويشطخ: السػفي في الشحػ الكػفي ،ٕٗٓٔ/ٕ، ويشطخ رأؼ الكدائي في شخح الكافية الذافية ٖٚٗ/ٔ، والمباب ٛٓٔيشطخ: ثسار الرشاعة  (2)

 .ٕٙٔ/ٕوشخح األشسػني 

 .ٜٗٛ/ٕيشطخ: تػضيح السقاصج  (3)

  .ٜٚٔالسجارس الشحػية  (4)



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
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حظ(؛ ولحا قاؿ سبحانو وتعالى: )َوُنَقمُِّبُيْع( بالسزارع الّجاّؿ عمى وال يحُدغ )وأبػه ض
 .(ٔ)الحاؿ، ولع يقل: )وقمبشاىع( بالساضي

وفي حكاية الحاؿ الساضية شخيقتاف: األولى وىي السذيػرة أف يقجر الفعل      
الساضي واقعا في زمغ الستكمع، الثانية وىي شخيقة األنجلدي أف يقجر الستكمع نفدو 
مػجػدا في زمغ وقػع الفعل والتعبيخ عمى كل بسا لمحاؿ، قاؿ بعزيع ال حاجة إلى 
تكمف الحكاية ألف حاؿ أىل الكيف مدتسخ إلى اآلف فيجػز أف يًلحع في باسط 

  .(ٕ)الحاؿ فيكػف عامًل وفي كًلميع ما يؤيجه

آلية ويطيخ مسا سبق أّف حّجة الكدائي ضعيفة، ألّف الدساع فييا معجوـ سػػ ا    
 الدابقة التي أوليا الشحػيػف بتأويًلت حدشة.

 العامل في خبر )ما( الحجازية::  اثانيً 

السذيػر لجػ الشحاة أالَّ تْعسل )َما(؛ ألنَّيا غيخ مختَّرة، َفِيَي كحخؼ ااِلْسِتْفَياـ     
لذبييا والعصف َوَغيخىَسا؛ َوِلَيَحا لع يعسميا َبشػ َتِسيع وإنَّسا أعسميا أىل اْلحجاز 

بػ)َلْيَذ(، وذكخ العكبخّؼ أّنيا تذبو ليذ ))ِفي َأْرَبَعة َأْشَياء الشَّْفي َونفي َما ِفي اْلَحاؿ 
ْيء ِإذا أشبو  ر أفَّ الذَّ ودخػليا عمى اْلُسْبَتَجأ َواْلَخَبخ َودُخػؿ اْلَباء ِفي َخَبخَىا، َوقج تقخَّ

يْفدج اْلَسْعشى...وَلّسا أشبيتيا عسمت ِفي َغيخه مغ َوْجَيْيغ َفَراِعجا ُحسل َعَمْيِو َما لع 
  (ٖ)اْلُسْبَتَجأ َواْلَخَبخ كػ)َلْيَذ((

، وحّجة (ٗ)ونقل عغ الكػفييغ قػليع: إّف َخَبخَىا َمْشُرػب ِبَحْحؼ حخؼ الجخ     
الكػفييغ بيشيا ثعمب فيسا نقمو عشو أبػ جعفخ الّشحاس، قاؿ ثعمب: ))إنظ إذا قمَت ما 

                                                           

 .ٕٔ/ٕ، والّترخيح ٕٙٔ/ٕاألشسػني ، وشخح ٓٓٔ/ُٗيشطخ: شخح السفّرل  (1)

 .ٗٗٗ/ٕ، وحاشية الرباف ٜٔٗ/ٖيشطخ: شخح الخضي  (2)

 .٘ٚٔ/ٔالمباب  (3)

 .٘ٚٔ/ٔ السرجر نفدويشطخ:  (4)



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
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ع الباء مػضع نرب، وىكحا سائخ حخوؼ الخفس، قاؿ: فمسا زيج بسشصمق، فسػض
 .(ٔ)((اُحِحَفْت البػاء نربت لتجؿ عمى محمِّيا، وما تعسل )ما( شيئً 

وىحا قػؿ الفخاء أيًزا؛ فَقْج َنزَّ عمى ذلظ بقػلو: ))ألفَّ الباء قج استعسمت فيو      
ػا أف يكػف ليا أثخ فيسا فًل يكاد أىل الحجاز يشصقػف إاّل بالباء، فمسا ححفػىا أحبّ 

 .(ٕ)خخجت مشو ونربػا ذلظ...((

أّما محىب العكبخّؼ، فيػ محىب البرخييغ الحؼ أّكجه سيبػيو بقػلو: ))وأّما بشػ      
تسيع فيجخونيا ُمجخػ أّما َوَىْل، وىػ الكياس؛ ألنيا ليدت بفعٍل وليدْت ما َكَمْيَذ وال 

يػنيا ِبَمْيَذ؛ إذ كاف معشاىا كسعشاىا، كسا يكػف فييا إضساٌر، وأما أىل الحجاز فيذب
 .(ٗ)ا، وىحا قػؿ السبخد أيًز (ٖ)شّبيػا بيا الت في بعس السػاضع((

ورّد العكبخّؼ عمى الكػفييغ بأّف ما قالػه ))فاسٌج لَثًَلَثة أوجو أُحجىا: أفَّ َىَحا     
ـِ، َيْقَتِزي أفَّ حخؼ الجخَّ ِفيِو أصل َوَلْيَذ َكَحِلظ، َوالثَّانِ  ي: أفَّ َىَحا ِإيَجاب اْلَعَسل ِباْلعج

والثالُث: أفَّ حخوؼ الجخَّ تححؼ ِفي َمَػاِضع َواَل يجب الشرب، َكَقْػِلظ: بحدبظ قػُؿ 
 .(٘)الدػء َوكفى ِباَّللَّ َشِييجا َوَما َجاَءِني مغ أحج((

َقْػِلظ: وذكخ األنبارؼ أفَّ حخوؼ الجخَّ تححؼ ِفي َمَػاِضع َواَل يجب الشرب، كَ      
بحدبظ قػُؿ الدػء َوكفى ِباَّللَّ َشِييجا َوَما َجاَءِني مغ أحج، وىحا رأؼ أبي البخكات 

ِ َوِليِّا بقػلو تعالى:  ااألنبارؼ الحؼ َرّد حجة الكػفييغ وأفدجىا مدتذيجً  َوَكَفى ِباَّللَّ
ِ َنِريًخا  َوَكَفى ِباَّللَّ

 اوكفى هللا نريخً  ا، ولػ ححؼ حخؼ الجخِّ لكاف : وكفى هللا وليً (ٙ)
بالخفع، وىحا دليل عمى أف ححؼ حخؼ الجخِّ ال يػجب الشرب؛ ألنو لػ كاف  انريخً 

                                                           
 .12/139ؤعرإب إلقرآن للنحاس  (1)

ي إلقرآن  (2)
 . 2/42معان 

ح إلكافية إلشافية : 1/57إلكتاب  (3)  .  1/435، وينظر: شر

 . 188/ 4ينظر: إلمقتضب (4)

 .326إلتبيي   ، ويشطخ: ٘ٚٔ/ٔالمباب  (5)

 . 45سورة إلنساء:  (6)



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(63) 
 

ححؼ حخؼ الجخِّ يػجب الشرب لكاف يشبغي أف يكػف في كلِّ مػضع، وال خًلؼ 
 .(ٔ)مغ األسساء يححؼ مشيا حخؼ الجخ، وال تشترب بححفو افي أف كثيخً 

 : الشرب على الخالف:  اثالثً 

جعمو بعس الكػفييغ عامًًل ، (ٕ)الخًلؼ: ىػ مرصمح كػفّي مخادؼ لمرخؼ     
لمشرب في مدائل، مشيا: عامل الشرب في السفعػؿ معو، فشقل العكبخّؼ محىب 
الكػفييغ في ناصبو، وىػ الخًلؼ، ))ومعشى َكًَلميع أفَّ ااِلْسع الثَّاِني غيخ مذارؾ 

ؿ ِفي اْلِفْعل اْلَسْحُكػر، َفمع ُيخف ع لَحِلظ، بل ُنرب َكَسا ُيشرب اْلَسْفُعػؿ لألوَّ
، وذكخ العكبخّؼ محىب سيبػيو في ذلظ، فقاؿ: ))محىب ِسيَبَػْيٍو (ٖ)لْمخًلؼ((

(، فالشاصب )ُقْست(؛ ألفَّ ااِلْسع اوالسحقِّقيغ انَّو اْلِفْعل اْلَسْحُكػر، َكَقْػِلظ: )ُقْست وزيجً 
مغ َعامل و)اْلَػاو( غيخ عاممة لمشرب، وال َمْشُرػب َوالّشرب عسل، َواَل بجَّ لْمَعَسل 

 ، وضاىخ قػلو أّنو يػافق محىب سيبػيو.(ٗ)شيء ُىَشا يرمح لْمَعَسل إالَّ اْلِفْعل((

ونقل كحلظ محىب الدجاج ومحىب األخفر ورّد عمييسا: ))َقاَؿ الّدجاج:      
( زيًجا، َواَل يْعسل الشاصب َلُو فعل َمْحُحوؼ َتْقِجيخه )ُقْست( َأو )البدت( َأو )صاحبت

اْلِفْعل اْلَسْحُكػر لحيمػلة اْلَػاو َبيشيَسا، َوَىَحا َضِعيف؛ ألفَّ اْلِفْعل اْلَسْحُكػر ِإذا صحَّ َأف 
ـ وأمَّا اْلَػاو َفغيخ َماِنَعة لَػْجَيْيِغ،  يْعسل لع ُيْجَعل اْلَعَسل لَسْحُحوؼ َوقج صحَّ ِبَسا تقجَّ

ِفْعل ِبااِلْسِع فأثَّخ ِفيِو ِفي اْلَسْعشى، َفًَل يْسَشع مغ َتْأِثيخه ِفيِو أحُجىسا: أفَّ بَيا اْرتبط الْ 
، فالشاصب الفطا، َوالثَّاِني: أنَّيا ِفي اْلَعصف اَل تسشع َكَقْػِلظ ضخبت زيًجا وعسخً 

َفر لػ)َعْسخو( اْلِفْعل اْلَسْحُكػر اَل اْلَػاو، َواَل فعٌل َمْحُحوؼ...َوَقاَؿ َأُبػ اْلحدغ اأْلَخْ 
( ِفي ااِلْسِتْثَشاء ايْشَترب ااِلْسع انتراب الطخوؼ؛ ألنَّو َناب َعغ )َمَع( َكَسا أفَّ )غيخً 

تعخب ِإْعَخاب ااِلْسع اْلَػاِقع بعج )إاّل(، َوَىَحا ضعيٌف لبعج َما َبيغ َىِحه اأْلَْسَساء َوَبيغ 
َفِإذف َلْيَذ ِفي المَّْفع َما الطخوؼ و)َمَع( ضخؼ و)اْلَػاو( َقاِئَسة مَقامَيا ِفي اْلَسْعشى؛ 

                                                           
 .119أشإر إلعربية  (1)

ي وإثره عىل إلنحاة إلمحدثي   :  ينظر: (2)
 . 121إلمصطلح إلنحوي إلكوف 

 .ٕٓٛ/ٔالمباب  (3)

ي إلنحو 1/298وينظر: إلكتاب  ،ٜٕٚ/ٔالمباب  (4)
ح إلمفصل 1/255 -35إلمسألة  :، وإإلنصاف 145، وأشإر إلعربية 1/259، وإألصول ف   .1/246، وشر



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(64) 
 

يرمح َأف يكػف ضخًفا، َواَل فخؽ َبيغ َتْقِػَية اْلِفْعل ِبحخؼ الجخِّ َواْلَػاو حتَّى يتََّرل َمْعَشاُه 
ِبااِلْسِع، إالَّ أفَّ حخؼ الجخِّ عسل َواْلَػاو اَل تْعسل، َفَكاَف ُوُصػؿ اْلِفْعل ِإَلى ااِلْسع بعج 

  (ٔ)ِفي َمػِضع الجاّر َواْلَسْجُخور((اْلَػاو كعسل اْلِفْعل 

أحتّج البرخيػف بأّف معشى قػليع: )استػػ الساء والخذبة(: )استػػ مع      
الخذبة(، إاّل أّنيع أقامػا الػاو مقاـ)مع( تػسًعا في كًلميع، فقػؼ الفعل بالػاو، 

عمى فتعّجػ إلى االسع فشربو كسا قػؼ باليسدة في )أخخجت زيًجا(، وقاسػا ىحا 
، قاؿ سيبػيو: ))والػاو لع (ٕ)نربيع االسع في باب االستثشاء بالفعل الستقّجـ بتقػية إالّ 

تغيِّخ السعشى ولكشيا ُتْعِسُل في االسع ما قبميا، ومثل ذلظ...و))استػػ الساء 
 .(ٖ)والخذبَة((، أؼ: بالخذبة، و)جاء البخُد والصيالدة(، أؼ: مع الصيالدة((

 } مغ الػافخ { خ قػؿ الذاعخ:ومسا ورد مشو في الذع

حاؿ     َفكػنػا َأنُتع َوَبشي َأبيكع  (ٗ)مكاف الكميتيغ مغ الصِّ

وأّما حجة الكػفييغ، فتقجمت في قػؿ العكبخّؼ، وبيانيا بأّنو إذا قيل: ))استػػ      
الساء والخذبَة، ال يحدغ تكخار الفعل فيقاؿ: )استػػ الساء واستػت الخذبة (؛ ألّف 

لع تكغ معّػجة حتى تدتػؼ؛ فمسا لع يحدغ تكخيخ الفعل كسا يحدغ )جاء زيج الخذبة 
 .(٘)وعسخو(، فقج خالف الثاني، األوؿ فانترب عمى الخًلؼ((

وتقجـ أّف األخفر يخػ أّف السفعػؿ معو مشرػب انتراب الطخؼ، وشخح ابغ  
مػقع )مع(، جشي محلبو قائًًل: أّف ))الػاو في قػلظ )قست وزيًجا( إّنسا ىي واقعة 

فكأنظ قمت : قست مع زيج، فمسا ححفت )مع(، وقج كانت مشتربة عمى الطخؼ، ثّع 
أقست الػاو مقاميا، انترب زيج بعجىا عمى معشى انتراب )مع( الػاقعة الػاو 
مػقعيا، وإذا كاف ذلظ كحلظ، وقج كانت )مع( مشرػبة بشفذ )قست( بًل واسصة، 

                                                           
 .ٕٔٛ/ٔالمباب  (1)

ح إلمفصل 251-1/255 -35إلمسألة  : ، وإإلنصاف145ينظر: أشإر إلعربية ص (2)  .1/246، وشر

 .1/298إلكتاب  (3)

 . 1/215، وإألصول 1/298وهو من شوإهد إلكتاب  (4)

ح إلمفصل 1/255 -35إلمسالة  : ، وينظر: إإلنصاف145أشإر إلعربية  (5) ي 1/246، وشر
ح إألشمون   .1/492، وشر



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(65) 
 

السقامة مقاميا جارًيا مجخػ انتراب الطخوؼ، فكحلظ يكػف انتراب )زيج( بعج الػاو 
   .(ٔ)والطخوؼ مسا يتشاوليا )قست( بًل وساشة حخؼ((

ومغ مػاضع الشرب عمى الخًلؼ التي ُندبت إلى الكػفييغ: إضسار )أف( بعج      
َسَظ وَتْذَخَب المبَغ ِإذا نييَتو َعغ اْلجسع بيغ األكل  الػاو ِفي نحػ َقْػلظ: اَل تأكِل الدَّ

الذخب، والسذيػر أّف الفعل مشرػب بػ)أف( السزسخة، ونقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ و 
ْخؼ، َوُىَػ معشى اْلخًلؼ، قاؿ: إفَّ ))اْلَػاو ُىَشا ليدْت  قػليع: إّنو مشرػب عمى الرَّ
عاشفًة ِفي المَّْفع؛ ألفَّ َذِلظ ُيػجُب كػَف الشَّيي َعغ كلِّ واحٍج ِمْشُيَسا، َوَعغ اْلجسع 

َسا؛ َوَذِلَظ ُيػجب جـد الثَّاِني، َفِإذا لع ُتِخْد َىَحا اْلَسْعشى َعَجْلَت ِإَلى تقجيٍخ يرحُّ َمَعو َبيشي
َسَظ َمَع أْف َتْذخَب المَّبَغ؛  َىَحا اْلَسْعشى، َوَذِلَظ بإضساِر أْف، ليريخ اْلَسْعشى: اَل تأكِل الدَّ

فيجاف اْلجسع، ولكْغ اَل يرّح َذِلظ إالَّ َمَع ألنَّظ تخيُج اَل ُيْجَسع َبيشيَسا، َواْلَػاو ومَع ت
 .(ٕ))أْف(؛ ألفَّ الػاَو اَل تْعسل ِبَشفِدَيا َكَسا أفَّ مَع اَل ُتزاؼ ِإَلى اْلِفْعل((

وقج أوضح الفّخاء مرصمح الرخؼ في كتابو )معاني القخآف(، والرخؼ عشجه أف     
إعادتيا عمى ما ُعِصَف عمييا  تأتي الػاو معصػفة عمى كًلـ في أولو حادثة ال تدتكيع

 } من الكامل { كقػلو:

         (ٖ)ال َتْشَو َعْغ ُخُمٍق وتأتي ِمْثَمُو        عاٌر عميَظ ، إذا َفَعْمَت َعطيعُ            

؛ إْذ كاف ا))أال تخػ أنو ال يجػز إعادة )ال( عمى )تأتي مثمو(، فمحلظ ُسسَي صخفً 
َمعصػًفا ولع يدتقع أف ُيعاد ِفيِو الحادث الَِّحؼ قبمو، ومثمو مغ األسساء التي نربتيا 
العخُب وىي معصػفة عمى مخفػع قػليع: لػ ُتخكت واألسج ألكمظ، ولػ ُخمِّيت ورأَيظ 
َلَزَمْمَت: لسَّا لع يحدغ ِفي الثاني أف تقػؿ: لػ ُتخكت وُتخؾ رأُيظ لزممت، تيّبيػا أف 

                                                           
 .1/138ش صناعة إإلعرإب  (1)

 .ٖٖٓ/ٔ، والسخادؼ في تػضيح السقاصج ٕ٘ٗ/ٕ - ٘ٚالسدألة  :، ونقل رأؼ الكػفييغ كحلظ األنبارؼ في اْلنراؼٓٗ/ٕالمباب  (2)

 .ٖٕٔالبيت ألبي األسػد الجؤلي، يشطخ : الجيػاف الحيل   (3)



 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(66) 
 

يعِصفػا حخًفا ال يدَتكيُع ِفيِو ما َحَجَث ِفي الَِّحؼ قبمو... والرخؼ ِفي غيخ )ال( كثيخ 
  .(ٔ)إال أنا أّخخنا ذكخه حتى تأتى مػاضعو((

ليحا السرصمح إذ كخره في معانيو في مػاضع  اويبجو أف الفّخاء كاف مبتكخً      
كسا تقجـ، وىػ محىب ، والعكبخّؼ يخػ أّف الفعل مشرػب بأف مزسخة (ٕ)عجيجة 

 يل ىل  مل يك ىك مك ُّ  البرخييغ الحؼ نقمو الدجاج عشج قػلو تعالى:

 َّ مم ام

قاؿ: ))وإعخاب )وال تمبدػا( الجـد بالشيي، وعًلمة الجـد سقػط  ،(ٖ)

سقػط الشػف، أما إذا نربت  اوعًلمة الشرب أيًز  االشػف، أصمو أف يكػف نربً 
فعمى معشى الجػاب بالػاو ومحىب الخميل، وسيبػيو، واألخفر، وجساعة مغ 
البرخييغ أف جسيع ما انترب في ىحا الباب فبإضسار أْف، كأنظ قمت: ال يكغ مشكع 

، وقاؿ سيبػيو في اآلية الدابقة: ىػ (ٗ)إلباس الحػقِّ وِكْتسانو كأنو قاؿ: وأْف تكتسػه((
 } مغ الػافخ { ، وأنذج لحلظ: (٘)الشيي وإف شئت جعمتو عمى الػاو(( ))عمى

فػِؼ              (ٙ)َلُمْبُذ عباَءٍة وتقخَّ عيشي       َأَحبُّ إليَّ ِمْغ ُلْبِذ الذُّ

وقاؿ: ))ولسا لع يدتقع أف تحسل )وتقّخ( وىػ فعٌل عمى )ُلبذ( وىػ اسع لّسا ضسستو 
( ليسا   .(ٚ)ولع تخد قصعو، لع يكغ بٌج مغ إضسار ) َأْف (( إلى االسع وجعمَت )أّحبَّ

                                                           
 . ٖٗ/  ٔمعاني القخآف  (1)
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ومغ مػاضع الشرب عمى الخًلؼ التي قاؿ بيا الكػفيػف: نرب الفعل بعج       
، والكًلـ (ٔ)الفاء الدببية عمى الخًلؼ: نقل رأؼ الكػفييغ الجميذ الشحػؼ، والعكبخؼ 

البخكات األنبارّؼ: ))والكًلـ في ىحه السدألة كالكًلـ في السدألة التي قبميا، قاؿ أبػ 
  .(ٕ)في ىحه السدألة عمى شخيق اْلجساؿ كالكًلـ في السدألة التي قبميا((

وأرػ أّف مرصمح الخًلؼ )الرخؼ( مقبػؿ، وال سيسا أّف معشاه قخيب مغ     
السعشى الحؼ يقرجه سيبػيو ومغ تابعو، فكًلىسا يخاد بو عجـ الجسع بيغ الذيء وما 

شى، غيخ أّف الكػفييغ اتخحوا مغ ىحا السعشى عامًًل يشرب السعسػالت يخالفو في السع
 في السدائل الستقجمة. 

 

 خبر كان مشرهب على الحال::  ارابعً 

ذكخ العكبخّؼ الخًلؼ في عامل خبخ كاف وأخػاتيا، فشقل عغ الكػفييغ أّنو      
ِليل عمى انترابو بػ )َكاَف( أنَّو اْسع بعج اْلِفْعل ))يْشَترب عمى اْلقصع يعشػف اْلَحاؿ، َوالجَّ

َواْلَفاِعل، َوَلْيَذ بتابع َلُو، َفأشبو اْلَسْفُعػؿ ِبِو، َواَل يرّح جعمو َحاال؛ ألفَّ اْلَحاؿ اَل 
، وليرحُّ ححفو َوَلْيَذ َكَحِلظ خبخ َكاَف؛ ألنَّو َمْقُرػد اْلُجْسَمة، ايكػف معخَفة َواَل مزسخً 
َكاَف زٌيج َقاِئسا، َفَقاَؿ َقاِئل: َكاَف الشَّْفي َعاِئًجا ِإَلى اْلكياـ اَل ِإَلى َأال تخػ أنَّو َلػ َقاَؿ: 

  .(ٖ)َكاَف((

وليذ في مرادر الكػفييغ ما يجّؿ عمى ما ُندب إلييع، فالفّخاء يخػ أفَّ )كاف(    
ىي اّلتي تخفع السبتجأ وتشرب الخبخ، إْذ قاَؿ في قػلو تعالى: ﴿وهللُا غفػٌر 

( وأخػاتيا أفعااًل (٘): ))فإذا أدخمت عميو )كاف( ارتفع بيا(((ٗ)َرِحْيٌع﴾  ، وعّج )َضغَّ
                                                           

 .ٖٛ-ٖٚ/ٕ، والمباب ٔ٘ٔيشطخ: ثسار الرشاعة  (1)

 .ٗ٘ٗ/ٕ - ٙٚالسدألة  :اْلنراؼ (2)

ي إلنحو ، ويشطخ: ٚٙٔ/ٔالمباب  (3)
 .2/676 -119إلمسألة  : ، وإإلنصاف1/225إألصول ف 
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 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(68) 
 

ناقرة وىي محتاجة إلى اسع وخبخ، قاَؿ: ))وقج تقّػلو العخب في ضششُت وأخػاتيا 
؛ لشقرانيسا ا، ووججتشي صالحً اِمْغ رأيُت وعِمْسُت وحدبُت فيقػلػف: أضّششي قائسً 

 .(ٔ)وحاجتيسا إلى خبخ ِسػػ االسع((

ونقَل عشو ثعمب أّف )غجوة( مشرػب بكاف، قاؿ ثعمب: ))الفّخاء يقػؿ: َلُجْف     
َغْجَوة، يشرب ويخفع  ويخفس، فتأويل الّخفع )َلُجْف كاَف َغْجَوة(، ويشرب بخبخ 

، ونقَل أبػ بكخ ابغ األنبارؼ عغ الكدائي أّنو يدّسي السخفػع و السشرػب (ٕ)كاف((
واسسيا  اوخبخىا، فقاؿ الكدائي: ))إذا كاف خبخ )كاف( مؤنثً بعج )كاَف( بأّنُو اسسيا 

وأوليتيا الخبخ، فسغ الَعَخب َمْغ يؤنث )كاَف( ويتػّىع أّف االسع مؤنث إذا كاَف  امحكخً 
 .(ٖ)((االخبخ مؤنثً 

وما يمحع عمى نقل العكبخّؼ أّنو نقل عغ الكػفييغ القػؿ بشرب كاف عمى     
)ضغ( الثاني، وذكخ أبػ البخكات األنبارؼ قبمو الحاؿ، ولع يتصخؽ إلى مفعػؿ 

الخًلؼ في مفعػؿ ضّغ الثاني، فشقل عشيع: ))أفَّ خبخ)كاَف( والسفعػؿ الّثاني 
لػ)ضَشْشُت( نرب عمى الحاؿ، وذىَب البرخيػف إلى أفَّ نربيسا نرب السفعػؿ، ال 

 .(ٗ)عمى الحاؿ((

( ناِقًر أّما ابغ الّدخاج، فشدَب إلى الكػفييغ أنَّيع يج    ، فالشاقز او تامً  اعمػف )َمخَّ
 ا( فتشرب واقفً ايشربػف بو الخبخ نطيخ )كاف(، قاؿ: ))نقػؿ: )مخْرُت بديٍج واقفً 

عمى الحاؿ، و الكػفيػف يجيدوف نربو عمى الخبخ، يجعمػنو كشرب خبخ كاَف و 
خبخ الّطغ، ويجيدوَف فيو إدخاؿ األلف والًلـ، ويكػف )مَخْرُت( عشجىع عمى 
ضخبيغ: )َمَخْرُت بديج( فتكػف تاّمة، و)َمَخْرُت بديٍج أخاؾ( فتكػف ناقرة، إْف 

                                                           
ي إلقرآن  (1)

 .2/156معان 

 .36مجالس ثعلب (2)
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 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(69) 
 

زيٌج أخاَؾ( ُثعَّ أسقصُت )األخ( كاَف  أسقصَت األخ، كشقراف )كاف( إذا قمت: )كافَ 
حّتى تجيء بِو، و ىحا الحؼ أجازوه غيخ معخوؼ عشجؼ مغ كًلـ العخب،  اناقًر 

 .(ٔ)وال مػجػد فيسا يػِجبُو الّكياس((

))عمى أف خبخ )كاف(  -إف صح ما ُندب إلييع–ومسا احتّج بو الكػفيػف      
يخ متعج، والجليل عمى أنو غيخ نرب عمى الحاؿ أّف )كاف( فعل غيخ واقع أؼ: غ

واقع أف فعل االثشيغ إذا كاف واقعا فإنو يقع عمى الػاحج والجسع، نحػ: َضَخَبا رجًل، 
وَضَخَبا رجاال، وال يجػز ذلظ في )كاف(، أال تخػ أّنو ال يجػز أف تقػؿ: كانا قائسا، 

)َضَخْبُت زيًجا(  وكانا قياما، ويجّؿ عمى ذلظ أيزا أّنظ َتْكِشي عغ الفعل الػاقع نحػ:
فتقػؿ: َفَعْمُت بديج، وال تقػؿ في كشت أخاؾ: فعمت بأخيظ، وإذا لع يكغ متعجيا وجب 
أف يكػف مشرػبا نرب الحاؿ، ال نرب السفعػؿ؛ فإنا ما وججنا فعًل يشرب مفعػال 
ىػ الفاعل في السعشى، إال الحاؿ، فكاف حسمو عميو أولى، وألّنو يحدغ أف يقاؿ فيو: 

في حالة كحا( وكحلظ يحدغ أيزا في ضششت زيجا قائسا: )ضششت زيجا في  )كاف زيج
  .(ٕ)حالة كحا(، فجّؿ عمى أّنو نرب عمى الحاؿ((

ويطيخ مسا سبق عجـ صّحة الشدبة إلى الكػفييغ في ىحه السدألة، فيدقط    
 التخجيح بيغ السحىبيغ، وعّج القػؿ في خبخ كاف محلًبا واحًجا.

 السدتثشى بـ)إل(:العامل في :  اخامدً 

جاء في كتاب المباب األقػاؿ في ناصب السدتثشى بػ)إال(، فشقل العكبخّؼ عغ      
(، وإذا رفعت َكاَف  ( و )اَل(، َفِإذا نربت َكاَف بػ)إفَّ بة مغ )إفَّ الكػفييغ أّف إالَّ مخكَّ

َصة بػ)اَل(، ويخػ ىػ أّف السدتثشى بػ)إالَّ( َمْشُرػب ِباْلِفْعِل اْلُسقجـ َوَما ِفي َمْعَشاُه ِبَػاسِ 
)إالَّ(، وىػ محىب البرخييغ كسا سيأتي، ونقل عغ الدَّجاج أنَّو مشرػب بػ)إالَّ(؛ الّنيا 

ة ا ))أفَّ اْلِفْعل ُىَػ االصل ِفي اْلَعَسل، إالَّ اّف اْلِفْعل ُىَشا  ألوليغِفي معشى أستثشي، َوحجَّ

                                                           
 .1/225إألصول  (1)
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 آراء انكوفيين في انعامم وانمعمول.انفصم انثاني: 
 

(75) 
 

اَر كػاو )َمَع( وكحخوؼ اْلَجّخ، اَل يرل ِإَلى اْلُسْدَتْثشى ِبَشفِدِو وبػ)إالَّ( وصل ِإَلْيِو، َفَر 
( ِفي ااِلْسِتْثَشاء َمْشُرػَبة ِباْلِفْعِل مغ غيخ َواِسَصة لسَّا َكاَنت ُمْبيَسة اويجؿَّ َعَمْيِو أفَّ )غيخً 

 .(ٔ)كالطخؼ، واتَّرل اْلِفْعل بَيا ِبَشفِدِو، َوَلْيَذ ثَّع َما َيرح عسمو ِفيَيا إالَّ اْلِفْعل((

الدجاج بقػلو: ))وأمَّا الّدجاج،  رأؼاآلخخيغ، فخّد عمى  رأؼعمى  ورّد العكبخؼّ      
َفيْبصل مْحلبو مغ أوجو، َأحجَىا: َما َذكْخَناُه مغ )غيخ( َواَل َيرح َمعَيا َتْقِجيخ 
)أستثشي(؛ ألّنو يريخ )زيج( َداِخًل ِفي حكع األوؿ َوَغيخه مخخًجا ِمْشُو َوَىَحا معشى 

ْعَساؿ اْلُحُخوؼ بسعانييا غيخ مصخد؛ َأال تخػ َأف )َما( الشافية َفاسج، َوالثَّاِني: َأف إِ 
(، َوالثَّاِلث: َأنو َلْيَذ َتْقِجيخ  وىسدة ااِلْسِتْفَياـ َوَغيخىَسا اَل تْعسل بسعانييا َوَكَحِلَظ )ِإالَّ

( بػ)أستثشي( أولى مغ تقجيخىا بػ)تخمَّف( َأو )اْمتشع( َوَنْحػىَسا ِمسَّا يخفع، وَ  الخَّاِبع: )ِإالَّ
( ِفي اْلَجِسيع َفَمػ قجرت بػ)أستثشي( لسا  َأف اْلُسْدَتْثشى يخفع ِفي َمَػاِضع َمَع وجػد )ِإالَّ
َجاَز ِإالَّ الشرب، َواْلَخاِمذ: َأنا ِإذا َقجرَنا )أستثشي( َصار اْلَكًَلـ جسمتيغ َوَتْقِجيخه 

  .(ٕ)ِباْلُجْسَمِة اْلَػاِحَجة أولى((

محىب الكػفييغ بقػلو: ))َوأما َمْحَىب اْلفخاء، َفيْبصل مغ َثًَلَثة أوجو ورّد عمى      
َأحجَىا: أفَّ َدْعَػػ التَّْخِكيب ِفيَيا خًلؼ اأَلْصل، َفًَل ُيَرار ِإَلْيِو إالَّ ِبَجِليل َضاىخ، َواَل 

سفخديغ َكَسا ِفي َدِليل ِبَحاؿ، َوالثَّاِني: أنَّو َلػ سمع َذِلظ لع يْمـد َبَقاء حكع َواِحج مغ ال
)َلْػاَل( و )َوَكأف( َوَغيخىَسا؛ ألفَّ التَّْخِكيب يحجث معشى لع يكغ، وبحجوثو يبصل اْلَعَسل، 
( َفاسج؛ ألنَّيا ِإذا نربت اْفَتَقخت ِإَلى خبخ، َواَل خبخ، و)اَل(  َوالثَّاِلث: أفَّ الشرب بػ)إفَّ

  .(ٖ)ًزا((اَل تْعسل الّخْفع َوَلػ عسمت الفتقخت ِإَلى خبخ َأيْ 

وفي صّحة الشدبة إلى الكػفييغ نطخ، ففي معاني القخآف لمفّخاء ما يخالف ما      
نقمو العكبخّؼ عشو، فقاؿ في )إاّل(: ))ونخػ أف قػؿ العخب )إاّل( إّنسا جسعػا بيغ 

                                                           
ي 1/212 -34إلمسألة :وينظر: إإلنصاف ٖٖٓ/ٔالمباب  (1)
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، وخخجا مغ َحّج اواحجً  احخفً  ا، وضّسػا إلييا )ال( فرارا جسيعً اتكػف جحجً  التي)إْف(؛ 
 .(ٔ)الجحج((

فتبيغ مغ نّز الفخاء أّف العكبخّؼ وقبمو أبػ البخكات األنبارؼ وِىسا في فيع       
الكًلـ الحؼ ندباه إلى الفّخاء؛ ألف الفػّخاء لع يقل إفَّ إاّل مخكبػة مغ إفَّ الثقيمة و)ال( 

 أؼ: إْف الشافية بسعشى ما. اكسا يدعساف، وإنسا قػاؿ مغ )إْف( التي تكػف جحػجً 

ىب العكبخؼ الدابق في عامل السدتثشى ىػ محىب سيبػيو، إذ يخػ سيبػيو ومح    
، أّما السبخد، (ٕ)اأف ناصب السدتثشى ىػ ما قبل )إاّل( وىحا رأؼ ابغ الدخاج أيًز 

فكًلمو يػحي أفَّ ناصب السدتثشى ىػ الفعل السححوؼ السقّجر بػ )أعشي أو استثشي(، 
، ثع تأتي بالسدتثشى و غيخه مغ العػامل مذغػاًل قاؿ: ))والػجو اآلخخ أْف يكػَف الفعل أ

َبْعُج فإذا كاف كحلظ فالشرب واقٌع عمى كل مدتثشى، وذلظ قػلظ: جاءني القـػ إاّل 
، وعمى ىحا مجخػ الشفي، وإف كاف األجػد في غيخه، ا، ومخرت بالقـػ إاّل زيجً ازيجً 

لسا قمت: جاءني القػـ  نحػ: ما جاءني أحٌج إاّل زيٌج، وما مخرُت بأحِج، وذلظ ألنظَ 
مغ قػلظ: أعشي  كانت إاّل بجاًل  افييع، فمّسا قمت: إاّل زيجً  اوقع عشج الدامع أف زيجً 

  .(ٖ)مغ الفعل(( ، فكانت بجاًل ا، واستثشي في مغ جاءني زيجً ازيجً 

قاؿ السػخادؼ : وىحه أقػاُؿ أكثخىا ضاىخ الُبعِج، ورّجح أف العامل في السدتثشى ما      
  .(ٗ)غ فعٍل أو غيخه بتقػية )إاّل(تقجـ م

ويخػ الباحث أّف قػؿ سيبػيو ومغ وافقو أّف عامل السدتثشى ىػ ما تقجمو مغ      
فعل بتقػية )إال(، ال يختمف عغ قػلشا: إّف العامل في السدتثشى الفعل وإال، فيكػف 

إال تقػؼ فيو عامًلف، غيخ أّف كًلـ سيبػيو ومغ تبعو يػحي بأف العسل لمفعل، وأّف 
ىحا العسل، وقج قالػا ذلظ كي يبعجوا مغ التداؤؿ عغ عسل الفعل الًلـز في السدتثشى 

 السشرػب.
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 حتى َتْشِرب بشفدها::  اسادسً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّف )حّتى( ِىَي الشَّاصبُة لمفعل بعجىا؛ ألفَّ أْف     
اَرت َبَجال ِمْشَيا، ونقل عغ الكدائي قػلو: اَل تطيخ َمعَيا ِفي َغالب ااِلْسِتْعَساؿ، َفَر 

الشرب بػ )ِإَلى وكي( بعج )َحتَّى(؛ أِلَف اْلَسْعشى َعَمْيِيَسا، ولع يعمق العكبخّؼ عمى 
محىب الكدائّي، لكّشو عّج محىب الكػفييغ فاسًجا؛ ألفَّ )حتَّى( حخُؼ جّخ ِبَسْعشى ِإَلى 

ـ، وليدْت َبَجاًل    .(ٔ)(مغ )أفْ  َوِبَسْعشى الًلَّ
ولع يحكخ الفخاء العامل في نرب الفعل السزارع بعج )حتى(، ولكشو ذكخ أّف      

 ، و (ٕ) َتَستَُّعػا َحتَّى ِحيغٍ االسع السجخور بعجىا بػ)إلى(، قاؿ في قػلو تعالى:  
(ٖ) َسًلـٌ ِىَي َحتَّى َمْصَمِع اْلَفْجخِ 


؛ ألنو ليذ قبميسا اسع ا: ))ال يكػناف إاّل خفًز  

 .(ٗ)ُيعصف عميو ما بعج حتى، فحىػب بحتى إلى معشػى إلى((
وذكخ أبػ حياف أّف مغ ذىب إلى أنيا ناصبة بشفديا أجاز إضيار )أف( بعجىا     

 .(٘)تػكيًجا نحػ: ألسيخف حتى أف أصبح القادسية، كسا أجازوا ذلظ بعج الـ الجحػد
بعج حتى بػ)أف( السزسخة، قالػا: ))وال نعخؼ في  أما البرخيػف، فعممػا الشرب     

 االسع يكػف ناصبً  االعخبية أّف ما يعسل في اسع يعسل في فعل، وال ما يكػف خافًز 
لفعل، فقج باف أّف حّتى ال تكػف ناصبًة، كسا أّنظ إذا قمَت: جاَء زيٌج ليزخبظ، 

تكػف ناصبة لمفعل، فالسعشى جاء زيٌج ألْف يزخبظ؛ ألفَّ الًلـ خافزة لًلسع، وال 
وكحلظ ما كاف زيٌج ليزخبظ، الًلـ خافزة، والشاصب )ليزخبظ( أف السزسخة، وال 

  .(ٙ)يجػز إضيارىا مع ىحه الًلـ((.

ويطيخ لمباحث أّف محىب البرخييغ أقخب لمكياس؛ ألنو ال يػجج في العخبية ما     
 لًلسع في آف واحج. الفعل وجارً  ايعسل في االسع ويعسل في فعل، وال ما يكػف ناصبً 
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 السبحث الثالث: عهامل أخرى.

 التشازع في العسل::  اوًل 

جاء في كتب العمل خًلؼ الشحػييغ في نحػ: قاـ وقعج زيٌج، فاالختيار عشج      
الكػفييغ إعساؿ الفعل األوؿ؛ وحّجتيع أّنو أسبق الفعميغ، وْلضسار فاعل الثاني 

إعساؿ الثاني، واالختيار عشج البرخييغ إعساؿ يجخؼ ذكخه في الستقجـ، وقج أجازوا 
الثاني في السفعػؿ [أؼ: السعسػؿ] السحكػر؛ ألّنو أقخب الفعميغ إليو، وإضسار فاعل 

  .(ٔ)لألوؿ عمى شخيصة أّف الثاني يفدخه؛ ألّنو ىػ، وقج أجازوا إعساؿ األوؿ

القخآف وحجة البرخييغ في ذلظ ىي الدساع؛ ))الّف أكثخ ما وقع فيو في      

 َّ  مش هس مس هث ُّ  وفريح الذعخ عمى إعساؿ الثاني، ومشو قػلو تعالى:

ولػ  ،(ٕ)

  .(ٖ)أعسل األوؿ لقاؿ: أفخغو عميو قصًخا((

واختار أصحاب كتب العمل محىب البرخييغ، قاؿ العكبخؼ: والجليل عمى أّف      
))وأمَّا الكياُس الثاني أولى بالعسل الدساع والكياس، وذكخ األمثمة الدابقة ثع قاؿ: 

َفُيَػ أفَّ الثَّاِني أقخب ِإَلى ااِلْسع وإعسُالو ِفيِو اَل ُيغيخ معشى، َفَكاَف أْولى، َكَقْػِلِيع: 
شت برجره َوصجر زيج، ب خِّ اْلَسْعُصػؼ َوَكَحا َقْػليع: َمَخْرت ومخَّ ِبي زيج، َأكثخ جخذَّ

  .(ٗ)مغ َقْػليع: مخ ِبي ومخرت بديج((
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 } مغ الصػيل {بو الكػفيػف قػؿ امخغ الكيذ:ومسا احتّج 

  (ٔ)كفاني ولع أشمب قميٌل مغ الساؿِ   فمػ أّف ما أسعى ألدنى معيذة 

فإّنسا أعسل فيو األوؿ ألمخ مشع مغ إعساؿ الثاني، وذلظ أّنو لػ أعسل الثاني،     
لشحػّؼ: لكاف التقجيخ: كفاني قميل مغ الساؿ ولع أشمب كثيًخا مغ الساؿ، قاؿ الجميذ ا

))وال يمـد مثل ذلظ في إعساؿ األوؿ؛ إذ ال دليل عميو في البيت مغ ىاء تخجع إلى 
األوؿ، فالحؼ يقػؼ في نفدي وما سبقشي إليو أحج أّف قػلو: ولع أشمب، معشاه: ولع 
، فمحلظ لع يخمف بو وال أعسل األوؿ، وال أدرؼ كيف خفي عمى  أسَع، وىػ غيخ متعجٍّ

  .(ٕ)لظ، حتى جعمػا البيت شاىًجا لجػاز إعساؿ األوؿ((األفاضل مغ أصحابشا ذ

والفائجة في الخًلؼ الدابق تكسغ في نحػ قػلشا: ضخبت وضخبشي زيٌج أو زيًجا،      
فالبرخيػف ))يقػلػف عمى أصل اختيارىع: ضخبت وضخبشي زيٌج...والكػفيػف يقػلػف 

األوؿ؛ ألّف الفعميغ قج عمى أصل اختيارىع: ضخبت وضخبشي زيًجا، فيؤخخوف مفعػؿ 
صارا كالفعل الػاحج، فإف قجـ في السدألة )ضخبشي( فإف البرخييغ يقػلػف: ضخبشي 
وضخبت زيًجا، فيزسخوف األوؿ عمى شخيصة التفديخ، وأّما الكػفيػف، فإف الفخاء ال 
يجيد ىحه السدألة؛ ألّف فييا إضساًرا قبل الحكخ، والكدائي يجيدىا إال أّنو يخػ أّف 

، ورّد الجميذ الشحػّؼ رأؼ الكدائي؛ ألّف ححؼ فاعل الفعل (ٖ)اعل يححؼ ححًفا((الف
  .(ٗ)خصأ بخًلؼ ححؼ السفعػؿ

وال بّج مغ اْلشارة إلى أّف الشحػييغ يختمفػف في أولى الفعميغ في العسل، غيخ     
أّنيع يجيدوف إعساؿ األوؿ والثاني في السعسػؿ، فديبػيو ال يشكخ عسل األوؿ في 
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. وإذا عسل (ٔ)عشى دوف لمفع، ويخػ في الفعل الثاني أنو يعسل في المفع والسعشىالس
أحج الفعميغ فًل بج مغ وجػد فاعل في اآلخخ، ولعل سيبػبو أشار إلى عسل األوؿ 

، وإنسا كاف امغ قػؿ امخغ الكيذ، ثّع قاؿ: )فإنسا رفع؛ ألنو لع يجعل القميل مصمػبً 
 .(ٕ)، ولػ لع يخد ذلظ، ونرب فدج السعشى((ال كافيً السصمػب عشجه السمظ، وجعل القمي

وضاىخ كًلـ ابغ الدخاج يجّؿ عمى جػازه إعساؿ األوؿ والثاني في الكًلـ، فقاؿ     
بػ )أجسل، فأف نربتو بػ)أحدغ( قمت  ا، إف نربت زيجً ا))تقػؿ ما أحدغ وأجسل زيجً 

إعساؿ الفعل  ، تخيج ما أحدغ وأجسمو، وعمى ىحا محىباما أحدغ وأجسمو زيجً 

 َّ مع  جع مظ حط مض ُّ  ، وجاء إعساؿ األوؿ في قػلو تعالى:(ٖ)األوؿ((

(ٗ) ،

ووجو الخضي القػؿ في اآلية أّف )) في كاد ضسيخ الذأف ويجػز أف يكػف مغ باب 
 .(٘)التشازع وقج أعسل األوؿ، ولػ أعسل الثاني لقاؿ: كادت((

  إعسال )أْن( السخففة::  اثانيً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ امتشاع عسل )أف( بعج التَّْخِفيف، ِلزْعِفَيا، وذىب ىػ      
إلى أّف )أف( السخففة مغ الثقيمة يجػز فييا اْلعساؿ واْللغاء، والجليل عمى َجَػاز 
اْلعساؿ أفَّ السثّقمة مذّبية ِباْلِفْعِل، َوقج عسل اْلِفْعل بعج تخفيفو بالححؼ َكَقْػِلظ: لع 

ا عمى حّجة الكػفييغ: ))َوَيْكِفي ِفي ضعفيا َجَػاز إبصاِؿ َيُظ وَ  اَل أدِر، ، ثّع قاؿ ردِّ
  .(ٙ)َعسمَيا اَل ُوُجػبو((

 } مغ الصػيل {ومسا جاء مغ الذعخ بتخفيف )أف( قػلو: 
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ٍع  افيػمً  َمعْ  ؽِ كأْف َضْبَية تعصػا ِإَلى وار    تػافيشا بػجٍو مقدَّ   (ٔ)الدَّ

ْفع َمَع اْللغاء َوالتَّْقِجيخ: كأنيا َضْبَيٌة، َوِبالشَّرِب عمى  قاؿ العكبخّؼ: يخوػ     ))ِبالخَّ
خ عمى ِزَياَدة )أْف( والجّخ  اْلعساؿ َواْلَخَبخ َمْحُحوؼ، َأؼ: َكَأف َضْبَيًة َىِحه اْلَسْخَأة، وبالجِّ

  .(ٕ)بكاؼ التَّْذِبيو((

 االسخففة السفتػحة ال تعسل شيئً وُنقل عغ سيبػيو مػافقة الكػفييغ في أّف )أْف(      
كدائخ الحخوؼ السرجرية، وما  امرجريً  اال في ضاىخ وال في مزسخ، وتكػف حخفً 

ذىب إليو العكبخؼ مغ أنيا تعسل في السزسخ، وفي الطاىخ.. ُنقل عغ شائفة مغ 
 .(ٖ)السغاربة، والسحىب الثالث فييا: أنيا تعسل في مزسخ ال ضاىخ وعميو الجسيػر

وإذا دخمت )أْف( السفتػحة السخففة عمى فعل ليذ لميقيغ، فعشج البرخييغ ىي      
)السرجرية(، واّما السخففة، فبيغ الخضي عّمة وقػع فعل اليقيغ بعجىا بقػلو، ))إذا 
خففت السذجدة تقاصخْت خصاىا، فًل تقع مجخورة السػضع كالسذجدة.. وال تقع إاّل 

معشاه كالتبييغ والتيقغ، واالنكذاؼ والطيػر، بعج فعل التحقيق، كالعمع، وما يؤدؼ 
 .(ٗ)ومعشى أف السرجرية(( اوالشطخ الفكخؼ، وذلظ انيا بعج التخفيف شابيت لفطً 

وقج بّيغ أبػ حياف أّف السدػغ في ىحه السدألة ىػ تعاقب كل مغ )أف( السخففة     
خاءة السشدػبة والشاصبة فيسا بيشيسا ومّسا يعزج محىب الكػفييغ في ىحه السدألة الق

 حت جت هب ُّ  : ، مغ قػلو تعالى(٘)إلى ابغ محيرغ )أْف يّتُع الخضاعة( بخفع )يتّع(
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 َّ  هتمت خت

  .(ٕ)، أّما الدمخذخؼ، فعّج رفع الفعل بعج )أْف( لغة مغ لغات العخب(ٔ) 

ويخػ الباحث أّف إعساؿ )أف( السخففة مغ الثقيمة يعتسج عمى ما بعجىا، فإف كاف     
، فيحا ال يسشع مغ إعساليا، ألّنيا ال تمتبذ بالسرجرية، وإف كاف ما اما بعجىا اسسً 

ليذ لميقيغ  لميقيغ فيحا بحث سشتشاولو فيسا يأتي، وإف كاف ما بعجىا فعًًل  بعجىا فعًًل 
 فاألولى أف نعجىا مرجرية ْلزالة المبذ بيغ السخففة والسرجرية.

 إلغاء )إّن( عن العسل::  اثالثً 

ْأف والقّرة يكػف اْسع جاء في )ال       مباب في عمل البشاء واْلعخاب( أّف ضسيخ الذَّ
ِسيخ؛ ِإْذ َكاَنت فعًًل  ( َكَسا َكاَف اْسع )َكاَف(، إالَّ أفَّ )َكاَف( يْدَتتخ ِفيَيا الزَّ ( )إفَّ ، و)إفَّ
َقاِئع، َكاَف اَل يْدَتتخ ِفيَيا؛ ألنَّيا حخؼ، َوِإف َجاَءت اْلُجْسَمة بْعجَىا َكَقْػِلظ: إفَّ زيٌج 

لْمعمع ِبِو، ونقل العكبخؼ في المباب عغ الكدائي أّف )إّف( في  اضسيخ القّرة مححوفً 
( ِباْلِفْعلِ    .(ٖ)الجسمة الدابقة ممغاة َعغ اْلَعَسل، وعّج العكبخّؼ قػلو َضِعيًفا؛ لقػَّة شبو )إفَّ

خب ألبي ويطيخ أّف نقل العكبخؼ الدابق جاء بخًلفو، فجاء في ارتذاؼ الز    
حياف أّف محىب الكدائي، والفخاء أنو ال يجػز ححؼ ضسيخ الذأف، إذا أدػ إلى أف 

لفعل متأخخ أـ  يكػف بعج إف وأخػاتيا اسع يرح عسميا فيو، سػاء أكاف معسػاًل 
مبتجأ، قج رفع ضاىًخا سج مدج خبخه، أـ لع يكغ، فإف وقع بعجىا فعل تقجـ معسػلو 

الجار قاـ زيج، وإف عشجؾ جمذ عسخو، فحىب الكدائي  ضخًفا أو مجخوًرا نحػ: إف في
  .(ٗ)إلى أف )إف( مبصمة في المفع عاممة في مزي الفعل

ومحىب الكدائي الدابق في عجـ جػاز ححؼ ضسيخ الذأف ىػ محىب جسيػر     
الشحػييغ، قاؿ ابغ الدخاج: ))واعمع: أنيع يقػلػف: إنو زيج مشصمق، يخيجوف: أف األمخ 

وإنسا أضيخوا السزسخ السجيػؿ في )إف وضششت( خاصة، ولع يطيخوا زيج مشصمق، 
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في )كاف(؛ ألف السخفػع يشدتخ في الفعل والسشرػب يطيخ ضسيخه فسغ قاؿ: كاف 
  .(ٔ)زيج مشصمق قاؿ: إنو زيج مشصمق وإنو أمة هللا ذالبة وإنو قاـ عسخو((

عمى السبتجأ  وقاؿ ابغ يعير: ))ويجيء ىحا الزسيخ مع العػامل الجاخمة     
والخبخ...وتعسل فيو ىحه العػامُل، فإذا كاف مشرػًبا، بخزت عًلمُتو مّترمة، نحَػ 
قػليع: ضششُتو زيٌج قائٌع، وحدبتو قاـ أخػؾ، فالياء ضسيُخ الذأف والحجيِث، وىي في 
خٌة لحلظ  مػضع السفعػؿ األّوؿ، والجسمُة بعجىا في مػضع السفعػؿ الثاني، وىي ُمفدِّ

وتقػؿ: إّنو زيٌج ذاىٌب، فالياُء ضسيُخ األمخ، و)زيٌج ذاىٌب( مبتجأ وخبٌخ في السزسخ، 
مػضع خبِخ األمخ، وال يجػز ححُؼ ىحه الياء إاّل في الذعخ، ال يجػز في حاؿ 

  .(ٕ)االختيار )إف زيٌج ذاىٌب( عمى معَشى )إّنو زيج ذاىٌب((

كدائي، فالعكبخّؼ يشدب فطيخ أّف كًلـ العكبخّؼ الدابق خًلؼ ما ُنقل عغ ال     
لمكدائي أّف نحػ: إّف زيٌج قائٌع، جائد عشجه باعتبار الغاء إّف عغ العسل، ولع يحكخ 

أّنو ال يجيد ححؼ ىحا  -كسا تقجـ–ف ذلظ، بل نقل عشو أبػ حياف والديػشي ػ الشحػي
الزسيخ في نحػ: إّف زيٌج قائع، بل يجيد ححفو إذا جاء بعجه ما ال صّح عسمو فيو، 

فعل، وفي ىحه الحالة ُنقل عشو أّف )إّف( ممغاة عغ العسل في المفع، وعاممة في كال
مزي الفعل في نحػ: إّف في الجار قاـ زيٌج، وما قالو الكدائي صحيح، فالسخاد مغ 
قػلو أّف العسل ال يطيخ في الفعل ولكشو مقجر، وىحا مذابو لقػلشا: إّف الجسمة الفعمية 

 أعمع. في محل رفع، أو نرب، وهللا

 العامل في الذرط وجهابه::  ارابعً 

ْخط َوَجَػابو، فشقل      جاء في كتاب اْليزاح، والمباب الخًلؼ في اْلَجاِزـ لفعِل الذَّ
ؿ ويشجدـُ الجػاُب عمى الجػاِر، وقاَؿ  العكبخّؼ عغ الكػفييغ أّف )إْف( تجـد األوَّ
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ؿ ثعَّ ))محققػ اْلَبرِخييغ )إْف( ِىَي الجاِزمة َليسا،  َوَقاَؿ بعُزيع: )إْف( تجـد األوَّ
ؿَ  ُؿ الجػاَب،((ثعَّ يَ  تجدماف اْلَجػاب، وقاَؿ بعُزيع: )إْف( َتْجِدـُ األوَّ   .(ٔ)ْجِدـُ األوَّ

وضاىخ كًلـ الدجاجي في اْليزاح أّف الكػفييغ يحىبػف إلى أّف فعل الذخط      
يأِتظ، ومغ تزخب أضخْب،  وجػاب الذخط عسل كٌل مشيسا باآلخخ، قاؿ: ))أييع تخَ 

بديج. فعاب  ابقائع وقائسً  اقاؿ أىل الكػفة: ىحا نطيخ قػلشا زيج قائع، تخفع زيجً 
مشرػب بتزخب،  اتزخب أضخب، إف أيً  االبرخيػف ذلظ عمييع وىع يقػلػف أيً 

  .(ٕ)جدـو بأؼ((موتزخب 

فالعكبخّؼ نقل وىحا يعشي أّف الشقل عغ الكػفييغ اختمف عشج أصحاب كتب العمل،     
عشيع أّف جػاب الذخط ُيجـد عمى الجػار، وفعل الذخط مجدـو بأداة الذخط الجازمة، 
أّما الدجاجي فشقل عغ الكػفييغ أّف فعل الذخط وجػابو عسل كل مشيسا في اآلخخ، 
ة الكػفييغ أفَّ الحخَؼ ليَذ ِفي قّػتِو  وقج ذكخ العكبخّؼ حجة كل فخيق مشيع، فحجَّ

ِفْعَمْيِغ، والفعُل اَل يعسُل ِفي اْلِفْعل، فتعيَّغ أْف يكػَف عمى الجػاِر؛ لسا ِفيِو العسُل ِفي الْ 
ة البرخييغ: أفَّ )إْف( َتْقَتِزي اْلِفْعَمْيِغ َفعِسمت فييَسا،  ؿ، وحجَّ مغ مذاكمة لألوَّ

ِفي كاالبتجاء وككاف وإفَّ وضششُت، وحّجة اْلَقػؿ الثَّالث: أفَّ إْف ضعيفٌة؛ َفًَل تْعسل 
َشْيَئْيِغ، فتقّػػ ِبالثَّاِني، َواْحتج الفخيق الخابع بأّف الفعَل األوَؿ َيْقَتِزي الثَّاِني فعسَل 

  .(ٖ)ِفيوِ 

ولع يحجد العكبخّؼ اختياره مغ محاىب البرخييغ الدابقة، واكتفى بالخّد عمى      
الفعَل اَل َيْقَتِزي الفعَل الكػفييغ بقػلو: ))إفَّ عسَل الفعِل ِفي اْلِفْعل غيُخ سائٍغ؛ ألفَّ 

َواَل عسَل ِبُجوِف اْقِتَزاء العامِل لمسعسػؿ، َوَىَحا يسشُع َأف يْعسل وحَجه أْو َمَع َغيخه، وأمَّا 
ُخوَرة َواَل ضخورَة(( ْعَخاب عمى الجػاِر َفًَل ُيرار ِإَلْيِو إاّل ِعْشج الزَّ   .(ٗ)اْْلِ
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سدألة إبصاؿ محىب الكػفييغ فحدب، ويبجو لي أّف العكبخّؼ وّضح في ىحه ال     
 حتى وإف ضيخ لمستمقي عجـ وضػح محلبو.

 ويسكغ تمخيز السحاىب في جاـز جػاب الذخط في ما يأتي: 

القػُؿ األّوؿ: أّف أدوات الّذخط ىي الجازمة لو؛ وىػ محىب السحقِّقيغ مغ       
و مجدوـٌ بفعل الّذخط؛ وىػ البرخّييغ، وعداُه الّديخافّي إلى سيبػيو، القػُؿ الّثاني: أنّ 

محىب األخفر، واختاره ابغ مالٍظ في الّتدييل، القػؿ الّثالث: أّنو مجدـو باأَلداة 
وفعل الّذخط مًعا؛ وُندب إلى سيبػيو، والخميل، واألخفر، والسبّخد، القػُؿ الّخابع: أّنو 

لجداء مبشّياف مجدـو عمى الجػار؛ وىػ محىب الكػفّييغ، القػُؿ الخامذ: أّف الّذخط وا
لعجـ وقػعيسا مػقع االسع، ولعجـ وقػعيسا ُمذتخكيغ ثع مختّريغ، ولعجـ ُدخػؿ الـ 
االبتجاء عمييسا؛ وىػ محىب السازنّي، القػؿ الدادس: أّنو مجدوـ بفعل الذخط، وندبو 

 .(ٔ)الدجاجي لمكػفييغ كسا تقجـ

ما نقمو غيخه مغ  ولعل محىب الكػفييغ الحؼ نقمو العكبخّؼ ىػ األشيخ، وىػ     
الشحػييغ، كأبي البخكات األنبارؼ، الحؼ ذكخ مغ حججيع: ))أفَّ جػاب الذخط مجاور 

، والحسل عمى الجػار كثيٌخ في  لفعل الذخط، فكاف محسػاًل  عميو في الجـد
كًلميع...كقػليع: ُجحُخ ضب خخٍب، وما أشبو ذلظ((، ورّد عمييع بقػلو: ))وىحا ليذ 

ى الجػاِر قميل، ُيقترخ فيو عمى الدساع، وال ُيقاس عميو برحيح؛ ألف الحسل عم
لقمَّتو((. واختار ))أف يكػف العامل ىػ حخؼ الذخط، بتػسط فعل الذخط؛ ال أنَّو 

  .(ٕ)عامل((

ويخػ الباحث أّف فعل الذخط وجػابو متًلزماف، وىسا مذابياف لمسبتجأ والخبخ،     
فالقػؿ في عامل الخبخ كالقػؿ في عامل جػاب الذخط، فسغ قاؿ ىشا: إف جػاب 
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الذخط مجدـو بحخؼ الذخط وفعل الذخط أضشو يخػ ىشاؾ أّف الخبخ مخفػع باالبتجاء 
 والسبتجأ، وهللا أعمع. 
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 الفصل الثالث

 آراء الكهفيين في األدوات وحروف الطعاني 

عخؼ سيبػيو الحخكؼ إذ جعميا القدع الثالث مغ أقداـ الكالـ، فقاؿ: ))الَكِمع      
، فالحخكؼ ىي ألفاظ ُكِجَجت (ٔ)اسٌع، كفعٌل، كحخؼ جاء لسعشى ليذ باسع كال فعل((

بجراستيا سائُخ أىل المغة كالشحػ؛  في المغة لتجّؿ عمى معشًى متعّمٍق بغيخىا، كقج ُعشيَ 
ألّنيا كسائُل الخبط في التخكيب الحؼ يشربُّ عميو عسل الشحػؼ، كاختمفػا في حكيقة 
داللتيا عمى السعشى، ىل  تجّؿ في نفديا؟ أك في غيخىا؟ كالغالب لجييع، أّنيا تجّؿ 

 .(ٕ)عمى معشًى في غيخىا

داة، كأشمق الّشحػيػف الستخخخكف كلع يخد في كتاب سيبػيو ذكٌخ لسرصمح األ     
لفع األداة عمى بعس األبػاب الّشحػّية العامة، نحػ: أدكات االستفياـ، كأدكات 
القدع، كأدكات الّذخط، كلفع الحخؼ لجييع يقابل االسع كالفعل، أّما األداة فسجلػليا 

 ، كىحا السعشى ىػ ما نقرجه في ىحا الفرل.(ٖ)أعّع، إذ تذسل الحخؼ كغيخه

كقج ُعشَي أصحاب كتب العمل بيحه الحخكؼ كاألدكات في كتبيع، كنقمػا لشا آراء     
الكػفييغ فييا، كسشتشاكؿ ذلظ في الرفحات القادمة مقدًسا عمى مبحثيغ: مبحث 

 لمحخكؼ، كمبحث لألدكات: 
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 الطبحث األول: األدوات.

في الرفحة ال يختمف مجلػؿ األداة في ىحا السبحث عغ السعشى الحؼ تقجـ      
الدابقة؛ إذ إّنيا تذسل الحخؼ كغيخه، لكششا سشحكخ تحت ىحا العشػاف األدكات التي 

 ليدت بحخكؼ، فقج تكػف فعاًل أك اسًسا؛ ألّف الحخكؼ أفخدنا ليا مبحًثا خاًصا.

: أصل األدوات  : أوًلا

 أصل )مظُذ وُمْذ(:-1

ة، فحىب بعزيع إلى جاء في بعس كتب العمل قػؿ الكػفييغ: إّف )مشح( مخكب     
، كذىب الفخاء إلى (ٔ)أّف أصميا: مغ إذ، كأصل: مح: مغ، ككافقيع الدجاجي عمى ذلظ

، قاؿ الجميذ (ٕ)أّف أصل )مشح(: )مغ ُذك( الَِّتي ِبَسْعشى )الَِّحؼ( ِفي المَُّغة الصائَّية
: الشحػّؼ: كىع بحلظ ))يجيدكف كضع )مغ( مػضعيا، كيعتمػف لحلظ بقػلو عد كجل

 ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

كتقجيخه عشجنا: مغ تخسيذ أكؿ  ،(ٖ)َّ يت ىت نت  متزت رت يب

))...  .(ٗ)يـػ

، كذكخ الجميذ الشحػّؼ (٘)كنقل العكبخّؼ عغ البرخييغ قػليع: إّف )مشح( مفخدة     
ُح لسا أّنيا أصل لػ)ُمح( ))ألّنيا أتّع الكمستيغ، كمح فخع ليا كمخترخة مشيا، كذلظ أّف مش

كانت مبشية، ككاف أصل البشاء الدكػف، التقى فييا ساكشاف: الشػف كالحاؿ، كلسا كاف 
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حق الداكشيغ إذا التكيا أف يححؼ أحجىسا أك يحّخؾ، اعُتسج في مشُح الحاالف جسيًعا، 
فححت نػنيا تارة، فخجعت إلى مْح، كمغ أجل ىحا الححؼ غمبت االسسية عمى مْح، 

لححؼ ليؤمغ المبذ في الخط، كحخكت ذاليا تارة، فرارت كإنسا اخترت الشػف با
 .(ٔ)مشُح، كخرت بالزّع اتباًعا لمسيع، كحلظ مح إذا لقييا ساكغ((

كيتختب عمى كل محىب مغ السحاىب الدابقة تقجيخ، ففي َقْػلظ: َما َرَأْيتو ُمْشُح       
فػ)َيْػَماِف( خبخ ُمْبَتجأ  َيْػَماِف، تقجيخه عمى محىب الفخاء: مغ الَِّحؼ ُىَػ َيْػَماِف،

َمْحُحكؼ، َكَقاَؿ غيخه مغ الكػفييغ: ُىَػ َفاعل فعل َمْحُحكؼ، َأؼ: مغ ِإْذ مزى 
َيْػَماِف، كَعمى َقػؿ البرخيَّيغ )ُمْشُح( ُمْبَتجأ، ك)َيْػَماِف( َخبخه، َكالتَّْقِجيخ: أمج َذِلظ 

  .(ٕ)َيْػَمافِ 

سع بعجىسا يختفع بتقجيخ فعل مححكؼ أنيسا عمى أف اال يػف كمسا احتّج بو الكػف     
مخكباف مغ )ِمْغ ك)ِإْذ(، فتغيخا عغ حاليسا في إفخاد كل كاحج مشيسا، فححفت اليسدة 
ككصمت )ِمْغ( بالحاؿ كضست السيع؛ لمفخؽ بيغ حالة اإلفخاد كالتخكيب، كأما الَفخَّاء 

ح كمشح عشجه فاحتج عمى أف االسع يختفع بعجىسا بتقجيخ مبتجأ مححكٍؼ؛ ألف م
  (ٖ)مخكبتاف مغ )ِمغ كُذك( التي بسعشى الحؼ كسا تقجـ، كىي لغة مذيػرة

قاؿ ابغ يعير بعج أف ذكخ محىب الكػفييغ كحججيع: ))كىحه َدعاَكػ ال دليَل      
 .(ٗ)عمييا، كاألصُل عجـُ التخكيب((
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ضاىخ ال  كرّد الخضّي عمى الكػفييغ بقػلو: إّف ))أثخ التكمف عمى السحىبيغ       
يخفى، كيشبغي أال تكػف )مشح( الجارة، عمى السحىبيغ، مخكبة، إذ يتعحر التخكيالف 

  .(ٔ)السحكػراف في الجارة، بل تكػف حخفا مػافق المفع، لمفع ىحا االسع السخكب((

 

 أصل )المهّم(:-2

جاء في كتب عمل الشحػ محاىب الشحػييغ في أصل )الميّع(، فشقل عغ الكػفيَّيغ      
، كندب ابغ الػراؽ محىب (ٕ)ػليع: إّف )الميّع(:عػض مغ )َيا هللا أّمشا ِبَخيخ(ق

، كال عجب في اختالؼ الشدبتيغ؛ إذ اعتاد العكبخّؼ عمى أّنو (ٖ)الكػفييغ الدابق لمفخاء
 يشدب قػؿ الفخاء لمكػفييغ، كقج يحكخ محىب الفخاء كيخيج بو الكػفييغ.

عمى قػؿ الكػفييغ الدابق، كعّجاه غمًصا لَػْجَيْيِغ  كقج رّد ابغ الػراؽ كالعكبخؼّ      
ُخكَرة  ))أحُجىسا: أنَّو َلػ َكاَف َكَحِلظ لكثخ اْلجسع َبيشيَسا، كّلسَّا لع يخِت َذِلظ إالَّ ِفي الزَّ
ُعمع أنَّو عػض، َفمع يجسع َبيشو َكَبيغ السعػض، َكالثَّاِني: أنَّو يرحُّ أْف َيقع بعج َىَحا 

ا ِبَخيخ( َكَما أشبيو َكَقْػِلظ: المَُّيعَّ أَغفخ لي، َكَأف َيقع بعجه ضجُّ َىَحا اْلَسْعشى ااِلْسع )أّمش
  .(ٗ)َكَقْػِلظ: المَُّيعَّ العْغ فاَلنا َكَما أشبيو((

كأجاز اْلُكػِفيُّػَف اْلجسع َبيغ )يا( الشجاء ك)الميع(؛ ِبَشاء عمى َرْأييْع َأف اْلِسيع َليدت      
مغ  ال، ))السيع.. بكية جسمة مححكفة، كىي )آمشا بخيخ(، كليدت عػًض عػضا ِمْشُو ب
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، كأنكخ البرخيػف ذلظ (ٔ)حخؼ الشجاء، كلحلظ أجازكا الجسع بيشيسا في االختيار((
 .(ٕ)الجتساع التعخيفيغ، كىسا تعخيف الشجاء، كتعخيف العمسية

 } مغ الخجد {كجاء الجسع بيشيسا في قػؿ الذاعخ:  

 (ٖ)أقػؿ يا الميع يا الميسا    ألسا  إني إذا ما حجث

قاؿ الدجاجي: ))كال يعتج البرخيػف بيحا الذعخ كال يخكنو حجة، كلػ كاف القػؿ      
عمى ما ذىب إليو الفخاء، لسا امتشع مغ حخؼ الشجاء؛ ألّف ترييخ الذيئيغ شيئا كاحجا 

ىخمد(  ال يسشع مغ دخػؿ حخؼ الشجاء، أال تخػ أنا نشادؼ )معجؼ كخب( )كراـ
  .(ٗ))كبعمبظ(، كما أشبو ذلظ، كىسا اسساف جعال اسسا كاحجا..((

َكمحىب ِسيَبَػْيٍو كالخميل َأف )المَُّيعَّ( اَل ُيػصف؛ أِلَنَُّو َصار ِعْشجىع َمَع اْلِسيع     

ْػت، َيْعِشي غيخ ُمَتَسكغ ِفي ااِلْسِتْعَساؿ، أّما قػلو تعالى:  مج حج ُّٱ ِبَسْشِدَلة الرَّ

، فعمى ِنَجاء آخخ، َأؼ: َيا فاشخ، َكذىب اْلسبخد كالدجاج ِإَلى َجَػاز (٘) َّ جح

َكصفو بسخفػع عمى المَّْفع كمشرػب عمى اْلسػضع، َكجعال )فاشخ( صفة َلُو، َكَقاَؿ 
ِحيح َمْحَىب ِسيَبَػْيٍو؛ أِلَنَُّو لع يدسع ِفيِو مثل المَُّيعَّ الخَِّحيع ارحسشا،  َأُبػ َحيَّاف: َكالرَّ

 .(ٙ)َية َكَنْحػَىا ُمْحَتسَمة لمشجاءَكاْل 
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 األصل في إياك ونحهها: -3

ذكخ العكبخّؼ اختالؼ الشحػييغ في )إّيا( كما اترل بيا مغ ضسائخ، فشقل عغ      
ِسيخ، ك)إّيا( ُأتي بَيا ليعتسج  الفخاء قػلو: إّف اْلَكاؼ )كغيخىا مسا اترل بيا( ُىَػ الزَّ

ِسيخ َعَمْيَيا؛ ِإْذ الْ  َحْخؼ اْلَػاِحج اَل يقػـ ِبَشفِدِو، قاؿ العكبخّؼ: ))َكَىَحا َضِعيف... الزَّ
صة َبيغ الخساسيَّة كالثالثيَّة،  ة اأْلَْسَساء الستػسِّ ألفَّ )إّيا( عمى َأْرَبَعة أحخؼ، َكتمظ عجَّ
 َفِيَي أقػػ مغ اأَلْصل الثالثّي، فيبعج َأف ُيؤتى بَيا لتقػيِة َما ُىَػ حخٌؼ كاحٌج، َكاَل 

  .(ٔ)َنِطيخ َلُو((

كذكخ العكبخّؼ السحاىب األخخػ غيخ محىب الفخاء، فشقل عغ سيبػيو قػلو: إفَّ     
ِليل عمى َذِلظ أفَّ حجَّ  )إّيا( ))اْسع ُمْزسخ َكاْلَياء َكاْلَكاؼ َكَغيخىَسا ُحُخكؼ مَعاف، َكالجَّ

ؿ، َكاْلَياء َكاْلَكاؼ َلػ َكاَنا اْسَسْيِغ ااِلْسع اْلُسزسخ مػجػٌد ِفي )إّيا(؛ َكلَحِلظ اَل يتشكَّخ ِبَحا
َضاَفة،  لكانا ِفي َمػِضع رفع َأك نرب، َكاَل َعامل َليسا ُىَشا، َأك ِفي َمػِضع جّخ ِباإْلِ
َكااِلْسع اْلُسزسخ اَل ُيَزاؼ؛ َفَراَرت اْلَكاؼ ُىَشا كالكاؼ ِفي َذاؾ َكُأكَلِئَظ، َكَقاَؿ 

ؿ أشبو اْلسطيخ ِلَكْثَخة ُحُخكفو...َكَقاَؿ آَخُخكَف:  اْلَخِميل: ِكاَلُىَسا ُمْزسخ إالَّ  أفَّ األكَّ
اْلَجِسيع اْسع َكاِحج، َكُىَػ بعيج َأْيًزا؛ ِإْذ َلْيَذ ِفي اأْلَْسَساء َما يتغيَّخ اْلَحْخؼ ِمْشُو لتغيُّخ 

  .(ٕ)اْلسَعاِني(( اْلسَعاِني، أمَّا اْلُحُخكؼ الدَّاِئَجة عمى ااِلْسع َكاْلِفْعل، فتختمف الْخِتاَلؼ

كيمحع أّف الخالؼ الدابق لع يكغ بيغ الكػفييغ كالبرخييغ فحدب، بل ىػ     
خالؼ بيغ البرخييغ أنفديع، كىحا ضاىخ مغ نّز العكبخّؼ األخيخ، أّما سبب 
خالؼ الكػفييغ في )إّياَؾ(، فيػ اجتساع مزسخيغ األّكؿ مشفرل كالّثاني مترل، 

 .(ٖ)يغ السقرػد مغ اإلتياف بالسزسخكاألكؿ يحتاج الّثاني لتعي
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أّما البرخيػف فحىبػا إلى أفَّ )أّيا( اسع مزسخ أضيف إلى الكاؼ كالياء كالياء،     
يقػؿ: إذا بمغ الخَّجل  اقاؿ سيبػيو: ))حجثشي مغ ال أتيع عغ الخميل أنَّو سسع إعخابيً 

اء( مّخًة ك إلى االسع الطاىخ ، فُخضْيفت )إّيا( إلى )الي(ٔ)الدتيغ فإّياه ك إّيا الذّػاِب((
قاؿ: إّياؾ نفدظ، لع  مخًة ثانية، ك ُأّكَج في مّخٍة ثالثة بقػؿ الخميل: ))لػ إّف رجاًل 

 .(ٕ)أعشفو، ألّف ىحه الكاؼ مجخكرة((

فسحىب الخميل أف )إيا( مزاؼ إلى الياء كالكاؼ في إياؾ كإياه، كأف    
، (ٖ)كؼ، كتابعو األخفر كالسازنيالكاؼ كأخػاتيا ضسائخ مجخكرة باإلضافة ال حخ 

كمحىب البرخييغ غيخ الخميل أْف يكػَف األكؿ السزسخ، كال محل لمسترل مغ 
، أّما ابغ الدخاج، فقج ذىب إلى أف الكياس يػجب أف يكػف )إيا( مثل (ٗ)اإلعخاب

األلف كالشػف في )أنت( فيكػف )إيا( اسع كما بعجه لمخصاب، كيقػؼ ذلظ عشجه أف 
سبيسة كسائخ السكشيات ال تزاؼ، ك)إيا( مع ما يترل بيا كالذيء األسساء ال

  .(٘)الػاحج، نحػ: أنت

كاختار ابغ مالظ محىب الخميل كمغ تبعو، كاستجّؿ ليع مغ عجة أكجو، مشيا: 
أنو لػ كانت المػاحق بػ)إيا( حخكفا لع يحتج إلى الياء في )إياؼ(، كسا لع يحتج إلى 

ف غيخ الكاؼ مغ لػاحق )إيا( مجسع عمى أسسيتيا مع التاء السزسػمة في )أنا(، كأ
غيخ )إيا( كمختمف عميو معيا، فال يتخؾ ما أجسع عميو لسا اختمف فيو، فخلحقت 

   .(ٙ)الكاؼ بخخػاتيا ليجخؼ الجسيع عمى سشغ كاحج
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كخالصة القػؿ فيسا سبق أربعة محاىب: محىب الفخاء: أّف ما اترل بػ)إيا( ىػ      
يء بيا ليعتسج الزسيخ عمييا، كمحىب سيبػيو كمغ تبعو أّف إيا ىي الزسيخ، كإيا ج

الزسيخ كما اترل بيا حخكؼ ال محل ليا مغ اإلعخاب، كمحىب الخميل كمغ تبعو 
أّف إيا كما اترل بيا كالىسا مزسخ، كمحىب ابغ الدخاج أّنيا اسع كاحج مثل 

 )أنت(.

مػ تخممشا في التغييخات التي كيبجك لمباحث أّف محىب الفخاء أقخب لمرػاب، ف     
تحجث لػ)إياؾ كإياه كإياىا ..( لػججنا أّف التغييخ يكػف بحدب نػع الزسيخ، كإيا 
ثابتة، كخنيا زيادة جيء بيا لتدييل الشصق، كىحا القػؿ أقخب األقػاؿ لسحىب الخميل، 

 كلعمو يجانب الرػاب.

 األصل في )هذا( و)هه( و)الذي(:-4

ىب الشحػييغ في اسع اإلشارة )ذا(، فشقل عغ الكػفييغ أّف نقل العكبخؼ محا       
ػا بخفَّ َتْثِشَية َذا: ذاف، َكاأْللف َكالشُّػف  ااِلْسع الحَّاؿ َكحجَىا، َكاأْللف َزاِئَجة لمتكثيخ، كاحتجَّ
لمتثشية َفمع يْبق سػػ الحَّاؿ، كعشجه أّف اسع اإلشارة لمسحكَّخ )َذا( الحاؿ كاأللف، كليدت 

َشاَرة ُمْشَفِرل ِفي حكع الطَّاِىخ َكَلْيَذ ِفي اأْلَْسَساء الطَّاِىَخة الحاؿ ك  حجىا؛ ألفَّ اْسع اإْلِ
اْلَقاِئَسة ِبَشفِدَيا َما ُىَػ عمى حخؼ َكاِحج، َكاَل اْلكَياس َيْقَتِزيِو، كسا أنَّيع َقاُلػا ِفي 

 ترغيخه: ذّيا، فخعادكه ِإَلى َأصمو؛ إْذ َىَحا َشْخف الترغيخ.

كلع يختس العكبخّؼ ما ذىب إليو الكػفيػف، كرّد عمييع بقػلو: أفَّ ذاف َلْيَذ        
ر أنَّو مثشى، كلكغَّ اأْللف  بتثشية َذا، بل ِصيَغة َمْػُضػَعة لمتثشية، كيجػز أف يقجَّ
َسَقصت اللتقاء الداكشيغ، كيجػز أنَّو قج عػَّض مغ األلف بَتْذجيج الشُّػف فكخنَّيا لع 

  .(ٔ)تدقط
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كمسا استجؿ بو الكػفيػف عمى صحة رأييع قػؿ العخب: ىحْه َأَمُة هللِا، بتدكيغ      
الياء، فعّج الكػفيػف تدكيشيا ىشا دلياًل عمى أّنيا زائجة، كأّف األصل الحاؿ كحجىا، كُرد 
عمييع ذلظ؛ ألّف ىحا االسع اسع ضاىٌخ كليذ في الكالـ اسع ضاىخ عمى حخٍؼ كاحٍج 

ا( عميو، كيجّؿ عمى ذلظ قػليع في الترغيخ: )َذّيا( فخّدكه إلى حتى ُيْحَسًل )ىح
 .(ٔ)الثالثي، أّما الياء في السثاؿ، فيي بجؿ مغ الياء كاألصل: )ىحؼ(

قاؿ الديخافي: ))أصل ىحه: ىحؼ، كإنسا أبجلت الياء مغ الياء، ككثيخ مغ      
مجخػ ىاء الزسيخ  العخب ال يبجلػف كيقػلػف: ىحؼ، فسغ أبجؿ فإنو يجخؼ ىحه الياء

التي قبميا كدخة فيكدخىا، كال أعمع أحجا يزسيا؛ ألنيع شبيػىا بياء الزسيخ كليدت 
لمزسيخ، فحسمػىا عمى أكثخ الكالـ، كأكثخ الكالـ كدخ الياء إذا كاف قبميا 

 .(ٕ)كدخة((

ككافق الدييمي الكػفييغ؛ فحىب إلى أّف االسع في ىحا الباب ))ىػ الحاؿ كحجىا      
لبعس البرخييغ، يجّؿ عمى ذلظ سقػشيا بالتثشية كفي السؤنث إذا  ااأللف خالفً  دكف 

. كقج رّد العكبخّؼ ىحا االحتجاج في كالمو الدابق قاؿ أبػ (ٖ)قمت: ىحِه، كتمظ((
البخكات األنبارّؼ: ))ذاف كالمحاف ليذ ذلظ تثشية عمى َحِج قػليع: )زيج كزيجاف، كعْسخك 

 .(ٗ)ختجمة لمتثشية، ككسا اف )ىؤالء( صفة مختجمة لمجسع((كعسخاف(، كإنسا ذلظ صفة م

كمسا لو صمة في السدخلة الدابقة: ما نقمو العكبخّؼ عغ الكػفييغ، كىػ قػليع:       
ػا مغ َكْجَيْيغ،  إّف اْلَياء في )ىػ كىي( ِىَي ااِلْسع َكَما بْعجَىا مديٌج لمتكثيخ كاحتجَّ

حفاف ِفي التَّْثِشَية َكاْلجسع، َنْحػ: ىسا كىغَّ كىع َكِفي اْلَػاِحج أحُجىسا: أفَّ اْلَػاك َكاْلَياء تح
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الستَّرل َنْحػ: َرَأْيتو، َكَلػ َكاَنا ِمْشُو لسا ححفا، َكالثَّاِني أنَّيسا قج ححفا ِفي الّذْعخ َكَقْػؿ 
اِعخ:  } مغ الصػيل { الذَّ

  (ٔ)سالط نجيب(لسغ جسل رخػ ال  )فَبْيشاُه َيْذخؼ َرْحَمُو َقاَؿ َقاِئٌل  

أراد: فبيشا ىػ، كلع يختس العكبخّؼ محىب الكػفييغ، كذىب إلى أّف )ىػ( كمسة       
كاحجة كسا تقجـ، أّما حججيع فيي قخيبة إلى حّج كبيخ مغ حججيع في تخصيل اسع 

سع اإلشارة )ذا(، كالخّد عمييع ىشا كالخّد عمييع ىشاؾ، قاؿ العكبخّؼ: ))أمَّا التَّْثِشَية َكاْلج
فريغ مختجمة لسا َذكْخَناُه ِفي ىَحْيغ، َكالثَّاِني أنَّيع ححفػا اْلَػاك َكاْلَياء ِفَخاًرا مغ الّثقل؛ 
َكَذلَظ أفَّ اْلَياء َمْزُسػَمة َكاْلِسيع تذبو اْلَػاك، َفَمػ أثبتػا اْلَػاك متحخِّكة، َثُقل المَّْفع َأك 

شػىا لجسعػا بَ  يغ ساكشيغ، َفَكاَف اْلَػْجو ححفَيا، كأمَّا ححُفيا ُضغَّ أنَّيا كمستاف، َكَلػ سكَّ
ة ِفيِو لالضصخاِر ِإَلْيِو(( اِفي الستَّرل ففخارً    (ٕ)مغ الّثقل، كأمَّا ححُفيا ِفي الّذْعخ َفاَل حجَّ

 } مغ الخجد {مشو الػاك في بيت الكتاب:  اكجاء الزسيخ )ىػ( مححكفً 

 (ٖ)دار لدعجػ إذ ق مغ ىػاكا            

ب الديػشي جػاز ححؼ الػاك، كالياء مغ الزسيخ )ىػ( إلى الكػفييغ، كالدجاج، كند
 .(ٗ)كابغ كيداف، ثع قاؿ ))كىحا السحىب السختار عشجؼ((

كالكالـ في )الحؼ( يشصبق عمى الكالـ في )ذا كىػ(، فقج نقل لشا العكبخّؼ أّف      
َما عجاُه زائٌج، كذكخ حجتيع الكػفييغ ذىبػا إلى أّف االسُع في )الحؼ( الحاُؿ كحَجه، كَ 
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في ذلظ، كىي الحجج التي ذكخىا في تخصيل )ذا كىػ(، قاؿ: كاحتجَّ الكػفيػف مغ 
َكْجَيْيغ، ))َأحجىَسا: أفَّ الياَء تدقُط ِفي التَّْثِشَية، َفَمػ َكاَنت أصال، لع تْدقط، كأمَّا الاّلـُ 

ـ عمى متحخؾ، كالثَّاني: َما فديجت ليسكغ الشصُق ِبالحَّاِؿ َساِكشة، كلتجخل اأْلل ف َكالالَّ
اِعخ:  } مغ الخجد { جاَء ِفي الّذْعخ مغ ححؼ اْلَياء كتدكيغ الحَّاؿ َكَقْػؿ الذَّ

  (ٔ)كالّمْح تدّبى ُزْبيًة فاْصِصيجا    

  (ٕ)َكاَل نطيَخ َلُو ِفيَسا ُىَػ عمى أكَثخ مغ حخؼ((

أمَّا ححُؼ اْلَياء ِفي التثشيِة، ألّف كأبصل العكبخّؼ ما احتّج بو الكػفيػف، قاؿ:      
، أّما ححؼ اْلَياء ِفي الّذْعخ، (ٖ))المحيغ( صيغة ُكضعت لمتثشية كليدت تثشية )الحؼ(

  .(ٗ)فذاذّّ اَل يجّؿ عمى أنَّيا َزاِئَجة؛ ألنَّو قج ُححؼ ِفي الّذْعخ كثيٌخ مغ اأْلُُصػؿ

(، كخالف الكػفييغ، فحىب كاختار ابغ الدخاج رأؼ البرخييغ في أصل )الحؼ      
إلى أف أصل الحؼ )لحؼ( مثل )عسي(، كلدمتو األلف كالالـ فال يفارقانو، كأنو قج 
حكي في )الحؼ(: )الحؼ( بإثبات الياء، ك)الِح( بكدخ الحاؿ بغيخ ياء، ك)الْح( بإسكاف 

جه الحاؿ، ك)الحّؼ( بتذجيج الياء، كرد ما ذىب إليو الكػفيػف بخف أصمو ذاؿ كاحجة، كع
بعيجا ججا؛ ألنو ال يجػز أف يكػف اسع عمى حخؼ كاحج في كالـ العخب إال الزسيخ 
السترل، كما كاف عمى حخؼ كاحج ال يجػز ترغيخه؛ ألف الترغيخ ال يجخل إال 
عمى اسع ثالثي، كقج صغخت العخب )ذا( كالسػجػد كالسدسػع في أصل )الحؼ( ثالثة 
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ميذ لشا أف نجفع السػجػد إال بالجليل الػاضح أحخؼ ىي : الالـ ، كالحاؿ ، كالياء ، ف
 .(ٔ)كالحجة البيشة

كال بّج مغ اإلشارة إلى أّف السرادر الكػفية، لع تحكخ لشا ما ًندب إلى الكػفييغ      
كيبجك أّف العكبخّؼ كقبمو األنبارّؼ، قج قاسا محىب الكػفييغ في )ىػ كالحؼ( عمى 

ػصال إليو مغ نتائج، كالكياس جائد في اسع اإلشارة )ىحا(، كبشيا عمى ذلظ ما ت
في كتب أىل الكػفة التي  االّمغة، كرّبسا يكػف ما ُندب إلى الكػفييغ في ذلظ مػجػدً 

 لع ترل إليشا، لحلظ ال يسكغ القصع بيحه السدخلة.

كيخػ الباحث أّف محىب الكػفييغ في تخصيل األلفاظ متشاقس، ففي تخصيل      
األصل في الكمسة ىػ الستغيخ مشيا، كىػ ما اترل بيا،  )إياؾ( ذىب الفخاء إلى أفّ 

كالدائج ىػ الثابت فييا كىػ )إيا(، كىػ قػؿ مقبػؿ إلى حّج ما كسا ذكخنا، كالكػفيػف 
ىشا يحىبػف إلى أّف األصل في )ذا كىػ كالحؼ( ىػ الثابت مشو كىػ الحاؿ في )ذا 

األلف كالػاك كالياء، كىحه كالحؼ( كالياء في )ىػ(، كأّف ما تبقى مشو زائج، كىي 
األحخؼ تتغيخ مع تغيخ السعشّي بيا، ككاف األكلى أف يحجدكا مشيًجا ثابًتا في تخصيل 

 األلفاظ، الميع إال إف كاف الشقل عشيع غيخ دقيق، وهللا أعمع.

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٕيشطخ:األصػؿ   (1)



 يين في األدوات وحروف المعانيالفصل الثالث: آراء الكوف
 

(94) 
 

 :ثانياا: أدوات ُاخُتمف في تدطيتها

 نعم وبئس اسطان:-1

ييغ كالكدائي في )نعع كبئذ( أّنيسا فعالف، جاء في كتاب المباب محىب البرخ       
كنقل العكبخّؼ عغ الباقيغ أّنيسا اسساف، كاستشتج الباحث مغ لفع )الباقيغ( أّنو أراد 
الكػفييغ، كحّجتيع في ذلظ دخػؿ الباء كالالـ كياء الشجاء عمييسا، كىحا مغ خرائز 

ؿ َتاء التَّْخِنيث الداكشة األسساء، أّما حجة البرخييغ في قػليع أّنيسا فعالف، فاتَّرا
ِسيخ فييا، كىي َكَلْيَدت اْسع َفاعل َكاَل  الّجالة عمى َتْخِنيث اْلَفاِعل بَيا، كاستتار الزَّ

  .(ٔ)مفعػؿ َكاَل َما أشبييسا

قاؿ العكبخؼ: ))إّنيا َليدت حخفا بااِلتَِّفاِؽ، َكاَل ِسيَسا َكِىي تِفيج َمَع اْسع َكاِحج،        
َأف تكػف اْسًسا؛ ِإْذ َلػ َكاَنت اْسسا لَكاَنْت إمَّا َأف تكػف َمْخُفػَعة، َكاَل َسِبيل َكاَل يجػز 

ِإَلى َذِلظ؛ ِإْذ َليدت َفاِعال َكاَل ُمْبَتجأ َكاَل َما ُشبَّو بيسا، كإمَّا َمْشُرػَبة، َكاَل َسِبيل ِإَلْيِو 
ػؿ )اْلَباء( َعَمْيَيا ِفي بعس الحكايات، أيًزا... كإمَّا مجخكرًة َكاَل َسِبيل ِإَلْيِو، فخمَّا ُدخُ 

ـ عمْييا  َفاَل يجؿُّ عمى أنَّيا اْسع...َكالتَّْقِجيخ ِفي َذِلظ كّمو: بسقػؿ ِفيِو...كأمَّا ُدُخػؿ الالَّ
ِفي َنْحػ َقْػلو َتَعاَلى: }كَلِشْعَع داُر اْلُستَِّقيَغ{، َفُيَػ َجَػاب قدع...كأمَّا ُدُخػؿ )َيا( َعَمْيَيا 

  .(ٕ)ي َنْحػ َقْػليع: يا نعع اْلسػلى، فالسشادػ َمْحُحكؼ َأؼ: َيا هللا َأْنت نعع اْلسػلى((فِ 

كالشقل عغ الكػفييغ في ىحه السدخلة يحتاج إلى بعس التػثق، فالكدائي يػافق      
البرخييغ في ىحيغ الفعميغ كسا في كالـ العكبخّؼ الدابق، كنقل ابغ يعير عشو 

ئذ( فعالف ماضياف غيخ مترّخفيغ يفيجاف السجح كالحـ، كىػ كحلظ أفَّ )نعع ك ب

                                                           
، كشخح السفرل ٔٛ/ٔ -ٗٔ: السدخلة محىب الكػفييغ في اإلنراؼ ، ك ٙٔ٘، كالسػفي في الشحػ الكػفي ٕ٘ٚ-ٕٗٚالتبييغ ، كيشطخ ٔٛٔ-ٓٛٔ/ٔيشطخ: المباب  (1)

 .٘ٔٔ، كائتالؼ الشرخة ٜٖٛ/ٗالبغ يعير 
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، كذىَب الفخاء في معاني القخآف إلى فعميِة )نعع (ٔ)الّخأؼ السذيػر عشج نحاة البرخة
، ، ك ِبْئَذ رجاًل بسشدلِة قػلظ: ِنْعَع رجاًل  (ٕ)﴾اَفَداَء َقِخيشً  كبئذ(، قاؿ: ))كقػلو ﴿

ُء )نعع ك بئذ( كنحػىسا أْف َيْشِربا ما ك لييسا ، كبشا(ٖ)﴾اَكَساءْت َمِريخً  ككحلظ ﴿
مغ الشكخات، كأْف يخفعا َما كلييسا مغ معخفٍة غيِخ مؤقتة، كما أِضْيَف إلى تمظ 
السعخفة، كما أِضْيَف إلى نكخة كاَف فيو الّخفع ك الّشرب... فإذا َمَزى الكالـ بسحكخ 

( كسا قاَؿ: ِعَسْت مشداًل مثل )الجاُر مشدؿ صجٍؽ(، قمت: )نَ  اقج جعَل خبخه مؤنثً 
ًً  (، كقاَؿ تعالى: ﴿ا)كساَءْت مريخً  (، ا، كلػ قيَل )كساء مريخً (ٗ)﴾اَحُدَشْت ُمْخَتَفَق
، كسا تقػُؿ: ِبْئَذ السشدؿ دارؾ، ك تؤنث فعل السشدؿ ا(، لكاَف صػابً اك )َحُدَغ مختفقً 
الجار إذا كاف  لمجار، ككحلظ تقػؿ: )نعع الجار مشدلظ(، فتحكخ فعل الّسا كاَف كصفً 

 .(٘)لمسشدؿ(( اكصفً 

ككالمو في نرػصو الدابقة يػحي بخّنو يحىب إلى فعميتيسا؛ إذ أجاز إلحاؽ      
 تاء التخنيث بيسا، كلع يرخح بخّنيسا اسساف.

عمى مفارقتيا األفعاؿ بعجـ  -إف صّح ما ُندب إلييع–كمسا احتج بو الكػفيػف       
عمييسا، كحكػا: ما زيٌج بشعَع الّخجل، ك أنذجكا  الّترّخؼ، ككحلظ دخػؿ حخؼ الّجخ

 { صػيل} مغ ال لحّداف بغ ثابت:

ـِ الَساؿ ُمْرِخَما  ألدَت بشعَع الجاِر ُيْؤَلُف بيَتُو      (ٙ)أخا قّمٍة أك ُمْعِج
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ك حكى الفّخاء: )ما ىَي بشعِع الػلج( كحكػا: )يا نْعَع الَسػلى ك ِنْعَع الشِريخ( فشجاؤىع    
لسا تػجو  ؛ ألف الشجاء مغ خرائز األسساء، كلػ كاف فعاًل (ٔ)ليٌل عمى أّنُو اسعإّياه د

نحػه الشجاء، قالػا ال يجػز أف يقاؿ أف السقرػد بالشجاء مححكؼ لمعمع بو، كالتقجيخ 
 .(ٕ)فيو، باهلل نعع السػلى كنعع الشريخ أنت فححؼ السشادػ لجاللة حخؼ الشجاء عميو

ألخخػ عمى أسسية )نعع كبئذ( أّنو  ال يقتخف الدماف كمغ حجج الكػفييغ ا      
بيسا كدائخ األفعاؿ فال يقاؿ )نعع الخجل أمذ، كنعع الخجل غجاً(، كمثميا بئذ، 
ككحلظ مغ أدلة االسسية فييسا أّنو كرد عغ العخب أف )نعع( جاءت عمى كزف 

 .(ٖ))فعيل(، كىػ )نعيع الخجل زيج( كليذ ذلظ في األفعاؿ
باحث أّف الشقل عغ الكػفييغ في ىحه السدخلة غيخ دقيق، كلػ صّح ما كيخػ ال     

ُنقل عشيع لػججنا الفخاء يرّخح بو في معاني القخآف، كال سيسا أّنو جاء في كتابو كالـ 
 عشيسا كعغ استعساليسا.

 رّب اسم عظد الكهفيين:-2

مغ أكجو،  نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّف )رّب( اسٌع، كاحتّجػا لحلظ    
 أحُجىا: أنَّو أخبخ َعْشَيا كقػؿ الذاعخ: 

 (ٗ)عميظ كُربَّ قتٍل عارُ  اعارً    إف يقتمػؾ فإّف قتَمظ لع يكغ 

َكالثَّاِني: أنَّيا لػ كانت حخؼ جّخ، لطيخ اْلِفْعل الَِّحؼ تعّجيو، َكاَل يْطيخ أبجا، َكالثَّاِلث: 
اْسع، كلع يػافق العكبخّؼ الكػفييغ في قػليع  أنَّيا نكيزة )َكْع( َككع اْسع، َفَسا ُيَقابمو

الدابق، بل ذىب إلى أّنيا حخؼ، كندب ىحا السحىب لمبرخييغ؛ ألفَّ َمْعَشاَىا ِفي 
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َغيخَىا، َفَكاَنت حخًفا َكَداِئخ أخػاتيا، َكألفَّ َما بْعجَىا مجخكر أبًجا، َكاَل معشى لإلضافة 
 .(ٔ)يا تتعمَّق أبجا ِبفعل َكَىَحا حكع حخؼ الجخّ ِفيَيا، فتعيَّغ أفَّ تكػف حخؼ جخ،  كألنَّ 

ْخَبار َعغ )رّب(، َفغيخ ُمْدَتِكيع؛        كرد عمى احتجاج الكػفييغ، فقاؿ: ))أمَّا اإْلِ
ألفَّ )رّب( َلْيَذ َلَيا معشى ِفي َنفدَيا حتَّى يرحَّ ِنْدَبة اْلَخَبخ ِإَلْيَيا... فخّما َقْػلو: )رّب 

اْلَػْجو ِفيِو أنَّو خبخ ُمْبَتجأ َمْحُحكؼ َأؼ: )ُىَػ َعار(...كأّما اْلِفْعل قتل عاٌر(، فذاّذ، كَ 
الَِّحؼ تتعمَّق ِبِو )رّب(، َفيجػز إضياره، غيخ أنَّيع اكتفػا ِبالّرفِة َعشُو ِفي كثيخ مغ 

أَف  اْلَسَػاِضع، لُطُيػر َمْعَشاُه، كأمَّا حسمَيا عمى )ْكع(، َفاَل يرّح لَػْجَيْيِغ َأحجىَسا:
االسسيَّة اَل تثبت ِفي معشى باإللحاؽ ِفي اْلَسْعشى، َأال تخػ أفَّ معشى )ِمْغ( التبعيس، 
َكاَل ُيَقاؿ ِىَي اْسع... َكالثَّاِني: أفَّ )كع( اْسع لعجد َكلَحِلظ يخبخ َعْشَيا َكتْجخل َعَمْيَيا 

ة رجل َأك ألف ُحُخكؼ الجّخ، َكَلػ جعل َمَكانَيا عجد كثيخ أْغشى عشيا كقػلظ: مائَ 
رجل، كرّب لمتقميل، كالتقميل كالشفي؛ َكلَحِلظ استعسمػا )أقّل( ِبَسْعشى الشَّْفي، َكَقْػِلِيع: أقّل 

  .(ٕ)رجل َيُقػؿ َذاؾ إالَّ زيج، َأؼ: َما رجل((

، كاختاره (ٖ)ككافق األخفُر الكػفييغ في أحج قػليو، كذىب إلى أُف )ُرّب( اسع     
عشى  )ُرّب رجل(  في أصل الػضع: قميل في ىحا الجشذ، كسا الخضّي، قاؿ: ألّف م

أّف معشى )كع رجل(: كثيخ مغ ىحا الجشذ، لكغ إعخابو أبًجا رفع عمى أّنو مبتجأ ال 
يخيخ لو،  كسا اختاره في قػليع: أقّل رجل يقػؿ ذلظ إاّل زيًجا، لتشاسبيسا في معشى 

 .(ٗ)القمة
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عكبخؼ الدابق، قاؿ أبػ عمي: كمغ الجليل كتقجمت حجة البرخييغ في كالـ ال      
عمى أّنيا حخؼ ال اسع أّنيع لع يفرمػا بيشيا كبيغ السجخكر، كسا فرمػا بيغ )كع ( 

، كقاؿ السبّخد: ))كاعمع أّف )كع( ال بّج ليا مغ الخبخ؛ ألّنيا اسع (ٔ)كبيغ ما تعسل فيو
ع رجٍل قج رأيت أفزل فيي مخالفة لػ)ُرّب( فى ىحا، مػافقة ليا فى السعشى، تقػؿ: ك

مشظ، ك )ُرّب( إّنسا تزيف بيا إلى ما َكقعْت عميو ما بعجه، نحػ: ُرّب رجٍل فى 
الجار، كُرّب رجٍل قج كمتو، فيحا معشاىا، كلػ قمَت: كع رجٍل قج أتاني ال رجل كال 

كاف جّيًجا؛ ألّنظ تعصف عمى )كع(، كال يجػز مثل ىحا فى باب )ُرّب(؛  -رجالف 
  .(ٕ)((ألّنيا حخؼ

كتقجـ رّد العكبخّؼ عمى الذاىج الحؼ احتّج بو الكػفيػف، كُرّد عمييع كحلظ بخّف       
، قاؿ السبّخد: ))فخّما قػلو:... فعمى إضسار (ٖ)الخكاية الذييخة: )كبعس قتل عار(

 )ىػ(، ال يكػف إاّل عمى ذلظ، فيحا إنذاد بعزيع، كأكثخىع يشذجه:
 .(ٗ))كبعس قتل عار... ((

 أفعل( التعجب اسم عظد الكهفيين:)-3 

نقل ابغ الػراؽ كالعكبخّؼ عغ بعس الكػفييغ قػليع: إّف )أفعل( التعجب اْسع؛      
ألنَّو يرغخ، َكاَل تْمحقُو الزسائخ، َكاَل َتاء التَّْخِنيث، كترحُّ ِفيِو اْلَػاك َكاْلَياء، َكَقْػِلظ: َما 

بغ الػراؽ كالعكبخّؼ إلى خالؼ ذلظ، كعّجا ىحه أخػفشي، َكَلْيَذ َكَحِلظ اْلِفْعل، كذىب ا
الريغة فعاًل، فحكخ العكبخّؼ أّف ما يجّؿ عمى فعمية )أفعل( التعّجب: ))ِإْلَحاؽ نػف 
اْلِػَقاَية بَيا ِفي َقْػلظ: َما أحدششي، َكالثَّاِني: أفَّ )أفعل( َىِحه تشرب الستعَّجب ِمْشُو 
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اَفتو ِإَلْيِو عمى اْلَفْتح أبجا، َكَلػ َكاَف اْسسا عمى أنَّو مفعػؿ ِبِو، َكاَل تجػز ِإَض 
 .(ٔ)ألعخب((

قاؿ ابغ الػراؽ: كمسا يجّؿ عمى أّنو فعل ))ُلُدـك اْلَفْتح لخخه، َكَلػ َكاَف اْسسا       
لَػَجَب َأف ُيخفع ِإذا َكاَف اْلُسْبَتَجأ، َأال تخػ َأنَّظ َتقػؿ: زيج أحدغ مغ َعْسخك، تخفع، َكِإف 

قمت َما أحدغ زيًجا، فتفتح، َكَلػ َكاَف الَِّحؼ بْعجَىا اْسسا الرتفع، َفَمسَّا لدَمو اْلَفْتح  فتحتيا
، كندب لمفخاء مدّػًغا لفتح آخخ فعل التعجب، ثّع رّد (ٕ)دّؿ عمى َأنو فعل َماض((

آِخخه، ليفخؽ عميو، قاؿ: ))َفِإف َقاَؿ َقاِئل: َفسغ َأْيغ دّؿ َعَمْيِو َقػؿ اْلفخاء: ِإنََّسا يفتح 
َبيشو َكَبيغ ااِلْسِتْفَياـ، َكاأْلَْصل ِفيِو ااِلْسِتْفَياـ؟ قيل َلُو: َىَحا اَل يجػز؛ َكَذِلَظ َأف 
لالستفياـ معشى مبايشا ِلَسْعشى التََّعجُّب، َكِإذا تبايشت اْلسَعاِني لع يجد َأف َيْجَعل َأحجىَسا 

ااِلْسِتْفَياـ أصال لمتعجب َثبت َما أصال لْْلخخ، َفِإذا َكاَف قج فدج َأف َيْجَعل 
 .(ٖ)َذكْخَناُه((

أّما رّدىسا عمى احتجاج الكػفييغ، فيػ قػليسا: إفَّ الترغيخ َجاَز ِفي َىَحا 
َضاَفة ِإَلى اْلِفْعل فى المَّْفع، َكِىي  اْلِفْعل؛ ألنَّو َناِئب َعغ َتْرِغيخ اْلسرجر، َكَسا أفَّ اإْلِ

ه، كألفَّ َىَحا اْلِفْعل أشبو ااِلْسع ِفي جسػده، كأشبو التفزيل في ِفي التَّْقِجيخ ِإَلى مرجر 
ِسيخ، فإنَّسا َكاَف َكَحِلظ؛  قػلشا: )ُىَػ أفعل ِمْشظ( مغ جية المفع، ))كأّما خمػُّة َعغ الزَّ

( ألفَّ ِفيِو ضسيخ )َما( َكِىي ُمْفخَدة بكلَّ َحاؿ، َكَكَحِلَظ اْمتَشاع َتاء التَّْخِنيث؛ ألفَّ )َما
ة ِفيَيا فإفَّ مغ اأْلَْفَعاؿ َما ُىَػ َكَحِلظ، كألفَّ َىَحا اْلِفْعل  محّكخ، كأمَّا اْلَػاك َكاْلَياء، َفاَل حجَّ

ة حكسَيا((   .(ٗ)أشبو االسع كأشبو لفُطو )أفعل ِمْشظ( فخجخؼ َعَمْيِو ِفي الرحَّ
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خّف )أفعل كمحىب ابغ الػراؽ كالعكبخّؼ ىػ محىب البرخييغ الحيغ احتّجػا ب     
التعجب( يشرب السعارؼ كالشكخات، كلتحكسو في نرب السعخفة فقج أخخج عغ 
االسسية، كأّما )أفعل التفزيل(، فخنيع يخكف أّنو مختز بشرب الشكخات خاصة عمى 
التسييد، كأّما الفخاء كأصحابو، فخنيع يحسمػف أفعل التفزيل )الػصفي( عمى )أفعل 

ا سسعػه مغ عسمو في السعخفة، فقج كرد في التعجب(، كألدمػا البرخييغ في م
 { ػافخ} مغ الأشعارىع كقػؿ الشابغة الحبياني: 

 (ٔ)أجبَّ الطيخ ليذ لو سشاـ    كنخخح بعجه بحباب عير

 .(ٕ))) فشرب  الطيخ بػ)أجب( 

فيطيخ أّف الفخاء كأصحابو قج قاسػا أفعل التفزيل عمى أفعل التعجب، أّما      
بو بيغ أفعل التعجب كأفعل التفزيل مغ جية المفع، كسا مّخ البرخيػف فيعجكف الذ

في رّد العكبخّؼ كابغ الػراؽ، قاؿ الخضي في بياف حجة الكػفييغ: ))جخأىع عميو 
تجخده عغ معشى الحجث، كالدماف المحيغ ىسا مغ خػاص األفعاؿ كمذابيتو معشى 

كخنو اسع فيو  ألفعل التفزيل كمغ ثع يبشياف مغ أصل كاحج، فرار أفعل التعجب
  .(ٖ)معشى الرفة كخسػد كأحسخ((

كأشار ابغ الدخاج إلى شبو أفعل التعجب باالسسية لعجـ ترخفو، لحلظ فإنو      
، كىحا يػحي بسػافقتو (ٗ)ترغخ، فيقاؿ: ))ما أميمحو، كأحيدشو، كالفعل ال يرغخ((

فق الكػفييغ في الكػفييغ في اسسية أفعل التعجب، كأكرد األزىخؼ أّف ابغ درستػيو يػا
، كأستجؿ بو عمى اسسية )ما( االستفيامية في صيغة اجعل أفعل التعجب اسسً 
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كذكخ أف االستفياـ السشدػب بالتعجب اليميو إال ألسساء …( التعجب نحػ )ما أحدغ

، ثع قاؿ األزىخؼ: ))كاألصح ما (ٔ) َّ مث زث  رث يت ُّٱٱ: كاستذيج بقػلو تعالى

ب اإلعالـ بخّف الستعجَّب مشو ذك مدية ذىب إليو سيبػيو كأصحابو؛ ألّف  قرج الستعجِّ
إدراكيا جمي، كسبب االختراص بيا خفي، فاستحقت الجسمة السعبخ بيا عغ ذلظ 
أف تفتتح بشكخة غيخ مخترة، ليحرل بحلظ إبياـ متمػ بإفياـ، كال شظ أف اإلفياـ 

كػف  حاصل بإيقاع )أفعل( عمى الستعجب مشو؛ إذ ال يكػف إال مختًرا، فتعيغ
 .(ٕ)الباقي كىػ )ما( مقتزًيا لإلبياـ((

كمسا يتختب عمى احتجاج الفخيقيغ : إّف قػؿ القائل: ما أعطع هللا، تقجيخه عشج      
البرخييغ: شيء أعطع هللا، فيخػ الكػفيػف أّف ذلظ ال يجػز، ألّف هللا عطيع بحاتو 

  .(ٖ)كىع يقجركنو بػ)شيء عطيع(

 

 :)حاشا( فعل عظد الكهفيين-4 

نقل العكبخّؼ محىب الكػفييغ كالسبّخد في )حاشا(؛ إذ قالػا: إّنيا فعل أِلَْشَياء،       
ْيء، َأؼ:  فيا َنْحػ )أحاشي كمحاشى(، َكَأصمَيا مغ َحاِشَية الذَّ ))َأحجَىا: ترخَّ
 شخفو...َكالثَّاِني: أفَّ اْلَححؼ يجخمَيا، َقاُلػا: حاش  َكحر ، َكالثَّاِلث: أفَّ حخؼ

الجّخ يتعّمق بَيا، َكَقْػِلظ: )حاشا ( َكَذِلَظ مغ َخَراِئز اأْلَْفَعاؿ((، كصّخح العكبخّؼ 
أّف محىب َأكثخ اْلَبرِخييغ أنَّيا حخؼ جّخ، َكقج َجاَء َذِلظ ِفي الّذْعخ، كرّد عمى محىب 

خؼ َفَمْيَذ عمى َما ذكخ، فخمَّا )حاشا( فسذتق م غ لفع الكػفييغ بقػلو: ))أمَّا الترَّ
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اْلَحْخؼ، َكَسا َقاُلػا: َسَخلتو َحاَجة فمػال، َأؼ: َقاَؿ: َلْػاَل َكَحا لَفَعمت َكَحا، َكَقاُلػا: 
ىّمل...َكُىَػ كثيخ، فخمَّا اْلَححؼ فقج دخل اْلُحُخكؼ، َقاُلػا:...في َسػؼ )َسْػ( َكِفي لعلَّ 

ـ ِفي )( فدائجة،  (، ِفي أحج السحىبيغ، كأمَّا الالَّ َكاَل تعمق ِبَذْيء، كيجلظ َعَمْيِو )علَّ
ـ مححكفة((   .(ٔ)َقْػلظ: َجاَء اْلَقْػـ حاشا زيج ِبَغْيخ اَلـ، َكلع ُيَقْل ِإف الالَّ

إذ يقػؿ: ))كأما حاشا فميذ اسع، كلكشو حخؼ  كمحىب سيبػيو أّف )حاشا( حخؼ؛    
خ ما بعجه كسا تجخ حتى ما بعجىا، كفيو معشى االستثشاء، كبعس  العخِب يقػؿ: ما َيجُّ

أتاني القـػ خال عبج هللا، فيجعل خػال بسشدلة حاشا: فإذا قمت ما خال، فميذ فيو إاّل 
  .(ٕ)الشرب((

، كذكخ ذلظ كثيخ مغ الشحػييغ، كلع يتصخؽ سيبػيو إلى مجيء )حاشا( فعاًل      
ال مغ حاشيُت، فتشرب ما بعجىا بسشدلة خ فقالػا بحخفية حاشا، كأنيا قج تكػف فعاًل 

فييع، َفخرْدَت أف ُتخخَج  اكعجا، فإذا قمػَت: أتاني القػـُ ، تقع في نفذ الدامع  أفَّ زيجً 
، فيكػف في حاشا ضسيخ ا، أؼ جاكز مغ أتاني زيجً اذلظ مغ نفدو، فقمت: حاشا زيجً 

فاعل الثشيغ، كال يجسع كال يؤنث، كىحا محىب الجخمي، كالسازني، كالسبخد، كالدجاج، 
ْيبانيُّ ، (ٖ)كالفّخاء قاؿ ابغ يعير: ))كىػ قػٌؿ َمِتيٌغ، ُيؤّيجه أيًزا ما حكَاه أبػ عسخك الذَّ

 .(ٗ)كغيُخه أّف العخب تخِفس بيا كتشرب((

كقج ُعِدَؼ إلى الفّخاء أف )حاشا( فعل ال فاعل لو، كقج ُضّعف ىػحا القػؿ إذ ال     
غ الدابق ما ُندب إلى كلعّل العكبخّؼ أراد بسحىب الكػفيي ،(٘)يكػف فعػل بال فاعل 
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الفخاء مغ أّنو فعل ال فاعل لو؛ عمى أنّشي لع أجج الفّخاء يتعخض لػ )حاشا( في كتابػو 
 .(ٔ)معاني القخآف، بل ُنقل عشو مػافقتو لمسبخد كسا تقجـ

كيبجك أفَّ سيبػيو كمغ كافقػو مغ الشحػييغ يسشعػف الشرب بػ )حاشا( كُردَّ        
عغ العخب الشرػب كقػليع: )َغَفَخ هللُا لي، كِلَسْغ َسِسَع ُدعائي  عمييع: بخنو قج ُسِسػعَ 

يصاف كابغ األْصَبغ(  .(ٕ)حاشا الذَّ

كيخػ الباحث أّف االستعساؿ ىػ الستقجـ في صشاعة الشحػ، كقج سسع فييا الجخ       
كالشرب، فاألكلى أف تكػف حخًفا كفعاًل كسا ذىب إلى ذلظ كثيخ مغ الشحػييغ وهللا 

 لى أعمع.تعا

 )اآلن( فعل عظد الفراء:-5

نقل العكبخّؼ عغ الفخاء قػلو: إّف )الف( فعل، كلع يحكخ حجتو في ذلظ، كاكتفى      
بالخّد عميو، فقاؿ: ))كأّما اْلف، فاسٌع لُجُخػؿ اْلَجار َعَمْيَيا، َكَقْػِلظ: مغ اْلف َكِإَلى 

ـ، َكَقاَؿ الفخّ  اء: ِىَي فعٌل، َكَىَحا بعيٌج؛ ألنَّيا َلػ َكاَنت فعاًل لع اْلف، َكَكَحِلَظ اأْللف َكالالَّ
تجخل َعَمْيَيا الالـُ...َكأِلَنَُّو َلػ َكاَف فعاًل َلَكاَف ِفيِو ضسيخ اْلَفاِعل، َكاَل َيرح َتْقِجيخ َذِلظ 

  .(ٖ)ِفيِو((

كليذ الخالؼ في )الف( بيغ الفّخاء كالبرخييغ، بل ىػ خالؼ بيغ الشحػييغ       
امتيع، كسبب ىحا الخالؼ ىػ بشاؤه، كعمة ىحا البشاء خمقت خالًفا بيشيع، فسحىب ع

الفخاء مغ الكػفييغ إلى أّف )الف( مبشي؛ ألّف األلف كالالـ دخمتا عمى فعل ماٍض مغ 
قػليع )آف يئيغ(، أؼ: حاَف، كبقي الفعل عمى فتحتو فختاىا الشرب ِمغ نرب 
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ككثخة  ( عغ قيل كقاؿقالػا: ) َنيى رسػؿ هللا ) )َفَعَل(، قاؿ: كىػ كجو جّيج ؛ كسا
  .(ٔ)الدؤاؿ، فكانتا كاالسسيغ فيسا مشرػباف

قاؿ الخضي: كال حجة لمفخاء في ىحا الدعع؛ ألفَّ )قيل كقاؿ( محكياف، كالسعشى      
، (ٕ)نيى عشو قػؿ قيل كحا كقاؿ فالف كحا، يعشي كثخة السقاالت كالف ليذ بسحكي

الفتقخ إلى فاعل مع أّف األفعاؿ السحكية تجخل عمييا العػامل كال  كلػ كاف صمة آف،
 .(ٖ)، كبخؽ نحخه، كال يجخل عمييا األلف كالالـاتؤثخ فييا نحػ: تخّبط شخِّ 

كاختمف البرخيػف فيسا بيشيع في بشاء )الف(، فعشج سيبػيو، كاألخفر،      
لف كالػالـ إّنسا تجخل ِلَعيج، كالجخمي، كأبي اسحاؽ الدجاج، مبشي عمى الفتح؛ ألّف األ

، كذىب (ٗ)ك)الف( لع تعيج قبل ىحا الػقت؛ فجخمت األلف كالالـ لإلشارة إلى الػقت
السبخد إلى أنو مبشي؛ ألنو كقع في أّكؿ أحػالو باأللف كالالـ، كسبيل ما يجخمو األلف 

كخخج عغ بابو أكاَل ثع يعخؼ بيسا، فمسا خالف سائخ األسساء،  اكالالـ أْف يكػف متكخرً 
أشبو الحخكؼ؛ ألّف الحخكؼ تمـد مػاضعيا التي كضعت فييا في أّكليا، كالحخكؼ 

 .(ٙ)، ككافقو ابغ الدخاج كالدمخذخؼ (٘)مبشية، فكحلظ ما أشبييا

أشبو  اكاحجً  اكذىب أبػ سعيج الديخافي إلى أّنو مبشّي؛ ألنو لّسا لـد مػضعً       
لتي فييا في أكليا، كالحخكؼ مبشية فكحلظ ما الحخؼ؛ ألفَّ الحخكؼ تمـد مػاضعيا ا
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، َكَقاَؿ َأُبػ عمّي الفارسي: بشيت لتزسُِّشيا معشى اَلـ التَّْعِخيف ألنَّيا اسُتعسمت (ٔ)أشبييا
ـ ِفيَيا زائجتاف امعخَفة َكَلْيَدت َعَمسً   .(ٕ)َكاأْللف َكالالَّ

 كان وأخهاتها حروف:-6

غ في األفعاؿ الشاقرة، فقالػا فييا: إّنيا ذكخ الجميذ الشحػّؼ محىب الكػفيي     
حخكؼ، كندب ذلظ لبعس البرخييغ، فقاؿ: ))كقج سّساىا بعس البرخييغ بحلظ 

، ثّع ذكخ أّنيا أفعاؿ، ))كىحه األفعاؿ كإف كاف أكثخىا يجّؿ عمى (ٖ)تدّسًحا كتقخيًبا((
قائًسا، لع يقتِس  الدماف، فإّنيا مجخدة مغ معشى الحجث؛ ألّف القائل إذا قاؿ: كاف زيجٌ 

قػلو: إّف زيًجا فعل الكػَف، كلكغ محرػلو: إّف زيًجا أتى عميو الدماف الساضي كىػ 
 .(ٗ)قائٌع((

خفيا كأتِّراؿ الزسائخ كتاء        كندب العكبخؼ إلى اْلُجْسُيػر أنَّيا َأفَعاؿ، لترُّ
َماف،  قاؿ: ))كإنَّسا لع تجّؿ عمى التَّْخِنيث بَيا كداللتيا عمى معشى ِفي َنفدَيا َكُىَػ الدَّ

حجث َكاَل أّكجت ِباْلَسْرَجِر؛ ألنَّيع اشتقػىا مغ السرادر ّثع خمعػا َعْشَيا داللتيا عمى 
اْلَحجث لتجؿَّ عمى زمغ خبخ اْلُسْبَتَجأ حتَّى َصاَرت َمَع اْلَخَبخ ِبَسْشِدَلة اْلِفْعل الجاّؿ عمى 

َماف، َكمغ عبَّخ مغ البرخيَّ  ز؛ ألنَّو كججَىا تذبو اْلَحجث َكالدَّ يغ َعْشَيا بالحخكؼ فقج تجػَّ
اْلُحُخكؼ ِفي أنَّيا اَل تجّؿ عمى اْلَحجث كإنَّسا ِىَي َأفَعاؿ لفطيَّة، َأك يكػف عَشَى 
بالحخكؼ الصَِّخيَقة؛ ِإْذ َكاَف لَيِحِه اأْلَْفَعاؿ ِفي الشَّْحػ َشخيَقة تَخالف ِفيَيا بكيَّة اأْلَْفَعاؿ، 

ُخػِؿ عمى اْلُسْبَتَجأ َكاْلَخَبخ((كليحه العمَّ    .(٘)ة خّرػىا مغ َبيغ اأْلَْفَعاؿ ِبالجُّ
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كنقل الديػشي عغ السبخد كالدجاجي أف َكاَف َكَأَخَػاتَيا ُحُخكؼ، كنقل عغ اْبغ      
ِىَذاـ ِفي َحَػاِشي التدييل أّف اْلخالؼ ِفي َكاَف َغِخيب، كعغ اْبغ اْلَحاج أّف محىب 

يتيا َكِإف َكاَف ِفي بادغ الخَّْأؼ َضِعيفا، ِإالَّ َأنو أقػػ لسغ َتخمل؛ أِلَنََّيا اَل القائميغ بحخف
  .(ٔ)تجّؿ عمى حجث، بل دخمت لتفيج معشى اْلُسِزّي ِفي خبخ َما دخمت َعَمْيوِ 

كىػ قخيب مغ تداؤؿ ابغ الػراؽ؛ إذ قاؿ: ))َفِإف قيل: َأَلْيَذ )َكاَف َكَأَخَػاتَيا( تجؿ      
َماف َفَقط، َفَيال جعمت اْسسا، لجاللتيا عمى معشى ُمْفخد، كجاللة )َيْػـ َكَلْيَمة( عمى  الدَّ

َماف َفَقط، فقج صخفت ترخيف  َكَما أشبييسا؟ قيل: ِإنََّيا َكِإف َكاَنت تجؿ عمى الدَّ
خ السبتجأ، اأْلَْفَعاؿ، َكَمَع َذِلظ فالغخض ِفي ذكخَىا اْلعباَرة َعغ اْلسَعاِني الَِّتي تقع ِفي خب

َماف َجِسيًعا. َأال تخػ َأنَّظ ِإذا قمت: َكاَف زيج  َفَراَرت َكَخنََّيا َدالَّة عمى َذِلظ اْلَسْعشى َكالدَّ
  .(ٕ)َقاِئسا، دلمت بػ)َكاَف( عمى قياـ ِفي زَماف َماض، َفمَحِلظ َكجب َأف تْجَعل أفعاال((

ىػ أّف ))دخػليا عمى السبتجأ كمسا يجّؿ عمى أّنيا حخكؼ ما ذكخه ابغ الرائغ، ك      
كالخبخ عمى خالؼ الكياِس؛ ألّنيا أفعاؿ، كحّق األفعاؿ أف ُتشدب معانييا إلى 

  .(ٖ)السفخدات ال الجسل؛ فإّف ذلظ لمحخكؼ، نحػ: )ىل جاء زيٌج( ك )ليتو عشجنا((

كفي نّز ابغ الػراؽ الستقجـ كردت عبارة )أفعاؿ العبارة(، كلكشو ذكخىا عخًضا      
ي كالمو، كلعّل حسجؼ السرخؼ اقتشز كالمو ليدسي ىحه األفعاؿ بػ)أفعاؿ ف

العبارة(، قاؿ: ))كىشاؾ فخيق يخػ أف ىحه األفعاؿ ىي: أفعاؿ؛ كلكشيا أفعاؿ غيخ 
، جاء ىحا الخد احكيقة؛ ألنيا ناقرة، كفي الخد عمى مغ قاؿ بخف كاف كأخػاتيا حخكفً 

السرجر؛ ألنيا أفعاؿ غيخ حكيكية،  الحؼ يقػؿ: إف كاف كأخػاتيا ال تجؿ عمى
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فالسرجر يكػف في األفعاؿ الحكيكية، كىحه أفعاؿ غيخ حكيكية، كليحا السعشى تدسى 
  .(ٔ))أفعاؿ العبارة((

كيخػ الباحث أّف األدلة التي ساقيا الشحػيػف لمجاللة عمى أّف )كاف كأخػاتيا(     
يحه األفعاؿ صفات ال تختمف أفعاؿ قػية في الكياس عمى سائخ األفعاؿ األخخػ، فم

عغ سائخ األفعاؿ إال في بعس األمػر التي كانت سببا في تدسيتيا )األفعاؿ 
 الشاقرة(، أك )أفعاؿ العبارة(.

 

 ثالثاا: أدوات أخرى.

 كال وكمتا اسطان مثظيان:-1

نقل ابغ الػراؽ كالعكبخّؼ محىب الكػفييغ في )كال ككمتا(، فشقل العكبخؼ عغ     
، كندب ابغ الػراؽ محىب (ٕ)قػليع: إّنيسا اسساف مثشياف معشى كلفًطاالكػفييغ 

  .(ٖ)الكػفييغ الدابق لمفخاء

كلعّل العكبخّؼ أراد بالكػفييغ: الفخاء، كىحا نججه كثيًخا في ندبتو لمسحاىب، أّما      
َساِع َكاْلِكَياس، فسغ الدساع قػؿ الذاعخ: مغ  }   حّجة الكػفييغ، فقج احتَّجػا ِبالدَّ

 الخجد {

  (ٗ)كْمتاىسا مقخكنة بدائجهْ     ِفي ِكْمَت رجمْييا ُسالمى كاحجه
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ِسيخ يعػد ِإَلْيِو ِبَمْفع التَّْثِشَية ِفي بعس      َكأما اْلكَياس َفسغ َكْجَيْيغ أحُجىسا: أفَّ الزَّ
اأْللف ِإذا أضيفا ِإَلى اْلَسَػاِضع، َكالثَّاِني: أنَّيسا ِفي الجّخ َكالّشرب ِباْلَياِء َكِفي الّخْفع بِ 

  .(ٔ)ُمْزسخ

كاختار ابغ الػراؽ كالعكبخّؼ محىب البرخييغ القائل: إّنيسا اسساف مفخداف مقرػراف 
كرّدا عمى حجج الكػفييغ بخّف ))الّذْعخ اَل يعخُؼ قائمة، عمى أنَّو َمْحُسػؿ عمى 

ِسيخ السّثشى ِإَلْيِو، فعمى اْلَسعْ  ُخكَرة...كأمَّا عػد الزَّ شى كاإلفخاد عمى المَّْفع َكَىَحا مثل الزَّ
ِسيخ يعػد ِإَلى َلْفطيَسا َتاَرة... َكتاَرة يجسع حسال عمى  )ُكّل( ك )َمغ( فإفَّ الزَّ
اْلَسْعشى... كأمَّا جعمَيا ِباْلَياِء ِفي اْلَجّخ َكالّشرب، َفمع يكغ لسا َقاُلػا؛ ِإْذ َلػ َكاَف َكَحِلظ 

َكَسا ِفي كّل مثشَّى، كإنَّسا قمبت اأْللف َياء َمَع اْلُسزسخ  الستسخَّ َمَع السزّسخ كالسطيخ
لَػْجَيْيِغ أحُجىسا أفَّ )كال ككمتا( يذبياف )عمى َكِإَلى كلجػ(...كسا تْجَعل اأْللف ِفي 
)عمى( َياء َمَع اْلُسزسخ َكَحِلظ )كال(، كاختز َذِلظ ِبالّشرب كالجخ َكَسا َأّف )عمى( 

اأَلْصل، َكالثَّاِني أفَّ )كال( إذا أضيفت ِإَلى اْلُسزسخ، لع  يكػف مػضعَيا نرًبا بحقّ 
 .(ٕ)تكغ إالَّ َتاِبَعة لمسثّشى َفُجعل َلفطَيا َكَمْفِع َما تتبعو اْسِتْحَداًنا((

قاؿ العكبخّؼ، كالجليل عمى أّنيسا اسساف مقرػراف مغ كجػه: ))أحجىا: أنَّيسا      
ِإذا إضيفا ِإَلى الطَّاِىخ َكَلْيَذ اْلسثشى َكَحِلظ، َكالثَّاِني: أنَّو ِباأْللف ِفي اأْلَْحَػاؿ الثَّاَلث 

اَل يْشصق ِباْلَػاِحِج ِمْشُيَسا َفاَل ُيَقاؿ ِفي اْلَػاِحج )ِكل( ِبِخاَلؼ اْلسثشى، َكالثَّاِلث: أنَّيسا 
ْيء ِإَلى َنفدو، َكُىَػ  يزافاف ِإَلى السثشَّى، َكَلػ َكاَنا مثشَّييغ، لَمِدـَ أْف ُيَزاؼ الذَّ

ْفَخاد... َكَلػ َكاَف مثّشى ِفي المَّْفع لع  ِسيخ يخجع ِإَلْيِو ِبَمْفع اإْلِ َباِشل،...َكالخَّاِبع: أفَّ الزَّ
)) ـَ  .(ٖ)يجد َذِلظ َكَسا ال يجػز الّخجاَلِف َقا
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كضاىخ كالـ الفخاء أّنو يحىب إلى أف )كمتا( لفع داؿ عمى التثشية، كال يفخد     
صمو )كّل(، كقاؿ: ))فكاف القزاء أف يكػف لمتثشية ما كاف لمجسع ال اف مفخدىا كأ

يفخد لمػاحجة شيء، فجاز تػحيجه عمى محىب كل... كقج تفخد العخب احجػ )كمتا(، 
 } مغ الخجد { ثشيتيسا انذجني بعزيع:الى تكىع يحىبػف بخفخادىا 

 كمتاىسا مقخكنة بدائجة    في كمت رْجمييا سالمى كاحجة 

عمى التثشية في  دااًل  امفخدً  ا، أراد أّنيا يسكغ أف تكػف لفطً (ٔ)بكمِت )كمتا( يخيج
 السعشى.

كذكخ السبخد أف داللتيسا عمى السثشى مغ جية السعشى دكف المفع، كأنيسا فيو       
يجالف عمى السفخد، قاؿ: ))أال تخػ انظ تقػؿ االثشاف مشصمقاف، ككالىسا مشصمق، 

 ،كمغ احتجاج(ٕ)احبو، فإنسا تخكيمو كل كاحج مشا((ككالنا كفيل ضامغ عغ ص

 َّ مف خف حف جف ُّٱٱ:جاء في قػلو تعالى ما السفخد، البرخييغ،بخنيا تجّؿ عمى
 .(ٗ)قاؿ ابغ مالظ ))لػ اعتبخ السعشى لقاؿ أتتا(( ،(ٖ)

 اسم اإلشارة هه اسم مهصهل.-2

ٌؿ، كاحتجػا بقػلو نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّف اسع اإلشارة اسع مػصػ       

 َّ جي يه ىه مه جه ُّٱتعالى: 

 َّ زي ري ٰى ُّٱ ك ،(٘) 

(ٙ) ،

أؼ: الحيغ تقتمػف... كالحيغ تحبػنيع، كلع يختس محىبيع، كذىب إلى أّف اسع اإلشارة 
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ـّ بشفِدو َيْحُدغ اْلَػْقف َعَمْيِو، بجليل أّنو َيْحُدُغ أْف يجسَع  غيخ مػصػؿ، بل ىػ اسٌع تا
ُيَقاؿ: إفَّ َىَحا الَِّحؼ عشجَنا كخيٌع، أّما استذيادىع، فقػلو: )تقتمػف( َبيشو َكَبيغ الَِّحؼ فَ 

  .(ٔ) ك)تحبُّػنيع( حاٌؿ كليَذ برَمة

كصّخح الفّخاُء في معاني القخآف أّف ))العخب قج تحىب بيحا، كذا إلى معشى      
، كقاؿ في )تمظ(: (ٕ))الحؼ( فيقػلػف: َمْغ ذا يقػؿ ذاؾ، في معشى: مغ الحؼ((

))كقػلو )بيسشيظ( في محىب صمة لتمظ؛ ألف )تمظ كىحه( تػصالف كسا تػصل 
، كأبػ إسحاٍؽ الّدجاج بقػلو: ))تمظ (ٗ)، كتابعو في ذلظ ثعمب فيسا ُنقل عشو(ٖ)الحؼ((

 .(٘)اسع مبيع يجخؼ مجخػ التي كيػصل كسا تػصل((

االستفياميتيغ، كأْثَبَت سيبػيو مجيء )ذا( بسعشى )الحؼ( في )ماذا( ك)َمْغ ذا(     
، كاشتخط ابغ ىذاـ لحلظ ثالثة شخكط، أحجىسا: أاّل تكػف (ٙ)لكشو لع يقل بإشالقو

لإلشارة، كالثاني: أال تكػف ممغاة، كالثالث: أف يتقجميا استفياـ بػ)ما( باتفاؽ، أك 
. مغ ىشػا يطيخ لشػا أفَّ البرخييغ يذتخشػف تقػجـ )ما( أك (ٚ)بػ)مغ( عمى األصح

 فياميتيغ، كأما الكػفيػف فال يذتخشػف ذلظ. )مػغ( االست

أّما السحجثػف، فسشيع َمْغ َردَّ قػؿ الكػفييغ كذىب إلى ))أنيا أسسػاَء اشارٍة ليػذ     
، كمشيع مغ ذىب إلى أفَّ  (ٛ)غيخ إاّل )ذا( فقػج تكػف مػصػػلة بعج )ما( االستفيامية((
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أفَّ الحىاب بػ)ذا(، ك)ذِه(، ك)تي(، كأخػاتيغ محىب السػصػالت مقبػُؿ؛ ألف األسساء 
 .(ٔ)االسػصػلة عشجه أسساء إشارة أيًز 

كيخػ الباحث أّف محىب البرخييغ أقخب لمرػاب، ألّف ما ُكضع لسعشى ال يجػز     
ـ االستفياـ في شخط أف يشػب عغ غيخه دكف مدػغ أك مبخر لحلظ، كلعّل تقج

 البرخييغ الدابق مدػغ ليحا السعشى.

 أيهم معرب عظد الكهفيين في كل حال:-3

، كلع يعمق عمى (ٕ)نقل الخػارزمّي عغ الكػفييغ أّف )أّييع( معخب في كل حاؿ     
، كندبو إلى بعس البرخييغ،  محىبيع، كنقل محىب الكػفييغ الدابق العكبخؼُّ

مّي، َقاَؿ اْلَجْخمّي )َخخجُت مغ اْلَبْرَخة، َفمع أسسْع مشُح فارقُت كاحتّجػا بسا قالو الجخ 
عِّ، بل بشربيا(، كاحتّجػا  ة أحًجا َيُقػؿ: ألضخبّغ أيُّيع أفزل ِبالزَّ الَخْشَجؽ ِإَلى مكَّ
كحلظ بخفَّ )أيُّيع( معخبٌة ِفي غيخ َىَحا اْلسػضع، َفتكػف معخبٌة َىا ُىَشا، قاؿ العكبخّؼ: 

َكاَية الَجْخمي، فيجػُز َأف يكػَف َما َسسعو ُلَغة لَبعس اْلَعَخب، فإفَّ ِسيَبَػْيو ))أمَّا حِ 
حكى خالَفيا، َفُيجسع َبيغ الحكايتيغ، كُيحسل األْمُخ ِفيَيا عمى ُلغتيغ إالَّ أفَّ األقيَذ 

؛ ألنَّ  يا ىشاَؾ تامٌَّة، َكِىي َىا البشاُء، كأمَّا قياُسيا َعَمْيَيا ِفي ااِلْسِتْفَياـ َكاْلَجَداء، َفاَل يرحُّ
   .(ٖ)ُىَشا ناقرٌة مخالفٌة ألخػاتيا مغ السػصػالت((

 مب ُّٱٱكذكخ الَفخَّاء محىب الكػفييغ الدابق في معاني القخآف عشج قػلو تعالى:     

، قاؿ: ))مغ نرب )أّيا(، أكقَع عمييا الشدع (ٗ) َّ مت زت رت  يب ىب نب
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العاتي الحؼ ىػ أَشّج((، ثعَّ قاؿ الفخاء:  كليذ باستفياـ، كخّنُو قاؿ: ثع لشدتخخجغَّ 
بسغ في الػقػع عمييا، كسا  ا))فييا كجياف مغ الخفع؛ أحجىسا أْف تجعل الفعل مكتفيً 

ـٍ، ثعَّ تدتخنف )أّيا( فتخفعيا بالحؼ  تقػؿ: قج قتمشا مغ كل قػـٍ، كأصبشا مغ كل شعا
حيَغ َتَذاَيعػا( عمى ىحا، يشطخكف بعجىا... كأّما الػجو الخخ...)ُثعَّ َلَششَدعغَّ ِمَغ ال

، ك فيو كجو ثالث مغ الخفع: ابالّتذايع أّييع أشّج كأخبث، كأّييع أشّج عمى الّخحسغ عتيً 
أْف تجعل )ُثعَّ لَششَدعّغ ِمْغ ُكّل ِشْيَعٍة( بالشجاء، أؼ: لششادَيّغ )أّييع أشّج عمى الّخحسِغ 

 .(ٔ)((اعتيً 

ي )أييع(، فحىب سيبػيو كالسازني إلى أف كاختمف البرخيػف في ما بيشيع ف    
، فيع بشػىا مزافة، كتخكػىا مفخدة عمى الكياس، (ٕ)الزسة في )أييع( ضسة بشاء

كذىب الخميل إلى أف )أييع( كقع في قػليع: )اضخب أييع افزل( عمى أنو حكاية، 
 { الكامل } مغأييع أفزل(، كشبيو بقػؿ األخصل:كخنو قاؿ: )اضخب الحؼ يقاؿ لو 

 (ٖ)فخبيت ال حخج كال محخكـُ    مغ الفتاة بسشدؿ  اكػفُ لقج ك 

كسخؿ سيبػيو الخميل عغ قػليع: اضخب أُييع افزل؟ فقاؿ الخميل: ))الكياس      
الشرب، كسا تقػؿ: اضخب الحؼ افزل؛ ألف )أَيا( في غيخ الجداء كاالستفياـ بسشدلة 

  .(ٗ)الحؼ((الحؼ، كسا أّف )مغ( في غيخ الجداء كاالستفياـ بسشدلة 

كذىب يػنذ إلى أف )اضخب أُييع أفزل(، بسشدلة قػلظ: )أشيج أنو لعبج هللا( 
، كخالف ابغ الدخاج سيبػيو، كاختار محىب (٘)ك)اضخب( معمقة ال تعسل شيئا
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الخميل، قاؿ: ))كأنا استبعج بشاء )أؼ( مزافة، ككانت مفخدة أحق بالبشاء، كال أحدب 
ية، كخنو إذا قاؿ: )اضخب أييع أفزل(، فكخنو قاؿ: الحيغ رفعػا أرادكا إال الحكا

اضخب رجال إذا قيل: )أييع أفزل(، قيل: ىػ، كالسححكفات في كالميع كثيخة 
كاالخترار في كالـ الفرحاء كثيخ مػجػد، إذا آندػا بعمع السخاشب ما يعشػف، 

  .(ٔ)كىحا الحؼ اختاره محىب الخميل((

، اختمف فييا البرخيػف فيسا  كيبجك لمباحث أّف الخالؼ في ىحه     السدخلة فخدؼّّ
بيشيع في حيغ ّعّجىا أصحاب كتب العمل )الخػارزمي كالعكبخّؼ( محىبية بيغ 

 البرخييغ كالكػفييغ.
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 الطبحث الثاني: حروف الطعاني.

: معاني الحروف  أوًلا

 أو بطعظى الهاو أو )بل(:-1

الػاك كبل، كاحتّجػا بسجيء َذِلظ نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ أّف أك تكػف بسعشى      
، (ٔ)ِفي اْلُقْخآف َكالذعخ، َفسغ َذِلظ َقْػلو َتَعاَلى: ﴿َكَأْرَسْمَشاُه ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْك َيِديُجكَف﴾

، كأنكخ العكبخّؼ محىب الكػفييغ، كذىب إلى أّف )أك( ال تكػف ِبَسْعشى (ٕ)َأؼ: َكيِديُجكفَ 
ييغ؛ ألفَّ اأَلْصل اْسِتْعَساؿ كل حخؼ )اْلَػاك( َكاَل ِبَسْعشى )بل (، كندب ذلظ إلى البرخَّ

ِفيَسا كضع َلُو لئالَّ ُيْفِزي ِإَلى الّمْبذ َكِإْسَقاط َفاِئَجة اْلَػضع، كتخّكؿ ما احتّج بو 
  .(ٖ)الكػفيػف 

ككججت الفّخاء في معاني القخآف يشكخ عمى مغ يقػؿ بسجيئيا بسعشى الػاك، قاَؿ      
: ))قاَؿ السفّدخكف: معشاه: ك (ٗ)ػِلِو تعالى: ﴿َك إّنا أْك إّياُكْع َلَعمى ُىجًػ﴾في تفديخ ق

إّنا لعَمى ُىجًػ، ك أْنُتْع في ضالٍؿ ُمبْيغ، معشى )أك( معشى الػاك عشجىع، ك كحلظ ىػ 
في السعشى، غيَخ أفَّ العخبّية عمى غيخ ذلظ، ال تكػف )أك( بسشدلِة الػاك، ك لكّشيا 

ًً  تكػف في األمخ أك اثشيغ، فَمُو أْف يخخح  االسفّػض، كسا تقػؿ إْف ِشْئَت فُخح ِدْرَىَع
 اأك اثشيغ، كليَذ لو أْف يخخح ثالثة، ألّنُو في قػِلِيع بسشدلِة قػلظ: ُخْح ِدْرَىسً  اكاحجً 

 .(٘)كاثشيغ((

                                                           
 .ٚٗٔسػرة الرافات:  (1)

 .ٕٗٗ/ٔالمباب   (8)

 .ٕٕٚ، كالجشى الجاني ٕٕٓٔ/ ٖ، كشخح الكافية الذافية ٜٖٔ/ ٕ  -ٚٙ: السدخلة ، كيشطخ: اإلنراؼٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔالسرجر نفدو  (3)

 .ٕٗسػرة سبخ:   (4)

 .ٕٖٙ/ٕمعاني القخآف   (5)
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كلعّمو أراد أّف مجيء أك بسعشى الػاك ال يكػف في اختيار الكالـ، كإّنسا يكػف في 
 محجدة، كىحا يفيع مغ قػلو: )كلكشيا ال تكػف في األمخ السفّػض(.مػاضع 

، (ٔ)ككافق الكػفييغ في جػاز مجيء أك بسعشى الػاك قػـٌ، مشيع: األخفر    
 { البديط} مغ  كقصخب، كأنذج بيت الشابغة:

ـُ لشا  (ٕ)إلى حسامِتَشا أك ِنْرفو َفَقجِ     قالت أال ليَتسا ىحا الَحَسا

، ككافقو ابغ جشي، قاؿ في البيت الدابق: ))كلعْسخؼ إّف كحا (ٖ)نرفوفقاؿ: معشاه: ك 
معشاه، ككيف ال يكػف كحلظ، كال بّج مشو، كقج كُثخْت فيو الخكايُة أيًزا بالػاك: 

، كجـد بو ابُغ مالظ عشج أمغ اّلمبذ، (ٙ)، كاألزىخؼّ (٘)، كمشيع:  الجخميّ (ٗ)كنرفو((
﴿َفِيَي َكاْلِحَجاَرِة بيو أك تقجيخ، فالتذبيو نحػ: قاؿ: ))أكثخ كركد )أك( لإلباحة في تذ

، (ٜ)ك﴿ِإَلى ِماَئِة َأْلٍف َأْك َيِديُجكَف﴾ (ٛ) ()كمسح البرخ أك ىػ أقخب، ك(ٚ)َأْك َأَشجُّ َقْدَػًة﴾
، فمػ جيء بالػاك في مثل ىحا مغ الكالـ، لع يختمْف السعشى، كلحلظ قخأ (ٜ)َيِديُجكَف﴾

 .(ٔٔ)بالػاك(( :(ٓٔ)َئِة َأْلٍف َأْك َيِديُجكَف﴾﴿َكَأْرَسْمَشاُه ِإَلى ِمابعُس القخاِء: 

                                                           
 ٕٚٙ/ ٔلألخفر  يشطخ: معاني القخآف  (1)

 ، كالخكاية كسا في الجيػاف: كنرفو فقج.ٗٔديػاف الشابغة   (8)

 .ٕٙٗ/ ٕيشطخ: الخرائز   (3)

 . ٕٙٗ/ٕالخرائز   (4)

 .ٗٔٗ/ٔيشطخ: معاني القخاءات   (5)

 .ٕٚٗ/٘ٔيشطخ: تيحيب المغة   (6)

 .ٗٚسػرة البقخة:   (7)

 .ٚٚسػرة الشحل:   (8)

 .ٚٗٔسػرة الرافات:   (9)

 ٕٕٙ/ٕالقخاءة بالػاك لجعفخ بغ دمحم، ذكخىا ابغ جشي في السحتدب  (19)

 .ٕٕٕٔ/ ٖشخح الكافية   (11)
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، (ٔ)كالذػاىج عمى ىحا الشحػ مغ كتاب هللا تعالى ككالـ العخب أكثخ مغ أف تحرى 
 كسشكتفي بسا أكردناه في مجيء أك بسعشى الػاك. 

كتخّكؿ البرخيػف )مسغ يسشع مجيء أك بسعشى الػاك( ما استذيج بو الكػفيػف     
)أك( في الذػاىج التي ذكخكىا ليدْت بسعشى الػاك، بل ىي لمذّظ،  كمغ كافقيع، كعجكا

أك لمتخييخ، اك لمتقخيب، أك لمتفريل، كىي في اليات الدابقة بإحجػ ىحه السعاني 
 .(ٕ)بالشدبة إلى الخائي ال إلى الحّق تعالى

كيخػ الباحث أّف انحدار معشى الحخؼ غيخ مبخر بجليل االستعساؿ بسعاف     
 أخخػ.

 مجيء )إْن( بطعظى )إْذ(:-2

 ُّٱنقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز مجيء إف بسعشى إذ، كاستجّلػا بقػلو تعالى:      

َكاْلسْعَشى: إْذ ُكْشُتع؛  ،(ٖ) َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص
د، كذىب إلى أّف )إف( الذخشية اَل تكػف  د، َكلع يكغ ِفي ريب اْلَيُيػد تخدُّ ألفَّ إْف لمستخدِّ

ْعشى إْذ؛ ألفَّ إْذ اسٌع كإْف حخؼ َكُكُقػع اْلَحْخؼ ِبَسْعشى ااِلْسع بعيٌج ِفي الدساع ِبسَ 
َكاْلِكَياس، فزاًل عمى أفَّ معشى إْف مخالٌف لسعشى، كرّد عمى احتجاجيع قائاًل: 
))َكاْلَجَػاب أفَّ اْلَعَخب َتْحُكُخ مثَل َذِلظ عمى ِجَية ااِلْحِتَجاج كاإللداـ لمخرع حتَّى 

ْعَتخؼ، َكَكَحِلَظ يقػُؿ الخجل اِلْبِشِو: إْف كشَت اْبشي فخشعشي، كيجؿُّ عمى أنَّيا لمّذخط ي
   .(ٗ)َمِجيء اْلَفاء ِفي جػابيا، كأنَّو اَل يْعسل ِفيَيا َما قبمَيا((

                                                           
 .ٜٖٔ/ ٕ  -ٚٙ: السدخلة يشطخ: اإلنراؼ  (1)

 .ٕ٘ٗ/ ٔ، كالمباب ٜٖٔ/  -ٚٙ: السدخلة ٕ، كاإلنراؼ ٕٙٗ/ ٕيشطخ: الخرائز   (8)

 .ٖٕسػرة البقخة:   (3)

 .ٖ٘-ٕ٘/ٕالمباب   (4)
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كمحىب الكػفييغ الدابق يقتزي أف تقجر )إف( عشجىع بسعشى )أف( السفتػحة،      

 ُّٱٱ:( السفتػحة بسعشى )إذ( في أحج الػجييغ مغ قػلو تعالىكقج ذكخ الفخاء مجيء )أف

، فقاؿ: لػ قخئت بفتح )أف( عمى )إذ (ٔ) َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

 .(ٕ)، كعجىا في مػضع نرب ألنيا كردت بيحا السعشىالع يؤمشػا(، لكاف صػابً 

كيتزح مغ كالمو أّنيا تفتح مع الفعل، فتجّؿ عمى )إذ( إذا أريج بو الفعل      
 لساضي، أما في السدتقبل، فال يكػف فييا إال الكدخ.ا

، (ٖ) َّ  حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱٱكمسا احتّج بو الكػفيػف قػلو تعالى:   

. ككحلظ قػلو (ٗ) َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱكتقج تقجمت، كقػلو تعالى: 

عميو كعمى آلو الرالة كالدالـ عغ أىل القبػر: ))سالـ عميكع أىل دار قـػ مؤمشيغ، 
، فػ)إف( في ىحه السػاضع تعشي )إذ(؛ إذ لػ كانت (٘)ا إف شاء هللا بكع الحقػف((كإن

شخشية كانت شكا؛ ألف الذخط شظ كيبعج أف تكػف شخشية في قػلو تعالى: ) إف 
كشتع في ريب(، فيكػف قج دخل شظ عمى شظ؛ ألنيع مختابيغ شاكيغ مغ أمخ 

 .(ٙ)التشديل، ككحلظ السػاضع األخخػ 

ػؿ العكبخّؼ أّف )إف( حخؼ ك)إذ( اسع كالحخؼ ال يقع مػقع االسع، كتقجـ ق      
، اكىحه حج البرخييغ، كزاد عمييا األنبارؼ أّف ))األصل في )أف( أف تكػف شخشً 

                                                           
 .ٙلكيف:سػرة ا (1)

 .ٜ٘-ٛ٘/ٔيشطخ: معاني القخآف، الفخاء  (8)

 .ٖٕسػرة البقخة:  (3)

 .ٕٛٚسػرة البقخة:  (4)

 .ٜٙٙ/ٕصحيح مدمع: (5)

 .ٛٔ٘/ٕ -ٛٛ: السدخلة األنراؼ  (6)
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عمى ما كضع  ، كاألصل في كل حخؼ أف يكػف دااًل اكاألصل في )إذ( أف تكػف ضخفً 
 .(ٔ)لو األصل((

شى )إذ(، فقج ذىب كثيخ مغ العمساء إلى أّما مجيء )أف( السفتػحة بسع        
، (ٕ)كركدىا بيحا السعشى، كمشيع ابغ فارس؛ إذ مّثل ليا بقػلو: )أعجبشي أف خخجت(

 َّ حم جم يل مل خل ُّٱكجاءت )أف( في قػلو تعالى: 

بسعشى )إذ( عشج  (ٖ)

 .(ٗ)الكػفييغ 

حة، مسا كيمحع في )اف( التي بسعشى )إذ( أّنيا كردت في الذػاىج مكدػرة كمفتػ      
جعل السفتػحة تمتبذ بالسرجرية الشاصبة لمفعل السزارع، أك السخففة مغ الثقيمة، 
كالحؼ يطيخ مغ كالـ الفخاء أّف )أف( السفتػحة قج خخجت إلى معشى )إذ( كليذ 
الذخشية السكدػرة، كلعل بعس الكػفييغ غيخ الفخاء يحىب إلى أّف السكدػرة تكػف 

 بسعشى )إذ(.

 دة:مجيء الهاو زائ-3

 زت رت ُّٱذكخ الخػارزمّي أّف مغ معاني الػاك الديادة، كقػلو تعالى:     

)لّسا كحّتى(، كقػلو  عغ الكػفييغ أّنيا تداد في جػاب كنقل،(٘)َّ نت مت

  خس حس جس مخ جخُّٱكقػلو تعالى:،(ٙ)َّيل ىل مل خل ُّٱتعالى:

                                                           
 .ٕٓ٘/ٕ  -ٛٛ: السدخلة اإلنراؼ (1)

 .ٕٜالراحبي  (8)

 . ٕ-ٔسػرة عبذ: (3)

 .ٖٗٔٔ/ٕشخح الفية ابغ معصي  (4)

 ٕٕيف: سػرة الك (5)

 ٘ٔسػرة يػسف:  (6)
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، (ٕ)، كرّد عمى القائميغ بػاك الثسانية بخف قػليع ليذ بذيء، كىحا مغ كضعيع(ٔ)َّ
كنقل العكبخّؼ كحلظ محىب الكػفييغ، كعبخ عشو بػ)الخخكف(، كلعّمو لع يقرج 

 الكػفييغ كحجىع، فعبخ بمفع الخخيغ.

، (ٗ)، كالخّمانيُّ (ٖ)ككافق الكػفييغ في زيادة الػاك كثيخ مغ الشحػييغ، مشيع األخفر    
ي ، كلكشّ (ٚ)، كُندب ىحا السحىب إلى السبخد(ٙ)، كابغ ىذاـ(٘)، كابغ مالظ(ٗ)كالخّمانيُّ 

ي كججتُّو في السقتزب يخػ أّف أبعج األقػاؿ قػُؿ مغ قاؿ بديادة الػاك في كلكشّ 
 .(ٛ)السػاضع التي تحتاج إلى جػاب شخط، كالية الدابقة

كاستجّؿ الكػفيػف كمغ كافقيع بالدساع، كمغ ىحا الدساع ما ذكخه الخػارزمي في     
 { صػيل} مغ ال :ما تقجـ، كمغ شػاىج زيادتيا مغ كالـ العخب، قػؿ امخغ الكيذ

 (ٜ)بشا بصُغ حقٍف ذؼ قفاٍؼ عقشقلِ    فمّسا أجْدنا ساحَة الحيِّ كاْنتحى

كالتقجيخ في البيت: )انتحى(، كالػاك زائجة؛ ألّنو جػاُب )لسا(، كالذػاىج عمى ىحا     
 .(ٓٔ)الشحػ مغ أشعار العخب أكثخ مغ أف ُتحرى

                                                           
 ٖٚسػرة الدمخ:  (1)

 .ٗٙٔ، كالجشى الجاني ٖٗٚ/ ٕ  -ٗٙ: السدخلة ، كاإلنراؼٗٙٗ/ ٕ، كيشطخ محىب الكػفييغ في الخرائز ٜٕٛيشطخ: تذخيح العمل  (8)

 .ٜٙٗ/ٕيشطخ: معاني القخآف لألخفر  (3)

 .ٖٙيشطخ: معاني الحخكؼ  (4)

 .ٕٕٔ/ٖيشطخ:  شخح التدييل  (5)

 .ٗٚٗيشطخ مغشي المبيب  (6)

 .ٖٗٚ/ ٕ-ٗٙ: السدخلة يشطخ: اإلنراؼ  (7)

 .ٔٛ/ ٕيشطخ: السقتزب  (8)

 .٘ٔٔديػاف امخغ الكيذ  يشطخ: ك العقشقل: الخمل السشعقج الستمبج، بصغ خبت: أرض مصسئشة حػلو أماكغ مختفعة  (9)

 .ٙٗٔ، كالفرػؿ السفيجة ٖٗٚ/ ٕ -ٗٙ: السدخلة ، كاإلنراؼٜٕٛ/ ٕيشطخ: سخ صشاعة اإلعخاب  (19)
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الػاك في جػاب )حّتى إذا(، ك  كمحىب الكػفييغ في زيادة الػاك مذخكط بخف تقع    
﴿ِإَذا )لّسا( كسا صّخح الخػارزمّي، لحا عيب عمى مغ قاؿ بديادتيا في قػلو تعالى: 

ْت، َكَأْلَقْت َما ِفيَيا َكَتَخمَّْت، َكَأِذنَ  َساُء اْنَذقَّْت، َكَأِذَنْت ِلَخبَِّيا َكُحقَّْت، َكِإَذا اأْلَْرُض ُمجَّ ْت الدَّ
 .(ٕ)؛ ألّف الػاك ليدت مدبػقة بػ)حّتى إذا(، أك )لّسا( (ٔ)﴾ِلَخبَِّيا َكُحقَّْت 

كال ُتداد )الػاك( عشج أكثخ البرخييغ؛ لػجييغ، أحجىسا: أّف الحخكؼ ُكضعْت      
لالقترار، أك عػًضا عغ ذكخ الجسل، كاليسدة فإنيا بجؿ عغ )استفيع( أك )أسخؿ(، 

لثاني: أّف الحخكؼ ُكضعْت ك)ما( بجؿ عغ )أنفي(، فديادتيا تشقس ىحا الغخض، كا
لمسعاني، فحكخىا مغ دكف معشاىا يػجب الّمبَذ كخمَػىا عغ السعشى، كىػ خالؼ 
األصل، كالػاك مغ ىحه الحخكؼ، فيي حخؼ في األصل ُكضع لسعشى؛ فال يجػز أف 
يحكَع بديادتو ميسا أمكَغ أف يجخؼ عمى أصمو، كقج أمكغ في ما استذيجكا بو أف 

 .(ٖ)يجخؼ عمى أصمو

كيخػ الباحث أّف محىب الكػفييغ كمغ كافقيع ضعيٌف؛ ألّف الػاك حخٌؼ ُكضع     
لسعشى، كاّدعاء زيادتو تػجب عجـ فائجتو، بخالؼ زيادة )مغ(، فيحه تداد في مػاضع 

، كلع يحكخ القائمػف بديادة الػاك فائجة ليحه الديادة، فتعيغ القػؿ بعجـ اتفيج الكالـ تػكيجً 
 مع.الديادة، وهللا أع

 

 

 
                                                           

 ٘-ٔسػرة االنذقاؽ:  (1)

 .ٖٕٗ/ ٕٗيشطخ: جامع البياف   (8)

 .ٚٗٔ، كالفرػؿ السفيجة ٕٓٗ/ ٔ، كالمباب ٖ٘ٚ/ ٕ -ٗٙ: السدخلة يشطخ: اإلنراؼ (3)
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 األلف والالم تكهن بدًلا من هاء الضطير:-4

نقل الجميذ الشحػّؼ كالعكبخّؼ عغ الكػفييغ أّف مغ كجػه )اؿ( أف تكػف َبَجاًل مغ     
ِسيخ، َكَقْػِلظ: َمَخْرت ِبالخجِل الحدِغ الػجُو ِإذا رفعت ، كندب العكبخّؼ قػؿ (ٔ)َىاء الزَّ

، كأنكخ عمييع ذلظ، قاؿ: َكَلْيَذ ما ذىبػا (ٕ)الكػفييغ الدابق لمفخاء في مػضع آخخ
إليو ِبَذْيء؛ ))ِإْذ َلػ َكاَف َكَحِلظ، لَجاز َأف َتقػؿ: َمَخْرت بديج فكمَّسشي اْلُغاَلـ، َأؼ: 
َضاَفة، َكاأْللف  غالُمو، َكَلْيَذ بجائد، كألفَّ اْلَياء اسٌع ُمْزسخ يعّخؼ ِبَسا قبمو ِباإْلِ

ـ حخؼ يعّخؼ ِبَػْجو    .(ٖ)آخخ، فيسا ُمْخَتِمَفاِف مغ ىَحْيغ اْلَػْجَيْيِغ(( َكالالَّ

كيبجك أف قػؿ العكبخّؼ: مخرت بديج فكمسشي الغالـ، جسمة مغايخة تساًما لمسثاؿ      
الحؼ مّثل بو الكػفيػف، كليذ في ذلظ دليل عمى ضعف محىبيع؛ ألّف قػليع بجػاز 

و في اختيار الكالـ، بل في مجيء األلف كالالـ بجاًل مغ ىاء الزسيخ ال يخاد ب
مػاضع معيشة ذكخكا مشيا السثاؿ الدابق، أّما احتجاجو باالختالؼ بيغ الياء كاأللف 

 كالالـ في تعخيف االسع، فيزعفو اشتخاكيسا في التعخيف.

كقج صّخح الفخاء بسحلبو الدابق في معاني القخآف، فحكخ مجيء األلف كالالـ     

 (ٗ)َّ  ام يل ىل مل يك ُّٱٱفديخ قػلو تعالى:عغ الزسيخ، فقاؿ في ت اعػًض 
مغ  اتخفع األبػاب؛ ألف السعشى مفتحة ليع أبػابيا، كالعخب تجعل األلف كالالـ خمفً 

اإلضافة، فيقػلػف: مخرت عمى رجل حدشة العيغ، قبيح األنف، كالسعشى حدشة 
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فالسعشى مخكاه،  ،(ٔ)َّ مس خس  حس جس ُّٱعيشو، قبيح أنفو، كمشو قػلو تعالى:

 { لػافخ} مغ اقػؿ الشابغة الحبياني: كاحتّج ب

 (ٕ)أجبَّ الطيخ ليذ لو سشاـ    كنخخح بعجه بحباب دىخ

يطيخ فيو أّف األلف كالالـ بجؿ عغ الزسيخ،  كأكرد سيبػبو في باب البجؿ مثااًل      
… قاؿ: ))فالبجؿ أف تقػؿ ُضِخَب عبج هللا ضيخُه، كبصشو، كضخب زيج الطيخ كالبصغ

، كنقل أبػ بكخ ابغ االنبارؼ قػؿ (ٖ)بمشا، كمصخنا الديل كالجبل((كمصخنا سيمشا كج
}  ثعمب في ىحه السدخلة، فحكخ أّف ثعمبا كّجو الخفع في )البياض( مغ قػؿ امخغ الكيذ:

 { صػيلمغ ال

 (ٗ)غحاىا نسيخ الساء غيخ محمل  كبكخ السقاناة البياض برفخة 

ل ابغ االنبارؼ ذلظ بقػلو: كاأللف عمى أف األلف كالالـ بجؿ مغ الياء، ثع عم     
دليالف مغ دالئل األسساء، قاؿ هللا عد  امغ اإلضافة؛ ألنيسا جسيعً  كالالـ تكػف بجاًل 

معشاه عغ ىػاىا، فخقاـ األلف كالالـ مقاـ  ،(٘))كنيى الشفذ عغ اليػػ(كجل 
  .(ٙ)اإلضافة

، فقج فدخ كمسغ تبع البرخييغ في تعػيس )أؿ( عغ الزسيخ: ابغ مالظ        
بعس اليات عمى محىب الكػفييغ، مشيا: قػلو تعالى: )جشات عجف مفتحة ليع 
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األبػاب(، قاؿ: ))كالتقجيخ: )أبػابيا(، أما في تقجيخ البرخييغ )مفتحة ليع األبػاب 
  .(ٔ)مشيا((

 عمى ذلظ بالذعخ  اكفدخ أبػ حياف كحلظ بعس اليات عمى محىب الكػفييغ محتجً   

قاؿ: ))كالتقجيخ: إلى  ،(ٕ) َّ حك جك مق  حق مف ٱُّٱكقػلو تعالى:

العطاـ مشو، أك عمى رأؼ الكػفييغ أف األلف كالالـ عػض مغ الزسيخ، أؼ: إلى 
 .(ٖ)عطامو؛ ألنو اختيخ بسحاكرتو تعالى لو في الدؤاؿ((

كيخػ الباحث أّف محىب الكػفييغ مقبػؿ حدغ؛ ألّف تقجيخه في االستعساؿ ال يػقع     
 ل دليل عمى ذلظ أمثمة البجؿ التي ساقيا سيبػيو في نّرو الستقجـ.في الخصخ؛ كأفز

 ثانياا: أصل الحروف

 لكّن مرّكبة:-1

بة      ( كمسة ُمْفخَدة بخالؼ الكػفييغ؛ إذ َقالػا فييا: إّنيا مخكَّ ذكخ العكبخّؼ أّف )لكغَّ
و: ))َكَىَحا َضِعيف مغ )اَل( ك)ِإف( ك)اْلَكاؼ( َزاِئَجة ك)اْليسَدة( مححكفة، كرّد عمييع بقػل

؛ أِلَف التَّْخِكيب خالؼ اأَلْصل، ثعَّ ُىَػ ِفي اْلُحُخكؼ أبعج، ثعَّ إفَّ ِفيِو َأمخْيغ آَخخيغ اججِّ 
يديجانو بعجا كىسا ِزَياَدة اْلَكاؼ ِفي كسط اْلَكِمَسة، َكححؼ اْليسَدة ِفي مثل َىَحا يْحَتاج 

ـَ زيٌج لكغَّ ِإَلى َدِليل قصعّي، فإْف َقاُلػا معشى الشَّفْ  ي كالتخكيج باٍؽ؛ ألنَّظ ِإذا قمت: َقا
مشصمق حرل معشى التَّْخِكيج َكالشَّْفي، قيل َىَحا خصخ ألفَّ )اَل( الشافية اَل يبصل  اجعفخً 
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ـَ زيج اَل ِإف جعفخً  ( عمى َما بْعجَىا، َكَقْػِلظ: َقا َقاِئع، َفُيَػ َكَقْػِلظ اَل  اَنفيَيا ِبُجُخػؿ )إفَّ
( تثبت َما بْعجَىا اَل تشفيو َفمع يرّح َما َقاُلػا((َجْعَفخ قَ     (ٔ)اِئع ِفي اْلَسْعشى ك )لكغَّ

كمسا نقمو العكبخّؼ عغ الكػفييغ )كىػ مختبط بالشقل الدابق( قػليع بجػاز ُدُخػؿ     
(، زيجت َعَمْيِيَسا اْلَكاؼ، َكق بة مغ )اَل( ك )إفَّ ـ( ِفي خبخ )لكّغ( ألنَّيا؛ مخكَّ ج َجاَء )الالَّ

 { لصػيل} مغ ا َذِلظ ِفي الّذْعخ:

   (ٕ)كلكششَّي مغ حبَّيا لعسيجُ    يمػمػنشي في ُحب ليمى عػػػػػاذلي

  .(ٖ)كألفَّ )لكّغ( اَل تغيَّخ معشى ااِلْبِتَجاء

كذكخ الفّخاء ما ُنقل عغ الكػفييغ في أصل )لكّغ(، فعشجه أّف أصل )لكّغ( )إّف(     
لكاؼ، قاؿ: ))... نربت العخب بيا إذا شّجدت نػنيا؛ ألفَّ ِزْيَجْت عمييا الالـ كا

( الـٌ ك كاٌؼ، فرارتا جسيعً  ، اكاحجً  احخفً  اأصميا: إفَّ عبَج هللا قائٌع، فديجت عمى )إفَّ
 { لصػيل} مغ ا أال َتَخػ أفَّ الّذاعخ قاؿ:

 َكلكّششي ِمْغ ُحبِّيا َلَكِسْيجُ     

(( َفَمْع تجخْل الالـ إال ألفَّ معشاىا  .(ٗ)إفَّ

كال بج مغ اإلشارة إلى أّف العكبخؼ لع يشقل سػػ محىبيغ، أحجىسا: أّنيا مخكبة     
كىػ لمكػفييغ، كالخخ أّنيا بديصة كىػ لمبرخييغ، كقيل فييا أيًزا: أّنيا مخكبة مغ 

( كالكاؼ لمتذبيو كاختار ىحا السحىب أبػ حياف  .(٘))ال+ كخفَّ
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يثة فكخة التخكيب التي قاؿ بيا الكػفيػف كاف كعزجت بعس الجراسات الحج      
ّغ مخكبة مغ اختمفت في األصػؿ التي تخكبت مشيا، فبعس السحجثيغ يخػ أّف لك

ليو السدتذخؽ األلساني التي بسعشى كحا، كىػ ما ذىب إ )ال( الشافية ك) كغ(
 بقػلو: ستخاسخچبخ
(  kenة، ك)كغ( العبخيken))ك)لكغ( مخكبة مغ: )ال( ك)كغ( السقابمة لػ)   

 .(ٔ)الرامية التي معشاىا : ىكحا ، فسعشى : الكغ : ليذ كحا ((

أّما الجكتػر دمحم حديغ آؿ ياسيغ فيخػ الخالؼ في بداشة )لكّغ( كتخكيبيا       
، كيخػ بعس السحجثيغ أف الخالؼ بيغ (ٕ)مدخلة اجتيادية بيغ البرخييغ كالكػفييغ
غ أنيع كججكىا تمفع بسا ال تخسع بو، فالميا البرخييغ كالكػفييغ في )لكغ( ناشئ م

  .(ٖ)في المفع)ال(

أّما دخػؿ الالـ عمى خبخ )لكغ(، فتقجـ نقل العكبخّؼ محىب الكػفييغ، كىػ      
، ُمحتجيغ بالدساع كسا في البيت  جػاز دخػؿ الالـ في خبخىا كسا دخمت في خبخ إفَّ

جىع )إّف( زيجت عمييا )ال+الكاؼ( الستقجـ، أّما الكياس، فأَلّف األصل في لكغَّ عش
(؛ ألّف الالـ الجاخمة (ٗ)كاحجا افرارتا حخفً  ، كرّد البرخيػف قياس )لكّغ( عمى )إفَّ

عمى خبخ إّف ىي إما اف تكػف الـ التػكيج كأما الـ قدع، ألّف االثشيغ ليسا معشى 
  .(٘)التػكيج، كلكغَّ تخالفيع في السعشى

: ))َكَىَحا عشجَنا اَل يجػز لَػْجَيْيِغ، َأحجَىا: أنَّو لع َيْخِت كرّد عمييع العكبخّؼ بقػلو    
ِمْشُو َشْيء ِفي اْلُقْخآف َكِفي اختيار َكاَلميع، َكِإف َجاَء ِفي شعخ، َفُيَػ شاّذ سػَّغتو 
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(، لتقجَّمت َعَمْيَيا؛ ألّف مػضعَيا  ـ( َلػ َجاَزت َمَع )لكغَّ ُخكَرة، َكالثَّاِني أفَّ )الالَّ الزَّ
( َليدت لمتػكيج، ص (، لئالَّ يتػالى حخفا َتْخِكيج، ك)لكغَّ جر اْلُجْسَمة كإنَّسا أخَّخت ِفي )إفَّ

بل لالستجراؾ، َكِبَيَحا تبيَّغ أفَّ معشى ااِلْبِتَجاء اَل يْبقى َمعَيا بالكمِّيَّة؛ ألفَّ ااِلْبِتَجاء اَل 
   .(ٔ)اْسِتْجَراؾ ِفيِو((

 أصل نهن التهكيد الخفيفة:-2

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّف نػف التػكيج الخفيفة مخففٌة مغ الثَِّقيَمة،     
كاحتّجػا بجػاز إدخاؿ نػف التػكيج الخفيفة عمى فعل االثشيغ كجساعة الشدػة، نحػ 

، كذىب ىػ إلى أّف الشُّػف اْلَخِفيَفة أصٌل َكَسا َأف (ٕ))اْفَعاَلْف كاْفَعْمَشاْف( بالشػف الخفيفة
مغ اْلَخِفيَفة، كاصُل التػكيِج سابٌق عمى زيادِتو،  اثَِّقيَمة أصٌل؛ ألفَّ ))الثقيمَة أشجُّ تػكيجً ال

كالدابُق أصٌل لمسدبػؽ، كتخفيُفيا مغ اأْلُْخَخػ يجؿُّ عمى أفَّ الثقيمَة أصٌل، َفِيَي بخْف 
   .(ٖ)حخكؼ تبعج َعشُو((تكػَف فخًعا عمى الخفيفِة أكلى مغ اْلَعْكذ، كألفَّ التخفيَف ترّخٌؼ، كال

قاؿ أبػ البخكات األنبارّؼ: لػ ))كانت ىحه الشػف مخففة مغ الثقيمة، لسا كانت     
 ) ( ك)لكغَّ تتغيخ في الػقف، أال تخػ أف نػف )إف( ك)لكغ( السخففتيغ مغ )إفَّ
الثقيمتيغ؛ لسا كانتا مخففتيغ مغ الثقيمتيغ لع تتغيخا في الػقف عسا كانتا عميو في 

صل، فمسا تغيخت الشػف الخفيفة في الػقف، دؿَّ عمى أنيا ليدت مخففة مغ الػ 
  .(ٗ)الثقيمة((

كعّج ابغ مالظ محىب الكػفييغ الدابق تكمًفا كدعػػ مجخدة عغ الجليل؛ ))ألف الحؼ   
حسل عمى ذلظ أنا رأيشا الخفيفة تشفخد بسعاممة ال تعامل بيا الثقيمة، كححفيا عشج 

                                                           
 .ٕٛٔ-ٕٚٔ/ٔباب الم (1)

 .ٖٙ٘/ٕ - ٜٗ: السدخلةيشطخ: اإلنراؼ (8)

 .ٖ٘ٙ/ٕ، كاالرتذاؼ ٜٜ/ٔ، كالتحييل كالتكسيل ٖٙ٘/ٕ - ٜٗ: السدخلة، كيشطخ: اإلنراؼٛٙ-ٚٙ/ٕالمباب  (3)

 .ٕٗ٘/ٕ- ٜٗ: السدخلةيشطخ: اإلنراؼ  (4)



 يين في األدوات وحروف المعانيالفصل الثالث: آراء الكوف
 

(187) 
 

، ككإبجاليا ألًفا في الػقف  مالقاة ساكغ، نحػ أف ترل قػَمْغ باليػـ، تقػؿ: قـػ اليـػ
إذا انفتح ما قبميا نحػ )لشدفًعا(، كلػ كانت مخففة مغ الثقيمة لكاف ححفيا بعج الححؼ 
مشيا إجحاًفا، كلسا جاز أف تبجؿ ألًفا؛ ألف إبجاؿ الباقي بعج الححؼ تغييخ ثاف، كذلظ 

   .(ٔ)مفزًيا إلي ىحا السححكر كجب اشخاحو((إجحاؼ أيًزا، فمسا كاف ىحا القػؿ 

كيخػ الباحث أّف محىب الكػفييغ ال يختمف عغ محىب الجسيػر بتخفيف     
الحخكؼ بعزيا مغ بعس، كتخفيف )إف( مغ )إّف(، أّما الخّد عمييع بخّف استعساؿ 
 الخفيفة يختمف عغ استعساؿ الثقيمة، فممكػفييغ أف يجيبػا بخّف استعساؿ )إف( بعج

التخفيف يختمف عغ استعساليا قبل التخفيف، كلكّغ ىحا الخالؼ ال يفزي إلى 
نتيجة مفيجة تقتزي الشداع، فاألكلى أال نعتّج بيحه الخالفات كسا أسمفشا في صفحات 

 الخسالة الدابقة.

 ًلم اًلبتداء هي ًلم القدم:-3

ديج مشصمق ىي ال نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّف الالـ في نحػ قػلشا: ل     
ِليل َعَمْيِو  القدع، كعشج البرخييغ ىي الـ االبتجاء، كذكخ حّجة الكػفييغ، قالػا: ))َكالجَّ
ة  أنَّيا تجخل عمى الفزالت َكَقْػِلظ: لصعاَمَظ زيٌج آكل، َكَلْيَذ الصََّعاـ بسبتجأ، َكحجَّ

ـ ِإذا دخمت عمى مفعػؿ )َضَشْشت( اْرَتفع بِ  ااِلْبِتَجاِء، َكلع ُيسكغ َتْقِجيخ البرخيِّيغ أفَّ الالَّ
اْلقدع ِفيِو؛ ألفَّ )َضَشْشت( اَل ُتمغى بالقدع، َفعمع َأف َتْعِميق )َضَشْشت( لتحّقق ااِلْبِتَجاء، َكَسا 
تعّمق باالستفياـ َكَقْػِلِيع: عمست أيُّيع َأُخػؾ، كأمَّا َقْػليع: شعاَمظ زيج آكل، فإنَّسا 

ْلَخَبخ؛ ِإْذ َكاَنت معسػلة َلُو مقّجمة َعَمْيِو، فكخنَّيا َداِخَمة عمى َجاَز؛ ألنَّيا ِفي حيِّد ا
   .(ٕ)اْلُسْبَتَجأ((
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فالخالؼ الدابق يفزي إلى أّف الـ االبتجاء مرصمح برخؼ ال يعخفو الكػفيػف      
بل يشكخكنو ، ألف ما يدسيو البرخيػف الـ االبتجاء ، يدسػنو )الـ القدع(، كذىب أبػ 

حػ: )كلقج َعِمسُتع( إلى أّف ىحه الالـ ىي الـ االبتجاء مفيجة معشى التػكيج، حياف في ن
 .(ٔ)كيجػز أف يكػف قبميا قدع مقجر أك ال يكػف 

كرّجح الدجاجي محىب الكػفيػف، فقاؿ فييا: ))كغيخ مشكخ أف يكػف مثل ىحا      
عمى الجسل كسا  ؛ ألّف ىحه الالـ مفتػحة كسا أف الـ القدع مفتػحة؛ كألنيا تجخلاقدسً 

ككافق الكػفييغ ميجؼ  ،(ٕ)تجخل الـ القدع، كألّنيا مؤكجة مخففة كتخفيف الـ القدع((
السخدكمي مغ السحجثيغ، قاؿ: ))فالـ القدع عشج الكػفييغ ىي الالـ التي تقع في 
جػاب القدع نحػ قػليع: )لخالج مجتيٌج(، عشج ححؼ القدع ىػ نفدو ما يؤديو قػليع: 

 .(ٖ)مجتيٌج( مغ إرادة التػكيج كمحاكلة إزالة الذظ، كانيع عمى حق(( )وهللا لخالجٌ 

كذكخ أبػ عمي الفارسي دلياًل يؤيج فيو محىب البرخييغ الحؼ اختاره؛ إذ قاؿ:      
الجليل عشجؼ عمى أنيا الـ االبتجاء كػنيا لالبتجاء أعّع مغ كػنيا لمقدع، فجخػليا في 

ىحا السػضع لالبتجاء مجخدة مغ معشى القدع؛ قػلظ: )لعسخؾ ألفعمّغ( يجعميا في 
ألف القدع ال يجػز تقجيخه ىشا، المتشاع دخػؿ القدع عمى القدع؛ ألّف القدع ال يقدع 

 .(٘)، كذىب إلى ذلظ ابغ يعير(ٗ)عميو

كيخػ الباحث أّف محىب الكػفييغ يجانب الرػاب، بدبب التذابو الكبيخ بيغ 
 الالميغ.
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 ثالثاا: حروف أخرى:

 فة أحرف العمة في التثظية والجطع واألسطاء الدتة:وظي-1

اختمفت الشقل عغ الكػفييغ في ىحه السدخلة مغ أصحاب كتب العمل، كسشحكخ ما     
 جاء في كل كتاب مشيا مسغ نقل محىب الكػفييغ في ىحه الحخكؼ:

فشقل الدجاجّي عغ الكػفييغ كميع أّف ىحه األحخؼ ىي اإلعخاب، قاؿ: ))قاؿ      
ػفيػف كميع؛ األلف في التثشية، كالػاك في الجسع، كالياء في التثشية كالجسع، ىي الك

، ثّع عاد في مػضع آخخ فشقل عغ ثعمب قػلو: إّف ))األلف في (ٔ)اإلعخاب نفدو((
)الديجاف( بجؿ مغ ضستيغ، كخنو قاؿ: زيج كزيج، ثّع جسع بيشيسا فقاؿ زيجاف، فاأللف 

جكف( بجؿ مغ ثالث ضسات، ككحلظ سائخ ىحه بجؿ مغ ضستيغ، كالػاك في )الدي
، فجسع الكػفييغ كميع في رأؼ كاحج، ثّع نقل عغ ثعمب (ٕ)الحخكؼ عمى ىحا الكياس((

رأًيا مغايًخا، كثعمب كػفّي، كلعّمو عّج رأيو مذابًيا لخأؼ الكػفييغ الدابق؛ ألّف قػلو بخّف 
ك ىي بجؿ مشو، كدليل األلف بجؿ مغ ضستيغ، معشاه أّف ىحه األلف ىي اإلعخاب، أ

تحميمشا ىحا قػؿ الدجاجّي بعج ذكخه قػؿ ثعمب: ))فمـد مغ قاؿ: إّف الحخكؼ إبجاؿ 
  .(ٖ)مغ الحخكات ما لـد مغ قاؿ ىي اإلعخاب نفدو((

كنقل ابغ جشي عغ اْلفخاء َكَأبي ِإْسَحاؽ الدَيادؼ كقصخب أّف اأْللف في التثشية      
، كثّسة أمخ في نقل ابغ جشي الدابق، كىػ أّنو ندب ىحا (ٗ)اءِىَي ِإْعَخاب َكَكَحِلَظ اْليَ 

القػؿ لمفخاء كأبي إسحاؽ الديادؼ كقصخب، كعشج غيخه أّف كل كاحج مغ ىؤالء لو 
محىب يختمف عغ الخخ، غيخ أّنشا نزع احتساؿ اإليجاز في نقل ابغ جشي الدابق، 
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فة تمظ األحخؼ، مع فمعمو جسع ىحه الراء تحت إشار عمة )اإلعخاب( لبياف كضي
 اختالفيا في بعس التفاصيل األخخػ.

كنقل الجميذ الشحػّؼ محىب الكدائي كالفخاء عشج كالمو عغ محاىب الشحػييغ      
في األسساء الدتة ككضيفة أحخؼ العمة فييا، فسحىبيسا أّف ))ىحه األسساء معخبة مغ 

تحة كاأللف، كجييغ، فالسخفػع معخب بالزسة كالػاك، كالسشرػب معخب بالف
، أّما العكبخّؼ، فشدب القػؿ الدابق إلى الفخاء، (ٔ)كالسجخكر معخب بالكدخة كالياء((

كىػ قػلو: ))إّف األسساء الدتة معخبة مغ مكانيغ، فالزسَّة َكاْلَػاك ِإْعَخاب، َفَكَحِلظ 
 .(ٕ)اْلخَخاِف((

فشدبو العكبخّؼ كمع أّف مزسػف الخأؼ متػافق عشجىع، غيخ أّف ندبتو اختمفت،      
لمفخاء فقط، كندبو الجميذ الشحػّؼ لمفخاء كالكدائي، كندبو ابغ جشي لمفخاء كقصخب 
كالديادّؼ، كندبو الدجاجّي لمكػفييغ كميع، كالحق أّف ىحا أمخ يجعمشا نعيج الشطخ في 

 ندبة الخأؼ.

د عمى أّما حّجة الكػفييغ في محىبيع، فدشػرد ما ذكخه الدجاجّي في ذلظ؛ إذ شج     
ف: يػ أخح الخأؼ مسغ يتبشى محىب الكػفييغ كيحتج عشيع، كيشرخ محىبيع ))قاؿ الكػف

إنا لع نذظ في أف إعخاب الػاحج ىػ األصل، كما بعجه فخع عميو، كلكشو كسا اختمفت 
ألفاظ االثشيغ كالجسيع كأبشيتيا كسائخ أحكاميا، كحلظ جاز اختالؼ اإلعخاب، كلدشا 

؛ ألف اإلعخاب اعشجنا حخفً  اعخاب حخكة، إال أنو قج يكػف أيًز أف يكػف اإل انجفع أيًز 
دليل عمى السعاني، كلحلظ احتيج إليو، فإذا دؿ غيخه داللتو كناب مشابو، كانا في ذلظ 

؛ فإذا كاف حخكة لع يػجج اسػاء ال فخؽ بيشيسا، فشقػؿ: إف اإلعخاب يكػف حخكة كحخفً 
قاـ بشفدو... كقج أجسعشا  اإذا كاف حخفً إال في حخؼ؛ ألف الحخكة ال تقـػ بشفديا، ك 
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نحغ كأنتع عمى أف اإلعخاب يكػف سمب الحخكة في الجـد في قػلشا: لع يحىب كلع 
 اعميو، فمع يكغ لحلظ مشكخً  ا، فاجتسعشا جسيعً ايخكب، فجعمشا لفع ضجِّ اإلعخاِب إعخابً 

  .(ٔ)إذا دعت الزخكرة إليو(( اأف يكػف اإلعخاب في بعس األحػاؿ حخفً 

كال بّج مغ اإلشارة إلى أّف الشّز الدابق فخيج مغ نػعو في مدائل الخالؼ     
ا يحسل في شياتو أدًبا كمشيجية كالخّد الحؼ نقمو لشا  الشحػّؼ، فمع يدبق لشا أف رأيشا ردِّ
الدجاجي في نّرو الدابق، ككخّنظ تدتسع لخجل يتكمع أمامظ، كىحا يجعمشا نخّجح أخحه 

 الخّد مغ أصحابو.

أّما رّد أصحاب كتب العمل عمى محىب الكػفييغ، فاكتفى الجميذ الشحػّؼ بشقل     
رأؼ الفخاء الدابق مغ دكف تعميق أك رّد عميو، أّما الدجاجي فاكتفى بشقل رّد 
البرخييغ عمييع، كىػ رّد يذابو ما سشحكخه عغ ابغ جشي كالعكبخّؼ، ككضع ابغ جشي 

َػاب؛ لمخّد عمى قػؿ الفخاء كمغ تابعو عشػ  اًنا، كقاؿ عشو: ُىَػ أبعج اأْلَْقَػاؿ مغ الرَّ
ألّنو يمـد ))َأف يكػف ااِلْسع َمتى ححفت ِمْشُو اأْللف مغ معشى التَّْثِشَية؛ َدااًل عمى َما 
َكاَف يجؿ َعَمْيِو َكاأْللف ِفيِو؛ أِلَنَّظ لع تعخض لريغتو َكِإنََّسا ححفت إعخابو...كيفدجه 

َػ َأف اأْللف َلػ َكاَنت إعخاًبا لَػَجَب َأف تقمب اْلَػاك ِفي )محركاف( َأْيزا َشْيء آخخ، َكىُ 
   .(ٕ)َياء؛ أِلَنََّيا َراِبَعة قج َكقعت شخًفا، َكاأْللف بْعجَىا ِإْعَخاب كالزسة مغ زيج َكبكخ((

ْعَخاب دخل       كأّما العكبخّؼ، فخّد عمى الفخاء مغ ثالثة كجػه، ))َأحجَىا: أفَّ اإْلِ
اَلـ ليفرل َبيغ اْلسَعاِني، َكَذِلَظ يحرل بإعخاب َكاِحج، َفاَل َحاَجة ِإَلى آخخ، اْلكَ 

َكالثَّاِني: َما ذىب ِإَلْيِو اَل َنِطيخ َلُو َكاَل يرحُّ ِقَياسو عمى )اْمِخغ( ك )ابشع(، ألفَّ 
ْعَخاب الحخكات ُىَشا َتاِبَعة لحخكؼ العّمة، َكَىَحا يثبت اْلَحَخَكة ِفي اْلَػْقف َمَع أ فَّ اإْلِ
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ؼ قػُلو ِإَلى َأف يكػف  يححؼ ِفي اْلَػْقف، َكالثَّاِلث: أفَّ )فػؾ( ك )ُذك َماؿ( حخفاف َكُيَؤدِّ
ْعَخاب ِفي َجِسيع اْلَكِمَسة((    .(ٔ)اإْلِ

كاختار الدجاجّي كابغ جشي كالعكبخّؼ محىب سيبػيو، كىػ قػلو: أفَّ ُحُخكؼ العمَّة     
ر ِفيَياِفيَيا ُحُخكؼ ِإْعَخاب ْعَخاب مقجَّ ،كأسيب ابغ جشي في االحتجاج لسحىب (ٕ)، َكاإْلِ

 .(ٖ)سيبػيو، حتى استغخؽ احتجاجو أربع عذخة صفحة

، قاؿ ابغ جشي (ٗ)كذىب األخفر إلى أف ىحه الحخكؼ دليل عمى اإلعخاب    
))كقاؿ أبػ الحدغ: إف األلف في التثشية ليدت حخؼ إعخاب، كال ىي أيًزا إعخاب 

ا دليل اإلعخاب، فإذا رأيت األلف عمست اف االسع مخفػع كإذا رأيت الياء عمست كلكشي
، كحجتو في ذلظ أف ))األلف إف كانت حخؼ (٘)اف االسع مجخكر أك مشرػب((

إعخاب فيشبغي أف يكػف فييا إعخاب ىػ غيخىا، كسا كاف في الجاؿ مغ زيج كنحػىا 
عخاب كال إعخاب فيو ، كال يكػف كلكشيا دليل عمى اإلعخاب؛ ألّنو ال يكػف حخؼ إ 

  .(ٚ)ىػ(ٕ٘ٛكاختاره السبّخد ) (ٙ)إعخاب إاّل في حخؼ((

كيطيخ أّف عمة ىحه األحخؼ تعػد إلى االستعساؿ الحؼ كضعت لو، كتكمست بو    
العخب،  فقاؿ في السحاىب الدابقة: ))كلكّل مشيع عمل ال فائجة في اقتزائيا ىا ىشا، 
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و يحىب إلى أّف ىحه األقػاؿ كميا متكمفة متعدفة، كأف كقج كاف بعس مغ قخأنا عمي
   .(ٔ)أصّح الػجػه فييا أف يقاؿ: عمى ذلظ ُكضعت ككحلظ ُسسعت((

كضاىخ قػلو أّنو لع يختس محلًبا مغ ىحه السحاىب، كلعمو ذكخ رأؼ مغ قخأ عميو     
 إشارة مشو إلى مػافقتو.

 األلف والالم في اًلسم الظاهر:-2

ـ يكػف ذكخ العكب     خّؼ قػؿ الكػفييغ: إّف االسع الطاىخ ِإذا دخمت َعَمْيِو األلُف َكالالَّ
اِعخ:  َمْػُصػال كاحتّجػا بقػؿ الذَّ

   (ٕ)كأْجِمُذ ِفي أفياِئو باألصائلِ   لَعْسخؼ ألْنَت البيُت ُأكِخـُ أىَمو   

.  َأؼ: َأْنت الَِّحؼ ُأكـخ

ػاًل، أّما ما أنذجكه، فقج أكلو مغ كلع يختس محىبيع، كذىب إلى أّنو ليذ مػص     
َكْجَيْيغ، َأحجىَسا: أّف اْلَبْيت ُمْبَتجأ ثاٍف، َكأْكـخ أَىمو: الخبُخ، كالّثاني: َأنو أراَد: اْلَبْيت 

ُخكَرة ، فححَؼ الَِّحؼ لمزَّ   .(ٖ)الَِّحؼ ُأكـخ

التػراة ثع  )مثل الحيغ ُحّسمػاكصّخح الفخاء بسا ُندب إلى الكػفييغ عشج قػلو تعالى:     
، فقاؿ: ))كاف شئت جعمت )يحسل( صمة (ٗ)لع يحسمػىا كسثل الحسار يحسل أسفارا(

لمحسار، كخنظ قمت: كسثل حسار يحسل أسفارا؛ ألّف ما فيو األلف كالالـ، قج يػصل، 
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فيقاؿ ال أمخُّ بالخجل يقػؿ ذلظ، كقػلظ بالحؼ يقػؿ ذلظ، كال يجػز في زيج، كال 
 .(ٔ)الحخؼ فيو األلف كالالـ(( عسخك أف يػصل كسا يػصل

 ُّٱ، كقػلو:(ٕ) َّ خك حك جك مق حق ُّٱكمسا احتّج بو الكػفيػف قػلو تعالى:    

 َّ مب خب حب جب

، ذكخ اليتيغ الدجاجي في كتاب الالمات شػاىج (ٖ)

في دخػؿ األلف  اعمى مجيء )أؿ( اسًسا مػصػاًل بسعشى )الحؼ( كقج افخد مبحثً 
بسعشى )الحؼ( عمى محىب  مػصػاًل  اف اسسً كالالـ عمى األسساء السذتقة كتكػ 

 { صػيل} مغ ال الكػفييغ، كمغ الذػاىج التي ذكخىا، قػؿ الذاعخ:

 (ٗ)أبعمي ىحا بالخحى الستقاعُذ    تقػؿ كصّكْت صجرىا بيسيشيا 

فعمى تخكيل الكػفييغ )أؿ( في )الستقاعذ( بسعشى )الحؼ(، ك)بالخحى( صمتو     
ؼ البرخييغ فػ)أؿ( فيو لمتعخيف، أك أنيع يعجكف )أؿ( تقّجَمْت عميو، كأّما عمى رأ

 .(٘)ال صمة ابسعشى الحؼ، كتكػف )بالخحى( تسييدً 

كالبرخيػف ال يجيدكف ذلظ كسا تقجـ، كاحتّجػا بخّف ))االسع الطاىخ يجؿُّ عمى    
معشى مخرػص في نفدو، كليذ )كالحؼ(؛ ألنو ال يجّؿ عمى معشى مخرػص ااّل 

 .(ٙ)مبيع((برمة تػضحو؛ ألنو 

كيخّجح الباحث رأؼ البرخييغ الستقجـ؛ ألّف ما ُكضع لسعشى ال يشػب عشو غيخه إال    
  لغخض أك فائجة غيخ مػجػدة في معشى األكؿ.

                                                           
 .ٜٕٔ/ٔمعاني القخآف  (1)

 .ٙ٘سػرة األنبياء:  (8)

 .ٕٓسػرة يػسف:  (3)

 .ٖٗٛ/ٙٔتاج العخكس  ، يشطخ:ضيخه الستقاعذ" إنسا ىػ الحؼ يخخج صجره كيجخل ،ٖٗ/ٔألبي ممحع الدعجؼ في الكامل  (4)

 .ٛ٘الالمات  (5)

 .ٜ٘٘/ٕ - ٗٓٔ: السدخلةاالنراؼ (6)



 
 
 
 

 
 

 مسائل متفرقةآراء الكوفيني يف 
 

 
 
 
 

 



 الفصل الرابع: آراء الكوفيين في مسائل متفرقة
 

(535) 

 

 الفصل الرابع: آراء الكهفيين في مدائل متفرقة.

 

بعج تقديع آراء الكػفييغ عمى الفرػل الثالثة الستقجمة اقتزت الجراسة أن يكػن     

الفرل الخابع بعشػان )السدائل الستفخقة(؛ ألّن كل مبحث مغ ىحه اآلراء والسدائل 

يحتػؼ عمى مجسػعة قميمة مغ اآلراء تحت عشػان كبيخ، فمع يدسح السقام بػضع كل 

ىحا الفرل ثّع قدسشاىا عمى مباحث  فيراء مبحث مشيا تحت فرل، فجسعشا ىحه اآل

وتشاولشاىا بالجراسة والسشاقذة كدائخ اآلراء، أّما تقديسيا، فكان السبحث األول لألفعال 

 والثاني لمعصف، والثالث لإلعخاب، والخابع آلراء أخخػ.
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 الطبحث األول: آراء في األفعال.

 األصل في األفعال اإلعراب::  اوًل  

الدجاجّي عغ الكػفييغ قػليع: إّن أصل اإلعخاب لألسساء واألفعال، قال نقل     
الدجاجّي: ))وقال الكػفيػن: أصل اإلعخاب لألسساء واألفعال، وأصل البشاء 
لمحخوف، فكل شيء زال عغ اإلعخاب مغ األسساء واألفعال، فمعمة أزالتو عغ 

  .(ٔ)أصمو((

 وذكخ ليع ثالث حجج، وسأوجدىا بسا يأتي:

الحجة األولى: أّن األصل في األفعال اإلعخاب؛ لسا يجخميا مغ السعاني     
السختمفة، لػقػعيا عمى األوقات الصػيمة السترمة السجة، فكان قػلشا: )يقػم زيج( 
يحتسل معشى قائع، وتأويمو: سػف يقػم عمى االستكبال، كسا قالػا: فالن يصيع هللا، 

يصػل إلى انقزاء الفاعل، وىحه الحّجة فأمكغ ان تقع )يصيع( عمى زمان مترل، و 
 مذابية لحجة البرخييغ في إعخاب الفعل السزارع.

الحّجة الثانية: أن األفعال أيزا تختمف معانييا كسا اختمفت معاني االسساء،    
فتكػن ماضية، ومدتقبمة، ومػجبة، ومشفية، ومحازؼ بيا، ومأمػرا بيا، ومشييا عشيا، 

والغائب. والحكخ واالنثى؟ وجػاب ىحه الحجة: إن اختالف وتكػن لمسخاشب والستكمع 
معاني األفعال إنسا ىػ لغيخىا ال ليا؛ ألنو إنسا تختمف معانييا لألسساء التي تعسل 

 فييا. 

الحجة الثالثة: وقػع الفعل بيغ الحخف واالسع، فأشبو األداة بأنو ال يمدم السعشى    
شبو االسع بػقػعو عمى دائع الفعل، وىػ في كل الحاالت كسا يمدم االسع صاحبو، وأ

                                                           
 .ٕٙ/ٔ, وىسع اليػامع ٘ٗ/ٔ, وشخح األشسػني ٖٖٓ/ٔ, ويشطخ: تػضيح السقاصج ٛٚاإليزاح  (5)
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الحؼ قجمشا ذكخه، فأعصي بحرة شبيو االسع، الخفع والشرب، وخز بالجدم لحرة 
شبيو الحخف، وىحه الحجة ذكخىا البرخيػن، وألجميا قدسػا األفعال إلى معخب 

  .(ٔ)ومبشي، فسا أشبو الحخف كان مبشًيا، وما أشبو االسع كان معخًبا

استجّل بو الكػفيػن كحلظ: أّن المبذ الحؼ أوجب اإلعخاب في األسساء ومسا     
مػجػد في األفعال في بعس السػاضع، نحػ: ال تأكل الدسظ وتذخب المبغ؛ إذ إّن 
إعخاب الفعل )تذخب( يغيخ معشى الجسمة، فالخفع عمى االبتجاء، والشرب عمى السعية 

لبرخيػن بأن الشرب في بعجم الجسع بيغ أكل الدسظ وشخب المبغ، وأجاب ا
)وتذخب( بـ)أن( مزسخة، والجدم عمى إرادة )ال(، والخفع عمى القصع، فمػ أضيخت 
العػامل السزسخة لكانت دالة عمى السعاني، ولع يحتج إلى اإلعخاب: وليذ كحلظ: 

  .(ٕ))ما أحدغ زيجا(؛ ألن الخافع والشاصب والجار ىػ أحدغ

ْعَخاب ))ِإنََّسا ُىَػ ِفي اأْلَْسَساء دون اأْلَْفَعال، َوالّجاَلَلة وبيغ ابغ الػراق أن أصل     اإْلِ
عمى َذِلظ َأن اأْلَْسَساء َلػ لع تعخب ألشكل َمْعَشاَىا، َأال تخػ َأنَّظ َلػ قمت: َما أحدغ 
زيٌج، َلُكْشت ذاما َلُو، َوَلػ قمت: َما احدُغ زيٍج؟ َلُكْشت مدتفيسا َعغ َأْبَعاضو َأيَيا 

ْعَخاب ِفي َىِحه اْلُػُجػه، أحد با، َفَمػ أسقط اإْلِ غ، َوَلػ قمت: َما أحدَغ زيجا! َلُكْشت ُمَتَعجِّ
ْشَكال، َوأما اأْلَْفَعال َفِإنََّيا  الختمصت َىِحه اْلسَعاِني، َفَػَجَب َأن تعخب اأْلَْسَساء ليدول اإْلِ

ْخُرػَصة، فإعخابيا َأو َتخكَيا اَل َلػ لع تعخب لع يذكل َمْعَشاَىا، أِلَنََّيا بشيت ألزمشة مَ 
ْعَخاب ِزَياَدة، َومغ َشخط اْلَحِكيع َأال يِديج لغيخ َفاِئَجة، َفَكاَن حق  يخل بسعشاىا، َواإْلِ

  .(ٖ)اأْلَْفَعال كمَيا َأن تكػن سػاكغ((

                                                           
 .ٕٛ-ٓٛيشطخ: اإليزاح  (5)

 .ٖٖٓ/ٔيشطخ: تػضيح السقاصج  (2)

 .ٖٗٔ-ٕٗٔعمل الشحػ  (3)
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والكػفيػن في قػليع الستقجم يحىبػن إلى أّن االسع والفعل مذتخكان في أصل     
خيغ ِإَلى َأن اْلِفْعل َأَحق باإلعخاب مغ ااِلْسع؛ أِلَنَُّو وجج اإلعخاب، َوذى ب بعس اْلُسَتَأخِّ

، قال أبػ (ٔ)ِفيِو ِبَغْيخ َسَبب، َفُيَػ َلُو ِبَحاِتِو ِبِخاَلِفِو ااِلْسع، َفُيَػ َلُو اَل ِبَحاِتِو، َفُيَػ فخع
  .(ٕ)حيان: ))وىحا مغ الخالف الحؼ ال يكػن فيو كبيخ مشفعة((

ويطيخ لمباحث أّن ما ما ذكخه أبػ حيان يػافق البحث المغػّؼ الحجيث، فالبحث     
 في مدائل األصل والفخع إذا لع يكغ فيو فائجة، فاألولى تخكو وعجم التعسق فيو.

 فعل األمر معرب: : اثانيً 

)ُقْع(: نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ: أّن فعل األمخ ُمْعَخٌب ِباْلَجْدِم؛ ألنَّ األصَل ِفي     
ِلَتُقْع، وألنَّ حخوَف العمَّة تدقُط مغ َىَحا اْلِفْعل َنْحػ: اْغُد واْسَع واْرِم، َكَسا تدقُط 

 .(ٖ)بالجازم

ولع يختس العكبخّؼ محىب الكػفييغ، وذىب إلى أّن األصَل ِفي اْلِفْعل البشاُء، أّما     
والجليل عمى بشاء فعل ما أُعخب مغ األفعال، فمسذابيِتو االسع بحخِف السزارعِة، 

األمخ َأن )َنَدال( وباَبو مبشيّّ لكياِمو مقاَم األمِخ، وأجاب عغ احتجاجيع بَأن )ُقْع( 
و)اذىْب( أصٌل ِبَشفِدِو، َوَلْيَذ األصُل ِفيِو َما ذكُخوا؛ ألنَّو َلػ كاَن َكَحِلظ َلَمِدَم ِمْشُو 

َذِلظ مخالٌف لأْلَْصل َواَل سساَع  ححُف اْلَعاِمل وحخِف السزارعة وتغييُخ الريغة، وكلّّ 
يجلُّ َعَمْيِو، كسا أنَّ الجدَم يحتاُج ِإَلى جازم وتقجيُخ اْلَجاِزم مستشٌع، وأّما ححف حخف 
العمة، فألنَّ البشاَء ُيحىُب الحخكَة، فيحىُب الحخَف القائَع مقاَميا، وحخوُف العّمة َقاَمت 

  .(ٗ)مقاَم اْلَحَخَكة
                                                           

 .ٕٙ/ٔيشطخ: ىسع اليػامع (5)

 .ٖٗٛ/ٕاالرتذاف  (2)

 .ٕٚٗ/ٕ - ٕٚ: السدألة, واإلنرافٜٖ/ٔ, ويشطخ لخأؼ الكػفييغ في شخح الكتاب لمديخافي ٛٔ-ٚٔ/ٕيشطخ: المباب  (3)

 .ٕٓ-ٜٔ/ٕيشطخ: المباب  (4)
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الكػفييغ ورود فعل األمخ عمى األصل في نحػ قخاءة ُأبي بغ ومسا يؤيج محىب     
، وخز سيبػبو ححفيا، وىي (ٔ)كعب عغ الشبّي صمى هللا عميو وسمع )فمتفخحػا(

 { ػافخ} مغ المزسخة في الذعخ كقػل الذاعخ: 

  (ٕ)إذا ما خفت مغ شيء تباال    دمحم تفج نفدظ كل نفذ

تزسخ الالم، وتعسل في فعل األمخ، ألن عػامل ، ومشع الديخافي أن (ٖ)أراد لتفج   
 .(ٗ)األفعال ضعيفة

وأكثخ الحيغ ذكخوا قػل الذاعخ الدابق، عمى أنو جخػ عمى محىب أىل الكػفة      
في ححف الم الجدم، وكحلظ تقجر الم األمخ في اسع الفعل في نحػ )صو، ومو، 

، وكحلظ قخاءة (٘)لتشدلوحييال(، وندال ودراك؛ ألن صو بسعشى اسكت، وندال بسعشى 
 بجدم العيغ. (ٙ))ولترشع عمى عيشي(أبي جعفخ يديج 

وأثبت العكبخؼ أن حخف السزارعة، والم األمخ، وإن لع يمحق فعل األمخ في     
المفع فيسا مقجران، ففي قػلظ )قع( التقجيخ لتقع، ويجل عمى ذلظ أن ححف الم األمخ 

 .(ٚ)في البيت الستقجم اقج جاء صخيحً 

 

 

                                                           
 .ٕٚٗ/ٕ - ٕٚ: السدألة, واإلنرافٖٖٔ/ٔيشطخ: السحتدب  (5)

 .ٖٓ٘، معجع شػاىج العخبية :  ٗٔ/ٜيشطخ الخدانة  وقيل البي شالب  ندب البيت إلى حدان، واألعذى (2)

 ٜ.ٓ-ٛ/ٖيشطخ: الكتاب: (3)

 .ٜٖ/ٔيشطخ: شخح الكتاب  (4)

 .ٕٖٓ/ٕيشطخ: الخرائز  (5)

 .ٕ٘/ٕ, والقخاءة في السحتدب: ٜٖسػرة شو:  (6)

 .ٕٔٔمدائل خالفية:  (7)
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 األفعال الهاقعة بعد )إْن( الطخّففة من الثقيمة::  اثالثً 

نقل الخػارزمّي محىب الكػفييغ في األفعال الػاقعة بعج )إن( السخففة مغ الثقيمة،     
فحىبػا إلى جػاز وقػع األفعال الشاسخة لالبتجاء وغيخىا مغ األفعال؛ واحتّجػا بقػل 

  { كامل} مغ الالذاعخ: 

 (ٔ)حمت عميظ عقػبة الستعسج    السدمسً  ىبمتظ أمظ ان قتمت

وخالفيع الخػارزمي وذىب إلى أّن )إْن( السخففة السكدػرة تمدميا الالم الفارقة في     
الخبخ، وأن يكػن الفعل الػاقع بعجىا مغ األفعال التي تجخل عمى السبتجأ والخبخ؛ 

مى السبتجأ والخبخ، فمّسا ألّن السبتجأ والخبخ تعاقباىا قبل تخفيفيا، ))في كػنيا داخمة ع
ُخّففت جاز الجسع بيشيا وبيغ التي تعاقبيا بخالف سائخ األفعال التي لع يكغ بيشيا 

  .(ٕ)ىحه األلفة، وقج جّػز الكػفيػن دخػليا في غيخىا((

وضاىخ قػل ابغ ىذام أّنو يػافق الكػفييغ؛ إذ ذىب إلى أن األكثخ في ىحا الفعل     

 جس ُّ ،(ٖ) َّ نث مث زث ُّ نحػ قػلو تعالى: ان ناقًر الحؼ يأتي بعجىا أن يكػ 

أما في  ،(٘) َّ ٰى ين ىن نن من ُّ ،(ٗ) َّ خس  حس جس

شمت غيخ ناسخ نحػ قػلو:  االساضي فيػ دون ذلظ قال: )ودون ىحا ان يكػن ماضيً 
 .(ٙ)…((ايسيشظ ان قتمت لسدمسً 

                                                           
 .ٙٛٙ/ٔٔلدان العخب يشطخ: َىِبَمْتُو ُأمُّو: َثِكَمْتو  ،٘ٓ٘/ٔ, وشخح الكافية الذافية ٖ٘٘/ٗالبيت لعاتكة زوج الدبيخ بغ العػام يشطخ: شخح السفرل  (5)

 .ٙٗٔتذخيح العمل  (2)

 .ٖٗٔسػرة البقخة:  (3)

 .ٖٚسػرة اإلسخاء:  (4)

 .ٔ٘سػرة القمع:  (5)

 . ٖٚ-ٖٙيشطخ: مغشي المبيب  (6)
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ومسا ُنقل مغ كالم العخب الحؼ يؤيج محىب الكػفييغ في دخػليا عمى الفعل      
، (ٔ)ا(، يخيج انظ قشعت كاتبظ سػشً اغيخ الشاسخ قػل العخب: )إن قشعت كاتبظ لدػشً 

 .(ٕ)ومغ ذلظ قخاءة ابغ مدعػد ))اْن لبثتع لقميال((

وذكخ ابغ يعير حجة البرخييغ في مشع إيالء الفعل غيخ الشاسخ الساضي      
، اتعسل فيو شيئً  )إن(، وحجتيع في ذلظ لسذابيتيا )إن(، التي تأتي لمسجازاة، وىي ال

 .(ٖ)فأتػا بيا مع لفع الساضي

وإن كان –ويخػ الباحث أّن محىب الكػفييغ مقبػل، لػرود الدساع الحؼ يؤيجه     
 إذ إّن محىبيع مبشي عمى الجػاز وليذ الػجػب. -قميال

 عمة خفة السم وثقل الفعل::ارابعً 

وثقل الفعل، فحكخ ذكخ الدجاجّي محىب بعس الكػفييغ في تعميل خفة االسع     
عغ الكدائي، والفخَّاء، وىذام أّن ))االسع أخف مغ الفعل؛ ألّن االسع يدتتخ في 
الفعل، والفعل ال يدتتخ في االسع، وكان ثعمب يقػل: األسساء أخّف مغ األفعال؛ 

  .(ٗ)ألّن األسساء جػامج ال تترّخف، واألفعال تترخف، فيي أثقل مشيا((

 اليع: إّن الفعل أثقل مغ االسع؛ ألن األسساء ))أشّج تسكشً ونقل عغ البرخييغ قػ     
مغ األفعال؛ ألن األسساء يدتغشي بعزيا ببعس عغ األفعال، كقػلظ: هللا رّبشا، 

  .(٘)ودمحم نبيشا، وزيج أخػك، والفعل ال يدتغشي عغ االسع، وال يػجج إاّل بو((
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ل غيخ الحؼ ُنقل عغ البرخييغ، أّما العكبخّؼ، فحكخ تعميال لخفة االسع وثقل الفع     
فقال: ))والخفة والثقل يعخفان مغ َشِخيق اْلَسْعشى اَل مغ َشِخيق المَّْفع، فالخفيف َما 
قمت مجلػالتو ولػازمو، والثقيل َما كثخ َذِلظ ِفيِو، فخفة ااِلْسع َأنو يجل عمى ُمَدّسى 

رجل فان َمْعَشاَىا ومدساىا الّحكخ مغ  َواِحج، َواَل يْمدمو َغيخه ِفي َتْحِقيق َمْعَشاُه، كمفطة:
بشي آدم...َومعشى ثقل اْلِفْعل َأن مجلػالتو ولػازمو َكِثيَخة، فسجلػالتو اْلَحجث والدمغ، 

  .(ٔ)ولػازمو اْلَفاِعل َواْلَسْفُعػل َوالتََّرخُّف َوغيخ َذِلظ((

وثقل الفعل وبالخجػع إلى حجة الكدائي والفخاء وىذام في بيان عمة خفة االسع      
يطيخ لشا أّنيا عمة جيجة تختقي إلى مدتػػ القبػل والدكػت، بخالف حجة ثعمب 
التي كان مدتػاىا أقّل كسا صّخح بحلظ شػقي ضيف؛ إذ قال: ))وعقل ثعمب مغ ىحه 
الشاحية لع يكغ مثل عقل الفخاء والكدائي، فقج كان ييبط عشيسا درجات، ويتزح ذلظ 

و... فحاول أن يأتي بعمة أخخػ ليحه الخفة، فقال: في كثيخ مغ آرائو وتعميالت
األسساء أخف مغ األفعال؛ ألن األسساء جػامج ال تترخف واألفعال تترخف، فيي 
أثقل مشيا، ومعخوف أن مغ األسساء ما يترخف وىػ السذتقات، ونفذ التعميل ليذ 
متجيا؛ ألن السعقػل أن يكػن السترخف أخف، ولحلظ ترخف وتحخك في صػر 

  .(ٕ)تمفة((مخ

ونقل لشا الدجاجي عمة مختبصة بالعمة الدابقة مغ قػل الكػفييغ: ))لع تخفس      
  .(ٖ)األفعال لثقميا، ولع تجدم األسساء لخفتيا ليعتجل الكالم((
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وقػليع الدابق مبشي عمى قػل سيبػيو وىػ ))أّن األفعال أثقل مغ األسساء، ألّن     
، فسغ ثع لع يمحقيا تشػيغ ولحقيا الجدم ااألسساء ىي األولى وىي أشج تسكشً 

  .(ٔ)والدكػن((

ونقل الدجاجي محىب سيبػيو، في عمة امتشاع الفعل مغ الخفس؛ ألّنو ))ليذ      
في األفعال السزارعة جّخ، كسا أنو ليذ في األسساء جدم؛ ألّن السجخور داخل في 

، واختاره الدجاجّي (ٕ)السزاف إليو معاقب لمتشػيغ، وليذ ذلظ في ىحه األفعال((
محلًبا لو، وعّج غيخه مغ العمل معتِسًجا عميو، قال:  ))ىحا الحؼ يعتسج عميو في امتشاع 
األفعال مغ الخفس، وكل عمة تحكخ بعج ىحا في امتشاع األفعال مغ الخفس، فإنسا 
ىي شخح ىحه العمة وإيزاحيا أو مػّلجة مشيا، وليذ فييا زيادة معشى بػجو وال سبب، 

  .(ٖ)في محىب البرخييغ وال الكػفييغ((ال 

 وذكخ لشا الديخافي عماًل كثيخة في تػجيو امتشاع خفس الفعل السزارع، مشيا: 

إّن الجخ إنسا يكػن بأدوات يدتحيل دخػليا عمى األفعال، وىي حخوف الجخ، -ٔ
 وباإلضافة السحزة، وليذ لجخػل ذلظ عمى األفعال معشى يعقل.

إال نكخة، وال يكػن شيء مشو أخّز مغ شيء، فإذا كانت إن الفعل ال يكػن -ٕ
اإلضافة إنسا يشبغي ليا زيادة معخفة السزاف، وال سبيل إلى أن يعخف السزاف 

 إليو، حتى يكػن مقرػرا إليو معخوفا، فيتعخف السزاف بحلظ، لع يرح.
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إن الفعل إّنسا ىػ المفع الجال عمى حجث في زمان ماض أو غيخ ماض، فمػ -ٖ
ا إلى الفعل كشا قج أضفشا إلى الحجث والدمغ، ال إلى أحجىسا، وال يرح أضفش

 .(ٔ)اإلضافة إلى زمان غيخ متحرل

ونقل عغ األخفر عمتيغ في تػجيو امتشاع خفس الفعل، إحجاىسا: أنو قال: لػ      
أضفشا إلى الفعل الحتجشا بعجه إلى الفاعل، وقج عمسشا أن السزاف إليو يقػم مقام 

ولع يبمغ مغ قػة التشػيغ عشجه أن يقػم مقامو شيئان، والعمة الثانية، زعع أن التشػيغ، 
األفعال أدّلة عمى غيخىا، يعشي عمى الحجث والدمان وعمى فاعمييا ومفعػلييا، وزعع 
أن السزاف إليو مجلػل عميو؛ قال: واألفعال أدلة، وليدت بسجلػل عمييا، فال يزاف 

  .(ٕ)عميو ال إلى الجليل إلييا؛ ألن اإلضافة إلى السجلػل

ويبجو أّن البحث عغ تعميل لخفة االسع وثقل الفعل، وتعميل المتشاع الفعل مغ      
الجّخ أمخ مبشي عمى االجتياد الحاتي لبيان عقمية السعمل، وتجخل في فمدفة الشحػ 
وكل تعميل مشيا قابل لمقبػل والخّد, والدعي نحػ تيديخ الشحػ وتعميسو يقتزي عجم 

 شالة في مباحثو.اإل

 اكتفاء )ظّن( بطفعهل واحد: :اخامدً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز اكتفاء ضّغ بسفعػل واحج، نحػ قػلشا: ضّغ زيٌج    
اِعخ: ػا بقػل الذَّ  { صػيل} مغ ال َقاِئسا َأبػُه، واحتجُّ

 (ٖ)بعادّيتي تكحاُبو وجعائُموْ   أضغَّ ابُغ شخثػث ُعتيبُة َذاِلًبا 
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العكبخّؼ إلى أّن التعبيخ الدابق غيخ جائد؛ ألّن )زيٌج( َفاعل و )َقاِئسا( مفعػل وذىب 
و )َأبػُه( َفاعل اْلكيام، وَلْيَذ ِفي اْلَكاَلم سػػ مفعػل َواِحج، وعّج ىحا البيت شاذِّا اَل 

 .(ٔ)يعّخج َعَمْيوِ 

وقج أنذج وضاىخ كالم الفخاء في معاني القخآن امتشاع نحػ التعبيخ الدابق،      
، وذىب ابغ الدخاج إلى جػاز االقترار عمى السفعػل (ٕ)البيت الدابق وعّجه شاًذا

األول في الفعل الحؼ يتعجػ إلى ثالثة مفاعيل، وعجم إجازة االقترار عمى السفعػل 
الثاني، أّما ضّغ وأخػاتيا فمظ أن تقترخ عمى الفاعل، وال يجػز أن تقترخ عمى 

تحال ىحا مغ جية السعشى؛ ألنظ إذا قمت: )ضششت زيجا السفعػل األول، وإنسا اس
مشصمقا(، فالذظ إنسا وقع في االنصالق، ال في زيج  فمحلظ ال يجػز أن تقػل: )ضششت 
زيجا(، وتقصع الكالم، ويجػز أن تقػل: )ضششت(، وتدكت، فيداوؼ )قست( في أنو ال 

  .(ٖ)يتعجػ

جػاز االقترار عمى أحج  وخالفو أبػ البخكات األنبارؼ، فحىب إلى عجم    
السفعػليغ فيسا تعجػ إلى ثالثة مفاعيل، فقال : ))وضْخٌب يتعجػ إلى ثالثة مفعػليغ، 
كقػلظ: أعمع هللا زيجا عسخا خيخ الشاس، ونبأ هللا عسخا بذخا كخيسا، وىحا الزخب 
مشقػل باليسدة والتزعيف مسا يتعجػ إلى مفعػليغ، ال يجػز االقترار عمى 

 .(ٗ)أحجىسا((

ويطيخ أّن االقترار عمى مفعػل واحج في باب ضّغ لع يجعمو الكػفيػن مصمًقا،     
بل جعمػه في الجسمة التي يكػن السفعػل األول فييا مذتًقا وفاعمو ضاىخ بعجه، فقائًسا 
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أبػه، وذالًبا تكحاُبو حالتان خاصتان بخالف قػلشا: أضّغ زيٌج قائسا، فشدكت مغ دون 
–وىحا القيج لو أثخ كبيخ لع يبيشو العكبخّؼ؛ ألّن الفاعل )أبػه ذكخ فاعل )قائًسا(، 

 تكحاُبو( يػحي لمكػفييغ بتسام السعشى وعجم الحاجة إلى مفعػل ثان.

 مجيء الفعل الطاضي حاًل من دون قد: :اسادسً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع: إّن الفعل الساضي يجػز أن يأتي حااًل بجون      
))ألنَّ َأكثخ َما ِفيِو أنَّيا غيخ َمْػُجػَدة ِفي زَمان اْلِفْعل َوَذِلَظ اَل يْسَشع اْلَحال )قج(؛ 

  .(ٔ)السقجَّرة((

بغيخ تقجيخ )قج( بسا ورد مشو، قال هللا  واحتّج الكػفيػن لجػاز وقػع الساضي حااًل     
فـ)حرخت(: فعل ماٍض، وىػ في  ،(ٕ)﴿َأْو َجاُءوُكْع َحِرَخْت ُصُجوُرُىْع﴾تعالى: 

مػضع الحال، وتقجيخه: َحِرَخًة صجورىع، والجليل عمى صّحة ىحا التقجيخ قخاءة مغ 
، وقال أبػ صخخ (ٖ)وىي قخاءة يعقػب الحزخمي أو جاؤوكع حرخة صجروىع(قخأ: )

 { صػيل} مغ ال اليحلي:

 (ٗ)كسا انتفَس العرفػُر بّممو القْصخُ     وإّني لتعخوني لحكخاِك نفزةٌ 

فـ)بّممو(: فعل ماٍض، وىػ في مػضع الحال، فجّل عمى جػازه، ومّسا يجّل عمى جػازه  
أّن كّل ما جاز أن يكػن صفة لشكخة، نحػ: مخرُت بخجٍل قاعٍج، وغالٍم قائٍع، جاز أن 

والفعل الساضي  لمسعخفة، نحػ: مخرت بالخجل قاعًجا، وبالغالم قائًسا، يكػن حااًل 

                                                           
 .ٖٜٔ/ٔالمباب  (5)

 ٜٓسػرة الشداء:  (2)

 .ٖٗٔ/ ٔيشطخ: معاني القخاءات  (3)

 .ٙٓٔ/ ٕٗ, واألغاني ٜٗ٘/ ٕيشطخ: الذعخ والذعخاء  (4)



 الفصل الرابع: آراء الكوفيين في مسائل متفرقة
 

(547) 

 

يجػز أن يكػن صفة لمشكخة، نحػ: مخرت بخجل قعج، وغالم قام، فيشبغي أن يجػز أن 
  .(ٔ)لمسعخفة، نحػ: مخرُت بالخجل قعج، وبالغالم قام، وما أشبو ذلظ يقع حااًل 

ىحا وقج وججنا الفخاء يحىب محىب الجسيػر في كتابو )معاني القخآن(؛ فحىَب     
بإضسار )قج( أو إضياره، ومّثل ِلسا ذىَب إليو  اماضيً  الحال فعاًل إلى القػل بػقػع 

جاءوكع  -و هللا أعمع -قال: ))يخيج ﴿أْو جاُءوُكع َحِرَخْت ُصُجوُرُىْع﴾،بقػلِو تعالى: 
 .(ٕ)قج حرخت صجورىع﴾

فإّما أن تكػن ندبة الخأؼ إلى الكػفييغ خصأ تجاولو الشحاة، أو أن يكػن السخاد     
 بعزيع؛ ألّن الفخاء يخػ خالف محىبيع. بالكػفييغ:

أّما العكبخّؼ، فيخػ أّن ))اْلِفْعل اْلَساِضي ال يكػن َحاال إالَّ بـ)قج( مطيخة َأو     
مزسخة َكَقْػِلظ َجاَء زيج ركب؛ ألنَّ اْلَحال إمَّا ُمَقارَنة َأو مشتطخة، والساضي ُمْشَقصع 

َمان، و)قج( تقخبو مغ اْلَحال(( َعغ زمغ اْلَعاِمل، َوَلْيَذ بييئة ِفي َذِلظ ، قال: (ٖ)الدَّ
َفقيل التَّْقِجيخ: قػًما حرخت،  )َأو جاؤوكع حرخت ُصُجورىْع())فأّما َقْػلو َتَعاَلى: 

فالفعل صفة اَل َحال، َوقيل: ُىَػ ُدَعاء ُمْدَتْأنف، َوقيل: َلفطو َماض َواْلسْعَشى عمى 
ن اْلحْرخ َكاَن َمْػُجػًدا َوقت مجيئيع السزارعة َأؼ: جاؤوكع تحرخ ُصُجورىْع؛ أِلَ 

  .(ٗ)فحقو أّن يعّبخ َعشُو ِبفعل اْلَحال، َوقيل: التَّْقِجيخ: قج حرخت((

، واحتّجػا عمى أّن الفعل (٘)ومحىب العكبخّؼ الدابق ىػ محىب البرخييغ
بغيخ تقجيخ )قج( بػجييغ، أحجىسا: أّن الفعل الساضي  الساضي ال يجػز أن يقع حااًل 
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يجّل عمى الحال، فيشبغي أاّل يقػم مقامو، والػجو الثاني: أّنو إّنسا يرمح أن يػضع  ال
مػضع الحال ما يرمح أن يقال فيو: اآلن، أو الداعة، نحػ: مخرُت بديج يزخب، 
ونطخُت إلى عسخو يكتب؛ ألّنو يحدغ أن يقتخن بو )اآلن( أو )الداعة(، وىحا ال 

، فالسجيء بمفع )قج( ىاىشا، لطاىخ (ٔ)حااًل  يرمح في الساضي، فيشبغي أاّل يكػن 
، قال ابغ جّشّي: (ٕ)الحالية، كسا أّن التجخيج عغ حخف االستكبال في السزارع لحلظ

وذلظ أّن )قج( ُتقّخب الساضي مغ الحال حّتى تمحقو بحكسو أو تكاد، أال تخاىع 
  .(ٖ))قج(يقػلػن: قج قامت الرالة، قبل حال قياميا، وإّنسا جاز ذلظ؛ لسكان 

مغ  واختار أبػ حيان محىب الكػفييغ، قال: والرحيح جػاز وقػع الساضي حااًل      
ا ألّنا إّنسا  دون )قج( وال يحتاج لتقجيخىا؛ لكثخة ورود ذلظ، وتأويل الكثيخ ضعيف ججِّ

، وقال الجكتػر عفيف دمذكّية: والحّق أّن (ٗ)نبشي السقاييذ العخبية عمى وجػد الكثخة
فييغ أقخب إلى روح المغة مّسا نادػ بو الشحاة بعجىع، وما تأولػه في اآلية محىب الكػ 

 .(٘)مغ تسّحالت ال شائل تحتيا

ويطيخ لمباحث أّن محىب الكػفييغ جيج، والدساع الحؼ احتجػا بو كثيخ كثخة      
 تؤىل ىحا الخأؼ إلى القبػل.

 ما جرى من األفعال مجرى نعم وبئس:: اسابعً  

نقل الجميذ الشحػّؼ عغ الكدائي جػاز بشاء الفعل السعتّل الالم عمى )فُعل(،     
فيقػل: قُزػ، ودُعػ، ولع يحكخ حّجة لمكدائي، واكتفى بالشقل عشو، ونقل عغ بعزيع 
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في سائخ األفعال األخخػ قػلو: ))لظ أن تحىب بدائخ األفعال محىب نعع وبئذ 
سالو، واستثشػا ثالثة أفعال سسعت في ذلظ فتخدىا إلى مثال )فُعل(، وتدتعسميا استع

عمى أصل وزنيا، وىي )عِمَع وجِيَل وسِسَع(، فأّما السزاعف ومعتل العيغ، فإّنيع 
  .(ٔ)يشػون بيسا ىحا الػزن مع بقائيسا عمى حاليسا، وكحلظ ما كان معتّل الالم((

، وذكخ عبج (ٕ)ووافق أبػ بكخ ابغ الدخاج الكدائي؛ إذ قال: وىػ الكياس عشجؼ     
القاىخ الجخجانّي أّن ىحا البشاء يكػن في التعجب وتبشى عميو األفعال التي تكػن 

، وكحلظ قال (ٖ)غخيدة، وذكخ مغ ىحه األمثمة )َقُزَػ الخَُّجُل َزْيٌج، وَعُمع الخُجل َعْسٌخو(
 .(ٗ)األشسػني

القرج أّن ونقل الديخافي قػل الكدائّي الدابق، واضاف أنو أجاز ذلظ إذا كان     
)زيج( أجاد القزاء وأحدغ الجعاء، ثّع قال: ))وكلُّ ما كان مغ ذلظ بسعشى )نعع، 
وبئذ(، يجػز نقُل حخكة وسصو إلى أّولو، وإن شئت، تخكت أّوَلو عمى حالو، وسّكشت 

  .(٘)وسصو((

ويبجو أّن الكدائي كان ميتًسا بالسعشى أكثخ مغ اىتسامو في المفع في محلبو     
فالشحػيػن مشعػا بشاء الفعل السعتّل الالم لمسجح لرعػبة التمفع بو، أّما الدابق، 

الكدائي فأجاز بشاءه عمى ذلظ إن دّل عمى إجادة الفعل مغ الفاعل بغس الشطخ عغ 
 صعػبة المفع، وُيفيع مغ ىحا أّن البشاء عمى )فُعل( جائد في كل األفعال.
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 الطبحث الثاني: آراء في العطف.

 ف بـ)لكن( بعد اإلثبات:العط: اوًل 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز العصف بـ)لكغ( بعج اإلثبات، واحتّجػا ِبَأن )َلِكغ(     
كـ)بل( ِفي اْلَسْعشى، َفَكاَنت مثمَيا ِفي اْلَعصف، وذىب العكبخّؼ إلى أّن )لكغ( اَل 

واالستجراك اَل يكػن إالَّ  ُيْعصف بَيا إالَّ بعج الشَّْفي؛ ألنَّ ))ااِلْسِتْجَراك اَلزم َلَيا
ل نفيا َكاَن الثَّاِني ِإْثَباًتا، َفيرح أْن يقجر اْلَعاِمل بْعجَىا  اْلُسْخَتِمفيغ، َفِإذا َكاَن األوَّ
ْثَبات َكَقْػِلظ:  َكَقْػِلظ َما َقاَم زيُج َلِكغ َعْسخو، َأؼ: َلِكغ َقاَم َعْسخو َواَل َيرح َذِلظ بعج اإْلِ

ل وإْن َقاَم زيج َلِكغ َعسْ  خو؛ أِلَنَّظ ِإن قجرت َلِكغ َقاَم َعْسخو لع يكغ الثَّاِني ُمَخالفا لألوَّ
قجرت َلِكغ َما َقاَم َعْسخو لع َيرح؛ ألنَّظ قجرت َمَع اْلَعاِمل َما َلْيَذ بعامل، وحخف 

ْغ عسخٌو اْلَعصف إنَّسا َيُشػب َعغ اْلَعاِمل َفَقط، َويجّل عمى َذِلظ أنَّظ َلػ قمت: َقاَم زيٌج لك
لع يقع َكاَن َجاِئًدا، فطيػر الشَّْفي َواْلِفْعل بعج ااِلْسع َدِليل عمى َأنو لع يكغ ُمَقجًرا بعج 
َلِكغ((، ورّد محىب الكػفييغ وأبصل حجتيع مغ وجييغ: ))أحُجىسا: َما ذكخَنا مغ 

ػ ِإَلى ااِلْشِتَخاك، اْخِتاَلفيَسا ِفي اْلَسْعشى، َوالثَّاِني: أنَّيسا لػ استػيا ِفي اْلَعصف ألدَّ 
  .(ٔ)َواأْلَْصل أْن يْشَفخد كل حخف ِبحكع((

وفّرل األنبارّؼ حّجة الكػفييغ الدابقة، وذكخ وجو الذبو بيغ )لكغ وبل(، ))أال     
تخػ أنظ تقػل: ما جاءني زيج لكغ عسخو، فتثبت السجيء لمثاني دون األول، كسا لػ 

السجيء لمثاني دون األول، فإذا كانا في معشى قمت: ما جاءني زيج بل عسخو، فتثبت 
  .(ٕ)واحج، وقج اشتخكا في العصف بيسا في الشفي، فكحلظ في اإليجاب((
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ويبجو أّن حّجة الكػفييغ مقبػلة، وإن كان احتجاجيع مدتشًجا إلى الكياس وليذ     
في  إلى الدساع، غيخ أّن ىحا الكياس مشصقّي، فاالشتخاك والتذابو بيغ )لكغ وبل(

 السعشى يقتزي التذابو بيشيسا في االستعسال.

وال بّج مغ اإلشارة إلى أّن الخالف الدابق فيسا إذا كان ما بعجىا مفخًدا، أّما إن      
وقع بعجىا جسمة، فيجػز أن تقع بعج الشفي واإليجاب، فسالثيا في الشفي: ما قام زيج 

كخ لع يقع، فيي أّدت لعصف لكغ عسخو قام، ومثاليا في اإليجاب: قام عسخو لكغ ب
جسمة عمى جسمة لسغايخة ما بعجىا لسا قبميا وقيل: التي تقع في الجسل ليدت بعاشفة 

  .(ٔ)بل حخف ابتجاء

 :العطف عمى الضطير الطتصل الطرفهع: اثانيً 

ُنقل عغ الكػفييغ جػاز العصف عمى الزسيخ السترل السخفػع مغ غيخ تػكيج،    

اِعخ:  ،(ٕ) َّ مي خي حي جي ُّ  َتَعاَلى:واحتّجػا بقػلو  } مغ  َوبقػل الذَّ

 { خفيفال

ْفَغ َرْماَل   قمُت إذ َأْقَبَمْت َوُزْىٌخ تيادػ         (ٖ)َكشعاِج السال َتَعدَّ

ِسيخ اْلَسْخُفػع     واحتّجػا كحلظ بأنَّ اْلَعصف كالتػكيج َواْلبجل، وذىب العكبخّؼ أّن  الزَّ
ِسيخ إْن َكاَن مدتتًخا لع يْعصف َعَمْيِو؛  اْلُستَِّرل اَل يْعصف عميو حّتى ُيَؤكج؛ ))ألنَّ الزَّ

ِو َفُيَػ ِفي حكع ُجْدء مغ ألنَّ اْلَعصف مغ َأْحَكام اأْلَْلَفاظ اَل اْلسَعاِني وإْن َكاَن ممفػًضا بِ 
اْلِفْعل، ِبَجِليل أنَّ اْلِفْعل يدكغ َلُو...فالعصف َعَمْيِو كالعصف عمى بعس اْلَكِمَسة َفِإذا 
ُأكِّج قػؼ((، ورّد عمى حججيع، بقػلو: ))أمَّا اآْلَية، فإنَّ )اَل( سج ِفيَيا مدّج التػكيج، 
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ل و)زىخ( ُمْبَتجأ، َوقيل: ُىَػ شاّذ اَل ُيَقاس، وأمَّا وأمَّا اْلَبْيت َفقيل: )اْلَػاو( َواو اْلَحا
  .(ٔ)التػكيج َواْلبجل، فيسا اْلُسزسخ ِفي اْلَسْعشى ِبِخاَلف اْلَسْعُصػف((

وورد محىب الكػفييغ في معاني القخآن لمفخاء، فشقل عغ الكدائي أّن      

، مخفػع (ٕ) َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّ )الرابئػن( في قػلو تعالى: 

، ال مغ  (ٖ) ِإنَّا ُىْجَنا ِإَلْيظَ  عمى اتباعو االسع الحؼ في )ىادوا( ، وبجعمو مغ قػم 
، فعصف (٘) َأِئَحا ُكشَّا ُتَخاًبا َوآَباُؤَنا ، واحتج الفـخاء لسحلبو بقػلـو تعالى : (ٗ)الييػدية

 .(ٙ)) آباؤنا ( عمى السزسخ في ) كّشا ( مغ غيخ تػكيج

اسحاق الدجاج محىب الكػفييغ وعّجه خصأ؛ ألن ))الرابئّي ولع يختس أبػ     
؛ ايذارك الييػدؼَّ وإن ذكخ أّن )ىادوا( بسعشى تابػا فيـحا خصأ في ىحا السػضع أيًز 

ألن معشى الحيغ آمشػا ىيشا إنسا ىػ إيساٌن بأفػاىيع؛ ألنو ُيْعشى بو السشافقػن، أال تخػ 
 .(ٚ)لع يحيج أن يقال إْن آمشػا فميع أجخىع(( أنو قال: مغ آمغ باهلل، فمػ كانػا مؤمشيغ

 .(ٚ)أجخىع((

والعصف عمى السزسخ السخفػع السترل قبيح عشج سيبػيو حتى يؤكج الزسيخ، إاّل 
، وقخيب مشو محىب السبخد؛ إذ قال: ))لػ قمت : ُقْع وعبج (ٛ)أنو جّػَز ذلظ في الذعخ

 .(ٜ)عمى ُقبح حتى تقػل: قْع أنًت وعبج هللا(( اهللا ، كان جائدً 
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ويطيخ أّن ما ذىب إليو الكػفيػن يخالف البرخييغ بيج أّنيع يػافقػن سيبػيو       
والسبخد؛ ألّنيسا أجازا ذلظ عمى قبح، والجػاز عمى قبح يختمف عغ السشع الحؼ نادػ 
 بو العكبخّؼ في نرو الستقجم، والدساع الجاّل عمى محىب الكػفييغ يجعمشا نخاه صػاًبا.

 طير الطجرور:العطف عمى الض: اثالثً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ جػاز العصف عمى الزسيخ السجخور مغ غيخ إعادة     

، عمى ِقَخاَءة (ٔ) َّ ىيمي خي  حي جي يه ىه مه ُّ  الجاّر، واحتّجػا بقػلو َتَعاَلى:
، وبأبيات أنذجوىا، وذىب العكبخّؼ أّن الزسيخ السجخور ال ُيْعصف عميو إالَّ (ٕ)الجخّ 

ِسيخ اْلَسْجُخور َمَع  ِبِإَعاَدة الجاّر، والعّمة في ذلظ مغ َثاَلَثة أوجو: ))أحُجىا: أنَّ الزَّ
ال، فالعصف َعَمْيِو كالعصف عمى بعس  الجاّر كذيء َواِحج؛ َولَحِلظ لع يكغ إالَّ مترَّ

ظ ِإذا لع يكغ بجُّ مغ ِإَعاَدة الجّخ، َفَكَحلِ  ااْلَكِمَسة، َوالثَّاِني: أنَّ اْلَسْعُصػف َلػ َكاَن مزسخً 
َضاَفة وأنَّو عمى حخف َواِحج  ِسيخ كالتشػيغ َمَع اإْلِ َكاَن معصػفُا َعَمْيِو، َوالثَّاِلث: أنَّ الزَّ

ِسيخ((.  َكَسا اَل يْعصف عمى التَّْشِػيغ َكَحِلظ الزَّ

وَرّد احتجاجيع بقػلو: ))أمَّا اآْلَية، فقخاءة الجّخ ِفيَيا َضِعيَفة والقارغ بَيا كػفيَّ     
ِبييا عمى أصػليع، َوقيل: ِىَي َواو اْلقدع َوَجَػاب اْلقدع َما بْعجَىا، َوقيل: َأَراَد ِإَعاَدة َتشْ 

َواَية، َوَما يثبت ِمْشَيا، َفُيَػ  )اْلَباء( فححفيا، وأمَّا األبيات، َفِسْشَيا َما اَل يثبت ِفي الخِّ
  .(ٖ)شاّذ، َوَبعزَيا ُيسكغ ِإَعاَدة الجاّر َمَعو((

الكػفييغ يػنذ واألخفر، فحلبا إلى جػاز العصف عمى الزسيخ مغ دون  ووافق    
إعادة الخافس، وذلظ نحػ قػلظ: مخرُت بظ وزيٍج، وفي السدألة محىب ثالث، وىػ 
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أّنو إذا ُأكِّج الزسيخ، جاز، نحػ: مخرُت بظ أنت وزيج، وىػ محىب الجخمّي 
 .(ٔ)والديادؼّ 

﴿َوَيْدَتْفُتػَنَظ ِفي الشَِّداِء ُقِل َّللاَُّ يع قػلو تعالى: ومسا احتّج بو الكػفيػن ومغ وافق      
، فـ)ما(  في مػضع خفس؛ ألّنو عصف عمى (ٕ)ُيْفِتيُكْع ِفيِيغَّ َوَما ُيْتَمى َعَمْيُكْع﴾

، فعصف (ٖ)الزسيخ السخفػض في )فييّغ(، وقال تعالى: ﴿َوُكْفٌخ ِبِو َواْلَسْدِجِج اْلَحَخاِم﴾
 { لبديط} مغ ا الياء مغ )بو(، وقال الذاعخ: )السدجج الحخام( عمى

 (ٗ)فاذىْب فسا ِبَظ واألياِم مغ عجِب     فاليػم قّخبَت تيجػنا وتذتُسشا

فاأليام: خفس بالعصف عمى الكاف في )بظ(، والتقجيخ: بظ وباأليام، وغيخ ذلظ مّسا 
جل القخاءة ، قال ابغ مالظ بعج أن ذكخ الذػاىج عمى محىب الكػفييغ: وأل(٘)احتّجػا بو

السحكػرة، والذػاىج لع أمشع العصف عمى ضسيخ الجّخ، بل نّبيُت عمى أّن عػد حخف 
 .(ٙ)الجّخ مع السعصػف مفّزل عمى عجم عػده

ومحىب العكبخّؼ الدابق ىػ محىب البرخييغ الحيغ ذىبػا إلى أّنو ال يجػز      
بأشياء ذكخىا العكبخّؼ العصف عمى الزسيخ السخفػض إاّل بإعادة الخافس، واحتّجػا 

 .(ٚ)في نّرو الستقجم

                                                           
 .ٕٕٔ/ ٖ, وىسع اليػامع ٖٛٔ/ ٕ, والترخيح ٕٚٓٔ/ ٕيشطخ: تػضيح السقاصج  (5)

 .ٕٚٔسػرة الشداء:  (2)

 .ٕٚٔسػرة البقخة:  (3)

 .ٜٔٔ/ٕ, واألصػل ٖٖٛ/ ٕمغ شػاىج سيبػيو التي لع يعخف قائميا, وىػ بال ندبة في الكتاب  (4)

 .ٜٖٚ/ ٕ- ٘ٙ: السدألةيشطخ: اإلنراف  (5)

 .ٕٗ٘ٔ/ ٖيشطخ: شخح الكافية  (6)

 .ٕٕٔ/ٖ, وىسع اليػامع ٕٙٗٔ/ ٖيشطخ: شخح الكافية الذافية  (7)
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ويبجو أّن محىب الكػفييغ تبشاه بعس السحجثيغ، ومّسا ال ريب فيو أّن ِمغ شأن     
ىحه اإلجازة أن تيدخ عمى الستكّمع أمخه، وتجعمو بالخيار بيغ أن يكّخر حخف الجخ: 

إذا  اه تخفيفً )سمست عميظ وعمى زيج(، )مخرت بظ وبديج(، أو أن يدتغشي عغ تكخيخ 
, وذلظ لتيديخ (ٔ)أمغ في عبارتو اّلمبذ: )سمست عميظ وزيج(، )مخرت بظ وزيج(

 الشصق وإيجاز الكالم.

 العطف عمى مهضع )إّن( واسطها: :  ارابعً 

يجػز الشعت والعصف عمى مػضع إّن واسسيا بعج تسام الخبخ؛ الختراصيسا     
أخػاتيسا، وُنقل عغ الكػفييغ جػاز العصف مغ معشى االبتجاء بسا ال يذخكيسا فيو 

عمى مػضع إّن واسسيا قبل الخبخ، فشدب الجميذ الشحػّؼ ذلظ إلى لكػفييغ، مغ 
، وندبو ابغ الػراق (ٖ)، وندبو العكبخّؼ إلى الكدائي والفخاء(ٕ)دون تعميق عمى قػليع

خ ِفيِو ؛ إذ ذىب إلى إّن السعصػف عمى إّن واسسيا ُيشرب ِفيَسا يْطي(ٗ)لمفخاء
ْعَخاب، َواْخَتاَر الكدائّي الّخْفع فييَسا،  ْعَخاب، َوَأَجاَز الّخْفع ِفيَسا لع يْطيخ ِفيِو اإْلِ اإْلِ

، فخفع قبل (٘) َّ مخ جخ مح جح مج حج ُّ  واحتّج الكػفيػن بقػلو تعالى:

قبل الخبخ، وبسا حكاه سيبػيو: إّن زيًجا وعسخٌو ذالبان، وبكياسو عمى السعصػف عمى 
 .(ٙ)الشافية لمجشذاسع )ال( 

                                                           
 .ٔٛٔيشطخ: خصى متعثخة  (5)

 .ٛٔٔيشطخ: ثسار الرشاعة  (2)

 ٕٕٔ/ٔيشطخ: المباب  (3)

 .ٖٕٗ/ٔيشطخ: عمل الشحػ  (4)

 .ٜٙسػرة السائجة:  (5)

 .ٕٕٔ/ٔ, والمباب ٖٕٗيشطخ: عمل الشحػ  (6)
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أّما اختيار أصحاب كتب العمل، فيػ وجػب نرب االسع السعصػف عمى اسع     
إّن قبل الخبخ، وال يجػز الخفع؛ ألنَّ اْلَخَبخ ِإذا ثشِّي َكاَن َخبخا َعغ االسسيغ، َوَكاَن 

( َواآْلخخ: الْ  م عامالن، أحُجىسا: )إنَّ ُسْبَتَجأ اْلَسْعُصػف، اْلَعَسل ِفيِو عسال َواِحًجا، َوقج وتقجَّ
  .(ٔ)َواْلَعَسل اْلَػاِحج اَل ُيػِجبُو عامالن، وتأّولػا ما استذيج بو الكػفيػن 

وقج أوضح الفخاء محلبو في معاني القخآن، فقج اشتخط في جػاز العصف عمى     
(، أؼ: في السبشي؛  مػضع )إّن واسسيا( أن يكػن اسسعيا مسا لع يطيخ فيو عسل )إنَّ

ي )الرابئػن(: ))فإن رفع )الرابئيغ( عمى أنو عصف عمى ) الحيغ (، إذ قال ف
 او)الحيغ( حخف عمى جية واحجة في رفعو ونربو وخفزو، فمّسا كـان إعخابو واحجً 

، وضعفو أنُو يقع عمى االسع وال يقع عمى خبخه، جاز اضعيفً  اوكان نرـب )إّن( نربً 
 .(ٕ)رفع الرابئيغ((

ورّد الدجاج قػل الكػفييغ وضّعفو، إذ قال في قػل الفخاء الدابق: ))وىحا التفديخ    
إقجاٌم عطيع عمى كتاب هللا وذلظ أنيع زعسػا أن نرب ) إّن ( ضعيف؛ ألنيا تغيِّخ 
اآلسع وال ُتغّيخ الخبَخ، وىحا غمط؛ ألّن )إّن( عسمت عسميغ: الشرب، والخفع، وليذ 

مخفػُع؛ ألن ُكلَّ مشرػٍب مذّبو بالسفعػل، والسفعػل ال في العخبية ناصب وليذ معو 
( ضعيفً  وىي  ايكػن بغيخ فاعل إاّل فيسا لع ُيَدَع فاعُمُو، وكيف يكػن نرب )إنَّ

 .(ٖ)تتخصى الطخوف فتشرب ما بعجىا((

وتقجم أّن الكػفييغ يحتجػن بسا ورد مغ الدساع، كسا في اآلية الدابقة، وأورد أبػ    
ارّؼ حّجة الكػفييغ الكياسية، قالػا: ))أجسعشا عمى أنو يجػز العصف البخكات األنب

عمى السػضع قبل تسام الخبخ مع ال، نحػ: )ال رجَل وامخأٌة أفزُل مشظ(، فكحلظ مع 
                                                           

 .ٕٗٔ-ٕٕٔ/ٔ, والمباب ٛٔٔ, وثسار الرشاعة ٖٕٗيشطخ: عمل الشحػ  (5)

 . ٖٓٔ/  ٔمعاني القخآن   (2)

 . ٖٜٔ/ ٕمعاني القخآن وإعخابو   (3)
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(؛ ألنيا بسشدلتيا، وإن كانت إن لإلثبات وال لمشفي؛ ألنيع يحسمػن الذيء عمى  )إنَّ
  .(ٔ)ضجه كسا يحسمػنو عمى نطيخه((

طيخ أّن حجة الكػفييغ ضعيفة؛ ألّن )الرابئػن( مغ السػاضع التي اختمف وي   
فييا السعخبػن اختالًفا كبيًخا، وذكخوا فييا أوجًيا كثيخة، أّما قياسيع )إّن( عمى )ال(، 
فبعيج؛ ألّنيع بحلظ يجيدون قياس األدوات عمى بعزيا مغ دون قيػد، فسعشى )ال( 

 ( فخع في العسل فال يقاس األصل عمى الفخع.يختمف عغ معشى )إّن(، كسا إّن )ال

 
  

                                                           
 .ٔ٘ٔ/ٔ -ٖٕ: السدألةاإلنراف  (5)
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 الطبحث الثالث: آراء في اإلعراب.

 إعراب )ما( في )بئدطا(::  اوًل 

ذكخ الخػارزمي الػجػه التي تأتي عمييا )ما( االسسية، فحكخ مشيا: السػصػفة،     

ونقل عغ الكدائي أّن  ،(ٔ)  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  كقػلو تعالى:

 ، ولع يعمق الخػارزمي عمى إعخاب الكدائي.(ٕ)التقجيخ: بئذ شيًئا

وتقجيخ الكدائي الدابق يقتزي أن تكػن )ما( تسييًدا، والسخرػص )ما( أخخػ     
، وذىب (ٖ)مػصػلة مححوفة، والفعل الحؼ بعجىا صمة لـ)ما( السػصػلة السححوفة

شيء واحج ُركِّب، كـ)كمسا(، قال الفّخاء أيًزا: يجػز أن  الفّخاء إلى أّن )بئدسا( بجسمتو
، فطاىخ قػلو أّن )ما( ال مػضع ليا مغ (ٗ)تكػن )ما( مع بئذ بسشدلة )كّمسا(

، فقيل: إّنيا نكخة (٘)اإلعخاب، وذىب الجسيػر إلى أّن ليا مػضًعا مغ اإلعخاب
ّجاجي مػصػفة بالفعل بعجىا، والسخرػص مححوف، وىػ محىب األخفر والد 

، وقيل: إّنيا نكخة غيخ (ٙ)والفارسّي في أحج قػليو والدمخذخّؼ وكثيٍخ مغ الستأخخيغ
مػصػفة، والفعل بعجىا صفة لسخرػص مححوف، أؼ: شيء، يزاف إلى ىحه 

 اإلعخابات إعخاب الكدائي الستقجم.

وعقب الشحاس عمى األقػال الدابقة قائاًل: ))أبيغ ىحه األقػال قػل األخفر،     
طيخه ما حكي عغ العخب: بئدسا تدويج وال ميخ، ودققتو دّقا نعّسا، وسبيل بئذ ون

                                                           
 ٜٓسػرة البقخة:  (5)

 .ٔٛ/ ٕ, والترخيح ٜٕٛ/ ٕ, وشخح األشسػني ٜٛٔ/ ٕ, ويشطخ رأؼ الكدائي في تػضيح السقاصج ٕٓ٘يشطخ: تذخيح العمل   (2)

 .ٔٛ/ ٕ, والترخيح ٜٛٔ/ ٕيشطخ: تػضيح السقاصج   (3)

 .ٚ٘/ ٔيشطخ: معاني القخآن   (4)

 .ٜٛٗ/ ٔيشطخ: البحخ السحيط   (5)

 .ٔٛ/ ٕ, والترخيح ٜٕٛ/ ٕ, وشخح األشسػني ٜٛٔ/ ٕ, وتػضيح السقاصج ٔٔٔٔ/ ٕ, وشخح الكافية الذافية ٘ٙٔ/ ٔيشطخ: الكذاف   (6)
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ونعع أن ال تجخال عمى معخفة إاّل لمجشذ، فأما قػل الكدائي، فسخدود مغ ىحه الجية، 
وقػل الفخاء: تكػن )ما( مع بئذ مثل )كّمسا( ال يجػز؛ ألنو يبقى الفعل بال فاعل 

 .(ٔ)وف نحػ إّنسا ورّبسا(وإّنسا تكػن )ما( كاّفة في الحخ 

 إعراب الطصدر الطؤول بعد فاعل )عدى(:: اثانيً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ أّن اْلِفْعل الػاقع بعج ااِلْسع في نحػ: عدى زيٌج أن     
يقػم، َمْػِضعو رفع عمى أنَّو بجٌل مسَّا قبمو، وذىب ىػ إلى أّن مػضعو نرب، واحتّج 

َأحجىَسا َأن )زيجا( ُىَشا َفاعل )َعدى( َوَمْعَشاَىا: َقارب زيٌج، لحلظ ))مغ َوْجَيْيغ: 
َفَيْقَتِزي َمْفُعػال َوُىَػ َقْػلظ )َأن يقػم(، َوالثَّاِني َأن )َعدى( دّلت عمى معشى ِفي َقْػلظ 
)َأن يقػم( َكَسا دلَّت )َكاَن( عمى معشى ِفي اْلَخَبخ، َفَػَجَب َأن يكػن َمْشُرػًبا َكَخَبخ 

  .(ٕ)َن( يْذيج َلُو... اْلَسَثل: )َعدى الغػيخ أْبُؤسا(()َكا

ومحىب الكػفييغ الدابق يقتزي أن تكػن )عدى( فعاًل قاصًخا بسشدلة )قخب(،     
و)أن والفعل( بجل اشتسال مغ فاعميا، أّما السثل الحؼ أورده الكعبخّؼ، فقجره الكػفيػن 

، افيو الخيخ أؼ: يكػن أبؤسً  (، وىػ عشجىع مسا ححفابـ)عدى الغػيخ يكػن أبؤسً 
، ووافقيع الخضي بقػلو: (ٖ)؛ ألن ذلظ إبقاء ليا عمى االستعسال األصمياوأكػن صائسً 

  .(ٗ)))والحؼ أرػ أن ىحا وجو قخيب((

أّما محىب العكبخّؼ الستقجم، فيػ محىب سيبػبو، فحىب سيبػيو إلى أّن )عدى(    
ل، وعدى أن يفعمػا، وعدى عشجه يأتي بعج اسسيا )أن والفعل( نحػ عدى أن يفع

محسػلة عمييا أن، ونقل عغ العخب تجخدىا مغ )أن( عمى أن مغ العخب مغ يقػل 
                                                           

 .ٛٙ/ ٔإعخاب القخآن   (5)

 .ٕٜٔ/ٔالمباب  (2)

 .ٖٕٓ-ٕٕٓيشطخ: مغشي المبيب  (3)

 .ٕٙٔ/ٗشخح الكافية، الخضي  (4)
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عدى يفعل شبيػىا بكاد يفعل، وىي عشجه ناقرة مثل )كان(، ويكػن خبخىا )أن 
، (ٔ)(انحػ قػليع )عدى( الغػيخ أبؤسً  امشرػبً  اوالفعل، كسا أن خبخىا يأتي مفخدً 

أن خبخ )عدى( الحؼ ىػ )أن والفعل(، يكػن في تقجيخ السرجر، وىػ ويخػ السبخد 
مفعػل بو لعدى يشػب عغ الخبخ، وذلظ نحػ قػلظ: )عديت أن أقػم(، إنسا ىػ 

  .(ٕ)بتقجيخ الكيام، وىحا ما يخاه في )أبؤسا( في السثل الدابق

ل ويخػ الباحث أّن محىب الكػفييغ ال يتفق مع السعشى السفيػم مغ الجس     
التقجمة، فقػلشا: عدى زيج أن يقػم، يعشي: قخب زيٌج عمى رأؼ الكػفييغ، وما بعجه 
بجل، والبجل ال يزيف لمجسمة معشى ججيًجا، بل يػضح معشى مػجػًدا، والجسمة 

 )عدى زيٌج( تحتاج إلى بيان الخجاء الحؼ نخجػه مغ زيج، وليذ بيان زيج.

 إعراب ضطير الفصل::  اثالثً 

كتب عمل الشحػ محىب الكػفييغ في تدسية الزسيخ الحؼ يقع  جاء في بعس    
قبل الخبخ، ومحىبيع في إعخابو، قال الجميذ الشحػّؼ في صجد حجيثو عغ خبخ 
)ضّغ(: ))وتقػل: ضششُت زيًجا ىػ القائُع، وإن شئت: ىػ القائَع عمى أن تجعل )ىػ( 

  .(ٖ)فراًل، والكػفيػن يدسػنو عساًدا((

مغ التَّْبِييغ، فيؤكج اْلَخَبخ  ا))وإنَّسا سسِّي فراًل؛ ألنَّو يجسع أنػاعً  قال العكبخّؼ:     
لمسخبخ َعشُو، ويفرل اْلَخَبخ مغ الّرفة، فيعّيغ َما بعجه لإلخبار اَل لمػصف، َويعمع 

، ثّع ذكخ أّن ضسيخ الفرل اَل َمػِضع َلُو (ٗ) َأن اْلَخَبخ معخَفة َأو قخيب مغ اْلسعخَفة((
ْعَخاب، ونقل عغ الكػفييغ قػليع: إّن َلُو َمػِضًعا، وُىَػ عشج بعزيع: تابٌع لسا  مغ اإْلِ

                                                           
 .ٛ٘ٔ/ٖيشطخ: الكتاب  (5)

 .ٓٚ/ٖيشطخ: السقتزب  (2)

 .ٜٙٗ/ٔ. والمباب ٖٚٗ. ويشطخ: تذخيح العمل ٜٗثسار الرشاعة   (3)

 .ٜٙٗ/ٔالمباب   (4)
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قبمو، َوعشج َبعزيع حكُسو حكُع َما بعجه، قال: ))والجليُل عمى أنَّو اَل َمػِضع َلُو دخػُل 
م َعَمْيِو ِفي خبخ َكاَن، َكَقْػِلظ   .(ٔ): إْن ُكشَّا لَشْحُغ الحاىبيغ((الالَّ

ونقل محىب الكػفييغ في تدسية الزسيخ الدابق بـ)ضسيخ العساد( غيخ واحج مغ     
، أّما عمة تدسيتو عسادا؛ فأِلَنَُّو يْعَتسج َعَمْيِو ِفي اْلَفاِئَجة؛ ِإْذ ِبِو يَتَبيَّغ َأن (ٕ)الشحػييغ

يو دعامة؛ أِلَنَُّو يجعع ِبِو اْلَكاَلم َأؼ يقػػ ِبِو الثَّاِني خبخ اَل َتابع، َوَبعس اْلُكػفِ  ّييغ ُيَدسِّ
خيغ َسسَّاُه َوَيْعِشي ِبِو التَّْأِكيج  .(ٖ)ويؤكج والتأكيج مغ َفَػاِئج َمِجيئو، َوَبعس اْلُسَتَأخِّ

أّما مػقعو مغ اإلعخاب، فميذ في معاني القخآن لمفخاء ما يجّل عمى أّن ضسيخ      
مغ اإلعخاب، بل إّنو ذىب محىب الجسيػر مغ أنو ال محل لو مغ الفرل لو مػضع 

 فيقال: )) (ٗ) َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّ  اإلعخاب، ففي قػلو تعالى:
)الحق( الشرب والخفع، إن جعمت )ىػ( اسًسا رفعت الحق بيػ، وإن جعمتيا عساًدا 
ِبسشدلة الرمة نربت الحق، وكحلظ فافعل ِفي أخػات َكاَن، وأضّغ وأخػاتيا... فإذا 
قمت: وججت عبج هللا ُىَػ خيًخا مشظ وشًخا مشظ أو أفزل مشظ، ففيسا أشبو َىَحا الفعل 

أن يشػؼ األلف والالم، وإن َلْع يسكغ إدخاَليسا، والخفع  الشرب والخفع، الشرب َعَمى
َعَمى أن َتجعل )ىػ( اسًسا فتقػل: ضششت أخاَك ُىَػ أصغُخ مشظ وىػ أصغَخ 

  .(٘)مشظ((

وقج فرل األنبارؼ حّجة الكػفييغ الدابقة، فسغ ذىب إلى أّن حكسو حكع ما     
قبمو، قال: ))ألّنو تػكيج لسا قبمو، فتشدل مشدلة الشفذ إذا كان تػكيجا، وكسا أنظ إذا 

                                                           
 .ٜٚٗ-ٜٙٗ/ٔالمباب   (5)

 .ٕٚٔ, والسفرل ٕ٘ٔ/ٕ, األصػل في الشحػ ٗٚ/ٔ, ومعاني القخآن وإعخابو ٜٓٗ-ٗٓٔ-ٔ٘/ٔيشطخ: معاني القخآن لمفخاء   (2)
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 .ٕٖسػرة األنفال:  (4)

 .ٜٓٗ/ٔمعاني القخآن   (5)
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قمت: جاءني زيج نفدو، كان نفدو تابًعا لديج في إعخابو، فكحلظ العساد، إذا قمت: زيج 
ًعا في إعخابو، وأما مغ ذىب إلى أن حكسو حكع ما ىػ العاقل، يجب أن يكػن تاب

 .(ٔ)بعجه قال: ألنو مع ما بعجه كالذيء الػاحج؛ فػجب أن يكػن حكسو بسثل حكسو((

وُندب لمكدائي أّن محل ىحه الزسائخ محل ما بعجىا، وُندب لمفخاء أّن محميا     
ب الكدائي محل ما قبميا، وثسخة الخالف في نحػ )كشت أنت الخقيب(، فعمى محى

  .(ٕ)ا، وعمى محىب الفخاء يكػن محمو رفعً ايكػن محل الزسيخ نربً 

قال ابغ الدخاج في إعخابو: ))وىػ ممغى مغ اإِلعخاب، فال يؤكج وال يشدق عميو     
وال يحال بيشو وبيغ األلف والالم وما قاربيسا، وال يقجم قبل االسع السبتجأ وال قبل 

  .(ٖ)زيٌج، وال ىػ القائع كان زيج(( )كان( وال يجػز كان ىػ القائع

ْعاَلم مغ أول وىمة       ْعَخاب؛ أِلَن اْلَغَخض مشو اإْلِ ويبجو َأنو اَل َمحل َلو مغ اإْلِ
ِبَكْػن اْلَخَبخ َخبخا اَل صفة، َفاْشَتجَّ شبيو بالحخف؛ ِإْذ لع يَجأ ِبِو ِإالَّ ِلَسْعشى ِفي َغيخه َفمع 

ْعَخاب. يْحَتج ِإَلى َمػِضع ِبَدَبب  اإْلِ

 إعراب جهاب الطمب::  ارابعً 

 زي ري ٰى ين ُّ نقــل الخــػارزمّي قــػل الفــخاء فــي إعــخاب )يغفــْخ( فــي قػلــو تعــالى: 

إذ ذىــب الفــخاء أّنــو جــػاب لـــ)ىل ؛ (ٗ) َّ حس جس مخ  ...خئ حئ جئ يي ىي ني  مي

أدلكــع(؛ وضــّعف الخـــػارزمي قــػل الفـــخاء؛ ))ألّن مجــخد الجاللــة عمـــى التجــارة ال يكـــػن 
ســبًبا فــي غفــخان الــحنػب مــا لــع يكــغ مــغ جيــتيع القبــػل والعســل بســا دليــع عميــو، وليــحا 

                                                           
 .ٓٛ٘-ٜٚ٘/ٕ - ٓٓٔ: السدألةاإلنراف  (5)

 .ٖٔ٘الجشى الجاني   (2)

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕاألصػل   (3)

 ٕٔ-ٔٔ-ٓٔسػرة الرّف:   (4)
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ـــو بسعشـــى:  ــــ)تؤمشػن(؛ ألّن ـــا ب ـــى أن يكـــػن )يغفـــخ( مجدوًم ـــػ إســـحاق الدجـــاج إل مـــال أب
  .(ٔ)مشػا((آ

والعمة في ضعف إعخاب الفخاء الدابق ىػ أّن الصمب لع يكغ سبًبا في وجػد     
الجػاب، قال الخػارزمّي: ))ولػ لع يكغ في األول أن يكػن سبًبا في وجػد الثاني لع 

بخجل يحدغ الكتابة لع يجد إال الخفع؛  يجد أن يكػن مجدوًما، وبيانو لػ قمت: ائتشي
  .(ٕ)ألّن اإلتيان بالخجل ال يكػن سبًبا في أن يحدغ الكتابة((

عمى اآلية الدابقة:  اوصّخح الفخاء بقػلو الدابق في معاني القخآن؛ إذ قال تعميقً      
، ورأيو ىحا أشكل عمى الشحػييغ؛ ألّنو عشجىع خمط (ٖ)))جدمت في قخاءتشا في ىل((

ٌغ ، ليذ إذا دليع الشبي عمى ما يشفعيع َغَفـَخ هللا ليع، إّنسا يغفخ هللا ليـع إذا آمشػا بيّ 
، وذىب أبػ (ٗ)وجاىجوا، فإنسا ىـػ جػاب ُتْؤمشػن باهلل ورسػلو وتجاىجون يغفخ لكع

  .(٘)البخكات األنبارؼ إلى أنو مجدوم عمى الجػاب والتقجيخ: آمشػا إْن تْؤمشػا يغفخ لكع

بجو أّن ضاىخ إعخاب الفخاء ضعيف، إال إن كان أراد بو غيخ ما فيسو وي     
الشحػيػن، وىػ ما يخّجحو الباحث؛ إذ ليذ مغ السعقػل أن يخصئ الفخاء ىحا الخصأ، 
وعشجه مغ العمع ما يؤىمو لتجاوز الخصأ الدابق، فمعمو أراد أن )يغفخ( مجدوم 

قال مكي: ))فإن أراد ىـحا السعشى  بـ)تؤمشػن( باعتبارىا عصف بيان عمى )ىل أدلكع(،

                                                           
 .ٜٗٔتذخيح العمل   (5)

 .ٖٜٔتذخيح العمل   (2)
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فيػ َحِدغ، وإن لع يـخده فحلظ غيخ جائد؛ ألن الجاللة ال تجب بيا السغفخة إاّل بالقبػل 
 .(ٔ)والعسل((

                                                           
 .ٖٔٚ/ ٕمذكل إعخاب القخآن   (5)
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 الطبحث الرابع: آراء أخرى.

 أصل )السم( واشتقاقه::  اوًل 

أحجىسا  ذكخ الجميذ الشحػّؼ والعكبخّؼ الخالف في أصل االسع، وأّن فيو قػليغ:     
قػل الكػفييغ: وىػ أّن أصمو )َوْسٌع(، وىػ مذتق عشجىع مغ الدسة، وىي العالمة، 
واآلخخ: قػل البرخييغ: إّن أصمو )ِسْسٌػ( وفيو لغتان )ِسْسٌػ( و )َسْسٌػ(، واشتقاقو 

سّػ، كأّنو سسا بُسدّساه، فأوضحو وكذف معشاه   .(ٔ)عشجىع مغ الدُّ

الفخيقيغ لسا ذلبا إليو، فعمل الكػفيػن ما ذىبػا إليو  وذكخ الجميذ الشحػّؼ تعميل     
بقػليع: إّن ))األسساء أمارات وعالمات ُتعخف بيا السدّسيات، وحّجة البرخييغ أّن 
التكديخ والترغيخ يخدان األشياء إلى أصػليا، وإذا اعُتبخ )اسع(، ُوجج تكديخه 

ة((، ورّد عمى الكػفييغ بقػلو: )أسساء(، وترغيخه )ُسسيِّا(، فتعػد الم الكمسة السححوف
))ولػ كان كسا زعع الكػفيػن، لكان تكديخه )أوساًما( وترغيخه )ُوَسيًسا( مع أّنو ال 

، فخّده الدابق يجّل (ٕ)يػجج في العخبية مثال يقاس عميو ما ذكخوه في لفطة )اسع(.((
وابغ  عمى مػافقتو البرخييغ، ومسغ وافق البرخييغ: الدجاج وابغ جشي واألنبارؼّ 

  .(ٖ)عرفػر

سػ( قػلشا: أسسيتو،       قال أبػ البخكات األنبارّؼ: ومسا يجّل عمى أّنو مذتّق مغ )الدُّ
))ولػ كان مأخػًذا مغ الدسة؛ لػجب أن تقػل: وسستو؛ فمسا قيل: أسسيتو، دّل عمى 
أنو مغ الدسػ، ال مغ الدسة...وأّنظ تجج في أولو ىسدة التعػيس، وىسدة التعػيس 

ا تكػن في ما ححف مشو المو ال فاؤه، أال تخػ أّنيع لسا ححفػا الػاو التي ىي الالم إّنس

                                                           
 .ٙٗ/ٔ. والمباب ٖٙ-ٖ٘يشطخ: ثسار الرشاعة   (5)
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مغ )بشػ(، عػضػا اليسدة في أولو، فقالػا: )ابغ(، ولّسا ححفػا الػاو التي ىي الفاء مغ 
)ِعجة( ونحػ ذلظ، لع يعػضػا اليسدة في أولو، فمسا عػضػا اليسدة في أولو، دّل عمى 

  .(ٔ)ػ(، كسا أن األصل في ابغ: بشػ((أن األصل فيو: )سس

 أصل الشتقاق::  اثانيً 

إّن الخالف في أصل االشتقاق مذيػر عشج الشحػييغ، ونقل ىحا الخالف أكثخ     
مغ تكمع في أصل االشتقاق، ومشيع: أصحاب كتب العمل، فشقمػا عغ الكػفييغ قػليع: 

 .(ٕ)إّن السرادر مذتّقة مغ األفعال

محىب الكػفييغ ىػ جعل الفعل أصاًل لمسذتقات كميا، قال تسام والسخاد مغ     
حدان: ))وأنت تخػ أن السخاد ىشا ىػ جعل الفعل أصل السذتقات، ال أصل السرجر 
فحدب، وإنسا اختز السرجر بالحكخ؛ ألن البرخييغ جعمػه أصل االشتقاق، فجعل 

الريغ  الكػفيػن مغ ىحا األصل فخًعا، واندحب ذلظ عمى كل ما عجاه مغ
  .(ٖ)بالزخورة((

 واعتّل الكػفيػن لحلظ بعمل، وسشحكخ ما نقمو عشيع أصحاب كتب العمل: 

، قال الجميذ (ٗ) أّن األفعال عاممة والسرادر معسػلة، وأّن العامل قبل السعسػل-ٔ
الشحػّؼ: ))وال حّجة ليع في ذلظ؛ ألّن الحخوف عاممة في األسساء وفي األفعال، ثّع 

 .(٘)مشا ومشيع، قبميا وال أصاًل ليا(( ليدت باإلجساع

                                                           
 .ٖٚأسخار العخبية   (5)
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أن السرجر يعتل إذا اعتل الفعل، ويرح إذا صح، وُرد عمييع بأّنو لػ كان  -ٕ
اعتالل الفعل يػجب اعتالل مرجره، لػجب أال يػجج فعل معتل إال ومرجره معتل، 

  .(ٔ)وال يػجج لفعل معتل مرجر صحيح، وليذ كحلظ في لغة العخب

لألفعال كقػلظ ضخب زيج ضخًبا، والتػكيج تابع لمسؤكج  اتكػن تػكيجً أن السرادر  -ٖ
ثاٍن بعجه، والسؤكج سابق لو، قال الدجاجّي: ليذ األمخ كسا ذىبػا إليو، وذلظ أن 

لمفعل مغ قػلشا: ضخب زيج ضخًبا؛ ألنو ال فائجة فيو  االسرجر إنسا سسي ىشا تػكيجً 
تكبحػا ذلظ، فبجلػا أحج المفطيغ أكثخ مسا في الفعل؛ وتقجيخه: ضخب ضخب، فاس

  .(ٕ)ليكػن أحدغ امرجرً 

وذىب البرخيػن إلى أّن الفعل مذتق مغ السرجر، وأّن السرادر سابقة     
 لألفعال، واحتّجػا بحجج كثيخة، سشحكخىا كسا وردت في كتب عمل الشحػ:

ل أّن السرادر داّلة عمى العسػم، واألفعال داّلة عمى الخرػص، والعسػم قب-ٔ 
الخرػص، وشخح ذلظ أّن السرادر تجّل عمى الحجث، وزمان مجيػل، والفعل يجّل 

  .(ٖ)عمى حجث وزمان مختّز 

أّن السرجر )َمْفَعل( مغ قػلظ: صجرت اإلبل عغ الساء، وصجر الكتاب، إذا -ٕ
انفرل عغ صاحبو وما أشبو ذلظ، فمسا وقع االصصالح والعخف عمى تدسية أسساء 

أّنيا األصل، واألفعال صادرة عشيا، ولػ كان كسا زعع األحجاث مرادر، عمع 

                                                           
 .ٜٖٔ-ٖٛٔ, وأسخار العخبية ٔٙيشطخ: اإليزاح   (5)
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الكػفيػن، لكانت أسساء األحجاث صادرة، واألفعال مرادر، فتشعكذ المغة وتشتقز 
   .(ٔ)البشية

َأّن اْلسرجر يقػم ِبَشفِدِو، ))َأال تخػ َأنَّظ َتقػل: ضخُبظ حدغ، َواَل تْحَتاج ِإَلى ذكخ -ٖ
 -ز َأن تحكخه َخاِليا مغ ااِلْسع، َفَػَجَب َأن يكػن اْلسرجر اْلَفاِعل، َواْلِفْعل اَل يجػ 
  .(ٕ)أصال لْمِفْعل، الفتقار اْلِفْعل ِإَلْيِو(( -الستغشائو َعغ اْلَفاِعل 

  .(ٖ)أّن االسع قبل الفعل، والسرجر اسع، فرّح أّنو أصل لمفعل-ٗ

محىب وغيخىا مغ العمل التي استجّل بيا أصحاب كتب العمل عمى صّحة     
البرخييغ؛ إذ إّنيع فحىبػا إلى ما ذىب إليو البرخيػن، بل إّن بعس الحجج والخدود 

ا عمى محىب الكػفييغ   .(ٗ)التي تقجمت كانت مغ أفكارىع ردِّ

ويخػ الباحث أّن الخالف في أصل االشتقاق ال يزيف لمجرس المغػّؼ فائجة      
عتيا، وىحا ما أشار إليو بعس سػػ الججل العقمي البحت الحؼ ُيخخج المغة عغ شبي

السحجثيغ، قال الراعجؼ: ))والحق أنو يرعب الجدم برحة أحج السحىبيغ وتخصئة 
لترارع  ااآلخخ، فالصابع العام ليحه السدألة نطخؼ... ولحا كان الخالف فييا ميجانً 

، وقال تسام حدان: ))ولعل القارغ يخػ أن الشحاة ىشا، قج خخجػا (٘)الحجج الشطخية((
ي محاجتيع عغ شكمية المغة إلى مزايق السشصق والفمدفة، وبشػا ججليع عمى نطخية ف

ضيخ فدادىا، ىي نطخية العامل والشطخة الفاحرة تكذف عغ مبمغ تزارب ىحه 

                                                           
 .ٕٓٙ/ٔ, والمباب ٓ٘, وثسار الرشاعة ٖٓٙ-ٜٖ٘, وعمل الشحػ ٛ٘يشطخ: اإليزاح   (5)

 .ٖٓٙعمل الشحػ   (2)

 .ٛ٘-ٚ٘يشطخ: اإليزاح   (3)

 .ٕٓٙ/ٔ, والمباب ٓ٘, وثسار الرشاعة ٖٓٙ-ٜٖ٘, وعمل الشحػ ٛ٘يشطخ: يشطخ: اإليزاح   (4)

 .ٜٖٔمػت األلفاظ في العخبية   (5)
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الحجج في مشصقيا، حتى لػ قيل: إن صاحب كل حجة مشيا غيخ قائل الحجة 
  .(ٔ)األخخػ((

 الطدألة الزنبهرية::  اثالثً 

العكبخّؼ خالف الكػفييغ مع سيبػيو في قػليع: كشت أضغُّ أنَّ اْلَعْقَخب أشجُّ نقل     
لدعة مغ الدنبػر َفِإذا ُىَػ ِىَي، أو فإذا ىػ إياىا، فحىب الكػفيػن إلى جػاز القػليغ، 
أؼ: فإذا ىػ إياىا، أو فإذا ىػ ىي، وذىب العكبخّؼ إلى مػافقة سيبػيو في وجػب 

ي وىػ، وال يجػز: فإذا ىػ إياىا، ونقل حّجة الكػفييغ في الخفع، فشقػل: فإذا ىػ ى
ذلظ، إذ احتّجػا مغ َوْجَيْيغ، ))أحُجىسا: أنَّ جَساَعة مغ اْلَعَخب شيُجوا ِعْشج يحيى بغ 
َخاِلج ِحيغ اْجتسع ِسيَبَػْيو َواْلكَداِئّي َوَأْصَحابو بقػل الكػفييغ، َوالثَّاِني: أنَّ الَِّتي 

يْخَتفع َما بْعجَىا بأنَّو ُمْبَتجأ َوخبخ، َوَأن يْشَترب عمى ِإْضَسار أجج، لمسفاجأة يجػز َأن 
، فػجو الجليل (ٕ)وَعمى َذِلظ َجاَءت اْلِحَكاَية، َوَقاَل َثْعَمب ُىَػ عساد َأؼ وججتو إّياىا((

مغ ىحه الحكاية أن العخب وافقت الكدائي، وتكمست بسحلبو، وأما مغ جية الكياس 
شا ذلظ؛ ألّن )إذا( إذا كانت لمسفاجأة كانت ضخف مكان، والطخف يخفع فقالػا: إنسا قم

  .(ٖ)ما بعجه، وتعسل في الخبخ عسل َوَجْجُت؛ ألنيا بسعشى وججت

أّما حجة العكبخّؼ في اختيار قػل سيبػيو، فيي ))أنَّ )ُىَػ( ُمْبَتجأ َواْلَخَبخ اَل َيْخُمػ     
ِسيخ الثَّاِني َحااًل، إمَّا َأن يكػن )ِإذا( الَِّتي لمسفاجأة ؛ ألنَّيا َمَكان، َفيْمدم َأن يكػن الزَّ

ِسيخ الثَّاِني و)إّيا( مغ ضسائخ اْلَسْشُرػب اَل اْلَسْخُفػع، َفِإذا  وإمَّا َأن يكػن اْلَخَبخ الزَّ
، وأبصل حجة الكػفييغ مغ (ٗ)َبصل القدسان تعّيغ َأن تكػن ِىَي خبخ اْلُسْبَتَجأ((

                                                           
 .ٔٛٔ-ٓٛٔمشاىج البحث في المغة   (5)

 .ٜٛٗ/ٔالمباب   (2)

 .ٚٚ٘/ٕ -ٜٜ: السدألةيشطخ: اإلنراف  (3)
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أنَّ الَّحيغ اْجَتسُعػا ِبَباب يحيى بغ َخاِلج مغ اْلَعَخب بحل َلُيع  وجييغ، ))أحُجىسا:
َأْصَحاب الكدائّي والفّخاء َمااًل عمى َأن َيُقػُلػا ِبَسا ُيَػافق َقْػليع، َولع يْذعخ بحلظ 
الكدائّي والفّخاء، َوالثَّاِني: أنَّ َذِلظ مغ شحوذ المَُّغة َكَسا شحَّ فتُح اَلم الجخِّ والجخُّ 
(...وأمَّا الشَّْرُب بعج ِإذا، َفاَل يكػن إالَّ عمى اْلَحال، و)إّيا( اَل يكػن َحاال َواَل  بـ)لعلَّ
يرحُّ الشرب بـ)يجج(؛ ألنَّيا تْفَتقخ ِإَلى مفعػليغ وليدا ِفي اْلَكاَلم...َواَل يرحُّ جعل 

  .(ٔ)ُىَػ فرال؛ ألنَّ اْلَفْرل يكػن َبيغ اْسَسْيِغ وليدا ُىَشا((

ميسا يكغ، فالخواية يػردىا أنرار الكػفييغ ليحتجػا بيا عمى تغمب الكدائي و    
عمى سيبػيو، ومشيع مغ جعل مػت سيبػيو كان إثخ ىحه الحادثة، وسشحكخ الخواية 
كسا أوردىا الشحاس عمى سبيل االستئشاس ، قال الشحاس: ))حجثشا عمي بغ سميسان، 

عس أصحابشا يختمفػن في الذيء بعج قال: حجثشا أحسج بغ يحيى ودمحم بغ يديج وب
الذيء، قالػا: لسا ورد سيبػيو إلى العخاق شق أمخه عمى الكدائي، فأتى جعفخ بغ 
يحيى والفزل بغ يحيى، فقال: أنا وليكسا وصاحبكسا، وىحا الخجل قج قجم ليحىب 
محمي؛ فقاال: احتل لشفدظ، فإنا سشجسع بيشكسا؛ فجسعا عشج البخامكة، وحزخ سيبػيو 

جه وحزخ الكدائي ومعو الفخاء وعمٌي األحسخ وغيخىسا مغ أصحابو، فدألػه: وح
كيف تقػل: كشت أضغ العقخب أشج لدعة مغ الدنبػر، فإذا ىػ ىي، أو فإذا ىػ 
إياىا؟ قال: أقػل: فإذا ىػ ىي؛ فأقبل عميو الجسع، فقالػا: أخصأت ولحشت؛ فقال 

ع؟ قالػا: ىؤالء األعخاب عمى يحيى بغ خالٍج: ىحا مػضٌع مذكٌل، فسغ يحكع بيشك
الباب؛ فأدخل أبػ الجخاح ومغ وجج معو مغ األعخاب مسغ كان يحسل عشو الكدائي 
وأصحابو، فقالػا: نقػل: فإذا ىػ إياىا؛ وانرخم السجمذ عمى أن سيبػيو قج أخصأ 
وحكع عميو، فأعصاه البخامكة وأخحوا لو مغ الخشيج، وبعث بو إلى بمجه، فيقال: إنو ما 

                                                           
 .ٜٜٗ/ٔالمباب   (5)
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، ومسا أنذج عشج مػتو وأخػه اثع مات، فيخال أنو مات كسجً  اث بعج ىحا إال يديخً لب
 { صػيل} مغ ال جالٌذ عشج رأسو:

 إلى األمج األقرى ومغ يأمغ الجىخا    أخييغ كشا فخق الجىخ بيششا 

قال عمي بغ سميسان: وأصحاب سيبػيو إلى ىحه الغاية ال اختالف بيشيع أن الجػاب 
  .(ٔ)سيبػيو، وىػ: فإذا ىػ ىي((عمى ما قال 

 تأكيد الظكرة::  ارابعً 

أجاز الكػفيػن تػكيج الشكخة بغيخ لفطيا إذا كانت مؤقتة، نحػ قػلظ: قعجت يػًما     
كمو، أّما البرخيػن، فسشعػا ذلظ إشالًقا، ونقل ىحا الخالف الخػارزمي والعكبخّؼ، قال 

قيل: ألّن معشى التأكيج ما ذكخنا مغ أّنو  الخػارزمّي: ))فإن قيل: لَع ال تؤكج الشكخة؟
إلزالة الذبية، والشكخة شيء مجيػل، فإذا لع يعمسو السخاشب بعيشو كيف يدول عشو 
  الذبية بالتأكيج فيسا ىػ مذتبو بشفدو، وقج أجازه الكػفيػن فيسا كان محجوًدا، وأنذج:

 } مغ الخجد {

 .(ٕ)(( قج صّخت البكخة يػًما أجسعا   

 } مغ الخجد { احتّج بو الكػفيػن قػل الذاعخ:ومسا 

   (ٖ)ججيجا كمَّو مّصّخدا ايػمً    إذا القعػد كخ فييا حفجا 

 ( وىػ نكخة بقػلو كمو، وقػل اآلخخ: ا))فاكج )يػمً 

                                                           
 .٘٘-ٗ٘عسجة الكتاب   (5)
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 (ٔ)خشفكيقا افجئت بو مؤيجً      زحخت بو ليمًة كميا

اليػم مؤقت يجػز ان فأكج ليمة، وىي نكخة بقػلو )كميا(، وكان قياسيع في  ذلظ أن 
يقعج في بعزو، والميمة مؤقتة، يجػز ان يقػم في بعزيا، أّما البرخيػن، فاحتّجػا 
عمى عجم الجػاز بأن الشكخة شائعة غيخ ثابتة، والتػكيج يجل عمى التخريز 

 .(ٕ)والتعييغ

وذكخ العكبخّؼ أّن الشكخات ال تؤكج لعمتيغ: ))َأحجىَسا: أنَّ التػكيج كالػصف،     
َأْلَفاضو معارف، والشكخة اَل ُتػَصف بالسعخفة، َوالثَّاِني: أنَّ الشكَخة اَل تثبت َلَيا ِفي وَ 

الشَّفذ عيغ تْحَتسل اْلَحِكيَقة َواْلسَجاز، َفُيَفخق بالتػكيج َبيشيَسا ِبِخاَلف اْلسعخَفة، َأال تخػ 
خه ِبِكَتاب رجل؛  ألنَّ اْلسَجاز ِفي َىَحا أنَّظ َلػ قمت َجاَءِني رجل لع يْحَتسل َأن تفدَّ

ااِلْسِتْعَسال اَل يغمب حتَّى يْجفع بالتػكيج ِبِخاَلف َلْفَطة )اْلَقْػم(، فإنَّو يغمب اْسِتْعَسالَيا 
ِفي اأْلَْكَثخ َفِإذا أرْدت اْلَجِسيع، أكَّجت لخفع اْلسَجاز اْلَغاِلب، َومثل َذِلظ ااِلْسِتْثَشاء فإنَّو 

  .(ٖ)لفع اْلُعُسػم عمى االستغخاق؛ ألنَّو يْدَتْعسل ِفيِو َغاِلبا(( دخل اْلَكاَلم ليْخَفع حسل

 والطاىخ مغ كالم سيبػيو أنو ال يجيد تػكيج الشكخة، بألفاظ التػكيج، نحػ: )مخرت     
، ووافق ابغ ىذام الكػفييغ في تػكيج الشكخة (ٗ)بخجل نفدو، ومخرت بقػم أجسعيغ(

الشحػييغ مغ الكػفييغ، قج أجاز تػكيج الشكخة ، وذكخ أبػ حيان أن بعس (٘)السحجدة
 .(ٙ)، مؤقتة كانت أم غيخ مؤقتةامصمقً 

                                                           
 .ًٕٛٗ/ٕ٘ العخوس تاج، يشطخ: الّشاِقُز الَخْمقِ َخْشَفِكيًقا َأؼ َناِقًرا والَخْشَفِقيُق َأْيزا:  ،ٔٙٔ/ٔالبيت لـذييع او شتيع بغ خػيمج وىػ شاعخ جاىمي يشطخ البيان والتبييغ  (5)
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ويبجو أّن محىب الكػفييغ مقبػل؛ لػجػد الدساع الحؼ يعّزجه، كسا أّنو مبشي     
في  دو الباحثالتس تػكيجىا بقيج السحجودية، وىحا ماعمى تقييج الشكخة التي يجػز 

 شػاىجىع.

 العرف مقام الفاعل مع وجهد الطفعهل:إقامة :  اخامدً 

ذكخ العكبخّؼ محىب الكػفييغ في إقامة غيخ السفعػل مقام الفاعل في الجسمة      
السبشية لمسفعػل، قال: ))َوَقاَل الكػفيَّػن: يجػز ِإَقاَمة الّطْخف مَقام اْلَفاِعل َوِإن َكاَن 

ى الدَعة((، وذىب العكبخّؼ إلى خالف َمَعو مفعػل َصِحيح؛ أِلَنَُّو يريخ َمْفُعػال ِبِو عم
ذلظ، فحكخ أّنو ِإذا ))َكاَن ِفي اْلَكاَلم مفعػل ِبِو َصِحيح ُجعل القاَئع َمقاَم اْلَفاِعل دون 
الّطْخف وحخف الجّخ ألربعة أوجو أحُجىا: أنَّ اْلِفْعل يرل ِإَلْيِو ِبَشفِدِو َكَسا يرل ِإَلى 

اِني: أنَّ اْلَسْفُعػل ِبِو شخيظ اْلَفاِعل؛ ألنَّ اْلَفاِعل يػِجج اْلَفاِعل ِبِخاَلف الّطْخف، َوالثَّ 
اْلِفْعل َواْلَسْفُعػل ِبِو يحفطو، َوالثَّاِلث: أنَّ اْلَسْفُعػل ِفي اْلَسْعشى قج جعل َفاِعال ِفي المَّْفع 
ْسذ، وىسا ِفي اْلَسْعشى مفعػل بيسا ِبِخاَلف الّطْخف ، َكَقْػِلظ: َماَت زيج وشمعت الذَّ

َوالخَّاِبع: أنَّ مغ اأْلَْفَعال َما لع ُيدعَّ َفاعمو ِبَحال َنْحػ: ُعشيت بحاجتظ وبابو، َولع يدشج 
  .(ٔ)إالَّ ِإَلى مفعػل ِبِو َصِحيح، فجلَّ عمى أّنو أشبو بالفاعل((

ِبَسا َكاُنػا  ا﴿ِلُيْجَدػ َقْػمً  :(ٕ)ومسا استجّل بو الكػفيػن قخاءة أبي جعفخ    
، فبشى )ُيجدػ( لمسفعػل، وأناب السجخور بالباء عغ الفاعل مع وجػد (ٖ)َيْكِدُبػَن﴾

 } مغ الخجد { السفعػل بو، وىػ )قػًما( مقّجًما عمى الشائب، وبقػل الذاعخ:

 (ٗ)ما دام معشيِّا بحكخ قمبو    وإّنسا يخضي السشيب رّبو
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أصمو: معشػّؼ، كسزخوب، أُعّل بقمب الػاو فـ)معشيِّا( اسع مفعػل مغ عشي بحاجتظ، 
ياًء وإدغاميا في الياء وقمب الزّسة كدخة، ونائب فاعمو ىػ السجخور بالباء، وىػ 

 } مغ الخجد { )ذكخ( مع وجػد السفعػل بو مؤّخًخا، وىػ )قمبو(، ونحػه قػل اآلخخ:

  (ٔ)وال شفى ذا الغّي إاّل ذو ُىجػ    لع ُيعغ بالعمياِء إاّل سّيًجا

فـ)ُيعغ( مزارع مبشّي لمسفعػل مغ )عشي بكحا(، و)بالعمياء( نائب الفاعل، و)سّيًجا( 
 .(ٖ) ، وتأّول البرخيػن ومغ تبعيع الذػاىج الدابقة(ٕ)مفعػل بو مؤّخخ

ويطيخ لي أّن محىب الكػفييغ مقبػٌل؛ لػرود الدساع بحلظ، وألّنو مبشّي عمى    
 الجػاز، ال عمى الػجػب.

 العتطاد في اسم الفاعل الهاقع مبتدأ::  اسادسً 

ذكخ الجميذ الشحػّؼ رأؼ الكػفييغ في اسع الفاعل الػاقع مبتجأ عشج كالمو عسا     
يشػب عغ خبخ السبتجأ، فسغ ذلظ: الفاعل السخفػع بالسبتجأ، ))وذلظ السبتجأ اسع فاعل 

ي عغ بسعشى الحال أو االستكبال معتسًجا عمى ىسدة االستفيام أو حخف الشف
السحققيغ، ولع يَخ أبػ بكخ بغ الدخاج بأًسا بكػنو غيخ معتسج بعج أن قبحو، وىػ رأؼ 

  .(ٗ)الكػفييغ، وبو قال أبػ الحدغ األخفر((

وإّنسا أجاز الكػفيػن ذلظ؛ ألّن االعتساد عشجىع ليذ بذخط، ولحا يجيدون رفع     
نحػ:  في الجار زيج، أو االسع الػاقع بعج الطخف أو السجخور بيسا وإن لع يعتسجا، 

                                                           
 .ٖٚٔالبيت لخؤبة العجاج في ممحق ديػانو   (5)

 .٘ٛ٘/ٔ, وىسع اليػامع ٚٓٙ/ ٕ, وتػضيح السقاصج ٛٓٙ/ ٕيشطخ: شخح الكافية الذافية   (2)

 .ٜٚ/ ٕ, وحاشية الربان ٕٖٛ/ ٔيشطخ: حاشية الخزخؼ   (3)

 .ٗٛثسار الرشاعة   (4)
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، ونقل ابغ مالظ عغ سيبػيو جػاز الػصف مبتجأ مغ غيخ اعتساد عمى (ٔ)عشجك زيج
، وأجازه ابغ الدخاج أيًزا عمى قبح كسا مّخ في نّز الجميذ الشحػّؼ، قال ابغ (ٕ)قبح

فأّما إذا قمَت: قائع زيج، فأردَت أن تخفع )زيج( بـ)قائع(، وليذ قبمو ما يعتسج  ))الدخاج:
 .(ٖ)((عميو البّتة، فيػ قبيح، وىػ جائد عشجؼ عمى قبحو

 { الػافخ  } مغ ومّسا استجّل بو الكػفيػن مغ الدساع قػل الذاعخ:

 (ٗ) إذا الجاعي السثّػب قال: ياال    فخيٌخ نحغ عشج الشاس مشكع

، (٘): مبتجأ و)نحغ( فاعل سّج مدّج الخبخ، ولع َيدبق )خيخ( نفٌي وال استفيامٌ فخيخ
 { لصػيل} مغ ا وقػل اآلخخ:

 (ٙ)مقالة ليبيٍّ إذا الصيخ مّختِ      خبيخ بشػ لْيب فال تُظ ممغًيا

 .(ٚ)فخبيخ: مبتجأ و)بشػ ليب(: فاعل سّج مدّج الخبخ

 

 أعرف الطعارف: :  اسابعً 

السحاىب في اختيار أعخف السعارف، فشقل عغ الكػفييغ قػليع: إّن ذكخ العكبخّؼ     
السزسخ، وىػ أعخف السعارف؛ واحتّج ليع بقػلو َأّن ))اْلعمع اَل مغ  اْلعمع أعخفُ 

                                                           
 .ٜٚ٘يشطخ: مغشي المبيب   (5)

 .ٕٖٖ/ ٔيشطخ: شخح الكافية   (2)

 .ٓٙ/ٔاألصػل   (3)

 .ٖٔ/ٕالبيت لدىيخ بغ مدعػد الزّبي يشطخ: خدانة األدب   (4)

 .ٜ٘ٔ/ ٔيشطخ: شخح ابغ عقيل   (5)

 .ٜٗٔ/ ٔ, والترخيح ٗٚ/ ٔالبيت لخجل مغ الصائييغ لع يحكخ أحج اسسو, يشطخ: شخح الكافية الذافية   (6)

 .ٕٖٖ/ ٔيشطخ: شخح الكافية الذافية   (7)
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ِسيخ يرمح لكلِّ َمْحُكػر، َوقج ااْشِتَخاك ِفيِو وضًعا، وإنَّسا تقع الّذخَكة ِفيِو اتِّفاقً  ، َوالزَّ
و نكَخة، َفيريخ ُىَػ نكَخة َأْيزا؛ َولَحِلظ دخمت َعَمْيِو ُربَّ ِفي َقْػليع: يكػن اْلَسْحُكػر قبم

رّبو رجال((، ونقل عغ سيبػيو ومغ تابعو أّن اْلُسْزَسخ أعخف السعارف؛ ))ألنَّ 
اْلُسزسخ اَل اْشِتَخاك ِفيِو لتعيشو ِبَسا يعػد ِإَلْيِو؛ َولَحِلظ اَل ُيػصف ويػصف ِبِو، ِبِخاَلف 

َفِإنَُّو ِفيِو اْشِتَخاك ويسيد ِباْلَػْصِف، والسبيع ُيػصف ويػصف ِبِو، َوَيَقع اْسع اْلعمع 
َشاَرة عمى كل َحاضخ َوَيَقع ِفيِو اْشِتَخاك َحتَّى َلػ َكاَن بحزختظ جَساَعة َفقمت: َىَحا،  اإْلِ

عغ ابُغ الدّخاج مغ غيخ إقبال َواِحج لع يعمع الُسَخاد ِإالَّ بانزسام اإلقبال ِإَلْيِو((، ونقل 
َشاَرة يعخف ِباْلعيِغ  َشاَرة أعخف ِمْشُو َومغ الَعَمِع، َواْحتج ِبَأن ))اْسع اإْلِ أّن أسساء اإْلِ

  .(ٔ)َواْلقمب، َفُيَػ أقػػ((

ووافق العكبخّؼ محىب سيبػيو، ورّد عمى السحىبيغ اآلخخيغ، فقال: أّما احتجاج    
امع َفاَل يعمع ابغ الدخاج، فَزِعيف؛ ))أِلَن َذِلظ  َراجع ِإَلى تعخفو ِعْشج اْلُسَتَكّمع، َفَأما الدَّ

َما ِفي قمب الشَّاِشق بـَيَحا، َوِإنََّسا يعخف اْلسَذار ِإَلْيِو باإلقبال َعَمْيِو، َوُىَػ َشْيء غيخ 
َشاَرة يرغخ ويثشى َويجسع، َواَل يْفَتقخ ِإَلى تقجم  ذكخ َفُيَػ ااِلْسع، َويجّل َعَمْيِو َأن اْسع اإْلِ

ِفي َذِلظ كالسطيخ اْلَسْحس((، ورّد عمى حّجة الكػفييغ بقػلو: ))أمَّا اْلعمع، َفيعخف 
ْيء َكَحا، ثعَّ  ِباْلَػْضِع ويفتقخ َتْعِخيفو ِإَلى ِإْعاَلم السدسَّى ِبِو غيَخه بأَني ُسسيت َىَحا الذَّ

م...وكلَّ  َذِلظ اَل ُيػجج ِفي اْلُسزسخ، ثعَّ إنَّ  تقع ِفيِو الّذخَكة، َوقج زيجت ِفيِو اأْللف َوالالَّ
ِسيخ اَل يتشكَّخ، فأمَّا عػده ِإَلى نكَخة  اْلعمع يتشكَّخ َكَقْػِلظ: َمَخْرت بديج َوزيج آخخ...َوالزَّ
َفاَل يشكِّخه؛ ألنَّو يقصع عمى مغ ُعشي بالزسيخ َفُيَػ متعّيغ، فأمَّا رّبو رجال، فذاّذ َوقج 

ميا َعَمْيِو((ُجعمت الشكَخة بعجه مفدّ    .(ٕ)خه َلُو ِبَسْشِدَلة تقجُّ

                                                           
 .ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٔالمباب  (5)

 .ٖٓ٘/ٖ, وشخح السفرل البغ يعير ٔٛ٘/ٕ-ٔٓٔ: السدألة, ويشطخ محىب الكػفييغ في اإلنراف ٜٙٗ-ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٔالمباب   (2)
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وذكخ ثعمب أّن السزسخ ىػ أعخف السعارف بال خالف، وىحا يجّل عمى عجم دّقة     
العكبخّؼ في ندبة السحىب الدابق لمكػفييغ، قال ثعمب: ))أنا وأنت( لع ُيْخَتَمْف في 

 .ٔأّنيا أّول السعارف، ولكْغ اختمفػا في )زيج و ىحا( ((

وىػ في ذلظ يػافق البرخييغ، ولػ صّح ما ُندب إلى الكػفييغ لحكخه ثعمب، أّما     
البرخيػن فقج رّتبػا السعارف إلى مخاتب، و جعمػا الزسيَخ أّول السخاتب، ُثعَّ العمع، ُثعَّ 
اسع اإلشارة، ُثعَّ السػصػل، ُثعَّ الُسعّخف باأللف و الالم، ُثعَّ ما أضيَف إلى السعارف 

. وىحا التختيب ىػ الّذاِئُع في كتب الّشحػ، ويبجو أنَّ ُنحاة (ٕ)لػاردة الحكخالخسدة ا
 الكػفة قج تابعػا نحاة البرخة في ىحه السدألة.

 صرف ما ل يظصرف لمضرورة::  اثامظً 

ذكخ العكبخّؼ أّن الكػفييغ ذىبػا إلى أّنو يجػز لمذاعخ صخف ما ال يشرخف عجا     
(، واحتجَّ اْلكػفيػن بأنَّ )ِمْشظ( تْجِخؼ مْجخػ اأْللف اسع التفزيل الحؼ بعجه )مغ

َضاَفة،  م َواإْلِ َضاَفة؛ َولَحِلظ يشػبان َعغ )ِمْغ(، َفَكَسا اَل تشّػن َمَع اأْللف َوالالَّ م َواإْلِ َوالالَّ
اَل تشػن َمَع مغ، وذىب العكبخّؼ إلى أّنو يجػز لمذاعخ َأن يرخف َماال يْشَرخف 

ُخوَرة عمى ا ْشاَلق، واحتج بأنَّ )أفعل مشظ( اسٌع معخٌب نكَخة، َفَجاز لمذاعخ لمزَّ إْلِ
صخفو كبكيَّة اأْلَْسَساء الَِّتي اَل َتْشَرِخف، ورّد قػل الكػفييغ بأنَّ )ِمْغ( َوِإن خّررت، 

َضاَفة م َواإْلِ   .(ٖ)ولكْغ َبْعَس التَّْخِريز، َوااِلْسع بعج َذِلظ نكَخة ِبِخاَلف اأْللف َوالالَّ

قال ابغ عرفػر: وما قالو الكػفيػن باشل؛ بجليل أّنيع صخفػا: خيًخا مغ عسخو،     
وشخِّا مغ بكخ، مع وجػد )ِمغ( فييسا، فثبْت بحلظ أّن السانع لرخفو كػُنو صفًة عمى 

                                                           
 .ٜٖٗمجالذ ثعمب  -(5)

 .ٖٔٔيشطخ: شخح قصخ الشجػ  (2)

 .ٖٕ٘-ٕٕ٘يشطخ: المباب   (3)
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وزن )أفعل( بسشدلة )أحسخ(، فكسا أّن )أحسخ( يجػز صخفو في الزخورة، فكحلظ 
 .(ٔ))أفعل مغ(

ة إلى أن صخف ما ال يشرخف في الكالم إّنسا ىػ لغة لبعس وتججر اإلشار     
العخب، وىي لغة الذعخاء، ألّنيع قج اضصّخوا إليو في الذعخ فرخفػه، فجخت ألدشتيع 
عمى ذلظ، أّما سائخ العخب فال يجبخون صخف شيء مشو في الكالم، فمحلظ ُجعل مغ 

 .(ٕ)قبيل ما يختّز بو الذعخ

 البياض والدهاد(:التعّجب من لهني ):  اتاسعً 

نقل العكبخّؼ عغ الكػفييغ قػليع بجػاز بشاء فعل التعّجب مغ اْلبَياض والدػاد؛     
أِلَنَُّيَسا أصال األلػان، َوقج َجاَء فى الّذْعخ: )أبيُزيع( و)أبيُس مغ َكَحا( و)أسػُد مغ 

الحؼ َكَحا(، وذىب العكبخّؼ إلى خالف ذلظ؛ ألّن مغ شخوط التعجب أال يكػن الفعل 
ُيبشى مشو فعل التعجب مسا دّل عمى لػن؛ ألنَّ اأَلْصل ِفي أفعال األلػان َأن تكػن 
عمى َأكثخ مغ َثاَلَثة أحخف َنْحػ )ابيس( و)أحسخ(، َومثل َذِلظ اَل ُيعجَّػ ِباْلَيْسَدِة، َوعّج 

م، وَجْعُل اْلبَياض والدػاد أصميغ َدْعَػػ اَل  َدِليل محىب الكػفييغ َضِعيًفا لسا تقجَّ
َعَمْيَيا، َوَلػ صحّت لع يدتقع َقْػليع ِفيَيا، َوَما َجاَء ِفي الّذْعخ، َفُيَػ إمَّا شاّذ َأو يكػن 

  .(ٖ))ِمْشُو( الَِّتي بعجه صفٌة َلُو َأو يكػن )أفعل( اَل ُيَخاد ِبِو اْلُسَبالَغة

 

وجاء في معاني القخآن لمفّخاء خالف ما ُنقل عغ الكػفييغ، فحىَب إلى عجم جػاز     
الّتعجب باأللػان، ألّنو يخفزو في أفعل الّتفزيل، قاَل: ))و العخُب إذا قالػا: ىػ 

                                                           
 .ٕٗيشطخ: ضخائخ الذعخ   (5)

 .ٕ٘ السرجر نفدويشطخ:   (2)

 .ٕٔٓ/ٔيشطخ: المباب   (3)
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)أفعُل مشَظ(، قالػه في كّل فاعل و فعيل وما ال يداد في فعمِو شيء عمى ثالثة 
فعل ثالثي ال تفاوَت فيِو وال تفاضل، بل إّنو ندب  ، فعشجه ما ليَذ لو(ٔ)أحخف..((

رواية مجيء التعجب مغ الدػاد إلى شيخ مغ البرخة، قال: ))حجثشي شيٌخ مغ أىل 
البرخة أّنو َسِسَع العخب تقػل: )ما أسػَد شعخه(... َفَسْغ قاَل ىحا لدمو أْن يقػل: هللا 

 .(ٕ)أبيزظ،  هللا أسػدك، وما أسػدك((

وىػ مغ شيػخ –الشقل عغ الكػفييغ يحتاج إلى إعادة الشطخ؛ ألّن الفخاء فطيخ أّن     
 ال يجيده في التفزيل، وما امتشع في التفزيل امتشع في التعجب. -مجرسة الكػفة

 

 

                                                           
 .ٕٚٔ/ٕمعاني القخآن:  (5)

 .ٕٛٔ/ٕ: السرجر نفدو (2)
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(081) 
 

 الخاتمة

الحسج هلل رب العالسيؼ، والرالة والدالم عمى سيج األنبياء والسخسميؼ، دمحم،      
وصحبو الطيبيؼ الطاىخيؼ، وبعج: فبعج تؽفيق هللا الحي مّؼ عمّي بإتسام  وعمى آلو

 ىحا البحث، تؽّصمت إلى مجسؽعة مؼ الشتائج السيسة، وسأذكخىا فيسا يأتي:

إّن نقل آراء الكؽفييؼ لػ يكؼ مختمًفا اختالًفا يجعمشا نقارن بيؼ ناقمي محىبيػ؛  (1
فالستأخخون بعج العكبخّي  ألّن أغمب الشاقميؼ اعتسجوا عمى السرجر نفدو،

اعتسجوا عميو في نقل آراء الكؽفييؼ، واعتسج ىؽ عمى أبي البخكات األنباري، 
 فيسا اعتسج األنباري عمى الدجاجي وغيخه، وىكحا.

وججنا بعض اآلراء التي ُندبت إلى الكؽفييؼ خطأ مذيؽًرا عشج الشحؽييؼ؛ إذ  (2
 ، كسا فيالكؽفة الستؽافخة لجيشاوججنا ما يخالف الشقل عشيػ في كتب عمساء 

سشرؽب الخبخ كان  و تقجيػ التسييد عمى عامموو  العامل في السدتثشى بـ)إال(
 .عمى الحال

يسكؼ تقديػ آراء الكؽفييؼ في بحثشا إلى ثالثة أقدام: آراء مدكؽت عشيا،  (3
وىي اآلراء التي ندبيا أصحاب كتب العمل إلى الكؽفييؼ، ولكشا لػ نججىا 

تؽافخ لجيشا مؼ مرادر الكؽفييؼ، وآراء تحتاج إلى نعخ، وىي اآلراء فيسا 
التي ندبيا أصحاب كتب العمل إلى الكؽفييؼ ولكشا وججنا ما يخالفيا في 
مرادر الكؽفييؼ، وآراء مقبؽلة، وىي اآلراء التي ندبيا أصحاب كتب العمل 

في معاني  إلى الكؽفييؼ، ووججنا بعض الكؽفييؼ يرخح بيا في كتبو، كالفخاء
 القخآن.



 الخاتمة 
 

(080) 
 

إّن مرطمحات الشحؽ الكؽفية ال ُيعخف مبتكخوىا، غيخ أّنشا وججنا الفخاء ىؽ   (4
السبتكخ لسرطمح )الخالف أو الرخف(؛ ألّنو أول مؼ ذكخه مؼ الشحؽييؼ في 

 كتابو )معاني القخآن(
قج تختمف ندبة الخأي إلى الكؽفييؼ عشج أصحاب كتب العمل، فيشدبو أحجىػ  (5

دبو آخخ لمكدائي، أو قطخب وىكحا، وىحا االختالف في الشدبة لمفخاء، ويش
 .وظيفة أحخف العمة في التثشية والجسع واألسساء الدتة، ومشيا قميٌل أو نادر

لػ أجج في كتاب )رسالتان في العمة الشحؽية( آراء لمكؽفييؼ وال لعمسائيػ، ولعل  (6
سمؽب اإليجاز الدبب في ذلغ ىؽ قمة السادة في ىحا الكتاب الحي اعتسج ا

 واالخترار في عخض السادة، وعجم التعخض لمخالفات الشحؽية.
قج يعبخ بعُض أصحاب كتب العمل عؼ الكؽفييؼ بمفظ )الباقؽن(، وذلغ عشجما  (7

يحكخ محىب البرخيؼ، فيتمؽه بحكخ محىب الباقيؼ، وال شّغ أّن السخاد بو: 
 الكؽفيؽن.

وقج ُيشدب لمفخاء، ويخاد بو:  قج ُيشدب الخأي لمكؽفييؼ ويخاد بيػ: الفخاء، (8
(، وفي األلف والالم تكؽن بجاًل مؼ ىاء الزسيخالكؽفيؽن، كسا في مدألة )

مدألة )عامل السدتثشى(، ولعّل الدبب في ذلغ أّن الفخاء يعّجه أغمب الشحاة 
 رأس مجرسة الكؽفة، فخأيو يسثل محىبيػ.

نقمؽىا، وقج يؽافقؽن وافق أصحاُب كتب العمل البرخييؼ في أغمب اآلراء التي  (9
 و الم االبتجاء ىي الم القدػ ، كسا في مدألةالكؽفييؼ في مؽاضع قميمة جًجا

 . مجيء الؽاو زائجة
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 المصادر والمراجع
 طبوعة المصادر الم : وًل أ
 القخآن الكخيع. ▪

ابغ األنبارؼ في كتابِو اإلنراف في مدائل الخالف بيغ الّشحػييغ البرخييغ و  ▪
جامعة  -الكػفييغ: .محيي الجيغ تػفيق إبخاليع، مؤسدة دار الكتب لمصباعة و الّشذخ

 م.ٜٜٚٔ، ٔالسػصل، ط

دار التخبية لمصباعة ابغ الحاجب الشحػؼ آثاره ومحالبو: شارق عبج عػن الجشابي،  ▪
 م.ٜٗٚٔبغجاد،  -والشذخ والتػزيع

غ عمي بغ يػسف بغ حيان ارتذاف الزخب مغ لدان العخب، أبػ حيان دمحم بغ يػسف ب ▪
ىـ(، تحقيق:  رجب عثسان دمحم، مخاجعة:  رمزان عبج ٘ٗٚأثيخ الجيغ األنجلدي )ت 

 م.ٜٜٛٔ، ٔالقاىخة، ط -التػاب، مكتبة الخانجي

أسخار العخبية، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا األنرارؼ أبػ البخكات كسال الجيغ األنبارؼ  ▪
 م.ٜٜٜٔ، ٔىبػد، دار األرقع بغ أبي األرقع، ط ىـ(، تحقيق: بخكات يػسفٚٚ٘)ت: 

األصػل في الشحػ: أبػ بكخ دمحم بغ الدخؼ بغ سيل الشحػّؼ السعخوف بابغ الدخاج )ت:  ▪
 بيخوت.  -ىـ(، تحقيق: عبج الحديغ الفتمي، مؤسدة الخسالةٖٙٔ

، ٖحمب ، ط -إعخاب الجسل وأشباه الجسل: الجكتػر فخخ الجيغ قبـاوة ، دار األصسعي ▪
 م.ٜٔٛٔ

اس أحسج بغ محّسج بغ إسساعيل بغ يػنذ السخادّؼ الشحػؼ  ▪ إعخاب القخآن، أبػ جعفخ الشَّحَّ
ىـ(، تحقيق: عبج السشعع خميل إبخاليع، مشذػرات دمحم عمي بيزػن، دار الكتب ٖٖٛ)ت: 
 مٕٔٓٓ، ٔبيخوت، ط -العمسية

بيخوت،  -الفكخىـ(، تحقيق: سسيخ جابخ، دار ٖٙ٘األغاني: أبػ الفخج األصفيانّي )ت  ▪
 .ٕط
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 م.ٜٜٛٔاألفعال الشاسخة: حسجؼ فخاج دمحم فخاج السرخؼ )حسجؼ كػكب(، مصبػع سشة  ▪

ىـ( ، تحقيق ٜٔٔاالقتخاح في عمع أصػل الّشحػ ، جالل الجيغ عبج الخحسغ الّديػشّي )ت ▪
 م .ٜٙٚٔأحسج دمحم قاسع ، مصبعة الدعادة ، الصبعة األولى ، 

، ٔغ الذجخؼ، تحقيق : حبيب هللا العمػؼ وآخخون، طبااألمالي الذجخية: لبة هللا  ▪
 م.  ٜٜٗٔ

إنباه الخواة عمى أنباه الشحاة: جسال الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف القفصي )ت:  ▪
 ىـ.ٕٗٗٔ، ٔبيخوت، ط -ىـ(، السكتبة العرخيةٙٗٙ

اإلنراف في مدائل الخالف بيغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ، عبج الخحسغ بغ دمحم بغ  ▪
ىـ(، السكتبة العرخية، ٚٚ٘عبيج هللا األنرارؼ أبػ البخكات، كسال الجيغ األنبارؼ )ت: 

 م.ٖٕٓٓ، ٔط

أوضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ: عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا بغ يػسف أبػ  ▪
ىـ(، تحقيق: يػسف الذيخ دمحم البقاعّي، دار الفكخ ٔٙٚدمحم جسال الجيغ بغ ىذام )ت: 

 باعة والشذخ والتػزيع.لمص

ائتالف الشرخة في اختالف نحاة الكػفة والبرخة: عبج المصيف بغ أبي بكخ الذخجي  ▪
 م.ٜٛٚٔ، ٔبيخوت، ط -الدبيجؼ، تحقيق: الجكتػر شارق الجشابي، عالع الكتب

ىـ(، تحقيق: مازن السبارك، دار ٖٖٚاإليزاح في عمل الشحػ: أبػ القاسع الدجاجي )ت  ▪
 م.ٜٙٛٔ، ٘ط بيخوت، -الشفائذ

البحخ السحيط في التفديخ: أبػ حيان دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف بغ حيان أثيخ  ▪
 م.ٕٓٓٓبيخوت،  -ىـ(، تحقيق: صجقي دمحم جسيل، دار الفكخ٘ٗٚالجيغ األنجلدي )ت: 

البحخ السحيط في التفديخ: أبػ حيان دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ يػسف بغ حيان أثيخ  ▪
بيخوت الصبعة:  -ىـ( السحقق: صجقي دمحم ، دار الفكخ ٘ٗٚ)الستػفى: الجيغ األنجلدي 

 ىـ . ٕٓٗٔ
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القاىخة،  -ىـ(،  مكتبة الخانجيٕٕٗٔبحػث ومقاالت في المغة: رمزان عبج التػاب )ت:  ▪
 م.ٜٜ٘ٔ، ٖط

البغجاديات السدائل السذكمة: أبػ عمي الفارسي، تحقيق : صالح الجيغ عبج هللا  ▪
 م.ٖٜٛٔبغجاد،  -اف، دار الذؤون الجيشية،  مصبعة العانيالدشكاوؼ، وزارة األوق

بغ األنبارؼ، تحقيق:  شو عبجالحسيج االبيان في غخيب إعخاب القخآن: ألبي البخكات  ▪
 القاىخة. -شو، دار الكاتب العخبي لمصباعة

البيان والتبييغ: عسخو بغ بحخ بغ محبػب الكشاني بالػالء الميثي أبػ عثسان الذييخ  ▪
 ىـ. ٖٕٗٔبيخوت،  -ىـ(، دار ومكتبة الياللٕ٘٘)ت: بالجاحع 

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس: محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاق الحديشي أبػ الفيس  ▪
 ىـ(، تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية. ٕ٘ٓٔالسمّقب بسختزى الدَّبيجؼ )ت: 

ىـ(، تحقيق: بذار ٖٙٗتاريخ بغجاد: لمخصيب البغجادؼ أحسج بغ عمي بغ ثابت )ت  ▪
 م.ٕٕٓٓ، ٔبيخوت، ط -عػاد معخوف، دار الغخب اإلسالمي

ىـ(، ٙٔٙالتَّبييغ عغ محاىب الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ ،البي البقاء العكبخؼ)ت ▪
 ٔبيخوت ، ط–تحقيق: الجكتػر عبج الخحسغ بغ سميسان العثيسيغ ،الجار المبشانية 

 م. ٕٔٔٓ،

صج: البغ مالظ األنجلدي، تحقيق دمحم كامل بخكات، دار تدييل الفػائج وتكسيل السقا ▪
 م.ٜٚٙٔالجسيػرية العخبية الستحجة  -الكاتب العخبي لمصباعة والشذخ

ىـ(، تحقيق: ٚٔٙتذخيح العمل في شخح الجسل: القاسع بغ الحديغ الخػارزمي )ت  ▪
 م.ٜٜٛٔ، ٔمكة السكخمة، ط -عادل محدغ سالع العسيخؼ، جامعة أم القخػ 

الشحػؼ لمغة العخبية: بخجدتخاسخ، ترحيح: رمزان عبج التػاب، مكتبة التصػر  ▪
 م.ٕٜٛٔالقاىخة،  -الخانجي

 ٙٔٛالتعخيفات: أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ عمي السعخوف بـ الذخيف الجخجاني )ت  ▪
 م.ٜٔٚٔتػنذ،  -ىـ(، الجار التػندية
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ىـ(، تحقيق: دمحم ٖٓٚتيحيب المغة: دمحم بغ أحسج بغ األزىخّؼ اليخوؼ، أبػ مشرػر )ت:  ▪
 م.ٕٔٓٓ، ٔبيخوت، ط -عػض مخعب، دار إحياء التخاث العخبي

السقاصج والسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ: أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج تػضيح  ▪
ىـ(، تحقيق: عبج الخحسغ عمي سميسان، ٜٗٚهللا بغ عمّي السخادؼ السرخؼ السالكي )ت: 

 م.ٕٛٓٓ، ٔالقاىخة، ط -أستاذ المغػيات في جامعة األزىخ، دار الفكخ العخبي

ديغ بغ مػسى الذييخ بالجميذ الشحػؼ )ت في ثسار الرشاعة في عمع العخبية: الح ▪
 م.ٜٜٗٔ، ٔىـ( تحقيق: حشا جسيل حجاد، وزارة الثقافة في األردن، طٜٓٗحجود 

جامع البيان عغ تأويل آؼ القخآن: دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي أبػ  ▪
تعاون مع مخكد ىـ(، تحقيق:  عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، بالٖٓٔجعفخ الصبخؼ )ت: 

عبج الدشج حدغ يسامة، دار ىجخ لمصباعة  -البحػث والجراسات اإلسالمية بجار ىجخ
 م.ٕٔٓٓ، ٔوالشذخ والتػزيع واإلعالن، ط

الجميذ الرالح الكافي واألنيذ الشاصح الذافي: أبػ الفخج السعافى بغ زكخيا بغ يحيى  ▪
 -ىـ(، تحقيق: عبج الكخيع سامي الجشجؼ، دار الكتب العمسيةٜٖٓ)ت:  الجخيخؼ الشيخواني

 م.ٕ٘ٓٓ، ٔبيخوت، ط

الجسل في الشحػ: أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخو بغ تسيع الفخاىيجّؼ البرخّؼ  ▪
 م.ٜٜ٘ٔ، ٘ىـ(، تحقيق:  فخخ الجيغ قباوة، طٓٚٔ)ت: 

يغ حدغ بغ قاسع بغ عبج هللا بغ عمّي الجشى الجاني في حخوف السعاني: أبػ دمحم بجر الج ▪
ىـ(، تحقيق: فخخ الجيغ قباوة ودمحم نجيع فاضل، دار ٜٗٚالسخادؼ السرخؼ السالكي )ت: 

 م. ٕٜٜٔ، ٔبيخوت ط -الكتب العمسية

حاشية الربان عمى شخح األشسػني أللفية ابغ مالظ: أبػ العخفان دمحم بغ عمي الربان  ▪
 م.ٜٜٚٔ، ٔبيخوت، ط -العمسيةىـ(، دار الكتب ٕٙٓٔالذافعي )ت: 

ىـ( تحقيق: سعيج ٖٓٗحجة القخاءات: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ زنجمة )ت حػالي  ▪
 بيخوت. -األفغاني، دار الخسالة
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ىـ(، ٖٜٓٔخدانة األدب ولب لباب لدان العخب: عبج القادر بغ عسخ البغجادؼ )ت:  ▪
 م.ٜٜٚٔ، ٗالقاىخة، ط -تحقيق: عبج الدالم دمحم ىارون، مكتبة الخانجي

ىـ(، الييئة السرخية العامة ٕٜٖالخرائز: أبػ الفتح عثسان بغ جشي السػصمي )ت:  ▪
 .ٗلمكتاب، ط

ىـ(، حققـو وقجم لـو: رضػان  الجاية، وفايد ٔٚٗدالئل اإلعجاز: عبج القاىخ الجخجاني)ت ▪
 م.ٜٚٛٔ، ٕدمذق، ط -الجاية، مكتبة سعج الجيغ

الشجف األشخف -تحقيق دمحم جبار السعيبج، مصبعة اآلداب -ديػان إبخاليع بغ ىخمة  ▪
 م.ٜٜٙٔ

 ديػان أبي األسػد الجؤلي ، تحقيق: عبج الكخيع الججيمي، شخكة الشذخ والصباعة  ▪
 م.ٜٗ٘ٔبغجاد،  -العخاقية السحجودة    

لزامغ، ديػان السخبل الدعجؼ ضسغ )عذخة شعخاء مقّمػن(، صشعة : حاتع صالح ا ▪
 م.   ٜٜٓٔالسػصل،  -مصبعة دار الحكسة لمصباعة والشذخ

 م.ٜٚٚٔبسرخ  -ديػان الشابغة الحبياني، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع، دار السعارف ▪

 .ٜ٘ٙٔ-ىـ ٖ٘ٛٔالقاىخة  -الشاشخ الجار القػمية لمصباعة والشذخ -ديػان اليحلييغ ▪

، ٗبسرخ، ط -ليع، دار السعارفديػان امخغ الكيذ: تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخا  ▪
 م.ٜٗٛٔ

ديػان حّدان بغ ثابت األنرارؼ، شخح: .محّسج عدت نرخ هللا، دار إحياء الّتخاث  ▪
 بيخوت. -العخبيّ 

 ى.ٖٖٙٔبيخوت،  -ديػان زىيخ بغ أبي ُسْمسى: دار الكتب ▪

 العخبي. كخو دراسة: عمّي الجشجؼ، دار الف ديػان شخفة بغ العبج، تحقيق ▪

 م.ٜٛٚٔأبي ربيعة، الييئة السرخية العامة لمكتاب، ديػان عسخ بغ  ▪
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الدبعة في القخاءات، أحسج بغ مػسى بغ العباس التسيسي أبػ بكخ بغ مجاىج البغجادؼ  ▪
 م.ٜٓٛٔ، ٕمرخ، ط -ىـ( تحقيق: شػقي ضيف، دار السعارفٕٖٗ)ت: 

ىـ(، دار الكتب ٕٜٖسخ صشاعة اإلعخاب: أبػ الفتح عثسان بغ جشي السػصمي )ت:  ▪
 م.ٕٓٓٓ، ٔبيخوت، ط -مسيةالع

شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ: ابغ عقيل عبج هللا بغ عبج الخحسغ العقيمي اليسجاني  ▪
القاىخة، دار  -ىـ(، تحقيق: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، دار التخاثٜٙٚالسرخؼ )ت: 

 م.ٜٓٛٔ، ٕٓمرخ لمصباعة، سعيج جػدة الدحار وشخكاؤه، ط

يػسف بغ أبي سعيج الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزبان أبػ دمحم الديخافي شخح أبيات سيبػيو:  ▪
ىـ(، تحقيق:  دمحم عمي الخيح ىاشع، راجعو: شو عبج الخؤوف سعج، مكتبة ٖ٘ٛ)ت: 

 م.ٜٗٚٔالقاىخة،  -الكميات األزىخية، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع

يدى أبػ الحدغ نػر الجيغ شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ: عمي بغ دمحم بغ ع ▪
 م.ٜٜٛٔ، ٔ، ط-بيخوت -ىـ(، دار الكتب العمسيةٜٓٓاأُلْشُسػني الذافعي )ت: 

شخح التدييل )تدييل الفػائج وتكسيل السقاصج(: جسال الجيغ دمحم بغ عبج هللا بغ مالظ  ▪
 -األنجلدي، تحقيق دمحم عبج القادر عصا، وشارق فتحي الديج، دار الكتب العمسية

 م. ٕٔٓٓ، ٔبيخوت، ط

شخح الترخيح عمى التػضيح )أو الترخيح بسزسػن التػضيح في الشحػ(: خالج بغ عبج  ▪
هللا بغ أبي بكخ بغ دمحم الجخجاوّؼ األزىخؼ زيغ الجيغ السرخؼ وكان يعخف بالػّقاد )ت: 

 م.ٕٓٓٓ، ٔبيخوت، ط-ىـ(، دار الكتب العمسيةٜ٘ٓ

ىـ(، تحقيق: إبخاليع بغ ٕٗٗ)ت:  شخح الترخيف: أبػ القاسع عسخ بغ ثابت الثسانيشيّ  ▪
 م.ٜٜٜٔ، ٔسميسان البعيسي، مكتبة الخشج، ط

 شخح ألفية بغ الشاضع: بجر الجيغ بغ جسال الجيغ بغ مالظ، نقحو: دمحم بغ سميع  ▪
 ىـ. ٕٖٔٔبيخوت، -المبابيجؼ، مصبعة القجيذ جاورجيػس
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الذػممي، شخح ألفية بغ معصي )عبج العديد بغ جسعة السػصمي(، تحقيق د. عمي  ▪
 م.ٜ٘ٛٔ، ٔالخياض، ط -مكتبة الخانجي

شخح القرائج الّدبع الصػال الجاىميات: ألبي بكخ محّسج بغ األنبارؼ، تحقيق: عبج  ▪
 م.ٜٜٙٔ، ٕالقاىخة، ط -الّدالم محّسج ىارون، دار السعارف

غ شخح الكافية الذافية، دمحم بغ عبج هللا بغ مالظ الصائي الجياني أبػ عبج هللا جسال الجي ▪
ىـ(، تحقيق: عبج السشعع أحسج ىخيجؼ، جامعة أم القخػ مخكد البحث العمسي ٕٚٙ)ت: 

 .ٔمكة السكخمة، ط -وإحياء التخاث اإلسالمي كمية الذخيعة والجراسات اإلسالمية

 القاىـخة. -ىـ(، مكتبة الستشّبيٖٗٙشخح السفّرل: مػّفـق الجيغ ابغ يعير الشحػؼ، )ت ▪

ىـ(، تحقيق: ٜٙٙالكبيخ(: البغ عرفػر األشبيمي )ت شخح جسل الدجاجي )الذخح  ▪
 م.ٜٓٛٔبيخوت،  -صاحب أبػ جشاح، عالع الكتب

 شخح ديػان زىيخ بغ أبي سمسى، صشعة أبي العباس ثعمب، الجار القػمية لمصباعة  ▪
 م.ٜٗٙٔالقاىخة،  -والشذخ

ىـ(، ٙٛٙشخح شافية ابغ الحاجب: دمحم بغ الحدغ الخضي اإلستخاباذؼ نجع الجيغ )ت:  ▪
حققيسا وضبط غخيبيسا وشخح مبيسيسا: دمحم نػر الحدغ، ودمحم الدفداف، ودمحم محيى الجيغ 

 م.ٜ٘ٚٔبيخوت،  -عبج الحسيج، دار الكتب العمسية

شخح شحور الحىب في معخفة كالم العخب: عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا بغ  ▪
قيق: عبج الغشي الجقخ، الذخكة ىـ(، تحٔٙٚيػسف أبػ دمحم، جسال الجيغ بغ ىذام )ت: 

 سػريا.  -الستحجة لمتػزيع

شخح قصخ الشجػ وبل الرجػ: عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا بغ يػسف أبػ دمحم  ▪
، ٔٔىـ(، تحقيق: دمحم محيى الجيغ عبج الحسيج، القاىخة، طٔٙٚجسال الجيغ بغ ىذام )ت: 

 م.ٖٜٙٔ
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ىـ(، ٙٛٙشخح كافية ابغ الحاجب: دمحم بغ الحدغ الخضي اإلستخاباذؼ نجع الجيغ )ت:  ▪
تحقيق: يػسف حدغ عسخ االستاذ بكمية المغة العخبية والجراسات االسالمية كمية المغة 

 م.ٜٛٚٔالعخبية والجراسات اإلسالمية، 

ىـ(،  ٖٛٙ)ت: شخح كتاب سيبػيو: أبػ سعيج الديخافي الحدغ بغ عبج هللا بغ السخزبان  ▪
 م.ٕٛٓٓ، ٔبيخوت، ط -عمي سيج عمي، دار الكتب العمسية -تحقيق: أحسج حدغ ميجلي

شعخ االخصل : رواية ابي سعيج عبج هللا دمحم بغ العباس اليديجؼ ، عمق حػاشيو االب  ▪
 .ٜٔٛٔبيخوت  –انصػان صالحاني اليدػعي ، السصبعة الكاثػليكية لآلباء اليدػعييغ 

العتكي: تحقيق: ماجج أحسج الدامخائي، مشذػرات وزارة الثقافة  شعخ ثابت بغ قصشة ▪
 م.ٜٓٚٔبغجاد،  -واإلعالم العخاقية

 -ىـ(، دار الحجيثٕٙٚالذعخ والذعخاء: عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػرؼ )ت  ▪
 ىـ.ٖٕٗٔالقاىخة، 

الراحبي في فقو المغة العخبية ومدائميا وسشغ العخب في كالميا: أحسج بغ فارس بغ  ▪
 م.ٜٜٚٔ، ٔىـ(، نذخه: دمحم عمي بيزػن، طٜٖ٘زكخياء القدويشي الخازؼ أبػ الحديغ )ت: 

ْعخ: عمي بغ مؤمغ بغ دمحم الَحْزَخمي اإلشبيمي أبػ الحدغ السعخوف بابغ  ▪ ضخائخ الذِّ
ق: الديج إبخاليع دمحم، دار األنجلذ لمصباعة والشذخ ىـ(، تحقيٜٙٙعرفػر )ت: 

 م.     ٜٓٛٔ، ٔوالتػزيع، ط

شبقات الشحػييغ والمغػييغ: ألبي بكخ دمحم بغ الحدغ الدبيجؼ، تحقيق: دمحم أبػ الفزل  ▪
 م.ٖٜٚٔ، ٕالقاىخة، ط–إبخاليع، دار السعارف 

ىـ(، تحقيق: محسػد ٕٖٕشبقات فحػل الّذعخاء: دمحم بغ سالم بغ عبيج هللا الجسحي )ت ▪
 ججة،  -دمحم شاكخ، دار السجني

العامل الشحػؼ بيغ مؤيجيو ومعارضيو ودوره في التحميل المغػؼ: خميل عسايخة، مؤسدة  ▪
 .ٕعّسان، ط-عمػم القخآن
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ىـ( تحقيق: صبيح التسيسي، مكتبة ٕٜٖعمل التثشية: أبػ الفتح عثسان بغ جشي )ت ▪
 مرخ. -الثقافة الجيشية

ىـ(، تحقيق: ٖٔٛدمحم بغ عبج هللا بغ العباس أبػ الحدغ، بغ الػراق )ت: عمل الشحػ:  ▪
 م.ٜٜٜٔ، ٔالخياض / الدعػدية، ط -محسػد جاسع دمحم الجروير، مكتبة الخشج

اس أحسج بغ دمحم بغ إسساعيل بغ يػنذ السخادؼ الشحػؼ )ت:  ▪ عسجة الكتاب: أبػ جعفخ الشَّحَّ
الجفان والجابي لمصباعة  -ىـ(، تحقيق: بدام عبج الػىاب الجابي، دار ابغ حدمٖٖٛ

 م.ٕٗٓٓ، ٔوالشذخ، ط

ىـ(، ٔٙٚقي العالئي )ت الفرػل السفيجة في الػاو السديجة: خميل بغ كيكمجؼ الجمذ ▪
 م.ٜٜٓٔ، ٔعسان، ط -تحقيق: حدغ مػسى الذاعخ، دار البذيخ

ىـ(، تحقيق: إبخاليع رمزان، دار ٖٛٗالفيخست: دمحم بغ إسحاق بغ الشجيع )ت  ▪
 م.ٜٜٚٔ، ٕبيخوت،ط -السعخفة

ىـ(،  تحقيق: دمحم أبػ الفزل ٕ٘ٛالكامل في المغة واألدب: دمحم بغ يديج السبخد )ت  ▪
 م.ٜٜٚٔ، ٖالقاىخة، ط -إبخاليع، دار الفكخ

ىـ(، ٓٛٔالكتاب: عسخو بغ عثسان بغ قشبخ الحارثي بالػالء أبػ بذخ السمقب سيبػيو )ت:  ▪
 م.ٜٛٛٔ، ٖالقاىخة، ط -تحقيق: عبج الدالم دمحم ىارون، مكتبة الخانجي

ق: ىـ(، تحقيٛ٘ٔٔكذاف اصصالحات الفشػن والعمػم: دمحم بغ عمي التيانػؼ )ت بعج  ▪
 -عمي دحخوج، تخجسة مغ الفارسية إلى العخبية: عبج هللا الخالجؼ، مكتبة لبشان ناشخون 

 م.ٜٜٙٔ، ٔبيخوت، ط

الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل: أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج الدمخذخؼ  ▪
، ٖبيخوت، ط -ىـ(، تحقيق: عبج الخزاق السيجؼ، دار الكتاب العخبيٖٛ٘جار هللا )ت: 

 م.ٜٚٛٔ

الكشاش في فشي الشحػ والرخف: أبػ الفجاء عساد الجيغ إسساعيل بغ عمي بغ محسػد بغ  ▪
ىـ(، دراسة  ٕٖٚدمحم ابغ عسخ بغ شاىشذاه بغ أيػب السمظ السؤيج صاحب حساة )ت: 

 م. ٕٓٓٓبيخوت،  -وتحقيق: رياض بغ حدغ الخػام، السكتبة العرخية لمصباعة والشذخ
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ىـ(، ٖٖٚإسحاق البغجادؼ الشياونجؼ الدجاجي أبػ القاسع )ت: الالمات: عبج الخحسغ بغ  ▪
 م.ٜ٘ٛٔ، ٕدمذق، ط -تحقيق: مازن السبارك، دار الفكخ

المباب في عمل البشاء واإلعخاب: أبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخؼ  ▪
، ٔدمذق، ط -ىـ(، تحقيق:  عبج اإللو الشبيان، دار الفكخٙٔٙالبغجادؼ محب الجيغ )ت: 

 م.ٜٜ٘ٔ

لدان العخب: دمحم بغ مكخم بغ عمى أبػ الفزل جسال الجيغ بغ مشطػر األنرارؼ الخويفعي  ▪
 م.ٜٜٗٔ، ٖبيخوت، ط -ىـ(، دار صادرٔٔٚاإلفخيقي )ت: 

المسحة في شخح السمحة: دمحم بغ حدغ بغ ِسباع بغ أبي بكخ الجحامي أبػ عبج هللا شسذ  ▪
ىـ(، تحقيق: إبخاليع بغ سالع الراعجؼ، عسادة ٕٓٚالجيغ السعخوف بابغ الرائغ )ت: 
، ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط -السجيشة السشػرة -البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية

 م.ٕٗٓٓ

ىـ(، تحقيق ٚٚ٘لسع األدّلة في أصػل الشحػ ، أبػ البخكات عبج الخحسغ األنبارؼ )ت  ▪
 م .ٜٚ٘ٔسعيج األفغاني ، مصبعة الجامعة الدػرية ، 

ىـ(، تحقيق: فائد فارس، ٕٜٖالمسع في العخبية: أبػ الفتح عثسان بغ جشي السػصمي )ت:  ▪
 الكػيت. -دار الكتب الثقافية

ىـ(، تحقيق: ٕٔٗما يجػز لمذاعخ في الزخورة: دمحم بغ جعفخ القداز القيخواني )ت  ▪
 الكػيت،  -رمزان عبج التػاب، وصالح الجيغ اليادؼ، دار العخوبة

 م.ٜٔٚٔالشجف األشخف،  -إبخاليع الدامخائي، مصبعة اآلدابمباحث لغػية:  ▪

مجسػع أشعار العخب )مذتسل عمى ديػان رؤبة بغ العجاج(، اعتشى بو: وليع بغ الػرد  ▪
 الكػيت. -البخوسّي، دار ابغ قتيبة

السحتدب في تبييغ وجػه شػاذ القخاءات واإليزاح عشيا: أبػ الفتح عثسان بغ جشي  ▪
 م.ٜٜٜٔالسجمذ األعمى لمذئػن اإلسالمية،  -وزارة األوقافىـ(، ٕٜٖالسػصمي)ت: 
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ىـ(، ٙٓٙالسحرػل في عمع أصػل الفقو: دمحم بغ عبج هللا بغ الحدغ الخازؼ )ت  ▪
 م.ٜٜٚٔ، ٖبيخوت، ط -تحقيق: شو جابخ فياض العمػاني، مؤسدة الخسالة

 القاىخة. -السجارس الشحػية: أحسج شػقي عبج الدالم ضيف، دار السعارف ▪

سة الكػفة ومشيجيا في دراسة المغة والشحػ: ميجؼ السخدومي، مكتبة مرصفى مجر  ▪
 م. ٜٛ٘ٔ، ٕالقاىخة، ط -البابي

ىـ(، تحقيق: دمحم خيخ ٙٔٙمدائل خالفية في الشحػ: عبج هللا بغ الحديغ العكبخؼ )ت  ▪
 م.ٕٜٜٔ، ٔبيخوت، ط -الحمػاني، دار الذخق العخبي

العجل إلى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع: السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجل عغ  ▪
ىـ(، تحقيق: دمحم فؤاد عبج ٕٔٙمدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت: 

 بيخوت. -الباقي، دار إحياء التخاث العخبي

مذكل إعخاب القخآن، أبػ دمحم مكي بغ أبي شالب َحّسػش بغ دمحم بغ مختار الكيدي  ▪
ىـ(، تحقيق:  حاتع صالح الزامغ، ٖٚٗقخشبي السالكي )ت: القيخواني ثع األنجلدي ال

 م.ٜ٘ٛٔ، ٕبيخوت ط -مؤسدة الخسالة

ىـ(، تحقيق: عبج الفتاح شمبي، دار ٖٗٛالخماني ) ت معاني الحخوف: عمي بغ عيدى  ▪
 م.ٜٔٛٔ، ٕججة، ط -الذخوق 

ىـ(، مخكد البحػث في ٖٓٚمعاني القخاءات: أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج األزىخؼ )ت  ▪
 م.ٜٜٔٔ، ٔالدعػدية، ط -جامعة السمظ سعػد -كمية اآلداب

ىـ( تحقيق: ٖٔٔالدجاج )ت: معاني القخآن وإعخابو: إبخاليع بغ الدخؼ بغ سيل أبػ إسحاق  ▪
 م.ٜٛٛٔ، ٔبيخوت، ط -عبج الجميل عبجه شمبي، عالع الكتب

معاني القخآن:  أبػ الحدغ السجاشعي بالػالء البمخي ثع البرخؼ السعخوف باألخفر  ▪
، ٔالقاىخة، ط -ىـ(، تحقيق: ىجػ محسػد قخاعة، مكتبة الخانجيٕ٘ٔاألوسط )ت: 

 م.ٜٜٓٔ
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ىـ(، ٕٚٓيى بغ زياد بغ عبج هللا بغ مشطػر الجيمسي الفخاء )ت: معاني القخآن: أبػ زكخيا يح ▪
تحقيق: أحسج يػسف الشجاتي، ودمحم عمي الشجار، وعبج الفتاح إسساعيل الذمبي، دار 

 .ٔمرخ، ط -السرخية لمتأليف والتخجسة

 .ٕٕٓٓ، ٖالقاىخة ، ط  –معجع شػاىج العخبية ، عبج الدالم دمحم ىارون ، مكتبة الخانجي  ▪

مغشي المبيب عغ كتب األعاريب: عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ عبج هللا بغ يػسف أبػ  ▪
ىـ(، تحقيق:  مازن السبارك، ودمحم عمي حسج هللا، دار ٔٙٚدمحم جسال الجيغ بغ ىذام )ت: 

 م.ٜ٘ٛٔ، ٙدمذق، ط -الفكخ

 السفرل في صشعة اإلعخاب: أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسج، الدمخذخؼ جار هللا ▪
 مٖٜٜٔ، ٔبيخوت، ط -ىـ(، تحقيق:  عمي بػ ممحع، مكتبة الياللٖٛ٘)ت: 

السقتزب: دمحم بغ يديج بغ عبج األكبخ الثسالي األزدؼ أبػ العباس السعخوف بالسبخد )ت:  ▪
 بيخوت.  -يسة، عالع الكتبزىـ(، تحقيق: دمحم عبج الخالق عُ ٕ٘ٛ

تحقيق: أحسج عبج الدتار الجػارؼ ىـ(، ٜٙٙالُسقخب: عمي بغ مؤمغ ابغ عرفػر )ت  ▪
 بغجاد، وزارة األوقاف والذؤون الجيشية )لجشة إحياء التخاث(. -وآخخون،   مصبعة العاني

السستع الكبيخ في الترخيف: عمي بغ مؤمغ بغ دمحم، الَحْزَخمي اإلشبيمي أبػ الحدغ  ▪
 م.ٜٜٙٔ، ٔىـ(، مكتبة لبشان، طٜٙٙالسعخوف بابغ عرفػر )ت: 

 ىـ(، مكتبة الفالح.ٚٔٗٔشحػ العخبي: سعيج بغ أحسج األفغاني )ت مغ تاريخ ال ▪

 مرخ. -مشاىج البحث في المغة: تسام حدان، مكتبة األنجمػ مرخية ▪

السشرف )شخح كتاب الترخيف ألبي عثسان السازني(: أبػ الفتح عثسان بغ جشي  ▪
 م.ٜٗ٘ٔ، ٔبيخوت، ط -ىـ(، دار إحياء التخاثٕٜٖالسػصمي )ت: 

ىـ(، تحقيق: ٜ٘ٓمػصل الصالب إلى قػاعج اإلعخاب: خالج بغ عبج هللا األزىخؼ )ت  ▪
 م.ٜٜٙٔ، ٔبيخوت، ط -عبج الكخيع مجاىج، مؤسدة الخسالة
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السػفي في الشحػ الكػفي : لمديج  صجر الجيغ الكشغخاوؼ االستانبػلي الحشفي  ▪
ىـ( ، عمق عميو االستاذ دمحم بيجة البيصار ، مجمة مجسع المغة العخبية بجمذق ٜٖٗٔ)ت

 م.ٕٓٔٓ،

ىـ(، ٔٛ٘نتائج الفكخ في الشَّحػ: أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ أحسج الدييمي )ت:  ▪
 م.ٕٜٜٔ، ٔبيخوت، ط -الكتب العمسيةدار 

ىـ(، ٚٚ٘ندىة االلباء في شبقات األدباء: أبػ البخكات عبج الخحسغ بغ دمحم األنبارؼ )ت  ▪
 م.ٜ٘ٛٔ، ٖاألردن، ط -تحقيق: إبخاليع الدامخائي، مكتبة السشار

في شخح جسع الجػامع: عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جالل الجيغ الديػشي )ت:  ىسع اليػامع ▪
 مرخ. -ىـ(، تحقيق: عبج الحسيج ىشجاوؼ، السكتبة التػفيكيةٜٔٔ

 الرسائل الجامعية والطاريح : اثانيً 

الجيغ بغ يعير الّشحػؼ  لسػفق السفرل شخح كتاب في الكػفييغ الّشحػييغ آراء ▪
جامعة  -)دراسة تػثيكية(: قري جػاد دمحم الغّخاوؼ، )رسالة ماجدتيخ(، كمية اآلداب

 م.ٕٔٓٓ-ىٕٕٗٔالكػفة، بإشخاف: د. عبج الكاضع محدغ الياسخؼ، 

 رسالة) ىـٖٙٔ الدخاج البغ الشحػ في األصػل كتاب في الشحػية العمل ▪
كمية  - ضارؼ حسادؼ، جامعة بغجاددمحم: إشخاف ياسيغ، عباس حدغ(: ماجدتيخ
 م.ٖٕٓٓاآلداب، 

 وميجؼ حدان تسام السحجثيغ الشحاة عمى واثخه الكػفي الشحػؼ  السرصمح ▪
 ،الجدائخ الجدائخية عسخ،الجامعة حجوارة ،(ماجدتيخ رسالة) نسػذجيغ السخدومي

 .ٕٙٓٓ ،ٔط



 المصادر والمراجع
 

(ٜٔ٘( 
 

 دمحم: إشخاف مدوز، دليمة ،(دكتػراه ) الجاللة وعمساء الشحاة بيغ الشحػية األحكام ▪
 .مٕٛٓٓ الجدائخ، -خيزخ دمحم جامعة خان،

 البحوث والدوريات:  اثالثً 

 العايج، إبخاليع بغ سميسان: والسجيديغ السانعيغ بيغ السفعػل فعل مغ التعجب ▪
 الدشة والثسانػن، والدبعػن  التاسع العجدان السشػرة، بالسجيشة اإلسالمية الجامعة

 ـ.ىٛٓٗٔ رجب، العذخون،

 اإلسالمية الجامعة الراعجؼ، فخاج بغ الفتاح عبج: العخبية في األلفاظ مػت ▪
-ٛٔٗٔوالعذخون، العجد الدابع بعج السئة،  التاسعة الدشة السشػرة، بالسجيشة
 ىـ.ٜٔٗٔ
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Abstract 
      The study consisted of collecting the views of the Coffins 

from the traditional ills books and documenting them     Under 

the title (Grammatical Opinions of the Kufins in the Heritage 

Grammar Books of Explanation - Collection, Documentation 

and Study -) by examining the books of the Coffins, even if they 

are few, such as the meanings of the Qur’an for furs, fox majlis, 

Ibn al-Anbari’s books, or what was reported by advanced and 

later scholars about them  Since not everything attributed to 

them is correct, and after documenting the Kufic opinion, we 

present the arguments that support it by relying on the books 

that dealt with the opinion in question, then introducing the 

dissenting opinion and stating its arguments, and discussing 

this by the researcher and concluding with the weighting of one 

of the two views.  This study, the curriculum was descriptive 

with the help of the curriculum Comparative. 

      The research has drawn its scientific material from 

linguistic sources, including books  The heritage ills, in addition 

to the sources and grammatical references that dealt with the 

coffins' opinions, documenting and studying, so the sources of 

this study varied;  It collected grammatical and linguistic books, 

the meanings of the Qur’an and its translation, books of 

translations, books of grammatical controversy, as well as the 

use of studies that had He preferred to get ahead in this field. 

     The nature of the collected material required that the 

research be divided into four chapters preceded by an 

introduction in which we explained our methodology in the 

study, and sealed with the findings of the research, as for the 

first chapter, it was (the opinions of the cofinists on the 

grammatical provisions), and it included two topics, the first 

topic: progression and backwardness  The second topic: 



(B) 
 

deletion and subtraction. As for the second chapter, it was (the 

opinions of the coves about the factor and the applied), and it 

included three studies, the first topic: the factors of levitation, 

the second topic: the accusative factors, and the third topic: 

other factors, and the third chapter was (opinions  The coffin in 

letters of meanings and tools), and it included two topics,          

a study of letters, and a study of tools And other opinions. 
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