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 ميمخَّص الدراسة

الحهػد  رب العػػالهيف، كال ػػبلة كالسػػبلـ عمػػِ رسػكلً الكػػريـ، كعمػػي ولػػً ك ػػحبً كهػػف كاالي،  
 كاقتفِ أثري بإحساف إلِ يـك الديف.

بعىػكاف ححاشػػية ابػف جهاعػػة عمػػِ شػرح الجػػاربردم لشػافية ابػػف الحاجػب، هػػف بػػاب  ةفٍػذي رسػػال 
الرسػالة،  خطَّػة الباحػث فيٍػا اسػتعرض: هقدهػةح، تككىػت ٌػذي الرسػالة هػف(اإلعبلؿ)إلِ باب  (الهؤىث)

 قسهيف: كاشتهمت عمِ

 القسـ األكؿ: قسـ الدراسة. القسـ الثاىي: قسـ التحقيؽ.
 قسـ الدراسة، كفيٍا تهٍيد، كف بلف، كخاتهة. القسـ األكؿ:

 ترجهػة لؤلعػبلـ الػثبلث: ابػف الحاجػب، كالجػاربردم، كابػف جهاعػة. :التمييد تىاكؿ الباحث في
ػػػا  : : )هػػػىٍب ابػػػف جهاعػػػة كهكقفػػػً هػػػف شػػػراح الشػػػافية(  ففيػػػً ثبلثػػػة هباحػػػثاألكؿ الفصػػػؿكأهَّ

هػىٍب ابػف جهاعػة فػي حاشػيتً،  كالمبحث الثاني:التعريؼ بالشافية كشركحٍا،  المبحث األكؿ:
 هكقؼ ابف جهاعة هف شراح الشافية. كالمبحث الثالث:

 المبحػث األكؿ:)الهذٌب ال رفي عىد ابف جهاعػة(  ففيػً ثبلثػة هباحػث:  الفصؿ الثاني:كأهَّا 
كالمبحػػػث األعػػػبلـ التػػػي كردت فػػػي الحاشػػػية كهيكلٍػػػا،  كالمبحػػػث الثػػػاني:وراء ابػػػف جهاعػػػة ال ػػػرفية، 

 األ كؿ ال رفية عىد ابف جهاعة. الثالث:

ية ابػف جهاعػة: قسـ التحقيؽ، كيشتهؿ عمِ الىقاط اآلتية: ك ػؼ الىسػخ، كحاشػ القسـ الثاني:
 تكثيؽ كىسبة، ك كر عف الهخطكطة، ثّـَ يميٍا الىص هحققنا.

 كتك مت الدراسة فيٍا إلِ جهمة هف الىتائب كالتك يات: الخاتمة:

 :  ػاحب حيػث كػاف شخ ػية هكسػكعية،  شخ ػية ابػف جهاعػة كلعؿ هف أٌهٍػا: النتائج,أكالن
تػػػابع لهػػف سػػػبقكي هػػف العمهػػػاء  بػػؿ كػػػاف كلػػػـ يكػػف هجػػػرد ىاقػػؿ أك يػػدو طػػكلِ فػػػي هعػػارؼ كعمػػػـك شػػتَِّ، 

كافػػؽ الشػػراح فػػي أحيػػاف كثيػرة، كخػػالفٍـ فػػي أحيػػاف أخػػرل، لكػػف بػػأدبو   ػاحب رأم كشخ ػػية هسػػتقمة،
كأسمكبو راؽو، اعتهدت األ كؿ ال رفية عىدي في الهرتبة األكلػِ عمػِ السػهاع الهتهثػؿ بػالقروف الكػريـ، 

 العمهي التعميهي.يميً الشعر كالىثر، كغمب عمِ حاشيتً األسمكب 
 هػػا تحقيػػؽ عمػػِ العهػػؿسػػيف لػػً بكالدار  الىحػػكمٌ  يك ػػي الباحػػث طمبػػة العمػػـ ثانينػػا: التكصػػيات:

كهػػا كيك ػػي بعقػػد الهػػؤتهرات  ،السػػىيف هئػػات هىػػذ الىسػػياف، غياٌػػب فػػي زالػػت ال هخطكطػػات هػػف تبقػػِ
 العمهية كاألياـ الدراسية لمكقكؼ عمِ شخ ية ابف جهاعة الهكسكعية، كلمتعريؼ بهكركثً العمهي.
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Abstract 
All praise be to Allah, and peace and blessings be upon his prophet and upon his 

family and companions. 

This study is entitled “Ibn Jamaa's Commentary on Jarpardy's Explanation of Shafiat 

Ibn AL - Hajeb’s from (Feminine Chapter) to (Vocalization Chapter).” The study 

consists of an introduction, which presents the study plan, and two Sections:  

Section One: the theoretical section, and Section Two: the verification section. 

 

      Section One: The theoretical section which consists of an introductory chapter, 

two chapters, and a conclusion.  

      The introductory chapter presents a summarized biography of the three 

scholars: Ibn Al-Hajeb, Al-Jarpardy, and Ibn Jamaa. 

      As for the chapter one, it presents the approach of Ibn Jamaa and his attitude 

from the Shafia's explanation. It included three topics.  

      The first topic: Definition of Al-Shafia and its explanations. The second topic: 

The approach of Ibn Jamaa in his Commentary. The third topic: Ibn Jamaa's attitude 

from the Shafia's explanation.  

As for the second chapter, it presents the school of Ibn Jamaa in the science of 

morphology. It included three sections. The first topic: Ibn Jamaa's views on 

morphology. The second topic: Scholars and their inclination that articulated in 

commentary. The third topic: The fundamentals of morphology adopted by Ibn 

Jamaa. 

      Section 2: This is the verification section, which included: description of copy,  

Ibn Jamaa's Commentary; (documentation and percentage), pictures of the manuscript 

and the verified text. 

      The conclusion: This included the study findings and recommendations: 

      The findings: The study concluded that the character of Ibn Jamaa was an 

encyclopedic one. He had a role in knowledge and various sciences. He was not just a 

follower of his predecessors; however, he had an independent character. He agreed 

with commentators and argued them politely and in a critical way. The fundamentals 

of morphology relied on hearing the Holy Qur'an then poetry and prose. The style of 

his commentary was mainly an educational one.  

      The recommendations: The researcher recommends the students of grammar and 

its scholars to pay attention to verify manuscripts that are still into oblivion since 

hundreds years ago. He also recommends convening scientific conferences and study 

days to find out the encyclopedic character of Ibn Jamaa and to define his scientific 

collections. 
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 تضم هللا الشحمه الشحٕم

قُلِ ﴿  َسُصُلًُُ  َػَملَُكمْ  هللَاُ  فََضََٕشِ اْػَملُُا ََ ََ 

اْلُمْؤِمىُُنَ  ََ ﴾ 
  [501:التكبة] 
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 ءي اإًلىدىا
إلػػِ التػػػي تتسػػػابؽ الكمهػػػات لتخػػرج هعبػػػرة عػػػف هكىػػػكف ذاتٍػػا، هػػػف عمهتىػػػي كعاىػػػت ال ػػػعاب  
أل ؿ إلِ ها أىا فيً، كعىدها تكسكىي الٍهـك أسبح في بحر حىاىٍػا  ليخفػؼ هػف والهػي، أهػي الحىػكف 

 -حفظٍا ا عزَّ كجؿَّ  –

لػػِ هػػف عمهىػػي الىجػػاح كال ػػبر، إلػػِ الػػذم سػػقاىي هػػف حىاىػػً كلػػـ يبخػػؿ عمػػٌي بشػػيء، أبػػي  كا 
 -حفظً ا كرعاي–الغالي 

لػػِ هػػف زيىػػكا حيػػاتي بكجػػكدٌـ، كبػػرفقتٍـ تحمػػك حيػػاتي كأيػػاهي، إخػػكتي كأخػػكاتي كأ ػػدقائي  كا 
 ... كزهبلئي

لِ ٌيـٍ ﴿الذيف  ،األبرار الشٍػػػػػداء كا  ٍيـٍ  ييبىشِّري بُّ ًي  ٍحهىةو ًبرى  رى ًرٍضكىافو  ًهٍى ىَّػاتو  كى ٍيػٍـ  كىجى ٍىػا لى  ﴾هيًقػيـه  ىىًعػيـه  ًفي
 : هحهد شريؼ بدكاف.[، كأخصُّ  ديقي22]التكبة:

لِك   ... كهؤدب كهربو  كهعمـ كعالـ شيخ كؿ ا 

 

 

 

 أٌدم ٌذا العهؿ الهتكاضع
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 شكره كتقديره 

كا﴿الشػػكر  أكالن كوخػػرنا    عميػػػً ا  ػػمِ-كاىطبلقنػػػا هػػف قػػكؿ الىبػػي ، [152]البقػػرة: ﴾ًلػػي كىاٍشػػكيري
ػػفٍ  اى  يشػػكري  ال: ح-كسػمـ أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كالعرفػػاف فػػإىَّىي  (كأحهػػد كالترهػذم داكد أبػػك)ح الىَّػػاسى  يىٍشػػكيري  ال هى

 -شػيخ الهحققػيف فػي فمسػطيف–لفضمية األستاذ الدكتكر، كهشرفي األكؿ: )هحهكد بف هحهد العػاهكدم( 
كالػػذم أبػػدع كأجػػاد فػػي التحقيػػؽ، حيػػث حقػػؽ هػػا يزيػػد عمػػِ خهسػػيف هخطكطػػة هػػف هخطكطػػات التػػراث 
العربػػي، أخرجٍػػا هػػف غياٌػػب خػػزائف التػػراث اإلسػػبلهي إلػػِ أىػػكار الىػػكر  ليىتفػػع بٍػػا  ػػاحب كػػؿِّ ذم 

، كال سػيها فػي هرحمػة البكػالكريس ب يرة، شرفت كثيرنا حيىها تتمهذتي كتربيتي عمػِ يػد ٌػذا العػالـ الجميػؿ
، كاتسػػـ  هػػا، فكػػاف خيػػرى هعمػػـو كهػػربو بالتكاضػػع كالكػػـر كالعطػػؼ ...  -جػػزاي ا خيػػرنا–كالهاجسػػتير كغيٌر

أف يجهع لً الخير كمًَّ، كيسعدي في الداريف، كيثيبً عهَّا قػدـ لػي كلجهيػع طمبػة العمػـ  -سبحاىً–أسالً ف
رشاد كرعاية جزيؿ الهثكب  لعطية.ة كاهف تكجيً كا 

ػا–كها كالشكر هك ػكؿ    ، هحهػد القطػاكم كالػدكتكر:  هحهػد البػع، الػدكتكر:األسػتاذ إلػِ  -أيضن
رسػػالتي، كاهتىَّػا عمػػيَّ بقراءتٍػا، كتقػػديـ التكجيػً كالى ػػح البلزهػػيف،  المػذيف تفضػػبل بالهكافقػة عمػػِ هىاقشػة

ثراء الرسالة هف غزير عمهٍها، فإليكها خالص الشكر كالتقدير.   كا 

ء، الػذيف اقتبسػت اىن كعرف ا ألٌؿ الفضؿ بفضمٍـ، فإىًَّىي أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلِ العمهاء األجبلَّ
ىكر عمهٍـ خبلؿ هرحمػة الدراسػة، كعمػِ رأسػٍـ: األسػتاذ الػدكتكر )يكسػؼ رزقػة(، كاألسػتاذ الػدكتكر  هف

 إبػػػراٌيـ) كالػػدكتكر ،(حهػػاد أسػػػاهة) كالػػدكتكر كاألسػػػتاذ الػػدكتكر )عبػػد الخػػػالؽ العػػؼ(، ف(،اعمػػك  د)هحهػػ
 .(الجدبة أحهد) الدكتكر كاألستاذ ،(فياض فكزم) الدكتكر كاألستاذ ،(عاشكر يكسؼ) كالدكتكر ،(بخيت

أستاذم الحبيب، الدكتكر باسـ البابمي، الذم هػا بخػؿ عمػٌي هػف ك  كالدم كأخص بالشكر الجزيؿ
رشاد كى ح، فكاف رحب ال در، ككاسع العمـ، فا أسأؿ أف   يزيدي عمهنا، كيبارؾ لً فيً.تكجيً كا 

عمػِ هػا بػذلكي هػف جٍػد هعػي، البكالكريس كالهاجسػتير  هرحمتي كال أىسِ أف أشكر زهبلئي في
 لشكر لكؿ هف ساٌـ كشارؾ كساعد في إخراج ٌذي الرسالة عمِ ٌذا الكجً.كأخيرنا ا

 

 



 د
 

 

 فيرس المحتكيات
أ.................................................................................................................................إقػػػػػػػػػػػػػػرار

ب.......................................................................................................................الدراسة هيمخَّص

Abstract............................................................................................................................ث

اءي  ح...............................................................................................................................اإًلٌدى

خ..........................................................................................................................كتقديره  شكره 

5...............................................................................................................................المقدمة

7.............................................................................................................الدراسة قسـ األكؿ القسـ

8................................................................................................................................التهٍيد

8................................................................................................................الثبلث األعبلـ ترجهة

9.............................................................................................(ٌػ646ت)الحاجب ابف ترجهة: أكالن 

بىٍرًدمٌ  ترجهة: ثاىينا ارى 51..............................................................................................(ٌػ746ت)الجى

59.............................................................................................(ق819ت)جهاعة ابف ترجهة: ثالثنا

77........................................................................................................................األكؿ الف ؿ

77.........................................................................................الشافية شراح هف كهكقفً جهاعة ابف هىٍب

78.....................................................................................كشركحٍا بالشافية التعريؼ: األكؿ الهبحث

43..................................................................................حاشيتً في جهاعة ابف هىٍب: الثاىي الهبحث

17...........................................................................الشافية شراح هف جهاعة ابف هكقؼ: الثالث الهبحث

43........................................................................................................................الثاىي الف ؿ

43...................................................................................................جهاعة فاب عىد ال رفي الهذٌب

41.......................................................................................ال رفية جهاعة ابف وراء: األكؿ الهبحث

49.......................................................................كهيكلٍا الحاشية في كردت التي األعبلـ: الثاىي الهبحث

75.............................................................................جهاعة ابف عىد ال رفية األ كؿ: الثالث الهبحث

75.................................................................................................................:السهاع: أكالن 

91.................................................................................................................القياس: ثاىينا



 ذ
 

503..............................................................................................................اإلجهاع: ثالثنا

507...................................................................................................الحاؿ است حاب: رابعنا

508.........................................................................................................................:الخبل ة

509............................................................................................................................الخاتهة

509...................................................................................................................:الىتائب: أكالن 

550..............................................................................................................:التك يات: ثاىينا

555.......................................................................................................................الثاىي القسـ

555......................................................................................................................التحقيؽ قسـ

557............................................................................................................الهخطكط ىسخ  -أكالن 

ةى  ابفً  حاشيةي  -ثاىينا اعى هى ًىٍسبىةه ، تىٍكًثيؽه (: ٌػ819ت)جى 558............................................................................:كى

570....................................................................................................الهخطكطة عف  كر -ثالثنا

577......................................................................................................................هحققنا الىص

577........................................................................(اإلعبلؿ) باب إلِ( الجهع) باب هف: الحاشية تحقيؽ

578................................................................................................................[الجهع باب تكهمة]

578...............................................................................[التأىيث تاء لحقتً الذم الثبلثي االسـ جهع]

ا: الهؤىث جهع في الهؤىث الثبلثي عيف حكـ] 547...............................................................[ك فةن  اسهن

537...............................................................................................[ال فة لمثبلثي التكسير جهع]

510....................................................................................[كخاهسة كرابعة ثالثة هدة زيادتً ها جهع]

543...................................................................................................[رابعة هدة زيادتً ها جهع]

548.................................................................................................[خاهسة هدة زيادتً ها جهع]

ا: عبلفف جهع] 575..................................................................................................[ك فةن  اسهن

577...................................................................................[التكسير عف بالت حيح فيً استغىي ها]

574................................................................................................................[الرباعي جهع]

577..............................................................................................................[الخهاسي جهع]

ـ ألفاظ] 578............................................................................................[بً كليست جهع أىٍا تٌك

ٍهعي ] ٍهعً  جى 587..................................................................................................................[الجى

اًكىىيفً  الًتقىاءي : كالعشركف الرابع الباب 584...........................................................................................السَّ



 ر
 

770..............................................................................................االبتداء: كالعشركف السادس الباب

747.................................................................................................الكقؼ: كالعشركف السابع الباب

791....................................................................................كالههدكد الهق كر: كالعشركف الثاهف الباب

403...............................................................................................الزيادة ذك: كالعشركف التاسع الباب

457.....................................................................................................[باالشتقاؽ الزيادة هعرفة]

458....................................................................................................[الهحقؽ االشتقاؽ: أكالن ]

440.................................................................................................[الكاضح االشتقاؽ: ثاىينا]

444....................................................................................................[الراجح االشتقاؽ: ثالثنا]

411..................................................................................................[الىظير بعدـ الزيادة هعرفة]

444..................................................................................................[الزيادة بغمبة الزيادة هعرفة]

494............................................................................................................اإلهالة: الثبلثكف الباب

375...........................................................................................الٍهزة تخفيؼ: كالثبلثكف الحادم الباب

318..................................................................................................اإلعبلؿ: كالثبلثكف الثاىي الباب

177..............................................................................................................والمراجعالمصادر

407.....................................................................................................................الفىية الفٍارس

 

 

 



5 
 

 المقذمح

، أىػػزؿ إليىػػا كتابنػػا أعجػػز بػػً األكلػػيف كاآلخػػريف،  ًً ، كالشػػكري لػػً عمػػِ والًئػػ ًً اًئػػ الحهػػدي  عمػػِ ىىٍعهى
 كهػػف  ػدؽ، بػً قػاؿ فكائػدي، كال يخمػؽ عػف كثػرة الػػرد، هػف تىقطػػع ال كهفيػدنا عجائبػً، تىقضػي عجيبنػا ال

، كاسػطًة ًعٍقػػًد   ػراط إلػِ ٌيػػًدمى  بػً اعت ػـ كهػػف رشػد، بػً عهػؿ هسػػتقيـ، ك ػمِ ا عمػِ سػػيدىا هحهػدو
أىبيائػػً، كعمػػِ ولػػً ك ػػحبً كأكليائػػً، فقػػد أكتػػي عميػػً ال ػػبلة كالسػػبلـ جكاهػػع الكمػػـ، فكػػاف أبمػػ  البمغػػاء 

 كأف حٍـ.

بنػػػا هػػػف الفػػػكز  -سػػػبحاىً–أحهػػدي   ػػػٍدًىينا هػػػف رضػػػاي، كأشػػػكري شػػػكرنا يكػػػكف هيقىرِّ حهػػػدنا يكػػػكف سػػػببنا هي
 تً.  بهغفر 

 أهَّا بعد

ػػب فيػػً،  ًي  يىٍرفىػػعً : ﴿-تعػػالِ– ا فقػػاؿفقػػد حػػثَّ ديىىػػا الحىيػػؼ عمػػِ طمػػب العمػػـ، كرغَّ  الَّػػًذيفى  المَّػػ
ىيػػػكا ـى  أيكتيػػػكا كىالَّػػػًذيفى  ًهػػػٍىكيـٍ  وهى ػػػاتو  اٍلًعٍمػػػ ػػػا–، كقػػػاؿ (1)﴾دىرىجى ػػػؿٍ ﴿: -أيضن ػػػكفى  الَّػػػًذيفى  يىٍسػػػتىًكم ٌى  الى  كىالَّػػػًذيفى  يىٍعمىهي

ػمىؾى  : حهىػفٍ - ػمِ ا عميػً كسػمـ–، كقاؿ (2)﴾يىٍعمىهيكفى  ًً  يىٍطميػبي  طىًريقنػا سى ػا ًبػ َّؿى  ًعٍمهن ًي  سىػ ًي  المَّػ  ًإلىػِ طىًريقنػا لىػ
ىًَّةح ا هف اآليات كاألحاديث الدالة عمِ فضؿ العمـ كهىزلتً كهكاىتً. (3)الجى  كغيٌر

فَّ    ػػمِ ا عميػػً –الػػديف، قػػاؿ الرسػػكؿ  عمػػـ: كأٌهٍػػا كأشػػرفٍا كأعظهٍػػا، العمػػـك أجػػؿِّ  هػػف كا 
ًً  اي  ييًردً  : حهىفٍ -كسمـ ٍيرنا ًب ًي  خى ٍٍ ، كلفٍـ الديف أدكات عديػدة، كهػف أٌهٍػا الهعرفػة بالمغػة (4)الدِّيًفح في ييفىقِّ

  ػػمِ-الىبػي  عػف العربيػة، لػذا اكتسػبت المغػػة العربيػة الشػرؼ العظػػيـ  ألىٍَّػا أداة لفٍػـ الػديف، فقػػد ركم
  ػمِ-كعىػً  ،(5)حالقياهػة يػـك عبػادي بٍػا ا يكمػـ الذم المساف فإىٍَّا العربية تعمهكا: حقاؿ أىًَّ -عميً ا
أىَّػػً قػػاؿ:  -رضػػي ا عىػػً–، كعػػف عهػػر بػػف الخطػػاب حعربػػي فإىػػً القػػروف أعربػػكا: حقػػاؿ أىػػً -عميػػً ا

مَّهيػكاح، كفي ركاية أخرل: (6)ديىكـح هف فإىٍَّا الفرائض كتعمهكا ديىكـ، هف فإىٍَّا العربية حتعمَّهكا ًبيَّػةى، تىعى  اٍلعىرى
                                                             

 [.11]الهجادلة: ((1
 [.9الزهر: ((2
 (.4/2074(، كهسمـ،  حيح هسمـ )ج1/24)ج( البخارم،  حيح البخارم (3
 (.381( الىككم، رياض ال الحيف )ص(4
 (.11العكتبي، اإلباىة في المغة العربية )ص ((5
 (، 2/28السىف الكبرل )ج ( البيٍقي،(6
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ٍىا كءىةً  ًفي تىًزيدي  فىًإىَّ ، ٍبفً  أيبىيِّ  ، كعىفٍ (1)حاٍلهيري مَّهيكا: »قىاؿى  كىٍعبو ًبيَّةى  تىعى مَّهيػكفى  كىهىا اٍلعىرى  ، فٍػذي(2)«اٍلقيػٍروفً  ًحٍفػظى  تىعى
ػػػا كهىزلتػػً، قػػػاؿ  العمػػػـ ٌػػذا هكاىػػػة لبيػػاف ال ػػػحيح الطريػػؽ عمػػػِ تضػػعىا ألىٍَّػػػا تكفػػي  الى ػػكص كغيٌر
 كاجبػػة الشػػرعية األحكػػاـ هعرفػػة ألف كفايػػة  فػػرض كالت ػػريؼ كالىحػػك المغػػة هعرفػػة أفَّ  السػػيكطي: حاعمػػـ

الهطمػػؽ  الكاجػػب عمػػِ يتكقػػؼ كهػػا كالت ػػريؼ، الىحػػك هعرفػػة عمػػِ تتكقػػؼ األدلػػة باإلجهػػاع ... كهعرفػػة
ك  .(3)حكاجبة كالت ريؼ كالىحك المغة هعرفة فإذف كاجب، فٍك لمهكمؼ هقدكر ٌك

ثو  اٍلعىػرىبى  عميً السبلـ حيف قاؿ: حأيًحبُّػكا فمىقتًد بسىة الحبيب ، أًلىىِّػي: ًلػثىبلى ًبػي، ، كىاٍلقيػٍروفي  عىرى ًبػي،  عىرى
ـي  كىبلى ٌٍؿً  كى ىَّةً  أى ًبي،  اٍلجى الهثكبػة ، فمٍذا كمًِّ، كبتكفيؽ هف ا خضتي غهػار ٌػذا العمػـ، راجينػا هػف ا (4)حعىرى

كاألجر، كال أىسِ هف كاف عكىنا لي في ذلؾ، أساتذتي الفضػبلء، األسػتاذ الػدكتكر )هحهػكد العػاهكدم(، 
كالػػػػدكتكر )أسػػػػاهة حهػػػػاد(، كالػػػػدكتكر )باسػػػػـ البػػػػابمي(، كالػػػػدكتكر )إبػػػػراٌيـ بخيػػػػت(، كالػػػػدكتكر )يكسػػػػؼ 

، كاألسػتاذ الػدكتكر )هحهػد عاشكر(، كاألستاذ الػدكتكر )فػكزم فيػاض(، كاألسػتاذ الػدكتكر )أحهػد الجدبػة(
 البع(، كاألستاذ )أيهف أهف( حفظٍـ ا جهيعنا.

ككػػاف ههػػف اعتىػػِ بٍػػذا العمػػـ: اإلهػػاـ األ ػػكلي، المغػػكم، أبػػك عهػػرك بػػف الحاجػػب،  ػػاحب 
ك هع  غر حجهً، ككجػازة لفظػً، حػكل فكائػد جميمػة أثػارت فػي ىفػكس  كتاب )الشَّافية( في ال رؼ، ٌك

كاالعتىػػاء بػػً، فكتبػػكا عميػػً الشػػركح الكثيػػرة، كلعػػؿ هػػف أجمٍػػا كأعظهٍػػا شػػرح  العمهػػاء حػػب ٌػػذا الكتػػاب،
بىٍردم  لها حكاي هف ىفائس كفرائد.  فخر الديف أحهد بف الحسيف الجارى

كألٌهية ٌذا الشرح قاـ حكلً العديد هف الحكاشي لعؿ هف أٌهٍا كأجمٍا حاشػية )ابػف جهاعػة(، 
ىافعػػػة، دلَّػػػت بكػػػؿ كضػػػكح عمػػػِ ذكائػػػً كتهيُّػػػزي كسػػػعة  حيػػػث تجمَّػػػت شخ ػػػيتً فيهػػػا حكتػػػً هػػػف تعميقػػػات

حاطتً، لقد دفعتىي هكاىة ٌذي الحاشية، كها حكتً هف ىفػائس أف أشػتغؿ بٍػذا األثػر ال ػرفي  اطِّبلعً كا 
الههتع، كها أف سبؽ لزهيمي الػدكتكر )فٍػد هحهػد الجهػؿ( أف حقػؽ الجػزء األكؿ هػف ٌػذي الحاشػية )هػف 

 إبػراٌيـ. د العػاهكدم، هحهػد هحهػكد. د. أ جهػع( دراسػة كتحقيػؽ، بإشػراؼأكؿ الكتاب إلِ ىٍايػة بػاب ال
 . ـ2017–ق1439، غزة – اإلسبلهية الجاهعة - بخيت رجب

                                                             
 (.3/210البيٍقي، شعب اإليهاف )ج ((1
 (.6/116( ابف أبي شيبة، ه ىؼ ابف أبي شيبة )ج(2
 (.78في عمـ أ كؿ الىحك )ص( السيكطي، االقتراح (3
 (.11/185الطبراىي، الهعجـ الكبير )ج ((4
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أىذا أتكلِ تحقيؽ الجزء الثاىي هف الحاشية )هف أكؿ بػاب الهؤىػث إلػِ بػاب اإلعػبلؿ(، فػا  ٌك
ا لكجًٍ الكريـ، ذخرنا لهف   ىَّفً كحقَّقً، كأشرؼ عميػً كىاقشػً، كأف ال أسأؿ أف يجعؿ ٌذا العهؿ خال ن

 يحـر كالدمَّ هف أجري كثكابً، إىًَّ عمِ ذلؾ قدير كباإلجابة جدير.

: سبب اختيار الدراسة:  أكالن

غزارة العمـ الكارد في الهخطكطة التػي سػيتىاكلٍا الباحػث، خا ػةن أىٍَّػا تىاكلػت فػي ثىاياٌػا بىيػة  .1
الشػريؼ، كالقػراءات، كلغػات المسػاف العربػي، كلٍجاتػً شػعرنا الكمهة في القػروف الكػريـ، كالحػديث 

 كىثرنا.
التعرؼ عمِ شخ ية العمهاء الذيف قضكا حياتٍـ في سبيؿ العمـ كالهعرفة هف خػبلؿ هؤلفػاتٍـ  .2

ا بهداد أقبلهٍـ الزكية.  التي سطرٌك
لجػػزء لػػـ يجػػد الباحػػث فػػي حػػدكد هػػا اطَّمػػع عميػػً هػػف أفػػرد لٍػػذا الهكضػػكع دراسػػةن هسػػتقمة سػػكل ا .3

 األكؿ هف ٌذي الحاشية.
 هحاكلة تعمـ فف التحقيؽ، كالكقكؼ عمِ دقائقً كأسراري. .4

 ثانينا: ىدؼ الدراسة:

 الحفاظ عمِ التراث ال رفي. .1
 إضافة عهؿ  رفي جديد لمهكتبة العربية عاهة، كلهكتبة ابف جهاعة خا ة. .2
حاجػب إلػِ دقػائؽ الك كؿ هف خبلؿ تحقيؽ ٌذي الحاشية لشػرح الجػاربردم عمػِ شػافية ابػف ال .3

 أسرار العربية.
هعرفة هذٌب الهحشِّي ابف جهاعة هف خبلؿ الدراسة )ورائً ال ػرفية، كه ػطمحاتً، كترجيحػً  .4

 لهسائؿ الخبلؼ(.
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 :(1)ثالثنا: الدراسات السابقة

اًشػػيىةي  ػػةى  اٍبػػفً  حى هىاعى مىػػِ جى ػػٍرحً  عى بىٍرًدمٌ  شى ػػارى ػػاًفيىةً  الجى اًجػػبً  اٍبػػفً  ًلشى تَّػػِ الحى ٍهػػعً ) بػػاب حى ػػةه -( الجى  ًدرىاسى
تىٍحًقيؽه   رجػب إبػراٌيـ. د العػاهكدم، هحهػد هحهكد. د. أ إشراؼ – دكتكراة رسالة – الجهؿ هحهد فٍد -كى
العديػد هػف الدراسػات  -جػزاي ا خيػرنا–ـ، كذكػر 2017–ق1439، غػزة – اإلسػبلهية الجاهعة - بخيت

ػػا ٌىػػا، (2)السػػابقة عمػػِ ٌػػذا الهكضػػكع ػػا كأفَّ الرسػػالتيف سػػتجهعاف فػػي كتػػاب ، فػػبل داعػػي لتكراٌر خ ك ن
 كاحد.

 رابعنا: منيج دراسة البحث:

لقػػػد اقتضػػػت طبيعػػػة البحػػػث أف يسػػػمؾ الباحػػػث فػػػي دراسػػػتً الهػػػىٍب الك ػػػفي التحميمػػػي الػػػذم 
ك قسـ الدراسة.  يتىاسب هع القسـ األكؿ هف الرسالة، ٌك

ػػك قسػػـ التحقيػػؽ، الهػػىٍب  العمهػػي فػػي تحقيػػؽ ى ػػكص كأف يسػػمؾ الباحػػث فػػي القسػػـ الثػػاىي، ٌك
 التراث.

 خامسنا: الصعاب التي كاجيت الباحث:

 طكؿ الهادة التي قاـ الباحث بتحقيقٍا، فٍذا يحتاج إلِ  بر، كطكؿ ىفس، كسعة  در. .1
التحريػػػػؼ الكثيػػػػر الحا ػػػػؿ فػػػػي ىسػػػػخ الهخطكطػػػػات، خا ػػػػةن األحػػػػرؼ الهىقكطػػػػة، كالكمهػػػػات  .2

 الهٍهكزة.
بػػػأقكاؿ عمهػػػاء يشػػػترككف باالسػػػـ ىفسػػػً، أك المقػػػب، أك  االستشػػػٍاد بػػػأقكاؿ عمهػػػاء هغهػػػكريف، أك .3

 الكىية، ككذلؾ اسـ الكتاب.
 عكبة الهػادة التػي تحتػاج إلػِ تػدقيؽ كضػبط بىيػة الكمهػات كاألكزاف، كخا ػة أفَّ الهخطكطػة  .4

 خالية هف الضبط، ككذلؾ أغمب اله ادر كالهراجع القديهة.

                                                             
 (.2/1021( خميفة، كشؼ الظىكف )ج(1
 (.6-5الجهؿ: فٍد، هقدهة تحقيؽ الجزء األكؿ هف حاشية ابف جهاعة )ص ((2
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 سادسنا: خطة البحث: 

 إلى مقدمة كقسميف:اقتضت طبيعة البحث تقسيمو 

 :كاله ػػاعب، كالدراسػػات السػػابقة، كهػػىٍب البحػػث،اختيػػار الهكضػػكع، كأٌهيتػػًكفيٍػػا  المقدمػػة 
 كخطتً. ،الباحث كاجٍت التي

 كخاتهة ف،كف مي تهٍيد، كتككىت الدراسة هف: الدراسة، قسـ :األكؿ القسـ. 
 :كفيً ترجهة لؤلعبلـ الثبلث: التمييد 
 الشافية.ٌػ(، هؤلؼ 646ابف الحاجب)ت -
 ٌػ(، شارح الشافية.746الجاربردم)ت -
 ٌػ(،  احب الحاشية.819ابف جهاعة)ت -
 احتػػكل عمػػِ ثبلثػػة كقػػد : )هػػىٍب ابػػف جهاعػػة، كهكقفػػً هػػف شػػراح الشػػافية(، الفصػػؿ األكؿ

 هباحث:

 كشركحٍا. بالشافية التعريؼ: األكؿ الهبحث -
 حاشيتً. في جهاعة ابف هىٍب: الثاىي الهبحث -
 .الشافية شراح هف جهاعة ابف ؼهكق: الثالث الهبحث -

 هباحث ثبلثة فيًك  ،(جهاعة ابف عىد ال رفي الهذٌب) :الثاني الفصؿ : 

 ال رفية. جهاعة ابف وراء: األكؿ الهبحث -
 كهيكلٍا. الحاشية في كردت التي األعبلـ: الثاىي الهبحث -
 .جهاعة ابف عىد ال رفية األ كؿ: الثالث الهبحث -

 اآلتية الىقاط عمِ كيشتهؿ التحقيؽ, قسـ: القسـ الثاني : 

 الىسخ. ك ؼ -
 كىسبة. تكثيؽ: جهاعة ابف كحاشية -
 الهخطكطة. عف  كر -
 .هحققنا الىص -
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 ك فيٍا ىتائب البحث كتك ياتً. سابعنا: الخاتمة,

 كالفٍارس الفىية.

 السػػبيؿ، سػكاء إلػِ كالهكفػػؽ الٍػادم كا، إليػً ق ػػدت فيهػا أ ػبت قػػد أكػكف أف كغايػة رجػائي 
 .العالهيف رب  الحهد أف دعكاىا كوخر
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 قسـ الدراسة القسـ األكؿ
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 التمييد

 ترجمة األعَلـ الثَلث
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: ترجمة ابف الحاجب)ت  (1)ىػ(646أكالن
: اسمو, ككنيتو, كلقبو, كنسبو:  أكالن

ٌك عثهاف بف أبي بكػر بػف يػكىس، أبػك عهػرك، جهػاؿ الػديف، الهعػركؼ بػابف الحاجػب، كػردٌم  
( األ ػػؿ، ًكٍيػػفى ، حيػػث كػػاف كالػػدي جىػػدي ا يىحػػدر هػػف أسػػرة كرديػػة، كاىػػت تسػػكف فػػي الجٍػػة (2)هػػف بمػػدة )دى

ّـَ اىتقمػػت هعٍػػـ إلػػِ  ّـَ اىتقمػػت أسػػرتً هػػع األيػػكبييف إلػػِ بػػبلد الشػػاـ، ثػػ الشػػهالية الشػػرقية هػػف العػػراؽ، ثػػ
 ه ر.

ديف هكسػػػػؾ لػػػػلقػػػػب بعػػػػدة ألقػػػػاب، هىٍػػػػا: ابػػػػف الحاجػػػػب  ألفَّ كالػػػػدي كػػػػاف حاجبنػػػػا لؤلهيػػػػر عػػػػز ا
ديف، كالكػػػػردٌم، ىسػػػػبة لؤلكػػػراد الػػػػذيف يسػػػػكىكف فػػػي أقػػػػاليـ شػػػػهاؿ العػػػػراؽ، ال ػػػبلحٌي، خػػػػاؿ  ػػػػبلح الػػػ

(، كاله رٌم، ىسبة إلِ البمد الذم كلد فيً، كاأل التػي  سىائٌي، ىسبة إلػِ القريػةكالدًَّكٍيًىٌي، ىسبة إلِ )دىًكٍيفى
 كلد فيٍا.

 ثانينا: مكلده كنشأتو, كتنقَلتو:

كلد ابف الحاجب سىة سبعيف أك إحدل كسػبعيف كخهسػهائة هػف الٍجػرة، فػي )أىٍسػىىا( هػف  ػعيد  
 غري، فحفػظ القػروف الكػريـ، كدرس  القاٌرة، فبدأ االشتغاؿ بالعمـ هىذه ر األعمِ، ثّـَ قدـ بً أبكي إلِ 

قػػراءات، فبػػرع كاألدب كال العمػػـك الهت ػػمة بػػً، كالفقػػً كأ ػػكلً، عمػػِ هػػذٌب اإلهػػاـ هالػػؾ، كدرس الىحػػك
ّـَ رجػع إلػِ ه ػر فيٍا ، كأتقىٍا غاية اإلتقاف، ثّـَ اىتقؿ إلِ دهشؽ، كدرَّس بجاهعٍا في زاكية الهالكيػة، ثػ

ها عميػً أهػكرنا قػاـ بٍػا،  هع العز بف عبد السَّبلـ بعد أف أخرجٍها كالي دهشؽ ال الح إسهاعيؿ  إلىكاٌر

                                                             
كال ػػػػػػفدم، الػػػػػػكفي بالكفيػػػػػػات (، 3/250ج) األعيػػػػػػاف كفيػػػػػػات، خمكػػػػػػاف ابػػػػػػفاىظػػػػػػر ترجهػػػػػػة ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب:  ((1
كابػػػػف الجػػػػزرم، غايػػػػة الىٍايػػػػة فػػػػي طبقػػػػات القػػػػراء  (،23/266ج) الىػػػػببلء أعػػػػبلـ سػػػػير، كالػػػػذٌبي(، 19/325)ج
 الكعػػػػػاة بغيػػػػػة، كالسػػػػػيكطي (، 6/360(، كابػػػػػف تغػػػػػرم، الىجػػػػػـك الزاٌػػػػػرة فػػػػػي همػػػػػكؾ ه ػػػػػر كالقػػػػػاٌرة )ج1/508)ج
 األعػػبلـ، كالزركمػػي(، 2/123ج) الهػػذٌب عمهػػاء أعيػػاف هعرفػػة فػػي الهػػذٌب الػػديباج، فرحػػكف كابػػف(، 2/134ج)
 (.4/211ج)

( )دىًكٍيف(: بفتح أكلً، ككسر ثاىيػً، كيػاء هثىػاة هػف تحػت سػاكىة، كوخػري ىػكف: بمػدة هػف ىػكاحي )أٌراف(، فػي وخػر (2
يػاقكت، ، كهىٍـ  بلح الديف األيكبي. الحهػكم: أيكب بىك الشاـ همكؾ هىٍا ،(تفميس) هف بقرب (حدكد )أذربيجاف
 (.2/491هعجـ البمداف )ج



50 
 

 الطمبػػة ، كق ػػدي(1)م كػػاف يػػدرس فيػػً الشػػاطبيٌ كت ػػدَّر التػػدريس بالهدرسػػة الفاضػػمية فػػي الهكضػػع الػػذ
كظٍر هف أهاليً أىًَّ هرَّ بالقػدس، كغػزَّة، كالكػرؾ، حيػث كػاف يهمػي عمػِ طبلبػً  .عف األخذ عمِ كأكبكا

، تّـَ تكجً إلِ اإلسكىدرية، وخر هحطات حياتً.  فيٍا العمـك

 ثالثنا: شيكخو:

طػبلع كاسػع فػي الػذيف لٍػـ تهكػف كاٍر عمهػاء ع ػري، أخػذ ابػف الحاجػب العمػـ عػف جهاعػة هػف أشػ
 عمـك هتعددة، فساٌهكا في تىكع ثقافتً كهعارفً، كهف ٌؤالء الشيكخ:

ٌػ(: أبك هحهد قاسـ بف فيرُّي بف خمؼ بػف أحهػد الرعيىػي، تػأدب عميػً، 590اإلهاـ الشاطبي)ت .1
 كقرأ عميً القروف ببعض الركايات، كسهع هىً التيسير كالشاطبية.

 الفضؿ هحهد بف يكسؼ بف عمي الغزىكم، قرأ عميً جهيع القراءات. ٌػ(: أبك599الغزىكم)ت .2
ٌػ(: الحافظ بٍاء الديف، أبػك هحهػد القاسػـ بػف عسػاكر، سػهع هىػً الحػديث 600ابف عساكر)ت .3

 بدهشؽ.
 ٌػ(: أبك عبد ا هحهد بف أحهد بف حاهد األرتاحي، سهع هىً الحديث.601األرتاحي)ت .4
ف فػػػارس بػػػف هكػػػي بػػػف عبػػػد ا المخهػػػي، قػػػرأ عميػػػً ٌػػػػ(: أبػػػك الجػػػكد غيػػػاث بػػػ605المخهػػػي)ت .5

 بالقراءات السبع.
 ٌػ(: أبك هى كر عمي يف إسهاعيؿ ال ىٍاجي األبيارم، كقد تفقً عميً.618األبيارم)ت .6
 ٌػ(: أحهد بف خميؿ بف سعادة بف جعفر بف عيس البرهكي.637البرهكي)ت .7
الشػاذلية، قػرأ عميػً كتػاب الشػفا ٌػ(: اإلهاـ أبك الحسػف الشػاذلي، إهػاـ الطريقػة 656الشاذلي)ت .8

 لمقاضي عياض.
 ٌػ(: أبك حاهد هحهد بف عمي بف هحهكد بف كهاؿ الديف ال ابكىي.680ال ابكىي)ت .9

                                                             
 .اضريرن  كاف. القراء ًاهاـ: الشاطبي هحهد أبك الرعيىٌي، أحهد بف خمؼ بف ًفيرُّي بف القاسـٌػ( 590الشاطبي)ت ((1
ػػك. به ػػر كتػػكفي( األىػػدلس فػػي) بشػػاطبة كلػػد . بالشػػاطبية تعػػرؼ ،القػػراوت فػػي ق ػػيدةح األهػػاىي حػػرزح  ػػاحب ٌك

ػػػ ككػػػاف  كالهكطػػػأ، كهسػػػمـ البخػػػارم  ػػػحيح عميػػػً قػػػرئ إذا كػػػاف: خمكػػػاف ابػػػف قػػػاؿ كالمغػػػة، كالتفسػػػير بالحػػػديث اعالهن
 عمػػػِ الكبػػػار القػػػراء هعرفػػػة، الػػػذٌبي(، 1/422الخطيػػػب: أبػػػك العبػػػاس، الكفيػػػات )ج .حفظػػػً هػػػف الىسػػػخ ت ػػػحح
 األعػػػػبلـ، كالزركمػػػي(، 213ص) العهيػػػاف ىكػػػػت فػػػي الٍهيػػػاف ىكػػػػث، كال ػػػفدم(، 313ص) كاألع ػػػار الطبقػػػات

 (.3/152ج)
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ـ هف العمهاء األفذاذ  .(1)كغيٌر

 رابعنا: تَلميذه:

ـ:  تتمهذ عمِ يدٌم ابف الحاجب ىخبة هف تبلهذة العمـ، كهف أشٌٍر

 عبد ا بف هحهد بف عمي الفٍرم.ٌػ(: شرؼ الديف 644ابف التمهساىي)ت .1
ٌػػػ(: كهػػاؿ الػديف عبػػد الكاحػػد بػػف عبػد الكػػريـ بػػف خمػؼ األى ػػارم، أخػػذ عىػػً 651الزهمكػاىي)ت .2

 الىحك.
ٌػ(: الحػافظ زكػي الػديف أبػك هحهػد عبػد العظػيـ بػف عبػد القػكم بػف عبػد ا بػف 656الهىذرم)ت .3

 سبلهة الهىذرم، كقد ركل عىً الحديث.
: داكد بف عيسِ بف العػادؿ بػف أيػكب، سػمطاف دهشػؽ بعػد أبيػً، كقػرأ ٌػ(656الهمؾ الىا ر)ت .4

 عميً الىحك.
 ٌػ(: عبد الرحهف بف إسهاعيؿ بف إبراٌيـ بف عثهاف.665أبك شاهة الهقدسي)ت .5
 ٌػ(: الشيخ جهاؿ الديف هحهد بف عبد ا بف هالؾ الطائٌي،  احب األلفية.672ابف هالؾ)ت .6
الحافظ هى ػكر بػف سػميـ اإلسػكىدراىي الشػافعي، كقػد ركل عىػً ٌػ(: اإلهاـ 673اإلسكىدراىي)ت .7

 الحديث.
هة زيػف الػديف عبػد السػبلـ بػف عمػي بػف عهػر بػف سػيد الىػاس، ٌػ(: العبلَّ 681ابف سيد الىاس)ت .8

 قاضي قضاة الهالكية بدهشؽ.
ٌػ(: اإلهاـ ىا ر الديف أخهد بف هحهد بف هى ػكر، أخػذ هىػً الفقػً، كأجػازي 683ابف الهىيِّر)ت .9

 فتاء، ككاف هعجبنا بً  لفرط ذكائً، ككثرة بحثً.بف الحاجب باإلا
ٌػػػ(: اإلهػػاـ الهحقػػؽ أحهػػد بػػف إدريػػس بػػف عبػػد الػػرحهف بػػف عبػػد ا القرافػػي، 684القرافػػي)ت .10

  احب التآليؼ البديعة.

                                                             
، كال ػػػفدم(، 23/266ج) الىػػػببلء أعػػػبلـ سػػػير، كالػػػذٌبي(، 3/250ج) األعيػػػاف كفيػػػات، خمكػػػاف ابػػػفاىظػػػر:  ((1

 الكعػػػػػػاة بغيػػػػػػة، كالسػػػػػػيكطي(، 9/234ج) الكبػػػػػػرل الشػػػػػػافعية طبقػػػػػػات، كالسػػػػػػبكي(، 19/325ج) بالكفيػػػػػػات الػػػػػػكافي
 األعػػبلـ، كالزركمػػي(، 2/123ج) الهػػذٌب عمهػػاء أعيػػاف هعرفػػة فػػي الهػػذٌب الػػديباج، فرحػػكف كابػػف(، 2/134ج)
 (.12-1/11، كشاٌيف، هقدهة هجهكعة الشافية )ج(4/211ج)
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 شػػػػػػػػػػيخ :(ٌػػػػػػػػػػػ695ت)الشػػػػػػػػػػافعي الىحػػػػػػػػػػكم( القسػػػػػػػػػػرطيىي) أك القسػػػػػػػػػػىطيىي الػػػػػػػػػػديف رضػػػػػػػػػػي .11
 التػػاـ القبػػكؿ كتبػػً رزقػػت كقػػد. شػػيخً( كافيػػة)  كشػػرح، العربيػػة عىػػً أخػػذ(. ٌػػػ748ت)الػػذٌبي
 .كحسىٍا لجزالتٍا

ٌػ(: اإلهاـ الحافظ شػرؼ الػديف عبػد الهػؤهف بػف خمػؼ بػف أبػي الحسػيف بػف 705الدهياطي)ت .12
 شرؼ الدهياطي، ركل عىً الحديث.

ـ هف التبلهذة الذيف ىٍمكا هف ابف الحاجب  احب الثقافة الهكسكعية.  كغيٌر

 :(1)مؤلفاتوخامسنا: 

ألػػػؼ ابػػػف الحاجػػػب ابػػػف الحاجػػػب فػػػي فىػػػكف شػػػتَِّ، فقػػػد ألػػػؼ فػػػي الىحػػػك كال ػػػرؼ، كالفقػػػً كاأل ػػػكؿ، 
كالعركض، كالقراءات، كالتاريخ األدب، كه ىفاتً في غاية الحسف، رزقت قبكالن تاه ا  لحسػىٍا كجزالتٍػا، 

ذي  :كقد اىتفع بٍا الىاس لها فيٍا هف كثرة الىقؿ هع  غر الحجـ، ٌك  هؤلفاتً هقسهة حسب العمـك

 مؤلفاتو النحكية كالصرفية: - أ
ػػػي هقدهػػػة كجيػػػزة فػػػي  .1 كتػػػاب ذكم األرب فػػػي هعرفػػػة كػػػبلـ العػػػرب، الهعػػػركؼ بالكافيػػػة: ٌك

الىحك، سار فيٍا ابف الحاجب عمِ ىٍب الزهخشرم في هف مً، اقت ر فيٍا عمػِ هسػائؿ 
 الىحك، كف مٍا عف هسائؿ ال رؼ.

 اجب هسائؿ ال رؼ كالخط.الشافية: أجهؿ فيٍا ابف الح .2
 شرح الكافية: حيث شرح الهسائؿ الهكجزة كالغاهضة في الكافية. .3
 شرح الشافية.  .4
 عيسػِ، الهعظػـ الهمػؾ بػف داكد الىا ػر الهمػؾ لرغبػة تمبيػة ىظهٍػا: الكافيػة ىظـ في الكافية .5

ي  الكافية. هكضكعات ضهىٍا بيت، كتسعهائة ثهاىيف عف عبارة ٌك
 شرح الكافية. .6
في شرح الهف ؿ: حيث شرح فيً هف ؿ الزهخشػرم، كقػد خػالؼ الزهخشػرم فػي اإليضاح  .7

 هكاضع كثيرة، كردَّ عميً بعض أقكالً.
                                                             

 الػػديباج، فرحػكف كابػػف(، 2/134ج) الكعػاة بغيػػة، كالسػيكطي(، 9/234ج) الكبػػرل الشػافعية طبقػػات، كالسػبكي ((1
 الهػؤلفيف هعجػـ، ككحالػة(، 4/211ج) األعػبلـ، كالزركمػي(، 2/123ج) الهػذٌب عمهػاء أعياف هعرفة في الهذٌب

 (.12/27ج)
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 األهالي الىحكية. .8
ي .9  عبلهػة بػدكف الهؤىثػة األسػهاء فيٍػا جهػع ق ػيدة الق يدة الهكشحة باألسهاء الهؤىثة: ٌك

 فػػي كجهػػع. تأىيثػػً يجػػكز كقسػػـ تأىيثػػً يجػػب قسػػـ: قسػػهيف إلػػِ األسػػهاء ٌػػذي كقسػػـ. تأىيػػث
 .بيتنا كعشركف ثبلثة أبياتٍا كعدد. لفظان  عشر سبة الثاىي كفي لفظان  ستيف األكؿ القسـ

ي: العشر في رسالة .10  .(عشر) كمهة استعهاؿ في  غير بحث ٌك
 شرح كتاب سيبكيً. .11
 الهكتفي لمهبتدم: شرح اإليضاح ألبي عمي الفاسي. .12
 شرح الهقدهة الجزكلية. .13
 روف العظيـ.إعراب بعض ويات هف الق .14

 مؤلفاتو في الفقو كاألصكؿ: - ب
ػك: كالجػػدؿ األ ػكؿ عمهػي فػػي كاألهػؿ السػكؿ هىتٍػِ .1  كقػػد. الهػالكي الفقػً كتػػب هػف ٌك

 .لآلهدم الفقً أ كؿ في األحكاـ كتاب بً اخت ر
ػػػػك: األدلػػػػة عيػػػػكف .2  األ ػػػػكؿ عمهػػػػي فػػػػي كاألهػػػػؿ السػػػػكؿ هىتٍػػػػِ) لكتابػػػػً اخت ػػػػار ٌك

 .(كالجدؿ
ك: األ كؿ في الهىتٍي هخت ر .3  فػي كاألهػؿ السػكؿ هىتٍػِ) لكتابػً اخت ػار أيضػان  ٌك

 (.كالجدؿ األ كؿ عمهي
 .شاش ابف جكاٌر عمِ باالعتهاد ألفً: الفركع هخت ر أك األهٍات جاهع .4

 مؤلفاتو في العركض: - ت

 عمػـ إلػِ الجميػؿ الهق ػد) سػهاٌا البسػيط البحػر هػف هىظكهػة العػركض فػي الحاجػب ابػف ألػؼ
   .بيتنا( 171) أبياتٍا عدد(. الخميؿ

، فقػػػد ألػػػؼ الهسػػػائؿ الدهشػػػقية، كجهػػػاؿ العػػػرب فػػػي عمػػػـ األدب، (1)كلػػػً كتػػػب فػػػي فىػػػكف أخػػػرل
كعقيدة ابف الحاجب، كهعجـ الشيكخ، كالهفضؿ، كذيػبلن عمػِ تػاريخ دهشػؽ البػف عسػاكر، كلػً كتػب فػي 

 القراءات.

                                                             
 (.1/655(، كالباباىي، ٌدية العارفيف )ج1/294( حاجي خميفة، كشؼ الظىكف عف أساهي الكتب كالفىكف )ج(1
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 سادسنا: شعره:

ػا شاعرنا الحاجب ابف يكف لـ ىَّها كاف شاعرنا عالهن  قميمػة أبياتنػا يعػدك ال عىػً  ػدر كهػا ،أديبنا، كا 
ي الشعرية، الهقكهات إلِ تفتقر  .كعاطفتػً شػاعر قمػب عػف ال كت ػكري، فقيػً عقػؿ عػف ت در بذلؾ ٌك
 الهق ػػد) العػػركض فػػي كىظػـ (.الكافيػػة) هىظكهتػػً فػػي( الكافيػة) الىحكيػػة هقدهتػػً ىظػػـ قػد فإىػػً ٌػػذا كهػع

 (.الهؤىثة باألسهاء الهكشحة الق يدة) السهاعية الهؤىثات في كىظـ(. الخميؿ عمـ إلِ الجميؿ

ذاف  : ]الخفيؼ[(1)الفقيً عقمية فيٍها تبدك اإلخكاىيات في لً بيتاف ٌك

 فػػػػػػػػػػػػػػأنتـ العيػػػػػػػػػػػػػػكف عػػػػػػػػػػػػػػف تغيبػػػػػػػػػػػػػػكا إفٍ 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػتمر حضػػػػػػػػػػػػػػكركـ قمػػػػػػػػػػػػػػكبو  فػػػػػػػػػػػػػػي 
 الػػػػػػػذىف فػػػػػػػي الحقػػػػػػػائؽ تثبػػػػػػػت مػػػػػػػا مثػػػػػػػؿ 

 
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػتقر ليػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػارج كفػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

ا–كهف أبياتً     : ]البسيط[-أيضن

 يرشػػػػػػػدني الشػػػػػػػيب بػػػػػػػأف ظنػػػػػػػي كػػػػػػػاف قػػػػػػػد
 

 كثػػػػػػػػػػػػػرا بػػػػػػػػػػػػػو غٌيػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػ ذا أتػػػػػػػػػػػػػى إذ 
فٍ  الكػػػػػػػػريـ عفػػػػػػػػك مػػػػػػػػف أقػػػػػػػػنط كلسػػػػػػػػت   كا 

 
 غفػػػػػػرا ككػػػػػػـ عػػػػػػافى فكػػػػػػـ جيػػػػػػَلن  أسػػػػػػرفت 

 فمػػػػػػف المحسػػػػػػنيف إليػػػػػػي عفػػػػػػك خػػػػػػصَّ  إفٍ  
 

 عثػػػػػػػػرا كممػػػػػػػػا كيػػػػػػػػدعك المسػػػػػػػػيءي  يرجػػػػػػػػك 
 سابعنا: ثناء العمماء عميو: 

كعمهػً ثىػػاء الىػاس، حتػِ أكلئػػؾ كػاف ابػف الحاجػب  ػػاحب أخػبلؽ كعمػـ، فقػػد اىتزعػت أخبلقػً  
ػك (3)، فقد جاء في الديباج الهذٌب(2)الذيف يخالفكىً في الرأم : حكقد بال  الشيح تقي الػديف بػف العيػد، ٌك

ػػا (4)أحػػد أئهػػة الشػػافعية فػػي هػػدح كتابػػً )جػػاهع األهٍػػات( ّـَ قػػاؿ: جهػػاؿ الػػديف كػػاف كحيػػد ع ػػري عمهن ، ثػػ
 كفضبلن كاطبلعناح. 

                                                             
 (.356(، كاإلدفكم، الطالع السعيد )ص3/248اىظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج ((1
 (.19-1/18( قدارة، هقدهة تحقيؽ أهالي ابف الحاجب )ج(2
 (.2/123فرحكف، الديباج الهذٌب في هعرفة أعياف عمهاء الهذٌب )ج( ابف (3
ًً  أىتِى)كهها قالً عف الكتاب:  ((4 ، الهيػرىاد عىً ػيَّ  كراضى ، الهجػاب فىكىػافى  اإلجػادة ق ػي كدعا، العجاب بالعجب ًفي

قػً هىا كىأٍبدل، كاىجاب شهاسً فىزىاؿى  ًً  الشُّػٍكر أىًعىَّػة ت ػرؼ أىف حى ًً  بىػيف ااًلٍسًتٍحسىػاف هقاليػد كتمقػِ، ًإلىٍيػ ٍيػ  ييبىػال  كىأىف، يىدى
ًي  ًلسىػػاىً  كىفثػػات، خػػاطري ىفحػػات كيشػػكر، استحسػػاىً ًفػػي ًي  فىًإىَّػػ ػػ ًي  تيسػػرت ا رىًحهى ، الظميػػؿ ظمٍػػا فتفيػػأ الببلغػػة  لىػػ

ػػة يىػػابيع كتفجػػرت قػػرب، الهسػػيؿ ًبػػبىطف خػػاطري فىكىػػافى  اٍلًحٍكهى ـى ، الثقيػػؿ اٍلحهػػؿ فىخفػػؼ الهرهػػِ كى قىػػا ، اإليجػػاز بكظيفػػة كى
اؼ: هىا عمِ اٍلهيٍحًسًىيفى هف سىًبيؿ...(. السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج ٍى ى  (.9/234فىاداي ًلسىاف اإلًٍ
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 فػػي الىحػػاة كخػػالؼ: ح(1)قػػاؿ حيػػث عىػػً خمكػػاف ابػػف ىقمػػً فيهػػا اجػػبالح ابػػف شخ ػػية كتتضػػح 
لزاهػات إشػكاالت عميٍـ كأكرد هكاضع،  هػرارنا كجػاءىي. ذٌىنػا ا خمػؽ أحسػف هػف ككػاف اإلجابػة، تبعػد كا 
 كتثبػػت كثيػػر بسػككف إجابػػة أبمػ  فأجػػاب هشػكمة، العربيػػة فػػي هكاضػع عػػف كسػألتً شػػٍادات، أداء بسػبب
 ح.تاـ

 كثيػر عفيفنػا، هتكاضػعنا حجػة ثقػة ككاف قريحة، األئهة أذكِ هف حككاف: (2)شاهة أبك الشيخ قاؿ 
–البمػػكلح، ككػػاف أبػػك حيػػاف  عمػِ  ػػبكرنا لػػؤلذل، هحػػتهبلن  لػػً، ىاشػرنا كأٌمػػً، لمعمػػـ هحبنػػا هى ػػفنا الحيػاء،

()ٌذي ىحك الفقٍاءيقكؿ عف الكافية:  -رحهً ا
(3). 

 ثامننا: كفاتو:

األخيرة اإلسكىدرية، لـ تطؿ إقاهتً فيٍا، فقػد ذٌػب إلػِ جػكار ربِّػً فػي بعد استقراري في هحطتً 
 فػػػي اإلسػػكىدرية خػػارج فػػي ٌػػػ(، كدفػػف646ىٍػػار الخهػػيس السػػادس كالعشػػريف هػػف شػػٍر شػػكاؿ، سػػىة )

 كالبمد، رثاي تمهيذي ابف الهىيِّر بقكلً: ]الطكيؿ[ الهىارة بيف التي الهقبرة

 العمػػػػػػػػرً أال أي يػػػػػػػػا المختػػػػػػػػاؿي فػػػػػػػػي ًمٍطػػػػػػػػرىًؼ 
 

َـّ إلػػػػػػػػى قبػػػػػػػػًر الفقيػػػػػػػػًو أبػػػػػػػػي عمػػػػػػػػرك   ىمػػػػػػػػ
ـى كاآلدابى كالفضػػػػػػػػػػؿى كالت قػػػػػػػػػػى   تػػػػػػػػػرل العمػػػػػػػػػػ

 
 كنيػػػػػػػؿى المينػػػػػػػى كالعػػػػػػػزَّ غييٍّػػػػػػػٍبفى فػػػػػػػي قبػػػػػػػرً  

 كتػػػػػػػػػػػػػػػكًقفي أف ال بػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ترجػػػػػػػػػػػػػػػعي مػػػػػػػػػػػػػػػرَّةن  
 

 إلػػػػػػػػى صػػػػػػػػدًؼ األجػػػػػػػػداًث مكنكنػػػػػػػػةى الػػػػػػػػد رٍّ  
 فتػػػػػػػػػػدعك لػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػرحمفى دعػػػػػػػػػػكةى رحمػػػػػػػػػػةو  

 
 القفػػػػػػػرً ييكػػػػػػػاففي بيػػػػػػػا فػػػػػػػي مثػػػػػػػًؿ منزًلػػػػػػػًو  

  

                                                             
 (.3/248ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج ((1
 (.17/301ابف كثير، البداية كالىٍاية )ج ((2
 (.5/175، الكافي بالكفيات )ج( ال فدم3)
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ارىبىٍرًدٌم)ت  (1)ىػ(746ثانينا: ترجمة الجى

: اسمو, كلقبو, ككنيتو, كنسبو:  أكالن

بىٍرًدٌم، بفػػػتح ػػػارى  الػػػراء ٌػػػك أحهػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف يكسػػػؼ، اإلهػػػاـ فخػػػر الػػػديف، أبػػػك الهكػػػاـر الجى
 ٌػػػػ(، فقيػػػً شػػػافعٌي،664)جػػػاربرد(، كلػػػد فػػػي تبريػػػز سػػػىة) إلػػػِ كهٍهمػػػة، ىسػػػبة الػػػراء كسػػػككف كالهكحػػػدة

ػػا بػالعمـ، كهكاظبنػا عميػً.  العمػػـك فػي كفػاؽ الشػافعي هػذٌب عمػػِ تفقػًأ ػكلٌي، هفسػر، ىحػكٌم. ىشػأ هٍتهن
 العقمية.

 ثانينا: شيكخو:

 هػػع : )اجتهػػع(3)، قػػاؿ ابػػف حجػػر(2)لػػـ تػػذكر كتػػب التػػراجـ هػػف شػػيكخ الجػػاربردم إال البيضػػاكم
 عىً(. كأخذ البيضاكم الديف ىا ر القاضي

 :(4)ثالثنا: تَلميذه

 كلدي: إبراٌيـ بف فخر الديف الجاربردم. .1
 ٌػ(: فرج بف هحهد بف أبي الفرج، الشيخ ىكر الديف األردبيمي.749األردبيمٌي)ت .2

                                                             
، (188ص) السػػػعيد الطػػػالع كاإلدفػػػكم،(، 1/314اىظػػػر ترجهػػػة الجػػػاربردم: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف )ج ((1
 الكاهىػػػػػػػة الػػػػػػػدرر، حجػػػػػػػر كابػػػػػػػف(، 10/380ج)ك(، 9/8ج)ك(، 3/27ج) الكبػػػػػػػرل الشػػػػػػػافعية طبقػػػػػػػات، السػػػػػػػبكيك 
 البػدر، كالشػككاىي(، 8/256ج) الػذٌب شػذرات، العهػاد كابػف(، 2/1021ج) الظىػكف كشؼ، كخميفة(، 1/143ج)

 (.4/211(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/303(، كالسيكطي، بغية الكعاة )ج1/48الطالع )ج
: البيضػػاكم الػػديف ىا ػػر ،سػػعيد أبػػك الشػػيرازم، عمػػي بػػف هحهػػد بػػف عهػػر بػػف ا عبػػدٌػػػ( 685البيضػػاكم)ت ((2

 ت اىيفً هف .فيٍا فتكفي تبريز إلِ رحؿ( قرب شيراز، ثّـَ بفارس) البيضاء الهديىة في كلد. عبلهة هفسر، قاض،
 عمػـ إلػِ الك ػكؿ هىٍػاجحك التكحيػد، فػيح األىػكار طكالػعحك البيضػاكم، بتفسير يعرؼح التأكيؿ كأسرار التىزيؿ أىكارح

ػػا. اىظػػر: ابػػف كثيػػر،  األ ػػكؿح، كحلػػب المبػػاب فػػي عمػػـ اإلعػػرابح، كحىظػػاـ التػػكاريخح، ككتبػػً بالمغػػة الفارسػػية، كغيٌر
 (.4/110(، كالزركمي، األعبلـ )ج5/59(، كالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج13/309كالىٍاية )جالبداية 

 (.1/142( ابف حجر، الدرر الكاهىة )ج(3
 الكاهىػة الػدرر، حجػر كابػف(، 10/380ج)ك(، 9/8ج)ك(، 3/27ج) الكبػرل الشػافعية طبقػات، السػبكياىظر:  ((4
، كالزركمػػي، األعػػبلـ (1/48ج) الطػالع البػػدر، كالشػػككاىي(، 8/256ج) الػذٌب شػػذرات، العهػػاد كابػف، (1/143ج)

 (.6/201)ج
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ٌػ(: عبد الرحهف بف أحهد بف عبد الغفار، عضد الديف اإليجػي، قاضػي قضػاة 756اإليجي)ت .3
 الشرؽ، كشارح هخت ر ابف الحاجب الهشٍكر.

الػرحيـ بػف هحهػد، بػدر الػديف العهػرم الجيبلىػي، حيػث قػػرأ ٌػػ(: هحهػد بػف عبػد 811العهػرم)ت .4
 عمِ الجاربردم كتاب )الهغىي(، ثّـَ قاـ بشرحً.

 رابعنا: آثاره العممية:

قد خمػؼ الجػاربردم عػددنا هػف اله ػىفات البديعػة، كالهؤلفػات الهفيػدة، كالتػي تىكعػت بػيف الفقػً 
 كاأل كؿ كالتفسير كالىحك، كهىٍا:

 البف الحاجب. حاشية عمِ شرح الهف ؿ .1
 حكاشو عمِ الكشاؼ. .2
ك شرح لهىٍاج البيضاكم. .3 اج في شرح الهىٍاج، ٌك  السراج الٌك
 شرح أ كؿ البزدكم. .4
 شرح شافية ابف الحاجب. .5
 شرح الٍداية في فركع الحىفية. .6
ي أسئمة عمِ كافية ابف الحاجب. .7  شككؾ عمِ الحاجبية، ٌك
 الهغىي في الىحك. .8
ك في فركع الفقً الشافعي.الٍادم في شرح الحاكم ال غير، لـ  .9  يكهمً، ٌك

 خامسنا: ثناء العمماء عميو:

، كاف: ح(1)ذكري السبكي في طبقاتً، فقاؿ فػادة بػالعمـ الشػغؿ عمِ هكاظبنا هتفىِّىنا، ديىنا، فاضبلن  كا 
ػػا، كػػاف فقػػاؿ: األسػػىكم، كذكػػري: ح(2)الطمبػػةح، كقػػاؿ ابػػف حجػػر ا، عالهن  عمػػِ هكاظبنػػا كقػػكرنا، ديىنػػا،  ػػالحن

 كالت ىيؼح. كاالشتغاؿ األشغاؿ

 العمػػـ شػػيكخ أحػػد تبريػػز، ىزيػػؿ الجػػاربردم الػػديف فخػػر: ح(1)كقػػاؿ ابػػف قاضػػي شػػٍبة فػػي طبقاتػػً 
 بتمػػؾ الهشػػٍكريف العمػػـ شػػيكخ أحػػد يكسػػؼ الطمبػػة ... كجػػدي لشػػغؿ كالهت ػػدم الػػببلد، بتمػػؾ الهشػػٍكريف

                                                             
 (.9/8( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج(1
 (.1/142( ابف حجر، الدرر الكاهىة )ج(2
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 كغيػري، األردبيمػي الػديف ىػكر الشػيخ أخػذ كعىػً هعركفػة، ت ػاىيؼ كلػً الطمبػة، لشػغؿ كالهت دم الببلد،
ػاحب(2)الحفػاظح. كهدحػً األدىػً كم بقكلػً بعػض خط هف ىقمتً كذا  كالهؤلفػات البديعػة، اله ػىفات : ح ى

، فىاضؿه  الهفيدة ... ًإهىاـ ، ديفه ، كخبيره اًكٌمح. الٌديف ىىاً ر القىاًضي عىف اٍلعمـ أىخذ ككقكره  اٍلبىٍيضى

حيىهػا عػاب أٌػؿ السػىة،  (3)لئلهاـ الجاربردم أىًَّ ردَّ عمِ الزهخشرمكهف الهفاخر التي تسجؿ  
 : ]الكاهؿ[(4)فقاؿ الجاربردم

بنػػػػػػػػػػػػػػػا كا ظىػػػػػػػػػػػػػػػاًلًميفى  ًلقىػػػػػػػػػػػػػػػٍكـو  عىجى  تىسىػػػػػػػػػػػػػػػتَّري
 

ػػػػػػػػػػا ًباٍلعىػػػػػػػػػػٍدؿً   ٍعًرفىػػػػػػػػػػو لىعىٍمػػػػػػػػػػًرم ًفػػػػػػػػػػيًيـٍ  مى  مى
ػػػػػػػػػػاءىىيـ قىػػػػػػػػػػدٍ   ٍيػػػػػػػػػػثي  ًمػػػػػػػػػػفٍ  جى كنىػػػػػػػػػػو الى  حى  يىٍدري

 
ػػػػػػػػػػػعى  اً  ذىاتً  تىٍعًطيػػػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػػػفىو نىٍفػػػػػػػػػػػيً  مى  الصٍّ

 :(5)سادسنا: كفاتو 

 تكفي الجاربردم في تبريز، في شٍر رهضاف سىة ستٍّ كأربعيفى كسبعهائةو.

  

                                                                                                                                                                               
 (.3/10ابف قاضي شٍبة، طبقات الشافعية )ج ((1
 (.1/281( األدىً كم، طبقات الهفسريف )ج(2
 كأبيات الزهخشرم ٌي: ]الكاهؿ[ ((3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  هاعى ٍكا لجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهَّ ـي  سى ٌي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىا             سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىَّةن  ٌى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   هىاعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كىجى هي  هيٍؤكىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً لىعىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرم حي
ٍيكيي  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ ًً  شى ٍمًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ًبخى كَّ تىخى  كى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىىعى   كا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرىل شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّري  ًباٍلبىٍمكىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً فىتىسى

 (.4/384أبك حياف، تفسير البحر الهحيط )ج 
 (.9/9السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج( (4
 الكاهىػة الػدرر، حجػر كابػف(، 10/380ج)ك(، 9/8ج)ك(، 3/27ج) الكبػرل الشػافعية طبقػات، السػبكي: اىظر ((5
 .(8/256ج) الذٌب شذرات، العهاد كابف(، 1/143ج)
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 (1)ق(819ثالثنا: ترجمة ابف جماعة)ت

: اسمو, كلقبو, ككنيتو, كنسبو:  أكالن

ٌك هحهد بف أبي بكر بف عبد العزيز بف هحهػد بػف إبػراٌيـ بػف سػعد بػف جهاعػة بػف حػاـز بػف 
بف عبد ا بف شرؼ بػف العػز، الكىػاىٌي ىسػبنا، الحهػكم األ ػؿ، الشػافعٌي هػذٌبنا، اله ػرٌم، أبػك   خر

 ، شيخ الديار اله رية.(2)عبد ا، عز الديف، كاشتٍر بابف جهاعة

 ثانينا: مكلده:

ي هف بػبلد ضػهرة، قػـك كثيِّػر (3)كلد ابف جهاعة في )يىٍىبيع( ك هكضع بيف هكة كالهديىة، ٌك ، ٌك
ٌػػ، قػاؿ 759ٌػػ، كقيػؿ: 749ٌػػ، كقيػؿ: 747ٌػػ، كقيػؿ: 754عزة، كاختمؼ في سىة هكلػدي، فقيػؿ: عػاـ 

: حقػػاؿ ابػػف حجػػر: كقفػػت عمػػِ كراسػػة سػػهَّاٌا: ضػػكء الشػػهس فػػي أحػػكاؿ الػػىفس، تػػرجـ فيٍػػا (4)السػػيكطي
 ٌػح.759لىفسً، فذكر أفَّ هكلدي بيىٍىبيع، سىة 

 ثالثنا: نشأتو كحياتو:

                                                             
 الشػػػػػػافعية طبقػػػػػػات، كشػػػػػػٍبة(، 245-3/244ج) بالكفيػػػػػػات الػػػػػػكافي، ال ػػػػػػفدم: ترجهػػػػػػة ابػػػػػػف جهاعػػػػػػة اىظػػػػػر ((1
 كالقػػػاٌرة ه ػػػر همػػػكؾ فػػي الزاٌػػػرة الىجػػػـك، بػػردم تغػػػرم كابػػػف، (1/13ج) الكاهىػػة الػػػدرر، حجػػػر كابػػف، (4/49ج)
 فػػي العقيػػاف كىظػػـ(، 1/63ج) الكعػػاة بغيػػة، كالسػػيكطي، (39–1/37ج) البلهػػع الضػػكء، كالسػػخاكم، (8/219ج)

، (1/25ج) السػػائرة الككاكػػب، الغػػزم كابػػف، (9/204، كابػػف العهػػاد، شػػذرات الػػذٌب )ج(50ص، )األعيػػاف أعيػػاف
 .(4/184ج) األعبلـ، كالزركمي، (2/63ج) الطالع البدر، كالشككاىي

( قػػاؿ الشػػككاىي: حيعػػرؼ كسػػمفً بػػابف جهاعػػةح، قػػاؿ د. أسػػاهة حهػػاد: حكعبػػارة الشػػككاىي تشػػير إلػػِ عػػدد ههػػف (2
ـ جهيعنا هف عائمة هحترهة، ىب  فيٍا العمهاء  ـ: جهاعػة بػف جهاعػة اشتٍركا بٍذا االسـ، ٌك كالقضػاةح، كهػف أشػٌٍر

ػك أكؿ هػف سػكف بيػ ت الهقػدس هػف عائمتػً، كى ػر ا بف حاـز بف  خر بف عبد ا بف جهاعة، كلػد بحهػاة، ٌك
ك الفػػتح بػػف جهاعػػة بػػف عمػػي بػػف جهاعػػة، كقاضػػي القضػػاة بػػدر الػػديف أبػػك عبػػد ا، هحهػػد بػػف إبػػراٌيـ بػػف سػػعد بػػأ

هحهد بػف عبػد الػرحهف بػف إبػراٌيـ بػف عبػد الػرحهف بػف عمػي بػف جهاعػة بػف حػاـز  الديف بف جهاعة، كعبد ا بف
ـ ههػػػػف اشػػػػتٍركا بٍػػػػذا المقػػػػب. اىظػػػػر: السػػػػبكي، طبقػػػػات الشػػػػافعية )ج (، 10/79بػػػػف  ػػػػخر بػػػػف عبػػػػد ا، كغيػػػػٌر

(، كالشػػػػػككاىي، البػػػػػدر 52/ 12(، ك)ج7/282(، ك)ج286، 6/72(، ك)ج1/195كالسػػػػخاكم، الضػػػػػكء البلهػػػػػع)ج
(، كحهػػػاد، شػػػركح عػػػز الػػػديف بػػػف 463-20/461(، ك)ج11/75(، كالزبيػػػدم، تػػػاج العػػػركس )ج2/62الطػػػالع )ج

 (.11جهاعة عمِ قكاعد اإلعراب )ص
 (.5/413(، كالحهكم: ياقكت، هعجـ البمداف )ج4/1402( اىظر: البكرم، هعجـ ها استعجـ )ج(3
 (.1/63السيكطي، بغية الكعاة )ج ((4
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تغبلن بػػالعمـ، بعػػدها اىتقػػؿ إلػػِ القػػاٌرة، كهػػاؿ إلػػِ الهعقػػكؿ فأتقىػػً، حتػػِ ىشػػأ ابػػف جهاعػػة هشػػ 
 ار أهة كحدي، كبقيت طمبة البمد كمٍا عيػاالن عميػً، كلػـ يتػزكج، بػؿ كػاف عىػد زكجػة أبيػً، فكاىػت تقػـك 

ا كيحسف إليٍا. ك يبٌر  بأهر بيتً، ٌك

، حتػػِ فػػي األشػػياء ال ػػىاعية، كمعػػب الػػرهح، كرهػػ  رب ي الىشػػاب، كضػػكقػػد ىظػػر فػػي كػػؿ فػػفٍّ
ػػا، حتػػِ  ػار الهشػػار إليػػً فػي الػػديار اله ػػرية السػيؼ ، كفىػػكف الطػب، كغيٌر ، حتػػِ الشػعكذة، كالىجػػـك

بالعقميات، يفاخركف بً عمهاء العجػـ، كخضػع لػً فػي ذلػؾ كػؿُّ أحػد، كسػمـ لػً البعيػد كالقريػب، كفضػبلء 
ػػا ال(1)ه ػػر كمٍػػـ عيػػاؿ عميػػً فػػي ذلػػؾ، ككػػاف يقػػكؿ يعػػرؼ عمهػػاء ع ػػرم  : أعػػرؼ خهسػػة عشػػر عمهن

 أسهاءٌا.

ػػػا عديػػػدة، هىٍػػػا: الفقػػػً، كالتفسػػػير، كالحػػػديث، كالجػػػدؿ، كالخػػػبلؼ،   كالىحػػػك، ككػػػاف يعػػػرؼ عمكهن
: سبب هػا فػتح عمػيَّ بػً هػف العمػـك هىػاـه رأيتػً. قػاؿ (2)...، قاؿ في )ضكء الشهس( كال رؼ، كالهعاىي

هػف عمػك ٌهتػً ال يىظػر شػيئنا إال أحػبَّ أف  : حإىَّػً فػاؽ األقػراف بذكائػً، كقػكة حافظتػً، ككػاف(3)ابف حجر
. ككػاف بػار ا بأ ػػحابً،  يقػؼ عمػِ أ ػمً كيشػػارؾ فيػً. كهػف عمػػك ٌهتػً أىَّػً حفػظ القػػروف فػي شػٍر كاحػػدو
هبالغنا في إكراهٍـ، كال يترؾ أحدنا يستغيب عىدي، هػع هحبتػً الهػزاح كالهفاكٍػة. ككػاف زاٌػدنا فػي السػمطة 

 .(4)ٌػ(766في ه ر سىة)كالقضاء، فعزؿ ىفسً هف القضاء 

 :(5)رابعنا: أدبو

 أثر عف ابف جهاعة أىًَّ كاف يىظـ شعرنا غير هكزكف.

                                                             
 (.2/62( الشككاىي، البدر الطالع )ج(1
 (.206-9/205( اىظر: ابف العهاد، شذرات الذٌب )ج(2
 (.4/50( شٍبة، طبقات الشافعية )ج(3
 الػدرر، حجػر كابػف(، 4/36ج) الشػافعية طبقات، شٍبة(، 245-3/244ج) بالكفيات الكافي، ال فدم: اىظر ((4

 .(14-1/13ج) الكاهىة
(، كالسػػػػيكطي، بغيػػػػة الكعػػػػاة 2/62الطػػػػالع )ج(، كالشػػػػككاىي، البػػػػدر 9/205( شػػػػذرات الػػػػذٌب، ابػػػػف العهػػػػاد )ج(5
 (.1/64)ج
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 :(1)خامسنا: شيكخو

 أخذ ابف جهاعة عمكهً عف هجهكعة هف العمهاء، كهىٍـ: 

 ٌػ(: عمي بف هحهد العرضي.764أبك الحسف)ت .1
 الفتح، القبلىسٌي.ٌػ(: هحهد بف هحهد بف هحهد بف أبي الحـر بف أبي 765القبلىسي)ت .2
ٌػ(: هحهػد بػف إبػراٌيـ بػف هحهػد بػف أبػي بكػر بػف إبػراٌيـ بػف يعقػكب بػف إليػاس 766البيَّاىٌي)ت .3

 األى ارم الخزرجي، البياىي، الهقدسي.
 ٌػ(.767أبك عهر، عبد العزيز بف جهاعة)ت .4
ٌػػػ(: هحهػػد بػػف هحهػػد بػػف عبػػد ا بػػف هحهػػكد، قاضػػي الحىفيػػة، جػػبلؿ الػػديف، 771جػػار ا)ت .5

 يمقب جار ا.
 ٌػ(: عهر بف إسحاؽ بف أحهد الغزىكم، الهعركؼ بسراج الديف القاضي.773السراج الٍىدم) .6
ٌػػػ(: هحهػػػد بػػف عبػػػد الػػرحهف بػػػف عمػػي بػػػف أبػػي الحسػػػف 776الشػػهس بػػػف ال ػػائ  الحىفػػػي )ت .7

 الزهردم بف ال ائ ، الحىفي، الىحكم.
 الدائـ.ٌػ(: هحهد بف يكسؼ بف أحهد بف عبد 697الهحب ىاظر الجيش)ت .8
 ٌػ(: عبد ا بف سعد ا بف هحهد بف عثهاف القزكيىي، القرهي.780الضياء القرهي)ت .9

 (: أحهد بف هحهد بف عبد الهؤهف الحىفي القرهي.783الركف القرهي)ت .10
اب بف عمي بف عبد الكافي السبكي.782تاج الديف السبكي)ت .11  ٌػ(: عبد الٌك
 هحهد بف أحهد السيراهي.ٌػ(: عبلء الديف بف 790العبلء السيراهي)ت .12

                                                             
، 50-49ك، 4/36ج) الشػػػػػافعية طبقػػػػػات، كشػػػػػٍبة(، 245-3/244ج) بالكفيػػػػػات الػػػػػكافي، ال ػػػػػفدم: اىظػػػػػر ((1
، 47ك، 3/13ج)ك(، 128-125ك، 14-1/13ج) الكاهىػػػػػػػػة الػػػػػػػػدرر، حجػػػػػػػػر كابػػػػػػػػف(، 81-10/79ج)ك(، 59ك
 كالقػػػػػػػاٌرة ه ػػػػػػػر همػػػػػػػكؾ فػػػػػػػي الزاٌػػػػػػػرة الىجػػػػػػػـك، بػػػػػػػردم تغػػػػػػػرم كابػػػػػػػف(، 180-179ك، 4/143ج)ك(، 92-91ك
(، 39–1/37ج) البلهػػػع الضػػكء، كالسػػخاكم(، 317-316ك، 203ك، 193ك، 89ك، 11/28ج)ك(، 8/219ج)
، 10/143ج)ك(، 9/150ج)ك(، 5/42ج)ك(، 149-4/145ج)ك(، 314-3/312ج)ك(، 140ك، 2/36ج)ك
، األعيػػػاف أعيػػػاف فػػػي العقيػػػاف كىظػػػـ(، 65-1/63ج) الكعػػػاة بغيػػػة، كالسػػػيكطي(، 11/162ج)ك(، 243-240ك
(، 481-480ك، 8/378ج) الػػػذٌب شػػػذرات، العهػػػاد كابػػػف(، 1/25ج) السػػػائرة الككاكػػػب، الغػػػزم كابػػػف(، 50ص)
(، 4/184ج) األعػػػػػػػػػػػػػػبلـ، كالزركمػػػػػػػػػػػػػػي(، 2/149ج)ك(، 2/63ج) الطػػػػػػػػػػػػػػالع البػػػػػػػػػػػػػػدر، كالشػػػػػػػػػػػػػػككاىي(، 9/206)ك
ابػػػػػػػف جهاعػػػػػػػة عمػػػػػػػِ شػػػػػػػرح الجػػػػػػػاربردم لشػػػػػػػافية ابػػػػػػػف ، كالجهػػػػػػػؿ: فٍػػػػػػػد، هقدهػػػػػػػة تحقيػػػػػػػؽ حاشػػػػػػػية (8/214ج)ك

 (.37-35الحاجب)ص
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ػاف التىػكخي)ت .13 ٌػػ(: إبػراٌيـ بػف أحهػد بػف عبػػد الكاحػد بػف عبػد الهػؤهف بػف سػعيد بػػف 800البٌر
 عمكاف بف كاهؿ التىكخي.

ػػػرم، 807الحػػػبلكم)ت .14 ٌػػػػ(: عبػػػد ا بػػػف عهػػػر بػػػف عمػػػي بػػػف هبػػػارؾ الٍىػػػدم السػػػعكدم األٌز
 الهعركؼ بالحبلكم.

 ف هحهد بف خمدكف، أبك زيد.ٌػ(: عبد الرحهف بف هحهد ب808ابف خمدكف)ت .15
ٌػػػػ(: يكسػػػؼ بػػػف أحهػػػد بػػػف هحهػػػد الىػػػدركهي، ىسػػػبة إلػػػِ ىدركهػػػة 810يكسػػػؼ الىَّػػػدركهي)ت .16

 بالجزائر.

ـ هف العمهاء الذيف كاف لٍـ دكر كبير في تككيف شخ ية ابف جهاعة الهكسكعية.  كغيٌر

 :(1)سادسنا: تَلميذه

 ػػدري، ككرهػػً ق ػػدي الىػػاس هػػف الشػػرؽ لتىػػكع عمػػـك ابػػف جهاعػػة كسػػعة اطبلعػػً، كإلحسػػاىً كسػػعة 
ـ:  كالغرب، فكثر تبلهيذي، كهف أشٌٍر

عبد الكريـ بف هحهد بف عبد الكريـ بف عبد الىكر بف هىيػر القطػب، الهحػدث، الحمبػي األ ػؿ،  .1
 ٌػ(.809كيعرؼ بابف الحمبي، تكفي سىة )

 ٌػ(.819ظٍيرة بف حسيف بف عمي بف ظٍيرة الفرس الهكي الحىفي، تكفي سىة) .2
 ٌػ(.823د بف بٍاء بف هحهد، أبك العباس، الكالي، الهكي، تكفي سىة)أحه .3
 ٌػ(.836الشهس األق رائي، هحهكد بف هحهد، القاٌرم)ت .4
ٌػػػػػ(: أبػػػػك الفضػػػػؿ، شػػػػٍاب الػػػػديف، أحهػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر، الكىػػػػاىي، 852ابػػػػف حجػػػػر)ت .5

 العسقبلىي، اله رم، الشافعي.
 ٌػ(.861كهاؿ الديف بف الٍهاـ السيراشي، الكىدم)ت .6
عبػػػػػد ا بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحهف بػػػػػف إبػػػػػراٌيـ بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحهف بػػػػػف إبػػػػػراٌيـ بػػػػػف سػػػػػعد ا بػػػػػف  .7

 ٌػ(.865جهاعة)ت
                                                             

(، 2/36(، ك)ج2/140(، ك)ج4/15(، ك)ج4/317(، ك)ج7/174)ج البلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكء، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاكم ((1
(، 10/143(، ك)ج151-9/150(، ك)ج314-3/312(، ك)ج52-5/51(، ك)ج380-1/37ك)ج
(، كابػػػػػػػف العهػػػػػػػاد، شػػػػػػػذرات الػػػػػػػذٌب 2/63)ج الطػػػػػػػالع البػػػػػػػدر، كالشػػػػػػككاىي(، 9/150(، ك)ج243-10/240ك)ج
 (.9/206)ج
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 ٌػ(.867هحهد بف العبلء الهقريزم)ت .8
 ٌػ(.868 الح بف عهر العسقبلىي البمقيىي)ت .9

 ٌػ(.870أحهد بف إبراٌيـ بف ى ر ا، العسقبلىي)ت .10
 ٌػ(.880يحيِ بف هحهد األق رائي، تكفي سىة ) .11
 ٌػ(.891بف هحهد الكهاؿ بف الشهس بف العبلء، القاٌرم)ت هحهد .12

 :(1)سابعنا: آثاره العممية

ػا بأيػدم الطمبػة، قػاؿ السػيكطي : (2)ألؼ ابف جهاعة في فىكف كثيػرة، لكػف كلؤلسػؼ ضػاع أكثٌر
 التػأليؼ أقػرأي كتػاب كػؿ عمػِ لػً فػإفَّ  األلػؼ، جػاكزت التػي هؤلفاتً كثرة هع حظ  التأليؼ في لً حكليس

 .ذلؾح غير إلِ كىكت، كحكاش كهخت ر، كهتكسط هطكؿ شرح بيف ها كأكثري كالثبلثة  كالتأليفيف

: حكلػػػػً تكاليػػػؼ فػػػػي الفقػػػً كالحػػػػديث (3)كقػػػد تىكعػػػت كتبػػػػً بتىػػػكع عمكهػػػػً كثقافتػػػً، قػػػػاؿ الػػػذٌبي
 كاأل كؿ كالتاريخ كغير ذلؾ، كلً هشاركة حسىة في عمـك اإلسبلـح. 

 كتب التراجـ: كىذه بعض مؤلفاتو التي كردت في

 مؤلفاتو في العقيدة: - أ
 الكككب الكقاد في شرح االعتقاد. .1

 مؤلفاتو في أصكؿ الفقو: - ب
 الىجـ البلهع في شرح جهع الجكاهع. .1
 ثبلث ىكت عمِ هخت ر ابف الحاجب. .2
 حاشية عمِ رفع ابف الحاجب. .3
 حاشية عمِ شرح البيضاكم لمعبرم. .4
 حاشية عمِ شرح البيضاكم لمجاربردم. .5

                                                             
 بغيػة، كالسػيكطي(، 7/172ج) البلهػع الضػكء، كالسػخاكم(، 243-7/241ج) الغهػر إىباء، حجر ابف: اىظر ((1

(، 481-480ك، 8/378ج) الػذٌب شػذرات، العهاد كابف(، 9/206ج) الظىكف كشؼ، كخميفة(، 1/65ج) الكعاة
 (.9/206ك)ج

 (.1/64الكعاة )ج ( السيكطي، بغية(2
 (.2/130الذٌبي، هعجـ الشيكخ الكبير )ج ((3
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 ضد.حاشية عمِ الع .6
 مؤلفاتو في الفقو: - ت

 ىكت عمِ الهٍهات. .1
 ىكت عمِ الركضة. .2
 شرح التبريزم. .3
 تحرير األحكاـ في تدبير أٌؿ اإلسبلـ. .4

 مؤلفاتو في الحديث: - ث
 زكاؿ الترح في شرح هىظكهة ابف فرح. .1
 شرح عمـك الحديث البف ال بلح. .2
 التبييف في شرح األربعيف الىككية. .3

 مؤلفاتو في السيرة كالتراجـ: - ج
 الركض األىؼ في السيرة الىبكية، سهاي ىكر الركض.هخت ر  .1
ة األلبَّا. .2  هىتخب ىٌز
 ضكء الشهس في أحكاؿ الىفس، ترجـ فيٍا لىفسً. .3

 مؤلفاتو في النحك كالمغة: - ح
 حاشية عمِ األلفية، البف الىاظـ. .1
 حاشية عمِ التكضيح، البف ٌشاـ. .2
 حاشية عمِ الهغىي، البف ٌشاـ. .3
 هع ثبلث ىكت عميٍا. ثبلث شركح عمِ القكاعد ال غرل، .4
ي هكضكع تحقيقىا. .5  حاشية عمِ شرح الشافية لمجاربردم، ٌك
 الهثمث في المغة. .6

 مؤلفاتو في المعاني: - خ
 هخت ر التمخيص. .1
 ثبلث حكاش عمِ الهطكؿ. .2
 غاية األهاىي في عمـ الهعاىي. .3

 مؤلفاتو في المنطؽ: - د
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 رسالة في الحدكد الكبلهية. .1
 مؤلفاتو في الطب: - ذ

 األىكار في الطب. .2
 الجاهع في الطب. ىكت عمِ ف كؿ أبقراط. .3

 مؤلفاتو في قضايا المعب كالفركسية: - ر
 فمؽ ال بح في أحكاـ الرهح. .1
 أكثؽ األسباب في الرهي بالىشاب. .2

 مؤلفاتو في الغيبيات: - ز
 الىفحات السرية كلطائؼ العمـك الخفية. .1

 ثامننا: ثناء العمماء عميو:

بػف جهاعػة، أثىػكا عميػً فػي عمهػً، كقضػائً،  لقػد أثىػِ العمهػاء عمػِ اإلهػاـ القاضػي عػز الػديف
 هشػاركة : حكلػً(1)كفقًٍ، كفتاكاي، كخطبً، كأخبلقً، ككرعػً، كه ػىفاتً. فقػاؿ عىػً تمهيػذي اإلهػاـ الػذٌبي

 كالىثػر، الػىظـ، كلػً .هحهػكدةو  كأحكاـو  حهيدةو، كأك اؼو  كت كؼو  كتعبدو  ديفو  هع اإلسبلـ عمـك في حسىة
 الرضيح. كالخمؽ التاـ، كالعقؿ الكافرة، كالجبللة كالتبلهذة، كالخطب،

 يسػػاهِ ال الػذم الفخػػار عقػد كىػػاظـ كشػاهنا، ه ػػرنا اإلقميهػيف حػػاكـ: ح(2)كك ػفً السػػبكي بقكلػً
 جهػع بهػا الحكهػاء أساطيف يقـك ال عقؿ ذك فقيً، هحدث الكفاؼ، هقدار عف إال هتخؿٍّ  بالعفاؼ، هتحؿٍّ 

 الزهػػػاف، أسػػػتاذ. الخبلفػػػي البيػػػاىي المغػػػكم الىحػػػكم الىظػػػار، الجػػػدلي الهػػػتكمـ: ح(3)فيػػػًح. كقػػػاؿ السػػػيكطي
ح. كقػاؿ القاضػي شػٍبة عىػً: حالشػيخ جهيع ألشتات الجاهع األكاف، كفخر  الهحقػؽ العبلهػة اإلهػاـ العمـك
 كالبيػػػاف كالهعػػػاىي الىحػػػك فػػػي الػػػديف ... فهٍػػػر عػػػز الع ػػػر فريػػػد العمػػػـك أشػػػتات بػػػيف الجػػػاهع الهفػػػىف

 كالعقميةح. األدبية العمـك هعرفة في اآليات هف وية ككاف كالتشريح، كالطب الكبلـ في كتكغؿ كالهىطؽ،

                                                             
 (.2/130( الذٌبي، هعجـ الشيكخ الكبير )ج(1
 (.9/139( السبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج(2
 (.1/63( السيكطي، بغية الكعاة )ج(3
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 كحػػدي، أهػػة  ػػار حتػػِ فأتقىػػً، الهعقػػكؿ إلػػِ كهػػاؿ بػػالعمـ، هشػػتغبلن  ىشػػأ: ح(1)كقػػاؿ ابػػف حجػػر
 دٌػري أعجكبػة الهىتشرة ... ككػاف الكثيرة الت اىيؼ ك ىؼ ذلؾ، في عميً عياالن  كمٍا البمد طمبة كبقيت
 يرح.التقر  حسف في

 :(2)تاسعنا: كفاتو

ٌػػػ(، 819تػكفي ابػػف جهاعػػة بالقػاٌرة، فػػي العشػػريف هػف ربيػػع اآلخػػر، بسػبب الطػػاعكف ، سػػىة )
هع أىًَّ كاف يىٍِ الىاس هف دخكؿ الحهاـ أياـ الطػاعكف، فمهػار ارتفػع الطػاعكف أك كػاد، دخػؿ الحهػاـ، 

 ييٍخمىٍؼ بعدي هثمً.فخرج فطعف عف قرب، فهات، كاشتدَّ أسؼ الىاس عميً، كلـ 

 

  

                                                             
 (.3/115ابف حجر، إىباء الغهر بأبىاء العهر )ج ((1
(، كالزركمػػػػي، األعػػػػبلـ 1/66(، كالسػػػػيكطي، بغيػػػػة الكعػػػػاة )ج7/139الػػػػذٌب )ج: ابػػػػف العهػػػػاد، شػػػػذرات ( اىظػػػػر(2
 (.7/173(، كالسخاكم، الضكء البلهع )ج6/57)ج
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 الفصؿ األكؿ

 منيج ابف جماعة كمكقفو مف شراح الشافية
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 التعريؼ بالشافية كشركحيا: المبحث األكؿ
الشػػافية هقدهػػة كجيػػزة فػػي ال ػػرؼ، ألفٍػػا أبػػك عهػػرك بػػف الحاجػػب، كأجهػػؿ فيٍػػا خبل ػػة عمػػـ 

 هخالفتػػً يسػػعىي ال هػػف سػػألىي: ح(1)الت ػػريؼ، كهسػػائمً، كفىكىػػً، قػػاؿ ابػػف الحاجػػب فػػي خطبػػة الشػػافية
ػػا عمػػِ الٌت ػػريؼ فػػي هقٌدهػػة اإلعػػراب فػػي بهقػػٌدهتي ألحػػؽ أف  سػػائبلن  فأجبتػػً الخػػط، فػػي كهقٌدهػػة ىحٌك

ّـَ جهيػػع  كا بأختٍهػػا، ىفػع كهػػا بٍهػػا يىفػػع أف هتضػرعنا الهكٌفػػؽح، كعمػػِ ٌػػذا فإىٍَّػا تعتبػػر أكؿ هؤلػػؼ ضػػ
ي عمِ غرار أختٍا )الكافية( في الىحك.أبكاب الت ريؼ بيف دفتيً في كتاب هىف ؿ عف   الىحك، ٌك

: حلهػا كػاف الكتػاب )الت ػريؼ( (2)كقد ىالت الشػافية إعجػاب العمهػاء  فهػدحٍا الجػاربردم بقكلػً
هػػػة الػػػكرل، جهػػػاؿ الػػػديف، أبػػػك عهػػػرك عثهػػػاف بػػػف  الػػػذم  ػػػىفً الفاضػػػؿ الهحقػػػؽ، كالعػػػالـ الهػػػدقؽ، عبلَّ

هػع  ػػغر حجهػػً، ككجػازة ىظهػػً، هشػػتهبلن عمػِ فكائػػد شػػريفة،  هكاىنػػا عمي ػػا -تعػالِ–الحاجػب، رفعػػً ا 
كقكاعػػد لطيفػػة، هحتكينػػػا عمػػِ دقػػائؽ األسػػػرار العربيػػة، هىطكينػػا عمػػػِ الهباحػػث التػػي ٌػػػي هفتػػاح العمػػػـك 

 األدبية ... ح.

 لٍجػػػات اخػػػتبلؼ إلػػػِ فيٍػػػا كأشػػػاراسػػػتعرض ابػػػف الحاجػػػب خػػػبلؿ الشػػػافية أبػػػكاب الت ػػػريؼ،
ػػػي: كلغػػػاتٍـ، كجػػػاءت فػػػي سػػػ العػػػرب .أىػػػكاع األبىيػػػة، 2.تعريػػػؼ عمػػػـ الت ػػػريؼ، 1تة كثبلثػػػيف بابنػػػا، ٌك

.ردُّ 7.أبىيػػػة االسػػػـ الثبلثػػػي الهجػػػرد، 6.ال ػػػحيح كالهعتػػػؿ، 5.القمػػػب الهكػػػاىي، 4.الهيػػػزاف ال ػػػرفي، 3
.أحػػكاؿ 10.أبىيػػة االسػػـ الخهاسػػي الهجػػرد، 9.أبىيػػة االسػػـ الربػػاعي الهجػػرد، 8بعػػض األبىيػػة لػػبعض، 

.األهػػػػر، كاسػػػػـ الفاعػػػػؿ، كاسػػػػـ 14. الهضػػػػارع، 13.بىػػػػاء الفعػػػػؿ الربػػػػاعي، 12، .الهاضػػػػي11األبىيػػػػة، 
.اسػػـ الهػػرَّة، 18.اله ػػدر الهيهػػي، 17.اله ػػدر، 16.ال ػػفة الهشػػبٍة، 15الهفعػػكؿ، كأفعػػؿ التفضػػيؿ، 

.التقػػػػػاء 24.الجهػػػػػع، 23.الىسػػػػب، 22.الت ػػػػػغير، 21.اسػػػػػـ اآللػػػػة، 20.أسػػػػهاء الزهػػػػػاف كالهكػػػػاف، 19
.تخفيػؼ 30.اإلهالػة، 29.ذك الزيادة، 28.الهق كر كالههدكد، 27.الكقؼ، 26 .االبتداء،25الساكىيف، 
 .الخط.36.هسائؿ التهريف، 35.الحذؼ، 34.اإلدغاـ، 33.اإلبداؿ، 32.اإلعبلؿ، 31الٍهزة، 

ػػذا خيػػر  تعػػددت الشػػركح التػػي أقيهػػت عمػػِ شػػافية ابػػف الحاجػػب ىظػػرنا إلعجػػاب العمهػػاء بٍػػا، ٌك
دليػػػؿ عمػػػِ قبكلٍػػػا كقكتٍػػػا، كاٌتهػػػاـ العمهػػػاء بٍػػػا، فقػػػد حظيػػػت بعىايػػػة كبيػػػرة هػػػف الشػػػارحيف كالىػػػاظهيف 

                                                             
 (.1ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((1
 (.117-1/116، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج( شاٌيف(2
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 ىفػع كهػا بٍهػا يىفػع أف هتضرعنا : حسائبلن (1)دعكة ابف الحاجب حيىها قاؿ كالهترجهيف، فمعؿ ا استجاب
ا، حيػػث شػػرحت بمغػػات أخػػرل غيػػر العربيػػة  .الهكٌفػػؽح كا بأختٍهػػا، فقػػد جػػاكزت شػػركحٍا السػػتيف شػػرحن

بل عف الحكاشي عمِ الشركح، كالهىظكهات:  كالفارسية، كالتركية، ٌذا فضن

 :(2)كمف الشركح عمييا

 ٌػ(، تحقيؽ: الدكتكر: حسف أحهد العثهاف.646شرح هؤلفٍا ابف الحاجب)ت .1
الطالب في الردِّ عمِ ت ريؼ ابف الحاجب، البػف الىػاظـ، بػدر الػديف، هحهػد بػف بغية  .2

ٌػػػ(، تحقيػػؽ: الػػدكتكر: حسػػف أحهػػد 686هحهػػد بػػف عبػػد ا بػػف عبػػد ا بػػف هالػػؾ)ت
 العثهاف.

ٌػػ(، طبػع هػع هجهكعػة هػف شػركح الشػافية فػي 764شرح الحسف بػف أحهػد الجػاربردم) .3
ٌػػ(، كشػرح الشػافية لمجػاربردم، 1310ؿ سػىة)هطبعة دار الطباعة العاهرة في اسػتاىبك 

دراسة كتحقيؽ: ىبيؿ هحهد أبك عهشة، رسالة دكتكراي، إشػراؼ: الػدكتكر: عبػد الحفػيظ 
 ـ.1990السطمي، جاهعة دهشؽ، 

 كعمِ ٌذا الشرح عدة حكاش كشركح، هىٍا:
 .حاشية لمجاربردم ىفسً، كقد ذكري الكهاالىي 
 (، كسهَّاٌا الدرر الكافية.ٌػ785حاشية لحسيف الكهاالىي الركهي)ت 
 ػػي هكضػػكع 819حاشػية لهحهػػد بػػف أحهػد، الهعػػركؼ بػػابف جهاعػة)ت ٌػػػ(، ٌك

 تحقيقىا.
 .حاشية ثاىية البف جهاعة، سهَّاٌا الدرر الكافية في حؿ شرح الشافية 
 ٌػ(.855حاشية لبدر الديف، هحهكد بف أحهد العيىي)ت 
 فػػػػػػي حكاشػػػػػػي ٌػػػػػػ(، سػػػػػػهَّاٌا الطػػػػػػراز الػػػػػبلزكردم 911حاشػػػػػية لمسػػػػػػيكطي)ت

 الجاربردم.
 ٌػ(.918حاشية لهحهد بف قاسـ الغزم الغرابيمي)ت 

                                                             
 (.1الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ( ابف(1
-15(، كحسػف العثهػاف، هقدهػة تحقيػؽ شػرح الخضػر اليػزدم )ص2/1021( خميفة حػاجي، كشػؼ الظىػكف )ج(2
36.) 
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 ٌػ(.951حاشية لع اـ الديف اإلسفراىيىي)ت 
 ٌػ(.686شرح الشيخ رضي الديف: األستربادٌم، الىحكٌم)ت .4
ٌػ(، تحقيؽ: عبػد الىا ػر 715شرح السيد، ركف الديف: حسف بف هحهد األستربادم)ت .5

 ـ.1992ىِ إلياس، جاهعة دهشؽ، عساؼ، رسالة هاجستير، إشراؼ: ه
 ٌػ(، تحقيؽ: الدكتكر: حسف أحهد العثهاف.720شرح الخضر اليزدم)ت بعد .6
ٌػ(، دراسة كتحقيػؽ: ثريػا ه ػطفِ 728شرح ىظاـ الديف الىيسابكرم، األعرج )ت بعد  .7

عقػػػاب، رسػػػػالة دكتػػػكراي، بإشػػػػراؼ األسػػػتاذ الػػػػدكتكر: هحهػػػد إبػػػػراٌيـ البىػػػا، جاهعػػػػة أـ 
 ـ.1992القرل، 

رح هحهد بف عمػي اإلربمػي، أبػك الهعػالي، بػدر الػديف: الهك ػمي، الىحػكم، الهشػٍكر ش .8
 ٌػ(.729بابف الخطيب )ت بعد 

 ٌػ(.734شرح هحهكد بف عمي األرَّاىي الساكىاىي)ت بعد  .9
، الحىفي)ت .10  ٌػ(.761شرح تاج الديف، أبي هحهد بف عبد القادر بف هكتـك
 ٌػ(.761ح البف ٌشاـ)تعهدة الطالب في تحقيؽ ت ريؼ ابف الحاجب، شر  .11
ٌػػػ(، طبػػع فػػي 776شػرح السػػيد عبػػد ا بػػف هحهػػد الحسػػيىي، الهعػركؼ بىقػػري كػػار)ت .12

 ـ( في هجمد لطيؼ.1273استاىبكؿ سىة )
ٌػػ(، 813الكافية في شرح الشافية، ألحهد بف هحهد بف أبي بكر بف هحهد، )ت بعػد  .13

احهػد القرىػػي، رسػػالة كك ػؿ فػػي شػرحً إلػػِ بػاب ذم الزيػػادة، كقػػاـ بتحقيقػً: عبػػد ا 
 ٌػ.1426دكتكراي، بإشراؼ األستاذ الدكتكر: عمي تكفيؽ الحهد، جاهعة أـ القرل، 

ال ػػػػافية، شػػػػػرح ليكسػػػػػؼ بػػػػف عبػػػػػد الهمػػػػػؾ بػػػػػف بخشػػػػاش الركهػػػػػي، الهعػػػػػركؼ بقػػػػػري  .14
 ٌػ(.852سىاف)ت

 ٌػ(.855شرح لشهس الديف أحهد، الهشٍكر بديكقكر)ت بعد  .15
ػػػػػػػة الطػػػػػػػرؼ، كشػػػػػػػذكر الػػػػػػػذٌب الىكػػػػػػػت عمػػػػػػػِ األلفيػػػػػػػة، كالكافيػػػػػػػة، كالشػػػػػػػافي .16 ة، كىٌز

 ٌػ(.911لمسيكطي)ت
ٌػػ(، دراسػة 926الهىاٌب الكافيػة فػي شػرح الشػافية، لشػيخ اإلسػبلـ زكريػا األى ػار)ت .17

ػػػك هىشػػػكر فػػػي هكػػػة فػػػي هكتبػػػػة  كتحقيػػػؽ: الػػػدكتكرة: رزاف خػػػداـ، رسػػػالة دكتػػػكراي، ٌك
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رة فػي الفي مية، كطبع هع هجهكعة هف شركح الشػافية فػي هطبعػة دار الطباعػة العػاه
 ٌػ(.1310استاىبكؿ سىة )

  ،ػػػػػػػػػىىكىاىي ػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػرح عميػػػػػػػػػً حاشػػػػػػػػػية ألبػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػهاعيؿ الشَّ ٌك
ٌػػػػ(، كسػػػهاي )الهىاٌػػػؿ ال ػػػافية عمػػػِ الهىػػػاٌب الكافيػػػة(، 1019اله ػػػرم)ت

ػػػا هػػػف  ك ػػػؿ فيػػػً إلػػػِ قػػػكؿ اله ػػػىؼ فػػػي الت ػػػغير: ]كذك الزيػػػادتيف غيٌر
 الثبلثي تحذؼ أقمٍها فائدة[.

 ٌػ(.951ىيىي)تشرح ع اـ الديف األسفرا .18
 ٌػ(.986كفاية الهفرطيف، شرح لجهاؿ الديف، هحهد طاٌر بف عمي الهكلكم، )ت .19
 ٌػ(.1003شرح أحهد بف هحهد بف عمي الح كفي، الهعركؼ بابف الهبلَّ الحمبي)ت .20
كىػػػز الطالػػػب فػػػي شػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب، شػػػرح ألبػػػي جهعػػػة سػػػعيد بػػػف هسػػػعكد  .21

 ٌػ(.1016الهراكشي)ت بعد 
هػػػػػػف بغيػػػػػػة حػػػػػػؿ الشػػػػػػافية، شػػػػػػرح إلبػػػػػػراٌيـ بػػػػػػف أحهػػػػػػد بػػػػػػف الهػػػػػػبلَّ  الغىيػػػػػػة الكافيػػػػػػة .22

 ٌػ(.1032الحمبي)ت
الهىاٌػػػػػػػؿ ال ػػػػػػػافية إلػػػػػػػِ كشػػػػػػػؼ هعػػػػػػػاىي الشػػػػػػػافية، لمطػػػػػػػؼ ا بػػػػػػػف هحهػػػػػػػد بػػػػػػػف  .23

ٌػ(، اخت ر فيً شرح الرضػي، كاعتهػد كثيػرنا عمػِ شػرح الجػاربردم، 1035الغياث)ت
 تحقيؽ: الدكتكر: عبد الرحهف شاٌيف.

 ٌػ(.1039لقهاف، اليهىي)تشرح ألحهد بف هحهد بف  .24
التكضػػػػػيح، شػػػػػرح الهػػػػػكلِ إبػػػػػراٌيـ بػػػػػف هحهػػػػػد، الهعػػػػػركؼ بجػػػػػاكش زادي، الركهػػػػػي  .25

 ٌػ(.1050الحىفي)ت
 ٌػ(.1061شرح أحهد بف يحيِ)ت .26
 ٌػ(.1150الهخت رة الكافية في شرح فرائد عكائد الشافية لهفتي زادي)ت .27

 كقاـ بنظـ الشافية العديد مف العمماء, كمنيـ:

 خمؼ الهعرم. الشيخ أبك الىجا .1
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ّـَ 1016إبراٌيـ بف حساـ الديف الكرهياىي)ت .2 ٌػ(، كسهِ ٌذا الىظـ )الفرائد الجهيمػة(، ثػ
شرحً، كسهاي )الفكائد الجميمة في شرح الفرائد الجهيمة(، اعتهد فيػً كثيػرنا عمػِ شػرحي 

ك هطبكع وخر هجهكعة الت ريؼ.  الرضي الجاربردم، ٌك

 :(1)قاؿ في أكلٍا

 حمػػػػػػػدم كمػػػػػػػدحتيلمػػػػػػػف أكجػػػػػػػد األشػػػػػػػياء 
 

 عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػَل نعمػػػػػػػػػػػاؤه كتكالػػػػػػػػػػػت 
 عمػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػيد الخمػػػػػػػػػػػؽ النبيػػػػػػػػػػػو نبيػػػػػػػػػػػو 

 
 كأصػػػػػػػػػػػػحابو األشػػػػػػػػػػػػراؼ خيػػػػػػػػػػػػر تحيػػػػػػػػػػػػة 

 كختهٍا بقكلً: 

 كأىػػػػػػػػػػػػػػدم صػػػػػػػػػػػػػػَلة لمرسػػػػػػػػػػػػػػكؿ محمػػػػػػػػػػػػػػد
 

 كلػػػػػػػػػػػأؿ كاألصػػػػػػػػػػػحاب أىػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػعادة 
 كلمػػػػػػػػا انتيػػػػػػػػى نظمػػػػػػػػي كبسػػػػػػػػط مقػػػػػػػػالتي 

 
 لتػػػػػػػػػاريت خػػػػػػػػػتمف قمػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػاآلف تمتػػػػػػػػػي 

 ٌػ(.1039أحهد بف هحهد بف لقهاف)ت .3 
 ٌػ(.1119عبد الجميؿ بف أبي الهكاٌب بف عبد الباقي الحىبمي)ت .4

 :(2)كأكؿ هىظكهتً

 حمػػػػػػػػػػدنا ألىػػػػػػػػػػؿ الحمػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػاض الػػػػػػػػػػنعـ
 

 مػػػػػػػػػػا داـ مقػػػػػػػػػػدار العمػػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػػي عظػػػػػػػػػػـ 
 كداـ صػػػػػػػػػػػػرؼ القمػػػػػػػػػػػػب نحكىػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػف 

 
 كفقػػػػػػػػػػػػػو مكالىػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف ذكم الفطػػػػػػػػػػػػػف 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػأنفقكا ريعػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػرىـ عػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 

 إبػػػػػػػػػػػػػػػراز مكنكناتيػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػػػػػػَل 
ا:   كوخٌر

 ختػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أريػػػػػػػػػػػػػػػػػد جمعػػػػػػػػػػػػػػػػػوكذا 
 

ـ  طالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػو نفعػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نظمن
 كالحمػػػػػػػػػػػػػػػػد  عمػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػا أنعمػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 حمػػػػػػػػػػػػػػدنا يزيػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػاكريف أنعمػػػػػػػػػػػػػػا 

َـّ الصػػػػػػػػػػػػَلة مػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػَلـ عطػػػػػػػػػػػػر   ثػػػػػػػػػػػػ
 

 عمػػػػػػػػػػػػػى النبػػػػػػػػػػػػػي المجتبػػػػػػػػػػػػػى المطيػػػػػػػػػػػػػر 
 كآلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبو كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي 

 
 آثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىـ بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 كأخػػػػػػػػػػػػػػػتـ الػػػػػػػػػػػػػػػنظـ بحمػػػػػػػػػػػػػػػد المبػػػػػػػػػػػػػػػدم 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ختامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم   مؤرخن
                                                              

 (.2/608شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج ((1
 (.1/34)ج اليزدم الخضر شرح تحقيؽ هقدهة العثهاف، حسف ((2



44 
 

ا هف   الهىظكهات.كغيٌر

كقػػػاـ بترجهتٍػػػا إلػػػِ الفارسػػػية: اآلفػػػا ٌػػػادم بػػػف هحهػػػد  ػػػالح بػػػف أحهػػػد السػػػركم الهازىػػػدراىي 
لِ التركية: قكرد أفىدم، كيعقكب عبد المطيؼ.  األ فٍاىي، كا 
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 منيج ابف جماعة في حاشيتو: المبحث الثاني
ً، هػػ عمػػِ ىعفقػػاؿ: حأحهػػد ا ابتػػدأ ابػػف جماعػػة حاشػػيتو بػػػ)الحمد( ك)الصػػَلة عمػػى النبػػي(, 

كأسألً الهزيد هف فضػمً ككرهػً، كأ ػمِ كأسػمـ عمػِ رسػكلً هحهػد، خػاتـ الىبيػيف، كعمػِ ولػً ك ػحابتً 
 ب/.1أجهعيف، كبعدح. /ؽ

َـّ   حفٍػػذي ىيكىػػته لطيفػػةه كحػػكاشو شػػريفةه عمػػِ بػػيف ابػػف جماعػػة سػػبب تػػأليؼ الحاشػػية, فقػػاؿ: ثػػ
ػػافيًة، هتيكىفِّمىػػةه بحاجػًة  قِّػػؽي هىسػػا ،طالبيػػً، كافيػػةه بشػػرح هباىيػًالشػرًح الهشػػٍكًر لمشَّ ًي، كتيحى ػػحي هعاىيىػػ ًي، ئً كتيكىضِّ مى

ػعى فكائػدى جى  ًي، هى ًي كلىػ ًي، كتيٍىً ػؼي ًهىػ ُـّ هىفىادىيي، كتىٍستىٍدًرؾي ها أىٌهمى ًي، كتيبىيِّفي هيرادىيي، كتيًت ري دالئمى رِّ ػةو، كزكائػدى كتيحى هَّ
ػػعى اشػػتغاًؿ البػػاًؿ، ٍىا هى ػػٍعتي ضى ػػةو، كى ًٍهَّ ػػدي  هي ػػةن لمىػػاظريف، كتيٍحفىػػةن لمطػػالبيف، يىٍكهى ٍكضى كاخػػتبلًؿ الحػػاًؿ  فجػػاءٍت رى

﴿ ، ديكًد، كاى أسػأؿي أٍف يىىفػعى بٍػا إىَّػً قريػبه هيجيػبه ًي الحسيكًد، كتىقىػرُّ بٍػا عػيفي الػكى فِٕقِٓ َّلَِ  هىٍا كج ُْ َماا ذَا ََ

ًِ أُوِٕةُ  ْٕ َّلِلَ ََ َكْلُد  َُ ًِ ذَ ْٕ  ب/.1/ؽ .(1)﴾تِاَّلَلِ َػلَ

 كلعؿ أبرز السمات في منيج ابف جماعة ىي: 

بػػؿ عػػرض أبػػكاب الحاشػػية عمػػِ الىسػػؽ الػػذم كضػػعً : لػػـ يخػػالؼ ابػػف جماعػػة ترتيػػب الجػػاربردم, أكالن 
جهاعػػة تهٍيػػد هبسػػطنا لعمػػـ الت ػػريؼ، كلػػـ يكػػف حرفي ػػا فػػي الحاشػػية، بػػؿ عميػػً الجػػاربردم، كقػػدـ ابػػف 

ا لمشرح كالتكضيح، كلذلؾ أٌهؿ ابف جهاعة الكثير هف كمهات الجاربردم.  يكتفي بها يراي هحتاجن

 ا: الشخصية المستقمة:ثانين 

قً لقد بدت شخ ية ابف جهاعة في ٌذي الحاشية كاضحة جميَّة، فمـ يكػف هجػرد ىاقػؿ عهَّػف سػب
 يبف ذلؾ: لٍـ، كههاهف الشراح، أك تابعنا 

فػػي هسػػألة جهػػع الت ػػحيح، يجػػب أف يسػػمـ فيػػً بىػػاء الكاحػػد، لكػػف فػػي بعػػض الكمهػػات يتغيػػر بىػػاء  -
 الهفرد، فاعترض عميٍـ هف ٌذا الباب، كيؼ عيدَّ هف جهع الت حيح كقد اعتراي تغيير؟

ـى  هػا الت ػحيح جهػع: قمتى  : حفإف(2)فردَّ الجاربردم عمِ ٌذي الشبٍة، فقاؿ  الكاحػًد، بىػاءي  فيػً سػم
ذا: -الشػافية في الحاجب ابف قكؿ يق د- قكلً هف األهثمةً  بعض كفي حى  )كا  ػحِّ  ٌىػا(، إلػِ تىٍهػرةو  بػاب  ي

                                                             

 [.88( ]ٌكد: 1)
 (.1/504هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج( شاٌيف، (2
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: قيمػتي  الت ػحيح، جهػع هػف اله ػىؼ عػدٌَّا فكيػؼ العػيف، كتحػرؾ التػاء بسػقكط الكاحد بىاء فيً يسمـ لـ
ـى  هػا عمػِ الجهػع كرد فقػد لمجهػع، كالتػاء األلػؼ هجػيء بعد إال هىٍا التاء تحذؼ كلـ العيف تحرؾ لـ  سػم

ًيح. بىاؤي  كىظهي

ٌىذىا92فمـ يكتًؼ ابف جهاعة بٍذا الردِّ، فقاؿ /ؽ كىابي  أ/:  ٍهػعى  أًلىفَّ  ًبشىػٍيءو  لىػٍيسى  الجى ػا: التٍَّ ػًحٍيحى  جى  هى
ـى  ػًم ًً  سى دً  ًبىىػاءي  ًفٍيػػ ُـّ  الهيٍفػػرى ػ ػـ ًبػػدىًلٍيؿً  كىوًخػػرنا، أىكَّالن  يىكيػكفى  أىفٍ  ًهػػفٍ  أىعى ًٍ ًق ، ًفػػي ًإٍطبلى ًً ػػؿً  تىٍعًريًفػ ػػا: ييقيػػاؿى  أىفٍ  األىًكلىػِ بى  هى
كا ٍهعً  تىٍعًرٍيؼً  ًفي ذىكىري ًحٍيحً  الجى مىِ ًبىىاءن  ال َّ ٍهػعي  األىٍهًثميةي  ٌىًذيً : ييقياؿى  أىكٍ  الغىالًب، عى ، جى لىًكػفٍ  تىٍكًسػيرو ػا كى  كىػافى  لىهَّ
ًٍا ٍهعى  تيسىهَِّ كالتَّاءي  األىًلؼي  أىك كالىُّكفي  الكىاكي  ًفٍي ٍكرىةً  اٍعًتبىارنا تىٍ ًحٍيحو  جى  .ًبال ُّ

ارىل( - ػحى اًرم( بكسػر الػراء، (2)، قػاؿ الجػاربردم(1)فػي هسػألة أ ػؿ كمهػة ) ى ػحى ارىل(: ) ى ػحى : أ ػؿ ) ى
( بالتشديد، فقاؿ اليزدم اًرمَّ حى ًهػعى  بىػؿٍ : تىقيػٍكؿى  أىفٍ  : لىػؾى (3)كأ مً: ) ى مىػِ جي ـً  ًبفىػٍتحً ( فىعىػالىِ) عى ػا أنكالن  الػبلَّ  كىهى

ًهعى  مىِ( سىٍكرىافي ) جي اًهعي  ،(سىكىارىل) عى ٍيهىا كىؿ،  كىٍكفى  كالجى مىِ هيٍشتىًهؿه  ًهٍى ػا زىاًئدىتىٍيًف، عى ًهمىػتً  كىهى  كىالىُّػٍكفي  األىًلػؼي  حي
مىِ ٍرًؼ. هىٍىعً  بىابً  ًفي التٍَّأًىٍيثً  أىًلفىي عى  ال َّ

ًً 95جهاعػة /ؽقاؿ ابف  ًفٍيػ مىػِ التىٍفًرٍيػ ى  أًلىفَّ  ىىظىػره  أ/ : حكى ػا عى ػايي  هى ًهمىػةً  ًفػي الًقيىػاسي  اٍقتىضى  ًهػفٍ  أىٍكلىػِ الجي
ػػاؽً  ػػدً  ًإٍلحى سىػػبً  الهيتىبىػػاًيىىٍيفً  أىحى ٍ ػػًفيَّةً  االٍسػػًهيَّةً  ًبحى ٍيػػرً  ًهػػفٍ  ًبػػاآلًخرً  كىالكى ، غى ًلٍيػػؿو دُّ  كىالى  دى ٍىػػعي  ييػػرى ػػٍرًؼ  هى  أًلىفَّ  ال َّ
ٍىا أىٍ ؿى  الى  االٍسًهيَّةى  ًً  ًفٍيهىا لى  .التٍَّأًىٍيًثح أىًلؼي  ًفٍي

 االسػػـ فػػي لئللحػػاؽ تقػػع ال":(4)فػػي هسػػألة كقػػكع األلػػؼ فػػي االسػػـ لئللحػػاؽ حشػػكنا، قػػاؿ الجػػاربردم -
 تحريكٍاح. هف يمـز لها حشكنا 

                                                             
 كػػؿ فػػي الجهػػع ألػػؼ بعػػد هػػا كسػػرت كهػػا الػػراء تكسػػرك  ألفنػػا، كالػػراء الحػػاء بػػيفعىػد جهػػع كمهػػة ) ػػحراء( تػػدخؿ  ((1

 األلػػؼ كتىقمػب قبمٍػػا، التػي لمكسػػرة يػاء الػػرَّاء بعػد التػي األكلػػِ األلػؼ قمػػبىفت ،(جعػاًفر)ك ،(هسػػاًجد: )ىحػك هكضػع،
ا- لمتأىيث التي الثاىية  كفػتحي  ،( ػحارىل: )فقػالكا ألفنػا، الثاىيػة هػف كأبػدلكا األكلػِ، الياء حذفكا ثـ فيدغـ، ياء، -أيضن
ىهػػا التىػػكيف، عىػػد الحػػذؼ هػػف لتسػػمـ الػػراء   كبػػيف لمتأىيػػث، التػػي األلػػؼ هػػف الهىقمبػػة اليػػاء بػػيف ليفرقػػكا ذلػػؾ  فعمػػكا كا 
 كبعػض ،(هغػازم)ك ،(هراهي: )قالكا إذ ،(هغزل)ك ،(هرهِ) ألؼ: ىحك لمتأىيث، ليس التي األلؼ هف الهىقمبة الياء

ػذي الػراء، بكسػر( ال ػحاًرم: )فتقػكؿ الثاىيػة، يحػذؼ كلكف األكلِ، الياء يحذؼ ال العرب : يقػكؿ كهػا ،( ػحارو ) ٌك
(. الىظاـ، شرح الشافية )ج  (.1/164)جكارو

 (.1/532شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((2
 (.1/224اليزدم، شرح الشافية )ج( (3
 (.2/23)ج ، شرح الجاربردم( شاٌيف، هجهكعة الشافية(4
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ا ٌػػذا الكػػبلـ ؽ/  ًفػػي باأل ػػالةً  لئللحػػاؽً  األلػػؼي  يقػػعي  كال: أ/: حأىم130قػػاؿ ابػػف جهاعػػة هكضػػحن
ٍىا ًهف يمزـي  ًلهىا حشكنا، االسـً  ٌىا ثاىيةن، كىاىت إف الت غيرً  ياءً  قبؿى  تحريًك ف ثالثػةن، كىاىػت ًإف كبعدى  كىاىػت كاً 
ٍىا كالجهًع  الت غيرً  ًفي وخرنا كىاىت رابعةن  يى  حشكنا رابعةن  كىاىت ًإذىا أًلىىَّ ًٌ  لئللحػاؽً  ًإالَّ  يكػكفي  فىبلى  لئللحاؽً  كى

، ، لئلعػرابً  عرضػػةن  ي ػيري  كحيىئػػذو  كت ػغيريي، تكسػيريي  لػػيهكفى  اآلخػًر  حػػذؼي  فيجػبي  بالخهاسػيِّ  ًإذ المفظػػيِّ
ًي  يجعػػؿى  أىف يجػػكزي  ال ٍىػػا تقػػديري ا  إعرابيػػ ذىلػػؾى  بػػالقكًة، الحركػػةً  ألىػػكاعً  قابػػؿو  أ ػػميٍّ  حػػرؼو  هكقػػعى  كقعػػت أًلىىَّ  كى

ًي، عرضو  أدىي لىػك لمزائًد، عيًرضى  هىا هثؿي  لى ًي  جعػؿى  كى  عيػًرضى  قىػد فيكػكفي  األلػًؼ، حقيقػةي  لبطمػتٍ  لفظي ػا إعرابيػ
ٌيػػكى  التغػػايًر، أشػػدُّ  لمزائػػدً  ًي  كى ػػ ػػعى  بالكميػػةً  اىعداهي ػػا الػػًذم الحػػرؼً  ثبػػاتً  هى ًي  الزائػػدي  كقػػعى  هى مىػػِ هكقعىػػ ًً  عى اًلػػ  ًفػػي حى
، ًً ًي  يعرضي  ال ىفس ٌىذىا كىادرنا، هَّا، باعتبارو  ًإالَّ  تغييره  لى ػا بخبلؼً  كى ًً  لئللحػاؽً  االلػؼي  كقػعى  هى ٍىػا وًخػرنا، ًفيػ  فىًإىَّ
ػا هكقػػعى  كقعػت قىػد يكػكفي  حيىئػذو  ػك لمتغػػايًر، عرضػةه  ٌيػكى  هى  حيىئػػذو  بػأسى  فىػبلى  الهمحػًؽ، ًهػػفى  اآلًخػري  الحػرؼي  ٌك
مىػِ األلػػؼً  بإبقػاءً  ٍىػػا عى ػػا حاًل مقنػػِ) ًفػي كىهى ٍىػػا ،(عى بقمًب ػا كى ػػًذي كبهثػؿً  ،(ًعمبىػػاءى ) ًفػػي كىهى  األلػػؼي  يقػػعي  قىػد الىكتػػةي  ٌى

ٍىػا التغػايرً  عػركضً  ًفػي تفاكتى  الى  هضطربةه، الفعؿً  أركافى  أًلىفَّ   (تىغىافىؿ: )ىىحكى  حشكنا الفعؿً  ًفي لئللحاؽً   لى
ٍىا بيفى   يجػكزي  الى  ًي ألىىَّػ حشػكنا  االسػـً  ًفػي لئللحػاؽً  باأل ػالةً  األلؼي  يقعي  الى : قمىىا ًإىَّهىا أىك وًخرنا أىك كسطنا ككًى
ػػػا باأل ػػػالًة، الى  بالتبعيػػػةً  حشػػػكنا االسػػػـً  ًفػػػي لئللحػػػاؽً  يقػػػعى  أىف ػػػؿ) ًفػػػي األلػػػؼً  بكػػػكفً  حكهىػػػا ًإذىا فىأهَّ ( تىفىاعى

ٍىا الحكـي  لزـى  لئللحاؽً  ًً  كىاسهِ ه دًرًي، ًفي بككًى ًً  فاعًم ا– كهفعكًل  لئللحاًؽح. -أيضن

ا تبيف شخ ية ابف جهاعة  الهستقمة، كسىف ؿ الحديث عف ٌػذا الكػبلـ فػي ٌذي األهثمة كغيٌر
 الف ؿ الثاىي عىد الحديث عف وراء ابف جهاعة.

 ا: االستعانة بأقكاؿ العمماء لشرح كَلـ الجاربردم:ثالثن 

كػػاف هػػف هػػىٍب ابػػف جهاعػػة أف يشػػرح كػػبلـ الجػػاربردم بكػػبلـ هػػف سػػبقً أك لحقػػً هػػف العمهػػاء،  
 ت رؼ بالىص الهىقكؿ، كهثاؿ ذلؾ:ككثيرنا ها فعؿ ذلؾ دكف أدىِ إضافة أك 

ػػعى : ](1)قػػاؿ الجػػاربردم - ًي  هى : هػالػػػػؾو  بػػػػف الػػديفً  بػػدري  حقىػػاؿى  ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[ههػػدكدنا ييسىػػهَِّ الى  أىىَّػػ
ىَّهىا ، ألفنػا األ ػؿً  ًهػفى  الهبدلػةً  كيىكىػةى  أًلىفَّ  الزائػدًة  األلػؼً  بذمً  الههدكدً  اسـي  خيصَّ  كىاً   فمػـ عػارضه
، يعتػػػدَّ  ًً ػػػا ًبػػػ كء)كى  ،(ىىًسػػػيء) أىفَّ  كىهى ػػػهَِّ الى ( قيػػػري ًي  الهػػػدِّ  اىفكػػػاؾً  ل ػػػحةً  ههػػػدكدنا  ييسى  إًلهكػػػافً  عىػػػ

 أ/.128/ؽ .كالكاًكح الياءً  ًفي التحريؾً 

                                                             
 (.2/6( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
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ػػػػؿٌ ) تحقػػػػؽى  فقػػػػد: ](1)قػػػػاؿ الجػػػػاربردم -  حقػػػػاؿى  ، قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة:[الجهمػػػػةً  ًفػػػػي بالتضػػػػعيؼً ( يىٍفعى
ػػؿٌ ) عمػػِ الحهػػؿي : (2)اليػػزدمُّ  ػػػ الفعػػؿً ( يىٍفعى ػػرَّ )كى ، الكقػػؼى  ألفَّ  أكلػػِ ( يىٍحهى  العػػركضً  كهػػع عػػارضه

مىِ يبىِ كال قميؿه، التضعيؼي   ب/.148/ .القميؿح العارضً  عى
ًي  ، قػاؿ ابػف جهاعػة:[هىػً يمػزـي  هحذكرو  كىأىم: ](3)قاؿ الجاربردم - ٍىػ ـي  الشػيخي  حكىجَّ  بػأفَّ  (4)الػديفً  ىظػا

ٍىا تقديري ا  يجعؿى  أف يجكزي  ال ًإذ المفظيِّ  لئلعرابً  عرضةن  حيىئذو  ت يري  األلؼى   هكقػعى  كقعػت ألىَّ
ػػرىضى  ًإذىا كذلػػؾى  بػػالقكًة، الحركػػاتً  ألىػػكاعً  قابػػؿو  أ ػػميٍّ  حػػرؼو  ػػرىضى  هػػا هثػػؿي  لػػً عى لىػػك لمزيػػادًة، عى  كى
ًعؿى  ٌيػكى  التغػايير، أشػدُّ  لمزائػدً  عىػرىضى  قىػد فيكػكفي  األلػًؼ، حقيقةي  لبطمت لفظي ا اإلعرابي  جي ًي  كى  اىعداهيػ
ًي  الزائدي  كقعى  الًذم الحرؼً  إثباتً  هىعى  بالكمٌية مىِ هكقعى ًً  عى اًل ، ًفػي حى ًً  ًإالَّ  تغييػره  لىػً يعػرضي  كىال ىفسػ
ٌىػذىا: قػاؿى  كىػادرنا. هَّا، باعتبارو  ػا بخػبلؼً  كى ًً  األلػؼي  كقػعى  هى ٍىػا وخػرنا لئللحػاؽً  ًفيػ  قػد تكػكفي  حيىئػذو  فإىَّ
ػػا هكقػػعى  كقعػػت ٌيػػكى  لمتغػػاييًر، عرضػػةن  ٌيػػكى  هى ، الهمحػػؽً  ًهػػفى  األخيػػري  الحػػرؼي  كى ًً  حيىئػػذو  بػػأسى  فىػػبلى  ًبػػ
ٍىا مىِ بإبقاًئ ٍىا عى مقني) ًفي كىهىا حاًل ٍىا أىك( عى  ب/.131/ؽ .اىتٍيح(. ًعمبىاء) كىهىا ٌهزةن  بإبداًل

ا لكػػَلـ  كقػػد يعمػػد إلػػى شػػيء مػػف اإلضػػافة أك االختصػػار أك التعميػػؽ عمػػى الػػنص المنقػػكؿ شػػرحن
 كهثالً: الجاربردم,

فه : ])(5)قػػاؿ الجػػاربردم - ،: حأىم ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:([األيٍىػػسً ) ًهػػفى ( ًفٍعػػبلى ِـّ : (6)اليػػزدمُّ  قػػاؿى  بالضػػ
ًً  الدليؿي  مىي  االشػتقاؽً  بكجػكدً  القػكؿي  فيجػبي  كهعىنِ، لفظنا ثابتةه  كىاأليىسً  اإلىسافً  بيفى  الهىاسبةى  أىفَّ  عى
ٍيهىا، ػا هكجػكدةه، القبيمتػيفً  ًفػي كالسيفى  كالىكفى  الٍهزةى  فؤلفَّ  المفظي  أهَّا بيى  اإلىسػافى  فػؤلفَّ  الهعىػِ كأهَّ
ًً  األيٍىػػػػػسى  يىاسػػػػبي  ػػػػا، لككًىػػػػػ ػػػػػا-ك هيٍستىأًىسن ًً  أهثمػػػػػة -أيضن  كالسػػػػػككًف، بالكسػػػػػرةً ( اإًلٍىػػػػػسي : )اشػػػػتقاًق

رً  بأ ؿً  يشٍدي  كاحدو  ككؿُّ  ،(األيىىاسي )كى  بفتحتيًف،( األىىىسي )ك ٌيػكى . اىتٍػِ. اآلخى ـي  كى ( اإًلٍىػسى ) أفَّ  يفٍػ
ًً  الشػػػارًح  قػػػكؿً  ًفػػػي ػػػعى  لهكافقًتػػػ ٌيػػػكى ( األيٍىػػػسً ) هى ِـّ  كى ػػػا– بالضػػػ  هكضػػػعى  الظػػػاٌرً  كضػػػعً  ًهػػػف -أيضن

 ب/.136الهضهًرح. /ؽ

                                                             
 (.2/127ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((1
 (.1/376( اليزدم، شرح الشافية )ج(2
 (.2/27)ج( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم (3
 (.2/230الىظاـ، شرح الشافية )ج ((4
 (.2/63( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(5
 (.1/329اليزدم، شرح الشافية )ج ((6
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مىػِ الهكضػعً  ٌىذىا ًفي اٍعتيًرضى  ثيّـَ : ](1)قاؿ الجاربردم - ًً  عى يػٍػػ  شػرحً  حًفػي ، قػاؿ ابػف جهاعػة:[سػًػيػػبىػػكى
ًً  قػاؿى : (2)الشػريؼً  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى

كته : )(3) ٌيػكى  ،(فيٍعميػكؿه ( )سيػٍبري ػا كالهىػاقضً  كى ، ًلهى ٌيػكى  ذيًكػرى بيكتنػػا) أىفَّ  كى ( تىرى
ًي  الػػذَّليكؿي  ٌيػػكى  الػػًذم ػػك( الػػذِّؿ) ًهػػفى  هشػػتقنا جعمتىػػ ػػعى  التػػرابً  ٌك ػػا هى ػػا هى ٍيهى كته )كى  البعػػًد، ًهػػفى  بيى ( سيػػٍبري
بيػػكته ) ًهػػف( فيٍعميكتنػػا) يكػػكفى  أىف أىكلىػػِ ًي  ًفػػي لظٍػػكًريً   (تىرى ػػٍبرً ) ًهػػفى  أىَّػػ ًً   (السَّ  المفػػظً  ًفػػي إيَّػػايي  لهكافقًتػػ

ٍعىىػػِ ًي . اىتٍػػِ. كىالهى يػٍػػػً ًإفَّ : كقىٍكليػػ ػػؿ -ا رحهػػً– سػًػيػػبىػػكى عى بيكتنػػا) جى ػػٍرمه  ٌيػػكى  التػػرابً  ًهػػفى ( تىرى مىػػِ جى  عى
ًي  هىا ًكٍفؽً  مىِ أهَّا لمه ىًؼ، تبعنا قدَّهى كتو ) اشػتقاؽى  ًإفَّ : فيقاؿي  ،(الكتابً ) عىفً  تقدَّـ هىا عى  ًهػفى ( سيػٍبري
ػػا بأبعػدى  لػيسى ( السَّػٍبرً ) ًً  ذٌػبى  ًههَّ بيػكتو ) اشػتقاؽً  ًفػػي إليػ ًي  ،(تىرى ػا أىف فاألشػػب ٍيهى  .كاحػػدناح هيٍجػرنل يجريى

 ب/.137/ؽ

 ، كهثاؿ ذلؾ:كقد يككف شرحو لكَلـ الجاربردم بعدد مف النقكؿ المتتابعة عف العمماء كغيرىـ

 فَّ أ اعمػـٍ أ/ : 175/ؽ (5)اليزيػدمُّ  قػاؿى ح ، قاؿ ابػف جهاعػة:[بيفى  بيفى   ؿي : ]كاأل(4)اؿ الجاربردمق -
ٍىػػمى عى  كالغالػػبي  ،تٍ رى رِّ كيػػ ذلػػؾى  ِ كفػػؽً مىػػعى كى  ،التعػػددى  يفتقتًضػػ ،ضػػافيةً اإل األهػػكرً  فى ًهػػ (فى يٍ بىػػ) لفظػػةى  ا ي

ٌي ٍىػكلكىَّ  ،بالظرفيةً  الى بي  ػكى  ،الػكاكى  ييعىػ ،الحػرؼً  ِعىىػه لتضػهفً   ا هبيىػةن ىىػا   كى ٌيػ) :ـٍي قػكلى  فَّ أا هى
ػػ كػػرى ذى  اذى إً  (،بػػيفى  بػػيفى  زيػػده  كقػػعى ) :يقػػاؿي  يه،هبىػػ (بيػػتى  بيػػتى  مجػػار   ًي ىَّػػأ :كهعىػػايي  ،بلحى كالطَّػػ بلحى ال َّ
ػ لػيسى  ،هػريفً األ بػيفى  كاقعه   الٍهػزةً  ا كػكفي ىىػٌي  كالهػرادي  ،هػريفً كػبل األ بػؿ يػزاكؿي  ،اهى ًٌ ا بأحػدً هخ ك ن

ػػبػػيف ككىً   بػػيفى  سػػقطى ) :يقػػاؿي  :(6)الرضػػيُّ  كقػػاؿى  .اىتٍػػِ .لػػيفو  ا حػػرؼى ٍىػػككىً  كبػػيفى  ةن قيػػيحق ا ٌهػػزةن ًٍ
ػػكى  زائػػدةه  الثاىيػػةي  كبػػيفى  ،كالهيػػتً  يِّ الحػػ بػػيفى  :مأى  ( بػػيفى   كلفػػظي  (،ؾى ي كبيًىػػبيًىػػ الهػػاؿي ) :ـًٍ ي قػػكلً ا ًفػػهى
 ف حػػرؼً ًهػػ قريبػػةن  الٍهػػزةً  جعػػؿي   ػػؿي كالهعىػػِ كاأل ،الهحػػؿِّ  هرفػػكعي  الشػػارحً  ي كػػبلـً ًفػػ (بػػيفى  بػػيفى )

 .حالميفً 
ػك كثيػر، كهثػاؿ  كلـ يقتصر ابف جماعة في نقكالتو عػف شػراح الشػافية, بػؿ نقػؿ عػف غيػرىـ, ٌك

 ذلؾ:

                                                             
 (.2/67( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.2/599( ركف الديف، شرح الشافية )ج(2
 (.4/318سيبكيً، الكتاب )ج ((3
 (.2/176شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((4
 (.2/423اليزدم، شرح الشافية )ج ((5
 (.3/144( الرضي، شرح الكافية )ج(6
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ًً (1)قػػاؿ الجػػاربردم - ٍي ػػٍيفى ًإلىػػِ وًخػػًرًي[، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: حقىػػاؿى ًسػػٍيبىكى كا السِّ كىسىػػري : ]كى
ؿى (2) كا أىكَّ يَّػػري : غى

يىػػةى  ًٌ ػػٍرًؼ كىرىا ػػٍرًح الىَّظىػػاـً الحى ًفػػي شى ًي ًفػػي األىٍ ػػًؿ. كى ٍىًزلىػػًة هػػا الػػكىاكي كىالىُّػػٍكفي لىػػ أىٍف يىكيػػكفى ًبهى
ػػاءى (3) : كىجى

كىٍسػػػري 
ػػػا-القىػػػاًؼ   ٍىػػػا أىٍف يىكيػػػكفى  -أىٍيضن ٍهػػػًع ًفػػػي ًهٍثًم مىػػػِ أىفَّ أىٍ ػػػؿى الجى ٍنػػػا عى ػػػٍيفى تىٍىًبٍي كا السِّ ػػػري ػػػا كىسى كىهى

 أ/.92هىٍكسَّرناح. /ؽ
ػ (6)ك عثهػافى ِ أبيػكىػحى  :(5)ي الههتػعً ًفػ قػاؿى ح قػاؿ ابػف جهاعػة: [يي غيري  : ]كىقؿى (4)اؿ الجاربردمق -  فً عى

، ال ػتَّػكًَّزمِّ ػأعرابي ػ أؿى سػ ًي ىَّػأى  :ي عبيػدةى ف أًبػعى  عػكفو  كاىػت حػركبى  :فقػاؿى  ،ـٍي بيػىى  كاىػتٍ  ف حػركبو ا عى

 ب/.139/ؽ. حرشؽي ى كهرةن  ،جىؽي ى هرةن  ،فيٍا العيكفى  تفقأي 
ًي  ًي ىَّػػكً : ]لى (7)اؿ الجػػاربردمقىػػ - ػػ ألفَّ  :الهك ػػميُّ  قػػاؿى ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[كفي الىُّػػ يشػػب  قريػػبه  ًي هخرجى

ًى أى  أرادى  الشػارحى  كلعؿَّ  ،فيًً  يدغـي  كلذلؾى  ،ًً ف هخرجً هً  ٍي  ،ي الجٍػرً ًفػ كفى الىُّػ ف يشػب ػ–ا ٍى كيشػب  -اأيضن
 ب/.129/ ح.ي الهخرجً فً  االستطالةً كى  ،ىفتاحكاال ،ي االستفاؿفً 

ػػاسػػهن  (ِمىػعٍ في )ي ًفػػ يػػاءن  الػػكاكي  : ]كتقمػػبي (8)الجػػاربردماؿ قػ - فػػي ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:([ايى ىٍ الدُّ ػ)ا كى
ـى  :-يي يعىػػِ كالػػدى -ىا شػػيخي  قػػاؿى  (بغيػػة الطالػػب) ػػ هػػف الػػكاكً  تبػػدؿي  اليػػاءى  أفَّ  الىحػػكييفى  أكثػػري  زعػػ ا الهن
ػػػػ هحضػػػػةو   ب ػػػػفةو إالَّ  ال يهثمػػػػكفى  ّـَ ثيػػػػ ،ا إاٌل فيهػػػػا شػػػػذَّ اسػػػػهن  (ِمى عٍ في ػ)ًلػػػػ ل رى ٍجػػػػهي  أك جاريػػػػةو  (،ايى مٍ العي ػ)كى
 كأئهػػةي  (9)الفارسػيُّ  إليػً أبػػك عمػيٍّ  هػا ذٌػبى  فػي ٌػذي الهسػػألةً  : كال ػػحيحي ، قػاؿى (ايى ىٍ الدُّ ػ)كىػ سػهاءً األ

ػػك (10)المغػػةً  ػػ هػػف الػػكاكً  تبػػدؿي  اليػػاءى  فَّ أ، ٌك  (،ايى ٍ ػػالقي )ك (،ايى مٍ العي ػ)كنػػ هحضػػةو   ػػفةو  (ِمى عٍ في ػ)ا ًلػػالهن
 (لكى مٍ الحي ػ)كىػ  فيهػا شػذَّ ، إالَّ لٍػذي الػدارً  (ايى ىٍ الدُّ ػ)كىػ ل األسهاءً رى جٍ هي  أىثِ األدىِ، أك جاريةو ( ايى ىٍ الدُّ )ك
  اسػـ هكػافو  ل(:كى زٍ حي ػ)كىػ ا فػبل إبػداؿى اسػهن  (ِمى عٍ في ) ، فإف كافى تهيـو  غيرً  عىدى  (لكى  ٍ القي )كى  ،جهاعو إب

ػ :ٌػك ، قػاؿى ال ػفةً  بخػبلؼً  لمثقػؿً  ؿي حهأ فكافى  أخؼي  االسـى  ألفَّ   بخػبلؼً  الحػػاجػػػبً  ابػفً  ا قػكؿي كأهَّ
ػػ ال ػػفةً   هػػف ، فٍػػك تهثيػػؿه (يغػػزك ،غػػزا) فى ًهػػ تفضػػيؿو  (أفعػػؿ) ل(األغػػز )يعىػػِ أىثػػِ  ل(كى زٍ الغي ػ)كى

                                                             
 (.1/501شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((1
 (.3/598( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.1/152الىظاـ، شرح الشافية  )ج ((3
 (.2/73ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((4
 (.169( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(5
 (.1/147( ابف جىي، الهى ؼ )ج(6
 (.2/19ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((7
 (.2/350ج) الهرجع السابؽ ((8
 (.269الفارسي، التكهمة )ص ((9

(، كابػػػػػف ع ػػػػػفكر، الههتػػػػػع الكبيػػػػػر فػػػػػي 2/161(، كابػػػػػف جىػػػػػي، الهى ػػػػػؼ )ج4/389سػػػػػيبكيً، الكتػػػػػاب )ج ((10
 (.347-346الت ريؼ )ص
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إيجػاز )فػي  هبسكطه  ًي حى كها  حَّ  .اىتٍِ (.الغزيا) :أٍف يقاؿى  كالقياسي  ،كليس هعً فيً ىقؿه  ،يً عىدً 
ٍنػا ا كاحتجاجن تقريرن  (1)(التعريؼ  بٍػاءى  ًي شػيخى  أفَّ  ػػػافى أبػك حيَّ  كقػد ذكػرى  ،يي ا، فميراجعػً هػف أرادى كتكجي
ػ- (2)الجػيشً  ىاظري  ، كقاؿى يي يختاري  كافى  الىحاسً  بفى  الديفً  ػ ال يخفػِ عمػِ الهتأهػؿً  :-اأيضن  ًي ترجيحي

ـي  ،يً غيرً  عمِ كبلـً   أ/.191/ؽ ح.كزامو  ةو،هٍهم بحاءو  ل(كى زٍ حي )، كى كا أعم
 ما أبيمو الجاربردم:ا: تكضي  رابعن 

كػػاف الجػػاربردم هػػائبلن إلػػِ اإلبٍػػاـ كاإلجهػػاؿ، كبخا ػػة فيهػػا يتعمػػؽ بػػاألعبلـ هػػف الشػػارحيف،  
ـ، ككػػاف هػػف هػػىٍب الجػػاربردم أف يكضػػح هػػا أبٍهػػً الجػػاربردم، كهػػف أهثمػػة  كأ ػػحاب الهػػذاٌب كغيػػٌر

 ذلؾ:

ك يسرد اآلراء في أ ػؿ كمهػة )أىػكؽ( - وخػركف: أ ػمً: )أىػكؽ( ... : حكقػاؿ (3)قاؿ الجاربردم ٌك
كفي الهثؿ: )استىكؽ الجهؿ( ... كأ مً أفَّ طرفة كاف عىد بعض الهمكؾ، فأىشػد شػاعر شػعرنا 
ّـَ حكلػػً إلػػِ ىعػػت ىاقػػة، فقػػاؿ طرفػػة: اسػػتىكؽ الجهػػؿح، فقػػاؿ ابػػف جهاعػػة  فػػي ك ػػؼ جهػػؿ ثػػ

 ًً ٍي مىػػػِ القىػػػٍكلىٍيًف ًسػػػيبىكى ا اإلبٍػػػاـ: ح ىىػػػصَّ عى ٌيػػػ(4)هكضػػػحن ؿى  ػػػحاحً ، كىاألىكَّ ػػػا ًفػػػي ال ِّ ري هى ًٌ كى الظَّػػػا
(5) .
مىػةو  ٍٍهى فىػةي، ًبهي ٌيػكى االٍىًقيىػادي. كطىرى ، كى ُـّ ػ ػٍكزي الضَّ يىجي ػةو ًهػفى )الػذًِّؿ( ًبالكىٍسػًر، كى هى ( ًبػذىاؿو هيٍعجى )هيذىلَّؿه كىرىاءو  كى

ٌيػكى  بىٍعػضي الهيميػكًؾ:  ك. كى ٍهػري ًي عى : لىقىػبي اٍبػًف العىٍبػًد، كاٍسػهي ػاتو فىاءو هىٍفتيكحى قىػٍد قيًتػؿى  كى ، كى ٍىػدو ًٌ ك ٍبػًف  ٍهػري عى
 ، مىػػسو ػػيَّبي ٍبػػًف عى ػػاًعري الهيسى ٍيكرىةه. كىالشَّ ٍشػػ ػػةي هى فىػػةي بىٍعػػدي ًبػػأىٍهًرًي. كىالًق َّ طىرى
ح.   ػػاتو ـو هىٍفتيكحى ػػٍيفو كىالى ًبيىػػاءو كىعى

 أ/.90/ؽ
ٍيـ: ]قػاؿ الجػػاربردم - ػػف ًهػػى ػػرؼى / أ114ؽ/ التَّىػػًكيفى  يىقًمػبي  هى ػػدٍّ  حى ػػا اعػػة:، قػاؿ ابػػف جه[هى ٌى  أىبيػػك حعىزىا

 .  حاءى حى  ى كا في يسي لى كى  ،هفً يى ال ٌؿً ف أى هً  كـو قى  ةي غى لي  يى ًٌ  :(7)ػػػيُّ ىً ػػػازً الػػػهى  اؿى قى كى السَّرىاًة،  أًلىزدً  (6)الخىطَّابً 
ا قػػػػكؿ الجػػػػاربردم -  بػػػػبعضً  حأرادى [ الفضػػػػبلءً  بعػػػػضي  ذكػػػػرى  ٌكػػػػذا: ](8)قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة هكضػػػػحن

 أ/.171/ؽ .ال غيًرح هػالػػؾو  ابػػفً  كت ريؼً  هعًطي، ابفً  ف كؿً  شارحً  إيازو  ابف الفضبلءً 

                                                             
 (.159-156( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(1
 (.10/5129( ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(2
 (.1/490شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((3
 (.4/285( ك)ج3/466( سيبكيً، الكتاب )ج(4
رم، ال حاح )ج(5  (.4/1561( الجٌك
 ( أبك الخطاب: األخفش الكبير، عبد الحهيد بف عبد الهجيد، كلـ تعرؼ لً تاريخ كفاة.(6
 (.4/257( السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج(7
 (.2/251الشافية، شرح الجاربردم )ج ( شاٌيف، هجهكعة(8
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ػػػػػػا–كقػػػػػػاؿ  - ا قػػػػػػكؿ الجػػػػػػاربردم -أيضن ح.  حٌػػػػػػك[ الشػػػػػػارحيفى  بعػػػػػػضي  ذكػػػػػػرى : ](1)هكضػػػػػػحن الشػػػػػػريؼي
 ب/.176/ؽ

 ا: تعميمو لما أىمؿ الجاربردم ذكر عمتو:خامسن 

مىػِ كاألكثػري : ](2)قاؿ الجاربردم عف ٌػاء التأىيػث - كـى  الى  أىف عى ـى  كىالى  رى ٍىػا ًإشػهىا ، كعمػؿ ذلػؾ ابػف [ًفي
ٍىػػا: حًقيػػؿى  جهاعػػة بقكلػػً: ػػفىكيَّةه، أًلىىَّ ٌيػػكى  شى ػػا فىاًسػػده  كى ًٍهى ـي ) ًهػػيـً  ًفػػي ًلثبيكًت ػػا،( يىحكيػػ ًقيػػؿى  ًإجهىاعن  أًلىفَّ : كى

ٍىا ػهَّ ، ضى ػاًرضه ٌيػكى  السُّػكيكًف، ليغىػةً  ًبػدىًليؿً  عى ػا هىهىيػػكعه  كى ـى  ًلهى  األى ػػؿى  أىفَّ  ًهػف السَّػاًكىىيفً  الًتقىػاءً  ًفػي تىقىػدَّ
ٍىا/ ب113ؽ/ ، ًفي ُـّ ًلذىا الضَّ ًً  قىرأى  كى ـي : ﴿ىىحكً  ًفي األىكثىري  ًب ػ ًٍ ـي ﴿كى  ،(3)﴾األىٍسػبىابي  ًب ًٍ مىػٍي  ،(4)﴾الذِّلَّػةي  عى

ًقيؿى  ٌيكى - الكى ؿً  ًفي الكىًمهىةً  وًخرى  أًلىفَّ : كى قًؼح. ًفي هىحذيكؼه  -الكىاكي  كى  الكى
ٍىػػػا: ](5)حػػػركؼ الزيػػػادةقػػػاؿ الجػػػاربردم عػػػف  - ٍىػػػا: أىم  [كمفػػػةن  كىأىقىمُّ ػػػا أًلىىَّ  يسػػػٍؿي  المػػػيفً  ًهػػػف فيٍػػػا ًلهى

ٍىا الىُّطؽي / ب129ؽ/  .ًب

 ا: تكضيحو لمكممات المبيمة كالصعبة:سادسن 

قػػػاـ ابػػػف جهاعػػػة بتكضػػػيح الكمهػػػات الهبٍهػػػة كال ػػػعبة التػػػي تركٍػػػا الجػػػاربردم أك كردت فػػػي 
 الحاشية هف دكف تكضيح، كاعتهد في ذلؾ عمِ الهعاجـ المغكية، كهىٍا: 

ًزلٌ  ترتيب في )الهغرب .1  ، كهف األهثمة عمِ استخداهً:(ٌػ610ت)الهعرب( لمهيطىرِّ
ػكى  (،ةو مىػبٍ ىى ) جهػعي  -األ هعػػػػيِّ  اختياري - كالضُـّ  ،االستىجاءً  حجارةي  :كالضِـّ  ،بالفتحً  (ؿي بى الىَّ ) - ػ يى ًٌ  اهى

 أ/.138. /ؽ(6)هغرب .رو دى ك هى أى  رو جى ف حى هً  ًي لتى اكى ىى تى 
 ، كهف األهثمة عمِ استخداهً:(ٌػ458ت))الهحكـ كالهحيط األعظـ( البف سيدي .2
 ب/.161/ؽ .ِ الفتحى كى حى  عمبنال ثرى أى ك  :(7)فقاؿى  كزادى  ،-اأيضن – يٍ دى يٍ سً  ابفي  ايي كى حى كى  -
ـً  - بىٍؿ ذىكىرى ًفي الهيٍحكى

. /ؽ (8) ًي اٍستيٍعًهؿى ًفي ذيكيكًر األىىىاًسيِّ  أ/.95أىىَّ

                                                             
 (.2/277( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.1/617)ج الهرجع السابؽ ((2
 [.166( ]البقرة:(3
 [.61قرة:]الب ((4
 (.2/20)ج الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((5
ًزٌم، الهغرب في ترتيب الهعرب )ج(6  (.1/453( الهيطىرِّ
 (.7/485ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج( (7
 (.3/329الهرجع السابؽ )ج ((8
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ػ– (1)(الهحكـً )كفي  - ػىك  -اأيضن ػ م أراؽى الػذً  كً ٍجػالىَّ  ًي: َّ ػهى  ّـَ ثيػ يي اءى هى  أكؿى  السػحابي  كى ٌيػ :ِ، كقيػؿى ضى
اءه  :، كالجهعها يىشأي  ك،  ًىجى  ]الكافر[ :، قاؿى كىيجي

ًجيػػػػػبي  الشَّػػػػػقاءً  ًمػػػػػفى  أىلػػػػػيسى   قىٍمًبػػػػػي كى
 

يضػػػػػػاعي  ػػػػػػكٍّ  مػػػػػػع الييميػػػػػػكـى  كاً   الن جي
ػػػػػػػًديؽو  عمػػػػػػػى تىكيػػػػػػػكفى  أىفٍ  فػػػػػػػأىٍفرىحي    صى

 
في   مىػػػػػػػى تكػػػػػػػكفى  أىف كأىٍحػػػػػػػزى ػػػػػػػديكٍّ  عى  عى

 .اىتٍِ كلٍَّت. :حابي السَّ  تً جى ىٍ أى كى            
 عمِ استخداهً:. ٌػ(، كهف األهثمة379)هخت ر العيف( ألبي بكر الزبيدم)ت .3
 أ/.182/ؽ .حالكاكً  هف ذكاتً  (2)العيفً  في هخت رً  يي ذكرى : الزبيدمِّ  أبا بكرو  بأفَّ  أجيبى  ح -
 ٌػ(، كهف األهثمة عمِ استخداهً:291)الف يح( لثعمب)ت .4
ًي  - ييٍستىفىادي ًههَّا قىالى ػا-كى سيػكيكًف الػرَّاًء:  -أىٍيضن ػاًء كى ػيى ًبكىٍسػًر الحى ًٌ ػةى، كى ـي الى يىٍخػتىصُّ أىفَّ الًحٍرهى االٍسػًتٍحرىا

ػػػرَّحى  ػػػا  ى ػػػاًعزىًة كىهى ًبالهى
ػػػاًعزىةه (3)ًفػػػي الفىً ػػػيحً  ثىػػػٍعػػػمىػػػػػػبي   ػػػيى هى ًٌ ػػػاًعزىةي، كى هىًت الهى قىػػػًد اٍسػػػتىٍحرى ًى: كى تيػػػ ، كىًعبىارى
ـي. ٍىا ًحرىا ًب ٍرهىِ، كى  أ/.95/ؽ حى

 ٌػ(، كهف األهثمة عمِ استخداهً:582)حاشية ال حاح( البف برِّم)ت .5
ٍى  :ال ػػحاحً  ةً ي حاشػػيكًفػػ - ػػأ ال ػػحاحً  شػػيةً اي حكًفػػ ،الخفيػػؼي  شي تفالهىػػ :اليػػاءً  بفػػتحً  :افي بىػػيَّ ال  :ايضن

 أ/.149/ؽ .اٍى كفتحً  الياءً  يركل بكسرً  :مالهعرِّ  بك العبلءً أ قاؿى  (:افي حى يَّ التى )
رم) .6 ٌػ(، كقد اعتهد عميً ابف جهاعة اعتهػادنا 393)ال حاح تاج المغة ك حاح العربية( لمجٌك

 كبيرنا في تكضيح كثير هف الكمهات، كهف األهثمة عمِ ذلؾ:
ػػػػػرى )أى  (،رجي أيػػػػػ) بالكسػػػػػرً  (الطيػػػػػبي  جى رً )أى  :قػػػػػكؿي ي ،الطيػػػػػبً  ريػػػػػحً  تفػػػػػكحي  (:يػػػػػبي رً األى )كى  (،جي رى األى ) -  (،اجن

 ب/.150. /(4)ال حاح .تٍ دى قَّ كى تى  :مأ  الطيبً  رائحةي  تكٌَّجت ،ا فاحى ذى إً  (:ايجن رً أى )كى 
ـي  يًٌ كى  (،زالـي األ) كالجهعي  ،الزامً  بضِـّ  (ـي لى الزُّ ) ككذلؾى  ،حي دٍ القً  :بالتحريؾً  (،ـي لى الزَّ ) -  ي كػافى الًتػ السٍا

ػػد يى قىػػكى  ،بالقهػػارً  البلعػػبى  ا الياسػػرى ٍىػػبً  هكفى سػػيستق الجاٌميػػةً  ٌػػؿي أ  السػػٍـي  :بالكسػػرً  حى دٍ الًقػػ ري ًسػػيٍ يى  رى سى
. (5) ػحاح .قػاديحى أك  قداحي أك  احه دى قً  :كالجهعي  _ايضن أ– الهيسرً  حي دٍ قً كى  ،ًي مي  ٍ ىى  كيركبى  ف يراشى أ ؿى بق

 ب/.169/ؽ

                                                             
 (.7/558( ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج(1
 (.1/303الزبيدم: أبك بكر، هخت ر العيف )ج ((2
 (.322ثعمب، الف يح )ص ((3
رم، ال حاح )ج(4  (.1/348(، ك)ج1/298( الجٌك
 (.1/394(، ك)ج5/1943)ج هرجع السابؽ( ال(5
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ػ(1)ال حاحً   احبي  قاؿى  - ػ لمشػهسً  تي يٍ حً : ضى ػ، كى تى زٍ رى إذا بىػ :، ههػدكده اءن حى ضى ، ًي هثميػ بػالفتحً  تي يٍ حى ضى
 أ/.189/ؽ ا.جهيعن  المغتيفً  فى هً  (ِحى ضٍ أى ) كالهستقبؿي 

ػػذا 819)القػػاهكس الهحػػيط( لمفيػػركز أبػػادم)ت .7 الكتػػاب اعتهػػد عميػػً ابػػف جهاعػػة كثيػػرنا، ٌػػػ(، ٌك
 كهف األهثمة عمِ ذلؾ:

قىاؿى ًفي القىاهيكسً  -
. /ؽ(2) )تىأىيَّبىً( أىتىايي لىٍيبلن ًي( كى بى  ب/.90: )تىأكَّ

ًفػػػػي القىػػػػاهيٍكسً  - كى
(3) ، ػػػػةه، ك)المًَّجبىػػػػةي( ًبكىٍسػػػػًر الًجػػػػٍيـً كى رَّ بىػػػػة( هنحى ًؿ، ك)المَّجى : )المٍَّجبىػػػػةي( هيثىمىثىػػػػةي األىكَّ

ٍبعىةو( أىٍيضان ك) ًً التٍَّحرٍيؾى ًفي )رى كىِ ًفٍي ٍىا، كىحى بىةي( كىػ)ًعىىبىةو(: الشَّاةي قىؿَّ لىبىىي المِّجى
 ب/.90/ؽ .(4)

ًٍ : (5)كفي القاهكس -  ب/.131. /ؽفي االجب :ـو ٌى رٍ دً كى  عي رى جٍ ال
لىػػػدٌا الهػػرأةي  تيٍرًضػػعيً : المػػبفي الغيػػػؿي  :(6)(القػػاهكس)ي ًفػػ قػػاؿى  - ػػي كى ػػي أك تيػػٍؤتىِ، ٌك ، حاًهػػػؿه  ٌك

 ب/.172/ؽ .بالكسر الًغيمىةي،: كاالسـي 

 ف ف كجد ابف جماعة بيف الصحاح كالقامكس خَلفنا بيَّف ذلؾ:

ٍبعه[، قاؿ ابف جهاعة: حكىػذىا ًفػي القىػاهيٍكسً (7)قىاؿ الجاربردم - ييقياؿي رىجيؿه رى : ]كى
كىػِ (8) : -أىٍيضػان -، كىحى

مىِ  رى عى ٍبعىةن( ًبالتَّاًء، كىاٍقتى ى ٌىًرمُّ )رى ٍك  أ/.91ح. /ؽ(9)ٌىذىا الجى
ػػ ِىىػػ: ]حى (10)اؿ الجػػاربردمقػػ -  بكسػػرً  (ترى ًبػػكى )، كى الىػػكفً  ٌػػك بتخفيػػؼً ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[ًي عظاهي

ـي ميػػحَّ رى كتى  ااىتقمػػك  (الهكػػافً  عػػفً  القػػكـي  ارتحػػؿى ) :، كيقػػاؿي البػػاءً  ِـّ  ،ةي مىػػحٍ الرُّ  كا، كاالسػػ أك  ،كالكسػػرً  بالضػػ

                                                             
رم، ال حاح )ج(1  (.6/2407( الجٌك
 (.60الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((2
 (.133الهرجع السابؽ )ص ((3
 (.718الهرجع ىفسً )ص ((4
 (.774)ص هرجع ىفسً( ال(5
 (.1040)ص هرجع ىفسًال( (6
 (.1/499ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((7
. كالفيػػركز أبػػادم، ( (8 ٍمػػًؽ، ال طكيػػؿه كال ق ػػيره ٍبعىػػةه(، ك)هىٍربيػػكعه(  أم: حسػػف الخى ٍبػػعه(، ك)رى ٍبعيػػةي(: ييقػػاؿ: رجػػؿه )رى )الرَّ

  (.718القاهكس الهحيط )ص
رم، ال حاح )ج(9  (.3/1214(، ك)ج3/1212( اىظر: الجٌك

 (.2/290ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((10
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ِـّ  ،االرتحػاؿي  بالكسػرً  ًي  كبالضػػ ػػػػرمُّ  ، كاقت ػرى (1)كػذا فػي القػػاهكسً  ،يي الػذم يق ػػدي  الكجػ – (2)الجػػٌك
 ب/.179/ؽ .حيعمِ الثاىً  -رحهً ا

ف كجدىما متفقيف نبَّو عمى ذلؾ:  كا 

ػػػ) ؿي ٍثػػػ: ]هً (3)اؿ الجػػػاربردمقػػػ - ػػػح) ، قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة:[(ؾو وىيػػػ)كى  (رو وجي ػػػبً  (ره وجي ػػػكى  ،دِّ الهى  ،يـً الًجػػػ ِـّ ضى
ػػػ)ي ًفػػػ ةه غىػػػلي  اءً الػػػرَّ  يػػػؼي فً خٍ تى كى  ػػػكى  (4)مُّ ػػػػػرً ػػكٌى الجى  اؿى قىػػػ ا.ٌى يدً شػػػدً تى بً  (رٍّ وجي  ي، ًسػػػارً : فى (5)كسً اهي القىػػػ بي احً  ى
ًً مى عى  ئٍ ًجػـ يى لىػ عً ٍهػالجى  ةً يىػىى بٍ ف أى ًهػ (ؿه عي فٍ أى )كى  :(6)االى قى  .كفً الىُّ  ِـّ ضى كى  ،دِّ الهى بً  (ؾو وىي )كى  .به رَّ عى هي   الَّ إً  دي اًحػالكى  يػ
 أ/.109.ح /ؽاىتٍِ (.دٍّ شي أى )كى  (،ؾو ىي )وى 

ف لـ يجد فييما المعنى الذم أشار إليو الجاربردم,  كضح ذلؾ: كا 
ـى قى أى )بهعىِ  (فى هى )رى  باستعهاؿً  ي القاهكسً كال فً  ي ال حاحً ظفر فً أكلـ ح -  أ/.150/ؽ. (حا

ف كجد أحدىما انفرد بما ليس في اآلخر, كضَّ  ما انفرد بو:  كا 
 الهعجهػةً  الػذاؿً  بفػتحً  كى ٌيػح ، قػاؿ ابػف جهاعػة:[(كؿي لي الػذَّ ) كى ٌيػ (كتى بيػرى التى ) : ]ألفَّ (7)اؿ الجػاربردمق -

ػػأ–ا ٍى ضػػهُّ  (8)القػػاهكسً  ًفػػيكى  ،اٌى بكسػػرً  (ؿً الػػذِّ )ف ًهػػ  ةه ابىػػ)دى  :(9)يقػػاؿي  ،ال ػػعكبةً  ضػػدُّ  كى ٌيػػكى  ،-ايضن
 أ/.137ح. /ؽؿً الذِّ  بىيةي  (كؿه لي ذى 

 هثؿ: عميو في ذلؾ,كقد يكض  ابف جماعة الكممات دكف ذكر الكتاب الذم اعتمد 

َٓ  قُااالْ ﴿ :تعػػػالِ اي  قػػاؿى  ،كالجػػػفِّ  ىػػػسً عمػػِ اإل يطمػػػؽي  كالرجػػاؿي  ،الىفػػػري  (:اسي الىَّػػح) - َٓ  أَُِحااا  أَوَاااًُ  َّلِلَااا

اااهَ  وَفَاااش   اْصااارََمغَ  أَوَاااًُ ﴿ :كقػػػاؿ .(10)﴾اْلِجاااهِّ  مِّ اااهَ  ِسَجاااا    َكاااانَ  ََ اااهَ  تِِشَجاااا    َٔؼُاااُُرَنَ  اإِلواااشِ  مِّ  مِّ

                                                             
 (.1005أبادم، القاهكس الهحيط )ص( الفيركز (1
رم، ال حاح )ج ((2  (.4/1707الجٌك
 (. 601-1/599شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((3
رم، ال حاح )ج(4  (.2/576( الجٌك
 (.342أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(5
رم، ال حاح )ج(6  (.932)ص(، كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط 4/1573( الجٌك
 (.2/65ج) الشافية هجهكعة شاٌيف، ((7
 (.1002أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(8
رم، ال حاح )ج(9  (.4/1701( الجٌك

 [.1( ]الجف: (10
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ُِسُ  الَِزْ﴿ :كقاؿ ،(1)﴾اْلِجهِّ  ْص َُ الىَاسِ  اْلِجىَحِ  ِمهَ ( 5) الىَاسِ  ُصُذَسِ  فِٓ ُٔ  أ/.151/ؽ ح.(2)﴾ََ
ػػػػك الهحتػػػػاؿي  ،ال ػػػػيرؼً  جهػػػػعي ح ، قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة:[: ]كيػػػػاء ال ػػػػياريؼً (3)اؿ الجػػػػاربردمقػػػػ -  ٌك

 أ/.180. /ؽحال راؼي  ، كال يرفي  ، ككذا ال يرفيُّ في األهكرً  الهت رؼي 

 األمثمة, ككانت لو في ذلؾ عدة طرؽ, منيا:عنا: االعتناء بضبط ابس

 ضبط بذكر الحرؼ فقط: .1
ٍىفىؿي )حكى  - حى  أ/.132الشَّفىًةح. /ؽ الغميظي : فحاءو  بجيـو ( الجى

 ضبط بذكر الحركة فقط: .2
ِـّ ( حيطىاًئطه )حك - ًً، بضػ كىػذىا أكًلػ ػاًرصه )كى  ،(ديالًهػصه ) كى ػاسه )كى  ،(قيهى رهى ، بكسػرً ( ًٌ ًً كىػذىا أكًلػ  كى

 أ/.132فتحتيًفح. /ؽ بيفى  الراءً  بكسرً ( تىًرىىهيكتو )كى  ،(ًفرىىاسو )كى  ،(ًفٍىعىاسو )
 ضبط بذكر الحرؼ كحركتً: .3

ٌيكى  :(قاؿ في ضبط )زيفىره  -  ب/.139الفاًءح. /ؽ كفتحً  الزام، بضِـّ  ح
 ضبط بذكر الىظير: .4

ذىاؿو ( هىٍجًمسو )كىػ( هىٍذًحبه )حكى  -  أ/.172/ؽ .هعجهةوح كى
ٍكرىل)حك - ٍيىىةىح. /ؽ ًبببلدً  هاءه (: سىٍكرىل)كػ ،( ى  أ/.187هيزى

 ضبط بذكر اإلٌهاؿ كاإلعجاـ: .5
 أ/.130الضخـيح. /ؽ: كهكحدةو  كهٍهمةو  بهعجهةو ( الًخدىبُّ )حكى  -
ٍعفىرو )كىػ كهٍهمتيفً  بهكحدةو ( بىٍحدىؿه )حكى  -  ب/.139ح. /ؽ(جى

 ضبط بذكر الحرؼ كحركتً كها فيً هف اإلٌهاؿ كاإلعجاـ: .6
ـي )حكى  - يىٍغ  الهعجهتيًفح. الغيفً  كسككفً  ضاًد،ال/ ب145ؽ/ بفتحً ( الضَّ

 ضبط بذكر ها فيً هف المغات: .7
 الػػذاؿً  بفػػتحً  كى ٌيػػح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[(كؿي لي الػػذَّ ) كى ٌيػػ (كتى بيػػرى التى ) : ]ألفَّ (1)اؿ الجػػاربردمقػػ -

ػأ–ا ٍى ضػهُّ  (2)القػاهكسً  ًفػيكى  ،اٌى بكسرً  (ؿً الذِّ )ف هً  الهعجهةً   ،ال ػعكبةً  ضػدُّ  كى ٌيػكى  ،-ايضن
 أ/.137. /ؽؿً الذِّ  بىيةي  ح(كؿه لي ذى  ةه ابى )دى  :يقاؿي 

                                                             
 [.2( ]الجف: (1
 [.6-5( ]الىاس: (2
 (.2/290ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((3
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 ا: اىتمامو بجانب اإلعراب:ثامنن  

َُ  لَِكىَاا﴿قاؿ في إعراب قكلػً تعػالِ:  - تىحتهػؿي : ح(3)﴾َستِّآ هللَاُ  ٌُا  هيبتىػدىأه ( ٌيػك) تىكػكفى  أىف كى
يعػػػكدي  ًي  بػػػدؿه ( اي )كى  ،(اً ) ًإلىػػػِ كى ، عىطػػػؼي  أىك ًهىػػػ بِّػػػي)كى  بىيىػػػافو بىػػػرييي،( رى بىػػػري  كالجهمػػػةي  خى  خى

 أ/.118/ؽ .ح(أىىىا)
ا–كقاؿ  - ْار  ﴿ :في إعراب قكلً تعالِ -أيضن َُ َن ِماْىُكْم لِا ُْ ُ َْٔه َٔرََضالَل  ي ى ػبً فػ" :(4)﴾االَاِز

 إذ التقػػػديري  ،األكؿً  ف هعىػػػِ الفعػػػؿً ًهػػػ عمػػػِ اله ػػػدرً  ًي أىَّػػػ :أحػػػدٌا ،(5)كجٍػػػافً  (ااذن كى ًلػػػ)
  الحػػاؿً  فػػي هكضػػعً  ه ػػدره  ًي أىَّػػ :، كالثػػاىي(اذن اك ًلػػ يػػبلكذكفى )أك  (هػػىكـ تسػػمبلن  يتسػػممكفى )

 ب/.181/ؽ. (هبلكذيف) :أم
 : تقديمو ترجمة مكجزة لبعض الشخصيات الكاردة في الحاشية:تاسعنا

، األىٍخفىشي  ٌيكى  الخىطَّابً  حكىأىبيك .1 ح شىٍيخي  الكىًبٍيري ًً ٍي  ب/.91/ؽ .ًسٍيبىكى
ٍزدىؽي ح .2 عىةىح. /ؽ ٍبفً  غىاًلبً  ٍبفً  ٌىهَّاـً  لىقىبي : كىالفىرى ٍع ى  ب/.94 ى
دي: ًبفىٍتحً  .3 هَّدً  العىٍباًس، أىبىي لىقىبي  الهيشىدَّدة: الرَّاءً  حكالهيبىرَّ ٍبػدً  ٍبػفً  يىًزٍيػدً  ٍبفً  هيحى ػفٍ األىٍكبىػًر، عى ػذى  ًههَّ ػفً  أىخى  عى

، اًتـً  كىأىًبي الهىاًزًىيِّ ح حى  ب/.94/ؽ .السًَّجٍستىاًىيِّ
4. " ، قىػػعى ًفػػػي ٌيػػكى الهيثىقِّػػبي العىٍبػػػًدمُّ كى ػػػاًكىىةو، كى ػػدىةو سى هيكىحَّ مىػػػةو، كى ٍٍهى ّـَ هي ػػدَّدىةو هىٍكسيػػػكرىةو، ثيػػ قىػػػاؼو هيشى ًبهيثىمَّثىػػةو، كى

ػػٍرًح الهيٍغًىػػي( )شى
: كىأىظيػػفُّ أىفَّ  (6) ػػدَّدىًة، قىػػاؿى كىٍسػػًر القىػػاًؼ الهيشى فىػػٍتًح الىُّػػكًف، كى ، كى ِـّ الًهػػٍيـً ػػ ًي: ًبضى ػػٍبطي ضى

ػػكدي ًفػػي القىػػاهيكسً العىٍبػػًدمَّ ًىٍسػػبىةن ًإلىػػِ عى  ًي،  (7)ٍبػػًد القىػػٍيًس، كىالهىكجي ػػا قىدٍَّهتيػػ ٍيػػًرًي هى ـً كىغى ٍيػػكـي ًهػػف كىػػبلى كىالهىفي
ًي  تيػػػ ، كىًعبىارى ػػػٍهسو ٍبػػػًد شى ػػػبىةى ًإلىػػػِ عى ٌىرِّمِّ أىفَّ الىِّسى ػػػٍك ػػػٍهسو (8)الجى ٍبػػػًد شى ػػػاًعرو ًهػػػف عى ح. : كىالهيثىقِّػػػبي لىقىػػػبي شى

 أ/.101/ؽ

                                                                                                                                                                               
 (.2/67ج) الهرجع السابؽ ((1
 (.1002أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(2
 [.38( ]الكٍؼ: (3
 [.63( ]الىكر: (4
 (.8/447السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج ((5
 (.1/243( الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هغىي المبيب )ج(6
 (.130، القاهكس الهحيط )ص( الفيركز أبادم(7
رم،(8  (.3/1061(، ك)ج1/94ال حاح )ج ( الجٌك
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ٌيػػكى قػػاؿ فػػي ترجهػػة أبػػي عبيػػدة:  .5  .الب ػػرًةح ىحػػاةً  هػػف الهيثىىَّػػِ بػػفً  هعهػػرً  كىيػػةي  وًخػػًرًي، ًفػػي بتػػاءو  حكى
 أ/.136/ؽ

ٌيػػكى قػػاؿ فػػي ترجهػػة أبػػي الطيػػب: ح .6 ، الحسػػفً  بػػف الحسػػيفً  بػػفً  أحهػػدي : الطيػػبً  أىبيػػك كى ِِّ ٍعًفػػ  كلػػدى  الجى
، كىشأى  كثبلثهائةو، ثبلثو  سىةى  بالككفةً  ـى  كأكثرى  بالشاـً ًً  ًفػي شعرى ال كقاؿى  بالباديًة، الهقا  حتػِ حداثتػ

ًً  بمػ ى  ذيًكػػرى  الىٍايػةى، فيػ ًً / أ137ؽ/ سػببً  ًفػي كى ًي  بػالهتىبي تمقيبػػ  كادعػػِ( كمػبو ) ًإلىػِ خػػرجى  كػافى  أىَّػ
ًي  ، عمكم،  أىَّ  ًهػف( ليؤليػؤ) حهص أهيري  إليًً  فخرجى  ،(السهاكةً  بدايةً )بػ كذلؾى  الىبكةى، ادعِ ثيّـَ  حسيىي،
ًي، اإلخشيدية قبؿً  ًي  كأسريي، فقاتمتى ح أىف ًإلىِ بالشاـً  كحبسى  .تابى

ٌيػػػػكى  .7 ، أكسو  بػػػػفً  حبيػػػػبي : بالتشػػػػديدً  قػػػػاؿ فػػػػي ترجهػػػػة أبػػػػي تهػػػػاـ: ح  الشػػػػعراءً  فحػػػػكؿً  هػػػػف الطػػػػائيُّ
ح  أ/.137/ؽ .الهكلديفى

ٌيكى  .8 ، ح  ب/.148هسعدةىح. /ؽ بف سعيدي  األخفػػشي
 .ال ػػغيًرح هػالػػػػؾو  ابػػػػفً  كت ػػريؼً  هعًطػػي، ابػػفً  ف ػػكؿً  شػػارحً  إيػػازو  ابػػف الفضػػبلءً  بػػبعضً  حأرادى  .9

 أ/.171/ؽ

 : االىتماـ بالحدكد كالتعريفات:عاشرنا

ـي  ٌيػػػكى (: الهق ػػػكري : )يقػػػاؿى  أىف التعػػػريفيفً  ًفػػػي حكاألحسػػػفي  - ًً  حػػػرؼي  الػػػًذم االسػػػ  الزهػػػةه، ألػػػؼه  إعراًبػػػ
ًً  حرؼي  الًذم االسـي  ٌيكى (: الههدكدي )كى   أ/.128/ؽ .زائدةهح ألؼه  قبمٍا ٌهزةه  إعراًب

ٌيكى : لغكم،  ىكعاف، حكالٍهسي  -  أمِّ  ًفػي حيػكافو  أك جهػادو  هف كافى  سكاءه  الضعيًؼ، ال كتً  هطمؽي  كى
، حػرؼو  ، كمهػػةو  أمِّ  كًفػػي كػػافى ٌيػػكى : كا ػػطبلحي،  كػافى ػػيى  هخ ك ػػةو  بػػأحرؼو  خػاصه  ضػػعؼه  ٌك ًٌ  كى
 أ/.147ح. /ؽ(خ فً ستشحثؾ) حركؼي 

ًي  المغًة: ًفي( الشيءً  تغييري ) هعىىِح - ػا غيرى  جعمي ، كػافى  هى ًً ٌيػكى  عميػ ًي  يشػهؿي  كى لىػك حذفىػ  فىػبلى  هجػازنا، كى
 أ/.116هجاًزًيح. /ؽ ًإلىِ حاجةى 

ٍىا المسافي  يرتفعي  هىا الهستعميةي  الحركؼي ح - يى  الحىًؾ، ًإلىِ ًب ًٌ  ب/.152/ؽ .سبعةهح كى

 عشر: كثرة اإلحاالت الرابطة بيف مسائؿ الكتاب بعضيا ببعض, كمف أمثمة ذلؾ: حادم

ٍىا( تىارىةه )حكى  .1 سىيىٍأًتي ،(ًتكىرىةه ) أىٍ مي ـي  كى مىِ الكىبلى ًي  هىا عى ٌىًرمُّ  قىالى ٍك ًؿح ًفي الجى  أ/.90/ؽ .اإًلٍعبلى
ًً  لعدـً : حأىم .2 ًىيؽو ) ًفي سيأًتي ًلهىا كثرًت  ب/.134ح. /ؽ(هىٍىجى
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ًً ح .3 ـي  كعميػػػ ػػػا األكًؿ، ًفػػػي داخػػػؿه  الثالػػػثي  فالقسػػػ ىَّهى ًي  سػػػيأتي ألهػػػرو  أفػػػردى  كا  ًً  التىبيػػػ ح فىػػػبلى  عميػػػ  .إشػػػكاؿى
 أ/.141/ؽ

ٌيكى ح .4 ًي  سيأتي، ًههَّا يفٍـي  كىهىا الككفييفى  هذٌبي  كى ٌيـ فكزىي  ب/.144/ؽ .ح(فىٍعفىًميؿه ) عىدى
ػػلى : ]كى (1)اؿ الجػػاربردمقػػ .5 ػػفً  خػػرجى  لمتخفيػػؼً  :ا قػػاؿى هَّ ػػ) ىحػػكً  عى  بفػػتحً  كى ٌيػػح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[(ـو لى أٍ عى

 ب/.165ح. /ؽبداؿً ي اإلي فً كسيأتً  ،البلـً 
 ب/.170/ؽ .اله دريةىح فقدت إذا الحكـً  إلِ اإلشارةي  كبلهًً  في حكسيأًتي .6
ًبيعو )كى  ،(هى يكفو ) إعبلؿً  في هبسكطنا الخبلؼً  ٌذا ىظيري  حسيأتي .7  ب/.171/ؽ .ح(هى
 الحىػؾً  هػف يحاذيػً كهػا المسػافً  كسػطى  اليػاءً  هخػرجى  كأفَّ  الشػفتيًف، بػيفى  ها الكاكً  هخرجى  أفَّ  حسيأتي .8

 ب/.182/ؽ .األعمِح

 عشر: االستناد في الحاشية إلى مصادر كثيرة كمتنكعة:ثاني 

كاف ابف جهاعة رجبلن هكسكعي ا، كثير االطػبلع، كالقػارئ لحاشػية ابػف جهاعػة يبلحػظ ذلػؾ هػف  
خبلؿ كثرة الكتب التي ىقؿ عىٍا، كالتي شهمت كؿَّ فف تقريبنػا، هػع أفَّ الحاشػية تػتكمـ فػي عمػـ ال ػرؼ، 

ي حاشيتً بكتب هتىكعة كهتعددة، كهف الكتب الىحكية كال رفية التػي اسػتعاف فقد استعاف ابف جهاعة ف
بٍا: )الكتاب( لسيبكيً، ك)الهقتضب( لمهبرد، ك)األ كؿ في الىحك( البف السػراج، ك)الههتػع الكبيػر فػي 
الت ػػػريؼ( البػػػف ع ػػػفكر، ك)الت ػػػريؼ( لمهػػػازىي، ك)سػػػر  ػػػىاعة اإلعػػػراب(، ك)الخ ػػػائص( البػػػف 

مزهخشػػرم، ك)اإليضػػاح فػػي شػػرح الهف ػػؿ(، ك)األهػػالي الىحكيػػة( البػػف الحاجػػب، جىػػي، ك)الهف ػػؿ( ل
ك)ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب(، ك)التذييؿ كالتكهيؿ( ألبي حيػاف، ك)شػرح الهف ػؿ( البػف يعػيش، 
ك)شػػرح الهف ػػؿ( ألبػػي البقػػاء، ك)اإلقميػػد فػػي شػػرح الهف ػػؿ( لمجىػػدم، ك)تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ 

الجيش، ك)كالتسٍيؿ(، ك)شرح التسٍيؿ(، ك)إيجاز التعريؼ فػي عمػـ الت ػريؼ(، ك)شػرح الفكائد( لىاظر 
الكافيػػة الشػػافية(، ك)األلفيػػة(، ك)شػػرح التسػػٍيؿ( البػػف هالػػؾ، ك)كبغيػػة الطالػػب فػػي شػػرح ت ػػريؼ ابػػف 
الحاجػػب(، ك)أبىيػػة األفعػػاؿ( البػػف القطػػاع، ك)شػػرح األلفيػػة( البػػف الىػػاظـ، ك)شػػرح التعريػػؼ بضػػركرم 

يؼ( البػػف إيػػاز، ك)اإليضػػاح(، ك)التكهمػػة(، ك)األهػػالي(، ك)البغػػداديات( لمفارسػػي، ك)الهقت ػػد(، الت ػػر 
ك)الهفتػػاح فػػي ال ػػرؼ( لمجرجػػاىي، ك)شػػرح الكافيػػة( لمرضػػي، ك)هغىػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب(، 

يػة( ك)أكضح الهسػالؾ إلػِ ألفيػة ابػف هالػؾ( البػف ٌشػاـ، ك)شػرح الهغىػي( لمػدهاهيىي، ك)الهقا ػد الىحك 
                                                             

 (.2/230ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((1
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لمعيىػػي، ك)الهسػػاعد شػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد( البػػف عقيػػؿ، ك)تكضػػيح الهقا ػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف 
 هالؾ( لمهرادم، ك)الكافي في شرح الٍادم( لمزىجاىٌي، ك)التعميؽ( لمزعفراىي. 

كاسػػػتعاف بشػػػركح الشػػػافية، كشػػػرح اليػػػزدم، كالرضػػػي، كالىظػػػاـ الىيسػػػابكرم، كالهك ػػػمٌي، كركػػػف 
 روباذم.الديف األست

كلػػـ يقت ػػػر ابػػف جهاعػػػة عمػػِ كتػػػب الىحػػك كال ػػػرؼ، بػػؿ اسػػػتعاف بكتػػب التفسػػػير، كػػػػ)تفسير  
البحر الهحيط( ألبػي حيػاف، ك)الػدر اله ػكف فػي عمػـك الكتػاب الهكىػكف( لمسػهيف الحمبػي، ك)الكشػاؼ( 

، ك)تفسػير لمزهخشرم، ك)حاشية الكشاؼ( لمتفتازاىي، ك)هعػاىي القػروف( لمفػراء، ك)هعػاىي القػروف( لمزجػاج
زىاًؽ، القػػروف( لعبػػد ، بػػف كعبػػد الػػرَّ ، كابػػف حهيػػدو ، كالٍػػركم، كاسػػتعاف  أًبػػي كابػػف الهىػػذًر، كابػػف جريػػرو ػػاًتـو حى

بكتػػب القػػراوت كػػػ)الكشؼ عػػف كجػػكي القػػراوت كعممٍػػا( لهكػػي بػػف حهػػكش، ك)الىشػػر فػػي القػػراوت العشػػر( 
 البف الجزرم، 

هعجػـ الكبيػر( لمطبراىػي، ك)الهسػتدرؾ عمػِ كاستعاف بكتب الحػديث، كػػ)الهعجـ ال ػغير(، ك)ال
ال ػػحيحيف( لمحػػاكـ الىيسػػابكرم، ك)الىٍايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر( البػػف األثيػػر، ك)الهسػػىد( لئلهػػاـ 
أحهػػػد بػػػف حىبػػػؿ، ككتػػػب التػػػاريخ، كػػػػ)تاريخ دهشػػػؽ( البػػػف عسػػػاكر، ك)الهكطػػػأ( لئلهػػػاـ هالػػػؾ، كاسػػػتعاف 

ػاـ الخػكاص(، ك)الهقاهػات( لمحريػرم، بكتاب )شرح هقا د الطػالبيف( لمتفتػازاىي، ك )درة الغػكاص فػي أٌك
ك في التػراجـ كالطبقػات، ك)شػرح  ك)شرح الهقاهات(، لمهطرزٌم، ككتاب )هعرفة ال حابة( ألبي ىعيـ، ٌك
اله ػػابيح( لػػزيف العػػرب، ك)تحريػػر ألفػػاظ التىبيػػً( لمىػػككم، ىاٌيػػؾ عػػف اسػػتخداـ الهعػػاجـ المغكيػػة التػػي 

رم، ك)القاهكس الهحيط( لمفيركز أبادم.أشرىا إليٍا في ٌذا الهب  حث، كهف أٌهٍا: )ال حاح( لمجٌك

 عشر: الدقة في النقؿ, كاألمانة في االقتباس: ثالث

ىقػػؿ ابػػف جهاعػػة عػػف عمهػػاء كثػػر فػػي حاشػػيتً، كاقتػػبس هػػف كتػػبٍـ، كغالبنػػا هػػا كػػاف يكثػػؽ ٌػػذي 
 األقكاؿ كاالقتباسات:

ًً  حقىػػاؿى  - ٍي ًسػػٍيبىكى
كا: (1) يَّػػري ؿى  غى ػػٍرؼً  أىكَّ يىػػةى  الحى ًٌ ٍىًزلىػػةً  يىكيػػكفى  أىفٍ  كىرىا ًي  كىالىُّػػٍكفي  الػػكىاكي  هػػا ًبهى  .األىٍ ػػًؿح ًفػػي لىػػ

 أ/.92/ؽ

                                                             
 (.3/598( سيبكيً، الكتاب )ج(1
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 كرً جػري كالهى  كعً رفيػالهى  ِ الهىػكفً مىػعى  المفظيفً  ك بيفى أى  باإلهالةً  قؼي : الكى (1)رً شٍ ي الىَّ فً  مِّ رً زى الجى  في ابٍ  اؿى قى ح -
ٌى ف هى هى لً  كبً ى ي الهى كى  ًً مى عى  ؿي كَّ عى الهي ، كى ًً بً  كذي أخي الهى  كى ٌي  ؾى لً ذى  ًي بي ذ ػىى  تي اًبػالثَّ ، كى يػ  م الى ك الػذً ٌيػكى  ،اءن دى أى ا كى   
ػػػ ص، ىىػػػ كجػػدي يي  ػػػف أى عى ػػػئى ف أى ًهػػػ دو حى ػػػ ،ًً ًفػػػبلى خً بً  يفى هً دِّ قىػػػتى الهي  اءً رَّ القىػػػ ةً هَّ ٌيػػػبى ػػػك الهى ؿ  ػػػ ًً ًبػػػ كصي ى ي ٍي عى  ّـَ ـ، ثيػػػى
ػػا عى قنػطمى هي  تحً الفىػ ايػةً كى حً ِ لىػإً  اءً دى األى  ٌػػؿً أى  عػضي بى  بى ٌىػد ذى قىػكى  :(2)اؿى قىػ ػف أى هَّ ـ لىػػكى  ،بػيفى  يفى بىػ رأى ك قىػأى  اؿى هى
ػلىػإً  ٌبى ذى  ةً اءى رى القً  ةً هَّ ئى ف أى ا هً دن حى ـ أى مى عٍ أى  ٌى ًً لى إً  ارى شىػ أى الى كى  ،كؿً ا القىػذى ِ  الى كى  ،يػ

 تػبً ف كي ًهػ ابو تىػي كً ًفػ ًي هيػعمى أى  
ٌي هى ىَّ ا ً ، كى ةً اءى رى القً  ٌى هى  كى ا  ي ًفػ تحى الفىػ رشو كى ك كى هػرو ي عى ًبػف أى عى  ريحو شي  في ابٍ ، كى يُّ كِّ هى  ِكى حى  ،عـىى  ،حكم، ىى  به ذ
 أ/.115/ؽ .حاىتٍِ .كرً جري الهى كى  كعً رفي ي الهى فً  ةى الى هى اإلً كى  كبً ى ي الهى 

كىِ ابفي القطاًع ًفي كتاًب )األفعاًؿ( - ، كالفعػؿي  (3)ححى ًي يقاؿي ذلػؾى  االسػتعهاليفً  فى ًهػ ي كػؿٍّ ًفػ األكؿي  أىَّ
 أ/.162/ؽ .حاٌى ككسرً  الجيـً  بضِـّ  كالهضارعي  ،بالق رً  يكالثاىً ، بالهدِّ 

 ككاف غالبنا يختـ اقتباساتو بػ)انتيى(:

دً  - ًٌ ػػكىا ػػٍرًح الشَّ حقىػػاؿى ًفػػي شى
ًي ًبػػالظًَّمٍيـً  أىم: (4)ًلٍمعىٍيًىػػيِّ   ٍى ػػبَّ ، شى ًً ًمػػ هى ػػٍدًح جى مىػػطه  أًلىفَّ البىٍيػػتى ًفػػي هى ػػذىا غى ٌى  :
ػػػٍيًرًي  ًة سى ًمػػػي ًفػػػي سيػػػٍرعى هى ٍىػػػِح. جى ٍىػػػا. اٍىتى ٍىػػػارنا  ًليىً ػػػؿى ًإلىٍي ىى ػػػاته يىًسػػػٍيري لىػػػٍيبلن كى ًي بىٍيضى ػػػالظًَّمٍيـً الػػػذِّم لىػػػ كى

 ب/.90/ؽ
ازى  فىًإذىا: قيؿى  فإف: الهيٍكً ًميُّ  حقىاؿى  - ٍجػرىةو )كى ( ًكٍسػرىةو ) ًهٍثػؿً  ًفػي االٍتبىػاعي  جى ػبى ( حي : ىىٍحػكً  فىػي الفىػٍتحي  ككىجى

ٍهعنػا يىكيػٍكفي  فىػبلى  الكىاًحػًد، ً ػيغةي  تىغىيَّػرىتٍ  فىقىدٍ  ،(قىٍ عىةو ) ا، جى حن ػحَّ ػا االٍتبىػاعى  ًبػأىفَّ : أيًجٍيػبى  هي ى  كىػافى  ًإىَّهى
فىةً  االٍسـً  بىٍيفى  ًلٍمفىٍرؽً  ٍهعً  الى  كال ِّ ٍىِح. الجى  أ/.91/ؽ .اٍىتى

 كنادرنا ما يذكر القكؿ دكف نسبو إلى صاحبو:

 كقػاؿى  ،كلػِ بػالتغييرً أا طرفنػ الكاقػعى  الحػرؼى  ألفَّ : (5)ازو يىػإً  ابفي  قاؿى  ،الثاىيةً  كلِ دكفى األ ا قمبتً هى ىَّ حإ -
ػػىَّ ا  ك  .اىتٍػػِ. كؿو أ غيػػرى  ا كاىػػتٍ ذى إً ا ٍىػػػ بخبلفً كالن أ ا كاىػػتٍ ذى إً  ال تغيػػري  الٍهػػزةى  فَّ أل :(6)يي غيػػري   ا قمبػػػتٍ هى

                                                             
 (.2/74( ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج(1
 (.2/75( ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج(2
 (.1/24( ابف القطاع، األفعاؿ )ج(3
 (.4/2030العيىي، الهقا د الىحكية )ج ((4
 (.109( ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص(5
 (.10/5013ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((6
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ػػػا كى ٍىػػػختً أل هكاخيػػػةه  يفٍػػػ الػػػكاكى  ـ تػػػكاخً ف لىػػػا ً ك  الٍهػػػزةى  فَّ أل  ٌهػػػزةن  ف ا ًهػػػٍىػػػىَّ إ ف حيػػػثي ًهػػػ لػػػؼي األ يًٌ
ٍى عى  ا كىائبةه ٍى هخرجً   ،ذلػؾى  رى ثيػ ككى كالن أا ٍىػهجيئي  ؼى ًلػأي  الٍهػزةى  فَّ أل: يػازو إ ابػفي  كقػاؿى  ،كالن أ ي الزيػادةً ا فً ى
ػىَّ إـ ٍي ىَّ إ :(1)افيِّ السير  ا قكؿي ىى ٌي  ًي ا قمتي هى  ذلؾى  كىظيري  :قاؿى  ػهى ـى ا عكضي  ؼى ًلػأي ا ٍىػألىَّ  ( ّـَ ٍيػالمَّ )ي ًفػ كا الهػي
أ/. فكثؽ ابف جهاعة قكؿ ابػف إيػاز، كالسػيرافي، كلػـ 167/ؽ .(حـٍي تٍ سي )كى  (،ـقي رٍ زي ػ)كى  اخرن وا ٍى زيادتي 

ػذا  يىسب القكؿ لىاظر الجيش، هع أفَّ القكؿ بالحرؼ الكاحد أخذ هف كتاب )تهٍيد القكاعػد(، ٌك
 ىادر الحدكث في ٌذي الحاشية.

 

  

                                                             
 (.1/184السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج ((1
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 مكقؼ ابف جماعة مف شراح الشافية المبحث الثالث:
 :  مكقفو مف الجاربردم:أكالن

ي كثيرة، كهف األهثمة عمِ ذلؾ:مكافقاتو لو- أ  ، ٌك
  ،ك تبع لسيبكيً، هع هخالفة اليزدم هكافقتً لمجاربردم تبعنا لمه ىؼ كالرضي كركف الديف، ٌك

 كهثاؿ ذلؾ ها كرد في اختبلفٍـ في زىة )ضٍيأ(:

ٍٍيىاءح.(1)قاؿ ابف الحاجب ( لهجيء ضى ٍٍيىأ( )فىٍعؤلى  : حك)ضى

 ٌػك: الزجػاج كقػاؿ سػيبكيً، هػذٌب هكافقنا اله ىؼ، كهبيِّىنا أ ؿ ٌذا الهذٌب: حٌذا (2)الرضيقاؿ 
 كقػكلٍـ: ٌػذا، إال فىٍعيىػؿ الكبلـ في يجئي  كلـ: قاؿ ضاٌيت ... بهعىِ ضاٌأت: قكلٍـ هف فىٍعؤلى  ال فىٍعيىؿ

ٍٍيىد( ٍٍيىأ ه ىكع، )ضى  تىبػت، ال التػي لمرهمػة قيػؿ ككػذلؾ الرجػاؿ، تضػاٌي فإىٍَّػا تحػيض، ال التػي: كالضَّ
 هػف أشػٍر اءباليػ ضػاٌيت أفَّ  أحػدٌها:: لشيئيف سيبكيً هذٌب يترجح لكف ىادراف، كبلٌها كفىٍعيىؿ كفىٍعؤل

ػػك أف كالثػػاىي: ضػػاٌأت،  ككػػذا زائػػدة، فيػػً فػػالٍهزة هى ػػرؼ، غيػػر لككىػػً خػػبلؼ  بػػبل فعػػبلء ضػػٍيأ، ٌك
 بهعىايح. الذم األكؿ

ذا  ا–ٌك ػي- ضٍيأ أف حكـ ثهة : حكهف(3)قاؿ هذٌب ركف الديف، -أيضن  الرجػؿ تشػبً التػي الهػرأة ٌك
 .فعبلءح كزف عمِ ضٍياء لهجيء )فعيؿ(  ال )فعؤل( كزف عمِ -تحيض كال ثديٍا يتدلِ ال أىً في

ػك  ػا–ٌك ( ال )فعمػؿ( كجعفػر  لهجػيء ضػػٍياء (4)هػذٌب الجػاربردم، قػاؿ -أيضن : ككػاف ضػٍيأ )فعػؤلى
ذا ثبػػت أفَّ الٍهػػزة زائػػدة فػػي ضػػٍياء فكػػذا فػػي بهعىاٌػػا، ك)ضػػٍياء( كحهػػراء  بػػدليؿ هىػػع هػػف ال ػػرؼ، كا 

 ضٍيأ، فقدـ االشتقاؽ عمِ عدـ الىظير.

: حاسػػتدؿ (5)إال أفَّ اليػزدم لػـ يػرتض هػػا ذٌػب إليػً الشػارحكف، كرأل تسػػاكم )فعػؤل( ك)فعيػؿ(، فقػاؿ
ػػك فعػػبلء  كحهػػراء، فهػػف الحكػػـ بزيػػادة عمػػِ أفَّ ضػػٍيأ فعػػؤل، كالتقػػدير: فعمػػع، بأىَّػػً قػػد جػػاء ضػػٍياء، ٌك

                                                             
 (.71ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((1
 (.339-2/338الشافية )ج( الرضي، شرح (2
 (.2/586( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
 (.2/44شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((4
 (.318-1/317( اليزدم، شرح الشافية )ج(5
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فيػػً  -يعىػػي الٍهػػزة–: ههػػا ثبػػت أىٍَّػػا (1)الٍهػػزة فػػي ضػػٍياء يمػػـز الحكػػـ بزيادٌػػا فػػي ضػػٍيأ، قػػاؿ سػػيبكيً
هػػا هشػػتقاف هػػف ضػػاٌي، إذا شػػابً  ألىٍَّػػا  زائػػدة ضػػٍيأ  ألىَّػػؾ تقػػكؿ: ضػػٍياء، كهػػا تقػػكؿ عهيػػاء، ... ٌك

 تشبً الرجؿ في عدـ الحيضح.

كأهَّا ابف جهاعػة فمػـ يكافػؽ اليػزدم فػي إىكػاري أف يكػكف ضػاٌيت أكثػر اسػتعهاالن هػف ضػاٌأت، 
ػػ) فَّ أى الثػػاًىي: ]قػػاؿ الجػػاربردم:  ٌى ضى ًي ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[اسػػتعهاالن  كثػػري أ (تي يٍ ا  :(2)ًي كعبارتيػػ ،شػػارحه  هىعػػ

ػػأك  ػػ)ا هَّ ٌى ضى ػػ الكػػبلـً  فػػي ف ػػيحً  فسػػتعهؿي  (تي أا ٌى ضى ػ)كى ٌِوُُنَ ﴿ :-ِالى عىػػتى – اي  قػػاؿى  (،تي يٍ ا  كقػػكؿي  ،(3)﴾َُٔعااا
ػػػ) :الشػػػارحيفى  ٌى ضى ًً   بشػػػيءو   لػػػيسى اسػػػتعهاالن  أكثػػػري  (تي يٍ ا  قمػػػةً  ب/133/ؽ عمػػػِ التىزيػػػؿً  إلػػػِ كػػػكفً  ألدائػػػ
ػفى  ،األكثػري  ٍػا قػرأى ؿ بً بىػ ،بػاألخرل د جػاءى قى  التىزيؿى  ألفَّ   بشيو  كليسى  .ًي هي بلى ىتٍِ كى ا .االستعهاؿً   ،األكثػري  يى ًٍ

ٍى مى عى  الضهةً  لىقؿً   الياءً  فى هً  بدؿه  ي اآليةً فً  الٍهزةى  فَّ إً  :د قيؿى قى كى  اح. األ ؿي  يى ًٍ ا فى ي    أيضن
  ،ػػك تبػػع لػػػركف الػػديف، ككافقٍهػػا اليػػػزدم كهػػف األهثمػػة عمػػِ هكافقػػػة ابػػف جهاعػػة لمجػػػاربردم، ٌك

إعػبلؿ خبلفنا لمىظػاـ الىيسػابكرم إعػبلؿ )أدكر، كأعػيف(، فيػرل ركػف الػديف ككافقػً الجػابردم أفَّ 
 ىحك: )أىٍدكير، كأىٍعييف( لك أعؿَّ لـ يكف إال بالىقؿ كاإلسكاف.

، كال هخالؼح.(4)قاؿ ابف الحاجب  : حكىحك )أدكر، كأعيف( لئللباس، أك ألىًَّ ليس بجارو

 حركػة بحػذؼ إال يعػؿَّ  لػـ أعػؿَّ  لػك ألىػً االلتبػاس  لػدفع كأعػيف(  )أدكر، : حك ػحَّ (5)قاؿ ركف الػديف
 أدكر في ػػير أعػػيف، فػػي لميػػاء العػػيف ككسػػر اليػػاء حركػػة كبحػػذؼ، أدكر فػػي لمػػكاك الػػداؿ كضػػـ الػػكاك،
ػك كعػاف، دار،: بهضػارع االلتبػاس يح ؿ كحيىئذو  كأعيف،  يعػيف فػبلف عميىػا عػاف: هػف، أعػيف أدكر: ٌك
 أىػػً: يعىػػي لمفعػػؿ، هخالفنػػا كال الفعػػؿ، عمػػِ جارينػػا كأعػػيف أدكر لػػيس هثػػؿ كألىَّػػً عيىنػػا،  ػػار إذا: عياىػػة
 أف بشػػرط لمفعػػؿ هكافقنػػا يكػػكف أف اإلعػػبلؿ فػػي الهعتبػػرة الهكافقػػة ألفَّ  هعتبػػرة  هكافقػػة لمفعػػؿ هكافقنػػا لػػيس
 كجػػػب، الهخالفػػػة تمػػػؾ كأعػػػيف أدكر فػػػي تكػػػف لػػػـ كلهػػػا. يػػػأتي هػػػا عمػػػِ خػػػاص بكجػػػً لػػػً هخالفنػػػا يكػػػكف

 .اإلعبلؿح شرط لفقداف الت حيح 

                                                             
 (.4/325سيبكيً، الكتاب )ج ((1
 (.1/318شرح الشافية )ج ( اليزدم،(2
 [.30( ]التكبة: (3
 (.99عمهي ال رؼ كالخط )ص( ابف الحاجب، الشافية في (4
 (.770-2/769ركف الديف، شرح الشافية )ج ((5
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ذا ٌك هذٌب اليزدم (1)كىقؿ الجاربردم ، إال أفَّ الىظاـ (2)ٌذا الكبلـ عف ركف الديف، ٌك
: حكىحك أدكر كأعيف، (3)الىيسابكرم يرل أفَّ إعبللٍها لك كاف لكاف بالقمب، كليس بالىقؿ كاإلسكاف، قاؿ

فنا  جهعي دار كعيف، إىَّها لـ يعؿَّ لبللتباس بهاضي اإلدارة كاإلعاىة لك أعبلَّ بقمب الكاك كالياء أل
 لتحركٍها كككف ها قبمٍها في حكـ الهفتكح  لككىً هفردٌها كذلؾح.

أ/: 178غير أفَّ ابف جهاعة يذٌب هذٌب ركف الديف الجاربردم كاليػزدم، هخالفنػا لمىظػاـ، فقػاؿ /ؽ
ػ الكػبلـً  ٌػذا عىػدى  ذكري  األىسبي ح ػ إعػبلؿى  ، لكػفَّ كاإلسػكافً  بالىقػؿً  ًي ا إعبلليػعمػِ هى إال  لػيسى  لػك أعػؿَّ  ا ذكػرى هى

ػػك الهكافػػؽي  ،الشػػارحي  يي رى بٍهػػا عمػػِ هػػا قػػرَّ  ػػلً  ٌك ـي  ، كخػػالؼى (4)إلػػِ اله ػػىؼً  الهىسػػكبً  ا فػػي الشػػرحً هى الىظػػا
(5) 

 ح.فميتأهؿٍ  ،كاإلعاىةً  ي هف اإلدارةً حيىئذو بالهاضً يمتبسي  ًي إىَّ  :، كقاؿى بالقمبً  ك فرضى لى  ًي فجعمى 

  البف الحاجب كالرضي كابف الىاظـ كركػف كهف األهثمة عمِ هكافقة ابف جهاعة لمجاربردم تبعنا
 الديف، ككفاقنا لميزدم، خبلفنا البف ٌشاـ قضيَّة اإلعبلؿ، أقبؿ اإلدغاـ ٌك أـ العكس؟

  ) (  لمهثمػيف، كقػد يكسػر الفػاء بخػبلؼ بػاب )قىػًكمى ًيػيى قاؿ ابف الحاجب: حككثر اإلدغػاـ فػي بػاب )حى
 ألفَّ اإلعبلؿ قبؿ اإلدغاـح.

كثػػر اإلدغػػاـ فػػي بػػاب )قػػكم( هػػع أفَّ أ ػػمً: )قػػكك(  ألفَّ اإلعػػبلؿ هقػػدـ عمػػِ : ح(6)قػػاؿ الجػػاربردم
ىَّهػا قمىػا اإلعػبلؿ هقػدـ  ألفَّ سػبب  اإلدغاـ، فمهَّا اىقمبػت الػكاك الهتطرفػة يػاء لػـ يبػؽ هقتضػِ اإلدغػاـ، كا 
اإلعػػػبلؿ هكجػػػب لئلعػػػبلؿ، كسػػػبب اإلدغػػػاـ لػػػيس بهكجػػػػب لئلدغػػػاـ، بػػػؿ هجػػػكز، كيػػػدؿ عميػػػً اهتىػػػػاع 

 ح في باب )رضي(، كجكاز الفؾ في باب )حيي(ح.الت حي

                                                             
 (.2/284( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.2/489( اليزدم، شرح الشافية )ج(2
 (.2/366الىظاـ، شرح الشافية )ج ((3
 (.2/441( ابف الحجاب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج(4
 (.2/336الىظاـ، شرح الشافية )ج ((5
(، كركػػف 3/162(، كاىظػػر: الرضػي، شػػرح الشػػافية )ج2/265شػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػرح الجػػاربردم )ج ((6

 (.2/480(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/359(، كالىظاـ، شرح الشافية )ج2/755الديف، شرح الشافية )ج
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يػػػرل أفَّ اإلدغػػػاـ هقػػػدـ عمػػػِ اإلعػػػبلؿ، كقػػػد كافػػػؽ الغػػػزمُّ الشػػػراح خبلفنػػػا البػػػف  (1)إال أفَّ ابػػػف ٌشػػػاـ
مىػِ هقػدـه  اإلعبلؿى  ألفَّ ]ٌشاـ، فقاؿ هحشِّينا عمِ قكؿ الجاربردم   غيػرييي، قػاؿى  حكػذا أ/:174/ؽ [اإلدغػاـً  عى

، ابفي  كخالؼى   .ألفناح ال ياءن ( أئهةو ) ٌهزةً  إبداؿً  بدليؿً  العكسي  الهعركؼي : فقاؿى  ٌػػػػشػػػػاـو

 مخالفاتو لو: - ب
  قاؿ الجابردم ههثبلن لها يحكـ فيً بالزيادة إف خرجت الزىتػاف عػف األ ػكؿ عمػِ تقػدير أ ػالة

ػػك الق ػػير  إذ ال ىظيػػر لػػً فػػي كبلهٍػػـ عمػػِ تقػػدير أ ػػال ة الحػػرؼ أك زيادتػػً: حككحىطػػأك، ٌك
: فؤلىَّػا ال ىسػمـ أىَّػػً ال ىظيػر لػػً عمػِ تقػػدير  ػػا أكَّالن الىػكف، كال عمػِ تقػػدير زيادتػً. كفيػػً ىظػر  أهَّ
ٍمػك(، كىظيػري )ًكٍىتىػأك( لعظػيـ المحيػة ... أك )ًفٍىعىػاؿ(، كىظيػػري  زيػادة الىػكف  ألىَّػً كزىػً حيىئػذو )ًفٍىعى

 ر لً عمِ أ الة الىكف، فإفَّ ىظيري )ًقٍرطىعب(ح)ًسٍىدىأك(، كأهَّا ثاىينا: فؤلىَّا ال ىسمـ أىًَّ ال ىظي
 (2)القػػاهكسً  فى ًهػػ كالهفٍػكـي  ،سػػابؽً لا (كو ٍمػػعى ىٍ فً )ِ مىػعى  هعطػػكؼه قػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح]قكلػً: أك ًفٍىعىػػاؿ[ 

ًً  ،كؿي األ كى ٌيػػ يً كغيػػرً   زيػػادةى  فَّ ب/ إ142/ؽ :(4)اليػػزدم بػػؿ قػػاؿى  ،فيهػػا سػػيأتي (3)اله ػػىؼي  جػػزـى  كبػػ
ًً مى كا عى ا اتفقي هَّ هً  الكاكً    ح.ي

 كقػاؿ الككفيػكف: ٌػك (5)قاؿ الجاربردم ، (  أم: حمقػتي ػؿ( هػف )أكسػيتي ح ك)هيٍكسىِ( الحديػد: )هيٍفعى
)فيٍعمىػػِ(، هػػف هػػاس يهػػيس  أم: تبختػػر، كاألكؿ أكلػػِ  ألفَّ ىسػػبتً إلػػِ الحمػػؽ أكثػػر هىٍػػا إلػػِ 

 التبخترح.
 :[رً تيػخٍ بى ِ التى لىػإً ا ٍىػىٍ هً  كثػري أ ؽً ٍمػحى ِ اللىػإً  ًي ىسػبتى  ]ألفَّ قاؿ ابف جهاعة هحشِّػينا عمػِ قػكؿ الجػاربردم 

ٍي ح ػ) فى ًهػ (ِمىػعٍ في )ك ٌي  :كاأف يقكلي  ـل  ،(6)ي القػاهكسً ًفػ ايي كىػحى  ،ؽً ٍمػحى بهعىػِ ال ،فسػككفو  بفػتحو  (سً ؤٍ الهى
ًي  ؾى لؿ ذقى ىى كى   أ/.136/ؽ ح.حي جَّ رى ا الهي ذى ٌى  فيسقطي  ،(7)الشريؼي  عى

 ك(8)قاؿ الجاربردم ك الترابح. : حككاف )عىفىٍرىىِ(، ٌك  األسد: )فىعىٍىمىِ( هف )العىفىر( بالتحريؾ، ٌك
                                                             

 (.4/390الؾ )ج( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف ه(1
 (.37الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((2
 (.83، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص( ابف الحاجب(3
 (.1/345الشافية )ج ( اليزدم، شرح(4
 (.2/60ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((5
 (.575( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )(6
 (.2/596الشافية )ج( ركف الديف، شرح (7
 (.2/51ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((8
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ـي الىَّ  ًي ضػػبطى  قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح ظػػا
ي ًفػػ التهريػػ ي  ذو ئػػحيى كهعىػػايي  ،أحسػػفي  كى ٌيػػكى  ،السػػككفً ب يي كغيػػري  (1)

ٌي ِ السككفً مى عى كى  ،ترابً ال :أم  التحريؾً ب رً فى العى  ػكى  ،العػيفً  بفتحً  كى ،   فى ًهػ ِ(ىىػرٍ فى عى ) فَّ أى  دريػدو  ف ابػفً عى
 ب/.134/ؽ ح.الشديدي  الغميظي  كى ٌي كى  :(2)قاؿى  ،الفاءً  كسككفً  ،العيفً  بكسرً  (رً فٍ العً )

 ككردت في حاشية ابف جماعة العديد مف العبػارات التػي تعػد  فػي مجمميػا مػف قبيػؿ المؤاخػذات,
ي أهيؿ إلِ الهخالفة كاالعتراض هىٍا إلِ الهكافقة، كهىٍا:  ٌك

 ب/.159يخفىِح. /ؽ ال كىهىا العكسي  حاألحسفي  -
ًي  هىا عمِ الكبلـً  عىدى  ٌذا ذكري  حاألىسبي  -  أ/.178كاإلسكاًفح. /ؽ بالىقؿً  إعبللي
 ب/.191/ؽ .يخفِح ال كها ياءن  كالٍهزةي  ألفنا، الياءي  قمبتً  ثيّـَ : األىسبي ح -
ًي  األحسػػػػػفي ح - ف يػػػػػػاءه، بعػػػػػػدىٌا العػػػػػػيفي  ٌػػػػػي بٍهػػػػػػزةو  ضػػػػػػبطي ًي، األ ػػػػػػؿي  كػػػػػافى  كا   .فميتأهػػػػػػٍؿح عكسيػػػػػػ

 ب/.191/ؽ
، فيًح - ح. /ؽ أف كاألقربي  ىظره  ب/.191يقاؿى
ًيح. /ؽ أعؿَّ  إفٍ  بالٍهزً  يعؿُّ  حاألكضحي  -  ب/.178فعمي
لىكح - ًً  عىبَّرى  كى ح. /ؽ أخ ري  لكافى  ًب  أ/.128كأشهؿي
 ب/.185ب/، /ؽ113حلكاف أحسفح. /ؽ -
مىِ لىيسح - ح. /ؽ عى ًً  أ/.130عهكًه
ح أىسبي  األكؿي  كالهعىِح -  ب/.137/ؽ .بالهقاـً
ح. /ؽ فيًح -  ب/.189بحثه
ًً  التهثيؿً  حًفي - ح. /ؽ ب  أ/.150ىظره
ح. /ؽ تعارضى  أف لؾح -  ب/.187ذلؾى
ًيح. /ؽ كال حيحي ح -  ب/.179خبلفي
 استدراكاتو عميو: - ت
 يذكر هزيدنا هف القائميف بهسألة ها: .1

ًً  الهسػػهكعى  لىًكػػفَّ ]: (3)قػػاؿ الجػػاربردم -  األ هعػػػػػيُّ  يىفػػردً  حلىػػـ ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[الهػػدُّ  ًفيػػ
ًي  بىؿ الق ًر، بركايةً  ح. /ؽ أىبيك كافىقى يدو  ب/.128زى

 يذكر الهزيد هف األدلة: .2

                                                             
 (.2/241( الىظاـ، شرح الشافية )ج(1
 (. 2/766( ابف دريد، جهٍرة المغة )ج(2
 (.2/11( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(3
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ًٍـ]: (1)قػػاؿ الجػػاربردم - ِـّ  فىٍعػػكىةي : )لقىػػٍكًل ػػ ػػا– حاسػػتيدؿَّ  ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:([السُّ ٍيـ -أيضن  بػػأىَّ
مىػػةن ) بىىىػػكا مىػػِ األفػػاًعي الكثيػػرً  لمهكػػافً ( هىٍفعى ٍىػػا الٍهػػزًة  بحػػذؼً ( هىٍفعىػػاةو ) عى  كلػػك زائػػدةه، ألىَّ
ٍأفىعىةه : )لقيؿى  أ ميةن  كاىت ُـّ )كى (. هى  أ/.134/ؽ .السيًفح هثمثي ( السُّ

ًٍـ]: (2)قػػػػاؿ الجػػػػاربردم - ػػػػٍأليكؽه  رجػػػػؿه : )لقىػػػػٍكًل ػػػػا– حاسػػػػتيًدؿَّ  ، قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة:([هى  -أيضن
ًٍـ ػفً  كأجيػبى  ،(ألؽ: )بقىٍكًل ًً  الٍهػزةً  كػكفً  احتهػاؿً  عى ػفً  بػدالن  فيػ ٍىا الػكاًك  عى ػا الىضػهاًه  كهى
ًٍـ ًفي ٍيـ بأفَّ (: أعد: )الرجؿً  كعدً  ًفي قىٍكًل مىػِ دليػؿه ( ألػؽً ) فػي الٍهػزةى  التػزاهى ٍىا، عى  أ ػالىًت
لىك ػا( كلػؽ: )ى لقػالكا( أعػد) قبيػؿً  ًهف كافى  كى ػدى : )قػالكا كىهى ٍيـ( كىعى ًبػأىَّ ػأليكؽه : )قػاليكا كى لىػك ،(هى  كى

ٍكليػكؽه : )لقالكا( ألؽ) ًفي بدالن  الٍهزةي  كاىتً  ًً  الػكاكً  لقمػبً  هقتضػيى  الى  ًإذ ،(هى ػا ٌهػزةن  فيػ  كىهى
مىيًً  ،(3)الههتع ًفي  أ/.135/ؽ .قريبناح سيأتي. هيًىعى  كىعى

 يذكر الهزيد هف القيكد كالشركط لمهسألة أك القاعدة: .3
ػػأ– ]كتػػزادي : (4)قػػاؿ الجػػاربردم - ف أ (5)غيػػريي  زادى ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[سػػاكىةن  ثالثػػةن  -ايضن

ـي  ،هدغهػػةو  غيػػرى  كػػكفى تف أك  ،ا حرفػػافً ٌى بعػػدى  يػػأتيى   (،دو ىيػػرٍ عي ) :ي ىحػػكً ا ًفػػٍىػػبزيادتً  فػػبل يحكػػ
 أ/.146/ؽ ح.ال بدليؿو إ (سو ىَّ جى عى )كى 

ًي هً  يفٍـي ح ، قاؿ ابف جهاعة:[(دي عً يى ) ف ىحكً ]هً : (6)قاؿ الجاربردم - ف أ كى ٌيػكى  ،ثالػثه  شػرطه  ىػ
ػىَّ إ ي الفعػؿً ا فً ٍى حذفى  فَّ أل  الكاكى  لـ يحذؼً  اسـو ي فً  فمك كافى  ،ي فعؿو فً  ذلؾى  يككفى   ا كػافى هى

ػكى )ف ًهػ (يفًطػقٍ يى ) ي هثػاؿً ًفػ فعمِ ٌذا ىقػكؿي  ،االسـً  بخبلؼً  ي ثقيؿو فً  ذلؾى  الستثقاؿً   (:دعى
 أ/.169/ؽ .حيً كغيرً  (7)ي الػػتسػػػٍػػػيػػؿً فً  ًي قالى  (،يدعً كٍ يى )

 ثانينا: مكقفو مف الرضي:

ػػػك ىجػػػـ األئهػػػة، كاضػػػح جػػػد ا فػػػي ٌػػػذي   الحاشػػػية هػػػا لمرضػػػي هػػػف التقػػػدير كالتقػػػديـ، كيػػػؼ ال ٌك
كبالىظر إلِ ها استشٍد بً ابف جهاعة هف الىقكؿ عف شرح الرضػي عمػِ قمتٍػا ىجػدي سػاقٍا هكافقنػا لػً، 

ا بكبلهً ها يرل أىًَّ هحتاج إلِ تكضيح هف كبلؾ الجاربردم أك غيري، كهف أهثمة ذلؾ:  أك هكضحن

                                                             
 (.2/52( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.2/57ج) الهرجع السابؽ ((2
 (.159( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(3
 (.2/106ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((4
(، كىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد 295( ابػػف هالػػؾ، تسػػٍيؿ الفكائػػد كتكهيػػؿ الهقا ػػد )ص(5
 (.10/4435)ج
 (.2/242دم )جشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربر  ((6
 (.139( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(7
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[(1)قػػاؿ الجػػػاربردم - ًبػػيِّ ٍهػػيَّ فىػػػٍرعي العىرى ـي األى : ]أًلىفَّ األىٍعجى ًضػػػيُّ ، قػػػاؿ ابػػف جهاعػػػة: حقىػػاؿى ىىٍجػػػ ػػًة رى ًئهَّ
ػػةي ًفػػي (2)الػػدٍِّيفً  ػػافه : العيٍجهى ًي ًلسى اًلطىػػ ـو أىٍف الى يىخى ًبيَّػػًة  ًإًذ األىٍ ػػًؿ ًفػػي كيػػؿِّ كىػػبلى ًب فىػػٍرعي العىرَّ ـً العىػػرى كىػػبلى

 

ًبيَّػػػةي  ، فىتنكيػػػٍكفي العىرى ػػػرى ًلػػػؾى أىفَّ  ًإذىفٍ  وخى ذى ػػػًة  كى ػػػارىةي العيٍجهى ٍىػػػاءي أىهى ٌيىىػػػا: ال قىػػػاؿى  ػػػا. كى ػػػـً فىٍرعن ـً العىجى ػػػبلى ًفػػػي كى
ًهيَّ  ًف التٍَّذًكٍيًرح.  العىجى ًبيًَّة، كىهىا أىفَّ التَّأىًىٍيثى ىيًقؿى عى  ب/.97/ؽىيًقؿى ًإلىِ العىرى

ػػةً قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح - ـي األىًئهَّ قىػػاؿى ىىٍجػػ
ػػا (3) التَّػػاءي ًفػػي )فىرىاًزىىػػةو(: كىأىهَّ

ػػٍكزي أىٍف تىكيػػٍكفى (4) ىىاًدقىػػةو( فىتىجي )زى ، كى
ًد. اىتٍِ ا ًهفى اليىاًء، كىأىًف يىكيٍكفى ًلتىٍقًرٍيًب الكىاحى  ب/.97ح. /ؽًعكىضن

 كأخذ ابف جهاعة عددنا ال بأس بً هف االقتباسات هف شرح الكافية:
 ػػ(5)قػػاؿ الرضػػيُّ ح ػػ)ك ،ا الفػػاءي : أهَّ ػػ خػػبلؼ عىػػدٌـ أفَّ بل فىػػ (ؿٍ بى  هقػػدرةن  (بَّ ري ػ)لػػيس بٍهػػا بػػؿ بػػ رَّ الجى

 أ/.116/ؽ .حاهى ٌي بعدى 
 ػػ: لى (6)يُّ ًضػػالرَّ  اؿى قىػػ ح ا ٍىػػالً كى زى بً  تػػزكؿي كى  اءً دى الىِّػػ حػػرؼً  حػػدكثً ب  ي الهىػػادلًفػػ تحػػذؼي  الضػػهةي  اىػػتً ا كى هَّ

ػكى  ،فعً الرَّ ت كى ارى  ى  ػ رى الى ) تحػةي فى  ؾى لً ذى كىػكى  ،اٍىػلى  ةً مىػاهً العى كى  اءً دى الىِّػ ت حػرؼي ارى  ى ػ هشػابٍةً مً فى  (ؿى جي  ةً هَّ الضَّ
ف يرفعى أى  ازى جى  لمرفعً 

ؿٍ مِّ قى كى  ،لمهرفكعً  ةً عى ابً التَّ ا كى ٍى ىَّ   أًلى الهفردةى  عى التكابً  
ػ   ةً كىػرى حى  تبعيػةً  ف اسػتىكارً ا ًهػيئن شى

ػالًتػ البىػاءً  لحركػةً  اإلعرابً  ًٌ ػًفػ بعيػدو  غيػري  الرفػعً  كػكفي  ،األ ػؿً  ؼي بلى ًخػ يى ي  ٌى   الهفػردً  التػابعً ا ذى ي 
ػػػلىػػػ ًي ىَّػػػأًلى  ػػػتى ل لى ادن ىىػػػهي  افى ك كى ػػػلى   ؾى رَّ حى ػػػ :مأى   فػػػعً ً الرَّ بى شى الهىػػػادل  ذً إً  ،الهضػػػاؼً  ابعً التَّػػػ ؼً بلى ًخػػػبً  ِـّ الضَّ

 أ/.121/ؽ .حاىتٍِ . بً الىَّ  كاجبي  الهضاؼي 
 ثالثنا مكقفو مف اليزدم:

الىقؿ عىػً، كبػدا جمي ػا أىَّػً أفػاد قد أكثر ابف جهاعة هف الرجكع إلِ شرح اليزدم، كها أكثر هف  
هف كثيرنا، كقد كافػؽ اليػزدم فػي عػدد غيػر قميػؿ هػف الهسػائؿ، خبلفنػا لمجػاربردم كلغيػري هػف الشػراح، إال 

 أىًَّ خالفً في عدد أكبر هف الهسائؿ.

ػػػك هخػػػالؼ لػػػً أف يىقػػػؿ عىػػػً بمفظػػػة   ككػػػاف هػػػف هػػػىٍب ابػػػف جهاعػػػة فػػػي ىقكلػػػً عػػػف اليػػػزدم، ٌك
أغمب األحياف، كىادرنا ها ي رح باسهً، كها كاف يعهد إلِ الت ػريح باسػهً فػي حػاؿ )شارح( هىكرنا في 

 الهكافقة.

                                                             
 (.1/546)ج الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((1
 (.1/106الرضي، شرح الشافية )ج( (2
 (.3/328الهرجع السابؽ )ج ((3
 (.3378/ 2)ج العرب لساف . ابف هىظكر،هعرَّب أعجهي، الشطرىب لعب هف: الًفرزاف ((4
 (.4/289( الرضي، شرح الكافية )ج(5
 (.1/364)ج هرجع السابؽ( ال(6
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 كمف أمثمة ذلؾ منكرنا: -

ًً رد، ح . قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:ًإذ قبػػؿى األلػػًؼ ألػػؼه أخػػرىل[]لىكىػػف ليسػػٍت بهفػػردةو : (1)قػػاؿ الجػػاربردم ًفيػػ
ٍىػا  ، ًإفَّ ذكرى اإلفراًد لغكه  ألفَّ اآلخرى (2)لقكًؿ شارحو  ًي الػردِّ أىفَّ هعىػِ ككًى ًً حػرفيًف، ككجػ هحاؿه أىف يككفى فيػ

ًي ي ػػدؽي أىفَّ  ػا ًفػي الههػػدكًد، فإىَّػ ػػف أخػرىل قبمٍػػا ليسػت به ػاحبةو أللػػؼو سػابقةو عميٍػػا كىهى هفػردةه اىفراديٌػا عى
ف لـ يكف تمؾى أخرل، كل ًً وًخرىيي ألؼه قبمٍا أخرل، كىاً  ػا–قىٍكًلػ ًي ردًِّي هحػاؿه،  : ًإفَّ اجتهػاعى ألفػيفً -أيضن –ككجػ

ا ًي.  -أيضن كيي، كىالى هاىعى ًهى ري ٍيهىا تقديرم، كىهىا قرَّ ، فىػبلى هجػاؿى  كقكلً: ]حيىئذو أىفَّ اجتهاعى لفظي اآلخًر يػأبِ ذلػؾى
ا–لمتقديًر  ـى سقكطه -أيضن قىد تقدَّ ًي، كى مىِ هىا فٍه  ب/.127/ؽ .ح[ هبىي، عى
 كمف أمثمتو بالتصري  مع المخالفة: -

ػػػ]كى : (3)الجػػػاربردمقػػػاؿ   كشػػػرحي  ،(4)الشػػػريؼى  رادى قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: حأ .[الشػػػارحيفى  بعػػػضي  يي ا ذكػػػرى هى
ػػػلً  هكافػػػؽه  (5)الىظػػػاـً  ػػػ ا لبيػػػافً ىىػػػٌي  ًً ي شػػػرحً ًفػػػ اله ػػػىؼي  كلػػػـ يتعػػػرضً  ،حي ر الشػػػا ا شػػػرحى هى  كقػػػاؿى  ،الكمهػػػةً  يً ذً ٌى
 الهتحركػةى  الثالثػةى  الىكفى  فَّ أل  هتعذره  الحكـً  يفً  االشتراؾي  لكفَّ  ، قاؿ:حسفي أ الشارحي  يي ا ذكرى هى  فَّ : إ(6)اليزدمُّ 
ػػ ،ههىػػكعه  كى ٌيػػكى  .اىتٍػػِ (.سه ىى ٍمػػقى ) :قػػالكا ،ةو ذشػػا غيػػري  ًٌ ًً  ليسػػت بقيػػاسو  :مأ  ةه ذشػػا يى بػػؿ   تقييػػدي  كهػػا يقتضػػي

ػػٌي كغيري  (8)هػالػػػػؾو  كابػػػػفي  (7)عػػ ػػفػػػػكرو  ابػػفي  ك ػػرحى  ،ياآلًتػػ اله ػػىؼً   ا فقػػدى ذى إً  الثالثػػةً  الىػػكفً  سػػككفى  فَّ أبػػ :اهى
ػػػقٍ يي   هعىػػػِ الى كى  ،ًي خبلفيػػػ كالزيػػػادةي  ، ػػػالةي األ حيىئػػػذو  فالقيػػػاسي  ،ال بػػػدليؿو إ كال يقضػػػِ بالزيػػػادةً  ،اٍى بأ ػػػالتً  ِضى

 (،به ىىػػعٍ قى )كى  (،يػؽه ىً رٍ غي )ا ٍىػىٍ هً  ةو،قميمػ لفػاظو أي ًفػ هتحركػةن  ثالثػةن  قػد زيػدتٍ  :(9)كقػاؿ الػػهػػػرادمُّ  ،ال ذلػؾى إ لمشػذكذً 
ػػأ– زيػػدتٍ  ٍػػاىَّ أ ـى كتقػػدَّ  ِ.اىتٍػػ .اٍى ي بعًضػػًفػػ احتهػػاؿو ِ مىػػعى  (كبه ىيػػرٍ خي )كى  ػػىى رٍ تى )كى  (،اسو ىىػػرٍ قي )ي ًفػػ -ايضن (ح. كتو هي
 ب/.143/ؽ

ا باسمو مكافقنا: -  كمف أمثمتو مصرحن
ًً  لػـ يختػػٍر  إىَّهػا]: (10)قػاؿ الجػاربردم يػٍػػ : (1)مُّ اليػػزد قػاؿى . قػػاؿ ابػف جهاعػة: ح[ا الهػذٌبى ذى ٌىػ سػًػيػػبىػػكى

ًً  ِمىػعى  ا غمطه ذى ٌى  يػٍػػ  اك بػدلي أف (،ب، رى دى هيػ) :كؿً لي لمػذَّ  ذ يقػاؿي إ ،ةً بىػرٍ الدُّ  فى ًهػ (كته بيػرى دى ) ًي  ػمى أ فَّ أى  ًي هذٌبىػ فَّ إفػ ،سػًػيػػبىػػكى
                                                             

 (.2/4شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((1
 (.1/300( اليزدم، شرح الشافية )ج(2
 (.2/92)ج الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((3
 (.2/618الديف، شرح الشافية )ج ( ركف(4
 (.2/258الىظاـ، شرح الشافية )ج ((5
 (.1/348( اليزدم، شرح الشافية )ج(6
 (.175( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(7
 (.88ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((8
 (.3/1345( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(9

 (.2/65شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((10
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ػكى  بالشػارحً  ال يخػتصُّ  ًي كتغميطيػ .ىتٍِا .الداؿً  فى اهك اءى التَّ  ػأا هى ػكى  ىؼً ي اله ػلىػإً بػؿ يتعػدل  ًي كبلهيػ ًي فٍهى ف هى
ًي  ًً عى  ًي ا ىقمى هى كى  ،الشارحيفى  فى هً  تبع يػٍػ ف ا ًهػزائػدن  ًي هػا يجعميػ عمػؿً  بػابً )ي ًفػ (2)(ًً كتاًبػ)ي ًفػ كذلؾى  كى ٌي  ف سػًػيػػبىػػكى

كذكرى  (،الحرؼً  ف ىفسً هً  ًي ا يجعمي هى كى  ،الزكائدً  حركؼً 
ًي   ح. كبػالعكسً  تػاءن  الداؿً  بداؿً إِ مى عى  اشتهمتٍ  رى ئىظا ل

   ب/.137/ؽ
 الشافية بعدة أكصاؼ في عدد مف المسائؿ, كمنيا:ككصؼ ابف جماعة كَلـ اليزدم في  
ػػفٍ تى ) :امىىػػقي  :ي الجػػكابً ًفػػ (3)اليػػزدمُّ  كقػػاؿى الغرابػػة: ح - ٌيػػأعًىػػ ،ي الجهمػػةً ًفػػ هكجػػكده  ؿه(عي ي ًفػػ ك كػػائفه ِ 

ف لـ يشتٍٍر  الفعؿً   أ/.141/ؽ ح.غريبه  كى ٌي كى  .اىتٍِ .ي االسـً فً  كا 
ػػػػػو بطريػػػػػؽو  ،الزيػػػػػادةً  :مأى   اٍىػػػػػتً هعرفى  تح ػػػػػيؿي - :(4)شػػػػػارحو  فقػػػػػكؿي  السػػػػػقكط: ح -  ًى قىٍكلىػػػػػ ضي اقً ىىػػػػػتي  رى خى

 أ/.142/ؽ ح.ساقطه  -[ـه دَّ قى هي ] :بلشتقاؽً ل
ػػ هىقمبػػةن  (يو يػػح) يػػاءً  كػػكفً  احتهػػاؿي  ا كػػافى ذى إً  :(5)شػػارحه  كقػػاؿى العجيػػب: ح -  الحكػػـً  فى ا ًهػػهاىعنػػ ف كاكو عى

اٍى بأ التً 
 االحتهػاؿي  ذً إً   اٍىػباىقبلبً  الحكـً  فً ا عى هاىعن  الياءً  فً عى  هىقمبةن  حيكافو  كاكى  ككفً  احتهاؿي  كافى  

 أ/.116ح. /ؽعجيبه  كى ٌي كى  .اىتٍِ .ي ال كرتيفً فً  بالحكـً  الجزـى  يهىعي 
ػ فَّ : إ(6)اليػػزدمُّ  كقػاؿى الههىػكع: ح -   هتعػػذره  ي الحكػـً ًفػػ االشػتراؾي  لكػػفَّ  ، قػاؿ:حسػػفي أ الشػارحي  يي ا ذكػػرى هى

 ب/.143ح. /ؽههىكعه  كى ٌي كى  .اىتٍِ (.سه ىى مٍ قى ) :قالكا ،ةو ذشا غيري  الهتحركةى  الثالثةى  الىكفى  فَّ أل
 رابعنا: مكقفو مف ركف الديف:

أكثػػر ابػػف جهاعػػة هػػف الىقػػؿ عػػف ركػػف الػػديف، فكػػاف يسػػهيً بػػػ)الشريؼ(، ككقػػع ركػػف الػػديف خػػبلؿ 
شػػرحً لمشػػافية بعػػدد هػػف األخطػػاء، فاىتقػػدي الشػػراح، فكػػاف هكقػػؼ ابػػف جهاعػػة هكقػػؼ الهػػدافع، الهمػػتهس 

 اؿ  ككحدي:األعذار لً، فالكه

اًء[: (7)قاؿ الجاربردم - ٍرهىِ( ًبفىٍتًح الحى ـى شىػاًرحه ]كىػ)حى ػ ، قػاؿ ابػف جهاعػة: حزىعى
ٍىػا )ًفٍعمىػِ( (1) ٍزىى : أىفَّ كى

ػػذىا كى ًبالكىٍسػػًر، كى
ػػًرٍيؼي   ػػا ًفػػي(2)قىػػاؿى الشَّ ٍىقيػػكؿي هى ػػا ًهػػفى تىقىػػدُّـً )فىٍعمىػػِ( ًبػػالفىٍتًح، كىالهى ًٍهى ًي سىػػرىل ًإلىٍي كىأىىَّػػ  ، كى
 ب/.95الشٍَّرًحح. /ؽ

                                                                                                                                                                               
 (.332-1/331( اليزدم، شرح الشافية )ج(1
 (.4/316( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.1/341( اليزدم، شرح الشافية )ج(3
 (.1/343)ج هرجع السابؽ( ال(4
 (.2/459)ج هرجع ىفسً( ال(5
 (.1/348)ج هرجع ىفسً( ال(6
 .(1/532ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((7
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 يي ري ٍكػذً ، كى (4)ؼي يٍ رً الشَّػ ػػػدي ػػيٍ السَّ  كى ٌيػح ، قػاؿ ابػف جهاعػة:[فى يٍ حً ارً الشَّػ ضى ٍعػبى  فَّ إً  ّـَ ]ثيػ: (3)قاؿ الجػاربردم -
ػمىػِ عى فىػخٍ  يى الى  كه ٍٍ سىػ اكى الكى  ٌىػذىا ًً ًمػثٍ هً  فٍ  عىػبلن ٍضػفى  ةً بىػمى الطَّ  ادً ِ وحى  الهيبىالىغىػةً  غىايىػةً  ًفػي االٍعتىػرىاضي  ... 
ًي  أىفَّ  ًهػػف ػػبىةً  ًهٍثمىػػ ػػذىا ًإلىػػِ ًبالىِّسى ايىػػةً  ًفػػي الفىاًضػػؿً  ٌى ػػقيكًط  غى ػػاؿً  السُّ ًي  اًلٍحًتهى ًي  أىك الىَّاًسػػًخ، ًهػػفى  أىىَّػػ  أًلىىَّػػ
ٍٍكه  طىأه، الى  سى ٍيػبى  كىالى  خى ًٍٍك، ًهػفى  ًلئًلٍىسىػافً  عى ػ ٍٍكي  السَّ ػا: كىالسَّػ ًي  هى ًي  يىتىىىبَّػ ػاًحبي ،تى  ًبػأىٍدىىِ  ى ًو طىػأي  ٍىًبٍيػ : كىالخى
ًي  الى  هىا ري : اإًلٍتعىاًب ... قيٍمتي  بىٍعدى  ًإالَّ  يىتىىىبَّ ًٌ ًي  الظَّػا ـى  أىىَّػ ٌَّ ( اٍخشىػي)كى  ،(اٍخشىػكا) ًهػفً  الهىٍحذيكفىػةى  أىفَّ  تىػكى
ػػًهيرً  كىاكي  يىػػاءي  الضَّ اطىبىػػةً  كى ـي  الى  الهيخى ػػا البىاًقيىتىػػافً  كىاليىػػاءي  كىالػػكىاكي  الًفٍعػػًؿ، الى ًٍهى ـي  ًفٍي ًلػػذىا الًفٍعػػًؿ، الى  فىػػرَّؽى  كى

ٍيهىا، لىك بىٍيىى ـى  كى ٌَّ ًي  تىكى ٍيهىاح فىرَّؽى  لىهىا كىاكىم،  أىىَّ  ب/.103/ؽ .بىٍيىى
ـي ظَّ الىَّ كى  (5)يؼي رً الشَّ  -اضن يٍ أى – ؾى لً ِ ذى مى ِ عى شى هى ح - ا

 ب/.108ح. /ؽكري ٍي شٍ الهى  كى ٌي كى  ،اهى ٌي رى يٍ غى كى  (6)
ػػػ عػػػضي بى  اؿى قىػػػ]كى : (7)قػػػاؿ الجػػػاربردم - ػػػ ادى رى أى ، قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: ح[يفى حً ارً الشَّ ػػػحً رى - (8)ؼى ريً الشَّ  اي  ًي هى

ػػػ -ِالى عىػػػتى  ػػػ ًي الىػػػا قى هى ػػػكى  ـً الػػػبلَّ كى  ؼً ًلػػػاألى  جهػػػكعى هى  ، أىك أرادى ـو مىػػػقى  ؽي بى سى  كفى ريػػػدي يي كى  عريػػػؼً التَّ  ـى الى  ا يطمقػػػكفى هى
 ب/.117/ؽ .(حأؿ)

ػػ بعػػضي  ]كقػػاؿى : (9)قػػاؿ الجػػاربردم - ػػ يحً ارً شى  لكػػفٍ  ،الشػػريؼى  رادى حأ ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[الكتػػابً  اذى ٌى
ًي أ بزيادةو  ت رؼه  ًي عى ًي ا ىقمى يهى فً  ًي  بػالفتحً  الٍهػزةى  ف ضػبطى أ بعػدى  ًً ي شػرحً ًفػ ًي رأيتي  مكالذً  ،فسدت  ى ػ

ػػػ)أى هعىػػػِ  فَّ أل) :(10)بػػػالىصً  ػػػ افعػػػؿٍ  ذاؾى   تفعػػػؿي الى  ف كىػػػتى إً ك ٌيػػػ (:الى  اهَّ  (،كىػػػتى  فٍ إلى ) :مأى   اذى ٌى
ػػ) كزيػػدتٍ  ،الػػبلـي  فحػػذفتً  ػػهً  الىػػكفي  كقمبػػتً  (،اهى ـي  دغهػػتً أك  ،ايهن  فَّ أ يي كهػػرادي  .اىتٍػػِ .ي الهػػيـً ًفػػ الهػػي

                                                                                                                                                                               
 (.1/225، شرح الشافية )ج( اليزدم(1
 (.1/464( ركف الديف، شرح الشافية )ج(2
 (.1/571ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((3
ػػػًي ا( تخم ػػػىا هىػػػً بحػػػذؼ الػػػكاك كاليػػػػاء،(4 ػػػكيا ا(، ك)اخشى  ( اعتبػػػر ركػػػف الػػػديف أفَّ التقػػػاء السػػػاكىيف فػػػي )اخشى

، قػاؿ الجػاربردم: حكليػت شػعرم أم شػػيء كال ػكاب أىَّػً يػائي تخم ػىا هىػً بتحريػؾ األكؿ بالضػـ، كالثػاىي بالكسػر
 .(1/492ديف، شرح الشافية )ج. ركف الأكقعً في الحكـ بحذؼ الكاك هف أحدٌها كالياء هف اآلخرح

 (.1/512( ركف الديف، شرح الشافية )ج(5
 (.1/192( الىظاـ، شرح الشافية )ج(6
 (.1/635ج) الجاربردم شرج الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((7
ـ أف حركػة الهػيـ ٌػي الحركػة الهىقكلػة هػف الـ(8 ىها ذكر ٌذا الكبلـ ٌٍىػا  ألف هػف الىػاس هػف يتػٌك  ( كعبارتً: حكا 
 الشػػػػػافية شػػػػػرح الػػػػػديف، ركػػػػػف إليٍػػػػػاح. قػػػػػاؿ الجػػػػػاربردم: حك ػػػػػكابً أف يقػػػػػكؿ: هػػػػػف ٌهػػػػػزة )ا( كهػػػػػا ذكرىػػػػػاح. (ا)

 (.1/541)ج
 (.2/168( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(9

 (.2/680( ركف الديف، شرح الشافية )ج(10
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ػػ) ػػٍى كاسػػهً  (كػػافى ) حػػذؼً  بعػػدى  زيػػدتٍ  (اهى ػػا عكضن ػػمىػػعى  ًي كهػػا قالىػػ ،ف الهحػػذكؼً ا عى ٌى ف إً  ا  ػػحيحه ذى ِ 
 أ/.155/ؽ .حىقؿه  يي ساعدى 

 خامسنا: مكقؼ مف النظاـ النيسابكرم:

استعاف ابف جهاعة في بعض األحياف بشرح الىظاـ فػي تكضػيح بعػض الهسػائؿ، كخا ػة فػي  
هكضكع األهثمة كضبطٍا، كقد كافؽ ابف جهاعة الىظاـ في كثير هػف الهسػائؿ، كخالفػً فػي عػدد هحػدكد 

 كمف األمثمة االستعانة بآرائو كأمثمتو:هىٍا، ككاف يطمؽ عميً )الشيخ ىظاـ الديف(، 

ػػٍيًخ ًىظىػػاـً الػػدٍِّيفً : (1)قػػاؿ الجػػاربردم - ػػٍرًح الشَّ ]كىاألىٍ ػػؿي )قيٍمػػكىةه([، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: حًفػػي شى
ٍىا:   أىٍ ػػمي

( ًبالفىٍتًحح. /ؽ  ب/.91)قىٍمكه
ػػػٍرًح الىَّظىػػػاـً ح - ًفػػػي شى كى

ػػػاءى كىٍسػػػري (2) : كىجى
ػػػا-القىػػػاًؼ   مىػػػِ أىفَّ أىٍ ػػػؿى  -أىٍيضن ٍنػػػا عى ػػػٍيفى تىٍىًبٍي كا السِّ ػػػري ػػػا كىسى كىهى

ٍهًع ًفي  ٍىا أىٍف يىكيكفى هىٍكسَّرناح. /ؽالجى  أ/.92ًهٍثًم
ـي ح - ثَّػػؿى الىَّظَّػػا قىػػٍد هى ًي، كى مىػػِ الًفٍعػػًؿ ًإالَّ أىف ييػػرىادى لىٍفظيػػ ػػرِّ الى يىػػٍدخيؿي عى ػػٍرؼى الجى أًلىفَّ حى

(3)  ًً : -تىعىػػالىِ–ًبقىٍكًلػػ
َما﴿ ُْٕكمْ  َجَؼلَ  ََ ٔهِ  فِٓ َػلَ  أ/.100ح. /ؽ(4)﴾َحَشج   ِمهْ  الذِّ

ـي  بطريؽً  ي االسـً فً  لئللحاؽً  ال يقعي  لؼى األ فَّ أى  :يي كهرادي ح -  أ/.131ح. /ؽ(5)األ الًة كىهىا قاؿى الىَّظىا
ـي الىَّ  ًي ضػػػػبطى ح ، قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة:[بالتحريػػػػؾً  (رً فىػػػػالعى ) فى ]ًهػػػػ: (6)قػػػػاؿ الجػػػػاربردم - ظػػػػا

 يي كغيػػػػري  (7)
 ب/.134ح. /ؽأحسفي  كى ٌي كى  ،السككفً ب

 كمف األمثمة عمى مخالفتو:

)ًهػٍف( ًفػي ح - : ًلمبىيىػػافً كى ـي (8)البىٍيػًت، قىػاؿى اليىػٍزًدمُّ قىػاؿى الىَّظىػا ، كى
ري مٍ أى : ًلمتٍَّعًمٍيػًؿ  (9) ًٌ ػـ، كىالظَّػػا ًٍ مِّ : ًهػف أىجى

ح.  ؿي  أ/.96/ؽاألىكَّ

                                                             
 (.1/502ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((1
 (.1/152الىظاـ، شرح الشافية  )ج ((2
 (.178الهرجع السابؽ )ص ((3
 [.78]الحب: ((4
 (.2/230)ج( الىظاـ، شرح الشافية (5
 (.2/51ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((6
 (.2/241( الىظاـ، شرح الشافية )ج(7
 (.226( اليزدم، شرح الشافية )ص(8
 (.1/166( الىظاـ، شرح شافية ابف الحاجب )ج(9
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ػمىػا عى ٍىػ]ككزىي : (1)قػاؿ الجػاربردم - ٌى ـي الىَّ  اؿى قىػح ، قػاؿ ابػف جهاعػة:[(ةه مىػعٍ في هى )ا ذى ِ  ظىػا
ِـّ ب :(2)  ،الفػػاءً  ضػ

ـي هى كى  العكسي  كالقياسي  ،العيفً  كسككفً   ذلػؾى  اختػارى  ًي كلعمَّػ ،ِ الهيػزافً مى عى  ي الكبلـً فً  ًي ا قدهتي هَّ هً  ا يعم
 ب/.139/ؽ ح.ا لمفٍـً تقريبن   اىى ٌي الضبط ى 



  

                                                             
 (.2/73ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((1
 (.2/249، شرح الشافية )ج( الىظاـ(2
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 آراء ابف جماعة الصرفية: المبحث األكؿ
حاشػػيتً، هػػا بػيف هكافقػػةو لمب ػػريف، أك هكافقػةو لمكػػكفييف، أك اىفػػرادو تىكعػت وراء ابػػف جهاعػػة فػي 
 برأم، كسىف مٍا عمِ الىحك اآلتي:

: مكافقة ابف جماعة لمبصرييف:  أكالن

 كافؽ ابف جماعة البصرييف في أغمب آرائو, كمف ذلؾ:

  (اى ) بى ػب( اى  أم) األف ػح أفَّ  اعمػـ : حثّـَ (1)قاؿ الجاربردم، مسألة النصب عمى نزع الخافض -
ًي  هيكسػػػِ كىاٍختػػػارى : ﴿تعػػػالِ كقكلػػػً اىت ػػػب، القسػػػـ حػػػرؼ حػػػذؼ فمهػػػا ،(كاً  أم: )األ ػػػؿ ألفَّ  ػػػ ﴾ قىٍكهى
 لهػا القسػـ حرؼ عف عكض ألىٍا الجر  إال يجكز ال( اً  الٌا) كفي قكهً، هف: أم  [155:األعراؼ]

قػػاؿ ابػػف جهاعػػة  ح.بػػاؽو  القسػػـ حػػرؼ فكػػأفَّ  الهخػػرج، فػػي الظرفيػػة فػػي التىاسػػب هػػف الػػكاك كبػػيف ٌػػا بػػيف
ػػينا عمػػِ قػػكؿ الجػػاربردم:  ّـَ ]هحشِّ ػػحى  أىفَّ  اٍعمىػػـٍ  ثيػػ ًي  :[األىٍف ى ػػكىازي  حهيقىابىمىػػ ػػرِّ  جى ػػاًر، ًبإٍضػػهىارً  الجى  ييًجٍيػػزييي  كىالى  الجى

ػػازىيي  ،-تىعىػػالىِ– اً  اٍسػػـً  ًفػػي ًإالَّ  البىٍ ػػًريُّكفى  مىػػفَّ  أىًبيػػؾى : )ىىٍحػػكي  هيٍطمقنػػا، الكيكًفيُّػػكفى  كىأىجى ىٍفعى : الهك ػػمي قػػاؿ(. ألى
ٌيكى  ًعيؼه  كى ارَّ  أًلىفَّ  ضى كرىًة، ًفي ًإالَّ  ًعكىضو  غىٍيرً  ًهف ييٍضهىري  الى  الجى ري ىَّهىا الضَّ ازى  كىاً   -تىعىػالىِ– اً  اٍسػـً  ًفػي جى
ح ًلكىٍثرىةً  ًً اًل  ب/.102/ؽ .اٍسًتٍعهى

: حاتفقػػػكا عمػػػِ إثبػػػات اليػػػاء فػػػي ىحػػػك: )يػػػا هػػػرم( هػػػع (2)قػػػاؿ الجػػػاربردم، مسػػػألة بنػػػاء فعػػػؿ األمػػػر -
ػك اسػػـ فاعػؿ هػف أرل يػػرل،  االخػتبلؼ فػي )جػاءىي هػػر كقػاض(  ألفَّ أ ػؿ )يػا هػػرم(: )يػا هرئػي(، ٌك
: كأهَّا ىحك: )ري زيدنا(  فؤلىًَّ هجزـك أك في حكـ الهجزـك عمِ االختبلؼ فيًح. قاؿ ابػف جهاعػة: حاألكؿي 

ٌيكى  الب رييف، هذٌبي : كالثَّاًىي الككفييف، هذٌبي  ًً  الككفييفى  ال حيحي ... عىدى  كى كذنا لككى ٌيـ هىأخي  ًهػفى  عىػدى
، األهرً  ًفي ًبالبلـً ًً  الب رييفى  عىدى  الهجزكـً  حكـي  كى ٌيـ اآلًخرً  هكقكؼي  لككى مىػِ عىػدى ػا البىػاًء، عى ىَّهى  حكهيػكا كىاً 
مىيًً  ٍنا ًبذىًلؾى  عى ًً  ًبهىا لىً تىشًبي ٍيا كاحدو  كىؿَّ  ًإفَّ  حيثي  ًهف األهرً  الـي  في  أ/.123/ؽ .الفعًؿح طمبي  ًهى

ػػػ]كى : (3)قػػػاؿ الجػػػاربردم مسػػػألة )أف(, ك)أنػػػا(, - ًً فً  اءى جى ، قػػػاؿ ابػػػف [ؼً لً األى ًبػػػ (اىىػػػأى )كى  ،افً سػػػكى اإلً بً  (فٍ أى ) يػػػ
ي ًفػػ اإلشػػارةي كى  ،(1)(أىػػا أحيػػي) :حػػكً ي ىى ًفػػ عي افً ىىػػ أى رى ا قىػػٍىػػبً كى  ،هػػيـو تى  ةي غىػػلي  يػػةى اىً الثَّ كى  ،طػػربي ِ قي كلىػػل األي كى رى ح جهاعػػة:

                                                             
 (.566-1/565شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((1
 (.1/656الهرجع السابؽ )ج ((2

 (.1/633الهرجع ىفسً )ج ((3
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 (،تي ٍمػػعى فى  فٍ )أى  :ـًٍ كلً قىػػبً  كفى كفيُّػػالكي  بَّ تى اٍحػػكى  ،ؤللػػؼً لً  (اٍىػػىَّ أى )ي ًفػػ الضػػهيري كى  ،األلؼً ًبػػ (اىى أى ػ)ًلػػ [ؾى ًلػػذى  رى ثيػػكى كى ]: ًً قىٍكًلػػ
ػػػراءي الػػػفى  ايي كى حى 

ػحتً اًل   ضػعيؼه  كى ٌيػكى  ،اٍى يهي قدً تى  هتىعى الى  الحركةً  بيافً ت لً اىى ك كى لى كى  :كاالي قى  ،(2)  ؼي ًلػاألى  كػكفى ف تى أى  اؿً هى
 ب/.117/ؽ .حالفتحةً  فى ت هً أى شى ىى 
 حركفػػً الربػػاعي الهضػػعؼ أفَّ  إلػػِ الب ػػريكف : ذٌػػب(3)قػػاؿ الجػػاربردم، مسػػألة المضػػعؼ الربػػاعي -

ػك( زلػزؿ)كػػ الفػاء هػع العػيف بتكريػر إال فػاؤي تضاعؼ كال فيً، زائد كال أ كؿ  كذٌػب سػيبكيً، هػذٌب ٌك
 لغػػة فػػي يثبػػت لػػـ أىَّػػً الب ػػرييف كحجػػة ،(زؿَّ ( )زلػػزؿ) فأ ػػؿ كحػػدٌا، لمفػػاء تكريػػر أىَّػػً إلػػِ الككفيػػكف
 بػأفَّ  الككفيػكف كاحػتب التضػعيؼ، حرفػي بػيف أ ػمي فا ػؿ هػع كحػدٌا الفاء في لمزيادة تضعيؼ العرب

(  ر ػر)ك ،(زؿَّ )ك( زلػزؿ) بيف الهعىِ اتفاؽ ككذلؾ ،(فعفؿ) فيككف هكررة، الفاء أفَّ  يكضح االشتقاؽ
ًي ]قاؿ ابف جهاعػة هحشِّػينا عمػِ قػكؿ الجػاربردم:  (.دّـَ )ك( دهدـ)ك ،( رَّ )ك  عمػِ: حأىم :([فعمميػؿ) ككزىيػ

ًي  كسػبؽى  اله ػىًؼ، عىػدى  الهختػارً  ًي  األكثػًر، هػذٌبي  أىَّػػ ًي  كهقابميػ ٌيػكى  الفػاًء، هكػػرري  أىَّػ ػػا الكػكفييفى  هػذٌبي  كى  كىهى
ًي  سيأتي، ًههَّا يفٍـي  ٌيـ فكزىي  ب/.144/ؽ .ح(فىٍعفىًميؿه ) عىدى
﴾ ا( 1) الػػـ: ﴿-تعػػالِ– قكلػػً فػػي الهػػيـ فػػتح عمػػة فػػي (4)اختمػػؼ، ( ا(1مسػػألة فػػت  مػػيـ )الػػـ ) -
 ألػػؼ قطػػع بعػػدٌا فيجػػب الكقػػؼ عمػػِ هبىيػػة الحػػركؼ ٌػػذي أف: األكؿ رأيػػيف، عمػػِ[ 2-1: عهػػراف وؿ]

ّـَ  الك ػؿ، ف إٍثىىػػاف، كاحػدٍ : تقػػكؿ كهػػا الٍهػػزة كسػقطت الهػػيـ، عمػػِ الٍهػػزىةً  فىٍتحػةي  طًرحػػتٍ  ثػػ : قمػػت شػػئت كا 
 سػػكاكفى  أحػرؼ بثبلثػػة يىطػؽ أف المفػػظ فػي يسػػكغ ال: الثػاىي. الػػداؿ عمػِ اثىػػيف كسػرة فألقىٍيػػتى  اٍثىىػاف كاحػدً 
تكسػر. قػاؿ ابػػف  لػـ -تعػالِ– ا اسػـ تفخػيـ عمػِ كلمهحافظػة السَّػاكىيف، اللتقػاءً  الهػيـ  فػتح هػف بػد فػبل

هىٍخشىػًرٌم،جهاعة: ح ـي الزَّ ػا، كىاٍختىمىػؼى كىػبلى ٌيهى ًً غىٍيري ػرَّح ًبػ قىػد  ى ، كى ؿي ٌيػكى األىكَّ ًحٍيحى  كىأفَّ ال َّ
فىاٍختىػارى الثَّػاًىيى ًفػي  

   كىهىا سىيىأىًتي. (5))الكىشَّاًؼ(

                                                                                                                                                                               
﴾ ]البقرة: (1 [ بهدِّ الىكف في الك ؿ إذا كقػع بعػدٌا ٌهػزة هضػهكهة، 258( قرأ ىافع قكلً تعالِ: ﴿أىىىا أيٍحًيي كىأيًهيتي

ذا كقػػع ػػا–بعػػدٌا  كا  ﴾ ]الزخػػرؼ:  -أيضن ؿي اٍلعاًبػػًديفى [. ابػػف القا ػػح، 81ٌهػػزة هفتكحػػة ىحػػك قكلػػً تعػػالِ:  ﴿فىأىىىػػا أىكَّ
 (.1/164سراج القارئ الهبتدئ كتذكار الهقرئ الهىتٍي )ج

 (.2/306( اىظر: ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج(2
 (.97-2/96( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(3
عرابػػً )ج( (4 (، كالسػػهيف الحمبػػي، الػػدر اله ػػكف فػػي عمػػـك الكتػػاب 1/373(، )ج1/65الزجػػاج، هعػػاىي القػػروف كا 

 .(14-3/6الهكىكف )ج
 (.1/335( الزهخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكاهض التىزيؿ )ج(5



47 
 

ٌىبي الػػػفىػػػػػرَّاءً  ػػػٍذ ٌيػػكى هى كى
ػػػًؿ((1) ؿى ًفػػي )الهيفى َّ ، كىاٍختىػػػارى األىكَّ

ٌىبي  (2) ػػػٍذ ٌيػػكى هى ًً كى يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
ٍيػػػكًر،  (3) ٍه كىالجي

ٍىا ًبًىيَّةً  ٍ ؿى ًفٍي هيرىادي الزَّاًعـً الهىٍذكيكًر: أىفَّ الكى كى
ٍقًؼح. /ؽ   أ/.100الكى

يػٍػػً هػذٌبي كى قػاؿ ابػف جهاعػة: ح، مسػألة الحػذؼ فػي غيػر الفكاصػؿ كالقػكافي - سػًػيػػبىػػكى
ي ًفػػ الحػذؼى  فَّ أى  (4)

 لداللػػةً   الفعػػؿً كى  االسػػـً  فى ًهػػ اءً اليىػػ حػػذؼى  الػػػفػػػػػراء كأجػػازى  .ي الشػػعرً  ًفػػالَّ إً   يجػػكزي ي الى القػػكافً كى  الفكا ػػؿً  غيػػرً 
يػٍػً ا قكؿي اعن هى سى  حَّ م  ى الذً كى  ،الكسرةً   أ/.123ح. /ؽسػًػيػػبىػػكى

 هػػػف إىَّػػػً: الب ػػػريكف فقػػػاؿ ،(إىسػػػاف) كمهػػػة اشػػػتقاؽ فػػػي اختمػػػؼ، مسػػػألة اشػػػتقاؽ كممػػػة )إنسػػػاف( -
فن ) كزىػً فيكػكف ،(اإلىس)  زىػة عمػِ( ًإٍىًسػيىافن ) األ ػؿ ككػاف ،(الىسػياف) هػف إىَّػً: الككفيػكف كقػاؿ ،(ًفٍعػبلى
فو ) – عبػػاس البػػف بهقكلػػة كاسػػتدلكا(. ًإٍفعىػػافه ) ككزىػػً إىسػػاىنا، ف ػػار اعتباطنػػا، هىػػً الػػبلـ فحػػذفت ،(ًإٍفًعػػبلى

 [الكاهؿ: ](5)تهاـ أبي كبقكؿ ،حفىسي إليً عٍد ألىًَّ إىساىنا  سهي إىَّها: ح-عىٍها ا رضي
ػػػػػػػػػػػػػػا اٍلعيييػػػػػػػػػػػػػػكدى  ًتٍمػػػػػػػػػػػػػػؾى  تنسػػػػػػػػػػػػػػيف ال  فىً نَّمى
 

 نىاًسػػػػػػػػػػػػػػػي ألىنَّػػػػػػػػػػػػػػػؾى  إٍنسىػػػػػػػػػػػػػػػاننا سيػػػػػػػػػػػػػػػمٍٍّيتى  
 استدليكا الًتي الثبلثةً  الكجكيً  عف الجكابً  ًفي . قاؿ ابف جهاعة: حشرعى (أيىىٍيًسيىاف) الكمهة بت غير كاستدلكا 

ٍىا ، ًب ًي  الت غيرً  عفً  أهَّا الككفيكفى ًي  عباسو  ابفً : قىٍكؿً  عف كأهَّا شاذه، فبأىَّ ا يثبٍت، لـ فبأىَّ  بيًت  عف كأهَّ
ـى  أًبي ًي  تها  أ/.137/ؽ .بحجةوح ليسى  فبأىَّ
ػػك لحػػفح، قػػاؿ بػػاف (6)قػػاؿ الجػػاربردم، مسػػألة إمالػػة ألػػؼ )لكػػف( - : حكبعػػض العجػػـ يهيػػؿ )لكػػف(، ٌك

مىػػػِ: جهاعػػة: حأىم ٍىػػػا/ ب154ؽ/ إهالػػػةً  جػػػكازً  ًإلىػػػِ الفػػػراءي  ذٌػػػبى  فىقىػػػد ال ػػػحيًح، عى ٍنا أىًلًف ٍىػػػا تشػػػبي  بػػػألؼً  لى
 ح.(فىاًعؿو )
ـي : (7)سي الىحا أبك جعفرو  قاؿى قاؿ ابف جهاعة: ح، مسألة إدغاـ الياء في )يحيي( -  الب ػرييفى  بػيفى  ال يعمػ

ـي  ال يجكزي  ًي ا أىَّ اختبلفن  األكلػِ  في ، كتسػكَّ سػاكىةه  الثاىيػةي  الياءي  ،ساكىيفً  بيفى  جهعتى  لك أدغهتى  ؾى ألىَّ   اإلدغا
ـى  الػػػفػػػػػػػراءي  ، كأجػػػػازى لئلدغػػػػاـً  ًً  فػػػػي ىحػػػػكً  قػػػػد تحػػػػرؾى  اليػػػػاءى  بػػػػأفَّ  كاحػػػػتبَّ  ،اإلدغػػػػا َٓ  أَنْ ﴿ تعػػػػالِ قكلػػػػ  ُْٔحِٕاااا

 ّْ ذَ ُْ ًى  ًي كالذم قالى ، (8)﴾اْلَم . اىتٍػٍِىػتحريكى  ألفَّ   الب ػرييفى  لػً عىػدى  ال كجػ ٌيـ فػي الى ػًب عػارضه ح. ا عىػدى
 ب/.174/ؽ

 مكافقة ابف جماعة لمككفييف:ثانينا: 
                                                             

 (.1/9( الفراء، هعاىي القروف )ج(1
 (.493( الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص(2
 (.4/265الكتاب )ج( سيبكيً، (3
 (.4/185)ج الهرجع السابؽ( (4
 (.523أبك تهاـ، الديكاف )ص ((5
 (.2/168( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(6
 (.2/99الىحاس، إعراب القروف )ج( (7
 [.40( ]القياهة: (8
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 كافؽ ابف جماعة الككفييف في عدد قميؿ مف المسائؿ, كمنيا:
ػػا: الهك ػػميِّ  قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: حقىػػكؿي ، مسػػألة الضػػمير فػػي )ىػػا( - ػػكي  كىأىهَّ ػػدَّيي ) ىىحى ػػيى  فىالٍػػاءي (  ى ـي  ًٌ  االسػػ

ًي  الًتػػي كىالػػكاكي  الحػػركًؼ، كثػػرةً  ًإلىػػي الهيتَّ ػػؿً  احتيػػاجً  ًلعػػدـً  ًباالتفػػاًؽ  ػػا لئلشػػباًع، المفػػظً  ًفػػي تىٍتبىعيػػ  ىىٍحػػكي  كىأىهَّ
ٌىا) ػػدَّ ػػفً  ًعبىػػارىةه  فىالضػػهيري (  ى ٍىػػاءً  عى ، ًعىػػدى  كىاألىًلػػؼً  ال ٍىػػاءي، ٌيػػكى  الكػػكفييفى  كىعىػػدى  الب ػػرييفى  ً ػػمىةه  كىاألىًلػػؼي  ال

ٌيكى . اىتٍِ. ًلمفتحةً  ح كى  .أىقربي
 ثالثنا: انفراد ابف جماعة برأيو:

في حاشيتً عمِ شخ يتً الهستقمة، فمـ يكف هجػرد ىاقػؿ لػآلراء، فقػد ظٍػر ذلػؾ حافظ ابف جهاعة 
ا أحياىنا بقكلً: )لىا(، كهف أهثمة ذلؾ: يجمي ا هف خبلؿ تفرد  بآراء خا ةو بً، ككاف يظٌٍر

- ) ًي : إحػداٌا: لغػاتو  ثػبلثي ( ٌػارو ) ًفػي حلىػا،، قػاؿ ابػف جهاعػة: مسألة المغات فػي كممػة )ىػارو  أىَّػ
، بػػألؼً  ليسػػتٍ  فألفػػً فىاًعػػؿ، هق ػػكري  فىًعػػؿ ػػا فاعػػؿو ىَّهى ًي، ٌػػي كا  ًي  عيىػػ ػػًكرى ) كأ ػػمي  ٌػػذا: فتقػػكؿي  ،(ٌى
، ، كهػػررتي  ٌػػارو ًي : كالثاىيػػةي  ٌػػارنا، كرأيػػتي  بٍػػارو ًي ( فىػػاؿه ) أىَّػػ ػػا– فتقػػكؿي  هحذكفػػةه، كعيىيػػ  ٌػػذا: -أيضن
، ، كهػػػررتي  ٌػػػارنا، كرأيػػػت ٌػػارو ًي : كالثالثػػػةي  بٍػػػارو ، هقمػػػكبي ( فىػػػاعو ) أىَّػػػ ًي  يعىػػػي فىاًعػػػؿو ػػػاًكر) أ ػػػمي  ،(ٌى
، هكضعى  العيف فتقمبي  ، إعبلؿى  فأعؿَّ  البلـً ، ٌذا: فتقكؿي  قاضو ، كهػررتي  ٌػارو . ٌارينػا كرأيػتي  بٍػارو
ـي  كالػذم لىػا، ًى  أفَّ  الشػارحً  كػػبلـً  هػف يفٍػ ػا الثالػثى  الكجػ ًى  ٌػذا الشػارحي  ردَّ : أقػكؿي  سػػهعى، هى  ًفػػي الكجػ
ًي  حيثي  الت غيًر، بابً   أ/.179/ؽ .الحكاًشيح بعضً  عف ىقمى

ػػيٍ أى – اؾى ذى  فَّ أى  ؾَّ  شىػػالى  ،اىىػػلى ح، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: مسػػألة األلػػؼ فػػي )ألقيػػا( -  ، ػػؿً األى  ؼي بلى ًخػػ -اضن
ػػأى  كػػكفي بل يى فىػ ،قػػؼً ل الكى رى ٍجػهي   ػػؿً الكى  اءي جػرى إً   (ايىػػلقً أى ) :اؿى قىػػف يي ِ أى كلىػاألى  ؿً ًبػػ رً اآلًخػ فى ِ ًهػػكلىػا أى هى ٌي دي حى
ْٕهِ  اْلثََصااشَ  اْسِجااغِ ﴿ ِ:الى عىػػتى  ًً كًلػػقى كى  ،عػػؿً الفً  كريػػري ا تى ٍىػػبً  رادي ييػػي الًتػػ ةً يىػػثىً التَّ  فى ًهػػ  الطَاااَل ُ ﴿, (1)﴾َكااَشذَ

 ب/.114/ؽ. (حاءو لقى إً  عدى بى  اءن لقى إً  لؽً )أى  :ايي عىى هى  ككفي يى فى  (ؾى يٍ دى عٍ سى )كى  (،ؾى يٍ بَّ لى )كى , (2)﴾َمَشذَانِ 
 

  

                                                             
 [.4( ]الهمؾ: (1
 [.229( ]البقرة: (2
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 كميكليااألعَلـ التي كردت في الحاشية  المبحث الثاني:
كرد فػػي حاشػػية ابػػف جهاعػػة أسػػهاء أعػػبلـ كثيػػرة، تىكعػػت هيكلٍػػا الهذٌبيػػة، لكػػف فػػي غالبٍػػا كاىػػت 

ليػػؾ ذكػػر أسػػهاء األعػػبلـ التػػي كردت فػػي الجػػزء الهحقػػؽ، هػػع بيػػاف تتبػػع لمهػػذٌب ال ػػرفي الب ػػرم ، كا 
 هيكلٍا الهذٌبية:

 أعَلـ المدرسة البصرية: .1
 ( هرة.11ذكر ) الخميؿ: -
 ( هرة.108ذكر ) سيبكيو: -
ك أبك الخطاب، شيخ سيبكيً.5: ذكر )األخفش األكبر -  ( هرات، ٌك
 ( هرة.24ذكر ) األخفش األكسط: -
 ( هرة.16ذكر ) المازني: -
 ( هرة.21ذكر ) المبرد: -
 ( هرات.5ذكر ) األصمعي: -
 ذكر هرة كاحدة. ابف دريد األزدم: -
 ( هرات.3ذكر ) معمر بف المثنى: -
 ذكر هرتيف. عيسى بف عمر: -
 ( هرات.7ذكر ) حبيب:يكنس بف  -
 ( هرات.10ذكر ) أبك عمر بف العَلء: -
 ( هرات.4ذكر ) قطرب: -
 ذكر هرتيف. الجرمي: -

 أعَلـ المدرسة الككفية: .2
 ( هرة.19ذكر ) الكسائي: -
 ( هرة.17ذكر ) الفراء: -
 ( هرات.6ذكر ) ثعمب: -
 ذكر هرة كاحدة. أبك عمرك الشيباني: -

 أعَلـ المدرسة البغدادية: .3
 هرات.( 3ذكر ) الزجاج: -
 ( هرات.6ذكر ) أبك سعيد السيرافي: -
 ( هرة.13ذكر ) الزمخشرم: -
 ذكر هرة كاحدة. ابف الدىاف: -
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 ( هرات.9ذكر ) الجعبرم: -
 ( هرات.9ذكر ) ابف إياز: -

 أعَلـ المكصؿ: .4
 ( هرة.15: ذكر )الفارسي -
 ( هرات.6: ذكر )ابف جني -

 األندلس: أعَلـ .5
 ( هرات.3ذكر ) ابف ىشاـ الخضراكم: -
 ( هرة.20ذكر ) ابف عصفكر: -
 ذكر هرتيف. ابف سيده: -
 ذكر هرة كاحدة. أبك إسحاؽ بف ممككف:  -
 ( هرات.5ذكر ) مكي بف حمكش, ابف أبي طالب: -

 مصر: أعَلـ .6
 ( هرة.51ذكر ) أبك حياف: -
 ( هرات.4ذكر ) ابف عقيؿ: -
 ( هرة.11ذكر ) المرادم: -
 ( هرة.15ذكر ) ابف ىشاـ: -
 ( هرات.6ذكر ) السميف الحمبي: -
 ( هرات.4ذكر ) الجيش:ناظر  -

 دمشؽ: أعَلـ .7
 ( هرة.75ذكر ) ابف مالؾ: -
 ( هرة.16ذكر ) ابف الناظـ: -

: هف خبلؿ ها سبؽ هػف وراء ابػف جهاعػة كاألعػبلـ التػي كردت فػي حاشػيتً يظٍػر رأم الباحث
فقػػػد اعتهػػػد عمػػػِ األدلػػػة كالحجػػػب كالبػػػراٌيف  الهسػػػتقمة لىػػػا أىَّػػػً ب ػػػرمُّ الهػػػذٌب، هػػػع ظٍػػػكر شخ ػػػيتً 

ذا الهىٍب أدل إلِ ظٍكر أراء تفرد بٍا.كالترجيحات   ٌك
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 األصكؿ الصرفية عند ابف جماعة المبحث الثالث:

: السماع:  أكالن
–كبلـ ا  :ها ثبت في كبلـ هف يكثؽ بف احتً، فشهؿعرؼ السيكطي السهاع بقكلً: حٌك 

قبؿ بعثتً، كفي زهىً كبعدي، إلِ زهفو  ، ككبلـ العرب-ا عميً كسمـ مِ -، ككبلـ ىبيً -تعالِ
ا كىثرنا، عف هسمـ أك كافر، فٍذي ثبلثة أىكاع ال بدَّ في كؿٍّ هىٍا  فسدت فيً األلسىة بكثرة الهكلديف ىظهن

 .(1)هف الثبكتح
ك اله در األكؿ هف ه ادر  كقد اعتهد ابف جهاعة في حاشيتً عمِ السهاع كثيرنا، كيؼ ال ٌك

االستدالؿ الىحكم كال رفي، كالسهاع ه ادري القروف الكريـ كقراءاتً، كالحديث الىبكم الشريؼ، ككبلـ 
ليؾ تف يؿ ذلؾ:  العرب شعرنا كىثرنا، كا 

 المصدر األكؿ: القرآف الكريـ كقراءاتو:
لـ يخؿُّ كتاب ىحكم، هف االستشٍاد باآليات القروىية  فالقروف الكريـ قهة الببلغة كالف احة، 

ك كبلـ ا العزيز  ٍـ، ئ، كقد أعجز ا بً بمغاء العرب كف حا(2)﴾َحِمٕذ   َحِكٕم   ِمهْ  ذَْىِزٔل  ﴿كيؼ ال ٌك
 كتحداٌـ أف يأتكا بهثمً.

كلقد اعتبر ابف جهاعة القروف الكريـ ه درنا أساسي ا لبلستدالؿ، فبل يكاد يخمك باب هف وية أك 
 ، كهف أهثمة ذلؾ:يستدؿ بيا ابف جماعة عمى قاعدة صرفيةقراءة 
ك كأىبيػػك كثيػػرو  ابػػفي  قػػرأى  الػػكجٍيًف، ًهػػفى  كػػؿٍّ  باعتبػػارً  التىزيػػؿي  جػػاءى  قىػػدقػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح - ًي  عهػػرو  قىكلىػػ

مىػػػػِ بػػػػالتىكيفً  (3)﴾ذَْرااااَشِ ُسُصاااالَىَا أَْسَصااااْلىَا ثُاااامَ ﴿ :تىعىػػػػالىِ ًي  أىفَّ  عى ػػػػا لئللحػػػػاًؽ، ألفىػػػػ ٌيهى ًً  كغيري  بترًكػػػػ
مىػػػػ153ِ/ؽ ٍىػػػػا ب/ عى ػػػػػ)دىٍعكىل(، لمتأىيػػػػثً  أىىَّ ػػػػذىا كى ٌى  األلػػػػؼى  كألفَّ  بػػػػاألكثًر، عهػػػػبلن  الهختػػػػاري  ٌيػػػػكى  كى

( ىادرنا. ًإال اله ادرً  ًفي تككفي  الى  لئللحاؽً  )الًكٍتري ٍىاح الكاًك، بكسرً  كى  .كفتًح
ػيى ) ي ىحػكً ًفػ ]كجػاءى : (4)قاؿ ابف جهاعة هحشينا عمػِ قػكؿ الجػاربردم - – الػكاكي  (5)(ِلىػإً  اءي شى

 .ـًٌ ألكثرً  ًزمى عي  بؿٍ  القراءً  فى هً  كثيرو  هذٌبي  كى ٌي ح :[-ايضن أ

                                                             
 (.67السيكطي، االقتراح )ص ((1
 [.42ف مت: ( ](2
 [.44: ( ]الهؤهىكف(3
 (.2/228ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((4
﴾ ]البقػػػرة: (5 ػػػاءي ًإلىػػػِ ً ػػػرىاطو هيٍسػػػتىًقيـو ػػػٍف يىشى ٍٍػػػًدم هى ٍغػػػًربي يى ٍشػػػًرؽي كىاٍلهى ًً اٍلهى [، 142( كردت فػػػي قكلػػػً تعػػػالِ: ﴿قيػػػٍؿ ًلمَّػػػ

ا في ]البقرة:  ككردت  [ ب ي  هختمفة.46[، ك]الىكر: 25[، ك]يكىس: 213أيضن
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 حركػةً  ف جػىسً ا ًهػحرفنػ الٍهػزةً  بإبػداؿً  (ؿى كً سيػ) (:ؿى ئً سيػ)ي فً  ف يقكؿي هً  (2)هذٌبي  كى ٌي كى  :(1)الشارحكفى  قاؿى 
فقػد  ،ةه ا هػدَّ ٍى ـ يتقػدهى ف لىػا  ك  بهضػهكهةو  الهسػبكقةى  الهكسػكرةى  الٍهػزةى  ًإلىػِ( اءي شىػيى ) بىحكً  الشارحي  رادى أك  ،اٍى ا قبمى هى 

ققي     اْلَمْكقق    يَِحيقق    َوَل ﴿ تعػػالِ ًً ي قكًلػػًفػػ البػػدؿي   ػػحَّ  ػػإ فاسػػتىدى  ،شػػارحه  ًي ـ يحفٍظػػكلىػػ، (3)﴾بِأَْهلِقق ِ  إِلَّ  السَّ ا لػػِ هى
ب/.164ح. /ؽالشارحيفى  فً عى  تقدـى 

ـٍ قػاؿ ابػف جهاعػة: ح - ػػ ًٍ ًه ٌيػكى األىٍكثىػري ًفػي كىبلى  ًً ُـّ ًفيػ ػ . كىالضَّ ػاًزيِّيفى ٍيػًر الًحجى ػاـً ًفػي ليغىػًة غى أىم: ًباإًلٍدغى
يػَّػػافى  ًي أىبيك حى ػي،  (4)قىالى ـٍ حى ٌيػ ، كىعىتػي، كى . كالكىٍسػري ليغىػةي كىٍعػبو ـٍ ٍيػًرًٌ ىىػاسو كىغى ٍيػرييي: كىالفىػٍتحي ليغىػًة أىسىػدو كى كىغى

ػػػا ليغىػػػةي  . أىهَّ ـٍ يىػػػٍرديًد(، ك)اٍرديًد  ًهػػػٍف غىطىفىػػػافى : )ايٍرديًد(، ك)لىػػػ ػػػي الفػػػؾُّ هيٍطمىقنػػػا، فىيىقيكليػػػكفى ًٍ ػػػاًزيِّيفى فى الًحجى
ـٍ ييػػٍرديدً  (، ك)لىػػ ػؿى ـٍ يىػػٍرديٍديي(،  الرَّجي ػػا(، ك)اٍرديٍديي(، ك)لىػػ ٌى ـٍ تىٍرديٍد ػػا(، ك)لىػػ ٌى )اٍرديٍد ( ًبالكىٍسػػًر، فىقىػػٍط. كى ػػؿى الرَّجي

ٍىػػػا، قىػػػاؿى  ػػػاءى القيػػػرىوفي ًب ػػػا جى ٍىػػػا ًفػػػي )التٍَّعًريػػػًؼ(. كىأىٍكثىػػػري هى ػػػكيو ذىكىٍرتي ػػػيى أىٍقػػػرىبي ًإلىػػػِ الًقيىػػػاًس  ًلكيجي ًٌ  –كى
ػػػػػػٍف يىٍحًمػػػػػػؿٍ ك﴿ ،(5)﴾تىٍكًثري كىالى تىٍمػػػػػػنيٍف تىٍسػػػػػػ: ﴿-تىعىػػػػػػالىِ مى سىػػػػػػنىةه ، ك﴿(6)﴾كى ـٍ حى ، (7)﴾ًإٍف تىٍمسىٍسػػػػػػكي

ػػٍكًتؾى ك﴿ ػػٍض ًمػػٍف صى ػػٍبعىًة: ﴿(8)﴾كىاٍغضي ػػاـً ًفػػي السَّ ػػٍف ، كجػػاءى ًبالفىػػؾِّ كىاإًلٍدغى ـٍ عى ػػٍف يىٍرتىػػًدٍد ًمػػٍنكي مى كى
 ب/.107ح. /ؽ(9)﴾ًديًنوً 

ػػ) فَّ أى الثػػاًىي: ]: (10)قػػاؿ الجػػاربردم - ٌى ضى ًي ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[اسػػتعهاالن  كثػػري أ (تي يٍ ا  ،شػػارحه  هىعػػ
ػػػأك  :(11)ًي كعبارتيػػػ ػػػ)ا هَّ ٌى ضى ػػػ الكػػػبلـً  فػػػي ف ػػػيحً  فسػػػتعهؿي  (تي أا ٌى ضى ػ)كى  :-ِالى عىػػػتى – اي  قػػػاؿى  (،تي يٍ ا

ٌِوُُنَ ﴿ ػػ) :الشػارحيفى  كقػػكؿي  ،(12)﴾َُٔعااا ٌى ضى ًً   بشػػيءو   لػيسى اسػػتعهاالن  أكثػػري  (تي يٍ ا  إلػػِ كػػكفً  ألدائػػ
ػػػبلى ىتٍػػػِ كى ا .االسػػػتعهاؿً  قمػػػةً  ب/133/ؽ عمػػػِ التىزيػػػؿً   د جػػػاءى قىػػػ التىزيػػػؿى  ألفَّ   بشػػػيو  كلػػػيسى  .ًي هي

                                                             
(، كالىظػػػػػػاـ، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية 2/716، كركػػػػػػف الػػػػػػديف، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية )ج(2/452اليػػػػػػزدم، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية )ج ((1
 (.2/338)ج
 (.182عزم ٌذا الهذٌب لؤلخفش. ابف الباذش، اإلقىاع في القراءات السبع )ص ((2
 [.43( ]فاطر: (3
 (.9/4674اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج( (4
 [.6( ]الهدثر: (5
 [.81( ]طً: (6
 [.120( ]وؿ عهراف: (7
 [.19( ]لقهاف: (8
 [.217( ]البقرة: (9

 (.2/44ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((10
 (.1/318( اليزدم، شرح الشافية )ج(11
 [.30( ]التكبة: (12
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األكثري  ٍا قرأى ؿ بً بى  ،باألخرل
 لىقػؿً   اليػاءً  فى ًهػ بػدؿه  ي اآليةً فً  الٍهزةى  فَّ إً  :د قيؿى قى كى  ،األكثري  يى ًٍ فى  ،(1)

ٍى مى عى  الضهةً  اح. األ ؿي  يى ًٍ ا فى ي   أيضن
 ، كهف ذلؾ:تفسير المفردات المغكيةكقد استخدـ ابف جماعة الشاىد القرآني في 

ٍعىنِ، ًإذىا ًسرتي قاؿ ابف جهاعة في شرح كمهة )سرل(:  - ٍيتي ًبهى ٍسرنل كىأىٍسرى هى ٍيتي سيرنل كى حسىرى
اءى القيٍروفي  اًز، كىجى ًؿ الًحجى ٌٍ ًباألىًلًؼ ليغىةي أى ، كى لىٍيبلن
ًً تىعىالىِ: ﴿  لىٍيبلن ًفي قىٍكًل ًهٍيعنا. كى ا جى هى ًٍ افى ًب سيٍبحى

ح. (2)﴾الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيَلن  ًة لىٍيبلن ٍىارنا، كىالبىاًرحى : سٍرتي أىٍهًس ىى  ب/.112/ؽ ًلمتَّأًكيًد، كىقىكًلؾى
ػالًتػ الكحػدةً  فى ًهػ الهػأخكذي كقاؿ في شرح كمهػة )أحػد(: ح - ًٌ ػكى  ًي  ػمي أك  ،العػددً  ي هبػدأي ي   ًً ي قكًلػا ًفػهى

ِى  َُ  قُاالْ ﴿ تعػػال ػػ، (3)﴾أََحااذ   هللَاُ  ٌُاا ػػ) ىحػػكي  لمعهػػكـً  ي الىفػػيً ًفػػ ا الهسػػتعهؿي أهَّ  (حػػدو أف ي ًهػػا جػػاءىً هى
 .ح ميةه أ ًي فٍهزتي 

 كلـ تخؿ  الحاشية مف استخداـ الشاىد القرآني في إثبات قاعدة نحكية:
[: (4)جهاعة هحشينا عمِ قكؿ الجاربردمقاؿ ابف  - ، قاؿ ابف ]بعدٌا أربعةي أحرؼو أ كؿو

ٍىا، كاألربعةي إىَّها جيءى بٍا  يى الهق كدةي لذاًت ًٌ جهاعة: ح فةي أحرؼو ال ألربعةو  ألفَّ األحرؼى 
ًي تعالِ:  مىِ ذلؾى جاءى قكلي  (5)﴾إنٍّي أىرىل سىٍبعى بىقىرىاتو ًسمىافو ﴿لبياًف الكمهًة ال ليحكـى عميٍا، كىعى
ًي  ، كهثمي ، ال بالى ًب  فةه لسبعو ٍضرو ﴿بالخفًض  فةه لبقراتو تو خي سىٍبًع سيٍنبيَلى بخفًض  (6)﴾كى

 أ/.145/ؽ . حخضرو 
ػػ ًي ميػػثٍ هً قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح - تِغُاااَل   : ﴿-ِالى عىػػتى – ًً كًلػػقى : كً ٍحػػي ىى ًفػػ ري ٍسػػالكى  بي ًجػػيى فى  ،ابً رى ٍعػػاإلً  ةي هَّ ضى

ْٔااش  اْتااهُ ﴿، (7)﴾اْصااُمًُ  ػػ فَّ أًلى   (8)﴾ُػَز ػػًٍ يٍ فً  كفً الىُّػػكى  يـً الًهػػ ةى هَّ ضى ػػيٍ ا لى هى  .حابً رى ٍعػػئلً ؿ لً ًبػػ ،ةو يَّ مً ٍ ػػأى بً  تٍ سى
 أ/107/ؽ

                                                             
قػػػرأ عا ػػػـ كابػػػف ه ػػػرؼ : )يضػػػاٌئكف( بػػػالٍهز، كبػػػاقي السػػػبعة بغيػػػر ٌهػػػز. أبػػػك حيػػػاف، التفسػػػير الهحػػػيط ( (1
 (.5/32)ج
 [.1( ]اإلسراء: (2
 [.1( ]اإلخبلص: (3
 (.2/101ج) ، شرح الشافيةالشافية شرح شاٌيف، ((4
 [.43( ]يكسؼ: (5
 [.46( ]يكسؼ: (6
 [.7( ]هريـ: (7
 [30( ]التكبة: (8
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ًي هقدرةه، كلذلؾى دخمًت الفاءي ح قاؿ ابف جهاعة في إعراب )قكؿ القراء(: - ( هبتدأه، كىأىهَّا قبمى )قكؿي
َستََك فََكثِّشْ ﴿:-تعالِ–في خبًرًي كها قدرت ًفي قكلً  لي ححى عهؿي هىا بعدى الفاًء فيها   (1)﴾ََ

ٍىا.  ب/.128/ؽ قبمى
 القراءات القرآنية:

أىػػزؿ ا القػػروف عمػػِ سػػبعة أحػػػرؼ  لمتيسػػير عمػػِ الىػػاس فػػػي قػػراءة القػػروف، كذلػػؾ الخػػػتبلؼ  
لغاتٍـ كألسىتٍـ، كلك كمفكا بالعدكؿ عف لغتٍـ كألسىتٍـ لكاف هف التكميؼ بها ال يستطاع، كقد حػدد ابػف 

 كافقػت قػراءة : حكػؿ(2)األساس في تحديد  حة القراءة أك ضعفٍا أك شػذكذٌا أك بطبلىٍػا، فقػاؿالجزرم 
 ال ػحيحة القػراءة فٍػي سػىدٌا، ك ػحَّ  احتهػاالن  كلػك العثهاىية اله احؼ أحد ككافقت بكجً، كلك العربية
ػػا، يحػػؿ كال ردٌُّػػا يجػػكز ال التػػي  عمػػِ ككجػػب القػػروف بٍػػا ىػػزؿ التػػي السػػبعة األحػػرؼ هػػف ٌػػي بػػؿ إىكاٌر
ـ عػػف أـ العشػػرة، عػػف أـ السػػبعة، األئهػػة عػػف كاىػػت سػػكاء قبكلٍػػا، الىػػاس  الهقبػػكليف، األئهػػة هػػف غيػػٌر
 عػػف كاىػػت سػػكاء باطمػػة، أك شػػاذة أك ضػػعيفة عميٍػػا أطمػػؽ الثبلثػػة األركػػاف ٌػػذي هػػف ركػػف اختػػؿ كهتػػِ
 كيجػػػكز كأبمغػػً كػػػبلـ اف ػػح اسػػػهً عػػز : حفكبلهػػػً(3)هػػىٍـح، كقػػػاؿ البغػػدادم أكبػػػر ٌػػك عهػػػف أـ السػػبعة

 كشاذيح. بهتكاتري االستشٍاد
 ، كهف أهثمة ذلؾ:كلقد أكثر ابف جماعة مف االستشياد بالقراءات مع نسبتيا ألصحابيا

ػٍي عى هى  ًي ىَّ كً لى  ،افً كى سٍ اإلً  ازً كى ي جى فً  اءً الفى كى  اكً الكى  ؿى ثٍ هً قاؿ ابف جهاعة: ح - ػفٍ ا أى هى ػ ًي ٍىػهً  حي  ى  ةً رى ٍثػكى لً  ( ّـَ ثيػ)ع هى
ػػػ دُّ عىػػػ تي الى ا ٍىػػػكفً ري حي  ًً ًبػػػ أى رى قىػػػكى  ءنا،زٍ جي

 ثُااامَ ي ﴿ًفػػػ، كى مُّ زً الًبػػػكى  كفي الي قىػػػكى  كفى يُّػػػكفً الكي  (4)﴾ْلَْٕقُعاااُا ثُااامَ ﴿ يًفػػػ 

َُ  ثُمَ ي ﴿فً كى  .ؿي بي ىٍ قي كى  ءً الى ؤي ٌى  (5)﴾ْلَْٕقطَغْ  ٌُ  َ ُْ  ب/.111/ؽ .حكفي الي قى كى  ػػيُّ ائػً ػسى الكً  (6)﴾اْلقَِٕاَمحِ  َٔ
 كالكػسائػػػػػيُّ  حهػػزةي  قػػرأى  فقػػدى  ،القػػراءةً  يً بٍػػذً  (ِىَّػػ)أ الػػةً هى إً  لجػػكازً   االستشػػٍادً ِ لىػػإً   حاجػػةى الى كقػػاؿ: ح -

ػػػٌي كغيري  ػػػًٍ ا بإهالتً هى فَاااََّوَّ﴿، (8)﴾ٌَاااَزا لَاااكِ  أَوَاااّ﴿، (7)﴾ِشاااْورُمْ  أَوَاااّ﴿ ي القػػػروفً ًفػػػ كقعػػػتٍ  حيػػػثي  ،اهى
 

 ب/.155ح. /ؽ(9)﴾ذُْصَشفُُنَ 

                                                             
 [.3الهدثر: ( ](1
 (.1/9ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج ((2
 (.1/9البغدادم، خزاىة األدب كلب لباب لساف العرب )ج ((3
 [.29( ]الحب: (4
 [.15( ]الحب: (5
 [.61]الق ص: ( (6
 [.223: ( ]البقرة(7
 [.37( ]وؿ عهراف: (8
 [.32( ]يكىس: (9
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حَّ  - ك كأًبي كثيرو  كابفً  ىافعو  عىف التسٍيؿي  كقاؿ: ح ى ًهف عهرو ًٍـ، أكثرً  كى ػا– كجػاءى  طرًق ٍيـ -أيضن  عػى
ًً  ىػصَّ  الىحاةً  كقكؿً  اإلبداؿي، ػاًدًي، ًفػي العػزُّ  أبيػك عميػ ػا، كاًفيػً ًفػي شػريحو  كابػفي  إرشى ٌيهى  ك ػحَّ  كغيري
ح كحهزةى  كعا ـو  عاهرو  ابفً  عىف التحقيؽي   أ/.163/ؽ .كالكػسائػػػيِّ

 معرفة الكبيرة البف جماعة في القراءات مف خَلؿ:كقد ظير جميًّا خَلؿ الحاشية ال
 بياف القراءة الشاذة مف المتكاترة: .1

ا ذى ككىػ ،يػاءو  بػدكفً  يٍّ عمػ بػفى  الحسػفى  (1)يِّ لمحمبػ عػرابً ي اإلفً  ًي رأيتي  مالذً قاؿ ابف جهاعة: ح -
ػكى  ،هختمفػةه  ًي خى سى ىي  كلعؿَّ  ،(2)ي الكشاؼً فً   (اٌىػ)أى  كى ٌيػ كالهتػكاتري  أ/156، /ؽشػاذةه  قػراءةه  يًٌ

 الٍهػزةً  كبكسػرً  .الكػكفييفى  قػراءةي  كى ٌيػكى  ،اٍى كاسػهي  (فٌ )أى  المفػظى  فَّ أِ مىػعى  كالفتحي  .الٍهزةً  بفتحً 
 .حالباقيفى  قراءةي  كى ٌي كى  ،كذلؾى 

]ككثػػري : ح(3)قػػاؿ الجػػاربردم -
ػػ)ي ًفػػ كالحػػذؼي  قػػؿي ىال   القػػراءي  اتفػػؽى ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[(ؿٍ سى

ػهً  (4)﴾َّلِْصاَشإِِلَ  تَىِآ َصالْ ﴿ ي ىحكً فً  ِ ذلؾى مى عى   ،السػؤاؿً  فى ًهػ هخاطػبو  هػرو أ فعػؿي  ا كػافى هَّ
ػفً  كلِ ابتدأى األ عى هى  الٍهزةً   الجتهاعً استثقاالن   كال فاءو  بكاكو  كلـ يقترفٍ  ػكى  ،يي دكري  ا كثػرى يهى  يى ًٌ

 ًً كًبػ ،ي الىقػؿً ًفػ ًي  ػمى أ طػردى  ا فػبعضه هى ًٌ بأحػدً  ف اقتػرفى إفػ ،العػربً  كثػرً أ هػذٌبي  ي ذلؾى فً 
،  قػرأى  ب/159ًً /ؽكبػ ،االجتهػاعً  لعػدـً   ٌهػزى  كبعضه  ،كالكػسائػػػيِّ  كثيرو  ابفي  قرأى  البػاقكفى

ػا ىحػكي  ، أهَّ ٌيػكى الهختػاري ، كى ٌيكى لغػةي قػريشو ٍليىٍسػأىليكا مىػا أىٍنفىقيػكا﴿كى فبػالٍهزًة باالتفػاًؽ،  (5)﴾كى
 .حفميتأهؿٍ 

 تكجيو القراءات: .2
ًً قػاؿ ابػف جهاعػة: ح - ٍىػ ةً بإهاًلػ (6)﴾كٍإؼ ﴿ يًفػػ عا ػـو  قػراءةي  كعميػ  هالػػةي ا  ك  ،اءً اليىػكى  اءً ال

 ب/.152/ؽ .حاٌى ي بعدى التً  الياءً  إلهالةً  الٍاءً 
ػػػككهػػا فػػػي حاشػػػيتً: ح -  ي عثهػػػافى ًبػػػأى  ف طريػػػؽً ًهػػػ الػػػدكرمِّ  ف ركايػػػةً ًهػػػ الكػسائػػػػػػيِّ  قػػػراءةي  يى ًٌ

ػػ ػػػأ– ًي ٍىػػػهً كى  ، يرً رً الضَّ  ا إلهالػػػةً تبعنػػػ أىل(ىىػػػ)كى  أىل(،رى )ي ًفػػػ كالىػػػكفً  الػػراءً  فتحػػػةً  هالػػػةي إ -ايضن
ًٍ فً  الٍهػػزةً  ػػي ٍي  ،اًهػػًٌ كغيرً  كالكػسائػػػػػيِّ  حهػػزةى  ي قػػراءةً ا ًفػػهى  ،هسػػتقؿه  حػػرؼه  الٍهػػزةى  فَّ أا ٍيػػككج
   ب/.152/ؽ .حالكمهةً  ي هجهكعً فً  ال كتً  بتعديؿً  ا أكثري ٍى عى هى  التخفيؼً  كطمبي 

 نفي بعض القراءات عف بعض القراء؛ لعدـ صحة نسبتيا إليو: .3
                                                             

 (.10/692الهكىكف )ج( السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب (1
 (.4/704( الزهخشرم، الكشاؼ )ج(2
 (.2/189شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((3
 [.211( ]البقرة: (4
 [.92( ]الحجر: (5
 [.1( ]هريـ: (6
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ػػ ؿى ًقػد ىي قىػػ ًي ِ أىَّػػمىػعى  ً(قىػػفى ىى ) :كى ٍحػػىى   ػميةي األ ا الٍػػاءي ٍىػػهثمي قػاؿ ابػػف جهاعػة: ح -  الكػسائػػػػػيِّ  فً عى

ًْ ﴿ :كً ٍحػي ىى فً  السكتً  اءً ٌى  ؿى بٍ ا قى هى  إهالةي  ا قطػعى ٍىػبً كى ، (1)﴾َمالَِٕ
ي ًفػ يالخاقػاى ـو احً زى ك هيػبيػأى  (2)

 ب/.152/ؽ .حاٍى هي دى عى  ًي ىٍ عى  كالهشٍكري  (،ًلى )
 جماعة القراءة دكف نسبتيا ألحد, كمف أمثمة ذلؾ:كنادرنا ما يذكر ابف 

ىىاقىػػةه أىٍك بىقىػػػرىةه،قػػاؿ فػػي هعىػػػِ كمهػػة )بدىػػػة(: ح -
، قىػػاؿى ا   ًً اْلثُاااْذنَ ﴿: -تىعىػػػالىِ–ًبتىٍحًريًكػػ ََ 

ػػػهَّتىٍيفً (3)﴾هللَاِ  ِماااْه َشاااؼاِِشِ  لَُكااامْ  َجَؼْلىاٌاااا قيػػػًرئى ًبضى ، كى
ٌىرمِّ (4) ػػػٍك ـي الجى ػػػبلى ٍيػػػا كى ييكىاًفقي ، كى

 ح.(5)
 أ/.90/ؽ

ٍىاتى ) تىاءً  ًفي كقاؿ: حيجكزي  - ، كالضُـّ  الفتحي ( ٌىٍي ٌفح. /ؽ قيرئى  كقد كالكسري ًٍ  أ/.116ًب
ْؤَٔا ُكْىرُمْ  َّلَنْ ﴿ اشاذ   كقرئن ح -  ب/.182ح. /ؽ(6)﴾ذَْؼْثُشَنَ  لِلشُّ

، كهػف أهثمػة كالقرآف الكريـ كقراءاتو عند ابف جماعة األصؿ فػي جميػع المسػائؿ, كغيرىمػا الفػرع
 ذلؾ:

ػػػػ]كى : (7)قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة هحشػػػػينا عمػػػػِ قػػػػكؿ الجػػػػاربردم - ػػػػكى ح :[ؼى ًلػػػػكا األى كيػػػػرَّ ا حى ذى كى  كبي يُّػػػػأى  أى رى ا قىػػػػهى
ققِّل ي َ  َوَل ﴿: يُّ اىً يى تً خٍ السِّػػ ػػتي فٍ هى  ةو زى ٍهػػٍى بً  (8)﴾الضَّ ػػفى  ،ةو كحى  عى قىػػكى  ؼو ًلػػأى  ؿِّ ي كيػػًفػػ بً رى ي العىػػًفػػ ةه يى اًشػػفى  ةه غىػػلي  يى ًٍ
 أ/.108ح. /ؽاءً ىى ِ البً لى إً  ابه رى عٍ إً ي ىً اءى جى كى  (،ةه ابَّ دى )كى  (،اؿ، ضى ) :كي حٍ ىى  ،ده دَّ شى هي  ؼه رٍ ا حى ٌى دى عٍ بى 

ػا-كقػاؿ  - ػػ]كى : (9)هحشػينا عمػِ قػكؿ الجػاربردم -أيضن : دو ٍيػػك زى بيػأى  اؿى [ قىػ(ةو ابَّػدى )ي ًفػ ؼى ًلػكا األى كيػرَّ ا حى ذى كى
َموِاز  ﴿: أي رى ٍقػيى  دو ٍيػبى ف عي ك ٍبػرى هٍ عى  تي عٍ هً سى  ُْ ًِ  َػاهْ  ُْٔضاََّ ُ  َ   فََٕ َ   َّلِْواش   َرْوثِا  دٍ قىػ ًي ىَّػأى  تي ٍىػىى ظى فى ، (10)﴾َجاََّن   ََ

                                                             
 [.28( ]الحاقة: (1
 (.3/419اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج ((2
 [.36]الحب:  ((3
، كالبػاقكف بسػككىٍا. كالحجػة لهػف ضػـ: كأىَّػً أراد جهػع الجهػع، هثػؿ: ـ الػداؿبضػ (كىاٍلبيػديفى ) قرأ الحسف الب رم ((4

(. ابػػػف خالكيػػػً، الحجػػػة فػػػي القػػػراءات السػػػبع )ص (، كجهػػػع الجهػػػع )ثيهيػػػره ػػػاره ػػػرىةه(، جهعٍػػػا )ًثهى (، القبػػػاقبي، 226)ثىهى
 (.541عشر )صإيضاح الرهكز كهفتاح الكىكز في القراءات األربعة 

رم، ال حاح )ج ((5  (.5/2077الجٌك
 [.43( ]يكسؼ: (6
 (.1/592ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((7
 [.7( ]لفاتحة: (8
 (.1/592ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((9

 [.36]الرحهف:  ((10
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ػلى  ػتَّػػحى  فى حى ػػ)كى  (،ةن بَّػأى دى ) :كؿي قيػػتى  بى رى العىػػ تي عٍ هً ِ سى ، (1)﴾ٕهَ لِّ ََّ  الَعااَ  ََ ﴿:يُّ اىً يى تً خٍ السِّػػ كبي يُّػػأى  أى رى قىػ، كى (ةن بَّ أى شى
 أ/.108/ؽ .حًي ىٍ هً  اءى ا جى هى  ةً رى ثٍ ِ كى مى عى  رً عى الشِّ  ةً كرى ري ي ضى  فً الَّ إً  اسي قى ىٍ  يى الى : كى يي ري يٍ غى كى  (2)ػػافى يَّ ك حى بي أى  اؿى قى 

 
  

                                                             
 [.7( ]الفاتحة: (1
 (.3/410اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج ((2
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 المصدر الثاني: الحديث النبكم الشريؼ
يعد الحديث اله در الثاىي هف ه ادر السهاع، كفي الحقيقة اى ػرؼ الىحػاة عػف االستشػٍاد 

عمػػِ سػػػبيؿ بالحػػديث الشػػريؼ، فعمػػػِ سػػبيؿ الهثػػاؿ سػػػيبكيً ال يكجػػد فػػي كتابػػػً غيػػر حػػديث كاحػػػد كرد 
 الىحػػك لعمػػـ األكلػػيف الكاضػػعيف أفَّ  : حعمػػِ(2)، قػػاؿ أبػػك حيػػاف(1)التككيػػد لغيػػري، كتابعػػً الىحػػاة فػػي ذلػػؾ

 هػف كسػيبكيً كالخميػؿ، عهػر، بػف كعيسػِ العػبلء، بػف عهرك كأبي العرب لساف هف لؤلحكاـ الهستقرئيف
شػاـ األحهر، الهبارؾ بف كعمي كالفراء، .الب رييف أئهة  .ذلػؾ يفعمػكا لػـ الكػكفييف، أئهػة هػف الضػرير ٌك

ـ الفػػػريقيف، هػػػف الهتػػػأخركف الهسػػػمؾ ٌػػػذا عمػػػِ كتػػػبعٍـ  كأٌػػػؿ بغػػػداد، كىحػػػاة األقػػػاليـ ىحػػػاة هػػػف كغيػػػٌر
 األىدلسح.

حتِ جاء القرىاف: السػادس كالسػابع، فخػالؼ ابػف خػركؼ كابػف هالػؾ ٌػذا الهػىٍب، كأكثػركا هػف 
 بهػا االسػتدالؿ هػف اله ػىؼ ٌػذا أكثػر : حقػد(3)قػاؿاالستشٍاد بالحديث، فعاب أبػك حيَّػاف ٌػذا الهػىٍب، ف

 كالهتػأخريف الهتقدهيف هف أحدنا رأيت كها العرب، لساف في الكمية القكاعد إثبات عمِ األحاديث في كقع
 غيريح. الطريقة ٌذي سمؾ

ها كسبب انصرافيـ عف االستشياد بالحديث أساساف,  :(4)ٌك
األكؿ: أفَّ الػػػػركاة جػػػػكزكا الىقػػػػؿ بػػػػالهعىِ، فالحػػػػديث الكاحػػػػد يػػػػركل بألفػػػػاظ هختمفػػػػة، كعبػػػػارات 

 قد قاؿ ذلؾ بى ً. - مِ ا عميً كسمـ–هتعددة، فبل يهكف الجـز بأفَّ الرسكؿ 
الثػػاىي: أىَّػػً كقػػع المحػػف كثيػػرنا فيهػػا ركم فػػي الحػػديث  ألفَّ كثيػػرنا هػػف الػػركاة كػػاىكا غيػػر عػػرب 

يعمهػػػكف لسػػػاف العػػػرب ب ػػػىاعة الىحػػػك، فكقػػػع المحػػػف فػػػي كبلهٍػػػـ، كشػػػهؿ ذلػػػؾ ى ػػػكص  بػػػالطبع، كال
 الحديث.

اله ػىؼ  عمػِ -يعىػي أبػا حيػاف–إىكػاري  أهػا: : حكأقكؿ(5)كفي الردِّ عمِ ذلؾ قاؿ ىاظر الجيش
 الىقػػػؿ جػػػكزكا الػػػركاة بػػػأف لػػػذلؾ هعػػػتبٌل  الشػػػريفة األحاديػػػث هػػػف كرد بهػػػا االسػػػتدالؿ -يعىػػػي ابػػػف هالػػػؾ–

 ا  ػٌمِ- الرسػكؿ هػف سػهع الذم بالمفظ يركل أف الهركم في األ ؿ أف شؾ ال: فيً فيقاؿ :بالهعىِ
ف بالهعىِ كالركاية ،-كسٌمـ عميً  المفػظ لتغييػر الهحتهػؿ الحػديث كمهػات بعػض فػي تككف فإىها جازت كا 
 بأىٍػػا األحاديػػث جهيػػع هػػف الكثػػكؽ الرتفػػع يػػركل هػػا كػؿ فػػي ذلػػؾ جكزىػػا لػػك إذ هعىػػِ  يكافقػػً وخػػر بمفػظ
ذا أهر كسٌمـ، عميً ا  ٌمِ الرسكؿ بمفظ ٌي هػً يجػكز ال ٌك كقكعػًح. ىاٌيػؾ  يعتقػد أف عػف فضػبل تٌك

 أفَّ األحاديث ركيت كدكىت في ع ر االحتجاج قبؿ فساد المغة.
                                                             

 (.130هحهد عيد، الركاية كاالستشٍاد بالمغة )ص ((1
 (.77( السيكطي، االقتراح )ص(2
 (.1/10( البغدادم، خزاىة األدب كلب لباب لساف العرب )ج(3
 (.11-1/10)ج هرجع السابؽ( ال(4
 (.9/4410ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((5
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 - مِ ا عميػً كسػمـ–، فها اعتقد أىًَّ هف لفظ الرسكؿ كظير فريؽ ثالث, فتكسطكا في ذلؾ
األحاديػػث الق ػػيرة كاألحاديػػث التػػي اعتىػػي بىقمٍػػا بألفاظٍػػا فػػي هكقػػؼ خػػاص أك حادثػػػة كخا ػػة هػػف 

خا ة فٍذا يحتبُّ بً، كأهَّا األحاديػث الطكيمػة التػي ال يسػتطاع حفظٍػا، كاألحاديػث الغريبػة التػي يعسػر 
ـ الشاطبي، كالبغدادم كالسيكطي  .(1)حفظٍا فٍذا ال يحتبُّ بً  ألىًَّ ىقؿ بالهعىِ، كهف أبرٌز

، بشرط أف يثبػت الحػديث كلقد كاف مكقؼ ابف جماعة مف االستشياد بالحديث مكقؼى المؤيد
فػبل يخفػِ عميىػا هػا البػف الجهاعػة هػف الهؤلفػات فػي عمػـ الحػديث،  - ػمِ ا عميػً كسػمـ–عف الىبٌي 

 كالتي كاف لٍا الدكر البارز في ذلؾ، كهف أهثمة استشٍادي بالحديث:
: حكقػػػاؿ بعػػض الىحػػػكييف: التػػـز ذلػػػؾ فػػي )ىبػػػٌي، (2)قػػػاؿ الجػػاربردمفػػي هسػػألة تحقيػػػؽ الٍهػػزة،  -

ػػ (4)يٍّ ك عمػػأبيػػ كىقػػؿى  ،(3)م: كالزهخشػػرمِّ أى كبرٌيػػة(ح، قػػاؿ بػػاف جهاعػػة: ح ًً عى يػٍػػػ ف سػًػيػػبىػػكى
 :قػػاؿى  ًي أىَّػػ (5)

ػلً  كقػد يشػٍدي  .اىتٍػِ مءه.ردً  كذلػؾى  (،ةن يئىػرً بً )كى  (،ايئنػبً ىى ) يحققػكفى  التحقيػؽً  أٌؿً  فى ا هً قكهن  ا أفَّ بمغىى  ا هى
ػػقػػالي   أ/158/ؽ احػػدثىى  ،العبػػاسً  بػػفي  أحهػػدي  ك بكػػرو ي أبيػػحػػدثىً  :(6)ي الهسػػتدرؾً ًفػػ الحػػاكـي  ا أخػػرجى كي هى
 ،يُّ الجعًفػ ي حسػيفي حػدثىً  ،ي الكػسائػػػػيُّ حػدثىً  ،ٌػػشاـو  بػفي  ا خمػؼي حدثىى   ،البغكمُّ  هحهدو  بفي  اً  عبدي 

ًي  تعالِ اي  يرضً -ذرٍّ  يف أبً عى ، الدؤليِّ  سكدً األ يف أبً عى ، أعيفو  بفً  ف حهرافى عى   جػاءى  :قػاؿى  -عىػ
ـى  تعالِ عميًً  ِ اي  مَّ  - اً  ِ رسكؿً لى إً  أعرابي،   لسػتي ) :فقػاؿى  ،فٍهػزى  ،اً  ئى ا ىًبػيىػ :فقػاؿى  -كسػم
 .  حايي كلـ يخرجى  ،الشيخيفً  ِ شرطً مى عى   حيحه  :كقاؿى . (7)(اً  ىبيى  كلكفٍ ) ،فٍهزى  (،اً  ىبئى 

                                                             
 (.52( السيكطي، االقتراح )ص(1
 (.2/183ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((2
 (.489، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص( الزهخشرم(3
 (.4/56الفارسي، التعميقة عمِ كتاب سيبكيً )ج ((4
 (.3/555)ج( سيبكيً، الكتاب (5
 [.2906: رقـ الحديث: 2/251، الهستدرؾ عمِ ال حيحيف/هف كتاب قراءات الىبي، ج( ]الحاكـ(6
 [.39129: رقـ الحديث 14/419]الٍىدم، كىز العهاؿ في سىف األقكاؿ كاألفعاؿ/الحشر، ج ( اىظر:(7



80 
 

 ، كهف ذلؾ:كاستخدـ ابف جماعة الحديث ليؤكد معاني بعض الكممات
ػػػػ]: (1)قػػػاؿ الجػػػاربردم - ػػػِ)كى ٍرهى ػػػاءً  ًبفىػػػٍتحً ( حى قىػػػاؿى ًفػػػي القىػػػاهيٍكسً  ، قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: ح...[الحى

(2) :
 ،) ػػػ)فىًرحى ( كى ػػًرـى )حى ػػا، ًبالكىٍسػػًر: كى ٍمبىػػةي ًحرىاهن هىٍت، ذىاتي الظٍِّمػػًؼ، كىالذٍِّئبىػػةي، كىالكى ، كىاٍسػػتىٍحرى أىرىادىًت الفىٍحػػؿى

ًي  ػػػا قىالىػػػػ ييٍسػػػػتىفىادي ًههَّ ٍىػػػػِ. كى ػػػكىارىل. اٍىتى سى ، كى ٍهػػػػعي: كىًجبىػػػػاؿو ػػػٍكرىل، الجى ػػػػِ، كىسى ٍرهى ػػػيى حى ًٍ ػػػػا-فى أىفَّ  -أىٍيضن
ػا ػاًعزىًة كىهى ـي الى يىٍخػتىصُّ ًبالهى سيكيكًف الرَّاًء: االٍسًتٍحرىا اًء كى يى ًبكىٍسًر الحى ًٌ ػرَّحى  الًحٍرهىةى، كى ًفػي  ثىػػػٍعػػػمىػػػػبي   ى

ػػا (3)الفىً ػػيحً  ػػاًة كىهى ـي. كىالى ًبالشَّ ٍىػػا ًحػػرىا ًب ػػِ، كى ٍرهى ػػاًعزىةه حى ػػيى هى ًٌ ػػاًعزىةي، كى هىًت الهى قىػػًد اٍسػػتىٍحرى ًى: كى تيػػ ، كىًعبىارى
ػػـً  ػػرى ًفػػي الهيٍحكى ػػٍؿ ذىكى . بى ػػاًرحي فىسَّػػرى الشَّ
ػػاءى ًفػػي  (4) : كىجى . قىػػاؿى المٍَّبًمػػيُّ ًي اٍسػػتيٍعًهؿى ًفػػي ذيكيػػكًر األىىىاًسػػيِّ أىىَّػػ

ػًدٍيثً  ػًدٍيثى كىالتٍَّفًسػػٍيرى (5)الحى ػةي. ذىكىػرى الحى ػةي(  أىٍم: الغيٍمهى ـي الًحٍرهى ًٍ ًمػػٍي ـي السَّػاعىةي تيٍبعىػثي عى ٍي : )الػًذٍيفى تيػٍدًركي
ًكمُّ  ٍىرى ال
 ب/.95. /ؽكىغىٍيريييح 
، فقػد كػاف يخػرج الحػديث، مف خَلؿ الحاشية سعة اطَلع ابف جماعة في عمـ الحديث كيتبيف لنا

 كيذكر ركاتً كأهاكف ركايتً، كهف أهثمة ذلؾ:
. (7)القياهػةح يػـك اآلىػؾ أذىيً في  ب قيىة  إلِ استهع هف: حكفي الحديث: ح(6)قاؿ الجاربردم -

رى اكً سى عى  في ابٍ  ًي جى رى خٍ أى قاؿ ابف جهاعة: ح
ػيى القً  كـً يىػ) ةً ادى يى زً بً  (8)ًً يخً ارً ي تى فً   ػيٍ أى – ًي اقى سىػكى  (، ةً اهى  في اٍبػ -اضن

ةً ايى ٍى ي الىِّ فً  يرً ثً األى 
 ب/.109(ح. /ؽاٍى ىٍ هً  عي هى سٍ يى  ةو ىى يٍ ِ قى لى إً  سى مى ف جى هى ) :ظً فٍ مى بً  (9)

ّـَ أشػػػار إلػػػِ االعتػػػراض بقكلػػػً (10)قػػػاؿ الجػػػاربردم - )لػػػيس فػػػي  :- ػػػمِ ا عميػػػً كسػػػمـ–: حثػػػ
 الخضركات  دقة(ح. 

                                                             
 (.1/533ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة ،شاٌيف  ((1
 (.1092أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(2
 (.322ثعمب، الف يح )ص ((3
 (.3/329ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج ((4
ٍيـٍ  الَّػًذمالحديث بتهاهً: ) ((5 ًٍـ تبعػث السَّػاعىة تيػٍدًرك مىػٍي ػةاٍلحً  عى (. الزهخشػرم، الفػائؽ فػي غريػب اٍلحيىػاء كيسػمبكف ٍرهى

 (.3/746عميٍـ(. ابف قتيبة، غريب الحديث )ج (. كفي ركاية: )تسمط1/277الحديث )ج
 (.1/599ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((6
 هػف: ح- كسػمـ عميػً ا  ػمِ - قكلػً ٌػك وخػر  بحػديث عميػً اخػتمط كلعمػً باطػؿ،: عىػً األلبػاىي اإلهػاـ قاؿ ((7

ػـ قػػـك حػػديث إلػػِ اسػتهع كف  لػػً ٌك  الضػػعيفة األحاديػػث سمسػػمة األلبػػاىي،ح. القياهػة يػػـك اآلىػػؾ أذىػػً فػي  ػػب كػػاٌر
 (.10/52ج)

 (.51/263( ابف عساكر، تاريخ دهشؽ )ج(8
 (.1/77( ابف األثير، الىٍاية في غريب الحديث كاألثر )ج(9

 (.1/539شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((10
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دو  فذكر ابف جهاعة راكم الحديث، فقاؿ: ح ًٌ ا ًدٍيثي ًهٍف ًركىايىًة هيجى كىالحى
 ب/.96ح. /ؽ(1)

 اهبػػر لػػيس: حح (2)، فقػػد ىسػػب الجػػاربردم حػػديثككػػاف يصػػح  عمػػى الجػػاربردم فػػي ىػػذا المجػػاؿ
ػػكى  إلػػػِ الىهػػػر بػػف تكلػػػب، فقػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: ح. حاهسػػفر فػػػي اه ػػياـ ػػػرى خٍ أى  يثي دً الحى ػػاإلً  :ًي جى ـي هى ػػػأى  ا ي ًفػػػ دي حهى

يً دً سىى هي 
ػرً  ًي اليػجى رً كى  ،ـو اً ػعى  فً ٍبػ عبً كى  يثً دً ف حى هً  (4)يرً بً ي الكى فً  يُّ اىً رى بى الطَّ ، كى (3) ػ اؿي جى  ؼي عػرى  يي الى كى  :يػؿى قً  ،يحً حً ال َّ

ػػًهػػ ػػ، كى بو كلىػػتى  فً ٍبػػ هػػرً الىَّ  يثً دً ف حى ػػ) :ًي تىيػػهى  ري ًهػػالىَّ  ايي كي م رى الػػذً  يثي دً الحى ػػ فهى ػػف كى ًهػػ يػػره ثً كى  بى ٌى ذٍ ف يىػػأى  يي رَّ سى  (5)رً حى
ػػػ ػػػميى فى  يً رً دٍ  ى ػػػ ـٍ  ي ػػػ رى ٍٍ شى ػػػهى رى  رً بٍ ال َّ ػػػ ؿِّ ف كيػػػًهػػػ أ/111/ؽ اـو يَّػػػأى  ةى ثىػػػبلى ثى كى  ،افى ضى ػػػرى خٍ أى  (،ٍرو شى ي ًفػػػ يـو عىػػػك ىي بيػػػ: أى ًي جى
 ح.(6)ةً فى عرً الهى 

فىسػي( ... كحػديث ابػف  : حقاؿ ابف عباس: )إىَّها سهِّي إىساىنا  ألىًَّ عٍػد إليػً(7)قاؿ الجاربردم -
 كابػفي  ،حهيػدو  بػفي  كعبػدي ، اؽً زى الػرَّ  عبدي  ًي خرجى أ ًي بأىَّ  (8)ضى رً تي اعٍ  عباس لـ يثبتح. قاؿ ابف جهاعة: ح

ػػًبػػأ كابػػفي  ،الهىػػذرً  كابػػفي  ،جريػػرو  كالحػػاكـي  ،(10)ي ال ػػغيرً ًفػػ يُّ ًىػػاكالطبر  ،(9)ـًٌ ي تفاسػػيرً ًفػػ ـو اتً ي حى
ي ًفػػ 

 أ/.137/ؽ .حًي حى حَّ ك ى  ،(11)ًً هستدركً 
 ، كهف أهثمة ذلؾ: أمَّا مكقفو مف األحاديث الشاذة فبأنَّو ال يقاس عمييا

 ،(ائتػػزر) فػػي كهػػا لعركضػػٍا، تػػاء  تقمػػب فػػبل ٌهػػزة الكمهػػة فػػاء كاىػػت : إذا(12)قػػاؿ الجػػاربردم -
 جػػاءى . قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح(ايتػػزر) فت ػػير قبمٍػػا، هػػا كاىكسػػار لسػػككىٍا يػػاء  الٍهػػزة تقمػػب كلكػػف

ػاتَّ )كى  (،رى زى اتَّ ) :هىٍا ،بالقمبً  لفاظه أ ف ذلؾى هً  ػاتَّ )كى  ،هاىػةً األ فى ًهػ (فى هى  فى ًهػ (ؿى ٍىػاتَّ )كى  ،هػرً األ فى ًهػ (رى هى
ػػػ (ًً ًبػػػ ٍر زً ا فميتَّػػػق ػػػيرن  ف كػػػافى ا  ك ) :الحػػػديثً  يكًفػػػ ،ٌػػػؿً األ  باإلبػػػداؿً  (13)ركاي الهكطػػػأي  ،ا الجهيػػػعي ذى كى

                                                             
سيػػكؿي  قىػػاؿى الحػػديث:  ((1 ًً  رى ػػمَِّ- المَّػػ ًً  اي   ى مىٍيػػ ـى  عى ػػمَّ سى كىاتً  ًفػػي لىػػٍيسى ): -كى ٍضػػرى ػػدىقىةه  اٍلخى (. ابػػف األثيػػر، الىٍايػػة فػػي  ى

 (.2/107غريب الحديث كاألثر )ج
 (.1/604( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(2
 (.5/434( ابف حىبؿ، هسىد اإلهاـ أحهد )ج(3
 (.19/172( الطبراىي، الهعجـ الكبير )ج(4
، كقد كىًحرى  دريي )الكحر(: ال ((5 رم، ال حاح )جكغر. كفِ  دري عمِ كىٍحره  :أم  عميٌ ًغؿُّ  (.2/844. الجٌك

 (.5/2706( األ بٍاىي: أبك ىعيـ، هعرفة ال حابة )ج(6
 (.65-2/64( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(7
 (.5/603( اىظر: السيكطي، الدر الهىثكر في التفسير بالهأثكر )ج(8
(، الػػرازم: ابػػف 16/182(، الطبػػرم، تفسػػير الطبرمعجػػاهع البيػػاف )ج2/19ال ػىعاىي، تفسػػير عبػػد الػػرازؽ )ج( (9

 (.7/2437أبي حاتـ، تفسير ابف أبي حاتـ )ج
 [.925: رقـ الحديث: 2/140( ]الطبراىي، الهعجـ ال غير/ هف اسهً هحهد، ج(10
 [.3436، رقـ الحديث: 2/412( ]الحاكـ، الهستدرؾ عمِ ال حيحيف/تفسير سكرة طً، ج(11
 (.243-2/242ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((12
 [.147: رقـ الحديث: 2/194( ]اإلهاـ هالؾ، الهكطأ/الرخ ة في ال بلة بثكب كاحد، ج(13



87 
 

ا ذى إً ي يػأهرىً  - ػمِ ا عميػً كسػمـ- اً  رسكؿي  افى كى  -رضِ ا عىٍا- شةى ئف عاعى كى  ،دغاـً كاإل
 ب/.168/ؽ .حعميًً  ال يقاسي  شاذه  ًي كمَّ  ذلؾى  فَّ أ كالهعركؼي . رى زً أف أتَّ  حضتي 

فالكهػاؿ  كرغـ سعة خبرة ابف جماعة في ىذا المجاؿ لكنَّػو أخطػأ حينمػا عػدَّ مػثَلن مػف األحاديػث,
ػرٍ جى  فٍ )إً  :ي الحػديثً ، كًفػؼى ًمػخٍ كالهي  البػازؿى  فػي السػفً  م جػاكزى ٌػك الػذً  (:دي كٍ العىػ) كحدي، فقػاؿ: ح رى جى

 دي كٍ العىػ 
 فػإفَّ  ،كالهعرفػةً  السػفِّ  بأٌػؿً  ؾى رًبػحعمػِ  اسػتعفٍ  :مأى   عٍ دى  أك دو كٍ عىػبً  زاحـٍ  :كيقاؿي  ةه،دى كٍ عى  الىاقةي ك  ا(،رن قٍ كً  ديي ز ف
إىَّها ٌك هثؿ، كالعبارة السػابقة أحػذٌا  ،ب/، فٍذا ليس حديثنا182ح. /ؽالغبلـً  ف هشٍدً هً  خيره  الشيخً  مى رأ

 : حكفي الهثؿح.(1)ابف جهاعة هف ال حاح، كفي ال حاح قاؿ
 

                                                             
رم، ال حاح )ج ((1  (.24(. كاىظر: الهيداىي، هجهع األهثاؿ )ص2/514الجٌك
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 المصدر الثالث: الشعر كالنثر
 النكع األكؿ: الشعر

ػػا كبيػػرنا، فعمػػِ الػػرغـ هػػف ككىٍػػا اله ػػدر  لقيػػت الشػػكاٌد الشػػعرية هػػف الىحػػاة كال ػػرفييف اٌتهاهن
 أىٍَّا اله در األكؿ عىدٌـ. -هف كثرة استشٍاد الىحاة كال رفييف بٍا–الثالث إال أفَّ الدارس يظفُّ 

كلقػػػد استشػػػٍد ابػػػف جهاعػػػة بالشػػػكاٌد الشػػػعرية لكىٍَّػػػا لػػػـ تكثػػػر  ألىَّػػػً كػػػاف يحشػػػي عمػػػِ شػػػرح 
الجػػاربردم، فػػاكتفِ غالبنػػا بهػػا كرد فػػي الشػػرح، كبمػػ  عػػدد األبيػػات التػػي استشػػٍد بٍػػا ابػػف جهاعػػة فػػي 

 يف بيتنا.الحاشية ها يقرب األربع
ليؾ أبرز مكاقؼ ابف جماعة مف الشكاىد الشعرية التي أكردىا الجاربردم في شرحو:  كا 

: تقديـ ترجمة مكجزة لبعض الشعراء  أكالن
ٌيػػكى الهيثىقِّػػبي العىٍبػػًدمُّ قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح -

ػػدىةو (1) هيكىحَّ مىػػةو، كى ٍٍهى ّـَ هي ػػدَّدىةو هىٍكسيػػكرىةو، ثيػػ قىػػاؼو هيشى ، ًبهيثىمَّثىػػةو، كى
قىػعى ًفػي )شىػٍرًح الهيٍغًىػي( كى سىاًكىىةو، كى
كىٍسػًر القىػاًؼ الهيشىػدَّدىًة،  (2) فىػٍتًح الىُّػكًف، كى ، كى ِـّ الًهػٍيـً ػ ًي: ًبضى ػٍبطي ضى

ػػػكدي ًفػػػي القىػػػاهيكسً  ٍبػػػًد القىػػػٍيًس، كىالهىكجي : كىأىظيػػػفُّ أىفَّ العىٍبػػػًدمَّ ًىٍسػػػبىةن ًإلىػػػِ عى قىػػػاؿى
ًي،  (3) ػػػا قىدٍَّهتيػػػ ٍيػػػًرًي هى كىغى

ًي كىالهى  تيػ ، كىًعبىارى ٍبػًد شىػػٍهسو ٌىرِّمِّ أىفَّ الىِّسىػبىةى ًإلىػػِ عى ػػٍك ـً الجى ٍيػكـي ًهػػف كىػبلى في
ػػاًعرو ًهػػف (4) : كىالهيثىقِّػػبي لىقىػبي شى

ٍبًد شىٍهسو   أ/.101ح. /ؽعى
ٍزدىؽي  - عىةىح. /ؽ ٍبفً  غىاًلبً  ٍبفً  ٌىهَّاـً  لىقىبي : كقاؿ: حكىالفىرى ٍع ى  ب/.94 ى

ذا يدؿُّ عمِ سعة إطبلعً كخبرتً، كهف األهثمة عمِ ذلؾ: الناقصة,ثانينا: تكممة األبيات   ٌك
 : ]الرجز[(6): حكجاء اإلسكاف في ضركرة الشعر، كقكلً(5)قاؿ الجاربردم -

 زىٍفرىاًتيىػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػفٍ  الػػػػػػػػػػػػػػنٍَّفسي  فىتىٍسػػػػػػػػػػػػػػتىًرٍي ى 
 أ/90قىٍبمىً: /ؽ قاؿ ابف جهاعة: ح 

                                                             
(، كابػػػف قتيبػػػة، 303(، كالهرزبػػػاىي، هعجػػػـ الشػػػعراء )ص229اىظػػػر: الجهحػػػي، طبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعراء )ص ((1

 (.3/239(، كالزركمي، األعبلـ )ج147الشعر كالشعراء )ص
 (.1/243( الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هغىي المبيب )ج(2
 (.130( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
رم، ال حاح (4  (.3/1061(، ك)ج1/94)ج( الجٌك
 (.1/493( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(5
ػازً رغـ شٍرة ٌػذي األبيػات ككثػرة االستشػٍاد بٍػا فػي كتػب الىحػك إال أىٍَّػا لػـ تىسػب  ((6 . اىظػر: ابػف ألمو هػف الرُّجى

(، كالرضػػػي، شػػػرح الشػػػافية 4/1803(، كابػػػف هالػػػؾ، شػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية )ج3/257يعػػػيش، شػػػرح الهف ػػػؿ )ج
كالتكهيػػؿ فػػي (، كأبػػك حيػػاف، التػػذييؿ 546(، كابػػف الىػػاظـ، شػػرح ابػػف الىػػاظـ عمػػِ ألفيػػة ابػػف هالػػؾ )ص4/128)ج

 (.2/55شرح كتاب التسٍيؿ )ج
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ػػػػػػػػػػػػؿَّ  كؼى  عى ػػػػػػػػػػػػري  ديكىالىًتيىػػػػػػػػػػػػا أكٍ  الػػػػػػػػػػػػدٍَّىرً  صي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍلنىنىا  اًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  المَّمَّ  لىمَّ
 : ]الرجز[(2): حكهثاؿ الثاىي: قكؿ الشاعر(1)قاؿ الجاربردم - 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  كأيَـّ  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكٍ  كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكعى  أىٍقرى
 أ/163قاؿ ابف جهاعة: حقبمً: /ؽ 

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػى  كىثىبنػػػػػػػػػػػػػػػػا شىػػػػػػػػػػػػػػػػماالن  الػػػػػػػػػػػػػػػػذٍّنىابىاتً  خى
 معناه اإلجمالي:ثالثنا: تكضي  بعض معاني مفردات البيت, كأحياننا  

 : ]الكاهؿ[(4): كبيت الفرزدؽ(3)قاؿ الجاربردم -
ذا الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رأكا يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ  كا 

 
 خضػػػػػػػػػػػػع الرقػػػػػػػػػػػػاب نػػػػػػػػػػػػكاكس األبصػػػػػػػػػػػػار 

. قػػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة: ح)خضػػػػع الرقػػػػاب(:   ذىا ... البىٍيػػػػتي : كىاً  ػػػػاًعري ، قىػػػػاؿى الشَّ اًضػػػػعو ػػػػٍكعو  أىٍم: خى ضي ٍهػػػػعي: خى جى
ًي.  : الهيطىٍأًطئي رىأىسى احالىَّاًكسي  ب/94/ؽح. (5)ً حى

 : ]البسيط[(7): حككقكؿ الشاعر(6)قاؿ الجاربردم -
قيٍمػػػػػػػػػػػػػػتي  كرً  كى ػػػػػػػػػػػػػػا ًلمػػػػػػػػػػػػػػزَّ  كىأىرَّقىًنػػػػػػػػػػػػػػي ميٍرتىاعن

 
ػػػػػػػػػادىًني أـٍ  سىػػػػػػػػػرىتٍ  أٍىػػػػػػػػػيى  فىقيٍمػػػػػػػػػتي   ـي  عى ميػػػػػػػػػ  حي

ري اًئػػػػالزَّ  (:ري كٍ الػػػػزَّ )كى قػػػاؿ ابػػػػف جهاعػػػػة: ح 
 .كـً ي الىَّػػػػًفػػػػ يِّ ًئػػػػرٍ الهى  ةً كبىػػػػبي حٍ الهى  اؿي يىػػػػخى  كى ٌيػػػػكى  ،يػػػػؼي الطَّ  ًي لىػػػػدى م بى كً رٍ يىػػػػ 

ػػػ (:اعي تىػػػرٍ الهي )كى  ػػػ)كى  .يىً رى ٍى ٍسػػػأى  (:يًىػػػقى رَّ أى )كى  .ؼي ائً الخى ػػػ (:تٍ رى سى ػػػ)كى  .بلن يٍ لىػػػ تٍ ارى سى ػػػ(: يىً ادى عى  .ًً اًضػػػرى عٍ إً  دى ٍعػػػي بى اىً جى
ػػبً  (ـي ميػػالحي )كى  ػػيٍ أى – ًي هيػػالى  في كي ٍسػػد تى قىػػكى  ،كـً ا الىُّػػيىػػؤٍ ري  :يفً تى هَّ ضى ف ًهػػ تي ٍهػػي قي ىِّػػأى  يػػدي رً يي  :(8)ػػػػبً ػػاجً الحى  في اٍبػػ اؿى . قىػػ-اضن

                                                             
 (.2/218جاربردم )ج( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح ال(1
 (.4/466ج) الهف ؿ شرح يعيش، كابف ،(2/384ج) الكتاب سيبكيً،: اىظرالبيت ببل ىسبة،  ((2
 (.1/528( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(3
 فػػي، كالشػػاٌد الهٍمػػب بػػف يزيػػد كبخا ػػة  ػػفرة أبػػِ بػػف الهٍمػػب وؿ بٍػػا يهػػدح لمفػػرزدؽ رائيػػة كمهػػة هػػف البيػػت ((4

ك ىاكسا جهع حيث ىكاكس،: قكلً : هىٍا قميمة حركؼ في إال يرد لـ شاذ كذلؾ فكاعؿ عمِ عاقؿ لهذكر ك ؼ ٌك
(، 304، كفػػي ٌػػذا البيػػت جهػػع لمضػػركرة الشػػعرية. اىظػػر: الفػػرزدؽ، الػػديكاف )كحكاجػػب كحاجػػب كحػػكارس، حػػارس

 (.1/121(، كالهبرد، الهقتضب )ج3/633كسيبكيً، الكتاب )ج
رم، ال حاح (5  (.3/986(، )ج3/1204)ج( الجٌك
 (.1/610( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(6
 الخ ػػػػائص جىػػػػي، ابػػػػف(، كبػػػػبل ىسػػػػبة عىػػػػد 244/ 5) األدب خزاىػػػػة عىػػػػد البغػػػػدادم، هىقػػػػذ بػػػػف لزيػػػػاد البيػػػػت ((7
 شػػرح كالرضػػي، ،(1/143ج) التسػػٍيؿ شػػرح هالػػؾ، كابػػف ،(5/311ج) الهف ػػؿ شػػرح يعػػيش، كابػػف ،(1/306ج)

 األعاريػػب كتػػب عػػف المبيػػب هغىػػي ٌشػػاـ، كابػػف ،(15/376ج) العػػرب لسػػاف هىظػػكر، كابػػف ،(4/190ج) الشػػافية
 (.1/246ج) اله كف الدر كالحمبي، ،(495ص)

 (.457( ابف الحاجب، األهالي الىحكية )ص(8
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ػحٍ ـ يى ا لىػهَّ ي لى ىً قى رَّ أى كى  ،ًً ائً قى مً لً   اكرن عي ذٍ ا هي ٍن بً تى ىٍ هي  يؼً الطَّ  ؿً جٍ أى  ػتً اجٍ  ؿٍ  ي ػٌىػ تي ٍبػتى ارٍ  ّـَ ثيػ ،ؽه قَّػحى هي  اعه هى ػتً االجٍ  افى ؿ كى  اعي هى
ػيى كى  ؟اـً ىىػي الهى ًفػ افى ك كىػأى  يػؽً قً حٍ ِ التَّ مىػعى  ػػ ًفػالن بلى ٍجػإً  كـً ي الىَّػا ًفػىىػأى كى  يػؼً مطَّ لً  تي ٍهػقي فى  يػدي رً يي  :كفى كيػف يى أى  كزي جي  اؿً ي حى
 ب/112/ؽ .حاقن قَّ حى ا هي ئن يٍ شى  دٍ جً ـ أى مى فى  تي ٍٍ بى تى ا اىٍ هَّ لى  ؾى لً ي ذى ىً قى رَّ أى كى  ،اٍى اهً ظى عٍ تً سٍ اًل   اكرن عي ذٍ ي هى كىً كى 

 رابعنا: بياف اسـ الشاعر قائؿ األبيات إذا لـ يذكره الجاربردم:
 ]الرجز[ :(2)كقاؿ الشاعر: ح (1)قاؿ الجاربردم -

ػػػػػػػػػػػٍربً  لىػػػػػػػػػػػدىل ًإنٍّػػػػػػػػػػػي  المَّبىػػػػػػػػػػػبً  رىًخػػػػػػػػػػػي   الحى
 كىىىًبػػػػػػػػػػػػػػػػى ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  تىنىػػػػػػػػػػػػػػػػاًديًيـٍ  ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدى  
يُّ  ٌيكى قاؿ ابف جهاعة: ح  ح. /ؽ بفي  قي ى  ب/147كبلبو

 خامسنا: بياف بعض المسائؿ النحكية في الشكاىد:
 ]الطكيؿ[: (3)قاؿ ابف جهاعة في بياف ىكع )هف(، ك)لك( في قكؿ الشاعر -

ػػػػػػػػكص كىًعيػػػػػػػد أتىػػػػػػػاًني ٍعفىػػػػػػػػر آؿً  ًمػػػػػػػفٍ  الحي  جى
 

ػػػػػػا  اًكصى  فىيىػػػػػػا عبػػػػػػدى عمػػػػػػرك لىػػػػػػك نييػػػػػػتى األىحى
: ًلمبىيىافً   )ًهٍف( ًفي البىٍيًت، قىاؿى اليىٍزًدمُّ حكى

ـي (4) قىاؿى الىَّظىا ، كى
ؿي ... مٍ أى : ًلمتٍَّعًمٍيػًؿ  (5) ري األىكَّ ًٌ ػـ، كىالظَّػا ًٍ مِّ : ًهػف أىجى

ٍىا  أىم:ك)لك( في البيت لمتهىي   ـه ًبرىٍأًسػ ػيى ًقٍسػ ًٌ  : ٍىػا، فىًقٍيػؿى دِّثىًىي، كىاٍختيًمػؼى ًفٍي ٍىا ًفي ىىٍحًك: لىٍك تىٍأًتًىي فىتيحى ًهٍثمي
ػػيى الشَّػػ96الى تىٍحتىػػاجي /ؽ ًٌ  : ًقٍيػػؿى ػػٍرًط، كى ػػكىاًب الشَّ ػػكىابو كىجى قىػػاؿى اٍبػػػػفي  ٍرًطيىةً ب/ ًإلىػػِ جى ىِّػػي، كى ٍعىىػػِ التَّهى بىٍت هى أىٍشػػرى

هػىاًلػػؾو 
ػذىؼى (6) ًدٍدتي لىػك تىػٍأًتيًىي، فىحى : كى قىػاؿى ًفػي الًهثىػاًؿ األىٍ ػًميِّ ػيى الهىٍ ػدىًريَّةي أٍغىىػٍت ًعػٍف ًفٍعػًؿ التَّهىىِّػي، كى ًٌ  :

ٍى  ، فىأىٍشػبى ًً ًمٍيػ لىًة )لىٍك( عى ٍىػا. ًفٍعؿى التَّهىىِّي  ًلدىالى كىاًب ػكىابه كىجى ٍىػا جى ٍعىىػِ التَّهىىِّػي، فىكىػافى لى ( ًفػي األىٍشػعىاًر ًبهى ٍت )لىٍيػتى
 ًً ًمٍيػ مػٍت عى ػا دىخى هى ٍعىىػِ )لىػٍك( كى ػدى بىيىػافى هى ًي قى ى ري أىَّ ًٌ ًي، كىالظَّا ـي هىا قىالى تىٍفًسٍيري الشَّاًرًح ييكًٌ ػؿي اىتٍِ. كى ييٍحتىهى ... كى

ًي يىكيٍكفي هىٍحذيٍكفنا  أىٍف يىكيٍكفى لىمشٍَّرًط، كى  كىابي سىىناح. مأى جى ٍىٍيتى لىكىافى حى  : لىك ىى
 سادسنا: ذكر عدة ركايات لمبيت, مع تكجيوو ليا:

ػػقػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح ػػىٍ ا أى ذى كى ػػ دى شى ػػىٍ أى كى  ،يفى حً ارً الشَّػػ فى ًهػػ يي ري ٍيػػغى كى  حي ارً الشَّ يي ري ٍيػػغى كى  (7)ػػػػػػاـو ػػشى ًٌ  في اٍبػػ يي دى شى
أالى  :(1)

ػػػ ؿي كٍ قىػػػ .لػػػخإ ... كدو ليػػػكٍ هي  بَّ ري  ػػػيٍ أى – رً اعً الشَّ ػػػذً كى  :-اضن ػػػ ةو اهى م شى ػػػ) .يػػػتى البى  .اءى دى كٍ سى ػػػٍىػػػفي لً أى كى  (،ةي اهى الشَّ  :اءو ف يىػػػا عى
                                                             

 (.2/116( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
(، كبػػبل ىسػػبة عىػػد ابػػف جىػػي، سػػر  ػػىاعة 7/379البيػػت لق ػػي بػػف كػػبلب عىػػد البغػػدادم، خزاىػػة األدب )ج ((2

 (.217(، كابف ع فكر، الههتع )ص2/564اإلعراب )ج
 شػرح كالرضػي، ،(3/310ج) الهف ػؿ شػرح يعػيش، ابف(، كاىظر: 27البيت لؤلعشِ، األعشِ، الديكاف )ص ((3

 (.1/468ج) الشافية شرح الديف، كركف ،(2/168ج) الشافية
 (.226، شرح الشافية )ص( اليزدم(4
 (.1/166الىظاـ، شرح شافية ابف الحاجب )ج ((5
 (.1/229ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج ((6
 (.3/47( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج(7



84 
 

ػػتي  ةه هىػبلى عى  ػالػػذً  فى دى البىػ ؼي الً خى ًٌ ػ)كى  .ًً ٍيػػفً  يى م  ػبً  (ًً ٍجػػالكى  رُّ حي ػػ ِـّ ضى ػ :اءً الحى م ذً كى  ًبمىٍفػػًظ: تي ٍيػػالبى  مى كً ري كى  .ًي ٍىػدا هً ا بىػػهى
اءى رى غى  ةو اهى شى 

 ثي ٍيػىً أٍ تى  اءى رى الغىػ فَّ أًلى  ؾى ًلػذى كى  ،بو اًسػىى هي  ري يٍ غى  -اءً رى الغى ا بً ٍى في  ٍ كى  :مأى – كى ٌي : كى (3)يىً غٍ الهي  حي ارً شى  اؿى . قى (2)
ػػاألى  ػػكى  ،ضي يى ٍبػػاألى  كى ٌيػػكى  ،رِّ غى ػػالقى  ةي اهى شى ػػ رً هى ػػ، كى اءي دى كٍ سى ػػكى  :اؿى قىػػ ،ؼً مى الكى ا ًبػػٍىػػىٍ عى  ري بَّػػعى الهي  يى ًٌ  (ةو مى مَّ جى هي ػ)ًبػػ اٍى في ٍ ػػا كى ذى كى
ٌى ىى عٍ هى  فَّ إً فى  ،بو اسً ىى هي  ري يٍ غى  ػًفػكى  :اؿى ، قىػةً اهى الشَّػ في أٍ ا شىػذى ٌىػكى  ،ةً يىػطً غٍ التَّ بً  ًي ٍتػهَّ ي عى ا الًتػا ػلً  ةً يى افً الشَّػ حً رٍ ي شى  مِّ دً رٍ بى ارى مجى
 : ]الطكيؿ[(4)اذى كى ٌى  تى يٍ البى  دى شى ىٍ أى 

ًذم ػػػػػػػػرٍّ  فػػػػػػػػيً  سىػػػػػػػػٍكدىاءى  شػػػػػػػػامىةو  كى  كجًيػػػػػػػػوً  حي
 

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةو   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الى  ميخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  تىٍنجى  ًلزىمى
ًٌ ظىػػ كى ٌيػػكى ب/ 105/ؽ  ػػكي لً   اءً رى الغى بىػػ ةً اهى الشَّػػ ؼى ٍ ػػكى  فَّ أى ًبػػ :بى ٍيػػجً أي اىتٍػػِ. كى  .ره ا ف ا ًهػػذن ٍخػػا أى ٌى ارً ٍى تً اٍشػػا كى ٍى كحً ضي

 افى بىػػ، كى كؼو ري ٍعػػهي  حو اًضػػكى  ؿِّ كيػػلً  تيرى عً تي اٍسػػ ّـَ ثيػػ ،سً رى الفىػػ ةً ٍىػػبٍ ي جى ًفػػ اضه يىػػبى  ؿً ً ػػي األى ًفػػ ةي رَّ لغيػػ: اياىً ازى تىػػفٍ التَّ  كؿً قىػػ
ػيٍ لى  ،اٍىػمِّ حى هى  يػعً هً جى لً  ةه يىػطِّ غى ا هي ٍىػىَّ أى  :ةن مىػمَّ جى هي  ةً اهى الشَّػ فً كٍ ِ كىػىى عٍ هى  ػعٍ بى  ري ٍىػظٍ يى  ثي ٍيػحى بى  تٍ سى  اىتٍػِ. .اٍىػائً ىى ثٍ ف أى ًهػ ًي ضي
ػيٍ أى – ًي تيػيي أٍ م رى الػذً كى  ػكى  يـً الجً ًبػ (ةمىػمَّ جى هي ) رحً الشَّػ خً سىػي ىي ًفػ -اضن ػىٍ أى  اهى ػ كى ي الى ىىػغٍ ي الهي ًفػ دى شى ػلى ، كى ًي حي ارً ؿ شىػقىػا ىى هى  ؿَّ عى
ٍى بى  رً هى القى  ؼً  ٍ ي كى فً ا كى ذى ٌى  .ةه فى مً تى خٍ هي  خى سى الىي  ػكى  ةن مى يٍ لى  رى شى عى  ةى سى هٍ ِ خى ضى ا هى ذى إً  ـً رى ال ػًٍ فٍ ا يي هى ِ مىػعى  رً اعً الشَّػ ؿي كٍ قىػ ًي هي
ٍٍ كى  :يً رً يٍ غى كى  رحً ي الشَّ ا فً هى  ًٌ ظىػ ره ظى ىى  افو هى ثى كى  تٍ ضى هى  عو بٍ ي سى فً  ـي رى ي ػالكى  فى ا ًهػٍى يُّ ًضػهي  ادى رى ف ييػ أى الَّ إً  ره ا  فى ِ أى مىػعى  اؿً هى
 :ظً فٍ مى بً  اعى رى  ٍ الهً  كادي شى ىٍ أى  دٍ قى  يي رى يٍ غى كى  (5)ػػػػاـو ػػػشى ٌػً  فى ابٍ 
 

ح. ٌيكى قىًريبه  كى

                                                                                                                                                                               
كابػػف يعػػيش،  (،1/364الىحػػك )جابػػف السػػراج، األ ػػكؿ فػػي ك  (،3/131الكاهػػؿ فػػي المغػػة كاألدب )ج ،الهبػػرد ((1

 (. 441حركؼ الهعاىي )ص كالهرادم، الجىِ الداىي في (،3/42شرح الهف ؿ )ج
 (.181(، كابف ٌشاـ، هغىي المبيب )ص11/281أبك حياف، التذييؿ كالتكهيؿ )ج ((2
 (. 1/496( الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هعىي البيب )ج(3
 (،2/266لعهػػرك الجىػػي يقكلٍػػا الهػػرئ القػػيس. اىظػػر: سػػيبكيً، الكتػػاب)ج أزد السػػراة كقيػػؿ: البيػػت لرجػػؿ هػػف( (4
الهف ػػػػػػؿ  شػػػػػػرحابػػػػػػف يعػػػػػػيش، ك  (،2/333)ج الخ ػػػػػػائصابػػػػػػف جىػػػػػػي، ك  (،1/364)ج األ ػػػػػػكؿابػػػػػػف السػػػػػػراج، ك 

 (.9/126)ج
 (.3/48(، كأكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج181)ص شاـ، هغىي المبيب( ابف ٌ(5

ـي  يىٍيػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػافً  مىعنػػػػػػػػػػػػػػػا سىػػػػػػػػػػػػػػػٍبعو  ًفػػػػػػػػػػػػػػػي كى ثىمى   كى
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 ا: بياف كجو الشاىد:سابعن 
 : ]الهىسرح[(2): كقاؿ أكس(1)قاؿ الجاربردم -

ػػػػػػػػػػػػػػتٍ  مى مىقىتىػػػػػػػػػػػػػػا كاٍزدىحى  ًبأىٍقػػػػػػػػػػػػػػػ الًبطىػػػػػػػػػػػػػػافً  حى
 

اشىػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػكىاـً   جى ػػػػػػػػػػػػػػا نيفيكسيػػػػػػػػػػػػػػييـ كى زىعى  جى
ٍىاده   ٍذًؼح. /ؽ قاؿ ابف جهاعة: حاٍسًتٍش  ب/102ًلٍمحى

 : ]البسيط[(3)قاؿ الشاعر -
ػػػػػػػػػػى  قىبىاًئًميىػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػي نىٍبػػػػػػػػػػزنا ًبأىٍسػػػػػػػػػػمىاءى  أيٍدعى

 
تٍ  أىٍسػػػػػػػمىاءى  كىػػػػػػػأفَّ   اًئي بىٍعػػػػػػػضى  أٍضػػػػػػػحى  أٍسػػػػػػػمى

ٌيػػكى -( أسػػهاءى ) أىفَّ  ًفػػي قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: حاالستشػػٍادي   ـي  كى ًً  اسػػ ًً  أطمػػؽى  -هحبكبًتػػ ًً  عميػػ  لهبلبسػػًت
ٌىاح  أ/.138/ؽ .إيَّا

 أمَّا الشكاىد الشعرية التي جاء بيا ابف جماعة, فكانت كما يمي:
: اإلتياف بيا لَلستشياد لممسائؿ صرفية:  أكالن

حأ ػػػؿ )الخميفػػػة(: خميػػػؼ، بغيػػػر ٌػػػاء  ألىَّػػػً فعيػػػؿ بهعىػػػِ فاعػػػؿ، كػػػالعميـ : (4)قػػػاؿ الجػػػاربردم -
كالسػػهيع، فػػػدخمت الٍػػػاء لمهبالغػػػة بٍػػػذا الك ػػػؼ، كهػػا قػػػالكا: )عبلهػػػة، كراكيػػػة(، أال تػػػرل أىٍَّػػػـ 
جهعكي عمِ خمفاء، كها يجهع فعيػؿ، كهػف أىػت  لتأىيػث المفػظح. قػاؿ ابػف جهاعػة هحشػينا عمػِ 

ٍف أىىَّ  هى ًي قىٍكؿي الشَّاًعرً قكؿ الجاربردم: ]كى  : ]الكافر[(5)ثى  ًلتىٍأًىٍيًث المٍَّفًظ[: حًهٍى
ًميفػػػػػػػػػػػػػػػػةه  أىبػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى   أيٍخػػػػػػػػػػػػػػػػرل كلىدىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػو خى

 
 الكىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  ذىاؾى  خًميفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه, كأىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  

كبنػػقػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح -  ػػٍذًؼ كيجي ( ًهٍثػػؿي الهػػدًَّة فػػي الحى ػػؿى : )اٍضػػًربى الرَّجي ًفيفىػػًة، ىىٍحػػكى ا ىيػػكفي التَّأًكيػػًد الخى
: )هى . الباًء  أم: اٍضًربىفٍ بفتح  ًي ًهػٍف لىػدي كىيكفي )لىديٍف(، ىىٍحكى ا رىأىٍيتي

ػباًح(  ػًذًي ثىاًبتىػةه ال َّ ٌى ػاءىٍت  قىػٍد جى ، كى
 

 : ]الرجز[(6)قىًمٍيبلن ًفي قىًكًؿ الشَّاًعرً 
 ظييىٍيػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػي الرٍَّعػػػػػػػػػػػػػػدىةي  تىٍنػػػػػػػػػػػػػػتىًيضي 

 
                                                             

 (.1/566هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ( شاٌيف،(1
 (.53)صالديكاف أكس بف حجر،  ((2
(، كالسػػهيف الحمبػػي، الػػدر اله ػػكف فػػي 4/298البيػػت بػػبل ىسػػبة، اىظػػر: أبػػك حيػػاف، تفسػػير البحػػر الهحػػيط )ج ((3

 (.2/67ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف،(، ك 4/696عمـك الكتاب الهكىكف )ج
 (.1/524هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج( شاٌيف، (4
 فػػي الزاٌػػر بكػػر، أبػػك: كاألىبػػارم ،(1/208ج) القػػروف هعػػاىي الفػػراء،البيػػت فػػي الهػػدح لقائػػؿ هجٍػػكؿ، اىظػػر:  ((5

 (.2/594(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج2/230هعاىي كمهات الىاس )ج
 شػػػرح هالػػػؾ، ابػػػف ،(2/237ج) الخ ػػػائص جىػػػي، ابػػػف، اىظػػػر: ٌػػػك هػػػف يعػػػرؼ لػػػـ طيػػػئ، هػػػف لراجػػػز البيػػػت ((6

 هالػؾ ابػف ألفيػة عمػِ عقيػؿ ابػف شػرح عقيػؿ، كابػف ،(7/245ج) العرب لساف هىظكر، كابف ،(3/132ج) التسٍيؿ
 (.3/68)ج
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ػػػػػػػػػػػيرً  إلػػػػػػػػػػػى الظ ٍيػػػػػػػػػػػرً  لىػػػػػػػػػػػديفً  ًمػػػػػػػػػػػف  العيصى
 : ]الكاهؿ[(1)لحذؼ التىكيف  اللتقاء الساكىيف بقكؿ الشاعركاستشٍد ابف جهاعة  - 

 كهف أهثمة ذلؾ: ثانينا: اإلتياف بشاىد شعرم لتأكيد معنى لغكم,
( ًبكىٍسًر 93قاؿ ابف جهاعة /ؽ - كىاري )ال ِّ ، أ/: حكى ػا قىػاؿى ٌيػكى القىًطٍيػعي ًهػٍف بىقىػًر الػكىٍحًش كىهى مىًة: كى ٍٍهى الهي

ًرعىاءي  كى
ا–الًهٍسًؾ   ٍف قىاؿى  -أىٍيضن ٍيهيا هى هىعى قىٍد جى كى

 : ]الكافر[(2)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاري  الىحى  إذىا  لىٍيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذىكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي  الصٍّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاري  نىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  إذىا كىأٍذكيريىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   الصٍّ
ميؽي،  -  (: الخي )الشِّهىاؿي اًرًثيُّ كى ٍبدي يىغيكثى الحى هَّتىٍيًف، قىاؿى عى  : ]الطكيؿ[(3)ًبضى

ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػا أىلىػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػةى  أىفَّ  تىٍعمىمى  نىٍفعييىػػػػػػػػػػػػػػا اٍلمىَلىمى
 

ػػػػػػػا لىػػػػػػػٍكًمي قىًميػػػػػػػؿه   مى اًليىا ًمػػػػػػػفٍ  أىًخػػػػػػػي كى  ًشػػػػػػػمى
 ، كهف أهثمة ذلؾ:ثالثنا: اإلتياف بالشكاىد الشعرية كدليؿ عمى لغات العرب 

ػمى عى  اؼي القى  تً ىى كى سى ]كى : (4)قاؿ الجاربردم -  ،يػؼً فً خٍ التَّ  دً ٍ ػف قى م: ًهػأى ح ، قػاؿ بػاف جهاعػة:ر[كىػا ذى ِ هى
 : ]الكافر[(5)اؿى ف قى هى  ةً غى ِ لي مى عى  افى كى سٍ اإلً  فَّ إً  :-اضن يٍ أى - يؿى قً كى  (،ؼو تٍ كى )ي ا فً هى كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   مٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  اى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػً فٌ  يتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػؽٍ  كمى

 
ًرٍزؽي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم ميٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه  ا كى  كىغى

 أ/106ح. /ؽًي اىي يى بى  ؽى بى سى كى  (ًى مٍ بى أي  ٍـ لى )ي ا فً هى كى  اؼً ِ القى مى عى  ـى ازً الجى  طى مى سى فى  ،اي  سً ىى  اءى اليى  ؿى عى جى  ًي ىَّ أى كى  
ػػكي ]كى : (6)قػػاؿ الجػػاربردم - ػػ كبً جي  ب/:106، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة /ؽ[يً رً ِ وًخػػلىػػإً  عً ٍهػػالجى  يـً ي ًهػػًفػػ ِـّ الضَّ

ٌي ذى ٌى ح  : ]الكاهؿ[.(1)اءي ػػػرَّ الػػػفى  دى شى ىٍ أى  ،تٍ رى سً ا كي هى بَّ ري كى  ،كري ٍي شٍ الهى  كى ا 

                                                             
 يىسػبً كلػـ. العػرب لسػاف فػي ٌاشػـ كالبىػة. ال ػحاح  فػي الًزبىٍعرل كالبف. التٍذيب في الخيزاعي لهطركد البيت ((1

ػػػرم: اىظػػػر. اىظػػػر: ألحػػػد الهبػػرد رم(، 60ص/6ج) المغػػػة تٍػػذيب، األٌز  كابػػػف ،(254ص/1ج) ال ػػػحاح، كالجػػػٌك
 (.66كالهبرد، الكاهؿ في المغة كاألدب )ص ،(12/611ج) العرب لساف هىظكر،

ا يكػػػػػكف أف بػػػػً كأخًمػػػػػؽٍ : حفػػػػارس ابػػػػػف قػػػػاؿ ىسػػػػػبة، بػػػػبل البيػػػػت ((2  الشػػػػػافية شػػػػرح الػػػػػديف، ركػػػػفاىظػػػػػر: ح. ه ػػػػىكعن
رم، ،(1/439ج)  هقػػاييس فػػارس، كابػػف ،(3/278ج) الهف ػػؿ شػػرح يعػػيش، كابػػف ،(2/716ج) ال ػػحاح كالجػػٌك

 (.1/439(، كالهيداىي، هجهع األهثاؿ )ج3/320المغة )ج
 (.2/136(، كالرضي، شرح الشافية )ج3/292(، كالهبرد، الهقتضب )ج2/200( اىظر: سيبكيً، الكتاب )ج(3
 (.582-1/581الجاربردم )ج( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح (4
(، كابػػػف جىػػػي، الخ ػػػائص 5/332( لػػػـ يىسػػػب البيػػػت لقائػػػؿ هعػػػيف. اىظػػػر: السػػػيرافي، شػػػرح كتػػػاب سػػػيبكيً )ج(5
(، أبػػػك حيػػػاف، التػػػذييؿ كالتكهيػػػؿ فػػػي شػػػرح كتػػػاب التسػػػٍيؿ 1/218(، كابػػػف هىظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج1/307)ج
 (.1/210)ج
 (.1/583ج( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )(6

ٍمػػػػػػػػرك ـى  الَّػػػػػػػػًذم عى  ًلقكمػػػػػػػػوً  الثَّريػػػػػػػػدى  ىىشىػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػاؿي   ًرجى ػػػػػػػػػػػػػاؼي  ميٍسػػػػػػػػػػػػػًنتيكفى  مىكَّػػػػػػػػػػػػػةى  كى  ًعجى
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ػػػ قػػػكؿً كى  ،ايػػػدن كً أى تى  يفً ًىػػػاثٍ  ةى بىػػػاطى خى هي  دى اًحػػػالكى  بي اًطػػػخى تي  ربي العىػػػ :يػػػؿى قً كى  قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: ح - : (2)رً اعً الشَّ
 ]الطكيؿ[

ف رانػػػػػػػػي كاً   أىٍنزىًجػػػػػػػػرٍ  عفَّػػػػػػػػافى  ابػػػػػػػػفى  يىػػػػػػػػا تىٍزجي
 

 
اً كى  (3)ي الكافيةً فً  هػالػػؾو  ابػػفي  اؿى قى قاؿ ابف جهاعة: ح -  ،ةه يَّػهً خٍ لى  أ/ ليغىػةه 127/ؽ ًً ًبػ الكقؼى  فَّ إً : (4)غيٌر

 ]الرجز[ :(5)ىشدى أى كى 
ػػػػػػػػػػػفٍ  ٍيػػػػػػػػػػػرً  يىػػػػػػػػػػػٍأتىًمرٍ  مى ػػػػػػػػػػػا ًلٍمخى ػػػػػػػػػػػديهٍ  ًفٍيمى  قىصى

ػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ييٍعمىػػػػػػػػػػػػػػـٍ  مىسىػػػػػػػػػػػػػػاًعٍيوً  تيٍحمى  رىشىػػػػػػػػػػػػػػديهٍ  كى
 ، كهف أهثمة ذلؾ:رابعنا: إيراد الشكاىد الشعرية لبياف بعض المسائؿ النحكية 

 :يقػكؿي فى  ،كـى ضػهي الهى  كسػري يى  العربً  بعضى  فَّ ب/ أ119: /ؽابً طَّ ك الخى بي ِ أى كى حى كى قاؿ ابف جهاعة: ح -
يػٍػً اؿى . قى (يً زً اغٍ )كى  (،يزً غٍ ـ يى لى ) سػًػيػػبىػػكى

 الكقػؼى كى  كا الجػزـى هيػٌَّ كى ا تى ٍىػٌمى أى  فَّ أى كىػكى  :كاالي قىػ ،ةه يَّػدى رى  ةه غى لي  يى ًٌ : كى (6)
يػٍػًٍى ٍى بَّ شى  ذلؾى لً كى  ،ىيفً اكً مسَّ كا لً ري سى كى فى  ،رً اآلخً  يفً   : ]الطكيؿ[(7)يرو ٌى زي  كؿً قى بً  ا سػًػيػػبىػػكى

ػػػػػػا ميػػػػػػٍدًرؾى  لىٍسػػػػػػتي  أىنٍّػػػػػػي ًلػػػػػػي بىػػػػػػدىا ػػػػػػى مى  مىضى
 

اًئيػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػافى  ًإذىا شىػػػػػػػػػػػػيئنا سىػػػػػػػػػػػػاًبؽو  كىالى    جى
َـّ   كهػف أهثمػة ذلػؾ إيػرادي أبيػات تجهػع  ابف جماعة خػَلؿ الحاشػية بالشػعر التعميمػي,كلقد اىت

 ]الهتقارب[أ/: 129حركؼ الزيادة، كهىٍا /ؽ
 فىشىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍَّبنىًني السٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىافى  ىىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 

 
قىػػػػػػػػػػدٍ   انىا ىىًكيػػػػػػػػػػتي  ًقػػػػػػػػػػٍدمان  كيٍنػػػػػػػػػػتي  كى  السٍّػػػػػػػػػػمى

ًً  ا قيؿى هى  كأحسفي    : ]الطكيؿ[ِ شعرا كهعىن لفظن  في
كؼى  سىػػػػػػػأىٍلتي  ػػػػػػػري ػػػػػػػفً  الزَّاًئػػػػػػػدىاتً  اٍلحي  اٍسػػػػػػػًميىا عى

 
ـٍ  فىقىالىػػػػػػػػتٍ   لىػػػػػػػػ ػػػػػػػػؿٍ  كى ػػػػػػػػافه : تىٍبخى تىٍسػػػػػػػػػًييؿي  أمى  كى

 
                                                                                                                                                                               

 ،(1/46ج) الهحتسػػب جىػػي، كابػػف ،(3/134ج)الخ ػػائص جىػػي، ابػػف. اىظػػر: هعػػيف لقائػػؿ يىسػػب لػػـ البيػػت ((1
 ،(2/175ج) التسػػػٍيؿ كتػػػاب شػػػرح فػػػي كالتكهيػػػؿ التػػػذييؿ حيػػػاف، كأبػػػك ،(1/134ج) التسػػػٍيؿ شػػػرح هالػػػؾ، كابػػػف

 (.1/346ج) كالىظائر األشباي كالسيكطي،
ٍيد بػػػف كيػػػرىاع (2  (، كابػػف قتيبػػػة، تأكيػػػؿ هشػػػكؿ القػػػروف3/78اٍلعيٍكمػػي. اىظػػػر:  الفػػػراء، هعػػػاىي القػػػروف )ج( البيػػت لسيػػػكى

 (.4/484(، كالرضي، شرح الشافية )ج5/320(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج291)ص
 (.2/328( ابف هالؾ، الكافية الشافية )ج(3
 (.330( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(4
 الهقا ػػػد تكضػػيح كالهػػػرادم، ،(5/15ج) الشػػافية الكافيػػػة شػػرح هالػػػؾ، ابػػفالبيػػت لػػػـ يعػػرؼ لػػػً قائػػؿ. اىظػػػر:  ((5

 (.4/552(، كالعيىي، الهقا د الىحكية )ج3/1481كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج
 (.4/160( سيبكيً، الكتاب )ج(6
ير بف أبي سمهِ، الديكاف )ص ((7  (.154ٌز

ـي  ـٍ  فىييػػػػػػػػػػػػػ رىاؤيىيػػػػػػػػػػػػػـٍ  كىىيػػػػػػػػػػػػػـٍ  بطػػػػػػػػػػػػػانىتييي زى  كي
 

ـً   ػػػػػػػػػػػػػػػاةي  كىىيػػػػػػػػػػػػػػػ ـً  القيضى ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍنيي ـي  كى كَّػػػػػػػػػػػػػػػا  الحي
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 : ]الطكيؿ[وخري  كقاؿى 
ـه, ىىنىػػػػػػػػػػػاءه   أيٍنًسػػػػػػػػػػػوً  يىػػػػػػػػػػػٍكـى  تىػػػػػػػػػػػَلى  كتىٍسػػػػػػػػػػػًمي

 
, ًنيىايىػػػػػػػػػػػػةي   ػػػػػػػػػػػػافه  مسػػػػػػػػػػػػؤكؿو تىٍسػػػػػػػػػػػػًييؿي  أمى  كى

 مكقؼ ابف جماعة مف الشعراء: 
 :طبقات بأشعارىـ إلى أربع قسـ العمماء الشعراء مف حيث االستشياد

ػػػـ الجػػػاٌمييف، الشػػػعراء طبقػػػة :األكلػػػى يػػػر، القػػػيس، اهػػػرؤ: ٌػػػؤالء كهػػػف اإلسػػػبلـ، قبػػػؿ كػػػاىكا هػػػف ٌك  كٌز
 الفحؿ. كعمقهة زيد، بف كعدم كطرفة،
 األعشػػػِ: كهػػػىٍـ. كاإلسػػػبلـ الجاٌميػػػة أدركػػػكا اٌلػػػذيف بٍػػػـ كيعىػػػِ الهخضػػػرهيف، الشػػػعراء طبقػػػة :الثانيػػػة
 .ثابت بف كحساف قيس، بف هيهكف
ػػؤالء اإلسػػبلهييف، الشػػعراء طبقػػة: الثالثػػة  جريػػر، طميعػػتٍـ كفػػي اإلسػػبلـ،  ػػدر فػػي كػػاىكا الػػذيف ٌػػـ ٌك

 .كالفرزدؽ
ػػـ الهكلػػديف، طبقػػة فٍػػي :كاألخيػػرة الرابعػػة الطبقػػة أمػػا  ٌػػذا، زهاىىػػا إلػػِ الثالثػػة الطبقػػة بعػػد هػػا شػػعراء ٌك

 .ىكاس كأبك كالهتىبي، بشار،: كهىٍـ
 فػي اختمفػكا فقد الثالثة كأها كالثاىية، األكلِ، الطبقتيف بشعر االستشٍاد عمِ عمهاؤىا أجهع كقد

ا  يستشػػٍد ال أىػػً فال ػػحيح األخيػػرة الطبقػػة أهػػا. الطبقػػة ٌػػذي بشػػعر االستشػػٍاد جػػكاز كال ػػحيح .شػػعٌر
 .شعرائٍا بكبلـ

الػػػثبلث كلقػػػد شػػػاطر ابػػػف جهاعػػػة جهٍػػػكر الىحػػػاة فػػػي رؤيػػػتٍـ، فػػػأكرد شػػػعرنا لشػػػعراء الطبقػػػات 
ػا لمتفتػازاىي، فقػاؿ: قػاؿى   الشػعراءي : التفتػازاىيُّ  األكلِ، كلـ يكرد لشعراء الطبقة الرابعة، كأركد في ذلؾ كبلهن

، ، القػػيس، كػػاهرئ الجػػاٌميكفى  طبقػػاته يػػره ، الجاٌميػػةى  أدركيػػكا الػػًذيف: كالهخضػػرهكفى  كٌز ، كاإلسػػبلـً ػػافى  كحسَّ
، ، دًؽ،كػالفرز  اإلسػبلـً  أٌػؿً  ًهػف كالهتقدهكفى  كلبيدو ـ، كيستشػٍدي  كجريػرو ّـَ  بأشػعارًٌ ، ثيػ ، كػأبي الهحػدثكفى  تهػاـو

، ـح يستشٍد كال كالبحترمِّ  أ/137/ؽ .بأشعاٌر
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 النكع الثاني: النثر
 :المغة مف النثرية نكعيف تشمؿ الشكاىد

 وداب هػػف الىػػكع ٌػػذا ىػػادرة، كيعػػدُّ  أك حكهػػة أك هثػػؿ، أك ك ػػية، أك خطبػػة، شػػكؿ فػػي جػػاء هػػا :األكؿ
 كشركطً. الشعر، هكاىة االستشٍاد ىفس في كيأخذ األٌهية، ذات العرب
 كاىتشػار ذيػكع لػً يتحقػؽ أف دكف حػديثٍـ فػي بكبلهٍـ يستشٍد كهف األعراب بعض عف ىقؿ ها :الثاني
 :الهكاف كفي الزهاف في شركط كلٍذا .لؤلكؿ تحقؽ كالذم

 بالىسػبة الٍجػرم الثػاىي القػرف بػآخر بٍػا يستشػٍد التػي الفتػرة ىٍايػة حػددت :الزمػاف ناحية فمف
 فكمهػا كالحضػارة؛ البػداكة بفكػرة المكػاف كيػرتبط. الرابػع القػرف فػآخر الباديػة عرب كأهَّا. األه ار لعرب
 قريبػة أك هتحضػرة كاىػت ككمهػا أكبػر، فيٍػا كالثقػة أف ح، لغتٍا كاىت إليٍا أقرب أك بدكية القبيمة كاىت
 اىعػػػزاؿ ألفَّ  ذلػػؾ عىٍػػػا  األخػػذ تجٌىبػػكا كلػػػذلؾ شػػبٍة  كهثػػار شػػػؾ، هحػػؿٌ  كألفاظٍػػا أسػػػاليبٍا كاىػػت هىٍػػا
 كيحػػػرؼ لغتٍػػا يفسػػد قبيمػػة كاخػػػتبلط خػػارجي، هػػؤثر أم عػػف لغتٍػػا ي ػػػكف ال ػػحراء بطػػف فػػي القبيمػػة
 .(1)لساىٍا

كأهَّا هكقؼ ابف جهاعة هف الشكاٌد الىثرية فكػاف هثػؿ هكقػؼ غيػري هػف الىحػاة، فكػاف هقػبل  هػف 
 ، كهف أهثمة ذلؾ:كاف يأتي بيا عمى سبيؿ االستئناس كتأكيد الكَلـ حيثاالستشٍاد بالىثر، 

ٌىػا (2)قاؿ ابف جهاعة في شرح )ال ٌا ا( - ػارنا، كىاألىٍ ػؿي: الى  ًً اٍخًت ى ًهػ ري أىفَّ ًفػي كىبلى ًٌ ّـَ الظَّػا : حثيػ
ػـً (3)اً ذىا  ًلقىٍكًؿ ىىٍجـً األىًئهَّةً  ًي ًبالقىسى ػؿي ًهٍىػ قىػٍد ييٍف ى : كى ًً هىٍختىص، ًباٍسـً اإًلشىػارىًة، قىػاؿى ٌىاءى التٍَّىًبٍي : ًإفَّ 

دى  ػػػًؿ كىالهيٍفػػػرى هى ٍيػػػًرًي ًهػػػفى الجي ًي ًفػػػي غى كليػػػ ـٍ يىٍثبيػػػٍت ديخي لىػػػ ، كى ػػػا قىًمػػػٍيبلن هى ًبغىٍيًرًٌ ػػػٍهيًر الهىٍرفيػػػكًع كىًثيػػػرنا كى اًت. كىالضَّ
قىػػاؿى الهيكً ػػًميُّ اىتٍػِ.  ػػا اً ًإذنا الى يىٍعًهػػدي : كى ٌى ًإلىػػِ  (4)ًإفَّ قىػػكؿى أىًبػِ بىٍكػػرو ًفػػي قىًتٍيػػًؿ أىًبػِ قىتىػػادىةى: )الى 

كىاًة   ري أىفَّ )ًإذنا( ًهػػف تىٍ ػػًحيًؼ الػػرُّ ًٌ ًي(، الظَّػػا ػػمىبى ػػف ًدٍيػػًف اً ييٍعًطٍيػػؾى سى ػػدو ًهػػف أيٍسػػًد اً، ييقىاًتػػؿي عى أىسى
ًي ًإىَّهىا ييقىاؿي: الى  ٌىا اى ًإذىاح. /ؽأًلىىَّ ٌىا اى ذىا، كىالى ييقىاؿي: الى   أ/. 102 

                                                             
 (.12-2/2الخ ائص )ج( اىظر: ابف جىي، (1
 فػي يجػيء أف كلكراٌػة الكمهػة، هػف الجػزء هىزلة لتىزلٍها كالياء  األلؼ إثبات( اى  أم)ك ،(اً  الٌا) في يجكز ((2
 ال ػكر عػف اله ػىؼ ف ػمٍها كلٍػذا كاليػاء، األلػؼ حػذؼ كيجكز هعىاي، يعرؼ فبل هكسكرنا الجبللة لفظ( اى  أم)

 (.1/563شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج. فيٍا خيار ال إذ الهتقدهة 
 (.312-2/311اىظر: الرضي، شرح الكافية )ج ((3
كتػػػب الحػػػديث  ( فػػػي )ؾ(، ك)ط(، ك)ـ(: )يعهػػػؿ(، كال ػػػكاب )يعهػػػد(  ليسػػػتقيـ الهعىػػػِ، ككردت بٍػػػذا المفػػػظ فػػػي(4

 ( كابػػف هالػػؾ، 5/206اكد )ج(، كأبػػك داكد، سػػىف أبػػي د4/92ككتػػب الىحػػك، كالمغػػة. البخػػارم،  ػػحيح البخػػارم )ج
 .(15/481ج) (، كابف هىظكر، لساف العرب3/201)ج شرح التسٍيؿ
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: حإف اعتػدَّ بقػكلٍـ: (1)قػاؿ الجػاربردم كاستشيد ابف جماعة بكَلـ األعراب لتأكيد كَلـ الجػاربردم,
)جىقكىا(  أم: رهكىا بػالهىجىيؽ فكزىػً هىفعيػؿ  ألفَّ أ ػكلً: الجػيـ كالىػكف كالقػاؼ، كىقػؿ أبػك عبيػد عػف 

ي ًفػ قػاؿى العػرب )هػا زلىػا ىجىػؽ(، كىقػؿ غيػري )كىػا ىجىػؽ هػرة، كىرشػؽ أخػرلح، قػاؿ ابػف جهاعػة: حبعض 
ػ (3)ك عثهػافى ِ أبي كى حى  :(2)الههتعً  ، ال فً عى ػتَّػكًَّزمِّ ػأعرابي ػ أؿى سػ ًي ىَّػأى  :ي عبيػدةى ف أًبػعى  ،ـٍي بيػىى  كاىػتٍ  ف حػركبو ا عى
   أ/.139/ؽ .(حرشؽي ى كهرةن  ،جىؽي ى هرةن  ،فيٍا العيكفى  تفقأي  عكفو  حركبى  كاىتٍ ) :فقاؿى 

ب ابػػػف جماعػػػة كػػػَلـ الجػػػاربردم مػػػف خػػػَلؿ االستشػػػياد بػػػالنثر, : (4)قػػػاؿ الجػػػاربردم كلقػػػد صػػػكَّ
ٍيـ ا استأ ػػػػؿ) فػػػػي كهػػػػا الى ػػػػب فػػػػي تػػػػاؤي فتحػػػػت إف األ ػػػػؿ،(: العرقػػػػات)ح  هفػػػػردنا فيكػػػػكف( عرقػػػػاتى
ف بالٍػػاء، عميٍػػا فيكقػػؼ ،(سػػعبلة)كػػػ  )عرقػػات( فػػي كالػػراء بالتػػاء، عميػػً كيكقػػؼ جهعنػػا يكػػكف كسػػرت كا 

 ، ػؿي األى  :الكسػرً بً  (ةي قىػرٍ العً )كى  ،ري سىػكٍ يي كى  ،اةي قىػرٍ العى : كى (5)كسً اهي ي القىػًفػ اؿى قىػكتكسرح. قػاؿ ابػف جهاعػة: ح تسكف
ػػػ  ػػػؿي ك أى أى  ػػػري ك أى أى  ،اؿً الهى ػػػ ةي كهى ٍىػػػهً  ي تتشػػػعبي الًتػػػ رً جى الشَّ ػػػأٍ تى اسٍ ) :ـٍي كلي قىػػػكى  ،ركؽي ا العيػػػى ف إً  (ٍـي اتى قىػػػرٍ عى  اى  ؿى  ى
ػػػف كى ا ً كى  ،يػػػري ثً الكى  كى ٌيػػػكى  ،يي رى وًخػػػ تى ٍحػػػتى فى  ًي لىػػػكَّ أى  تى ٍحػػػتى فى  ػػػكى  ًي تى رٍ سى اىتٍػػػِ.  .سػػػرً الكى بً  (ةو قىػػػرٍ عً ) هػػػعي جى  ًىَّػػػِ أى مىػػػعى  ًي تى رٍ سى
ًٌ ظىػػػكى  ػػػ كفي كيػػػ يى الى  ثػػػؿً ي الهى ًفػػػ الفػػػتحى  فَّ أى  يي ري ا ػػػ ؼً بلى ًخػػػبً  يفً العىػػػ سػػػرً كى  عى هى ػػػتى ا اقٍ هى ػػػمىػػػعى كى  ،ًً ًهػػػبلى كى  ؿي كَّ أى  ايي ضى ٌى ا ذى ِ 
 أ/.117ح. /ؽـي مى عٍ أى  كاي  ٍر رَّ حى ميي فى  ،حي ارً ِ الشَّ شى ِ هى ضى تى قٍ الهي 

كذلػؾ هػف خػبلؿ  كاستخدـ ابف جماعة ما نقؿ عف العرب لشرح المعنػى المغػكم لػبعض الكممػات,
 ىقمً عف الهعاجـ المغكية، كهف أهثمة ذلؾ:

-  : ييقىػاؿي ، كى ػؼه ػؿه ىى ى : ًإذىا كىاىىػٍت بىػٍيفى  كىاٍهػرىأىةه قاؿ ابف جهاعػة: حييقيػاؿي: رىجي ػؼه ًدٍيثىػةً  ىى ى  كالهيًسػىًَّةح. الحى
 ب/.92/ؽ

ىىاعي اليىدىٍيًف   - : اٍهرىأىةه  ى اًذقىةه ًبعىهىًؿ اليىدىٍيًفح. /ؽمأى كقاؿ: حييقىاؿي رىةه حى ًٌ  ب/.93: هىا
ييقىػػػػاؿي  - ػػػػتٍ : كقػػػاؿ: حكى اشى ًي  جى ػػػػٍزفو  ًهػػػػف اٍرتىفىعىػػػػتٍ : أىمٍ  ىىٍفسيػػػػ ـي . فىػػػػزىعو  أىك حي تىفىػػػػاقى ح. : أىم األىٍهػػػػري  كى ـى عىظيػػػػ

 ب/.102/ؽ
: )أىٍسىىًت القىٍكـي(  أم: أىٍجدىبيكاكقاؿ: ح - ييقىاؿي  أ/.104/ؽ .حكى
 ب/.179أطارتًح. /ؽ: كىفياىنا ىفينا الترابى  الريحي  ىفِ: كقاؿ: حيقاؿي  -

 القبائؿ التي نقؿ عنيا ابف جماعة:

                                                             
 (.2/75( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.169( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(2
 (.1/147ابف جىي، الهى ؼ )ج ((3
 (.1/633)ج( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم (4
 (.908( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(5
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 ىقػػبلن عػػف أبػػي هى ػػكر الفػػارابي: حكاىػػت (1)السػػيكطيحػػدد الىحػػاة القبائػػؿ التػػي أخػػذ هىٍػػا، فقػػاؿ  
 هسػػهكعنا، كأحسػػىٍا الىٍُّطػػؽ، عىػػد المسػػاف عمػػِ كأسػػٍمٍا األلفػػاظ هػػف لؤلف ػػح اىتقػػادنا العػػرب أجػػكدى  قػػريشه 
 هػف العربػي،  المسػافي  أيًخذى  كعىٍـ اٍقتيًدم كبٍـ العربية المغة ىيًقمت عىٍـ كالذيف الىفس، في عها إباىىة كأبيىٍا
 اتُّكػؿ كعمػيٍـ كهعظهػً أيًخػذ، ها أكثري  عىٍـ الذيف ٌـ ٌؤالء فإفَّ  كأسد، كتهيـ قيس: ٌـ العرب قبائؿ بيف
ّـَ  كالتٍَّ ػريؼ، اإلعػراب كفػي الغريػب في ـ عػف يؤخػذ كلػـ الطػائييف كبعػض ًكىاىػة كبعػض ٌػذيؿ، ثػ  غيػٌر
ػػرمٍّ  عػػف يؤخػػذ لػػـ فإىَّػػً كبالجهمػػة .قبػػائمٍـ سػػائر هػػف  يسػػكفي  كػػاف ههػػف البىػػرىارم سػػكَّاف عػػف كال قػػط، حضى

 ًلهيجػاكىرتٍـ جػذىاـ  هػف كال لىٍخػـ ًهػفٍ  ال يؤخػذ لػـ فإىَّػً حػكلٍـ، الػذيف األهػـ لسػائر الهجػاكرة ببلًدٌـ أطراؼى 
ػػػاف قيضػػػاعة هػػػف كال كالًقػػػٍبط، ه ػػػر أٌػػػؿ يػػػاد  كغىسَّ ـ الشػػػاـ أٌػػػؿ لهجػػػاكرتٍـ كا   يقػػػرؤكف ى ػػػارل كأكثػػػٌر

 لمقػبط لهجػاكرتٍـ بكػر  هػف كال لميكىػاف، هجػاكريف بػالجزيرة كػاىكا فػإىٍَّـ كالػيهف  تغمػب هػف كال بالعبراىية،
ىػػد هيخػػالطيف بػػالبحريف كػػاىكا ألىٍػػـ عهػػاف  كأزد القػػيس عبػػد هػػفكال كالفػػرس، ًٍ  أٌػػؿ هػػف كال كالفيػػرس، لم
 الطػػػائؼ  كأٌػػػؿ ثقيػػػؼ هػػػف كال اليهاهػػػة كسػػػكاف حىيفػػػة بىػػػي هػػػف كال كالحبشػػػة، لمٍىػػػد لهخػػػالطتٍـ الػػيهف 

ـ المغػة ىقمػكا الػذيف ألفَّ  الحجػاز  حاضرة هف كال عىدٌـ، الهقيهيف اليهف تجار لهخالطتٍـ  حػيف  ػادفٌك
ـ خالطكا قد العرب لغةى  يىقمكف ابتدأكا  العربػيَّ  كالمسػافى  المغػةى  ىقػؿ كالػذم أىلًسىتٍـ، كفسدت األهـ هف غيٌر
ا كتػػاب فػػي كأىٍثبىتٍػػا ٌػػؤالء عػػف  أه ػػار بػػيف هػػف فقػػط كالككفػػة الب ػػرة أٌػػؿي  ٌػػـ ك ػػىاعة ًعٍمهػػان  ف ػػيٌَّر

 .العربح
ذ كلقد التـز ابف جماعة ىذا النيج,   بعض األهثمة عمِ ذلؾ: يٌك
 كثيػػػرو  ابػػػفي  قػػػرأى  ًً كًبػػػ ،ي الىقػػػؿً ًفػػػ ًي  ػػػمى أ طػػػردى  ا فػػػبعضه هى ًٌ بأحػػػدً  ف اقتػػػرفى إفػػػقػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: ح -

ٌيػكى  قػرأى  ب/159ًً /ؽكبػ ،االجتهػاعً  لعدـً   ٌهزى  كبعضه  ،كالكػسائػػػيِّ  ، كى ٌيػكى لغػةي قػريشو ، كى البػاقكفى
 ح.الهختاري 

يػٍػػػًككهػػا فػػي حاشػػيتً: ح - قػػاؿ سػًػيػػبىػػكى
ػػفٍ األى  : إىػػً(2) ػػيٍ كى  في اٍبػػ اؿى قىػػ، كى ري ثىػػكٍ األى كى  حي  ى  سو يٍ قىػػ ةي غىػػلي  كى ٌيػػ :افى سى

 ب/.107ح. /ؽيـو هً تى كى 
بىتً  فإذاكقاؿ: ح - مىػِ المسافي  جرل الياءً  ًهفى  كاأللؼي  الكسرةً  ًهفى  الفتحةي  قيرِّ ، ىهػطو  عى ػيى  كاحػدو ًٌ  لغػةي  كى

، أٌػػػؿً  كعاهػػػةً  كأسػػػدو  كتهػػػيـو  قػػػيسو  ػػػا ىجػػػدو ٍيـ الحجػػػازيكفى  كأهَّ  .قميمػػػةوح هكاضػػػعى  ًفػػػي ًإال الفػػػتحي  فمغػػػتي
 ب/.150/ؽ

 عمػِ: القيٍ ػكىلح، قػاؿ ابػف جهاعػة: حأم: ىحك في ياء الكاك قمب عدـ كشذَّ : ح(3)قاؿ الجاربردم -
 ب/191/ؽ .القياسح عمِ القيٍ يىا: يقكلكف فإىٍَّـ تهيـ أهَّا تهيـ، غير لغة

                                                             
ر في عمـك المغة كأىكاعٍا ض ((1  (.167-166السيكطي، الهٌز
 (.4/153( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.2/350ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((3
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ػػكقػػاؿ ابػػف جهاعػػة: ح - ٌيػػذى ٌى ػػكى  ،الهشػػٍكري  كى ا  ػػيٍ أى – ِ هتحػػرؾو لىػػإً  الىقػػؿي  اءى جى ي ًفػػ هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  اؿى قىػػ -اضن
اً كى  (1)الكافيةً   ح.ةه يَّ هً خٍ لى  أ/ ليغىةه 127/ؽ ًً بً  الكقؼى  فَّ إً : (2)غيٌر

فكػاف يىسػب المغػات إلػِ أ ػحابٍا،  مػف لغػات العػرب,ككاف ابف جماعػة كاسػع اإلطػَلع كمػتمكف 
 كهف أهثمة ذلؾ:

كىػذىا]: (3)قػاؿ الجػػاربردم - ٍبمىػػِ: )ىىحػكً  ًفػػي التَّأىًىيػثً  أىًلػػؼً  قىمػػبي  كى ، قػػاؿ ابػػف [يىػاءن  أىك كىاكنا أىك ٌىهػػزىةن ( حي
ٍىػػػا جهاعػػػة: ، ًلػػػبعىضً  ليغىػػػةه  ٌىٍهػػػزىةن  حقىٍمبي ًٍـ ًهػػػف لػػػيسى  كىٌػػػؤالءً  طىػػػيءو ، ليغىػػػًت ٍىػػػا التَّخًفيػػػؼي قىٍمبي  ليغىػػػةي  كىاكنا كى
رى  ًلبىعضو  ٍيـ، وخى ٍىا ًهى قىٍمبي ىىاسو  ًلفىزىارىةى  ليغىةه  يىاءن  كى ، ًهف كى فً  ًفػي المُّغىػاتً  ٌىػذيً  ًفػي كىالهقمكبي  قىيسو  الهيىىػكَّ
مىِ التَّىًكيفً  أىًلؼي  أىك األى ًميَّةي  األىًلؼي  ؼً  عى  ب/.115/ؽ .السَّاًبًؽح الًخبلى

ػػف لغػػةى  جهاعػػة: حيريػػدي قػػاؿ ابػػف  - ٌيػػـ الهضػػارعًة، حػػرؼى  يكسػػري  هى ح.  كتػػيـو  أسػػدو  بىػػك كى ـو كتهػػيـو كغيػػٌر
 أ/.170/ؽ

 
  

                                                             
 (.2/328ابف هالؾ، الكافية الشافية )ج ((1
 (.330كتكهيؿ الهقا د )ص( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد (2
 (.1/627ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة ،( شاٌيف(3
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 ثانينا: القياس
القيػػاس ٌػػك األ ػػؿ الثػػاىي هػػف أ ػػكؿ الىحػػػك كال ػػرؼ، حيػػث يػػأتي بعػػد السػػهاع هػػف حيػػػث 

ّـَ  هػػا، شػػيء الػػِ القيػػاس أٌداؾ : حإذا(1) ػػحة االسػػتدالؿ بػػً، كقػػكة االحتجػػاج، يقػػكؿ ابػػف جىػػي  سػػهعتى  ثيػػ
 عميًح. ها ٌـ الِ عميً كىت ها فدىعٍ  غيري، قياس عمِ وخر بشيءو  فيً ىطقت قد العربى 

، يقاؿ: قست كالقياس:  .(2)هثالً عمِ قدرتً: بالشئ ءالشي لغة: القيس، ه در ًقٍستي
 تقػديرح ٌػك أك هعىػاي، فػي كػاف إذا الهىقػكؿ عمػِ الهىقػكؿ غير حهؿي  كفي ا طبلح الىحاة: ٌك

جػػراء لعمػػةو، أ ػػؿ عمػػِ فػػرع حهػػؿ أك األ ػػؿ، بحكػػـ الفػػرع  الفػػرع إلحػػاؽ كقيػػؿ: الفػػرع، عمػػِ األ ػػؿ كا 
 .(3)حبجاهعو  باأل ؿ

ػػك(4)يقػػكؿ السػػيكطي  إىَّهػػا :قيػػؿ كهػػا عميػػً، هسػػائمً غالػػب فػػي كالهعػػكؿ الىحػػك، أدلػػة هعظػػـ : حٌك
 .العربح كبلـ استقراء هف هستىبطة بهقاييس عمـ إىًَّ: حدي في قيؿ ييتَّبىعي، كلٍذا قياس الىحك

ـي  الٌىحػك، أىكػر فقػد القيػاس أىكػر فهػفح :(5)األىبػارمٌ  يقػكؿ  لثبكتػً أىكػري  العمهػاء هػف أحػدنا كال ىعمػ
 شػرط أىَّػً عمػِ قاطبػة أجهعػكا كالخمػؼ الٌسمؼ هف األئهَّة أفَّ  كذلؾ الٌساطعة، كالبراٌيف القاطعة بالٌدالئؿ

 الٌىحػك قكاعػد هػف يعمػـ حٌتِ االجتٍاد رتبة يبم  لـ العمـك جهيع جهع لك الهجتٍد كأفَّ  االجتٍاد، رتبة في
 .حهىً بً هعرفتٍا الهتعمَّقة الهعاىي بً يعرؼ ها

ػػي هىٍػػا، ال بيػػدَّ  أركػػاف أربعػػة كلمقيػػاس ػػك أ ػػؿ،: ٌك ػػك كفػػرع، عميػػً، الهقػػيس ٌك  الهقػػيس، ٌك
 جاهعة. كعمَّة كحكـ،

 مكقؼ ابف جماعة مف القياس:
: إقراره بالقياس,   كهف أهثمة ذلؾ:أكالن

 األلػػؼ كالجػػر الرفػػع كفػػي التىػػكيف، ألػػؼ الى ػػب فػػي األلػػؼ: سػػيبكيً فقػػاؿ: ح(6)قػػاؿ الجػػاربردم -
ػػػ كى ٌيػػػكى أ ػػػميةح، قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة: ح ٍيػػػالجي  ذٌبي هى ػػػجَّ رى كى  ،يػػػاسي القً  كى ٌيػػػكى  ،كرً ه ح. (7)التسػػػٍيؿ يًفػػػ ًي حى

 ب/.114/ؽ

                                                             
 (.1/125( ابف جىي، الخ ائص )ج(1
رم، ال حاح )ج ((2  (.3/968الجٌك
 (.93( األىبارم: أبك البركات، لهع األدلة )ص(3
 (.176-175)ص السيكطي، االقتراح ((4
 (.95)ص( األىبارم: أبك البركات، لهع األدلة (5
 (.1/623ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة شاٌيف، ((6
 (.1/328( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ج(7
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ًً ]فقػػاؿ : (1)قػػاؿ الجػػاربردم - يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
 ،األكثػػركفى  ًي حى  ػػحَّ ح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:ي[الثػػاىً  القيػػاسي  :(2)

ًو   أبػيضي  :أم ( أعػيسي  جهػؿه ) :، كهػف قػكلٍـبهٍهمتػيفً  العيسػةي  :ا: قػكلٍـٌى أحػدً  :كاستدلكا لً بأكج
ًي هحركنػ كالعػيسي  العيسةً  بيفى  ـه  العيسػةى  أفَّ  ا، كالتكجيػ  ،كفعػبلءى  هىػً عمػِ أفعػؿى  ، الك ػؼي لمػكفً  اسػ

ِـّ  (ةو مىػعٍ في )عمػِ  ًي ككىيػ فيجػبي   :الثالػث ،يكسػيأتً  (،بيػعهى ) :قػكلٍـ :ي، الثػاىً ةً رى ٍضػكالخي  ةً رى هٍ كػالحي  بالضػ
 ب/.181/ؽ .حالبلـً  ألجؿً  ا كها أبدلتٍ ٍى ألجمً  الضهةي  فأبدلتً  ،البلـً  لٍا بحكـً  حكـى  العيفى  أفَّ 

 القميػؿ  عمػِ يقػاس ال يشػترط فػي الهقػيس عميػً الكثػرة  فقػد ثانينا: قرر ابف جماعة مكقػؼ النحػاة بأنَّػو
 ال الػػًذم القميػؿً  عمػِ ، فقػاؿ ابػف جهاعػػة: حكالحهػؿي (3)لػً لهخالفتػً الكثيػػر  عمػِ كيهتىػع لمقيػاس، لهكافقتػً
ح الًذم الكثيرً  عمِ الحهؿً  ًهف أٌكفي  القياسى  يخالؼي   أ/.134/ؽ .يخالؼي

 كهف أهثمة ذلؾ:ثالثنا: ما خالؼ القياس شاذ ال يقاس عميو, 
ػاتَّ )كى  (،رى زى اتَّػ) :هىٍػػا ،بالقمػبً  لفػاظه أ ف ذلػػؾى ًهػ جػاءى قػاؿ ابػف جهاعػػة: ح - ػػاتَّ )كى  ،هاىػةً األ فى ًهػػ (فى هى  (رى هى

ركاي  ،الجهيػعي ا ذى كىػ (ًً ًبػ ٍر زً ا فميتَّػق ػيرن  ف كػافى ا  ك ) الحػديثً  يكًفػ ،ٌػؿً األ فى ًهػ (ؿى ٍىػاتَّ )كى  ،هػرً األ فى هً 
 ػمِ ا عميػً - اً  رسػكؿي  افى كىػ -رضِ ا عىٍػا- شةى ئف عاعى كى  ،دغاـً كاإل باإلبداؿً  (4)الهكطأي 
 أ/.169/ؽ .حعميًً  ال يقاسي  شاذه  ًي كمَّ  ذلؾى  فَّ أ كالهعركؼي . رى زً أف أتَّ  ا حضتي ذى إً ي يأهرىً  -كسمـ

 ]الكاهؿ[: (6)الشاعرً  في قكؿً  جاءى : جهاعة:، قاؿ ابف [(يحيي)ي فً  ]كاهتىعى : (5)قاؿ الجاربردم -
 سىػػػػػػػػػػػػػػػًبيكةه  النٍّسىػػػػػػػػػػػػػػػاءً  بىػػػػػػػػػػػػػػػٍيف ككىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 فىتيًعػػػػػػػػػػػػػػػػػي   بىٍيًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّة ٍمًشػػػػػػػػػػػػػػػػي 

ك شاذه  فأدغـى  (،تعييػ)أرادٌا فى    ب/.174ح. /ؽعميًً  ال يقاسي  ٌك

                                                             
 (.2/299ج) ، شرح الجاربردمالشافية هجهكعة ،( شاٌيف(1
 (.4/349( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.180)صاالقتراح السيكطي، ((3
 [.147: رقـ الحديث: 2/194ال بلة بثكب كاحد، ج( ]اإلهاـ هالؾ، الهكطأ/الرخ ة في (4
 (.2/268( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(5
 ديػػػكاف فػػػي يػػػرد لػػػـ لكىَّػػػً لمحطيئػػػة،( 39/138ج) العػػػركس تػػػاج فػػػي الزبيػػػدم كىسػػػبً ألحػػػد، البيػػػت يىسػػػب لػػػـ ((6

 كابػف ،(370ص) الت ػريؼ فػي كبيرال الههتع ع فكر، كابف ،(1/412ج) القروف هعاىي الفراء،. اىظر: الحطيئة
 (.2/757ج) الشافية شرح الديف، كركف ،(202ص) الت ريؼ عمـ في التعريؼ إيجاز هالؾ،
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 خػبلؼً  عمػِ ٌػذا: أم تشػىيعو  ىػكعي  حكفيػً ، قاؿ ابف جهاعػة:[أجدري  هكجكدةن ]: (1)قاؿ الجاربردم -
ِ ًي  لىػا،. كاأل ػؿً  كالقيػاسً  كالعقؿً  الحكهةً  عف بعيدةن  فيككفي  يأبايي، كالعقؿي  القياًس، هقتضى  حا ػمي

ًً  عىدى  الكسرةى  أفَّ  يػٍػ ـى  سػًػيػػبىػػكى ـى  أًلىفٍ  ليسػتٍ  الكسػرةى  أفَّ  األخفػػػشً  كعىدى  كاكنا، القمبً  ًهفى  الياءي  لتسم  تسػم
، كاكً  سػػػبلهةي  لػػػزـى  الضػػػهةي  بقػػػِ لػػػك إذ اليػػػاًء، كذكاتً  الػػػكاكً  ذكاتً  بػػػيفى  لمفػػػرؽً  بػػػؿ اليػػػاءي،  هفعػػػكؿو
ًى   ب/184/ؽ .الياًءح بذكاتً  الكاكً  ذكاتي  حيىئذو  كاشتبى

 رابعنا: بياف ما خالؼ القياس:
ػػمىػػا عى ٍىػػ]ككزىي قػػاؿ الجػػاربردم:  - ٌى ـي الىَّ  اؿى قىػػح ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:[(ةه مىػػعٍ في هى )ا ذى ِ  ظىػػا

ِـّ ب :(2)  ،الفػػاءً  ضػػ
ـي هى كى  العكسي  كالقياسي  ،العيفً  كسككفً   ذلػؾى  اختػارى  ًي كلعمَّػ ،ِ الهيػزافً مى عى  ي الكبلـً فً  ًي ا قدهتي هَّ هً  ا يعم
 ب/.139/ؽ ح.ا لمفٍـً تقريبن   اىى ٌي الضبط ى 

 ألفَّ  العكػسى  يقتًضػي حكالقيػاسي  ، قػاؿ ابػف جهاعػة:[االسػـً  إعػبلؿي  يزيػدى  لػئبل]: (3)قاؿ الجػاربردم -
ـي  الت ػػريًؼ، ًفػػي أ ػػؿه  الفعػػؿى   قػػد لكىَّػػا فقػػط، حرفنػػا االسػػـً  ًهػػفى  حػػذفىىا لىػػك كذلػػؾى  لىػػً، تبػػعه  كاالسػػ
 ب/.170/ؽ .األ ًؿح ًفي ىتكسعٍ  لـ هىا الفرعً  ًفي تكسعىا

ف خػػالؼ القيػػاس,  كاىػػت  : إف(4)قػػاؿ الجػػاربردم كهػػف أهثمػػة ذلػػؾ:خامسنػػا: تقديمػػو القػػرآف كقراءاتػػو كا 
 األخػػرل كتسػػٍؿ إحػػديٍها تحػػذؼ أف جػػاز الكمهػػة، وخػػر األكلػػِ ككاىػػت الحركػػة، فػػي هتفقتػػيف الٍهزتػػاف

كالسػػػاكىة. قػػػاؿ ابػػػف جهاعػػػة:  قبمػػػً هػػػا حركػػػة جػػػىس هػػػف بحػػػرؼ الثاىيػػػة تقمػػػب أف كجػػػاز القيػػػاس، عمػػػِ
 يًلػف كى إً ي القيػاس ً ًفػ ههتىػعه  كى ٌيػكى  ،قىبػؿو  ف ركايػةً ًهػكى  ،اله ػرييفى  ف طريػؽً ًهػ كرشو  ف ركايػةً هً  ذلؾى  (5) حَّ ح

ػػكى  ،يً حػدِّ  ِ غيػػرً مىػػعى  السػاكىيفً  اللتقػػاءً   هػػدغـو  غيػري  سػػاكفه  الثاىيػةى  ِمااهْ ﴿ ىحػكً  ي القػػروفً ًفػػ ف ذلػؾى ًهػػ ا كردى هى ََ 

َساءِ  ػػ كسػػائرً  هقبػػكؿه  (6)﴾َّلِْصااَحا َ  ََ  ،لمحػػذؼً   (8)﴾لُااُغ   آ َ  َجاااءَ ﴿ يًفػػ (7)ي، هكػػ ًه ىعػػهى كى  ،القيػػاسى  ا خػػالؼى هى
ًً  يً بجكازً  يؤذفي  يً غيرً  ككبلـي  ػلً  لفػيفً ل األحػدى إً  ي حػذؼً ًفػ( 9)﴾آَمْىرُمْ ﴿ هعاهمػةى  فيعاهؿي  ،في ا لفنػأ الثاىيػةى  بػدؿى أف هى

 أ/.165/ؽ .حكحفصو 

                                                             
 (.2/315( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.2/249الشافية )ج ( الىظاـ، شرح(2
 (.2/249ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((3
 (.2/228ج) السابؽالهرجع ( (4
 (.1/378( ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج(5
 [.71( ]ٌكد: (6
 (.1/102( ابف أبي طالب: هكي، الكشؼ عف القراءات السبع )ج(7
 [.61( ]الحجر: (8
 [.137( ]البقرة: (9
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كهػػف أهثمػػة ذلػػؾ: قػػاؿ ابػػف فػػالقرآف كقراءاتػػو عنػػد ابػػف جماعػػة ىمػػا األصػػؿ, كغيرىمػػا الفػػرع, 
ٌيػكى جهاعة: ح  ًً ُـّ ًفيػ ػ . كىالضَّ ػاًزيِّيفى ٍيػًر الًحجى ػاـً ًفػي ليغىػًة غى يػَّػػافى أىم: ًباإًلٍدغى ًي أىبيػك حى ـٍ قىالىػ ػ ًٍ ًه األىٍكثىػري ًفػي كىبلى

(1) 
ػػػ . أىهَّ ػػػي، ًهػػػٍف غىطىفىػػػافى ـٍ حى ٌيػػػ تػػػي، كى ، كىعى . كالكىٍسػػػري ليغىػػػةي كىٍعػػػبو ـٍ ٍيػػػًرًٌ ىىػػػاسو كىغى ػػػدو كى ٍيػػرييي: كىالفىػػػٍتحي ليغىػػػًة أىسى  ا ليغىػػػةي كىغى

: )ايٍرديًد(،  ًٍي الفؾُّ هيٍطمىقنا، فىيىقيكليكفى اًزيِّيفى فى ( ًبالكىٍسػًر، الًحجى ػؿى ـٍ ييػٍرديًد الرَّجي (، ك)لىػ ػؿى ـٍ يىػٍرديًد(، ك)اٍرديًد الرَّجي ك)لىػ
ػػكيو ذىكى  ػػيى أىٍقػػرىبي ًإلىػػِ الًقيىػػاًس  ًلكيجي ًٌ ـٍ يىػػٍرديٍديي(، كى ػػا(، ك)اٍرديٍديي(، ك)لىػػ ٌى ـٍ تىٍرديٍد ػػا(، ك)لىػػ ٌى )اٍرديٍد ٍىػػا ًفػػي فىقىػػٍط. كى ٍرتي

ػػاءى ال ػػا جى ٍىػػا، قىػػاؿى )التٍَّعًريػػًؼ(. كىأىٍكثىػػري هى ػػٍف يىٍحًمػػؿٍ ك﴿ ،(2)﴾كىالى تىٍمػػنيٍف تىٍسػػتىٍكًثري : ﴿-تىعىػػالىِ –قيػػرىوفي ًب مى ، (3)﴾كى
سىػػنىةه ك﴿ ـٍ حى ػػٍكًتؾى ، ك﴿(4)﴾ًإٍف تىٍمسىٍسػكي ػػٍض ًمػٍف صى ػػٍبعىًة: ﴿(5)﴾كىاٍغضي ػػاـً ًفػي السَّ ػػٍف ، كجػػاءى ًبالفىػؾِّ كىاإًلٍدغى مى كى

ـٍ عىٍف ًديًنوً   /.ب107ح. /ؽ(6)﴾يىٍرتىًدٍد ًمٍنكي
 سادسنا: االعتداد بالقياس رغـ مخالفتو لغة مف لغات العرب:

ػػٍذؼي التٍَّىػػػًكيًف  ح : حى ػػػاًكىىيًف هيٍطمىقنػػ -كقػػاؿى الًجٍرًهػػػيُّ ـٍ يىطَّػػػًردي يىػػػليغىػػػةه. اىتٍػػِ. كالقً  -االلتقػػاًء السَّ ًي. ىىعىػػػ  اسي ًإثباتيػػ

ػػػا فػػػي الىٍُّدبىػػػًة، كقكًلػػػؾى فػػػي ىيٍدبىػػػًة:  ًٍهى ًي  اللتقاًئ ٍذفيػػػ ػػػبلـ زيػػػدو حى ػػػ)غي ح. ( عمػػػِ رىٍأًم الب ػػػرييفايي دى ٍيػػػزى  ـى بلى (، )كاغي
 ب/.103/ؽ

 سابعنا: القياس المخالؼ لمسماع مردكد:
 ق ػدنا فضػمةو، غيػري  الهؤىػثً  الكػبلـً  ًفػي كػافى  ًإذىا الضػهيرً  ٌىػذىا تأىيػثي  كيختػاري  لمق ػًة، حالضػهيري  -

ًي  الى  الهطابقةً  ًإلىِ ػي: )ىىٍحػكى  الهؤىػًث، ذلػؾى  ًإلىػِ راجػعه  ألىَّ ٌيػكى  ،(هميحػةه  ٌىػده  ًٌ ػةً )لػػ ٌيىىػا كى ف( ألهى  كا 
ػػيى : )ىىٍحػػكى  يسػػهعٍ  كلػػـ األ ػػًؿ، ًفػػي هفعػػكالن  كاىػػتٍ  ػػيى )كى  ،(غرفػػةن  بىىىػػِ األهيػػري  ًٌ ف ،(عػػالـه  زيػػده  ًٌ  كا 
 ب/.138/ؽ .جكازىييح يقتًضي القياسي  كافى 

 ثامننا: النادر ال يقاس عميو:
ػأ ،(8)يي كغيػري  (7)هػالػػػؾو  ابػػػفي  ًي قالى  ،ىدكرو  ي غيرً م: فً أى قاؿ ابف جهاعة: ح - ػ ا قػراءةي هَّ  (،كتهػف)أ ف قػرأى هى

ػػأك  ،عميٍػػا ال يقػػاسي  فىػػادرةه  ابتػػداءن  الٍهػػزتيفً  بتحقيػػؽً  (يبلفٍػػـ)إكى  ػػهً  فمػػيسى  ؟(أتهػػف زيػػده )أ ا ىحػػكي هَّ ا هَّ
 أ/.161/ؽ .حكاحدةو  ف كمهةو ا هً فميستى  الفعؿً  فاءي  كالثاىيةى  ِ لبلستفٍاـً كلى األ فَّ أل  فيًً  ىحفي 

                                                             
 (.9/4674اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((1
 [.6( ]الهدثر: (2
 [.81]طً:  ((3
 [.120]وؿ عهراف:  ((4
 [.19( ]لقهاف: (5
 [.217]البقرة:  ((6
 (.76( ابف هالؾ، ألفية ابف هالؾ )ص(7
(، كاألشػهكىي، شػرح األشػهكىي أللفيػة 3/1577( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفيػة ابػف هالػؾ )ج(8

 (.4/99ابف هالؾ )ج
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، قػاؿ ابػػف [ألفنػا فيٍهػا الػكاكي  تقمػػبي ]قػاؿ الجػاربردم تاسػعنا: تصػكيب كػَلـ الجػاربردم مػػف خػَلؿ القيػاس,
 ب/.186/ؽ .ألفناح الياءي  ثيّـَ  الهتقدهًة، لمقاعدةً  ياءن  اىقمبتٍ  فيٍها الكاكى  أفَّ  حالقياسي  جهاعة:

 أنكاع القياس عند ابف جماعة:
ك الًعٌمة: قياس .1 ، (1)األ ػؿ فػي الحكػـ عميٍػا عمػؽ التػي بالعٌمػة األ ػؿ عمػِ الفرع تحهؿى  أفٍ  ٌك

 األلػكاف فػي كاأل ؿ ،(كاسكادٌ  اعكار،) بهعىِ ألىٍَّها  (كسكد عكر،) : حك حَّ (2)قاؿ الجاربردم
ذا األ ػؿ، عمػِ بأ ػؿ هػا لػيس فحهػؿ ،(كالعيكب: )افعػاؿٌ   هت ػرفاتً، تعػؿَّ  لػـ فعػؿه  يعػؿٌ  لػـ كا 

ػك ،(عػكر) هت ػرفات ألىٍَّهػا  (كاسػتعكر أعػكر،)كػ هعػٌؿح. قػاؿ ابػف جهاعػة هعمِّػبلن ٌػذا  غيػر ٌك
ٍىػا هػع الىػكعً  ٌذا عيفي  يعؿَّ  لـ : حإىَّهىا(3)القياس ىاقبلن عف ابف هالؾ  حهػبلن  قبمٍػا هػا كاىفتػاحً  تحرًك

ػػؿَّ ) عمػػِ ػػػػ( اٍفعى ،)كى دَّ  اٍعػػكىرَّ ػػػا ،(كاٍسػػكى ٍيهى هىا عػػف أك عىٍهػػا يسػػػتغىِ ال أف فػػي هسػػتكياف فإىَّ ًٌ  أحػػػًد
ًي  الػػذم( أفعػػؿي )  بحهػػؿً  كذلػػؾى  هعىنػػِ، تكافقػػا كهػػا لفظنػػا يتكافقػػا أف العػػربي  فػػأرادتً  ،(فىٍعمىػػِ) هؤىثيػػ

هىا ًٌ ػػؿَّ ) عمػػِ( فىًعػػؿى ) حهػػؿي  ككػػافى  اآلخػػًر، عمػػِ أحػػًد  هػػف أكلػػِ الت ػػحيحً  هػػف يسػػتحقً فيهػػا( أىٍفعى
ػػؿَّ ) حهػػؿً  ًي  فيهػػا( فىًعػػؿى ) عمػػِ( أىٍفعى  فػػرعه، كاإلعػػبلؿى  أ ػػؿه، الت ػػحيحى  ألفَّ  اإلعػػبلًؿ  هػػف يسػػتحقي
ا ًي ( أفعؿ)كى  ،(كفعبلء أىٍفعىؿ،) بابى  يمزـي  ال( فىًعؿى ) فإفَّ  كأيضن  الهعىػِ يمػـز الػذم فكػافى  غالبنا، يمزهي
، يجعػبل بػأف أكلػػِ بيىٍهػا الجػاهعى  ػا أ ػػبلن  التبػػاسو  فػي يكقػػعي  كىظػائرىيي ( اٍعػكىرَّ ) إعػػبلؿى  فػإفَّ  كأيضن
ًي  ًً  حركػةى  يىقػػؿى  أف إال هتعػذره  ألىَّػ ، إلػِ عيىػػ ًً  حيىئػػذو  ،(اٍعػكىرَّ ) في ػػيري  الك ػؿً  ٌهػػزةي  كتحػذؼى  فاًئػػ
ػػارَّ ) ػػًكرى ) كت ػػحيحي  ،(العىػػرٌ ) ًهػػفى ( فاعػػؿو )ًلػػػ ههػػاثبلن ( عى ، هػػف شػػيءو  فػػي يكقػػعي  ال كىظػػائًريً ( عى  ذلػػؾى

ًً  عمِ حهبلن  ف حيحه  الهذككرً ( فىًعؿى ) ه ادرى  ًهف كغيرييي  العىكىري  كأهَّا: قاؿى  هتعيىنا، فكاف ػا فعًمػ  كىهى
ًً  عمِ حهبلن  الغيرةً  بهعىِ( الغارٌ ) أعؿَّ   أ/.176/ؽ .اىتٍِح. فعًم

ػػك أفٍ  الشَّػػبو: قيػػاس .2 ػػبىً هػػف بضػػرب األ ػػؿ عمػػِ الفػػرع تحهػػؿ ٌك : (5)، قػػاؿ الجػػاربردم(4)الشَّ
ٍيكيي ] ػػبَّ شى فو )ًبػػػ كى ػػٍيكى ًي  ، قػػاؿ ابػػف جهاعػػة:([ضى ػػيَّف) حقياسيػػ ًي  ،(ًضػػية)كى ( ضى  كػػؿٍّ  اسػػتحقاؽي  الشػػبًً  كجػػ

 ب/.171/ؽ .الت حيًحح ثبكتً  هع لئلعبلؿً 
ك :الٌطرد قياس .3  قياسػاتٍا فػي تتشػابً األلفػاظ هػف هعػٌيف ىػكع عمػِ الٌ ػرفٌية القاعدة تٌطرد أفٍ  ٌك

ػػا ٌهػػزة األكؿ فػػي الكاقعػػة الهكسػػكرة الػػكاك حتقمػػب: (7)الهػػازىيُّ  ، قػػاؿ(6)كضػػكابطٍا كقكاعػػدٌا  قياسن
                                                             

 (.105ص) األدلة لهع البركات، أبك: األىبارم ((1
 (.275-2/274( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(2
 (.172-171( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(3
 (.107ص) األدلة لهع البركات، أبك: األىبارم ((4
 (.2/251( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(5
 (.109ص) األدلة لهع البركات، أبك: األىبارم ((6
 (،2/418( ابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج(7
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ػػاح)كػػػ ػػاح) :كأ ػػمً ،(ًإشى السػػهاعح، فػػاعتبر ابػػف جهاعػػة رأم غيػػر الهػػازىي  فيػػً يتبػػع كغيػػري (ًكشى
 (1)ػػػافى بػك حيَّ أ ذكػرى  بأىًَّ غير  حيح  الطػراد ذلػؾ، كاسػتدؿ ابػف جهاعػة بػأقكاؿ الىحػاة، فقػاؿ: ح

ػ ِ خػبلؼً مىػا عى قياسنػ ِ الجػكازً مى عى  أ/168/ؽ الجهٍكرى  فَّ أ ـي هى  ابػفي  كقػاؿى  ،كالشػرحً  الهػتفً  فى ًهػ ا يفٍػ
[، ال ػػػحيحي ]ك  :عػػ ػػفػػػػػكرو  دى ذلػػػؾى هػػػزي  :قػػػاؿى  ،لغػػػةه  ًي ىَّػػػأب( 2)ي الػػتسػػػٍػػػيػػػػػؿً ًفػػػ حى ك ػػػرَّ  اطَّػػػرى  الػػػكاكً  ٌك
 .ِ لغةو مى عى  هطردةه  اله درةً  الهكسكرةً 

ي عمِ ىكعيف: ككرد عند ابف جماعة ألفاظ تدؿ عمى القياس,  ٌك
 ألفاظ دالة عمى القبكؿ, كمنيا:

 أ/.188/ؽ .أكلِ أكالن  الهطردً  األكلِ: حكاعتباري  -
فاألقيس: ح -  أ/.124/ؽ .ًلئلتباًعح أىقيسي  ًبالكىسرً  اإلشباعي  كىافى  كىاً 
ػػا( فىٍعمىًميػػؿه ) ٌيػػكى : األكثػػر: حكقيػػؿى  - ًً  ذٌػػبى  كىهى ، إليػػ ًي  الظػػاٌري  األكثػػركفى  كاحػػدةو  خبلفيػػةو  إلػػِ أشػػارى  أىَّػػ

ًي  يفٍهػػً كهػػا ػػ ػػًبيؿو  اٍعتىػػدَّ  فىػػًإف: ]الشػػرحً  فػػي اله ػػىؼً  كقػػكؿي  اآلًتػػي، كبلهي ٍمسى ٌيػػكى [ بىسى ، كى  فىػػإفَّ  األكثػػري
ًي  األكثرً  عمِ سمسبيبلن   أ/.140ح. /ؽ(فىٍعمىًميؿه ) كزىي

 ألفاظ دالة عمى الرفض, كمنيا:
( ٌػذاف)كى  الت ػديًؽ، حػركؼً  هػف: أىم ىعػـ  بهعىػِ( ٌػذافً  إفٍ ) ًفػي( إفٍ : )بعضه  ضعيؼ: حقاؿى  -

ك خبرييي،( ساحراف)كى  هبتدأه، ، ٌك  كحيىئػذو  الهبتػدًأ، عمػِ يػدخؿى  أف يىبغػي االبتػداءً  الـى  فػإفَّ  ضعيؼه
 ب/.171الخبًرح. /ؽ عمِ دخؿى 

ػفٍ ) تكػكفى  أفٍ  يجكزي : كقيؿى بعيد: ح - ػفٍ ) لشػبٍٍا تجػزـٍ  كلػـ شػرطيةن ( هى ّـَ  الهك ػكلة،( هى  يعتبػٍر  لػـ ثيػ
ًي  ٌذي ًي  الهعطكًؼ، في الشب ًً  فيهػا يػؤثٍر  لػـ العاهؿى  أفَّ  جٍةً  ًهف بعيده  لكىَّ  بعيػده  ٌػك فيهػا كأثَّػرى  يميػ
ًيح  ب/.92/ؽ .هى

ك ،(ٌىييؤ) إال فعؿه  اليائيِّ  األجكؼً  ًهفى  يأتً  لـ: شاذ: ح -  أ/.185شاذ،ح. /ؽ ٌك
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (.1/127( أبك حياف، ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب )ج(1
 (.301( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(2
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 العمؿ الصرفية:
ػػذا (1)قػػاؿ الزجػػاجي : عمػػؿ الىحػػك ثبلثػػة أضػػرب: عمػػؿ تعميهيػػة، كعمػػؿ قياسػػية، كعمػػؿ ىظريػػة، ٌك

 تف يؿ هجهؿ لٍا:
 ألىػً هرفػكع  ٌػي التػي يتك ػؿ بٍػا إلػِ تعمػـ كػبلـ العػرب، هثػاؿ: ٌػذا االسػـ العمؿ التعميميػة: .1

 .بً هفعكؿ ألىً هى كب  كذاؾ فاعؿ،
 عمػػة أىَّػػً ت ػػكركا فيهػػا عميػػً كالهقػػيس الهقػػيس اشػػتراؾ عمػػِ تقػػـك التػػي ٌػػي العمػػؿ القياسػػية: .2

( الهبتدأ، كرفعت الخبػر؟ الجػكاب   لمحكـ هكجبة ألىٍَّػا ضػارعت فيٍها، هثاؿ: لهاذا ى بت )إفَّ
 الفعؿ الهتعدم إلِ هفعكؿ، فحهمت عميً.

فػػع ًلػػـ كسػػؤالؾ ذلػػؾ، كراء هػػا إلػػِ بٍػػا ذٌػػب فقػػد العمػػؿ الجدليػػة: .3  الهفعػػكؿ؟ كىي ػػب الفاعػػؿ ري
 فػي كثيػر كالهفعػكؿ خفيؼ، الفتح ألفَّ  الهفعكؿ  كىي ب ثقيؿ، الضـ ألفَّ  الفاعؿ  ريفع كالجكاب

 بالضـ. أجدر فٍك قميؿ كالفاعؿ الفتح، فاستحؽ بالخفة، أكلِ فكاف العرب كبلـ
 كػبلـ عمػِ تطػرد عمػة : ىفاف الىحكييف : حاعتبلالت(2)فقاؿ كقد قسـ الدينكرم العمؿ إلى صنفيف,

 فػػي كهقا ػػدٌـ أغراضػػٍـ  ػػحة عػػف كتكشػػؼ حكهػػتٍـ تظٍػػر لغػػتٍـ، كعمػػة قػػاىكف إلػػِ كتىسػػاؽ العػػرب
ـ .هكضكعاتٍـ ، كأشد استعهاالن  أكثر لؤلكلِ ٌك ػي تػداكالن  هىٍػا الهشػٍكرة هػدار أفَّ  إال الشػعب، كاسػعة ٌك

ػا  كعشػريف أربعػة عمِ ػي ىكعن  فػرؽ، كعمػة كعمػة اسػتثقاؿ، اسػتغىاء، كعمػة تشػبيً، كعمػة سػهاع، عمػة :ٌك
 الهعىِ ... ح. عمِ حهؿ كعمة ىقيض، كعمة ىظير، كعمة تعكيض، كعمة تككيد، كعمة

 مكقؼ ابف جماعة مف العمؿ الصرفية:
ألىَّػً كػاف يختػار هػف وراء الىحػاة السػابقيف لػً،  جماعة التعميؿ في حاشػيتو كثيػرنا؛لقد استخدـ ابف 

 فكاف يعمؿ اختياري، يعمؿ بأسمكب هبسط، بعيدنا عف العمؿ الجدلية، كهف أهثمة ذلؾ:
ػا كًفػي: أىم  [تػاءن  فيٍهػا العمةً  حرؼي  قمبى ]: (3)كها في حاشيتً عمِ قكؿ الجاربردم - ًٍهى  ًهػفى  فركًع

هىا، كًفػػػي الهفعػػػكؿً  كاسػػػـً  الفاعػػػؿً  كاسػػػـً  كاألهػػػرً  الهضػػػارعً  ٍيػػػـ كذلػػػؾى  ه ػػػدًرًٌ كا لىػػػك ألىَّ  ألفنػػػا أقػػػرُّ
ٍىػا لتبلعبػتٍ  ػا حركػػاتي  ًب ٍىػا، هى  الضػػهةً  كبعػدى  ألفنػا، الفتحػػةً  كبعػدى  يػاءن، الكسػػرةً  بعػدى  تكػكفي  فكاىػػتٍ  قبمى

ٌيـ رأكا فمهَّا كاكنا، ػا أحػكاؿً  لتغييػرً  تغييًرٌىا ًإلىِ ه يرى ٍىػا هى ػا يتغيػري  ال جمػدنا حرفنػا هىٍػا أبػدليكا قبمى  ًلهى
ًي، ًي  التػػاءي  ككػػافى  قبمىػ ػػا، يىاسػبي  ٌهػػسه  كفيػػً الػػكاًك، ًهػػفى  الهخػرجً  قريػػبي  ألىَّػػ ٍيهى ػػا كليكافػػؽى  ليىى  بعػػدىيي  هى
ح فيدغـي  ًً  أ/.168/ؽ .في

                                                             
 (.137(، كهحهد عيد، أ كؿ الىحك العربي )ص43-20الزعببلكم، دراسات في الىحك )ص ((1
 (، كقد ذكر هثاالن لكؿ لعمة هىٍا.227السيكطي في االقتراح )ص( ىقؿ ٌذا الكبلـ (2
 (.2/243ج) ، شرح الشافيةالشافية هجهكعة شاٌيف، ((3
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ىَّهىا]: (1)قاؿ ابف جهاعة هحشينا عمِ قكؿ الجاربردم - ًي  حيريػدي [ هقػدـه  اإلعبلؿي : قمىا كا   عمػِ قػدـى  أىَّػ
ًً  اإلدغػػػاـً  ًي  لقكًتػػػ ، كاىتفػػػاءً  شػػػركًطًً  اجتهػػػاعً  عىػػػدى  هطمقنػػػا لػػػً هكجػػػبه  سػػػببه  ألىَّػػػ ًً  كسػػػببي  هكاىًعػػػ
، لػػػيسى  اإلدغػػاـً  ـي  يجػػػكزي  ال: الشػػركحً  بعػػػضً  كفػػي هجػػػكزنا، يكػػػكفي  قػػد بػػػؿ كػػذلؾى  بػػػابً  ًفػػػي اإلدغػػا

، أسػػبؽي  ٌػػك إذ اإلعبللػػي، الهقتضػػي لكجػػكدً   (قنػػًكمى ) ّـَ  عهػػبلن ًٍـ الشػػارحكف أرادى  ًإفٍ : قػػاؿى  ثيػػ : بقػػكًل
. اىتٍػِ. الظػاٌرً  فخػبلؼي  المفيػؼً  سػببى  أك فخطأه، الهطمؽى  السببى ( بهكجبو  ليسى  اإلدغاـً  سببي )

ـى  كهػػا اله ػػىؼً  هػػرادي  فٍػػك اإلعػػبلًؿ، تقػػديـً  فػػرعي  العهػػؿً  سػػبؽً  هػػف ادَّعػػايي  هػػا بػػأفَّ  خبيػػره  كأىػػت  فٍػػ
ح  أ/.172/ؽ .الشارحكفى

ػػا([ فاعػػؿو )ًبػػػ فيمتػػبسي ]: (2)حاشػػتً عمػػِ قػػكؿ الجػػاربردمككهػػا فػػي  - ػػؿ)ًبػػػ االلتبػػاسي  حأهَّ ،( فىعى  فظػػاٌره
ػػػػا ًي   (فىاًعػػػػؿو )ًبػػػػػ كأهَّ ـى  أف يحتهػػػػؿي  ألىَّػػػػ ـه  يتػػػػٌك ًي  هتػػػػٌك ًيح كحػػػػذؼ ،(فىاًعػػػػؿه ) األ ػػػػؿً  فػػػػي أىَّػػػػ  .عيىيػػػػ
 أ/.177/ؽ

ًي   [هقمكبنػا يكػكفى  أف كال]: (3)ككذلؾ في قكؿ ابػف جهاعػة عمػِ شػرح الجػاربردم -  يكػكفي  حيىئػذو  ألىَّػ
ػا، يرو : )يقكلػكا كلػـ الى ػًب، فػي يرجػعي  كلٍػذا ىسػينا، ال هقػدرةن  يحػذؼي  الهىقػكصً  كيػاءي  هىقك ن ( ٌيػكى
يرينا) كال الى ًب، غيرً  في بالكسرً  ٍىا( ٌيكى  أ/.179/ؽ .الى بً  في بإثباًت

 
  

                                                             
 (.2/265( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(1
 (.2/279)ج الهرجع السابؽ( (2
 (.1/250ج) الهرجع ىفسً ((3
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 ثالثنا: اإلجماع
يعدُّ اإلجهاع هف األ كؿ ال رفية الهكجكدة عىد ابف جهاعة، كيظٍػر ذلػؾ جمي ػا فػي حاشػيتً، 

ػػك أ ػػؿ يػػأتي عىػػدي بعػػد السػػهاع كالقيػػاس كالتعميػػؿ،  جهػػاع العػػرب (1)يقػػكؿ السػػيكطيٌك ػػا–: حكا   -أيضن
 إجهػاع أف حاعمػـ :(2)حجػة( يكػكف هتػِ العربيػة أٌػؿ إجهاع عمِ القكؿ في )باب كقاؿ ابف جنيحجةح. 

 الى ػكص  عمِ كالهقيس الهى كص، يخالؼى  أال يدي خ هؾى  أعطاؾ إذا حجةن  يككف إىَّها البمديف أٌؿ
 كال قػروف فػي أهػري يطػاع ههف يرد لـ أىًَّ كذلؾ عميً  حجة إجهاعٍـ يككف فبل بذلؾ يدي يعط لـ إف فأهَّا
: قكلػً هػف -كسػمـ عميػً ا  ػمِ- ا رسػكؿ عػف الػىص جػاء كهػا الخطػأ عمػِ يجتهعػكف ال أىٍَّـ سىة
ىَّها ،حضبللة عمِ تجتهع ال أهتيح  .المغةح ٌذي استقراء هف هىتزع عمـ ٌك كا 

، المغكيػػة األهػػكر عمػػِ الىحػػاة إجهػػاعي  :غيػػره كقػػاؿ ًي  فيػػً، تػػردَّدى  لهػػف خبلفنػػا هعتبػػره ههىػػكعه.  كخرقيػػ
 هيٍجػرنل لٍػا إجػراءن  قكالن  لكاف اإلعراب هف لٍا هكضع ال الشرط )هىف( إف: قيؿ حلك :(3)الخشاب ابف كقاؿ
 حتجكز ال الهتقدهيف هخالفة لكفَّ  اإلعراب، هف لٍا هكضع ال كتمؾ الشرطية، )ًإٍف(

ا التي تدؿُّ عمِ حجيَّة اإلجهاع، كتأهؿ كتب الىحػاة كال ػرفييف ىجػدٌـ  هف ٌذي الىقكالت كغيٌر
عمػِ هىػكاؿ هػف سػبقكي فػرجح بعػض رجحكا وراءن بعيىٍا بىاء عمِ إجهاع العرب، أهَّا ابف جهاعػة فهشػِ 

الهسػائؿ إلجهػػاع كاتفػاؽ العػػرب عمػِ ذلػػؾ، لكػفَّ اإلجهػػاع عىػػد ابػف جهاعػػة قميػؿ فػػي حاشػيتً  ألىَّػػً فػػي 
 غالب هسائؿ كاف يهيؿ لسيبكيً الب رييف، كألفَّ االجهاع يأتي في الهرتبة الثالثة بعد السهاع كالقياس.

 ع:كمف األمثمة عمى استخداـ ابف جماعة لإلجما
( هقػدرة، فقػد ىقػؿ ابػف جهاعػة أقػكاؿ العمهػاء التػي  - في هسػألة )بػؿ( يكػكف الجػارُّ لهػا بعػدٌا )ربَّ

ٌي ذى ٌى تدؿُّ عمِ اتفاؽ العرب عمِ ذلؾ، فقاؿ: ح ػ: ككى (4)يغًىػي الهي ًفػ اؿى قى  ،كابي ال َّ  كى ا  ػ ـى ًٌ   ـٍ ٍي بعضي
ػػػػ ، قػػػػاؿى ةن جػػػػارَّ  ؿي هى عٍ تى ٍسػػػػٍػػػػا تي أىَّ  ـى عى زى فىػػػػ ٌيػػػػ(5)ًي حي ارً شى ػػػػكى  كى :  ػػػػفقػػػػد حى  :اؿى ا قىػػػػهى  في كاٍبػػػػ ،(6)ػؾو الػًػػػػهػى  ِ ابػػػػػػفي كى
ػ(7)قػاؿ الرضػيُّ  ،ال بٍػا (،بَّ ري ػ)بػ (ؿٍ بىػ)بعد  الجرَّ  االتفاؽ عمِ أفَّ  :ػػكرو ػػفي ػ ٍ عػي   (ؿٍ بىػ)ك ،ا الفػاءي : أهَّ
 أ/.116/ؽ .حاهى ٌي بعدى  هقدرةن  (بَّ ري ػ)ليس بٍها بؿ ب رَّ الجى  بل خبلؼ عىدٌـ أفَّ فى 

                                                             
 (.78( السيكطي، االقتراح )ص(1
 (.1/190الخ ائص )ج( ابف جىي، (2
 (.80السيكطي، االقتراح )ص ((3
 (.152( ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ص(4
 (.145( الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هغىي المبيب )ج/(5
 (.2/821ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ((6
 (.4/289( الرضي، شرح الكافية )ج(7
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ػػافػػي هسػػألة كزف كمهػػة  - ًي  يػػرجحي  )ودـ( قػػاؿ ابػػف جهاعػػة: حكًههَّ مىػػِ ككىىػػ ٍيـ( فاعػػؿو ) عى مىػػِ اتفػػاقي  عى
ح. /ؽ ًفي( أىكىاًدـ) ًً  ب/.161جهًع

ػػػك - ػػػا لفعمػػػِ قػػػاؿ: حٌك ػػػا الػػػكاكً  هػػػف تبػػػدؿي  اليػػػاءى  أفَّ  فػػػي هسػػػألة إبػػػداؿ الػػػكاك يػػػاءن إذا كاىػػػت الهن  الهن
ػػػػ هحضػػػةو   ػػػفةو ( فيٍعمىػػػِ)ًلػػػػ  هيٍجػػػرىل جاريػػػةو  أك ،(-األدىػػػِ أىثػػػِ-) ( كالػػػدٍُّىيىا كالقيٍ ػػػيىا، العيٍميىػػػا،)كن

ٍمكىل)كىػ شذَّ  فيها إالَّ  الداًر، لٍذي( الدٍُّىيىا)كىػ األسهاءً  ح. /ؽ( الحي  أ/.191بإجهاعو
الحركػة، فػذكر الىحػاة  كجػكد لعػدـ فيٍا  كاإلشهاـ الرـك هىع في هسألة هيـ الجهع فاألكثر عمِ -

ػػٍىػػىَّ أًلى  :يػػؿى قً جهاعػػة بإجهػػاع العػػرب، فقػػاؿ: حتعمػػيبلت أخػػرل لمهسػػألة فردٌػػا ابػػف   كى ٌيػػكى  ،ةه كيَّ فى ا شى
ػ فَّ أًلى  :يػؿى قً ا، كى اعنػجهى إً  (ـي حكيػيى ) يـً ي ًهػا فً هى ًٍ كتً ثبي لً   ده اسً فى  ػٍى هَّ ضى  كى ٌيػكى  ،كفً كي السُّػ ةً غىػلي  يؿً لً دى ًبػ ،ضه ارً ا عى
ٍىػفً  ب/113/ؽ  ؿى األى  فَّ ف أى هً  يفً ىى اكً السَّ  اءً قى ي التً فً  ـى دَّ قى ا تى هى لً  كعه هىي هى  ػي  ري كثىػاألى  ًً ًبػ رأى ا قىػذى ًلػ، كى ُـّ ا الضَّ
ٍِمُ ﴿:حكً ي ىى فً  ٍِمُ ﴿، كى (1)﴾األَْصثَابُ  تِ ْٕ لَاحُ  َػلَا ػمً الكى  رى وًخػ فَّ أًلى  :يػؿى قً ، كى (2)﴾الزِّ  كى ٌيػكى -  ػؿً ي الكى ًفػ ةً هى
ػهً  كى ٌيػكى  ،قؼً ي الكى فً  كؼه حذي هى  -اكي الكى   ؼى ًقػا كي ذى إً  (يرًهػيى )كى  (،كغػزي يى ) :حػكً ىى بً  ضى ًقػىي كى  ،حي ارً الشَّػ ًي الىػا قى هَّ
ًٍ مى عى   (ح.ًي قي مي خٍ يى )كى  (،ًي قى مى خى ) :حكى ىى  يرً هً الضَّ  اءً ٍى بً كى  ،ذؼً الحى ا بً هى ي

كلقػد اعتػرض ابػف جماعػة عمػى االتفػاؽ كاالجمػاع الػذم نقمػو الجػاربردم فػي شػرحو؛ لعػد تػػكفر 
 حكايػةً  فػيً ح ، قاؿ ابػف جهاعػة:[(ؾو ؤٍلى هى ) هخفؼي  (اهمكن ) فَّ ِ أى مى كا عى ]اتفقي : (3)قاؿ الجاربردم اجماع العرب,

ػػفى ) ًي كزىىػػ فَّ ـ أى ًٍ ف بعًضػػعىػػفى  ،ىظػػره  االتفػػاؽً  ًي يهكى  ةو(،مىػػايً عى فى )ِ مىػػعى  ًي جهعيػػ كشػػذَّ  (،ؾً مىػػالهى ) فى ًهػػ (ؿه عى ػػ  ،أ ػػميةه  هي
ػكى  ػعى ًً ي فً ًفػ الرسػالةى  يػديري  الهمػؾى  ألفَّ  يي يري دً ييػ يي ارى دى أى  :مأى  ( كؾي ميػػيى ) (ًي كىػالى )ف ًهػ هشػتؽه  ًي ىَّػأى  يفى رً ف وخى  ةي  ػػمي أف ،يػ
ًي ك  ،اتخفيفنػػ األلػػؼي  كحػػذفتً  ،اقمبػػت ألفنػػ ّـَ ثيػػ ،الػػكاكً  حركػػةي  ىقمػػتٍ  (،ؾه كى ٍمػػ)هى  ػػ ػػمىػػعى  هيهي ٌى ػػد حى قىػػكى  ةه،ا زائػػدذى ِ  ِ كى

 ب/.135ح. /ؽ(4)ًً ي إعرابً فً  الحمبيُّ  الهذٌبيفً 
ا اعترض عمى االتفاؽ الذم نقمو ركف الديف, ، قػاؿ [(ؿو أٍ تىػىٍ كي ) كفً ىي كى ]كى  :(5)قاؿ الجاربردم كأيضن

ِـّ مأى ح ابػػف جهاعػػة: ػػ (ؿي أٍ تىػػىٍ الكً ) :(7)ي القػػاهكسً لكػػف ًفػػ ،ااتفاقنػػ: (6)الشػػريؼي  قػػاؿى  ،الكػػاؼً  : بضػػ  (ؿو حٍ دى رٍ جً ػ)كى
 ب/.141ح. /ؽالق يري 

، ففي هسألة لحاؽ ٌاء السػكت بالكمهػات، كاعترض ابف جماعة عمى رأم ابف مالؾ باإلجماع
مىػػِ فإىٍَّػػا تمحػػؽ كجكبنػػا إذا كاىػػت الكمهػػة عمػػِ حػػرؼ كاحػػد عىػػد الكقػػؼ، فقػػاؿ ابػػف هالػػؾ: حأىك ػػرًفيفً  عى  حى

                                                             
 [.166( ]البقرة: (1
 [.61]البقرة: ( (2
 (.2/81ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((3
 (.1/250الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج ( السهيف(4
 .(2/84ج) ، شرح الشافيةالشافية هجهكعة شاٌيف، ((5
 (.2/610( ركف الديف، شرح الشافية )ج(6
 (.1/1054)ج( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط (7
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ٌيهىا ػػدي ًلػػػؾى  زىاًئػػػده، أىحى ذى ػػػافى  ًإذىا الهجػػػزكـً  اآلًخػػرً  الهعتػػػؿً  الًفعػػػؿً  ًفػػػي كى ػػػا– الفىػػػاءً  هىحػػػذكؼى  كى  هىحػػػذكؼى  أىك -أىٍيضن
فػردَّ ابػف جهاعػة ٌػذا الكػبلـ باإلجهػاع الػذم ىقمػً ابػف ٌشػاـ،  .اىتٍػِح( يىػرىي لىػـ)كى  ،(تىًقػً الى : )ىىحػكى  العيًف،
ػػاـو  ابػػفي  اؿى قىػػفقػػاؿ: ح شى ػػ: كى (1)ًٌ ػػذى ٌى ػػِ كي مىػػعى  الهسػػمهيفى  هػػاعً إجى بً  كده ردي ا هى  (،ؾي ـ أى لىػػكى ) :حػػكً ِ ىى مىػػعى  الكقػػؼً  كبً جي

ٍى  ترؾً بً  (ؽً تَّ ف يى هى )كى   ب/.118/ؽ .حاءً ال
 

  

                                                             
 (.4/299( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج(1
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 رابعنا: استصحاب الحاؿ
 دليػؿ عػدـ عىػد األ ػؿ فػي يسػتحقً هػا عمػِ المفػظ حاؿ إبقاء بقكلً: حٌك (1)األىبارمعرفً ابف 

ّـَ قػػاؿحاأل ػػؿ عمػػِ الىقػػؿ ػػك: ح، ثػػ ػػك األسػػهاء فػػي األ ػػؿ حػػاؿ كاست ػػحاب الهعتبػػرة األدلػػة هػػف ٌك  ٌك
ك األفعاؿ في األ ؿ كحاؿ البىاء دليؿ يكجد حتِ اإلعراب  ح.اإلعراب دليؿ يكجد حتِ البىاء ٌك

 تعػارض : حإف(2)كاالستدالؿ باأل ؿ عىد الىحاة كثير، لكىًَّ هف أضػعؼ األدلػة، قػاؿ السػيكطي
 .بًح عبرة فبل قياس أك سهاع هف وخر دليؿ هع الحاؿ است حاب

 كمف األمثمة عمى استخداـ ابف جماعة لألصؿ كاستصحاب الحاؿ:
ػػ]كى : (3)كهػا فػي حاشػيتً عمػػِ شػرح الجػاربردم - ػمىػعى  اؼي القىػ تً ىى كى سى ػػا ذى ِ هى  ،يػػؼً فً خٍ التَّ  دً ٍ ػف قى م: ًهػر[  أى كى
 : ]الكافر[اؿى ف قى هى  ةً غى ِ لي مى عى  افى كى سٍ اإلً  فَّ إً  :-اضن يٍ أى - يؿى قً كى  (،ؼو تٍ كى )ي ا فً هى كى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   مٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  اى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػً فٌ  يتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػؽٍ  كمى
 

ًرٍزؽي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم ميٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه  ا كى  كىغى
 :اؿي قىػد يي قىػفى  ةً مىػهٍ ِ الجي مىػعى كى . ًي اىيػيى بى  ؽى بى سىػكى  (ًى ٍمػبى أي  ـٍ لىػ)ي ا فً هى كى  اؼً ِ القى مى عى  ـى ازً الجى  طى مى سى فى  ،اي  سً ىى  اءى اليى  ؿى عى جى  ًي ىَّ أى كى  

ػػػ ػػػف يى أى  اسي يىػػػالقً  افى كى ٍىػػػ ّـَ ضي ػػػ فَّ   أًلى اءى ال ػػػ اءن يىػػػ سى يٍ ا لىػػػٍىػػػمى بٍ قى  فى اكً السَّ ػػػةن ىى اكً سى ٌيػػػ، بى ػػػ كى ؿ  ػػػ ؼه رٍ حى ػػػ يحي حً  ى  (،ًي ىٍ هً ػ)كى
ػرى  ًي ىَّػِ أى مىػعى  ؿً ٍ ػِ األى لى ا إً رن ظى ا ىى ٍى هَّ ضي ـ يى مى فى  ،ئه ارً طى  كفى كي السُّ  فَّ أى بً  :ابي جى يي كى  (.ًي ىٍ عى )كى  ػيٍ أى – ظى ٍفػِ المَّ اعى ـ مىػفى  -اضن
ػػك رى لىػػكى  ،ةو مى ً ػػ يػػرً غى ا بً ٌى رً ٍسػػِ كى مىػػعى  ؿي اًهػػالحى  كى ٌيػػ يفً رى ٍهػػاألى  كعي هيػػجٍ هى فى  .اءو يىػػبى  ةى رى ٍسػػالكى  ؿً ً ػػيى  – اؼً القىػػ رى ٍسػػِ كى اعى
ػػػيٍ أى  ػػػكى لى  -اضن ٍىػػػ رى سى ػػػهى  اءى ال ػػػيٍ أى – اؿى قىػػػف يي أى  في ًكػػػهٍ يي كى  ،ةن كلى ك ي ٍىػػػ رى ٍسػػػكى  إفٍ  :-اضن  ابً حى ٍ ػػػتً سٍ اًل  ؿو ٍ ػػػكى  كفً دي ًبػػػ اءً ال

اٍى ىَّ أًلى ب/ 106/ؽ  ـً ازً مجى لً  ـً البلَّ  ؼً ذٍ حى  ؿى بٍ قى   ـً كٍ الحي 
ٍى  تً اىى كى لى  ةن كدى كجي هى  تٍ اىى ك كى لى    .ةن سى مى تى خى هي  ةن كرى سي كٍ هى  اءي ال

 الفػتحي  (اتى ٍىػيٍ ٌى ) اءً ي تىػًفػ يجػكزي  ِ وخػري[لىػإً  كفى حكيُّػالىَّ  اؿى قى ]كى : (4)الجاربردمككها في حاشيتً عمِ شرح  -
ُـّ  ػػبً  رئى كقػػد قيػػ ،كالكسػػري  كالضػػ ػػٍىػػىَّ إً  :يػػؿى قً  ّـَ ثيػػ ،فَّ ًٍ ِـّ  ع الفػػتحً ا هى ـه  كالضػػ ػػاؤي تى كى  ،هفػػرده  اسػػ  اٍىػػمبً قى  بػػدليؿً  ا لمتأىيػػثً ٌى

ػػػػ ي الكقػػػػؼً ًفػػػػ ب/116/ؽ ٍىػػػػٌى ) :اؿي قىػػػػيي ، فى اءن ٌى ػػػػإً  ذو يىًئػػػػا حً ٍىػػػػفي لً أى كى  (،ايي ػػػػهَّ  فى ًهػػػػ (ةه يىػػػػٍى يٍ ٌى ) كاأل ػػػػؿي  ،ف يػػػػاءو ا عى
ػ اىفتاحً ا كى ٍى كً تحرُّ لً   األفن  الياءي  اىقمبتً فى  (ةو لى لزى زى ػ)كى  الهضاعؼً  ػا ً ، كى سػكرةً كي الهى  ًفػي اٍىػمى بٍ ا قى هى  (اةو رطى أى ػ)كىػ ئللحػاؽً لً ا هَّ

 لمبىػاءً  اءً التَّػ كسػرةي كى  ،كالهفتكحػةً  الهضػهكهةً  ا جهػعي ٍىػىَّ إً فى  اءً التَّػ كسرً  عى ا هى هَّ أى ، كى (ًمى عٍ فى ) بكزفً  (ًٍيٍ ٌى )ا ٍى أ مي كى 
ٍىػػمى عى  كالكقػػؼي  ػػ ،اي ػػ كػػكفى ف يى أى  يحتهػػؿي  :ؿى يػػقً كى  ،ا لمتىكيػػرً ٍىػػتىكيىي كى  (اتو هى مً ٍسػػهي )ِ مىػػعى  الكقؼً كى ػػ عى هى  الفػػتحً كى  ِـّ الضَّ

 .يمك ً الهي  ًي مَّ كي  ذلؾى  قاؿى  ،اهعن جى 

                                                             
 (.46ابف األىبارم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب )ص ((1
 (.150( السيكطي، االقتراح )ص(2
 (.1/582( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(3
 (.1/630ج) الهرجع السابؽ ((4
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ػ األ ػؿي ]كى : (1)الجػاربردمككها في حاشيتً عمػِ شػرح  - م: أى  [ اءً اليىػ حريػؾي تى  (يًهػبلى غي )ي ًفػ ؿً الك ػ اؿى حى
ـي  . قػػاؿى الفتحً ًبػػ ػػئً األى  ىجػػػ ػػػ ، فقػػاؿى الهػػتكمـً  ي يػػػاءً ًفػػ ؼى ًمػػ: اختي (2)يفً الػػػدِّ  رضػػيُّ  ةً هَّ  فَّ   أًلى ا الفػػػتحي ٍى  ػػمي ـ: أى ٍي بعضي

ػػػ ِ الكمهػػػةً لىػػػإً  يىظػػػري  الهفػػػرداتً  كاضػػػعى  ػػػإفرادً  اؿى حى ػػػ دو اًحػػػكى  ِ حػػػرؼو مىػػػعى  كمهػػػةو  ؿُّ كيػػػفى  ،اٍىػػػتركيبً  ا دكفى ٌى  (كاكً ػ)كى
ػػ ـً الى كى  ًً اًئػفى كى  طػؼً العى    ا الفػػتحي ٍىػتً حركى  أ ػػؿي كى  ،فً اكً السَّػبً   يبتػدأي بلَّ ئى ًلػػ  ةي كىػرى ا الحى ٍى  ػمي أى  الهػػتكمـً  اءً ًيػكى  ًً ياًئػكى  رِّ الجى
ػػػ اؿى قىػػػ: كى اؿى . قىػػػالثقيمػػػةى  الحركػػػةى   يحتهػػػؿي الى  ة ضػػػعيؼه مَّػػػالعً  ا حػػػركؼي هى يَّ  ًسػػػالى كى  الكاحػػػدى  فَّ أًلى  ٍا  ػػػمي أى  :ـٍي بعضي

ػمً ِ الكى لىػإً  يىظػري  ـ الكاضػعي ٍي كلي قىػكى  ،األ ػؿي  كى ٌيػ ككفى السُّػ فَّ ِ  أًلى كلى أى  كى ٌي كى  ،اإلسكافي  ػهى ، ا ههىػكعه ٌىػادً إفرى  اؿى ة حى
: . قػػاؿى كهجػػركرةن  كهى ػػكبةن  ا هرفكعػػةن ٍى كضػػعً  بػػدليؿً  ،اٍىػػتركيبً  ِ حػػاؿً لىػػإً  ي الهضػػهراتً ًفػػ رى ظىػػىى  ًي ىَّػػأى  كظػػاٌره 

ػػ ؿِّ ِ كيػػمىػػعى كى  ػػ اجتهػػاعي  ـ يمػػزـٍ ا لىػػذى  إً االن عهى اسػػتً  أكثػػري  فاإلسػػكافي  ،اؿو حى -( 3)ِ الػػهػػػػرادمُّ كىػػحى اىتٍػػِ، كى  .يفً ىى اكً السَّ
ػػيٍ أى  ػػٍي بيىى  عى ًهػػجي كى  :اؿى قىػػ ّـَ ، ثيػػالػػكجٍيفً  -اضن ٌيػػإً  ،ؿه كَّ أى   ػػؿه أى  اإلسػػكافى  فَّ أى ا ًبػػهى  كالفػػتحي  ،يٍّ بًىػػهً  ؿِّ كيػػ ؿً كَّ أى  ؿي ٍ ػػأى  كى ذ 

ٌي إً  ،افو ثى  أ ؿه  ٌي هى   ؿي أى  كى ذ  ًه كى  حي ارً الشَّ  ًً بً  ـى زى ا جى هى فى  يي االى ا قى ِ هى مى عى كى  .اىتٍِ .دو احً كى  رؼو ِ حى مى عى  كى ا   .ج
 

 :الخَلصة
يتبػيف كيتأكػد لىػا أفَّ  خبلؿ ها سبؽ بياىً في ٌػذا الف ػؿ )الهػذٌب ال ػرفي البػف جهاعػة( هف

ابػػػف جهاعػػػة يهيػػػؿ كثيػػػرنا لمهػػػذٌب الب ػػػرم، حيػػػث اعتبػػػري خػػػبلؿ الحاشػػػية بهػػػذٌب الجهٍػػػكر كهػػػذٌب 
هػػػا هػػػف أعػػػبلـ الهدرسػػػػة  األكثػػػر، ٌػػػذا يتػػػأتِ هػػػف خػػػبلؿ كثػػػرة استشػػػػٍادي بػػػآراء سػػػيبكيً كالخميػػػؿ كغيٌر

يػػة كاىػت ب ػرية إلػِ حػػدٍّ كهكافقاتػً لمب ػرييف فػي هسػػائؿ الخػبلؼ، باإلضػافة لؤل ػكؿ الىحك  الب ػرية،
كهػع ٌػذا  كبير، كالذم ظٍر جمي ا هف خػبلؿ احتراهػً لمقيػاس كأىكاعػً، كاحتراهػً لمسػهاع الكثيػر الهطػرد،

 فقد ظٍرت شخ ية ابف جهاعة، كاىفرد بعدد ال بأس بً هف اآلراء، فمـ يكف هجرد ىاقؿ عهَّف سبقكي.
  

                                                             
 (.1/646ج) الجاربردم شرح الشافية، هجهكعة شاٌيف، ((1
 (.1/389( الرضي، شرح الكافية )ج(2
 (.2/834( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(3
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 الخاتمة
الفضػؿ  أكالن كوخػرنا  إذ يسػر لػي إىجػاز ٌػذا البحػث الهتكاضػع الحهد  الذم بىعهتً تتُـّ ال الحات، ك 

، كالػػذم خضػػىا فيػػً غهػػار رحمػػة عمهيػػة هػػع شخ ػػية هكسػػكعية، تركػػت  بعػػد هشػػكارو طكيػػؿو شػػاؽو ههتػػعو
 ذخائرى ىفيسةن في عمـك شتَِّ، كيجدر بي أف أعرض أبرز الىتائب كالتك يات التي تك مت إليٍا.

: النتائج:  أكالن
ٍـّ ابػػف جهاعػػػة  .1 ـن جػػػ هػػػف كبػػػار عمهػػاء القػػػرىيف الثػػػاهف كالتاسػػػع الٍجػػػرم، حيػػث كػػػاف  ػػػاحب عمػػػ

بالعربية  لغةن، كىحكنا، ك رفنا، كشعرنا، ككاف فكؽ ذلؾ  احب يدو طكلِ فػي األ ػكؿ، كالفقػً، 
 كالحديث، كالطٌب، كالتفسير، كالقراءات القروىية.

رييف كسػػػيبكيً إال أىَّػػػً كػػػاف هػػػع أفَّ ابػػػف جهاعػػػة اىحػػػاز فػػػي كثيػػػر هػػػف الهسػػػائؿ إلػػػِ رأم الب ػػػ .2
 احب شخ ية هستقمة  فمـ يكف هجرد ىاقؿو أك تابعو لهف سبقكي هف العمهاء، سكاء أكػاىكا هػف 

ـ.  شراح الشافية أـ هف غيٌر
كافػػؽ ابػػف جهاعػػة الجػػاربردم فػػي ترتيػػب أبػػكاب الحاشػػية، كلػػـ يكػػف حرفي ػػا، بػػؿ يكتفػػي بهػػا يػػراي  .3

ا لمشرح كالتكضيح.  هحتاجن
ا شراح الشػافية  كذلػؾ لشػرح كتكضػيح استعاف ابف  .4 جهاعة بأقكاؿ العمهاء بشكؿ عاـ، كخ ك ن

 كتعميؿ كبلـ الجاربردم، أك تأكيدي، أك ىفيً، أك االستدراؾ عميً.
كضح ابف جهاعة الكمهػات الهبٍهػة كال ػعبة التػي كردت فػي الشػرح أك فػي الحاشػية، كاسػتعاف  .5

رم، كالقػػاهكس الهحػػيط لمفيػػركز بكتػػب التػػراجـ كثيػػرنا، كعمػػِ كجػػً الخ ػػكص ال ػػحاح  لمجػػٌك
 أبادم.

 اعتىِ ابف جهاعة بضبط األهثمة كالكمهات التي قد تكقع القارئ في لبس. .6
 قدـ ابف جهاعة ترجهة هكجزة لبعض الشخ يات الكاردة في الشرح أك الحاشية. .7
ع تهيز هىٍب ابف جهاعة بكثرة اإلحاالت الرابطة بيف هسائؿ الكتاب بعضٍا بػبعض  كلػذلؾ لهىػ .8

ذا هف األساليب التعمهيػة التػي كجػدت عىػد  التكرار، كدفع القارئ لهراجعة الهسائؿ أكالن بأكؿ، ٌك
 ابف جهاعة.

 تهيز ابف جهاعة بالدقة في الىقؿ، كاألهاىة في االقتباس. .9
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كافؽ ابف جهاعة الجاربردم كغيري هف الشراح في كثير هػف األحيػاف، لكىَّػً خػالفٍـ فػي أحيػاف  .10
ػػػاف، دكف أخػػػرل، ٌػػػذي الهخال فػػػة كاىػػػت بػػػأدب، كبأسػػػمكب راؽو قػػػائـو عمػػػِ الػػػدليؿ كالحجػػػة كالبٌر
 هحاباة أك تع ب.

ا. .11  االعتىاء بالحدكد كالتعريفات، لغةن، كا طبلحن
ّـَ  .12 ّـَ اإلجهػاع، ثػػ ّـَ القيػاس، ثػ ػك هقػدـ، ثػ األ ػكؿ ال ػرفية عىػد ابػف جهاعػة تهثمػت بالسػػهاع، ٌك

ك قميؿ.  است حاب الحاؿ، ٌك
حاشػػيتً هػػف الشػػكاٌد ال ػػرفية هػػف القػػروف الكػػريـ كقراءاتػػً، كالحػػديث، أكثػػر ابػػف جهاعػػة فػػي  .13

 كالشعر، كالىثر، لكىًَّ كاف قميؿ االستشٍاد بالحديث.
سػػعة عمػػـ ابػػف جهاعػػة فػػي عمػػـ القػػراءات، كظٍػػر ذلػػؾ هػػف خػػبلؿ ىسػػبة القػػراءات أل ػػحابٍا،  .14

القػراءات عػف بعػض القػراء  كبياف القراءة الشػاذة هػف الهتػكاترة، كتكجيػً القػراءات، كىفػي بعػض 
 لعد  حة ىسبتٍا إليً.

رغـ قمػة استشػٍاد ابػف جهاعػة بالحػديث لكىَّػً ظٍػر جمي ػا خػبلؿ الحاشػية سػعة عمهػً كاطبلعػً  .15
فػػي ٌػػػذا الهجػػػاؿ  فقػػػد كػػػاف يخػػػرج الحػػػديث، كيػػذكر ركاتػػػً، كأهػػػاكف ركايتػػػً فػػػي كتػػػب الحػػػديث 

ا.  كغيٌر
 ها خالؼ القياس شاذ ال يقاس عميً.  .16

 تكصيات:ثانينا: ال
ا  لثرائٍا بآراء الىحاة في شتِ الع كر. .1  اإلقباؿ عمِ كتب ابف جهاعة دراسة كشرحن
 عقد الهؤتهرات العمهية، كاألياـ الدراسية  لمكقكؼ عمِ شخ ية ابف جهاعة العمهية الهتهيزة. .2
 العهؿ عمِ تحقيؽ ها تبقِ هف هخطكطات ال زالت في غياٌب الىسياف، هىذ هئات السىيف. .3

  رب العالهيفكالحهد 
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 القسـ الثاني

 قسـ التحقيؽ
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 نست المخطكط  -أكالن 

الح كؿ عمػِ الىسػخ الهختمفػة لمكتػاب، فػي أىحػاء العػالـ، ثػـ هقارىػة بعضػٍا بػبعض،  التحقيؽ:
كاستبعاد غير ال الح هىٍا أك الهكرر، كهػا ي ػح إثباتػً فػي الىسػخ، كهػا ال ي ػح، كهػا يجػكز لمهحقػؽ 

 .  (1)هف ت حيح األ ؿ، كها ال ي ح

  أسباب التحقيؽ: 
: حفػإىي ألفيػت أشػؽ هػا يضػطمع بػً أٌػؿ العمػـ هػف عهػؿ أف يقكؿ هحهد هحيي الديف عبد الحهيػد

ىِّؼى قبػؿ زهػاىٍـ، كقػد رأيػت عمػِ قىػٍدًر بيٍعػًد العٍػًد بالت ػىيؼ، كالكتابػة يكػكف  يككؿ إليٍـ تحقيؽ كتاب  ي
، كجٍدنا شاق اح  .   (2)الجٍد، كتثقؿ التبعة  فالتحقيؽ يقتضي  برنا طكيبلن

عػف سػبب حبػً التحقيػؽ: ححػب السػمؼ، كالتفػاىي فػي الػدفاع عػف عمػكهٍـ،  ككها قاؿ أحهػد أهػيف
ػػػػذا بػػػػر هػػػػف األبىػػػػاء، كاألحفػػػػاد لآلبػػػػاء، كاألجػػػػداد  كلتػػػػرل ٌػػػػذي (3)كالحػػػػرص عمػػػػِ إذاعػػػػة فضػػػػمٍـح . ٌك

ف لػػـ ىفعػػؿ ذلػػؾ ي غيرىػػا، أك أعػػداؤىا، بحسػػف ىيػػة، أك  الهخطكطػػات الىػػكر، كيىتفػػع بٍػػا األجيػػاؿ. كا  تػػكالَّ
بسكء ىية، كربها اىحػرؼ غيرىػا عػف طريػؽ األهاىػة العمهيػة  فيى ػرؼ ٌػذا التػراث إلػِ هػا يشػكي  ػكرتً 
الحقيقيػة  فهػػف لػػديىىا؟ كفكرىػػا؟ كحضػػارتىا  ػػىع وبائىػػا كأجػػدادىا؟ كأسػػبلفىا السػػابقة؟  فػػبل بػػد هػػف الحفػػاظ 

القػػديـ  فالجديػػد ال يىطمػػؽ هػػف فػػراغ، بػػؿ ال بػػد لػػً هػػف قػػديـ يقتػػدم  عمػػِ التػػراث، كالهسػػاٌهة فػػي إحيػػاء
 .(4)بً

 :كصؼ النست
شػافية ٌػػ( ل746)تعمػِ شػرح الشػارحٌػػ( 819)ت ابػف جهاعػة حاشػية تحقيًق يػف الباحثي تهدى ػاع

 عمِ ثبلث ىسخ: ٌػ(646)تابف الحاجب

  

                                                             

 (.18( التفتازاىي، الهطكؿ )ص(1
(، كشػرؼ، هقدهػة 3(، كعبد الحهيد، هقدهة تحقيؽ: كتػاب الهكازىػة، لآلهػدم )ص18( التفتازاىي، الهطكؿ )ص(2

 (. 13تحقيؽ: بديع القروف )ص
 ( أحهد أهيف، هقدهة تحقيؽ أخبار أبي تهاـ.(3
يؽ (، كعبػػد الحهيػػد، هقدهػػة تحقيػػؽ: العهػػدة، البػػف رشػػ8اىظػػر: البػػابرتي، هقدهػػة تحقيػػؽ: شػػرح التمخػػيص )ص (4)

 .(1/7)ج
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 يٌػػػذالىسػػػخة التركيػػػة(: َرةػػػػ)ه ٌػػػػ( 937)الرهػػػز: )ؾ(، سػػػىة الىسػػػخ:  النسػػػخة التركيػػػة: -1
 لٍا رهزت . التي(4302رقن: ) تحت قػػػػػػديـ: تسػػػػػػجيؿ (،قسػػػػػػـ: فيػػػػػػزك ا) فػػػػػػي هكتػػػػػػب:ىسػػػػػػخة ال

الرابعػػػة برقهٍػػػا:  هػػػف الكرقػػػة َرقة. تبدأ (442َعشريو ) )ؾ(، كتقػػػع فػػػي هػػػائتيف كأربػػػعبالرهز: 
 ا أحهػػػد)، كالخاهسػػػة، بت ػػػىيفٍا فػػػي هكتبتٍػػػا. كفػػػي الكرقػػػة السادسػػػة هقػػػدهتٍا، كأكلٍػػػا: (4302)

 (40َعشرَو ) ثبلثػػةَهسطرتٍا العشػػريف. َ الهػػائتيف كاألربػػع بالَرقة َتىتٍي: ...(.ىعهػػً عمػػِ
هثبػػػت فػػػي سقط،  بٍا يَجدك ،تاهٌىةوغيػػػر  ٌَي( كمهػػػات، 8ثهػػػاىي ) يػػػػسطر حَال كػػػؿ في، سطرا

هحهػػد  خٍاػػػَىاسىٍػػا  فٍػػي سػػاقطة، أك هفقػػكدة. بعىَا خاٌ ة َرقةكلػػيس لمحاشػػية: ىسػػخة: )ط(. 
ًي كىػرى ذى َقد الكهشيشػيُّ، ػا  ػفحة: ). ٌػػ(937)سىة  ىسخٍا هو فرغ أىٌى  - كا(، كفيٍػػا: 224وخٌر

ـي أ -كتعػػػالِ سػػػبحاىً ػػػكىاًب، عمػػػ .  ا ك ػػػمِ بال َّ ػػػمَّـى سى ، كى ًً ػػػٍحًب ًً، ك ى ككػػػافى عمػػػِ سػػػيدىا هحهػػػد، كوًلػػػ
ًتٍسػًع ًهائىػةو) ثىبلًثيفى كى ًٍٍر رجب، سىىىةى سىٍبعو كى ٍىا في عاشًر شى ٌػػ(، عمػِ )يػد هحهػد 937الفىرىاغي ًهٍف تعميًق

ٍسـً (1)الكهشيشيٌ  يي، ًبكى ًً ًهٍف هىٍكالى ًي، كيىٍرتىًجي ًي ها ييؤٌهمي ايي، كبٌمغى  سىيًِّدىا، كهكالىا.  (، حٌقؽى اي رجى

ػػػاًة،  -تىعىػػػالىِ -العبػػػدي الفقيػػػري إلىػػػِ اً  ػػػٍيخي الىُّحى ، شى ًسػػػيفى ػػػٍدري الهيدىرِّ ػػػةي  ى هى ـي العىبلَّ ـي العىػػػاًل ػػػٍيخي اإلهػػػا الشَّ
ًً كى  كىاًتػػ ػػػادى عميىػػػا، كعمػػِ الهيٍسػػػًمًهيفى ًهػػػٍف بىرى ، كأىعى ًً ًتػػػ ػػػحى اي فػػي هيدَّ ، فىسى ػػػاًفًعيُّ ًً كىالهيٍعػػًرًبيفى الشَّ ًي ًزيػػػارىةى بىٍيًتػػػ بىمَّغىػػػ

ًىٍعػػ ٍسػػبيىىا اي كى ، كالحهػػدي ً كىٍحػػدىيي، كىحى ـً فػػي ٌػػذا العػػاـً ًً عميػػً أفضػػؿي الٌ ػػبلًة كالٌسػػبلى ًزيىػػارىًة ىىًبيِّػػ ، كى ػػرىاـً ـى الحى
. ٍهدي ً رىبِّ العىالىًهيفى ًكيؿي كالحى  الكى

 ٌػ(.1137) كقؼ الشيخ الهرتضِ ابف شيخ اإلسبلـ السيد فيض ا أفىدم

 كا أعمـ.

                                                             

ػػا( (1 رٌم، سىػػًهعى عمػػِ اإًلهى ًٌ ػػدي بػػفي هحٌهػػًد بػػًف عبػػًد اً الكىٍهًشيشػػٌي القػػا هَّ ٍىػػا هيحى ، ًهٍى ، بػػالفىٍتح: قىٍريىػػةه بًهٍ ػػرى ـً كىٍهًشػػيشي
بيدم، تاج العركس . الزَّ رو جى  .(17/367)ج الحافًظ ابًف حى
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الرهػز: )ـ(، سػػىة الىسػخ: )...(، ه ػػكرة هكتبػة الحػػـر الىبػكم الشػػريؼ،  نسػخة المدينػػة المنػػكرة: -2
عمػِ شػرح الشػارح عمػِ شػافية حاشػية ابػف جهاعػة )الٌىحك كالٌ رؼ(. اسـ الهخطػكط: )شػرح الشػافية(، 

 بظٍر َتىتٍيالثاىيػػػػػػػػة،  الَرقة َجً هو َتبدأ( كرقػػػػػػػػة، 118) في الىسخة ٌذي َتقع، ابػػػػػػػػف الحاجػػػػػػػػب
. ( كمهػػة11حػػكالي خهػػس عشػػرة ) سطر كػػؿ في، سطرا َعشرَو خهسػػةَهسطرتٍا  (،118الَرقة )

 ا أحهػد: )ٌػػ(. أكلٍػا1320(. كقػؼ هػف هحهػد العزيػز الػكزير سػىة )11/415رقـ الهخطكط بالهكتبػة)
ٍيػػػػري  ، ٌَي()ـبالرهز:  لٍا رهزتي َقد ...(.ىعهػػػػً عمػػػػِ ٍَجىديك ،تىاٌهةوغى هيٍثبىػػػػته فػػػػي ىسػػػػخة سىٍقطه،  بٍا يي
 عمػػػػِ ا أحهػػػػد: )  فٍػػػػي سػػػػاقطة، أك هفقػػػػكدة. أكلٍػػػػاىٍػػػػابعىَا خا ٌىةه كلػػػػيس لمحاشػػػػية  ػػػػفحة )ط(.
ا  فحة: ) ...(.ىعهً  (، كفيٍا:118كوخٌر

ـي أ -كتعػالِ سػبحاىً -  كا ليػً بالٌ ػكاًب، عمػ ، الهىٍرًجػعي  كا  ػٌمِ كىٍحػدىيي، ً  كالحهػد كالهػآبي  اي  كى ى
ػػمَّـى  ػػفٍ  عمػػِ كسى ػػدي أى  بعػػدىيي، الى ىىًبػػيٌ  هى ، الهعكىػػةً  عمػػِ اى  ٍحهى ، اإلفضػػاؿً  كعمػػِ كاإلتهػػاـً  عمػػِ كأشػػكيرييي  كاإلىعػػاـً
اؿو  كيؿِّ  هىدىا حى

، الدٌُّكرً  (1) مِّي كاألٌياـً هَّدو  ىىًبيِّىىا عمِ كأي ى ؿً  هيحى ػٌمِ هىفٍ  أىٍفضى ـى،  ى ػا ػبَّ  كى ى ػرى  كىحى  ًبالبىٍيػتً  كاٍعتىهى
، رىاـً ، الخىاصِّ  ًإلىِ الهىٍبعيكثً  الحى ِـّ مىِ كىالعىا ًً و كىعى ًً  ًل ، األخيارً  كأ حاًب ـً ، (2)كأئهػةً  األىٍعبلى  اي  جعمىىػا اإلسػبلـً

ـٍ  فػي ًٍ ًت ٍهػػرى ، دىارً  ًفػػي زي ـً ًي إ السَّػػبلى ـي، القيػػدُّكسي  ىَّػ ٍسػػبيىىا السَّػػبلى ـى  اي، كىحى ، كًىٍعػ ًكيػػؿي ، كالى  الكى ػػٍكؿى  ًبػػاً  ًإالَّ  قيػػكَّةى  كالى  حى
ًميِّ  . العى  ـ العىًظيـً

ػػػػػػػػػػػػاؽي فىػػػػػػػػػػػػَلى تيٍخًزًنػػػػػػػػػػػػي              ًإلىًيػػػػػػػػػػػػي أيسى
    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػري   ـي المىٍحشى ػػػػػػػػػػػػػمَّيي  إذا النَّػػػػػػػػػػػػػاسي ضى
 

            ال تىٍجعىمىنَّػػػػػػػػػػػػػػػي كىأىٍىػػػػػػػػػػػػػػػًؿ السَّػػػػػػػػػػػػػػػًعيرً 
    
 
 
 

كا ًفيػػػػػػػػػػػػػًو الى    (3)ييٍعػػػػػػػػػػػػػذىري إذا اٍعتىػػػػػػػػػػػػػذىري
 

 الدعاء

 ًً ٍىقيكًؿ، كأىقىرَّ ًب ٌىذىا الهى اًد  ٍف كىافى سىبىبنا ًفي إيجى ، ًلهى ًهٍف كيؿِّ دىاعو هيٍخًمصو ، كى ًً ، تىقىبَّؿى اي ًهٍف كىاًتًب  األىٍعييفى
، ًعيفى فىرى لىىا أىٍجهى ـى اي هىٍف هىضىِ، كىغى رىًح ، كى ًً مىٍي ًفظى عى ًي، كحى ًفظى  كىحى

ٍكؿى   كىالى قيكَّةى ًإالَّ ًباً  كىالى حى

.  العىًميِّ العىًظيـً

 ٌػ(.1320كقؼ هف هحهد العزيز الكزير سىة )

                                                             

 ( ٌكذا في الهخطكطتيف: )ؾ(، ك)ط(. 1)
 )ؾ(، ك)ط(: )أزهة(. كهف الكاضح أىً يق د: )أئهة(. ( ٌكذا في الهخطكطتيف:2)
 . الظاٌر أف البيتيف هف ىظـ الىاسخ بغرض الدعاء كالترجي( 3)
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طٍّ(, طبعة لبناف:  -3 تحتػكم الهجهكعػة نسخة )ط(: )مجمكعة الشافية مف عممي الٌصرؼ, كالخى
ٍىا لمعبٌلهػػة الجػػػاربردٌم( هي ػػػٌكرةي . ، ك)حاشػػية الجػػاربردٌم، البػػف جهاعػػة(عمػػِ: )هػػتًف الشػػافية(، ك)شػػرًح

ػالىـً الكيتيػًب،  ًً ًهٍو َتبدأي( كرقػةن، 082) في الٌىسخىةي ٌذي َىتىقىعيعى َىرىقىًة َىٍج ًٍياأليكلىػِ،  ال ًٍٍر َتىت الَرقًة  ًبظى
ٍىا  (،082) ، كتتبايفي بيفى َهسطرتي ػعى تىختًمؼي ، كالحاشػيىةى، هى ، كالشَّػٍرحى ٍىا  ألٌف ال فحةى تىجهعي الهىٍتفى  فحاًت

، ًهػٍف أربعػًة ) ػاًئًؿ  فتبايىػًت األىٍسػطيري ًؿ الهىسى ، إلػِ أربعػةو كثبلًثػيفى )2التَّىىاسيًؽ في تىػاكي ( سىػٍطرنا، 02( أسػطيرو
كفى ) -حكالي– سىٍطرو كيؿِّ  في ٍىا، يقػكؿي فيٍػاكفي ال فحًة الثٌاىيىػ( كىًمهىةن. 43ًعٍشري ٍىػا، كهيقػدِّهىتي لي  أحهػدي : )ًة أىكَّ
ًً  عمػِ اى  ٍىػػا: الطبعػػةي  ...(.ًىعىًهػػ مىةي، كتىٍحتى ػػةه، كفػي ال ػػفحًة الرَّاًبعىػػًة: )البىٍسػػهى كال ػػفحةي الثٌالثىػػةي بيضػػاءي فاًرغى

يػػري  ، ٌَيى()طبالرهز  لٍا رهزتي َقدـ، بيػػركت. 1984 -ٌػػػ 1404الثالثػػةي، كتحتٍػػا: السػػىة:   ،تىاٌهةو غى
ٍىا لمعبٌلهػػػًة  هيٍثبىػػػته فػػػي ىسػػػخًة )ؾ(، ك)ـ(.سىٍقطه،  بٍا يَجديك كالكاجٍػػػةي، بعىػػػكاف: )هػػػتفي الشػػػافية، كشػػػرحي

، ػػػةى(الجػػػاربردمِّ  كحاشػػػيةي  الجػػػاربردمِّ هىاعى ٍىػػػاخا ٌنةه  ػػػفحةه   ، البػػػًف جى لي مىػػػِ اى  أحهػػػدي : ). أكَّ ًً  عى  ...(.ًىعىًهػػػ
ٌىا  فحةي ) ـي أ -كتعالِ سبحاىً -  كا(، كفيٍا: 082كوًخري ليً بالٌ كاًب، عم ، كالحهد الهىٍرًجعي  كا   كالهآبي

ػػػٌمِ كىٍحػػػدىيي، ً  ػػػمَّـى  اي  كى ى ػػػفٍ  عمػػػِ كسى ػػػدي أى  بعػػػدىيي، الى ىىًبػػػيٌ  هى ، الهعكىػػػةً  عمػػػِ اى  ٍحهى  اإلفضػػػاؿً  كعمػػػِ إتهػػػاـً
، ػػاؿو  كيػػػؿِّ  عمػػِ كأشػػػكيرييي  كاإلىعػػاـً ػػػدىا حى هى

، الػػدٌُّكرً  (1) ػػمِّي كاألٌيػػػاـً ػػػدو  ىىًبيِّىىػػا عمػػػِ كأي ى هَّ ػػؿً  هيحى ػػػفٍ  أىٍفضى ػػػٌمِ  هى  ى
ـى، ػا ػػرى  كى ى ػػبَّ كاٍعتىهى ، ًبالبىٍيػػتً  كىحى ػػرىاـً ٍبعيػكثً  الحى ، الهى ِـّ مىػػِ ًإلىػػِ الػػػػخػػػػػػػىاصِّ كىالػػػػػعىػػػػػػػػا ًً  كىعى ًً األخيػػاًر  وًلػػ كأ ػػحاًب
، ـً ، (2)كأئهػػةً  األىٍعػػبلى ـٍ  فػػي جعمىىػػا اي  اإلسػػبلـً ًٍ ًت ٍهػػرى ،  دىارً  ًفػػي زي ـً ًي إالسَّػػبلى ٍسػػبيىىا ىَّػػ ـي، كىحى اي،  القيػػدُّكسي السَّػػبلى

ـى  ًكيؿي، كالى  كًىٍع ، الكى ٍكؿى . العىًميِّ  ًباً  قيكَّةى ًإالَّ  كالى  حى  ـ  العىًظيـً
ٍىػػػا،  هيؤًلًف ػػػٍت بتعريػػػؼو لػػػػ)الشىاًفيىًة(، كى ًتهى ػػػاربردٌم، كحاشػػػيًة ابػػػًف جهاعػػػةى ثػػػـ خي ٍىا الجى ػػػاًرًح شى عمػػػِ شػػػرح  كى

ـه فػػػي أكائػػػؿ  ػػػ سِّ . كىأىخيػػػرنا: فٍرسػػػت هيتىكى ـٍ ًٍ فىػػػاًت ػػػىىكىاًت كى سى ٍىا، كى الشػػػارح، كشػػػركًح الٌشػػػافيًة، كأسػػػهاًء شيػػػرَّاًح
لىًة.  القىكى

 :الفركؽ بيف النست
ًظ  ػطِّ، ًهفى الهيبلحى ًؼ فػي الخى ػٍذًؼ، كاالٍخػًتبلى ًي الكبيري بيفى )ؾ(، ك)ـ( في قضيًَّة السَّاًقًط، كىالحى التَّشىابي

ةو كاحػدىةو، كال ىػدرم هػػف  ، كالتٍَّ ػًحيؼي ًهػفى الٌىاسػػًخ  ككأٌىٍهػا ىىقىػبل ًهػٍف ىيسػخى ، كالتٍَّحًريػؼي هػف حيػثي الكضػكحي
ـٍ أٌىٍػا زيػادةه هػف ا ػي األ ػؿي ديكفى أيف الزيادة في الىسخة )ط(، أ ةو ثالثػة، ٌك ًي ىىقىػؿى ًهػٍف ىيٍسػخى لىاسػخ؟ أـ أٌىػ

. حتػػِ طبعػػة: ضػػبط، كاعتىػػاء )هحهػػد عبػػد السػػبلـ شػػاٌيف ٍحػػذيكؼو ، أٍك هى ػػاًقطو ( تجػػدٌا ىاقمػػة هػػف إحػػدل سى
:  في:   كال كاب ها ٌك [ افً هى سٍ القً  اذى ىى كى : ]شارحال قىٍكؿالىسختيف: )ؾ(، أك )ـ(، أك هىٍها هعنا  فهثبلن

                                                             

 ( ٌكذا في الهخطكطتيف: )ؾ(، ك)ط(. 1)
 ( ٌكذا في الهخطكطتيف: )ؾ(، ك)ط(: )أزهة(. كهف الكاضح أىً يق د: )أئهة(.2)



551 
 

ػػي [افً هى ٍسػػالقً  اذى ىىػػكى ]، ككػػؿ الىسػػخ كتبػػت [افً هى ٍسػػالقً  فً اذى ىىػػكى عىػػد الجػػاربردم: ) ، ب ػػيغة الهفػػرد، ٌك
   ب يغة الهثىِ، ككأىٍـ جهيعنا ىقمكا هف ىسخة كاحدة.

 .هعً، كتكرر ذلؾ (حيىئذ) :، ككأىً يخت ر كمهة(ح: يكتب حرؼ الحاء )في )ـ( -
 .(سػػيػػبػػكيػػً) في )ؾ(: حرؼ )س(  أم: -
بػػػالٍهز. كقػػػد اعتهػػػدىا فػػػي تحقيقىػػػا ف: (ط) :ا الىسػػػخة: بتسػػػٍيؿ الٍهػػػز. أٌهػػػ(ـ)، كىسػػػخة (ؾ) ىسػػػخة -

 : بالٍهز.(ط)ىسخة 
 كثرة الت حيؼ، كالتحريؼ في الىسختيف: )ؾ(، ك)ـ(. -
 ٌساقطي كثيرنا في )ؾ(، ك)ـ(  فيؤكد  ذلؾ أف )ط( ىاقؿ هف ىسخة ثالثة.تكرر ال -
، لػػـ يككىػػكا ذا  ػػمة بػػالٌىحك، أك  - أخطػػاء هتكػػررة فػػي الىسػػخة: )ؾ(، كالىسػػخة: )ـ(، تؤكػػد أف الىُّسَّػػاخى

، فكػافى الٌىاسػخي هػف الػكٌراقيف الهػأجكريف، أك الهكتػريف، كاألًدلَّػةي  عمػِ  بالٌ رؼ، بؿ كاىكا هجػٌرد ىيسَّػاخو
 ذلؾ كثيرةه، هىٍا ها يمي: 

 .(رؤيةي كأبكي  رؤية: )(17)ص )ؾ((، ذكر في: رؤبةي كأبكي )  -
()ك (،)شػػاؾو : )...كى ٍحػػىى ك  -  ،)اليػػاء(كهػػا أفَّ اىقػػبلبى األلػػًؼ عػػف )الػػكاًك( أكثػػري ًهػػًف اىقبلًبٍػػا عػػف ، ٌػػارو

 رحهً ا. -د ىاسخ هجرٌ  ًي ، يؤكد ذلؾ أىٌ )الباء(: (18، )ص)ؾ(ذكر في 
ىَّ  ،بالفتح ل(ال حارى )قاؿ: : )...كى حٍ ىى ك  -  (: )الكاك(.23(. قاؿ في )ؾ(، )صاءً الرَّ  حي تٍ ها فى كا 

، الهخطَط تحقيق يػػف يٌىًةهػػالعم َاًتػػالخط باعػػبات ث:ػػالباح انػػق :منيج الباحػث فػي التحقيػؽ
ًًػػػػػػػػ  إلىِ الهىٍخطيًَط ًىٍسبىًة ًهٍو ٍىا إلِ هىٍىسيَبىةن َاًردىًةػػػػػػػػال ًكاآلرىاءً  ؿً َاػػػػػػػػى اىألق َتًَثيًق، احًب  َىتىٍخًريًب، أ حاًب

ًَيٌىًة، القرآًىيٌىًة، َاىألحاًديًث اآليىاًت ًًٌد الشٌىٍعًريٌىًة الىٌىبى َىا  التراثيٌىًة، اله ادر عمِ الىٌىصًٌ َهراجعًة، َالشٌى
 . اٌلمغَيٌىًة َالهعاًجًن

، كحػاكؿ إثباتػً قػدر االسػتطاعة فػي ، الذم ىاقشػً ابػف جهاعػةكرجع الباحث إلِ كبلـ الجاربردم
 الحاشية  ليتسىِ لمقارئ هعرفة السياؽ العاـ لمجهمة، أك القضية التي ٌي هحؿ الىقاش.

، كثالثػة تػيفخطيَّ  تيفعمػِ ىسػخ الهخطػكطبتحقيػؽ ٌػذا  الباحػثقػاـ : عمؿ الباحث في التحقيػؽ
حيػػػث قػػػاـ بإثبػػػات طباعػػة لبىاىيػػػة قديهػػػة، كرابعػػة طباعػػػة حديثػػػة: )هجهكعػػة الشػػػافية، ضػػػبط: شػػاٌيف(  

فركؽ الىسخ، كضػبط الهيٍشػكؿ هػف الػىص، كعػزك اآليػات، كتخػريب األحاديػث هػع بيػاف درجتػً هػف كػبلـ 
فَّاظ،  ، الىحكٌيػة، كال ػرفٌيةحات كشػرح الغريػب كاله ػطمكتكثيؽ كبلـ العرب شػعرنا، كىثػرنا، الهحدِّثيف كالحي

، هػػػع عهػػػؿ إح ػػػائية يسػػػتدؿُّ هػػػف  كالتعريػػػؼ بػػػاألعبلـ الػػػكاردة فػػػي الػػػىٌص، ههيػػػزنا الب ػػػرمَّ هػػػف الكػػػكفيِّ
ػػػكاي، ألم هدرسػػػة كػػػاف، ككػػػذلؾ بتتبػػػع الهػػػدارس، كباسػػػتخداهً  ػػػي، كهيمػػػً، ٌك خبللٍػػػا عمػػػِ ىزعػػػة الهحشِّ

 .اله طمحات
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ترجمػػػػػة لصػػػػاحب المػػػػػتف ابػػػػػف  تتضػػػػمف لمرسػػػػػالةمقدمػػػػػة  كتابػػػػةبالباحػػػػػث ىػػػػذا كقػػػػػد قػػػػاـ 
، كشػرحً، ثػـ  ٌػػ(746)ككذا ترجمػة لمشػارح الجػاربردم، كتعريفنا لهتىً )الشػافية(،  ٌػ(646)تالحاجب

هػىٍب كػؿِّ كاحػد هػىٍـ فػي طريقػة  احب الهخطكطة )الحاشية عمػِ الشػرح(، هبيىنػا  ترجهة البف جهاعة
عرضػػػً الهػػػادة العمهيػػػة، كتبكيبٍػػػا، كطريقػػػة أبكابٍػػػا. كشػػػكاٌدي: هػػػف )القػػػروف الكػػػريـ، كالحػػػديث الشػػػريؼ، 
ككػػػػبلـ العػػػػرب شػػػػعرنا، كىثػػػػرنا(. كه ػػػػادري: هػػػػف )الكتػػػػب، كاألعػػػػبلـ(. كاأل ػػػػكؿ ال ػػػػرفية عىػػػػدٌـ: هػػػػف 

سػهاع، كالقيػػاس، كاإلجهػػاع(. كهػػذاٌبٍـ ال ػػرفية فػي: )ورائٍػػـ ال ػػرفية، كه ػػطمحاتٍـ، كترجيحػػاتٍـ )ال
 لهسائؿ الخبلؼ( . 

، فػػػي كثيػػػر هػػػف األحيػػػاف ككػػػاف ابػػػف جهاعػػػة فػػػي هقدهػػػة الحاشػػػية، عىػػػد شػػػرح هقدهػػػة الجػػػاربردم -
ػا دفػع  الباحػث إلبػراز ذلػؾ يتىاكؿ المفظة دكف ذكر كمهة )قكلػً(  ككأىػً اسػتخدـ )طريقػة الهػزج(  ههَّ

هػع    حتِ ال يختمط عمِ طالب العمـ كبلـ الشػارح الجػاربردمالمتف ب ضافة كممة: ]قكلو[ لمشارح
شِّي ابف جهاع  ، كبمكف داكف، كبخط عريض.هعقكفتيفة. بكضع كمهات الشارح بيف كبلـ الهيحى

  حتػِ يكػكف هت ػبلن بػبل اىقطػاع، كال إخػبلؿ عػف هػتف أتى الباحث بالمحذكؼ مف قكؿ الشػارح -
ا. ىكتبً كػاهبلن فػي الحاشػية، هت ػدرنا بػػ) قىػٍكًؿ الجػاربردم ...(، الشارح، فبل يككف هبتكرنا، كال هجركهن

كاف هػف الهخطكطػة الهطبكعػة طباعػة لبىػاف،  كامَلن عند الحاجة كاإلتياف بمتف الشارح الجاربردم
أك هػػف )هجهكعػػة الشػػافية فػػي عمهػػي الت ػػريؼ كالخػػط، ضػػبطٍا كاعتىػػِ بٍػػا: هحهػػد عبػػد السػػبلـ 

 شاٌيف(  حتِ ال ىظمـ الىاس حقٍَّـ، كال ىبخسٍـ شيئنا.
 .، كهػػػػىٍب التحقيػػػػؽببيػػػػاف النسػػػػت الخطيػػػػة التػػػػي اعتمػػػػد عمييػػػػا فػػػػي التحقيػػػػؽ -أيضػػػػان  –كقػػػاـ  -

 .يي الكتػػػاب كفكائػػػدى  ، كتيظٍػػػر هكىكىػػػاًت لكتػػػاب بفيػػػارس عمميػػػة تيفيػػػد الباحػػػث كالقػػػارئتػػػذييؿ ا -
 .ًً مً ضٍ فى كى  ًً ىِّ كالحهد  عمِ تكفيقً كتيسيري كهى 

، ضبط الباحث الكثير مف الكممػات - ػةن أفَّ الهخطكطػةى تتىػاكؿي التَّ ػريؼى ٍىػا، كخا َّ ، إف لػـ يكػف كيمَّ
ك فىفُّ ًبٍىيىًة الكمهًة،  ًي إلِ الرجكع إلػِ أيهَّػاًت هعػاجـً الُّمغىػًة  ٌك ذا األىٍهري يدفعي ٍىا ًهفى الدَّاًخًؿ، ٌك ٍبًط كضى

ٍقتو لىٍيسى ًبالقىً يًر. كى ، كى ًديدو ٍبرو هى ، كى ى ذا يحتاجي إلِ ىىفىسو طىكيؿو  ٌك

ر فػػي تفسػػير : فػػبل يخفػػِ عمػػِ أٌػػؿ التخ ػػص هػػا لٍػػا هػػف دك كضػػع عَلمػػات التػػرقيـ المفسػػرة -
  كالهدلكالت.الهعاىي، 
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مىاعىةى)ت -ثانينا ًنٍسبىةه:819حاشيةي ابًف جى  ىػ(: تىٍكًثيؽه, كى

يضػػػاح، كاىتقػػػادات  حػػػد  الحاشػػػية: بأسػػػمكب -هعىاٌػػػا التعميقػػػة عمػػػِ الكتػػػاب بزيػػػادة، كشػػػركح، كا 
ػي فػي األ ػؿ حكاشػي الكتػاب، كجكاىبػً، كأطرافػً، هثػؿ:  -تعميهي هثؿ: الهخت رات، كالتمخي ات، ٌك

 .  (1)ي الفارسي عمِ كتاب سيبكيًتعميقة أبي عم

اًشػػيىةي عمىػػِ شػػرح الشػػارح)ت اًجػػًب)ت746ىيًسػػبىًت الحى ػػاًفيىًة ابػػًف الحى ػػةى 646ٌػػػ(، لشى ، ٌػػػ(، البػػًف جهاعى
ٍىػػا:  ، ًهٍى ٍ ػػدىرو ىبػػاء الغهػػر بأبىػػاء ٌػػػػ( 851)تةى بى ٍٍ شيػػ ياًضػػقى  البػػفً  ،ةً يَّ عً افً الشَّػػ طبقػػاتي ًفػػي أىٍكثىػػرى ًهػػٍف هى ، كا 

 ٌػػػ(،911كىظػػـ العقيػػاف فػػي أعيػػاف األعيػػاف، السػػيكطي)ت ،ٌػػػ( 852بػػف حجػػر العسػػقبلىي)تالالعهػػر، 
ٌػػ(، 1061بػف الغػزم)تالئة العاشػرة، االككاكب السائرة بأعياف الهك  ٌػ(، بغية الكعاة،911السيكطي)تك 

حػػػػػػاجي ، تػػػػػػب كالفىػػػػػػكفكشػػػػػػؼ الظىػػػػػػكف عػػػػػػف أسػػػػػػاهي الكٌػػػػػػػ(، كفػػػػػػي 1396)تلمزركمػػػػػػي ،كاألعػػػػػػبلـ
ػدً : الػدِّيفً  أفَّ ًلًعػزِّ  :هركػز الهمػؾ في ػؿ، فٍرس هخطكطات التراث، ، كفي خزاىةٌػ(1067خميفة)ت  هحهَّ

 ...(.ىعهػػً عمػػِ ا أحهػػد: )، أكلٍػػا(شػػرح الشػػارح: )عمػػِ جهاعػػةى: حاشػػية بػػابفً : الهعػػركؼً  أحهػػدى، بػػفً 
ػػػا – أخػػػرل كحاشػػػية ، (إلػػػخ...الجىػػػاف طػػػرؼ بأشػػػرؼ الجىػػػاف  ػػػرفت هػػػا عمػػػِ ىحهػػػدؾ: )، أكلٍػػػا-أيضن
 هىػً، ٌػاهش كعميٍػا الشػارح، ىسػخة كجػد أىػً: فيٍػا ، ذكر(الشافية شرح حؿ في الكافية، الدرر: )سهاٌا
 الفكائػػدى : كأضػػاؼ .بعيىٍػػا فأخػػذٌا عىػػدي، كضػػكحٍا لغايػػة هبٍهاتػػً، كتفسػػير هجهبلتػػً، تف ػػيؿ تػػرؾ كقػػد
يضاح كتحرير، تىبيً إلِ تحتاج التي الهكاضع إلِ    .كتقرير كا 

   :المخطكط عنكاف 
 ابػف، العزيػز عبػد بػف بكػر أبػي بػف هحهػد: الهؤلػؼ الشػافية، اسػـ عمػِ شػرح الشػارح عمِ حاشية

 الكتػػب دار: الهكتبػػة ٌػػػ، اسػػـ9: الكفػػاة ٌػػػ، قػػرف819: الكفػػاة جهاعػػة، تػػاريخ ابػػف: الشػػٍرة ، اسػػـجهاعػػة
 .  (2)(4066التسمسؿ: ) رقـ: الحفظ تكىس، رقـ: الهديىة تكىس، اسـ: الدكلة الكطىية، اسـ

ػػػػػا –ٌػػػػػػ( 819جهاعػػػػػة)ت كالبػػػػػف      عىػػػػػكاف . لمجػػػػػاربردم ةعمػػػػػِ شػػػػػرح الشػػػػػافيحاشػػػػػية  -أيضن
 هػػػا عمػػػِ ة(، غيػػػر التػػػي بػػػيف أيػػػديىا، كتبػػػدأ بػػػػ)ىحهدؾفػػػي حػػػؿ شػػػرح الشػػػافي ةالػػػدرر الكافيػػػ)الهخطػػػكط: 

بػي بكػػر بػػف عبػػد العزيػػز، ابػػف أاسػػـ الهؤلػػؼ: هحهػػد بػػف ، (إلػخ...الجىػػاف طػػرؼ بأشػػرؼ الجىػػاف  ػرفت
ة، البمديػ ةاسػـ الهكتبػة: هكتبػ، ٌػػ9قرف الكفاة: ، ٌػ819تاريخ الكفاة: ، ةاسـ الشٍرة: ابف جهاعة، جهاع

                                                             

(، 4/180(، ابف هىظػكر، لسػاف  العػرب )ج1/623(، كخميفة، كشؼ الظىكف )ج18( التفتازاىي، الهطكؿ )ص(1
 (.1/177، كوخركف، الهعجـ الكسيط )جإبراٌيـ ه طفِ

، كالسػػػيكطي، ىظػػػـ (3/115)ج ، كابػػػف حجػػػر، إىبػػػاء الغهػػػر(59-4/49)ج اىظػػػر: شػػػٍبة، طبقػػػات الشػػػافعية( (2
، كخميفػػػة، (1/25)ج ، كابػػػف الغػػػزم، الككاكػػػب السػػػائرة(1/63الكعػػػاة )ج، كالسػػػيكطي، بغيػػػة (50)ص العقيػػػاف

 .(98/292)ج ، كخزاىة التراث(4/184)ج ، كالزركمي، األعبلـ(2/1021)ج كشؼ الظىكف
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اسػـ الدكلػة: ، سػـ الهكتبػة: راهبػكرا، دبأ 12رقـ الحفظ: ة، سكىدرياسـ الهديىة: اإل، اسـ الدكلة: ه ر
اسػػـ الدكلػػة: ة، الهركزيػػ ةاسػػـ الهكتبػػة: الهكتبػػ، 6رقػػـ 1/521رقػػـ الحفػػظ:، اسػػـ الهديىػػة: راهبػػكر، الٍىػػد
اسػـ ، 1623/470 ةعػف الظاٌريػ 2126رقػـ الحفػظ:، اسـ الهديىة: الريػاضة، السعكدي ةالعربي ةالههمك

رٌيػاأل ةالهكتبػة: الهكتبػ ة، المغػػ 5106[ 74رقػـ الحفػظ: ]ة، اسػـ الهديىػة: القػاٌر ، اسػـ الدكلػة: ه ػرة، ٌز
رقػػـ ، اسػػـ الهديىػػة: برىسػػتكفة، هريكيػػاأل ةاسػػـ الدكلػػة: الكاليػػات الهتحػػد، برىسػػتكف ةاسػػـ الهكتبػػة: هكتبػػ

رقػػػـ ، اسػػػـ الهديىػػػة: تػػػكىس، اسػػػـ الدكلػػػة: تػػػكىسة، اسػػػـ الهكتبػػػة: دار الكتػػػب الكطىيػػػ، 5730الحفػػػظ: 
 .(1)(4066)الحفظ: رقـ التسمسؿ

ٌىذىا العىهىؿى. ًَاًب  أٍف ييرًشدىىىا إلِ ؿي أسىٍأ َى ٍف قىرىأى   العهًؿ، كيىديلَّىىا عمِ هكاًهًف الزَّلىًؿ ًهٍف كيؿِّ هى

 

 

 

 

                                                             

 .(70/835)ج ( خزاىة التراث، فٍرس هخطكطات1)
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 صكر عف المخطكطة -ثالثنا

صػػػكرة الغػػػَلؼ ٤َ٠٢(: النسػػػخة التركيػػػة )ؾ(, تركيػػػا: قسػػػـ: فيػػػزك ا تسػػػجيؿ قػػػديـ: 1.2مخطكطػػػة ) 
 عمى شرح الجاربردم لشافية ابف الحاجبلحاشية ابف جماعة 
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/ب(. مػػف حاشػػية ابػػف جماعػػة عمػػى شػػرح 2/أ(, ك)2النسػػخة التركيػػة )ؾ(, الكرقػػة األكلػػى ) :(1.1)ة مخطكطػػ

 بردم لشافية ابف الحاجبر الجا
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جماعػة عمػى شػرح حاشػية ابػف /أ(. ل112/ب(, ك)113الكرقة األخيرة )النسخة التركية )ؾ(,  :(1.3مخطكطة )

 بردم لشافية ابف الحاجبر الجا
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حاشػػػية ابػػػف جماعػػػة عمػػػى شػػػرح /أ(. ل1/ب(, ك)2الكرقػػػة )(, ـ)المدينػػػة المنػػػكرة: نسػػػخة  :(1.2)ة مخطكطػػػ

 بردم لشافية ابف الحاجبر الجا
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حاشية ابف جماعة عمػى /أ(. ل228/ب(, ك)227الكرقة األخيرة )(, ـ)المدينة المنكرة: نسخة  :(1.5مخطكطة )
 بردم لشافية ابف الحاجبر شرح الجا
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حاشػػية ابػػف جماعػػة عمػػى شػػرح الكرقػػة األكلػػى, طبعػػة لبنػػاف, عػػف الطبعػػة الحجريػػة, ل :(1.6) طبعػػة لبنػػاف

 بردم لشافية ابف الحاجبر الجا
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حاشػية . طبعػة لبنػاف, عػف الطبعػة الحجريػة, لالكرقة األخيرة, كخاتمػة حاشػية ابػف جماعػة :(1.7) طبعة لبناف

 بردم لشافية ابف الحاجبر ابف جماعة عمى شرح الجا



574 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 النص محققنا

( إلى باب جمعتحقيؽ الحاشية: مف باب )ال
 )اإلعَلؿ(

  



577 
 

 ]تكممة باب الجمع[
 (1)]جهع االسـ الثبلثي الذم لحقتً تاء التأىيث[

ٍمًعػػًو أىٍربىعىػػةى أىٍبًنيىػػةو[ قىٍكليػػوي: ]فىقىػػدٍ  ػػرى ًلجى اًلبىػػةه هيطَّػػًردىةه،  ذىكى ػػىًِّؼ أىفَّ األىٍربىعىػػةى غى ًً كىالهي ى ًهػػ ري كىبلى ًٌ ظىػػا
ػػػكىايي ًهػػػفى القىًمٍيػػؿً  ػػػًؿ الغىاًلػػبي )ًفعىػػػاؿه( فىقىػػػٍط، ك)فيعيػػٍكؿه( كىأىخى ، بى ػػػذىًلؾى لىػػٍيسى كى كى
ًً ًفػػػٍي بيٍغيىػػػًة  (2) مىٍيػػ ًى عى ٍحفيػػػٍكًظ، ىىبَّػػػ الهى

شىاـو (3)الطَّاًلبً  ًٌ ذىكىرىيي اٍبفي  ، كى
كىغىٍيرييي ( 4)

(5). 

                                                             
يجهع االسـ الهؤىث الذم لحقتً تاء التأىيث جهع تكسير عمِ أكزاف هختمفة، فإف كاف بىاؤي عمػِ )فىٍعمىػةو( فإىَّػً  ((1

(، كقػػد جػاء جهعػً ػاعو : )ًق ى (فيعيػكؿو ) عمػػِ غالبنػا يجهػع عمػِ )ًفعىػػاؿ(، هثػؿي (ًفعىػؿو عمػػِ )ك  ،( كػػ)بيديكرو عمػػِ ك  ،( كػػ)ًبدىرو
ذي األكزاف الثفيعىؿو ) ب(. ٌك ٍف كاف بىاؤي عمِ )ًفٍعمىةو( فإىًَّ غالبنا يجهعي عمػِ ( كػ)ىيكى بلثة األخيرة هف األكزاف القميمة. كا 

ٍف كػػاف بىػاؤي عمػػِ )فيٍعمىػػةو(  (. كا  ( كػػػ)أىٍىعيـو (، كعمػػِ )أىٍفعيػؿو ( كػػ)ًلقىاحو (، كقػػد جػػاء جهعػً عمػػِ )ًفعىػػاؿو (، هثػػؿ: )ًلقىػحو )ًفعىػؿو
( كػػ)بيرىؽو(، كقػ ف كػاف فإىً غالبنا يجهع عمِ )فيعىؿو (. كا  ( كػػ)ًبرىاـو (، كعمػِ )ًفعىػاؿو ( كػػ)حيجيكزو د جػاء جهعػً عمػِ )فيعيػكؿو

(، أك أجكفنػا  ا كػػ)وكيـو ( سػكاء أكػاف األ ػؿ  ػحيحن (، كعمِ )أىٍفعيؿو ( كػ)ًرقىابو بىاؤي عمِ )فىعىمىةو( فإىًَّ يجهع عمِ )ًفعىاؿو
(، كعمػػِ ( كػػػ)ًقيىـو (، كعمػػِ )ًفعىػػؿو ػػا كػػػ)وـو ف كػػاف بىػػاؤي عمػػِ )فىًعمىػػةو( فإىػػً يجهػػع  كػػػ)أيىيؽو(، أك ىاًق ن ( كػػػ)بيٍدف(. كا  )فيٍعػػؿو

(. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية  ـو ( كػػػػػ)تيخى ػػػػؿو ف كػػػػاف بىػػػػاؤي عمػػػػِ )فيعىمىػػػػةو( فيجهػػػػع عمػػػػِ )فيعى (. كا  ( كػػػػػ)ًهعىدو ػػػػؿو عمػػػػِ )ًفعى
(، 203-1/202(، كاليػػػػزدم، شػػػػرح الشػػػػافية )ج109-100/ 2(، كالرضػػػػي، شػػػػرح الشػػػػافية )ج491-1/487)ج

 (.431-1/428الديف، شرح الشافية )جكركف 
 ،(بيػديكر)ك(  بىػٍدرىةو )ك( هيػؤيكف)ك( هأىىػة)كػػ قميؿه، ٌٍىا( فيعيكالن ) أىف ًإالحعمؿ سيبكيً كغيري هف الىحاة السبب، فقاؿ:  ((2

ىهػا ا،ت ػرفن  أىكثػر فكػاف ،اسػتعهاالن  كأىكثػر( فىٍعمػة) هػف أىخؼ( فىٍعبلن ) ألف كثير ( فىٍعؿو ) جهع كفي ( فىٍعمػة) فػي غمػب كاً 
 (.3/578. سيبكيً، الكتاب )جحالبىاءيف أىخؼ ألىً  (فيعيكؿ) دكف( ًفعىاؿه )

)تال (بيٍغيىًة الٌطالًب في شرًح غريًب ت ريًؼ ابًف الحاجبً كتاب )( (3  .(ٌػ686بًف الٌىاًظـً
بػػف يكسػػؼ بػػف أحهػػد بػػف عبػػد ا بػػف يكسػػؼ، أبػػك هحهػػد، جهػػاؿ الػػديف، ابػػف ق( عبػػد ا 761ابػػف ٌشػػاـ)ت( (4

ٌشاـ: هػف أئهػة العربيػة. هكلػدي ككفاتػً به ػر. قػاؿ ابػف خمػدكف: هػا زلىػا كىحػف بػالهغرب ىسػهع أىػً ظٍػر به ػر 
اـ أىحِ هف سيبكيً. هف ت اىيفً: )هغىي المػػػبػػػيػػػب  عف كتب األعاريػب(، ك)عهػدة عالـ بالعربية يقاؿ لً ابف ٌش

الطالػػب فػػي تحقيػػؽ ت ػػريؼ ابػػف الحاجػػب(، ك)رفػػع الخ ا ػػة عػػف قػػراء الخبل ػػة(، ك)الجػػاهع ال ػػغير( ىحػػك، 
رة(، ك)الجػػػػاهع الكبيػػػػر(، ىحػػػػك، ك)شػػػػذكر الػػػػذٌب(، ك)اإلعػػػػراب عػػػػف قكاعػػػػد اإلعػػػػراب(، ك)قطػػػػر الىػػػػدل(، ك)التػػػػذك

ػػػػة الطػػػػرؼ فػػػػي عمػػػػـ  ك)التح ػػػػيؿ كالتف ػػػػيؿ لكتػػػػاب التػػػػذييؿ(، ك)أكضػػػػح الهسػػػػالؾ إلػػػػِ ألفيػػػػة ابػػػػف هالػػػػؾ(، ك)ىٌز
 (.3/93(، ك)ج2/308ال رؼ(، ك)هكقد األذٌاف(، في األلغاز الىحكية.  اىظر: ابف حجر، الدرر الكاهىة )ج

(، كالجرجػػاىي، الهقت ػػد فػػي شػػرح التكهمػػة 2/101(، كالرضػػي، شػػرح الشػػافية )ج3/578سػػيبكيً، الكتػػاب )ج ((5
(، كابف 4/1840(، كابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج2/439(، كابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج1/845)ج

 (.3/224يعيش، شرح الهف ؿ )ج
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[(1)قىٍكليػػوي  ًؼ ًدٍرىىػػـو ٍشػػرىةي آالى ًىػػيى عى ٌىًرمُّ  : ]كى ػػٍك ػػذىا قىػػاؿى الجى ًفػػي القىػػاهيٍكسً (2)كى ، كى
(3):  ًً ٍىػػا ًكػػٍيسه ًفٍيػػ أىىَّ

، أىٍلػػػػػؼه  ًؼ ًدٍيىىػػػػػارو ػػػػػٍبعىةي والى ، أىٍك سى ػػػػػـو ًؼ ًدٍرٌى ٍشػػػػػرىةي والى كًؼ. ، أىٍك عى ٍظػػػػػري ـه لىمظَّػػػػػٍرًؼ الى ًلٍمهى ٍىػػػػػا اٍسػػػػػ ػػػػػايي: أىىَّ هيٍقتىضى كى
( ًبكىٍسًر القىاًؼ. (4)ك)التِّكَّةي(  ًبكىٍسًر التَّاًء. ك)الًقٍدري

ـٍ يىٍذكيٍر مىٍكسيٍكرى الفىاًء[؛ (5)قىٍكليوي  ٍـ : ]لى ًٍ ًه كًدًي ًفي كىبلى ًلعىًدـً كيجي
(6). 

مىػػى )أىٍينيػػؽو( ػػاءى عى جى ٍهػػًع )ىىاقىػػةو(  [(7)قىٍكليػػوي: ]كى ػػاءى ًفػػي جى ػػا–جى )ىيػػٍكؽه( /ؽ-أىٍيضن ب/ 90: )ىىػػاؽه(، كى
) )أىٍىكىاؽه((8)كىػ)بيٍدفو )أىٍكىيؽه(، كى ٍىٍهًز، كى )أىٍىؤيؽه( ًبال )أىٍىكيؽه(، كى ، كى

)ًىيىاؽه( (9) كى
(10). 

                                                             
رم، ال ((1 ـ. الجٌك  (.2/587 حاح )جالًبٍدرىةي: عشرة والؼ دٌر
رمُّ  ((2 رٌم، حهَّاد بف إسهاعيؿ ٌك(: ٌػ393ت)الجٌك ( ٌػػػ350ت)الفػارابي إسػحاؽ أبػي أخػت ابػف، ى ػر أبػك الجٌك

ػك: بقكلػً عرفػً، األدب ديػكاف) هعجػـ  احب رمُّ (: الكػبلـ كهعيػار المغػة هيػزاف ٌك ؿ كالجػٌك ، الطَّيػراف حػاكؿ هىػفٍ  أكَّ
ػة ًهػفى  لغكم، ، سبيمً في كهات . هجمػداف( ال ػحاح) كتبػً أشػٍر(، ٌػػػ328ت)هقمػة ابػف خػطِّ  هػع ييػذكىري  كخطُّػً، األئهَّ
رم، (.2/656ج) األدبػاء هعجػـ، الحهػكم: اىظػر(. الىَّحػك) فػي كهقدهة(، العركض) في كتاب كلً  ال ػحاح الجػٌك
 .(587/ 2ج)

 (.348الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((3
ػػػػػةي )فػػػػػي )ـ(: )الىكتػػػػػة(.  ((4 ػػػػػًؾ، كاحػػػػػد(: التِّكَّ ٍجػػػػػزة: بهعىػػػػػِ السػػػػػراكيؿ، كتكػػػػػة التِّكى ػػػػػرىاًكيؿً  حي . الفراٌيػػػػػدم، العػػػػػيف السَّ
 (.5/275)ج
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )في كبلهٍـ(. ((5
األبىيػة التػي كجػدت فػي كػبلـ العػرب لبلسػـ الثبلثػي الػذم لحقتػً تػاء التأىيػث عػددٌا سػتة، ثبلثػة لسػاكف العػيف  ((6

ي: )فىٍعمىة(، ك)ًفعٍ  ػي: )فىعىمىػة(، ك)فيعىمىػة(، ك)فىًعمىػة(. كفػي هتحػرؾ العػيف ال ٌك مىة(، ك)فيٍعمىة(، كثبلثة لهتحرؾ العيف، ٌك
 .(2/439ج) الىحك في األ كؿ السراج، ابفتككف الفاء هكسكرة. 

ا، ((7 ػػهَّةى عمػػِ الػػكاًك  فقػػدهٌك ؽه(، فاسػػتثقمكا الضَّ ّـَ     فػي أىٍ ػػؿ ٌػػذي الكمهػػة رأيػػاًف، األكؿ: أفَّ أ ػػؿ ٌػػذي الكمهػة )أىٍىػػكي ثيػػ
عكضكا عف الكاك يػاءن  ألفَّ التغييػر يػؤىس بػالتغيير، ف ػارت )أىٍيىيػؽه(، كحيىئػذو يكػكف كزف الكمهػة )أىٍعفيػؿ(. كالثػاىي: 

)الكاك(، كعيػكِّضى عىٍػا بيػاءو زائػدة، في ػيري كزفي الكمهػًة  العيف فحذفتً  ،الكاكً  في الضهةى  استثقمكاف (ؽه )أىٍىكي  أى مىٍا فَّ أ
 (.490-1/489)أًيفيؿ(، ككبل الرأييف هبىي عمِ أفَّ ألؼ الىاقة هف الكاك. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

ي  ((8 (: جهع )بىدىىىةو(، ٌك  كػاىكا ىٍػـأل  بػذلؾ سػهيت ،كالبقػر بؿاإل هف هكة إلِ يٍدل هافي )ؾ(: )كيدف(. )البيٍدفي
رم، ال حاح )جيسهىكىٍا ٍىا. الجٌك رم، تٍذيب المغة )ج5/2077، كًلًعظىًه  (.102-14(، كاألٌز

 في )ـ(: )ك)أىكؽ( ك)أكىؽ( ك)أىاؽ( ك)أىكاؽ(( ((9
 ساقط في )ـ( إلِ قكلً: )ٌك ظاٌر ها في ال حاح(. ((10
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مىى )أىٍينيؽو([(1)قىٍكليوي  اءى عى جى ػًة العىػٍيًف،  : ]كى يى لىٍيسىػٍت ًبهىٍفتيكحى ًٌ ٍهعي )ىىاقىةو(، كى : ًإفَّ )أىٍيىيقنا( جى فىًإٍف قيٍمتى
قىػػةه( ، ًإٍذ أىٍ ػػؿي )ىىاقىػػةو( )ىىكى ًي الفىػػٍتحي : أىٍ ػػمي ٍعىنػػِ، قهٍمػػتي ٍيػػرييي هى ٌيػػكى غى كى
ػػا (2) ٍىػػا كىاٍىًفتىػػاًح هى ًك رُّ ، قيًمبىػػًت الػػكىاكي أىًلفنػػا  ًلتىحى

ٍىا.  قىٍبمى

كا ًمفى الكىاًك يىاءن[؛قىٍكلي  ضي  أىم: قىمىبيكا الكىاكى يىاءن. وي: ]ثيَـّ عىكَّ

] ٍكفى ػػػػػري قىػػػػػاؿى آخى ًً  (3)ىىػػػػصَّ  قىٍكليػػػػػوي: ]كى ٍي مىػػػػػِ القىػػػػٍكلىٍيًف ًسػػػػػيبىكى عى
ػػػػػا ًفػػػػػي (4) ري هى ًٌ ٌيػػػػػكى الظَّػػػػا ؿى  ، كىاألىكَّ

حاحً  ػةو ًهػفى )الػذًِّؿ( ًبالكىٍسػًر، (5)ال ِّ هى ( ًبذىاؿو هيٍعجى )هيذىلَّؿه فىػةي . كى ٌيػكى االٍىًقيىػادي. كطىرى ، كى ُـّ ػ ػٍكزي الضَّ يىجي كى
مىػةو  (6) ٍٍهى ًبهي
ٍىػػدو  ًٌ ك ٍبػػًف  ٍهػػري ٌيػػكى عى بىٍعػػضي الهيميػػكًؾ:  ك. كى ٍهػػري ًي عى : لىقىػػبي اٍبػػًف العىٍبػػًد، كاٍسػػهي ػػاتو فىػػاءو هىٍفتيكحى كىرىاءو كى
قىػػٍد قيًتػػؿى (7) ، كى

                                                             
 )قمبكا الكاك ياء(.( ساقط في )ؾ( إلِ قكلً: (1
، ىاقػػة  ػػار: أم الجهػػؿ  اسػػتىكؽ: الهثػػؿ كفػػي هػػذلؿ،: أم هىػػكؽ  بعيػػر: قػػكلٍـ بػػدليؿ ،كاك الىاقػػة ألػػؼأ ػػؿ  ((2

ّـَ يخمطػً بغيػري، كأ ػمً أفَّ طرفػة كػاف عىػد بعػض  يضرب ٌػذا الهثػؿ لرجػؿ يكػكف فػي حػديث أك فػي  ػفة شػيء ثػ
ّـَ حكلػً  إلػِ ىعػت ىاقػة، فقػاؿ طرفػة: قػد اسػتىكؽ الجهػؿ. الهيػداىي، الهمكؾ، فأىشد شاعر شعرنا في ك ػؼ جهػؿ، ثػ

 (.2/93هجهع األهثاؿ )ج
 .(4/285ج)ك( 3/466ج) الكتاب ،( سيبكيً(3
 الىحػاة، إهػاـ(: سػػيػػبػػكيػػػً)بػػ الهمقب بشر، أبك بالكالء، الحارثي قىبر بف عثهاف بف عهرك(: ٌػػ180ت)( سػػيػػبػػكيػػً(4

 كتابػً ك ػىؼ. ففاقػً أحهػد بػف  الخميػؿ فمػـز الب ػرة، كقػدـ شػيراز، قػرل إحػدل فػي كلػد. الىحك عمـ بسط هف كأكؿ
(. ٌػػ189ت)الكسػائي فىاظر بغداد، إلِ كرحؿ. هثمً بعدي كال قبمً ي ىع لـ الىحك، في( سػػيػػبػػكيػػً كتاب: )الهسهِ
ـ والؼ بعشرة( ٌػ192ت)الرشيد كأجازي  فػي ككاىػت. بشػيراز كقبػري كفاتػً: كقيػؿ بٍػا، فتػكفي األٌػكاز إلػِ كعاد. دٌر
، أىيقنػا ككػاف. التفػاح رائحػة بالفارسػية( سػػيػػبػػكيػػػً)ك. حبسػة لسػاىً هكػاف كفاتػً كالسػىة التػػي  كفػي. شػاب ا تػكفي جهػيبلن

 (.3/463هات بٍا خبلؼ. اىظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج
رم، ((5  .(4/1561ج) ال حاح الجٌك
ـ(: شاعر جاٌمي، هف الطبقة األكلِ، هف أ حاب الهعمقات السبع، 564)تالبكرم سفياف بف العبد ( طرفة بف(6

 يقكؿ في هطع هعمقتً: ]الطكيؿ[
كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ًببيرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  أٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿه  ًلخى هى  ثٍى

 
بػػػػػػػػػػػػاقي تىمػػػػػػػػػػػػكحي   ٍشػػػػػػػػػػػػـً  كى رً  فػػػػػػػػػػػػي الكى ًٌ  اليىػػػػػػػػػػػػدً  ظػػػػػػػػػػػػا

 عهػري ً هػاتأى :كقيؿيعتبر هف الهقميف في الشعر  ألىً قتؿ شابنا، قتؿ طرفة بأهر هف عهر بف ٌىد  ألىً ٌجاي،  
ا. ابف قتيبة، عشريفالك  الستة يتحاكز لـ  (3/225ج) األعبلـ الزركمي،(، 137)ص كالشعراء الشعر عاهن
 القػيس اهػرئ عهػة) ٌىػد أهػً إلػِ بىسػبتً عرؼ. الجاٌمية في الحيرة همؾـ(: 578)تالمخهي الهىذر بف هركع ((7

 فػػي تهػيـ بىػػي بعػض إلحراقػً الثػػاىي  بػالهحٌرؽ كيمقػب. (أهاهػػة ابػف) األ ػغر عهػػرك أخيػً عػف لػػً اتهييػزن ( الشػاعر
. اليهاهػة كأٌػؿ كالغسػاىييف الػرـك هػع كثيػرة كقائع في كاشتٍر. أبيً بعدى  ؾى مى هى الدارهٌي.  سكيد اسهً هىٍـ كاحد جىاية
ػػك  العػػػرب ٌابتػػً الفتػػؾ، كثيػػػر البػػأس، شػػديد كػػػاف. الشػػاعر العبػػد بػػػف طرفػػة كقاتػػؿ الهػػػتمهس،  ػػحيفة  ػػاحب ٌك

 بػف عهػرك كقتمػً .اعاهنػ عشػر خهسػة همكػً كاستهر -كسٌمـ عميً ا  مِ- الىبي كلد أياهً كفي. القبائؿ كأطاعتً
 (.5/86. الزركمي، األعبلـ )جكمثـك
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ٍيكرىةه  ٍشػػػػ ػػػػةي هى فىػػػػةي بىٍعػػػػدي ًبػػػػأىٍهًرًي. كىالًق َّ طىرى
مىػػػػسو (1) ػػػػيَّبي ٍبػػػػًف عى ػػػػاًعري الهيسى . كىالشَّ

(2)  . ػػػػاتو ـو هىٍفتيكحى ػػػػٍيفو كىالى ًبيىػػػػاءو كىعى
)تىارىةه( كى
ٍىا )ًتكىرىةه( (3) ًؿ.(4)أىٍ مي ٌىًرمُّ ًفي اإًلٍعبلى ٍك ًي الجى مىِ هىا قىالى ـي عى سىيىٍأًتي الكىبلى  . كى

ضى ًمٍنيىػا يىػاءن زىاًئػدىةن[(5)قىٍكليوي  ّـَ قيػدِّهىٍت ًتٍمػؾى  : ]ثهَـّ عيكٍّ ٍكًضػًع العىػٍيًف، ثيػ ػا ًفػي هى هَّ ػا قىٍبػؿى الفىػاًء، كىاً  ًإهَّ
مىِ الىٍُّكًف.  اليىاءي عى

ٍمػػعي بىدىنىػػةو[ ىىاقىػػةه أىٍك بىقىػػرىةه، قىٍكليػػوي: ]جى
، قىػػاؿى ا   ًً اْلثُااْذنَ ﴿: -تىعىػػالىِ–ًبتىٍحًريًكػػ ِمااْه  لَُكاامْ  َجَؼْلىاٌااا ََ

هَّتىٍيفً ، (6)﴾هللَاِ  َشؼاِِشِ  قيًرئى ًبضى كى
ٌىرمِّ (7) ٍك ـي الجى ٍيا كىبلى ييكىاًفقي ، كى

(8). 

                                                             
( قػد ٌجيػا عهػرك زيػد بػف ا عبػد بػف الهسػيح عبػد بػف جريػركهفاد الق ة أفَّ طرفة بف العبد كخالً الهتمهس ) ((1

 إذا بقتمٍهػػا كأهػػري بػػالحيرة، عاهمػػً إلػػِ كتابنػػا هىٍهػػا كاحػػدو  لكػػؿ فكتػػب ،ذلػػؾ بعػػد هػػدحاي ثػػـ  -همػػؾ الحيػػرة-بػػف ٌىػػد 
هٍهػػا إليػػً، ك ػػبل  ٌجػػا قػػد هىػػا كػػؿ: لطرفػػة الهػػتمهس قػػاؿ ، الحيػػرة إلػػِ ك ػػبل فمهػػا ب ػػمة، لٍهػػا بتػػك قػػد أىػػً كأٌك
ػا، هػف إلػِ كتبىا ىدفع فٍمـ الحيرة، إلِ لىا يكتب كلـ ألعطاىا يعطيىا أف أراد كلك الهمؾ،  خيػره  فيٍػا كػاف فػإف يقرٌؤ
ف الحيرة، دخمىا  فقاؿ الهمؾ، كتاب ألفتح كىت ها: العبد بف طرفة فقاؿ بهكاىىا، عمـيي  أف قبؿ فررىا شره  فيٍا كاف كا 

 خرج قد غبلـ فإذا الهتمهس فىظر بيدي، حتفً يحهؿ كهف أككف كال ،فيً ها كألعمهفَّ  ،كتابي ألفتحفَّ  كا: الهتمهس
 ثكمػػت: قػػاؿ ،الغػػبلـ إليػػً ىظػػر فمهػػا. الكتػػاب ٌػػذا فػػاقرأ ٌمػػـ: فقػػاؿ ىعػػـ،: فقػػاؿ ؟غػػبلـ يػػا أتقػػرأ: لػػً فقػػاؿ الحيػػرة، هػػف

 ليجتػرئى  يكػف فمػـ عميػؾ اجتػرأ كاف إف: فقاؿ كتابي، في ها هثؿ إال فيً فها كتابؾ افتح: لطرفة فقاؿ أهً، الهتمهس
 الحيػػرة طرفػػة كدخػػؿ الشػػاـ، إلػػِ كفػػر الحيػػرة ىٍػػر فػػي  ػػحيفتً الهػػتمهس فػػألقِ ،بقتمػػي قػػكهي  ػػدكر كيػػكغرى  عمػػيَّ 
 (.6/93. ابف خمكاف، كفيات األعياف )جفقتؿ

 :قيػؿ، الثاىيػة الطبقػة شػعراء هػف، هشػٍكر عراقي جاٌمي شاعرـ(: 580)تالبكرم هالؾ بف عمس بف الهسيب ((2
 فػػػي الهقمػػػيف أشػػػعر فحإ: عبيػػػدة أبػػػك قػػػاؿ. الجهمػػػةب جيػػػد أىػػػً إال ذاتػػػً فػػػي قميػػػؿ الهسػػػيب شػػػعر، األعشػػػِ خػػػاؿ أىػػػً

 اسػػهً: كقيػػؿ .راكيتػػً األعشػػِ ككػػاف .حالهػػرم الحهػػاـ بػػف كح ػػيف الضػػبعي عمػػس بػػف كالهسػػيب الهػػتمهس الجاٌميػػة
ير،  (، 7/225. الزركمي، األعبلـ )جاآلهدم شرحً( شعر ديكاف) لً ،فضة أبك ككىيتً ٌز

)ًتػكىرىةه(، كجهعٍػػا  :كىاكو  هىقمبػة عػف ألفٍػاك هػرَّةن بعػد هػػرَّةو،  :أم  ، يقػاؿ: فعػؿ ذلػػؾ تػارةن بعػد تػارةو )التىػارىةي(: ٌػي الهػرة ((3
ػػا. ٍىػػا تركيػػكا ٌهٌز ٍٍهيػػكزىة فمٌهػػا كثيػػر اسػػتعهالٍـ لى (، قػػاؿ اٍبػػف اأٍلىعرىاًبػػي: )تىػػأرةه( هى (، ك)تىػػارىاته رم، ال ػػحاح  )ًتيىػػره الجػػٌك

 (.2/603)ج
(، كقػػػاؿ  ((4 فػػػي )ط(: )ثػػػارة( ك)ثػػػكرة(، كيػػػرل الباحػػػث أفَّ ال ػػػكاب )تػػػارة(  ألىٍَّػػػا فػػػي الهػػػتف كالشػػػرح بالتػػػاء )ًتيىػػػره

ػػػك ،بالهثمثػػػة (ثيػػػر)  ػػػؿاأل ىسػػػخ بعػػػض فػػػي ككقػػػعحالرضػػػي:  ، (2/107ج) شػػػافيةال شػػػرح الرضػػػي، .حت ػػػحيؼ ٌك
 (.1/490كشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في بعًض ال كر(. ((5
 [.36]الحب:  ((6
، كالبػاقكف بسػككىٍا. كالحجػة لهػف ضػـ: كأىَّػً أراد جهػع الجهػع، هثػؿ: ـ الػداؿبضػ (كىاٍلبيػديفى ) قرأ الحسف الب رم ((7

(. ابف خالكيً، الحجة في القراءات السبع  (، كجهع الجهع )ثيهيره  (.226)ص)ثىهىرىةه(، جهعٍا )ًثهىاره
رم، ال حاح )ج ((8  (.5/2077الجٌك
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]) مىػى )ًمعىػدو ًعػدىةو( قىٍكليوي: ]فىييٍجمىعي عى ػاءى ًفػي )هى ػا جى ىَّهى ًكاً 
كيي ًإلىػِ )ًفٍعمىػةو(  (1) ـٍ غىيَّػري ٍي ػأىىَّ ( فىكى ىىٍحػكى )ًهعىػدو

ـٍ الى يى  ٍيػ (  أًلىىَّ )ًقػرىبو ػػ)ًديَّةو(، كى ، قىػاؿى ًبالسُّكيكًف، كى ًً السُّػكيٍكفي سىػًط ػاءى ًفػي كى ػٍيئنا ًإالَّ ًإذىا جى ( شى ػؿو مىػِ )ًفعى ٍجهىعيػكفى عى
رً  ًٌ ٍبػػدي القىػػا ىىا(2)عى ػػٍيخي ػػٍت (3): قىػػاؿى شى كىٍسػػًر العىػػٍيًف، ًإالَّ أىفَّ كىٍسػػرىةى الفىػػاًء قىاهى ًعػػده( ًبفىػػٍتًح الًهػػٍيـً كى ػػافى األىٍ ػػؿي )هى : كى

فىتٍ  ًة العىٍيًف، كى ـى فىٍتحى كىاتً هىقىا رى ٌىًذًي الحى مىِ تىقىاريًب  ـى كىٍسرىًة الفىاًء  ًليىديلُّكا عى ةى العىٍيًف قىاهىٍت هىقىا حى
(4). 

]حكـ عيف الثبلثي الهؤىث في جهع الهؤىث: اسهنا ك فةن[
(5) 

                                                             
ًمفػػة)ك (هػػةكىمً ) فػػي يقػػاؿ ال هسػػتهر، غيػػر قميػػؿ كهثمػػًقػػاؿ الرضػػي: ح ((1 ىهػػا ،(ًخمىػػؼ)ك (ًكمىػػـ(: )خى ًعػػدة) جهػػع كاً   (هى
ـ تهػيـ بىػي عىػد فيٍها يقكلكف ألىٍـ  العيف كفتح الفاء بكسر ًفعؿ عمِ (ىىًقهة)ك  ،(ًكٍسرةػ)كػ (ًىٍقهػة)ك (دىةًهٍعػ) كغيػٌر

 (.2/108(ح. الرضي، شرح الشافية )جفىًعمة) جهع ال (ًفٍعمىة) جهع الحقيقة في (ًىقىـ)ك (ًهعىدػ)ف ذلؾ، عمِ فجهعا
 إهػاـ الفارسػي، الىحػكم الجرجػاىي، الػرحهف عبػد بػف القػاٌر عبػد بكر أبك ٌك(: 471عبد القاٌر الجرجاىي )ت ((2

 جرجػاف، هديىتػً خػارج العمػـ أخػذ هػف تهكىػً هػاؿ هػف فضػمة يجػد لػـ، لـ تعرؼ تاريخ كالدتً، كالبياف كالمغة العربية
 يعيشػاف كاىػا كبيػريف بعػالهيف ذلػؾ عػف ا عكضػً كقػد. كاألدب كالىحػك بػالعمـ الهبكػر كلعً ظٍكر هف الرغـ عمِ
 الحسػػف أبػػك كالقاضػػي جرجػػاف، ىزيػػؿ الىحػػكم، الفارسػػي الػػكارث عبػػد بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف أبػػك: ٌهػػا جرجػػاف فػػي
 وثار عمِ -أيضان – القاٌر عبد تتمهذ، ك عٌباد بف ال احب قبؿ هف جرجاف قاضي الجرجاىي، العزيز عبد بف عمي

 أسػػػرار): هىٍػػػا ،العديػػػد هػػػف الكتػػػب كاألدب كالببلغػػػة الىحػػػك فػػػي  ػػػىؼ، العربيػػػة أىجبػػػتٍـ الػػػذيف كالعمهػػػاء الشػػػيكخ
 ثبلثػػكف اإليضػاح، شػػرح فػي (الهغىػي)ك ىحػػك،( فػي اللتتهػة)ا ك الىحػػك، فػي (الجهػؿ)ك (اإلعجػػاز دالئػؿ)ك (الببلغػة
 العكاهػػػؿ)ك (األفعػػػاؿ ت ػػػريؼ فػػػي العهػػػدة)ك (القػػػروف إعجػػػاز)ك (الهقت ػػػد) سػػػهاي وخػػػر شػػػرح فػػػي اخت ػػػري ا،جػػػزءن 
(، الحهػػػػػػكم، هعجػػػػػػـ األدبػػػػػػاء 1/186)ج كالمغػػػػػػة الىحػػػػػػك أئهػػػػػػة تػػػػػػراجـ فػػػػػػي البمغػػػػػػة(. اىظػػػػػػر: الفيركزأبػػػػػػادم، الهئػػػػػػة
 (.4/49(، الزركمي، األعبلـ )4/1797)ج
، الجرجػػػاىي: اىظػػر(. عمػػي أبػػا الشػػيخ) بػػً كق ػػد كتبػػً، فػػػي هػػرة هػػف أكثػػر( الشػػيخ) لفظػػة الجرجػػاىي اسػػتخدـ ((3

 كأسػػرار(، 373ك، 328ك، 1/204ج) اإلعجػػاز دالئػػؿ(، ك 937، 916، ك2/822الهق ػػد فػػي شػػرح التكهمػػة، )ج
 (.419ك، 355ك، 306ص) الببلغة

 (.1/857)ج التكهمة شرح في الهقت د الجرجاىي،اىظر:  ((4
يجهع االسـ الثبلثي الهؤىث الذم لحقتً تاء التأىيث جهع هؤىث سالـ بحسب كزىً في الهفرد، فإف هفردي كاف  ((5

(، كهػا  عمِ كزف )فىٍعمىةو( فعيىً إهَّا  حيح أك هعتؿ، ف حيح العيف يحرؾ بالفتح، فتقكؿ في جهػع )تىٍهػرىةو(: )تىهىػرىاتو
ػا هعتػؿ (،  جاء ساكىنا فضػركرةه، كأهَّ ػاتو ػةو(: )بىٍيضى ، فتقػكؿ فػي جهػع )بىٍيضى ػك األف ػحي العػيف ففيػً لغتػاف: التسػكيف ٌك

ف كػػاف هفػػردي عمػػِ كرزف )فيٍعمىػػةو( كػػػ)غيٍرفىةو( ك)ًفٍعمىػػةو( كػػػ)ًكٍسرىةو(  (. كا  ػػاتو كفػػتح الثػػاىي فػػي لغػػة ٌػػذيؿ، فتقػػكؿ: )بىيىضى
ي: ، ٌك ًو  ككاىت عيىً كالهً  حيحة، جازت فيً ثبلثة أكج

(.اتباع ثاىي .1 (، كفي الهكسكر: )ًكًسرىاتو : )غيريفىاتو  ً ألكلً: فتقكؿ في الهضهـك
2. .) (، كفي الهكسكر: )ًكسىرىاتو فىاتو : )غيرى  فتح الحرؼ الثاىي: فتقكؿ في الهضهـك
(، كفي الهكسكر: )ًكٍسراٍت(. .3 : )غيٍرفىاتو  إبقاء الثاىي عمِ حالً كها في لغة تهيـ: فتقكؿ في الهضهـك

ػػا هػػا كاىػػت عيىػػً  ( كال كأهَّ ته ( ك)ديكىالى ته : )ديٍكالى ػػةو( ففيػػً السػػككف كالفػػتح، فتقػػكؿ فػػي الهضػػهـك هعتمػػة  كػػػ)ديٍكلىةو( ك)ًدٍيهى
( كال يجكز الكسر. كأهَّا ها كاىت الهً هعتمة بالكاك كػ)عيٍركىةو(  ( ك)ًديىهىاته يجكز الضـ، كتقكؿ في الهكسكر: )ًدٍيهىاته
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ا ذىكىرىهي[ (1)قىٍكليوي: ]تىٍغًيٍيري  ًر. مى كى كضي الفىٍتًح كالسُّكيكًف ًفي بىٍعًض ال ُّ ٌيكي عيري  كى

أىٍم: ًفػػػػي األىٍسػػػهىاًء الهيؤىىَّثىػػػػةً  قىٍكليػػػوي: ]كاألىٍصػػػػؿي ًفٍييىػػػا[؛
حى ًبالتىػػػػٍذًكٍيًر ىىظىػػػرنا ًإلىػػػػِ (2) ػػػحِّ :  ي قىػػػاؿى ، كى

ٍىا. دىاًت  هيٍفرى

ـى ًفٍيػػًو[؛ ػػَلى ٍينيػػوي فىػػَلى كى ػػرىؾى عى ػػرىةو( قىٍكليػػوي: ]فىػػً ٍف تىحى )ثىهى ػػػ)سىهيًرةو( كى أىٍم: كى
ًٍهػػا: (3) ٍهًع ، فىييقىػػاؿي ًفػػي جى

: يىجيكزي اإًلٍسكىافي ) (، فىًإٍف ًقيؿى )ثىهىرىاته ( كى ا–سىهيرىاته كىًة ًفي -أىٍيضن رى ٍيكى كىالحى فى
(4)  : ٍهًع سىػاًكًف العىػٍيًف، أيجًيػبى جى

ٍهًع. الىًة الجى دًُّد حى ـي تىجى ٍك ًي حي ًد ال أىىَّ ٍكزي اإًلٍسكىافي ًفي الهيٍفرى ًي يىجي  ًبأىىَّ

مىى (5)قىٍكليوي  [ الًقيىاًس[: ]ًإذن ىيكى عى فىييٍجهىعي كىهىا هىرَّ ]ديٍكفى
(6)  ،) ػاته ػةو(: )كىًمهى ، فىييقىاؿي ًفػي )كىًمهى تىٍغًيٍيرو

.) سىىىاته سىىىةو(: )حى ًفي )حى  كى

                                                                                                                                                                               

(. كفػي الهكسػكر السػككف ك)ًرٍشكىةو(، ففي الهضهـك السككف كالفتح كا كىاته ( ك)عيػري كىاته ( ك)عيػرى لضػـ، فتقػكؿ: )عيػٍركىاته
ٍقيىةو( ك)ًقىيىػػةو(، ففػػي  ػػا هػػا كاىػػت الهػػً هعتمػػة باليػػاء كػػػ)ري ( كال يجػػكزي الكسػػر. كأهَّ ( ك)ًرشىػػكىاته كالفػػتح، فتقػػكؿ: )ًرٍشػػكىاته

( كال يجػػػكز الضػػػ ( ك)ريقىيىػػػاته ٍقيىػػػاته ـ، كفػػػي الهكسػػػكر السػػػككف الفػػػتح كالكسػػػر، الهضػػػهـك السػػػككف كالفػػػتح، فتقػػػكؿ: )ري
(. كالهضػػاعؼ الهفتػػكح كػػػ)شىدَّةو(، كالهضػػهـك كػػػ)غيدَّةو(، كالهكسػػكر كػػػ)ًردَّةو( لػػيس  ( ك)ًقًىيىػػاته ( ك)ًقىىيىػػاته فتقػػكؿ: )ًقٍىيىػػاته

(  لػػئبل يىفػؾ اإلدغػػاـ الكاجػػب. الكػػبلـ السػػاب ( ك)ًردَّاتو ( ك)غيػػدَّاتو ؽ عمػػِ األسػػهاء، فيػً إال السػػككف، فتقػػكؿ: )شىػػدَّاتو
أهَّا ال فات فعيىٍا في الهفتكح كالهضهـك كالهكسكر ساكف  لمتفريؽ بيىٍا كبيف االسـ. ابف الحاجب، اإليضاح في 

 (.2/145(، كالىظاـ، شرح الشافية )ج1/432(، كركف الديف، شرح الشافية )ج544-1/539شرح الهف ؿ )ج
 في )ط(، )بغير(. ((1
ا، ف ((2  ذٌباأل ؿ في األسهاء الهؤىثة أف تجهع جهع هؤىث سالهنا، كاختمؼ الىحاة في جهعٍا جهعى هذكر سالهن

ػػةو ) :ىحػػك كذلػػؾ كالىػػكف، بػػالكاك يجهػػع أف يجػػكز التأىيػػث تػػاء وخػػري الػػذم االسػػـ أف إلػػِ الككفيػػكف ػػكف)ك (طىٍمحى  ،(طىٍمحي
ليً  عمِ حهبلن  (أىرىضيكف) :قالكا كها -بالفتح- (الطَّمىحيكف) :فيقكؿ ،البلـ يفتح أىً إال كىٍيسىاف بف الحسف أبك ذٌب كا 

، اتو  هػذكر عمػِ عمػـ ٌػذا أف: كؿاأل أدلة، ثبلثة ذلؾ عمِ مككفييفلك  .يجكز ال ذلؾ أف إلِ الب ريكف كذٌب أىرىضى
ف  فػػي سػػقكطٍا بػػدليؿ ،االىف ػػاؿ تقػػدير فػػي التػػاء ٌػػذي أف: كالثػػاىي بػػالمفظ، ال بػػالهعىِ كالعبػػرة ا،هؤىثىػػ لفظػػً كػػاف كا 
 الهػذكر العمػـ جهػع جػكاز عمػِ هىعقػد االجهاع أف: كالثالث ،(حهزات)ك ،(طمحات): قكلٍـ في السالـ الهؤىث جهع

 (،حهػػراكيف) عمػػِ جهعػػً جػػاز (حبمػػِ) أك (،حهراءػ)بػػ رجػػبلن  سػػهيىا فمػػك ا،سػػالهن  هػػذكر جهػػع التأىيػػث بػػألؼ الهختػػـك
ذا التأىيػػث، بتػػاء الهختػػـك هػػف التأىيػػث فػػي اتهكىنػػ أشػػد التأىيػػث بػػألؼ الهختػػـك االسػػـ أف شػػؾ كال (،حبمػػيف)ك  جػػاز كا 

 الجهػػع ٌػػذا التأىيػػث فػػي اتهكىنػػ االخػؼ االسػػـ جهػػع فجػػكاز اسػػالهن  هػػذكر جهػع التأىيػػث فػػي اتهكىنػػ شػػداأل االسػػـ جهػع
 (.1/40األىبارم: أبك البركات، اإلى اؼ في  هسائؿ الخبلؼ )ج .أكلِ باب هف جائز

 في )ؾ(: )ىهرة(، ك)ىهرات(. ((3
 في )ؾ(: )كجهع(. ((4
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كفي حسىة حسىات(. ((5
 ( ها بيف الهعقكفتيف زيادة هف عىدم  ليستقيـ الهعىِ.(6
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ًدًه[ ًي. قىٍكليوي: ]فىالتَّاءي الًتي ًفي ميٍفرى ًهٍيرى لى ًد  أًلىفَّ الضَّ ةى ًإلىِ ًذٍكًر الهيٍفرى اجى  الى حى

ػػػػ)تىٍمرى  ([قىٍكليػػػوي: ]كى ٍميىػػػةو )رى ٍهيىةو(  ةو( كى ػػػػ)رى كى ٍىػػػا، كى هيٍعتىمِّ ـً كى ػػػًحيًح الػػػبلَّ ًي الى فىػػػٍرؽى بىػػػٍيفى  ى ػػػارى ًإلىػػػِ أىىَّػػػ أىشى
ٍككىةه( )رى
(1). 

فىةى تىٍبقىى[(2)قىٍكليوي  (  : ]فىً فَّ الصٍّ )ً ػٍفرىاته ( كى ػٍعبىاته ػٍمبىةو(: ) ى ) ي )ً ػٍفرىةو( كى ٍعبىةو( كى فىتىقيٍكؿي ًفي ) ى
( كىهىا سىيىًجيءي. ٍمبىاته ) ي  كى

[(3)قىٍكليػػوي  ػػفىةى ًلًثقىًميىػػا ًبالًخفَّػػًة أىٍجػػدىري ٍىا الًفٍعػػؿى  : ]أًلىفَّ الصٍّ ٍىًت ػػابى ػػا كىاىىػػٍت أىٍثقىػػؿى  ًلهيشى ًإىَّهى
ػػًؿ   هُّ ًفػػي تىحى

ًهٍيًر، دىًث. الضَّ مىِ الحى لىًة عى  كالدَّالى

ٍفرىاًتيىا[ ًي  قىٍكليوه: ]فىتىٍستىًرٍي ى النٍَّفسي ًمٍف زى  : ]الرجز[(4)قىٍبمى

ػػػػػػػػػػػػؿَّ  كؼى  عى ػػػػػػػػػػػػري  ديكىالىًتيىػػػػػػػػػػػػا أكٍ  الػػػػػػػػػػػػدٍَّىرً  صي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍلنىنىا  اًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  المَّمَّ  لىمَّ
ٍعىىػػِ  ( ًبهى ػػؿَّ )عى كى

ػػاًد. 90/ؽ (5) ( ًبفىػػٍتًح ال َّ ػػٍرؼه ٌىا ) ى ًي، كىاًحػػدي ىىكىاًئبيػػ ًي كى كىاًدثيػػ ًر(: حى ٌٍ كؼي الػػدَّ ػػري ) ي . كى ػػؿَّ ب/ لىعى
ٍعىنػِ ػا ًبهى ٌيهى  : ًقٍيػؿى ػٍرًب، كى ًبالفىٍتًح ًفي الحى ِـّ الدَّاًؿ ًفي الهىاًؿ، كى لىةي( ًبضى )الدُّكى كى
ػيى (6) ًٌ )ييػًدٍلىىىىا( ًهػفى اإًلدىالىػًة، كى . كى

                                                             
كىػكىات، كًركػاء.  .الهػاء فيػً يشػرب جمػد هػف  ػغير إىػاءالركػكة:  ((1 ٍكػكىةن  القػكس  ػارت: حالهثػؿ كفػيكجهعٍػا: رى  ،حرى

ك هثؿ  رم، ال حاح )ج .هكراأل اىقبلبك  االدبار في يضربٌك  (.6/2361الجٌك
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) مبات كها سيجيء(.(2
ًي ) ((3 فىةى  أًلىفَّ : ]قىٍكلي ا ... ال ِّ  (، ساقط في )ـ(.أىٍثقىؿى  كىاىىتٍ  ًإىَّهى
ػاًز، كالرغـ شٍرة ٌذي األبيات ككثرة االستشٍاد بٍا في كتب الىحػك إال أىٍَّػا لػـ تىسػب  ((4 شػاٌد كاقػع ألمو هػف الرُّجى

  :في  در البيت، كعجزي
تىٍىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  اٍلغيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  كى  غيبلًَّت

(  ألف   فىػرىاتو ٍىا(، فاأل ؿ في ٌػذي الكمهػة أف تجهػع عمػِ )زى ٍفرىاًت ػك كالشاٌد في قكلً: )زى هفردٌػا عمػِ كزف )فىٍعمىػةو( ٌك
ػا الرضػي كغيػري، كهثمػً   حيح العيف، لكىً في ٌذا البيت سيكِّفى لمضركرًة الشعريًة، كفي البيػت شػكاٌد ىحكيػة ذكٌر

ًة: ]الطكيؿ[  قكؿ ذم الريهَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  أبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ٍدفى  ًذكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  عى ًً  أٍحشى  قىٍمًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
فيكقنػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػاتي  خي ٍفضى ٍىػػػػػػػػػػػػػكىل كىرى فىاً ػػػػػػػػػػػػػؿً  ًفػػػػػػػػػػػػػي اٍل  اٍلهى

(، كالرضػػي، شػػرح 4/1803(، كابػػف هالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )ج3/257اىظػػر: ابػػف يعػػيش، شػػرح الهف ػػؿ )ج 
 (.546(، كابف الىاظـ، شرح ابف الىاظـ عمِ ألفية ابف هالؾ )ص4/128الشافية )ج

 في )ـ(: )هعىاي(. ((5
أىػا فػك ا هػا أدرل هػا بيىٍهػا. ( قاؿ عيسِ بف عهر: كمتاٌها تككف في الهاؿ كالحرب سكاء، كقػاؿ يػكىس: أهػا (6

رم، ال حاح )ج  (.4/1700الجٌك
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مى  لىػةن فىىىٍسػالغى ػؿي لىىىػا الشِّػدَّةى ديكى ػكىاًدثى تىٍجعى ػؿَّ الحى ٍعىىػِ: لىعى كىػافى الهى ػا ىىٍحػفي بىةي. ك)المَّهَّةي(، ًبالفىٍتًح: الشِّػدَّةي. كى تىًريحى ًههَّ
ٍفرىةي(: )الزَّ ًً بىٍعدى هيدَّةو، كى ًفًيرنا: ًإٍخرىاجي ىىفىًس ٍفرنا كىزى ، زى ، يىٍزفىري فىرى ييقىاؿي: زى . كى ًً ّـَ  (1)أىفٍ  ًفٍي . (2)تىضي  الىَّفسى كىذىًلؾى

كًضػػيىا[؛(3)قىٍكليػػوي  ػػةى؛ ًلعيري رىكى كا الحى ـٍ يىٍعتىًبػػري لىػػ ليػػكفى ًبػػأىفَّ (4)أىم : ]كى فىػػرَّؽى األىكَّ (، كى ػػا ًفػػي )أىًيػػسى : كىهى
(، ًفًإفَّ القىٍمبى الهىكىاًىيَّ لىٍيسى  ًً ًفي )أىًيسى ًف ٌيىىا هيطًَّرده ًبًخبلى  .(5)ًبًقٍياسو العىاًرضى 

ـٍ ًفي ًصفىًة النَّعىامىًة[ قىٍكليوي: ]قىاؿى قىاًئمييي
دً  (6) ًٌ قىػاؿى ًفػي شىػٍرًح الشَّػكىا

مىػطه  أًلىفَّ (8)ًلٍمعىٍيًىػيِّ  (7) ٌىػذىا غى  :
ػاته  ًي بىٍيضى ػٍيًرًي كىػالظًَّمٍيـً الػذِّم لىػ ًة سى ًمػي ًفػي سيػٍرعى هى ًي ًبػالظًَّمٍيـً  أىم: جى ٍى ػبَّ ، شى ًً ًمػ هى ػٍدًح جى يىًسػٍيري لىػٍيبلن  البىٍيتى ًفي هى

                                                             
 ( )أف(: ساقط في )ؾ(.(1
2).)  ( في )ـ(: )ضُـّ
 [رجز: ]التباع العيف الفاء، فقاؿإهالؾ حكـ ها كرد هخالفنا لقكاعد ( ذكر ابف (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري هى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدره أىٍك ذيك اٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطرىارو غى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ًي أىٍك أليىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسو اٍىتىهى  قىدٍَّهتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٍٍمىػة(، كالقيػاس اإلسػكاف    ت( فػي جهػع )كى ٍىػبلى ٌها لغة قػـك هػف العػرب، فهػف الىػادر )كى ٌها ضركرة، كا  ا ىادر، كا  فٍك إهَّ

هػا،  ػة( كىحٌك ٍكزىة ، كبىٍيضى ٌيذىيؿ في )جى ٍفرىات(، كسبؽ تكضيحٍا، كهف لغة العرب ليغة  ألىٍَّا  فة، كهف الضركرة )زى
ػػػات، كالهشػػػ ػػػكىزىات ، كبىيىضى ٍكر فػػػي لسػػػاف العػػػرب تسػػػكيف العػػػيف إذا كاىػػػت هيعتمػػػة. ابػػػف هالػػػؾ، األلفيػػػػة يقكلػػػكف: جى

 (.3/1374(، كالهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج65)ص
 )أم(: ساقط في )ـ(. ((4
ػذيؿ تفػتح، فتقػكؿ: (5 (، ٌك ػاته ا، ىقػكؿ: )بىٍيضى ةو( عىد جهعٍػا جهػع هؤىػثو سػالهن (، كعمػِ ٌػذا ( كمهة )بىٍيضى ػاته )بىيىضى

) ػػا )أىًيػػسى ػػا  ألفَّ الحركػػة عارضػػة فػػي الجهػػع، أهَّ  يجػػب قمػػب اليػػاء ألفنػػا  لتحركٍػػا كاىفتػػاح هػػا قبمٍػػا، لكػػىٍـ لػػـ يقمبٌك
(، لكىىػػا لػػـ ىفعػػؿ  ألفَّ )  (،سى ئً يىػػ) هػػف هقمػػكب( أىًيػػسى تحركػػت اليػػاء كاىفػػتح هػػا قبمٍػػا، فكجػػب قمبٍػػا ألفنػػا، فتقػػكؿ: )وسو

ػك أهػر فىًعؿى  ال ًفؿى عى  (أىًيسى ) فكزف ، لكفَّ العارض في تحريؾ الهعتؿ هطرده بخػبلؼ القمػب الهكػاىي، قػاؿ اليػزدم: حٌك
 (.329ىادر قريب هف العدـ  لقمتًح. ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص

 ىص البيت: ]الطكيؿ[ ((6
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أىخي به  راًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه  بىيىضى  هيتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىكِّ

 
ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽه   ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً  رى ٍىًكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيف ًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكحي  الهى  سى

ـ، كالهعىػِ  ذا البيت ىيًسبى لبعًض الٍذلييف، لكىً غير هكجكدو في شعٌر  الىعػاـً  كػذكرً  سػيريً  سػرعةً  فػي جهمػي إفَّ : ٌك
 يعبػثى  أف هػف عميٍػا كيطهػئفى  إليٍػا لي ػؿى   كهٍػارةو  بسػرعةو  اكىٍػارن  لػيبلن  يسعِ فٍك عميٍا، يحرصي  اته ضى يى بى  لً الذم
ثي ﴿: -تعالِ– قكلً في قراءة ابف أبي اسحاؽ المغة ٌذي عمِك  .أحده  بٍا ػكٍ  ثىػبلى بفػتح الػكاك،  [58:الىػكر] ﴾لىكيػـٍ  رىاتو عى
ىَّ . لحػػف ٌػك: يقػكؿ هجاٌػػد ابػف كسػػهعت األعهػش، بػً قػػرأ: يقػكؿ األىبػػارم ابػف سػهعت: خالكيػػً ابػف قػاؿ  جعمػػً هػاكا 
ال الركاية، ؿيقب هف كخطأ لحىنا (، كالرضػي، شػرح 3/260الهف ػؿ )جابػف يعػيش، شػرح  .العربيػة في هذٌب فمً كا 

(، كالسػػهيف الحمبػػي، الػػدر 2/58(، كأبػػك حيػػاف، التػػذييؿ كالتكهيػػؿ فػػي شػػرح كتػػاب التسػػٍيؿ )ج4/132الشػػافية )ج
 (.8/440اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج

 )في شرح الشكاٌد(، ساقطة في )ؾ(، ك)ـ(. ((7
 العيىػػي الػػديف بػػدر هحهػػد، أبػػك أحهػػد، بػػف هكسػػِ بػػف أحهػػد بػػف هحهػػكد( ٌػػػػ855 - ٌػػػ762)العيىػػي الػػديف بػػدر ((8

ليٍػا ،عيىتػاب فػي كهكلدي حمب هف أ مً. الهحدثيف كبار هف عبلهة، هؤرخ،: الحىفي  عهػدة) :كتبػً هػف .ىسػبتً كا 
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ٍىا ٍىارنا  ًليىً ؿى ًإلىٍي ىى كى
(1) ًً ًفي تىٍغًميًط ٍىِ. كى . اٍىتى

ػٍذكي  (2) ٍف ىىظىره  أًلىفَّ الهى ًقٍيقىػةن، كىاً  ٍ ػؼي الظًَّمػيـً حى كرى ًفػي البىٍيػًت كى
ًهًؿ  ٍ فنا ًلٍمجى ا-كىافى كى ػةً  -أىٍيضن هى ـي( ًبفىػٍتًح الهيٍعجى )الظًَّمػٍي ًي أىٍك االٍسًتعىارىةي. كى ًً التٍَّشًبٍي : ذىكىػري  ،يىٍقتىًضٍي ـً كىٍسػًر الػبلَّ كى

)الرَّاًيحي (3)الىَّعاـً  . كى ًً ًه سىيىٍأًتي ًفي كىبلى كىاًؿ ًإلىػِ المٍَّيػًؿ، ، كى ، أىٍك ًهػفى الػزَّ ٌيػكى العىًشػيُّ كىاًح، كى ـي فىاًعؿو ًهفى الػرَّ (: اٍس
قىاؿى ًفي القىاهيكسً 
ـي البىٍيًت:(4) ا تىهى ، كى )تىأىيَّبىً( أىتىايي لىٍيبلن ًي( كى بى  : )تىأكَّ

ًفيػػػػػػػػػػػػػؽه  ٍنًكبىػػػػػػػػػػػػػٍيف ًبمىٍسػػػػػػػػػػػػػػ ً  رى  سىػػػػػػػػػػػػػػبيكحي  المى
ـه ًبتنٍحًرٍيًؾ   اًل ٍعىىايي: عى هى سىفي الًجٍريىًة.كى ٍىًكبىٍيًف ًفي السٍَّيًر، حى  الهى

احً  ػػحى ػػرىهي ًفػػي الصَّ ػػذىا ذىكى ػػةي(: الهىطىػػري يىػػديٍكـي  [(5)ٍقٍكليػػوي: ]ىىكى (، )الدٍَّيهى ـى ػػادىًة )دىيىػػ ًي ًفػػي هى تيػػ ًعبىارى
ػػا  (6) يىٍكهن

ًً بىػٍرؽه كىالى رىٍعػػده، أىقىمُّػً ثي 91/ؽ : الػػذِّم لىػٍيسى ًفٍيػػ ًقٍيػؿى لىٍيمىػةن، كى ػػا بىمىػ ى ًهػػفى أ/ كى ٌٍػػاًر أىٍك ثيٍمػثي المَّيػػًؿ، كىأىٍكثىػرييي هى ٍمػثي الىَّ
ٍىٍت. قىاؿى  ـه(. اٍىتى ٍهعي )ًديى الغىًد، كالجى
قىٍد دىيَّهىتً (7) : كى

السَّهاء تىٍدًيٍيهنا (8)
(9). 

                                                                                                                                                                               

 العمػػـ)ك كرجالػػً، الحػػديث ه ػػطمح فػػي ،(اآلثػػار هعػػاىي رجػػاؿ فػػي األخيػػار هغػػاىي)ك ،(البخػػارم شػػرح فػػي القػػارم
 فػػػي البػػػدر تػػػاريخ)ك كبيػػػر،( الزهػػػاف أٌػػػؿ تػػػاريخ فػػػي الجهػػػاف عقػػػد)ك تيهيػػػة، البػػػف( الطيػػػب الكمػػػـ شػػػرح فػػػي الٍيػػػب

 هبػػػاىي تىقػػػيح فػػػي األفكػػػار ىخػػػب)ك حػػػديث،( اآلثػػػار هعػػػاىي شػػػرح فػػػي األخبػػػار هبػػػاىي)ك ،(الع ػػػر أٌػػػؿ أك ػػػاؼ
 فػػي الزاٌػػرة الػػدرر)ك، فقػػً الكىػػز، شػػرح( الحقػػائؽ رهػػز)ك الحىفيػػة، فقػػً فػػي ،(الٍدايػػة شػػرح فػػي البىايػػة)ك ،(األخبػػار
 ،(شػػيخ الى ػػر أبػػي الهؤيػػد الهمػػؾ سػػيرة فػػي الهٍىػػد السػػيؼ)ك فقػػً،( البدريػػة الهسػػائؿ)ك فقػػً،( الزاخػػرة البحػػار شػػرح
 بالشػكاٌد يعػرؼ األلفيػة، شػركح شػكاٌد شػرح فػي( الىحكية الهقا د)ك فقً،( الهمكؾ تحفة شرح في السمكؾ هىحة)ك

 هعجػػـ)ك(، الشػػعراء طبقػػات)ك ال ػػغرل، بالشػػكاٌد كيعػػرؼ األلفيػػة، شػػكاٌد شػػرح هخت ػػر( القبلئػػد فرائػػد)ك الكبػػرل،
ػػا (الطحػػاكم رجػػاؿ)ك(، شػػيكخً  أعيػػاف فػػي العقيػػاف ىظػػـ، كالسػػيكطي(، 2/275ج) الكعػػاة بغيػػة، السػػيكطي .كغيٌر
 (.7/163ج) األعبلـ، كالزركمي(، 174ص) األعياف

 (.4/2030العيىي، الهقا د الىحكية )ج ((1
 في )ؾ(: )تعميمً(. ((2
ػػػك لمظمػػػيـ يقػػػاؿ ((3 ،: الىَّعىػػػاـً  ذكػػػر ٌك ٍىٍبػػػكي ، ال ػػػؼُّ ًٍجى ، كال ػػػزىؼُّ ًٍ ػػػك كال ، ككػػػذلؾ هىٍػػػا، الجػػػافي ٌك ٍىٍجىىػػػؼي ٍىدىٍجػػػدىجي  ال   كال

 ًً اًىػػ ٍىدىجى ، سػػرعتً، :أم  ًل ٍقػػؿي ًٍ ٍىٍيػػؽي، كال ، كال ٍىٍيقىػػؿي ، كال ٍىػػافي فُّ  كالعىٍم ػػٍعكى ٌىػػؽي   الػػرأس، ال ػػغير العىػػؽ الػػدقيؽ: كال َّ  كالعىٍك
ًٍٍرًهسي . العىٍسمىؽي ك  هىٍا، الطكيؿ ا. األزدم: عمي بف الحسف، الهىتخب هف كبلـ العرب )ص كال  (.108كغيٌر

 (.60الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((4
رم، ال حاح )ج ((5  (.5/1924اىظر: الجٌك
 )يدـك يكهنا كليمة، كقيؿ(. ساقطة في )ـ( ((6
 )قاؿ: كقد ديهت السهاء تديها(. ساقطة في )ؾ(. ((7
 ( في )ـ(: )داهت(.(8
 في )ـ(، ك)ط(: )تديها(. ((9
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[(1)قىٍكليوي  ٍذكيٍكري فىًة. : ]الفىٍرؽي المى ٌيكي الفىٍرؽي بىٍيفى االٍسـً كال ِّ  كى

ٌيػػػكى  ]ًلعىػػػدىـً ميٍقتىًضػػػٍييىا[؛قىٍكليػػػوي:  ٌيػػػكي الًخفىػػػةي، كىالكىٍسػػػرىًة هيٍقػػػتىضو كى ػػػًة هيٍقػػػتىضو كى ػػػافى ًلٍمفىٍتحى ًي لىػػػٍك كى أًلىىَّػػػ
ٍكزي  ، فىبلى يىجي ًة هيٍقتىضو هَّ  .(2)االٍتبىاعي، لىًكٍف لىٍيسى ًلمضى

[(3)قىٍكليوي  ؽ  أىنَّوي كىاًكمٌّ ، يىديٍكـي، دى  : ]كىالحى ـى ًي ًهٍف دىا  كىاهنا.أًلىىَّ

[؛ ا سىنىٍذكيري . قىٍكليوي: ]ًلمى ٌيًىاؾى ًي  احي سىيىٍأًتي ًإيضى ًؿ، كى  أىم: ًفي االٍعًتبلى

ا[ اًلػؾو  قىٍكليوي: ]كىالفىٍت ي أىٍيضن ًي اٍبػفي هى هىىىعى
ًي  (4) كىأىٍتبىاعيػ

ٌيػيى (5) (، كى ٍهػعى )ًعٍيػرو ( جى ميػٍكيي ًفػي )ًعيىػرىاتو عى ، كىجى
ػػاذنااإًلٍبػػؿي تىٍحًهػػؿي الًهٍيػػرىةى  ٍضػػهيٍكـً (6)شى ػػذىا هىىىعيػػٍكيي ًفػػي هيٍعتىػػؿِّ العىػػٍيًف ًهػػٍف هى كى ًب، كى ًهٍيػػعي العىػػرى ًً جى مىٍيػػ ٍف اتَّفىػػؽى عى ، كىاً 

 الفىاًء.

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يىديٍكـي، دىكىاهنا(.(1
2))  ،) (، ككسر العيف، فتقكؿ: )ًكًسػرىاته ي القطعة هف الشيء، يجكز فيٍا فتح العيف، فتقكؿ: )ًكسىرىاته كػ)ًكٍسرىةو(، ٌك

. ابػػػف جىػػػػي،  (، لكػػػف ال يجػػػػكز الضػػػـ  ألىَّػػػً هسػػػػتثقؿه كيجػػػكز السػػػككف كهػػػػا فػػػي لغػػػة بىػػػػي تهػػػيـ، فتقػػػػكؿ: )ًكٍسػػػرىاته
 (.1/495(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج1/60الخ ائص )ج

ػػةه  فأٌهػػا ((3 ػػةه : كأ ػػمٍا الػػدَّكاـ، هػػف ًفٍعمىػػةه  فٍػػي ًديهى  داهػػت: يقكلػػكف. يػػاء اىقمبػػت كسػػرة كقبمٍػػا الػػكاك سػػكىت فمٌهػػا ،ًدٍكهى
هػت: كيقكلػكف الكقػت، إلػِ الكقػت هف ثبتت إذا :تدـك الٌسحابة ػة، الٌسػحابة دىكَّ ٍيهى ا ديكى  ٌػي الضػهة فميسػت، كت ػغيٌر
ىهػػػػا الػػػػكاك، اجتمبػػػػت التػػػػي (، 2/241. ابػػػػف جىػػػػي، سػػػػر  ػػػػىاعة اإلعػػػػراب )جالػػػػدكاـ هػػػػف كاك فيٍهػػػػا اليػػػػاء أ ػػػػؿ كا 

 (.1/315كالثهاىيىي، شرح الت ريؼ )ج
 األئهػػة أحػد: الػديف جهػاؿ ا، عبػد أبػك الجيػاىي، الطػائي هالػؾ ابػف ا، عبػد بػف هحهػد( ٌػػػ672ت)هالػؾ ابػف ((4
 كلػً الىحػك، فػي( األلفيػة) كتبػً أشػٍر. فيٍػا فتػكفي دهشػؽ إلػِ كاىتقػؿ( باألىػدلس) جيػاف فػي كلػد. العربيػة عمػـك في
(، الشػافية الكافيػة)ك(، العػرب لسػاف هعرفػة فػي الضػرب)ك(، شػرحً)ك الىحػك، في( الهقا د كتكهيؿ الفكائد تسٍيؿ)

ا(، شرحٍا)ك بيت، والؼ ثبلثة ىحك في كأرجكزة  كفػؾ الهىظػـك سبؾ)ك(، األلفية)بػ الهسهاة(، الخبل ة)بػ كاخت ٌر
 فػػي( التعريػػؼ إيجػػاز)ك كشػػرحٍا، رسػػالة،( البلفػػظ كعهػػدة الحػػافظ عػػدة)ك(، األفعػػاؿ الهيػػة)ك، الىحػػك فػػي( الهختػػـك

 فػي الهػكدكد تحفػة)ك رسػائؿ، 10 فيػً( هجهػكع)ك(، الكػبلـ بهثمػث اإلعػبلـ إكهاؿ)ك(، التكضيح شكاٌد)ك ال رؼ،
 البسػيط بحػر هػف ق ػيدة( كالضػاد الظػاء بػيف الفػرؽ فػي االعتضػاد)ك(، العػركض)ك هىظكهة،( كالههدكد الهق كر

 (.1/130ج) الكعاة بغية، السيكطي: اىظر. الهفتكحة الظاء ركم عمِ
(، كأبػػك حيػػاف، التػػذييؿ كالتكهيػؿ فػػي شػػرح كتػػاب التسػػٍيؿ 19ابػف هالػػؾ، تسػػٍيؿ الفكائػػد كتكهيػؿ الهقا ػػد )ص ((5
(، كالسػػػػهيف الحمبػػػػي، الػػػػدر اله ػػػػكف فػػػػي عمػػػػـك 3/1374(، كالهػػػػرادم، تكضػػػػيح الهقا ػػػػد كالهسػػػػالؾ )ج2/85)ج

 (.6/481(، كالشاطبي، الهقا د الشافية )ج6/525الكتاب الهكىكف )ج
ػك شػاذ عػف القيػاس هػف جٍػة أىػً إذا جهػع بػاأللؼ كالتػاء فقياسػً أف تبقػِ اليػاء سػاكىة، كال ( قاؿ أبك(6  حيَّػاف: حٌك

 كسػػر هػػف لمتخفيػػؼ أك ات،ىىػػفى كجى  لئلتبػػاع يكػػكف إىهػػا الجهػػع ٌػػذا هثػػؿ فػػي الفػػتح إذ ديهػػات  فػػي تفػػتح ال كهػػا تفػػتح
ًً ، أهَّا تخفيؼ كال إتباع عيرات في كليس ات،دى ىً كًٍ  ٍي  ٌػاء فيػً ليسػت الػذم الهؤىَّػث يجهعػكف كقػدح: فجكزي، قػاؿ ًسيبىكى
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ػػٍكزي الفىػػٍتحي ًفػػي  (2): ]كىالى بىػػٍأسى ًبتىٍحًرٍيًكيىػػا[(1)قىٍكليػػوي  ًي يىجي ـي أىىَّػػ ػػمِّ : الى ىيسى ٌيػػكى أىٍف ييقيػػاؿى ، كى ػػكىابي سيػػؤىاؿو جى
ٍىا، فىًإهَّا أىٍف يىٍىقىًمبى الكىاكي أىًلفن  ازى لىًزـى تىٍحًرٍيؾي الكىاًك كاٍىًفتىاًح هىا قىٍبمى ًي لىٍك جى (  أًلىىَّ ، ًفًإٍف قيًمبىػٍت لىػًزـى )ًرشىكىاتو ا أىٍك الى

.ًزيىادىةي ال ـٍ ييٍقمٍب لىًزـى االٍسًتٍثقىاؿي ٍف لى  تىٍغًيٍيًر، كىاً 

] ٍرفيػػكضه ًي  قىٍكليػػوي: ]كىىيػػكى مى (، أىٍ ػػمي ػػازو ٍىػػا، ىىٍحػػكي )غى ػػا قىٍبمى ٍيػػـ يىٍقًمبيػػٍكفى الػػكىاكى يىػػاءن  ًلكىٍسػػرىًة هى ًلٍيًؿ أىىَّ ًبػػدى
ىىٍحػ (، كى ؿى )قىاضو ( قيًمبىٍت الكىاكي يىاءن، ثيّـَ أيًعؿَّ ًإٍعبلى [)غىاًزكه ًي: ]غيػًزكى ( فىػإىفَّ أىٍ ػمى كي )غيػًزمى

، قيًمبىػًت الػكىاكي يىػاءن  (3)
ٍىا.  ًلكىٍسرىًة هىا قىٍبمى

ػػمَّةه ًلٍَلٍتبىػػاًع[ ضى قىػػاؿى الهيٍكً ػػًميُّ  قىٍكليػػوي: ]كى
ػػازى االٍتبىػػاعي ًفػػي ًهٍثػػًؿ )ًكٍسػػرىةو( (5): فػػإف قيػػؿى (4) : فىػػًإذىا جى

ػبى  ٍجػرىةو( ككىجى )حي كى
ٍت ً ػيغةي  الفىػٍتحي فىػي ىىٍحػًك: (6) ا،  (7))قىٍ ػعىةو(، فىقىػٍد تىغىيَّػرى حن ػحَّ ٍهعنػا هي ى الكىاًحػًد، فىػبلى يىكيػٍكفي جى

                                                                                                                                                                               

ػػػرى أى)ك (اته سىػػػرى عي ): قػػػكلٍـ كذلػػػؾ هثمػػػً، هؤىػػػث ألىَّػػػً الٍػػػاء  فيػػػً هػػػا يجهعػػػكف كهػػػا ،بالتػػػاء التأىيػػػث  (ره ٍيػػػعً )ك ،(اته ضى
ػػػيى بى ): يقكلػػػكف ألىٍَّػػـ ٌػػػذيؿو  لغػػػة عمػػِ فيٍػػػا كأجهعػػػكا اليػػاء حركػػػكا ،(اته رى يىػػعً )ك ػػ)ك (اته ضى اىظػػػر: الكتػػػاب،  .(حاته زى كى جى

 (.2/58(، ، كأبك حياف، التذييؿ كالتكهيؿ في شرح كتاب التسٍيؿ )ج3/600سيبكيً )ج
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )لكسرة ها قبمٍا(. ((1
( هراعػاةن لحػرؼ العمػة، كالفػتحي عمػِ  ((2 ، كػػ)ًرٍشكىاتو ىصُّ الجاربردم : حفإف كاف كاكينا كػػ)ًرٍشكىةو( فيجػكز فيػً السػككفي

(، كال بػأس بتحركٍػا كاىفتػاح هػا قبمٍػا لهػا بعػدٌا هػف السػاكف كػػ)ع كاف(، كلػـ يجػز الكسػر لهػا  األ ًؿ، كػػ)ًرشىكىاتو
ػػػك هرفػػػكضح. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح الجػػػاربردم  يمػػػـز هػػػف كاك هتحركػػػة قبمٍػػػا كسػػػرة فػػػي وخػػػر االسػػػـ ٌك

 (.1/496)ج
 (.2/285العبارة. الهبرد، الهقتضب )ج ـها بيف الهعقكفتيف زيادة هف )الهقتضب(  لتستقي ((3
 ت)اإلربمػي الخطيػب ابػفالدكتكر فٍد الجهؿ بأفَّ الهق كد بالهك مي الكارد في حاشية ابف جهاعة، ٌػك  ( رجح(4
ك (ٌػ729بعد : الخطيػب ابػف الشػافعي الهك ػمي ثػـ اإلربمػي الػديف بػدر الهعػالي، أبك أحهد، بف عمي بف هحهد، ٌك
 فػركع فػي( الحػاكم عمػِ حكاش)ك الىحك، في( الشافية الكافية شرح) لً. الفقٍاء الىحاة أعياف هف بالهكسيقِ، عالـ

 رسػكالن  ه ػر، قػدـ. كىثػر ىظػـ كلػً(، العمػـك تعريػؼ) فػي كرسػالة هالػؾ، البػف( الػػتسػػػٍػػػيػػؿ عمِ حاشية)ك الشافعية،
ػا خهسػيف بٍػا فأقػاـ الهك ػؿ، همػؾ هف ػك. يكهن  جػكاٌر) كتسػهِ، ٌػػ729 سػىة ىظهٍػا( األىغػاـ أرجػكزة)  ػاحب ٌك

: هحقػؽ، العثهػاف حسػف الػدكتكر  كذكػر(، الشػافية الكافيػة شػرح)كسػبب ترجيحػً أفَّ لػً (. األىغػاـ هعرفة في الىظاـ
 الهعػركؼ، الهك مي اإلربمي عمي بف هحهد الهك مي أف ذكر(، ٌػ720ت)لميزدم الشافية شرح: كهحقؽ، الشافية
 (.260-259)صاىظر تحقيؽ حاشية ابف جهاعة، فٍد الجهؿ، الجزء األكؿ   .الشافية شارح ٌك الخطيب بابف

 ( )فإف قيؿ(: ساقط في )ط(.(5
 )ط(: )كجب(. في ((6
 ( في )ط(: ) فة(.(7
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ػػػيىٍأًتي سى ٍىػػػِ. كى ٍهػػػًع. اٍىتى ػػػفىًة الى الجى ػػػافى ًلٍمفىػػػٍرًؽ بىػػػٍيفى االٍسػػػـً كال ِّ ػػػا كى : ًبػػػأىفَّ االٍتبىػػػاعى ًإىَّهى أيًجٍيػػػبى
ػػػٍرًح  (1) ًفػػػي الشَّ

السُّؤىاؿي 
ًي  (2) كىابي ، كىجى ًو أىٍشهىؿى مىِ كىٍج ا–عى كىاًب. -أىٍيضن ٌىذىا الجى ٍعىىِ   ًبهى

ٍف كىافى ميٍعتىؿى العىٍيًف[(3)قىٍكلوي  اً  : ]كى
ٍىا. (4) الىةى يىكيٍكفي كىاًكي ا  اًلٍىًضهىاـً هىا قىٍبمى  كىالى هىحى

سٍّطىةن[ ًً  أًلىىًَّ لىٍك كىاىىٍت  قىٍكليوي: ]ميتىكى .ًإىَّهىا قييِّدى ًب ٍكزي ذىًلؾى  هيتىطىًرفىةن الى يىجي

] ٍـّ مهٍستىٍثقىؿه . ض. قىٍكليوي: ]بىٍعدى الضى ًي ىىاًدره ( لىًكىَّ )قيكيكسه )سيكيكؽه( كى ًً )فيكيكحه( كى مىٍي  يىًردي عى

] ٍـّ مىى األٍصًؿ الى الضى فىًة. قىٍكليوي: ]عى  ًإًذ األىٍ ؿي الفىٍتحي فىٍرقنا بىٍيفى االٍسـً كال ِّ

ػػا[قىٍكليػػوي:  ـ  أىٍيضن ػػ ػػٍكزي ًفٍيػػًو الضى يىجي ػػا  ]كى هى ػػذىا أىٍف يىكيػٍكفى كىاكه هيتىطىٍرفىػػةه، كى ٌى ـي ًهػػٍف  ٍمػزى ًي يى ػػٍؿ  أًلىىَّػػ ًً تىأىهُّ ًفٍيػ
ٌيكي هىٍرفيٍكضه ًفي االٍسـً الهيتىهىًكف ٍىا هىٍضهيٍكـه، كى قىٍبمى
(5). 

] كا الس كيٍكفى زي كَّ (  قىٍكليوي: ]جى )ًكًسرىاتو ( كى (ًفي )حيجيرىاتو ديٍكفى )تىهىرىاتو
(6). 

ؼى لىبىنيييا[ ًفي القىاهيٍكسً  قىٍكليوي: ]فىجى
ٍىا.(7)  : قىؿَّ لىبىىي

                                                             
 )قكلً(: زائد في )ؾ(. ((1
 كفي )ـ(: )في السؤاؿ الشرح(.. طة في )ؾ(( )في الشرح السؤاؿ( ساق(2
 سرات دكف تهرات(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كك(3
(، كال يجػػكز  ((4 ته (، كفػػتح العػػيف، فتقػػكؿ: )ديكىالى ته كهػػا فػػي )ديٍكلىػػةو(، يجػػكز فػػي جهعٍػػا سػػككف العػػيف، فتقػػكؿ: )ديٍكالى

ـي العػػػيف  ألىَّػػػً ثقيػػػؿه، كيشػػػترط فػػػي ٌػػػذي الػػػكاك أف تكػػػكف هتكسػػػطة  ألفَّ الػػػكاك الهتطرفػػػة إذا كقعػػػت قبػػػؿ حػػػرؼ  ضػػػ
( كالتػػ ( )أىٍدؿو ّـَ عيكهمػػتى هضػهـك تقمػب يػػاءن، كهػا فػي جهػػع )دىليػكو ( فقمػػب الػكاك يػػاءن، ككيًسػرى هػا قبمٍػػا، ثػ ي أ ػمٍا )أدليػكه
(. ابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج  (.3/256هعاهمة )قىاضو

 يقػػر لػػـ ذلػػؾ كجػػد إذا بػػؿ الهعربػػة، األسػػهاء فػػي ضػػهة بعػػد اكاكن  بقػػييي  ال العػػرب لسػػاف ألفَّ  كذلػػؾقػػاؿ الحمبػػي: ح ((5
(ح. السػػهيف الحمبػػي، الػػدر أجػػر)ك (جػػرك)ك ،(أدؿو )ك (دلػػك): ىحػػك يػػاءي  كالػػكاك ،كسػػرة الضػػهة تقمػػب بػػؿ حالػػً، عمػػِ

 (.2/629اله كف في عمـ الكتاب الهكىكف )ج
(، كلػـ يجيػزكي فػي هفتػكح  ((6 (، كهكسكر الفاء كػ)ًكًسرىاتو أم: بىي تهيـ جكزكا السككف في هضهـك الفاء كػ)حيجيرىاتو

  ) الهتتػػاليتيف ٌػػذا هػػف جٍػػة، كهػػف جٍػػة أخػػرل، لػػك سػػكىكا فػػي هفتػػكح  كالكسػػرتيف لمضػػهتيف اسػػتثقاالن الفػػاء كػػػ)تىهىراتو
 (.2/113الفاء لها استطعىا التهييز بيف االسـ كال فة. الرضي، شرح الشافية )ج

 (.133الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
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ٍبعه[ ؿه رى : رىجي ييقياؿي كىذىا ًفي القىاهيٍكسً  قىٍكليوي: ]كى
كىِ (1) مىػِ -أىٍيضان -، كىحى ػرى عى ٍبعىةن( ًبالتَّاًء، كىاٍقتى ى : )رى

ٌىًرمُّ  ٍك  .(2)ٌىذىا الجى

ػػ بىػػةه( (3)كا نىظىػػػرنا لىأٍلىًصػػًؿ[قىٍكليػػوي: ]فىفىتىحي ػػاءى )لىجى ًي قىػػػٍد جى : أىٍك أًلىىَّػػ قىػػاؿى الهيٍكً ػػًميُّ
ًبالتىٍحروٍيػػًؾ ًفػػػي  (4)

ًً الفىاًرًسػيُّ  ًي ًإلىٍي قىٍد سىبىقى ًحٍيحه، كى ًي  ى هىا ىىقىمى مىِ ًتٍمؾى المُّغىًة. كى ( عى بىاتو الكىاًحًد، فىيىكيٍكفي )لىجى
ًفػي القىػاهيٍكسً (5) ، كى

(6) :
ػػ)ًعىىبىةو( بىػةي( كى ، ك)المِّجى كىػةه، ك)المًَّجبىػةي( ًبكىٍسػًر الًجػٍيـً رَّ بىة( هيحى ًؿ، ك)المَّجى ٍىػا، )المٍَّجبىةي( هيثىمىثىةي األىكَّ : الشَّػاةي قىػؿَّ لىبىىي

ٍبعىةو( ًً التٍَّحرٍيؾى ًفي )رى كىِ ًفٍي كىحى
 .(8)-أىٍيضان - (7)

                                                             
ٍبعىػػػةه(، ك)هىٍربيػػػكعه(  أم: حسػػػف(1 ٍبػػػعه(، ك)رى ٍبعيػػػةي(: ييقػػػاؿ: رجػػػؿه )رى ٍمػػػًؽ، ( )الرَّ  . قػػػاؿ سػػػيبكيً:ق ػػػيره  كال طكيػػػؿه  ال الخى
ٍبعىػػةه ح) ىَّػػث لمهيػػػذىكَّر (رى ٍىػػػا ،كىاًحػػد ًبمىٍفػػػظ كالهؤى هع بىعػػاته ) كىجى ف الثَّػػاًىي حركػػػكا (،رى ػػػافى  كىاً  ٍبعػػةى ) أ ػػػؿ أًلىف   ػػفة كى ـه  (رى  اسػػػ

قػػع هؤىػػثه  ًً  فك ػػفا كالهؤىػػث اٍلهيػػذكر عمػػِ كى أبػػادم، القػػاهكس الهحػػيط (، كالفيػػركز 3/627ح. سػػيبكيً، الكتػػاب )جًبػػ
  (.718)ص

رم، ال حاح )ج ((2  (.3/1214(، ك)ج3/1212الجٌك
( بفػػتح  ((3 بىعىػػاتو (، ك)رى بىاتو ػػك أف يقػػاؿ: هػػا ذكػػرتـ فػػي ال ػػفات هىقػػكض بػػػ)لىجى قػػاؿ الجػػاربردم: حجػػكاب سػػؤاؿ، ٌك

العػػيف هػػع ككىٍهػػا هػػف ال ػػفات ... كأجػػاب بأىٍهػػا فػػي األ ػػؿ اسػػهاف ك ػػؼ بٍهػػا ففتحػػكا  ىظػػرنا إلػػِ األ ػػؿح. 
 (.1/499شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 (.في )ط(: )لحية ((4
 أحػػد: عمػػي أبػػك األ ػػؿ، الفارسػػي الغفػػار عبػػد بػػف أحهػػد بػػف الحسػػف :(ٌػػػ377 - ٌػػػ288)الفارسػػي عمػػي أبػػك ((5

. البمػداف هػف كثيػر فػي كتجػكؿ( ٌػػ307)سػىة بغػداد كدخػؿ( فػارس أعهػاؿ هف) فسا في كلد. العربية عمـ في األئهة
 كتقػػدـ بكيػػً، ابػػف الدكلػػة عضػػد ف ػػحب فػػارس، إلػػِ كعػػاد. الدكلػػة سػػيؼ عىػػد هػػدة فأقػػاـ( ٌػػػ341)سػػىة حمػػب كقػػدـ
(، العضػدم اإليضػاح) كيسػهِ(. الىحػك فػي) العربيػة قكاعػد فػي( اإليضػاح: )كتاب لً ك ىؼ الىحك، فعمهً عىدي،

ا– لً ك ىؼ ػا كػاف. بٍػا تكفي أف إلِ فأقاـ بغداد إلِ رحؿ ثـ، ال رؼ في( التكهمة) -أيضن  كلػً. بػاالعتزاؿ هتٍهن
 عمػؿ فػي هىػً، األكؿ( الحجػة)ك ،(الشػعر)ك ،(سػيبكيً تعػاليؽ)ك العربيػة، عمػـك فػي( التػذكرة: )كتبً هف. قميؿ شعر
 فػي( العكاهػؿ)ك(، كالههػدكد الهق ػكر)ك(، الهعػاىي هػف الزجػاج أغفمػً فيهػا اإلغفػاؿ)ك(، الىحػك جكاٌر)ك ت،القراءا
 الهسػػائؿ: )هىٍػػا كتابنػػا، بمػػد كػػؿ أسػػئمة فػػي ف ػػىؼ كثيػػرة أسػػئمة كالب ػػرة كبغػػداد كشػػيراز حمػػب فػػي كسػػئؿ. الىحػػك

، عسػػكر بمػػدة إلػػِ ىسػػبة( العسػػكريات الهسػػائؿ)ك(. الشػػيرازية  جػػاهع فػػي ألقاٌػػا أهػػاؿو ( الب ػػريات الهسػػائؿ)ك هكػػـر
 ببغػػػداد كتبٍػػػا المبمػػػي، ٌشػػػاـ بػػػف تهػػػيـ بػػػف أحهػػػد بخػػػط رسػػػائؿ لمفارسػػػي ك( البغػػػداديات)ك(، الحمبيػػػات)ك الب ػػػرة،

ة، البركات أبك: األىبارم: اىظر(. ٌػ615)سىة (، 2/80ج) األعيػاف كفيػات، خمكػاف كابػف(، 1/232ج) األلبػاء ىٌز
 الب ػػػػػريات الهسػػػػػائؿ الفارسػػػػػي، (.2/179ج) األعػػػػػبلـ، كالزركمػػػػػي(، 12/369ج) الىػػػػػببلء أعػػػػػبلـ سػػػػػير، الػػػػػذٌبي

 (.3/234، كالفارسي، التعميقة عمِ كتاب سيبكيً )ج(2/825ج)
 (.133، القاهكس الهحيط )صمالفيركز أباد ((6
 في )ط(: )أربعة(. ((7
 (.718الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((8
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فىًة[؛: ]أًلىفَّ األىٍىؿى ًفٍيًو (1)قىٍكليوي    ٍعىىِ هىٍستىًحؽو  مىٍعنىى الصٍّ ًي ًبهى أىٍم: أًلىىَّ
(2). 

فىًة[؛(3)قىٍكليوي  (  : ]ًفٍيًو مىعىنىى الصٍّ ػؿي ٌٍ )األى ، كى ػاًحبي ًعيىػاؿو ػؿو  أىم:  ى ٌٍ ػؿو أى ػاًحٍب رىجي أىم: هىعىىىِ  ى
ٍعىىِ الًعيىاًؿ.  ٌيىىا ًبهى

يىوً  ًفظى /ؽييقياؿي عى  ًإلىى آًخرًه[ (4)قىٍكليوي: ]نىصَّ ًسٍيبىكى : هىٍف حى ًً ـٍ يىٍحفىػٍظ، 91مىٍي ػٍف لىػ مىػِ هى ةه عى ب/ حيجى
ًفػػي القىػػاهيٍكسً  كى
(5):) (،  : )األىٍرضي ػػاته ٍهػػعي: )أرىضى ػػةه(، الجى ٍع )أىٍرضى ـٍ ييٍسػػهى لىػػ ، كى ٍهػػعه ًبػػبلى كىاًحػػدو ، أىٍك جى ـي ًجػػٍىسو اٍسػػ

ٍيػػػًر قً  مىػػػِ غى )األىرىاًضػػػي( عى )أىرىاًضػػػي(، كى (، كى ػػػكفى (، ك)أىرىضي كضه )أىري ٌيػػػكى (6)يىػػػاسو كى طَّػػػاًب  ٍىػػػِ. كىأىبيػػػك الخى . اٍىتى
.(7)األىٍخفىشي الكىًبٍيري  ًً ٍي  ، شىٍيخي ًسٍيبىكى

التَّػػاًء[(8)قىٍكليػػوي  ًمػػعى ًبػػاألىًلًؼ كى ػػا جي ػػا فىػػرىغى ًممَّ ًثػػيَّ الٍسػػاًكفى العىػػٍيًف  : ]لىمَّ ـى الثُّبلى ًي أىفَّ االٍسػػ ػػ تىٍمًخٍي ي
ٍىا  ػػػٍكزي ًإٍسػػػكىاىي يىجي ٍهػػػًع، كى ًي ًفػػػي الجى ٍيىيػػػ رىةو أىٍك هيقىػػػدَّرىةو تيٍفػػػتىحي عى ًٌ ىَّػػػثى ًبالتَّػػػاًء ظىػػػا ػػػا-الهيؤى ًإٍف كيًسػػػرى فىػػػاؤييي، أىٍك  -أىٍيضن

كىذىا اٍتبىاعي العىٍيًف الفىػاءى ًإالَّ ًبا ػٍكزي ضيهٍَّت، كى الَّ ًإذىا اٍعتىمَّػًت العىػٍيفي فىيىجي ِـّ قىٍبػؿى اليىػاًء، كىاً  ػ ًبالضى لكىٍسػًر قىٍبػؿى الػكىاًك، كى

                                                             
1))  ) ػػؿو ٌٍ حكػػـ جهػػع االسػػـ الهؤىػػث الػػذم فيػػً التػػاء تقػػديرنا، كحكػػـ جهػػع االسػػـ الػػذم فيػػً التػػاء لفظنػػا، فحكػػـ كمهػػة )أى

(، كتفػػتح  ته ػػبلى ٌٍ (، كيجػػكز اإلسػػكاف  ألفَّ فيػػً هعىػػِ ال ػػفة، فتقػػكؿ: )أى ته ٌىػػبلى كحكػػـ )تىٍهػػرىةو(، تفػػتح العػػيف، فتقػػكؿ: )أى
ٍجرىةو(، فتقػػػكؿ: )عي  (، كػػػػ)حي ( كػػػػ)ًكٍسرىةو(، فتقػػػكؿ: كتضػػػـ فػػػي )عيػػػٍرسو (، كتفػػػتح كتسػػػكف فػػػي )ًعٍيػػػرو (، ك)عيريسىػػػاته سىػػػاته رى

(. اليزدم، شرح الشافية )ج (، ك)ًعٍيرىاته  (.1/500(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج211-1/208)ًعيىرىاته
 (.4/102ابف سيدي، الهخ ص )ج ((2
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )بهعىِ العياؿ(. ((3
؟ أرضه : العرب قكؿ عف الخميؿ سألتقاؿ سيبكيً: ح ((4  كهػا ثقمَّت بالتاء كجهعت هؤىثَّة كاىت لهَّا: فقاؿ كأرضاته

ػا بالسِّػىيف شػبٍت: قػاؿ كالىػكف؟ بػالكاك جهعت فمـ: قمت. ك حفاته  طمحاته  ثقمَّت  ألىٍَّػا  الحػرفيف بىػات هػف كىحٌك
 فيجهعكىً وراضو  كال ورضو : يقكلكا كلـ. أعُـّ  كالىكف بالكاك كالجهع أقؿ بالتاء الجهع كألف هؤٌىثة، سىةن  أف كها هؤىثة
 (.3/599ح. سيبكيً، الكتاب )جفعؿه  جهعكا كها
 (.636الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((5
ػذا فيػً ىظػره  ألى  ((6 (، ٌك رم، فػػ)األراضي( جهػع )وريضو  كػافى  لىػكٍ  ىَّػًفي تعميؿ ٌذي الهسألة رأياف، األكؿ: رأم الجٌك
ٍهػػعى  (األىرىاًضػػي) ػػعي ): بىػػٌرمٌ  ابػػفي (، كالثػػاىي: رأم أوًرض) لىكىػػاف (اآلريضً ) جى هى ػػِفػػػ)األراضي( جى  ،(أىٍرطىػػِ) :ًهثٍػػؿ (،أىٍرضى

ٍهًعً اسي يفق (وريض) كأىٌها رم،اىظر:  .(أىكىاًرضي ) جى  .(3/1063ج) ال حاح الجٌك
ييقىػػػاؿ: اٍلهًجيػػػد، عبػػػد بػػػف الحهيػػػد عبػػػداألخفػػػش الكبيػػػر: ٌػػػك شػػػيخ العربيػػػة، أبػػػك الخطػػػاب  ((7 ، الحهيػػػد عبػػػد اٍبػػػف كى
ا سػػكء هػػع العػػيف ال ػػغير: األ ػػؿ فػػي األخفػػشك   عبيػػدة كأبػػك عهػػر بػػف عيسػػِك  يػػكىسك  سػػيبكيً عىػػً أخػػذ، ب ػػٌر

ك ،الهثىِ بف هعهر ، كلػـ تيعػرؼ لػً تػاريخ كفػاة. العػرب عػف بىقمٍا اىفرد لغكٌية ألفاظ كلً كالىحك، المغة أئهة هف ٌك
 (.180(، كالفيركز أبادم، البمغة في تراجـ أئهة الىحك كالمغة )4/69األعبلـ )ج اىظر: الزركمي،

 في )ـ(: )الجهع(. ((8
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ػفىا ػاعىًؼ كىال ِّ ًفػي الهيضى ٍفتيػٍكًح، كى يىتىعىيَّفي اإًلٍسكىافي ًفػي هيٍعتىػًؿ العىػٍيًف ًهػفى الهى ًت هيٍطمىقنػا، الفىٍتحي كاإًلٍسكىافي فىقىٍط، كى
ـي   كىاي أىٍعمى

[(1)ٍكليػوي قى  ـً ٍحػػذيٍكؼى الػػَلَّ ـه الى يىكيػػٍكفي مى ( : ]ًقٍسػػ مىػِ )أىرىاًضػػٍيفى ػػعي عى ٍىػا تيٍجهى (، فىًإىَّ ًي )أىٍرضه ًبفىػػٍتًح  (2)ًهٍىػػ
 الرَّاًء.

ػػاًث الميتىعىمٍّقىػػًة[  ػػرى ًمػػفى األىٍبحى ذىكى ـى ... ًإلىػػًخ[قىٍكليػػوي: ]كى ًي: ]االٍسػػ ، لىػػٍيسى قىٍكليػػ ـً ٍحػػذيٍكًؼ الػػبلَّ  ًباالٍسػػـً الهى
ًهػػعى ًبػػالكىاًك  ػػا جي ُـّ ًههَّ ػػ ًً األىعى ػػًؿ الهيػػرىادي ًبػػ ٍكًضػػعى الهيٍضػػهىًر، بى ًر هى ًٌ ٍضػػًع الظَّػػا قىًبػػؿى الٌيػػاءى -ًهػػٍف كى كى

كىالىُّػػٍكًف   -(3)
ٍيًريي.  كىغى

ػػاًث الميتىعىمٍّقىػػًة[؛(4)قىٍكليػػوي  ػػرى ًمػػفى األىٍبحى ذىكى مِّقىػػ : ]كى ػػاًث الهيتىعى ًهٍيػػعى األىٍبحى ـٍ يىػػٍذكيٍر جى ػػٍؿ ذىكىػػرى أىم: لىػػ ًة، بى
ٌىذىا الهىٍكًضعى. ٍيىىا هىا ييىىاًسبي   ٌى

] ؿي ًهعى ًبالكىاًك كالىٍُّكًف. قىٍكليوي: ]أىمَّا األىكَّ ٌيكى هىا جي  كى

ؿي أىٍكثىري  سىٍنيىةه[ (5)قىٍكليوه: ]أىكٍ  قىاؿى الهيٍكً ًميَّ كىغىٍيرييي: األىكَّ
(6). 

                                                             
(  ( هػػف(1 ػػك قسػػهاف: قسػػـ ال يكػػكف هحػػذكؼ الػػبلـ، هثػػؿ: )أىٍرضه ا، ٌك األسػػهاء الهؤىثػػة هػػا يجهػػع جهػػع هػػذكر سػػالهن

(، كقسـ يككف هحذكؼ البلـ، كيىقسـ إلِ ثبلثة أقساـ: األكؿ: يجهع بػالكاك كالىػكف، فهىػً هػا غيػر  جهعٍا )أىرىضيكفى
أكلً كػ)ثيبىة كثيبيكف(، ك)قيمنػة، كقيميػكف(. الثػاىي: يجهػع بػاأللؼ  أكلً كػ)سىىىةه كًسىيكف(، ك)قيمىة، كًقميكف(، كهىً ها لـ يغير

كالتػػاء، فهىػػً هػػا ردُّ هحذكفػػً: هثػػؿ: )سىػػىىةو كسػػىكات( ك)عضػػة كعضػػكات(، كهىػػً هػػا لػػـ يػػردَّ هحذكفػػً، هثػػؿ: )ثبػػة 
ػػةو(. شػػاٌيف، هجهكعػػ ( جهػػع )أىهى (، هثػػؿ: )وـو : يجهػػع عمػػِ )أىٍفعيػػؿو (. الثالػػثي ة الشػػافية، شػػرح كثبػػات(، ك)ٌىػػة كٌىىىػػاته

 (.504-502/ 1الجاربردم )ج
 في )ـ(: )أىرىًضي(. ((2
 )كقبؿ الياء(، ساقط في )ؾ(، ك)ـ(. ((3
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )بالكاك كالىكف(. ((4
 في )ؾ(: )كسىٍة(. ((5
(، كالثػػاىي: أفَّ  ((6 اختمػػؼ فػػي الهحػػذكؼ هػػف كمهػػة )سىػػىىةو( عمػػِ رأيػػيف، األكؿ: أفَّ أ ػػمٍا )سىػػىىكىةه( بػػدليؿ )سىػػىىكاته

ٍىةن(،  ًذفىتٍ أ مٍا )سىىى ٍىا فىحي هي ىيًقمىتٍ  الى ٍىا كى كىتي رى ٍىت ًهفٍ  ألىىٍا ( سىىىةن ) فىبىًقيىتٍ  الىُّكفً  ًإلىِ حى ٍىتٍ  ،الىخمةي  سىىى  أىتػِ ًإذىا :كتىسىػىَّ
ٍىػػػا مىٍي ٍىػػػذىاكاألكؿ أكثػػػر عمػػػِ رأم الهك ػػػمي.  .السِّػػػىكفى  عى ًل مىػػػِ ييقىػػػاؿي  كى ٍىٍيفً  عى ٍج  ،(هيسػػػاىاةن )ك (هيسػػػاىىٍة) اسػػػتٍأجرتً :اٍلػػػكى

تىٍ ػػًغيرييي  ٍىة) :كى ػػعي  ،(سيػػىىيَّة)ك (سيػػىىٍي ٍىػػا فىػػًإذىا ،(سىػػىىٍاتو )ك (سىػػىىكاتو ) :كتيٍجهى ٍعتى هى ٍهػػعى  جى ةً  جى ػػحَّ  :فىقيٍمػػتى  ،فى السِّػػي كىسىػػٍرتى  ال ِّ
(   (ًسىيفى ) ـى ك)ًسىيكفى ًً  عىفٍ  أيخرج قىدٍ  أىىً ًبذىًلؾى  ًلييٍعمى ٍهعً  ًإلىِ بىاًب ٍيـٍ  كىالىُّكًف، ًباٍلكىاكً  اٍلجى بىٍعضي يىقيكؿي  ،هٍاضي يى  كى (.  :كى )سيػىيكفى

رم، ال ػػػػػحاح )ج العربيػػػػػة (، األىبػػػػػارم: أبػػػػػك البركػػػػات، أسػػػػػرار 2/241(، كالهبػػػػػرد، الهقتضػػػػب )ج6/2235الجػػػػٌك
 (.1/67)ج
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القيمىػةي: عيػٍكدىافً  شىػٍرًح الشَّػًرٍيؼً  (2)كىػذىا ًفػي أىٍكثىػرً  [(1)قىٍكليوي: ]كى الىُّسىػًخ، كى
(3)  ، ػاره ًً اٍخًت ى ًفٍيػ ٍيػًرًي، كى كىغى

احً  ػػحى ءي((4)كالػػًذم ًفػػي ال ِّ (، ك)القيمىػػةي( (5): ك)الًهٍقػػبلى مىػػِ )ًهٍفعىػػاؿو ػػرىيي  (6)عى ػػا ذىكى فَّفىػػةن: عيػػكدىاًف، ًإلىػػِ وًخػػًر هى هيخى
 الشَّاًرحي.

ػا،  ًغٍيرىةي الًَّتي[: ]كىالقيمىة الصَّ (7)قىٍكليوي  ًٍهى ػًغٍيري ًفٍي ٌىذىا الى يىكيكفي )القيمىةي( عيٍكدىٍيًف، بىًؿ العيػٍكدي ال َّ فىعىمِ 
رنا ًٌ ًً كىوًخًرًي هيىىافىاةن ظىا ًه ًؿ كىبلى ـى أىفَّ بىٍيفى أىكَّ ًم ، فىعي ؿي  . ض.(8)فىبلى يىً حُّ التٍَّفًسٍيري األىكَّ

( ًبالفىٍتًح.  (10)ًفي شىٍرًح الشٍَّيًخ ًىظىاـً الدٍِّيفً  [(9)قىٍكليوي: ]كىاألىٍصؿي )قيٍمكىةه( ٍىا: )قىٍمكه  أىٍ مي

                                                             
 في )ـ(: )القمهً ىحك دهكاف(. ((1
 )أكثر(، ساقط في )ؾ(.  ((2
 شػػاي شػػرؼ بػػف هحهػػد بػػف حسػػف( ٌػػػ715ت)شػػاي شػػرؼ ابػػف: الػػديف ركػػفق ػػد بػػً ركػػف الػػديف األسػػتراباذم. ك  ((3

(، الحاجػب ابػف هخت ػر شػرح) كتبػً هػف. بٍػا تػكفي. ع ري في الهك ؿ عالـ: الديف ركف األستراباذم، الحسيىي
 ابػػػف .الطػػب فػػي( الشػػػفا هػػروة) ككتػػاب( الحهاسػػػة شػػرح)ك لمقزكيىػػي، الشػػػافعية، فقػػً فػػي( ال ػػػغير الحػػاكم شػػرح)ك

 (.1/438ج) الشافية شرح الديف، ركف، ك (2/118ج) الكاهىة الدرر، حجر
، طكيػػؿه  عػػكداف :(القيمىػػةي ) ((4  التػػي ال ػػغيرةي ( القيمىػػةي )ك بػػً، يىٍضػػًربي  الػػذم( الًهٍقػػبلءي )ك ال ػػبياف، بٍهػػا يمعػػب كق ػػيره

بي  رم، ال حاح )جتيٍى ى  (.6/2467. الجٌك
 في )ؾ(: بتسٍيؿ الٍهز. كفي )ـ(: )هفعاؿ(. ((5
 في )ؾ(: )العمة(. ((6
 ، ك)ـ( إلِ قكلً: )هىافاة ظاٌران. ض(.ؾ()( ساقط في (7
 (.1/502شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((8
 دليػػؿ كالضػػهة الهحذكفػػة، الػػكاك عػػف عػػكضه  فالٍػػاء( قيٍمػكىة) فأ ػػمٍا الػػكاك، هىٍػػا حػػذفت( القيمىػػةي فػي )ـ(: )فمػػكي(. ) ((9

رم،. عميٍا  (.6/2467ج) ال حاح الجٌك
 لػػػً كيقػػػاؿ الػػػدِّيف، ىظػػػاـ ،الىيسػػػابكرمٌ  القهػػػيٌ  الحسػػػيف بػػػف هحهػػػد بػػػف الحسػػػف: الىيسػػػابكرم( ٌػػػػ850ت)الىظػػػاـ ((10

: هىٍػػا كتػػب، لػػً. ىيسػػابكر فػػي كسػػكىً كهىشػػأي( قػػـ) هػػف أ ػػمً. كالرياضػػيات بالحكهػػة اشػػتغاؿ لػػً هفسػػر،: األعػػرج
 فػػي( الحاجػػب ابػػف شػػافية شػػرح)ك(، التأكيػػؿ لػػب)ك، الىيسػػابكرم بتفسػػير يعػػرؼ ،(الفرقػػاف كرغائػػب القػػروف غرائػػب)

 تكضػػيح)ك لمطكسػػي، الهجسػػطي لتحريػػر شػػرح( التحريػػر تعبيػػر)ك الىَّظػػاـ، بشػػرح ييعػػرؼ ،-فػػارس طبػػع - ال ػػرؼ
ػػػػػػػٍيخ: ٌىػػػػػػػا الهق ػػػػػػػكد كلػػػػػػػيس(. ٌػػػػػػػػ626ت)لمسػػػػػػػكاكي( اٍلعيميػػػػػػػـك ًهٍفتىػػػػػػػاح) كشػػػػػػػرح(، الى ػػػػػػػيرية التػػػػػػػذكرة  ىظػػػػػػػاـ الشَّ
ػػد بػػف ييكسيػػؼ بػػف يحيػػِ(: ٌػػػ833ت)الػػٌديف هَّ  الػػٌديف، سػػيؼ الشَّػػٍيخ اٍبػػف الػػٌديف ىظػػاـ الشَّػػٍيخ، السػػيراهي ًعيسىػػِ بػػف هيحى
اـ  كشػؼ، كخميفػة(، 2/346ج)ك(، 1/525ج) الكعػاة بغيػة، السػيكطي: اىظػر. اٍلبىيىػاًىي الىٍَّحًكمٌ  الهفىف اٍلعىبلهىة اإًلهى

 العػػػػارفيف ٌديػػػػة، إسػػػػهاعيؿ: كالبغػػػػدادم(، 8/178ج)ك(، 2/216ج) األعػػػػبلـ، كالزركمػػػػي(، 2/1021ج) الظىػػػػكف
(، 6/748ج) هخطكطػػػػػػػػػات فٍػػػػػػػػػرس، التػػػػػػػػػراث كخزاىػػػػػػػػػة(، 3/282ج) الهػػػػػػػػػؤلفيف هعجػػػػػػػػػـ، ككحالػػػػػػػػػة(، 1/283ج)
 (.1/152ج) شافيةال شرح الىظاـ، (.2/1527ج) كالهعربة العربية الهطبكعات كهعجـ ،(70/826ج)ك
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هُّكا  ًليىديلُّكا(1)قىاؿى الفىرَّاءي  : ًإىَّهىا ضى
مىِ الكىاًك الهىٍحذيٍكفىةً  (2) عى

(3) : ٌىًرمِّ ٌيػكى أىٍىسىػبي ًبقىػٍكًؿ الٌجػٍك ٍىِ. كى . اٍىتى
. ٍىاءى ًعكىضه  ًإفَّ ال

اًف[؛ أ/92/ؽقىٍكليوي:  ا عىًف الن ٍقصى ضن ًف  أىم: فىأيٍلًحقىػٍت  ]ًعكى ٌٍ ػفى الػكى ػةى هى ػؿى الكىًمهى ػا دىخى ٍبػرنا ًلهى أىم: جى
ػػػٍذؼي  ّـَ حي ، ثيػػػ ًً ٍهًعػػػ ػػػٍف يىٍعًقػػػؿي ًفػػػي جى ًبهى
ًلػػػي،  (4) ػػػٍذكيٍكرىاًت اٍعًتبىػػػاًطي، الى اٍعبلى ـي ًفػػػي الهى الػػػبلَّ

ػػػثىبلن (5) ًؾ الػػػكىاًك هى ػػػرُّ   ًلتىحى
ٍهًع.كىاٍىًفتىاًح هىا قىبٍ  الَّ لىبىًقيى فىٍتحي هىا قىٍبؿى الكىاًك ًفي الجى ٍىا، كىاً   مى

كا السٍٍّيفى ًإلىى آًخرًًه[ كىسىري ًً  قىٍكليوي: ]كى ٍي قىاؿى ًسٍيبىكى
ٍىًزلىػًة (6) يىػةى أىٍف يىكيػكفى ًبهى ًٌ ػٍرًؼ كىرىا ؿى الحى كا أىكَّ : غىيَّري

ًي ًفػػي األىٍ ػػؿً  (7)هػػا الػػكىاكي كىالىُّػػٍكفي لىػػ
ًفػػي (8) ػػٍرًح الىَّظىػػاـً . كى ػػاءى كىٍسػػري (9)شى : كىجى

ػػا-القىػػاًؼ  (10) كا  -أىٍيضن ػػا كىسىػػري كىهى
ٍىا أىٍف يىكيكفى هىٍكسَّرنا. ٍهًع ًفي ًهٍثًم مىِ أىفَّ أىٍ ؿى الجى ٍنا عى  السٍِّيفى تىٍىًبٍي

                                                             
ـي  زياد، بف يحيِ زكريا أبك ٌك(: ٌػ207ت)الػػػفػػػراء ((1  أبػك قػاؿ. الكسػائيٌ  عػف أخػذ كالمُّغػة، الىَّحػك فػي الككفيِّيف إها

ا الػػػفػػػراء لكال: ثعمب العباس . الىحػك فػي الهػؤهىيف أهيػر الػػػفػػػػراء: يقػاؿ كاف، كضبطٍا خمَّ ٍا ألىًَّ عربيَّة  كاىت لهى
. هكػػة طريػػؽ فػػي كتػػكفي بٍػػا، هقاهػػً أكثػػر فكػػاف ابىيػػً، بتربيػػة الهػػأهكف إليػػً كعٍػػد بغػػداد، إلػػِ كاىتقػػؿ بالككفػػة، كلػػد

ٍنػا المغػة فػي تقدهً هع ككاف ػا، فقي ػا هتكمهن ػا، العػرب بأيػاـ عالهن . االعتػزاؿ إلػِ يهيػؿ كالطػب، بػالىجـك عارفنػا كأخباٌر
 هػف جهمػة فػي كػاف عاهة هجالس في أهبلي( القروف هعاىي: )كييسىهَِّ(، الهعاىي)ك(، كالههدكد الهق كر: )كتبً هف

ا  فيػػً تمحػػف هػػا)ك األهثػػاؿ، فػػي(، الفػػاخر)ك(، المغػػات كتػػاب)ك(، كالهؤىػػث الهػػذكر)ك قاضػػينا، ثهػػاىيف ىحػػك يحضػػٌر
 كالب ػػرة الككفػػة أٌػػؿ اخػػتبلؼ)ك طػػاٌر، بػػف ا لعبػػد ألفػػً( البٍػػي)ك(، كالميػػالي األيػػاـ)ك(، الكتػػاب ولػػة)ك(، العاهػػة
 ككػػػاف(. المغػػػة هشػػػكؿ)ك الهػػأهكف، بػػػأهر ألفػػػً( الحػػدكد)ك(، القػػػروف فػػػي كالتثىيػػػة الجهػػع)ك(، اله ػػػاحؼ فػػػي كالشػػاـ
. هخالفتػً كيتعهػد، خطػأي يتتبػعي  كػاف إىَّػً: فقيػؿ رأسػً، تحػت( سػيبكيً كتػابي ) كيًجػدى  هات كلهَّا. ت اىيفً في يتفمسؼ
 (.6/176ج) األعياف كفيات، خمكاف كابف(، 6/2812ج) األدباء هعجـ، الحهكم: اىظر

2)) .)  في )ؾ(، ك)ـ(: )ًلييدىؿَّ
رم، ال حاح )ج ((3  (.6/2467اىظر: الجٌك
 .)ـ(: )حذفت(ك )ؾ(، في ((4
 حػذؼ: ىكعػاف لحػذؼ، كاتبريػر كال لػً ًعمَّػة الأم: إفَّ حذؼ الػبلـ فػي )سىػىةو(، ك)قيمىػةو(، ك)ثيبىػةو( اعتبػاطي،  أم:  ((5

 يكػكف الػذم ٌػك :االعتبػاطي كالحػذؼ. ت ػريفية لعمػة يكػكف الػذم ٌك :القياسي كالحذؼ. اعتباطي كحذؼ قياسي،
. ال ػباف، حاشػية ال ػباف عمػِ أ ػبلن  الحػرؼ ٌػذا يػذكر لػـ العػرب لغػة هػف سهع ٌكذا يعىي ت ريفية، عمة لغير

 (.2/1452(، كعهر، هعجـ المغة العربية الهعا رة )ج2/87هالؾ )جشرح األشهكىي أللفية ابف 
 (.3/598( سيبكيً، الكتاب )ج(6
 )ها(: ساقط في )ط(. ((7
 )ؾ(: )ها الكاكي كالىكفي لً أ ميةه(. ( في(8
 (.1/152الىظاـ، شرح الشافية  )ج ((9

 في )ـ(: )بكسر(. ((10
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( ًإذىا  كىاألىٍصػػؿي )ثيبىيىػػةه([ (2): ]ًفػػي )ثيبىػػةو((1)قىٍكليػػوي  ٍحػػذيٍكؼه ًهػػٍف )ثىبٍَّيػػتى ٍىػػا هى هى مىػػِ أىفَّ الى فىػػاألىٍكثىري عى
اؽو  ػػازى أىبيػػك ًإٍسػػحى ، كىأىجى ٍعػتى هى جى
ػػاًع أىٍف يىعيػػٍكدى بىٍعػػضه ًإلىػػِ  (3) ٍعىىػػِ االٍجًتهى (  أًلىفَّ هى ( )يىثيػػٍكبي أىٍف يىكيػػكفى ًهػػٍف )ثىػابى

ػػذىا يىكيػػٍكفي  ٌى مىػػِ  ػػكعي، فىعى ( الريجي ، ك)الثَّػػٍكبي ٍىػػا  بىٍعػػضو ٍيىي ػػًخ، فىيىكيػػكفي عى قىػػعى ًفػػي بىٍعػػًض الىُّسى ػػا كى بىػػةن( كىهى ًي )ثيكى أىٍ ػػمي
ًي. ض. هي ٍيىىا  أًلىفَّ بىٍحثىىىا فىٍيهىا حيًذؼى الى ٌى  هىٍحذيٍكفىةن، لىًكٍف الى يىً حُّ التىٍهًثٍيؿي 

ٍىا  [(4)قىٍكليوي: ]كىاألىٍصؿي )ثىبىيىةه( ٍىا كىاكه ييرىادي ًب هى : إفَّ الى ا–ًقٍيؿى ٍكًض. -أىٍيضن سىطي الحى  كى

ٍمًعيىػا[ ٍجيىٍيًف ًفػي جى ػكىازي الػكى ـى جى ٍىػاًف  قىٍكليوي: ]فىعيًمػ ػاءى الكىٍج ػا–جى ػا  -أىٍيضن ٌيهى كىا ٍهػًع )ثيبىػةو(، حى ًفػي جى
ٌىًرمُّ  ٍك  .(5)الجى

قىػاؿى ًفػي القىػاهيٍكسً  قىٍكليوي: ]كىًىيى ًقٍطعىػةه ًمػفى الشَّػٍيًء[
ػةي((6) ػػ)ًعدىةو(: الًفٍرقىػةي كالًقٍطعىػةي  (7): )الًعضى كى

( ا )الًعضيكفى : كى (، قىاؿى ٍهعي )ًعضيكفى ، الجى ٍىاًء.كالكىًذبي ًو بال ٍهعي ًعضى    لسٍِّحري جى

                                                             
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )حذؼ الهً. ض(. ((1
ػػا_ بهعىػػِ  ((2 ، كالجهػػع )ثيبنػػِ(، الهػػاء إليػػً يثػػكبي  الػػذم الحػػكض كسػػط)الثُّبىػػةي(: الجهاعػػة هػػف الىػػاس، كتػػأتي _أيضن

(. ك  (، ك)ًثبيكفى (، ك)ثيبيكفى ٍأخيكذىة ًٌيى : األكؿ ،في أ ؿ الكمهة عمِ رأييف الٌمغة أٌؿ اٍختمؼ قدك)ثيبىاته   (ثػاب) هػف هى
ػػاد :أىم كىػػافى  كرىجػػع، عى ٍىا كى بػػة) أىٍ ػػم ػػا( ثيكى ػػٌهتً  فىمىهَّ ا اٍلػػكىاك، حػػذفتً  الثَّػػاء ضي ٍيبػػة): كتى ػػغيٌر ػػا: كىالثػػاىي .(ثيكى  هػػف اعتبٌر

ة، األىسهاء ـ ٌيكى  فالساقط ،(ثيبىيىةن )فيككف أ مٍا  الىَّاًق ى ػٍيف فالسَّػاقط األىكؿ القىػٍكؿ ًفػي كىأها القىٍكؿ، ٌىذىا ًفي اٍلًفٍعؿ الى  عى
كلكفَّ الذم يىاسب ٌذا الهكضع أف ىعتبر أفَّ الهحذكؼ ٌك الـ الفعػؿ، فيكػكف األ ػؿ )ثيبىيىػةن(. ابػف سػيدي،   .الًفٍعؿ

رم، ال ػحاح )ج10/216الهحكػـ كالهحػػيط األعظػـ )ج ػػرم، تٍػذيب المغػػة )ج1/95(، كالجػػٌك (، 15/113(، األٌز
 (.1/371كالعكبرم، التبياف في إعراب القروف )ج

 كلػػد. كالمغػػة بػػالىحك عػػالـ: الزجػػاج إسػػحاؽ أبػػك سػػٍؿ، بػػف السػػرم بػػف إبػػراٌيـ( ٌػػػ311ت)الزجػػاج إسػػحاؽ أبػػك ((3
ًي  الىحك إلِ كهاؿ. الزجاج يخرط فتكتً في كاف. بغداد في كهات ػ  كزيػر) سػميهاف بػف ا عبيػد كطمػب. الهبػرد فعمَّهى

 الػكزارة كلػي أف إلػِ ابىػً لػً فػأدب الػكزير، فطمبػً الزجػاج، عمػِ الهبرد فدلً القاسـ، البىً هؤدِّبنا( العباسي الهعتضد
 هػف. كغيػري ثعمػب هػع هىاقشػات لمزجػاج ككاىػت. كبيرة ثركة أياهً في فأ اب كتابً، هف القاسـ فجعمً أبيً، هكاف
 فػػػي( كأفعمػػػت فعمػػػت)ك كالمغػػػة، األدب فػػػي( األهػػػالي)ك(، اإلىسػػػاف خمػػػؽ)ك(، االشػػػتقاؽ)ك(، القػػػروف هعػػػاىي: )كتبػػػً

 ك(، 316ص) كهعاىيػً القػروف إعػراب، الزجػاج: اىظػر(. القػروف إعػراب)ك  المغػة، فػي( الهثمػث)ك، األلفػاظ ت ريؼ
ة، البركات أبك: األىبارم  (.1/51ج) األدباء هعجـ، الحهكم كياقكت(، 183ص) األدباء طبقات في األلباء ىٌز

 في )ؾ(: )بثية(. كفي )ـ(: )ىثىية(. ((4
رم، ال حاح )ج ((5  (.6/2291الجٌك
 (.1312الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((6
﴾-تعالِ-كردت في قكلً  ((7 عىميػكا اٍلقيػٍروفى ًعًضػيفى قيػكا اٍلهيٍشػًرًكيفى  فَّ [  أم: إ91]الحجػر: :﴿الَّػًذيفى جى ٍيـٍ  فىرَّ ، أىقىػاًكيمى ًً  ًفيػ

عىميكيي  ًسٍحرنا كىًذبنا فىجى ٍىاىىةن  كى كى ًشٍعرنا كى ًى(  كى تمؼ في أ ؿ الكمهة عمِ رأييف، األكؿ: أ ؿ الكمهة الٍاء )عىضى  ألىىٍا. كاخي
مىػػِ تيٍجهػػع دُّ  ،(شػػفايو ) ًهثٍػػؿً  (ًعضػػايو ) عى ٍهػػعً  ًفػػي الٍػػاءي  فتيػػرى ػػغَّري  ،اٍلجى مىػػِ كتي ى ٍىة) عى ػػٍي  بىًعيػػره  :فىييقىػػاؿي  ًإليٍػػا كييٍىسىػػب ،(عيضى
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قىػػػػاؿى  كى
ٍهػػػػعي (1) ، جى ػػػػٍحري ٍٍتىػػػػافي كالسِّ ػػػػًذبي كالبي (: الكى ػػػػػ)ًعىىبو ًي( كى ػػػػ )الًعضى ٍىػػػػاًء، كى : ًهػػػػٍف بىػػػػاًب ال : ًقٍيػػػػؿى

(2) 
(، كىًعزىةو  ٍكفى ًي( (3))ًعضي ، ك)العىاًض كىًعًزٍيفى

(4).  : السَّاًحري

ػػػيىةه([ ٍىىىػػػةي( قىٍكليػػػوي: ]كىاألىٍصػػػؿي )ًعضى )ال ٍىػػػاًء الى ًبالتَّػػػاًء. كى ًي( ًبال ػػػ )العىضى ػػػاًد. كى ػػػيى ًبفىػػػٍتًح الضَّ ًٌ
(5) ،

ًف القىًبٍيًح. : عى ًقٍيؿى  ًبتىٍحًرٍيًؾ الىُّكًف: ًكىىايىةه ًعًف الشٍَّيًء، كى

ٍكتيوي([: ]ًقٍيؿى (6)قىٍكليوي  . ىيكى ًمفى )عىضى ًة( الكىاكى افي ًهفى )الًعضى  فىيىكيٍكفي الىٍُّق ى

: )أىٍمػػػكىةه  ػػػًذفىًت الػػػكىاكي اٍعًتبىاطنػػػا. كى (7)(قىٍكليػػػوي: ]كىاألىٍصػػػؿي [ فىحي
ػػػةي((8) )األىكىهى

ػػػاًؼ.  (9) ٍىٍهػػػزىًة كىالكى ًبفىػػػٍتًح ال
ٍىا. فىٍتًح ِـّ الرَّاًء كى ٍبكىةي( ًبضى )الرُّ  كى

                                                                                                                                                                               

ًٍي،  ًٌي،  كبىًعيره  يىٍرعاٌا، ًلمًَّذم ،ًعضى بؿه  ،ًعضا يَّةه  كاً  ًٌ (، ًعضػا ػكى ٌيػكى ، الثػاىي: أ ػؿ الكمهػة الػكاك )عىضى ًي  ًهػفٍ  كى ػٍكتي   عىضى
ًي  :أىمٍ  ٍقتي (، كابػف 3/360، كذٌب أبك عمػي الفارسػي إلػِ أىٍػا ت ػمح أف تكػكف بالٍػاء كالػكاك. سػيبكيً، الكتػاب )جفىرَّ

 (.2/252جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج
 (.1249ص) الهحيط القاهكس أبادم، الفيركز ((1
 في )ؾ(: )الجهع(. ((2
 في )ؾ(: )كغرة، كغريف(. ((3
 ( في )ؾ(: )العاضي(. كفي )ـ(: )العا يً(.(4
ٍىىىةي(:  )الٍىيً(. ( في )ـ(:(5 يى ال (، ك ًذٍكرييي  ييٍستىٍفحىشي  الشَّيء عىفً  ًكىاية ًٌ ٌىىىػكاته (، ك) ٌىىىاته ٍحػذيكؼي ، كالجهع )  هىػفى  اٍلهى
ٍىىةً ) ، (ال ٌىٍىكىةه(،  اأى مٍف اٍلكىاكي تىٍ ًغيرييي ) رم، ال حاح )ج كى ٌيىىيَّةه(. الجٌك (6/2536.) 

ًً  بعػد العبػارة ٌػذي أكرد(: ط) فػيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلػً: )هػف العضػة الػكاك(. ك  ((6 ، [أىٍهػكىةه  كىاألىٍ ػؿي : ]قىٍكًلػ
 .  هت بلن  السياؽ يككف حتِ الترتيب  ٌذا عمِ أىٍا: كال كاب

ػػػػةي(: الههمككػػػػة خػػػػبلؼ الحػػػػرة  أم:  ((7 ( عمػػػػِ كزف العيبيػػػػكدىةً  ذاتي  الهػػػػرأىةي )األىهى (، ك)وـو ػػػػكاته ػػػػاءه(، ك)أىهى ، كالجهػػػػع )ًإهى
: ]الطكيؿ[ شِّي، قاؿ الشاعري (، كها حدث فيٍا هف إعبلؿ هكضحه في كبلـ الهيحى  )أٍفعيؿو

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكءو  هىحى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  سى ٌٍ ٌٍري  أى ٌٍمىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ  أى
 

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػةي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكءو  هىحى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  سى ٌٍ ٌٍري  أى ٌٍمىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ  أى
( ،(افو كى هٍ إً ) عمِ -اأيضن – كتجهع   ، قاؿ القتاؿ الكبلبي: ]البسيط[إخكاف :هثؿ ك)أيٍهكافو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعكىىي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  أهَّ
 

 ًباٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  اإًلٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىافً  بىىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تىراهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإذا  
ييٍركىل  كىايي  األيٍهكىاًف، بىىيك: كى ،( األىهىةً ) هىفى  كاٍلهىٍحذيكؼي . المٍِّحيىاًىيُّ  رى ، بدليؿ جهعٍا )أيٍهكىاف(. سػيبكيً، (أىٍهكىةه ) فأى مٍا اٍلكىاكي

(، كالسػػػهيف الحمبػػػي، الػػػدر اله ػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب 248(، كابػػػف دريػػػد، جهٍػػػرة المغػػػة )ص3/402الكتػػػاب )ج
 (.2/415الهكىكف )ج

 في )ـ(: )أم: فحذفت الكاك، كقيؿ: ٌك(. ((8
ػػةي  ((9 ٍبػػكىةي  أم: الهكػػاف الهرتفػػع هػػف األرض، )األىكىهى ػػي الرَّ (، ٌك ـى ػػ قيػػؿ(: أ ػػمٍا )أىكى قيػػؿ، اٍلجبىػػاؿ دكف ٌيػػكى : كى ػػيى : كى ًٌ 

ا اارتفاعن  شدأ ٌك الًَّذم اٍلهكضع ٌيكى  حكلً، ًههَّ ـه،  .احجرن  يككف أىف يبم  الى  غميظ كى ـه، كأىٍكػ ، كأىكىػ كالجهع: وكىاـه، كأىكىهىاته
رم، ال حاح )ج ـه. الجٌك ـه، كا ىكىاـه، كوكي  (.5/1862كأيكي
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([: (1)قىٍكليػػوي  ػػكو مىػػى )آمي ًمعىػػٍت عى ٍىٍهػػزىةي الثَّاًىيىػػةي أىًلفنػػا  ]فىجي (، قيًمبىػػًت ال ػػػ)أىٍفميسو ( كى (: )اٍءهيػػكه أىٍ ػػؿي )وهيػػكه
ارى )وهيكنا(، ثيّـَ قيًمبىًت الكىاكي يىاءن ًإلىِ وًخًر العىًهًؿ. (، فى ى ـى كبنا، كىهىا ًفي )ودى  كيجي

) : ) [(2)قىٍكليوي: ]فىييقياؿي ىىًذًه )آـو ػا األىٍ ػؿي كيٍسػرى هى ػهَّةو، كى ٍىػا بىٍعػدى ضى ًف (، فىقيًمبىػًت الػكىاكى يىػاءن  ًلتىطىرُّ وهيػكه
.) ؿى )قىاضو ٍىا  ًلهيىىاسىبىًة اليىاًء، ثيّـَ أيًعمٍَّت إٍعبلى  قىٍبمى

([(3)قىٍكليوي  ؿى )قىاضو ( : ]ثيَـّ أيًعؿَّ إٍعَلى ٍهًع )دىٍلكو ( ًفي جى  .(4)ًهٍثؿي )أىٍدؿو

[(5)قنٍكليػوي  ُـّ ٌىػ : ]قيٍمػتي ػػ ًد أىعى ًً ًبىىػاءي الهيٍفػرى ـى ًفٍيػ ػًم ػا سى : هى ٍهػعى التٍَّ ػًحٍيحى ػكىابي لىػٍيسى ًبشىػٍيءو  أًلىفَّ جى ذىا الجى
كا ًفػي تى  ػػا ذىكىػػري : هى ػػًؿ األىًكلىػػِ أىٍف ييقيػاؿى ، بى ًً ػػـ ًفػػي تىٍعًريًفػ ًٍ ًق ًلٍيًؿ ًإٍطبلى ٍهػػًع ًهػٍف أىٍف يىكيػػكفى أىكَّالن كىوًخػػرنا، ًبػدى ٍعًرٍيػػًؼ الجى

ػػحً  ػػا الػػكىاكي كالىُّػػال َّ ًٍ ػػافى ًفٍي ػػا كى لىًكػػٍف لىهَّ ، كى ٍهػػعي تىٍكًسػػيرو ػػًذًي األىٍهًثميػػةي جى ٌى  : مىػػِ الغىالػػًب، أىٍك ييقيػػاؿى كفي أىًك ٍيًح ًبىىػػاءن عى
ٍكرىًة. ض. ٍهعى تىٍ ًحٍيحو اٍعًتبىارنا ًبال ُّ  األىًلؼي كالتَّاءي تيسىهَِّ جى

ا-ٍىبىًغي أىٍف يىقيٍكؿى يى  قىٍكليوي: ]ًإالَّ بىٍعدى مىًجٍيًء األىًلًؼ[  : كىالكىاك كالىُّكف. ض.-أىٍيضن

تيٍحذىؼي التَّاءي. قىٍكليوي: ]نىٍظميوي[ رَّؾي العىٍيفي كى بىٍعدى ذىًلؾى تيحى  كى

 (6)]جهع التكسير لمثبلثي ال فة[

فىةي  قىٍكليوي: ]الًصفىةي: لىمَّا فىرىغى[  ٍىا بً  (7)ال ِّ ٍى ٌىذىا بيًحثى عى ٍهًع التٍَّ ًحٍيًح.الًَّتي قيبىٍيؿى     اٍعًتبىاًر جى

                                                             
 (.العىًهؿً  وًخرً  ًإلىِساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((1
(، ساقط في )ـ(. ((2  )ٌذي وـو
   (.وًخًريً  ًإلىِ ييٍذكىرٍ  لىـٍ ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((3
4))  :  الىحك في األ كؿ السراج، ابف (.قىاضو ) هعاهمة عيكهمتى  ثّـَ  قبمٍا، ها ككيًسرى  ياءن، الكاك تقمب ،أدليكه أ ؿ أدؿو
 (.3/256ج)

ـى فيً بىاءي الكاحًد، كفي بعض األهثمًة هف قكلً  ((5 : جهع الت حيح ها سم يق د قكؿ -ىص الجاربردم: حفإف قمتى
حى بػػاب تىٍهػرةو إلػِ ٌىػػا، لػـ يسػمـ فيػػً بىػاء الكاحػد بسػػقكط التػاء كتحػرؾ العػػيف، -ابػف الحاجػب فػػي الشػافية ػحِّ ذا  ي : كا 

: لػػـ تحػػرؾ العػػيف كلػػـ تحػػذؼ التػػاء هىٍػػا إال بعػػد هجػػيء األلػػؼ  فكيػػؼ عػػدٌَّا اله ػػىؼ هػػف جهػػع الت ػػحيح، قيمػػتي
ًيح. ابػػػف الحاجػػػب، الشػػػافية فػػػي عمهػػػي ال ػػػرؼ كالخػػػط  ػػػ ـى بىػػػاؤي كىظهي كالتػػػاء لمجهػػػع، فقػػػد كرد الجهػػػع عمػػػِ هػػػا سػػػم

 (.1/504)ج م(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربرد74-73)ص
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لـ يذكر إلِ وخري(. ((6
(، كلـ يكف هعتؿ العيف، فإىػً غالبنػا يجهػع عمػِ  ((7 تجهع ال فة جهع تكسير بحسب كزىٍا، فإذا كاف كزىٍا )فىٍعؿو

 ،) (، كػػ)ً عىابو ػا)ًفعىػاؿو ػا–، كجػاء فػي جهػع ٌػذ البػاب (أىٍشػيىاخو )كػػ( أىٍفعىػاؿو ) عمػِ يجهػع فإىػً العػيف، هعتػؿ كأهَّ  -أيضن
( كػػػػ)ًضٍيفى  ػػػي: )ًفعىػػػاؿه (، ك)ًفعىمىػػػةه( كػػػػ)ًرطىمىةو(، ثهاىيػػػة أكزاف أخػػػرل، ٌك ٍيكؿو ( كػػػػ)كي (، ك)فيعيػػػكؿه ( كػػػػ)كيٍغدىافو فه (، ك)فيٍعػػػبلى افو
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ٍهعى التٍَّكًسٍيرً  ٍىا جى ٍى ٍيىيا فىييٍبحىثي عى ٌى أىهَّا 
ٍيهىا.(1) ٍىرى الفىٍرؽي بىٍيىى  ، فىظى

التٍَّصًحٍي ي ًلٍمغىرىًض[  ػا  قىٍكليوي: ]كى حى بىػابي )تىٍهػرىةو([، ًإهَّ ػحِّ ذىا  ي : ]كىاً  ًً ًفػٍي قىػٍكًؿ الشَّػاًرًح، ًفػي شىػٍرًح قىٍكًلػ
ـٍ ييٍذكىٍر ًإلىِ وًخًرًي. /ؽ ًي لىٍك لى  ب/ 92أًلىفَّ سىبىبى ذىًلؾى التٍَّغًيٍيًر قيرِّبى ًهفى التٍَّكًسٍيًر، أىٍك أًلىىَّ

) )كيٍغدىافو ِـّ الػكى  [(2)قىٍكليوي: ]كى ـي: الػدًَّىيُّ األىٍ ػًؿ، الشَّػًحٍيحي الػىٍَّفًس. ٌيكى ًبضى ػةو. كىالمًَّئػٍي هى ػٍيفو هيٍعجى اًك كىغى
: قىػػاؿى ًفػػػٍي القىػػاهيٍكسً  ٍٍػػؿي كىالكى
ػػفٍ (3) ًي  : هى طىػػػ ػػٍيبي  كخى ًي -الشَّ الىطىػػػ الىػػػةن،  أىكٍ  -أىٍم: خى ًي بىجى كىرىأىٍيػػتى لىػػ

ػػػاكىزى  (4) ػػٍف جى هى
ًثٍيفى أىك ًثٍيفى  أىٍربىعنا الثَّبلى ثىبلى ،كى ٍٍمكفى ٍهعي: كى ، الجى ٍهًسٍيفى ، ًإلىِ ًإٍحدىل كىخى ٍىاؿه ، كًك ٍٍبلفه َّؿه، ككي . اىتٍػِ.  ككي كريكَّػعو

ًرطىمىةه  كى
: أىٍحكىٍهػتي ال(5) ػةن، ييقيػاؿي ـٍ تىً ػٍر هيٍحكىهى ًي: لىػ تىػ ـٍ قيكَّ ـٍ يىٍسػتىٍحًك ٍعىىػِ لىػ هى فىٍتًح الطَّػاًء، كى شَّػٍيءى : ًبكىٍسًر الرَّاًء، كى

ـى  ـه الى ً ػفىةه، كى  فىاٍستىٍحكى ًي اٍسػ ًً  أًلىىَّػ ـي ًفٍيػ ػا الكىػبلى ًً فىمىػٍيسى ًههَّ في ًبػ ارى هيٍحكىهنا، أىهَّا الرٍَّطؿي الًَّذٍم ييػٍكزى ٌيػكى أىم:  ى
ػػاءى فىػػٍتحي اليىػػاءً  سيػػكيٍكًف اليىػػاًء، كىجى ػػًة، كى هى ةه: ًبكىٍسػػًر الهيٍعجى ًشػػٍيخى ًي أىٍرطىػػاؿه. كى ٍهعيػػ ًبػػالفىٍتًح كىالكىٍسػػًر، كىجى
ػػا– (6) . -أىٍيضن

                                                                                                                                                                               

ذا كػػا اءى(. فت ػػير األبىيػػة عشػػرة. كا  ءي( كػػػ)سيهىحى (، ك)فيعىػػبلى ( كػػػ)سيحيؿو (، ك)فيعيػػؿه ( كػػػ)كيٍردو ةو(، ك)فيٍعػػؿه ف ك)ًفٍعمىػػةه( كػػػ)ًشٍيخى
) ( فإىً يجهع كثيػرنا عمػِ )أىٍفعىػاؿو ( فإىػً  كزف )ًفٍعؿو ذا كػاف كزىٍػا )فيٍعػؿو (. كا  ( كػػ)أىٍجميؼو (، كجػاء ىػادرنا )أىٍفعيػؿه ؼو كػػ)أىٍجبلى

(، كجػاء قمػيبلن عمػِ  ( كػػ)أىٍبطىاؿو ( فإىػً يجهػع كثيػرنا عمػِ )أىٍفعىػاؿو ذا كػاف كزىٍػا )فىعىػؿو (. كا  ( كػ)أىٍحرىارو يجهع عمِ )أىٍفعىاؿو
(، ك)فً  ي: )ًفعىاؿه( كػ)ًحسىافو ذا أربعة أكزاف أخرل، ٌك (. كا  (، ك)فيعيػؿه( كػػ)ىي يؼو ( كػػ)ذيٍكرىافو فه (، ك)فيٍعػبلى ( كػػ)ًإٍخكىافو فه ٍعبلى

ػػي: )ًفعىػػاؿه(  (، كجػػاء قمػػيبلن عمػػِ ثبلثػػة أكزاف أخػػرل، ٌك ( كػػػ)أىٍىكىادو ( فإىػػً غالبنػػا يجهػػع عمػػِ )أىٍفعىػػاؿو كػػاف كزىٍػػا )فىًعػػؿو
اعىِ(.  (، ك)فىعىػػالىِ( كػػػ)كىجى ( كػػػ)خيشيفو (، ك)فيعيػػؿه اعو (. كػػ)ًكجى ( كػػػ)أىٍيقىاظو ( فإىػػً يجهػػع عمػػِ )أىٍفعىػػاؿو ف كػػاف كزىٍػا )فىعيػػؿو كا 

 .) ( كػػػػ)أىٍجىىابو ػػػك قميػػػؿ فػػػي ال ػػػفات، فإىػػػً يجهػػػع عمػػػِ )أىٍفعىػػػاؿو (، ٌك ف كاىػػػت عمػػػِ كزف )فيعيػػػؿو  هجهكعػػػة شػػػاٌيف،كا 
 (.213-1/211، كاليزدم، شرح الشافية )ج(508-1/505ج) الشافية

ىهػا تجهػع جهػع ت ػحيح  ألىٍػا أشػبٍت الفعػؿ، كالفعػؿ ال يجهػع، ال فة في األ ؿ ال تجهع جهع تك ((1 سػير، كا 
بػؿ يمحػؽ فػي وخػري عبلهػات تػدؿ عمػِ الجهػع، لكػف سػهع عػف بعػض جهػع تكسػير لػبعض ال ػفات  لككىٍػا اسػهنا 

 أف إال ،كالتػاء كاأللػؼ كالىكف بالكاك فاجهع الكبلـ في ذلؾ إلِ احتجت إذا فأها كسائر األسهاء، قاؿ ابف السراج: ح
(، كشػػاٌيف، 3/16ح. ابػػف السػػراج، األ ػػكؿ فػػي الىحػػك )جعميػػً فتكسػػر اشػػيئن  ذلػػؾ هػػف كسػػركا قػػد العػػرب أف تعمػػـ

 (.506-1/505هجهكعة الشافية، شرح ىقري كار )ج
ػػي بهعىػػِ الضػػعيؼ،  ((2 (، ٌك هػػف ،اٍلقىػػٍكـ أىكغػػادً  هػػف فيػػبلفه : ييقىػػاؿ)كيٍغػػدىاف(: جهػػع )كىٍغػػدو  هػػف :أىم  اٍلقىػػٍكـ كيغػػداف كى
عىفىائٍـ ئٍـأىًذال ، كالدىيء الذم يخػدـ بطعػاـ كضي ي: خفيؼ العقؿ، كالخسيس، كخادـ القـك ، كتأتي بهعاىي أخرم، ٌك

رم، تٍذيب المغة )ج  (.8/154بطىً، كالمئيـ. األٌز
 (.1054الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((3
 في )ط(: )أم(. ((4
5))  ) ٍطػؿو قيػؿ ،الضػعيؼ الغيػبلـي   -كتجػكز بالكسػر–)الرِّطىمىةي(: جهػع )رى ػؽي  ٌيػكى : كى ًٌ  تىٍشػتىدَّ  لػـ الَّػًذم أىك ًلبلٍحػًتبلـ، الهيرا

ًي، لـ ًعظىاهي ًي  تىٍستىٍحًكـٍ  كى تي  (.29/79. الزبيدم، تاج العركس )جقيكَّ
 )كجاء فتح الياء(: ساقط في )ط(. كفي )ـ(: )بفتحٍا(. ((6
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كيٍرده  كى
سيػػكيٍكًف الػػرَّاءً (1) ِـّ الػػكىاًك كى ػػ ًكرىاده ًبكىٍسػػًر الػػكىاكً (2): ًبضى : أىٍكرىاده كىالغىاًلػػًب، كى ٍهػػًع كيٍردو ػػاءى ًفػػػي جى ، كىجى

(3) ًً ًبػػػ ، كى
ًبًضػيىاؼو  كى
ػػا– (4) ػػٍقرىةي (5)تىً ػػٍيري األىٍبًىيىػػةي عىشىػرىةه  -أىٍيضن . كىالشُّ

ٍهػرىةه  (6) ػػاًف حي ًي ًفػػي اإًلٍىسى تي ػػرى ػػاًفيىةه، كبىشى اًئمىػػةه   ى  ًإلىػػِ هى
ٍهرىةه  ٍيًؿ حي ًفي الخى اًفيىةه  البىيىاًض، كى ٍىا يىٍحهىرُّ   ى ، فىًإفً  العيٍرؼي  هىعى دَّا كالذىىىبي اٍسػكى

ٍيػكى  (7) ٍيػتي  فى الكيهى
 (9)، كىػذىا قػاؿ(8)

احً  حى ـى تىٍفًسٍيري الكيهىٍيتي ًفي التٍَّ ًغٍيًر. (10)ًفي ال ِّ تىقىدَّ سيحيؿه ، كى كى
مىتىٍيًف هىٍضهيٍكهىتىٍيًف.(11) ٍٍهى  : ًبهي

([(12)قىٍكليوي   ًقٍيػؿى (13)ًقٍيؿى  : ]ًفي )كىٍغدو ، كى ًً ـي ًبطىعىاـً بىٍطًىػ ٌيكى الًَّذٍم يىٍخًد ػا–:  ٍىاـً  ًهػفٍ  : ًقػٍدحه -أىٍيضن  ًسػ
ٍيًسرً  ًي. ىىً يبى  الى  الهى  لى

 ]) )ًرطىمىةه( ًفي )رىٍطؿو ًؿ الرٍَّخكً  قىٍكليوي: ]كى  .(14)ًلٍمرَّجي

 ) )أىٍجميػػؼه : ]كى ػػنٍّؼي قىػػاؿى اليميصى
(15) ] ـى لىػػٍـ  نىػػاًدره : ًلػػ ػػفى  فىػػًإٍف قيٍمػػتى ًً هى ػػا ًفٍيػػ ػػٍرؼى هى ( ال َّ يىٍهىىػػٍع )أىٍجميػػؼه

اًهدىًة ًفي االٍسًتٍعهىاًؿ، فى ى  رىل هيٍجرىل األىٍسهىاًء الجى ـٍ يىٍهىىٍع  أًلىىًَّ جى : ًإىَّهىا لى فىًة؟ قيٍمتي ٍزًف كىال ِّ ًي لىػٍيسى الكى ارى كىأىىَّػ
ًي ًلٍمجى  ًي عىاًرضه  أًلىىَّ ٍزًف لى ٌىذىا الكى ٍ ؼه هىعى  ًً كى . إقيمدًفٍي ٍهًع الى ًلٍمكىاًحًد فى يًرؼى ًلذىًلؾى

(16). 

                                                             
ٍرده، فىػػػرىسه : ييقػػاؿي  ((1 ٍرده : لؤلسػػدً  كييقػػػاؿي . كاألٍشػػػقرً  الكيهيػػػتً  بىػػٍيفى  كػػػاف إذا كى ػػػا فػػرؽي : عيبىٍيػػػدىة أىبيػػػك قىػػػاؿى  .كى  الكهٍيػػػتً  بىػػػيف هى

يػػؿ ًفػػي كاألٍشػقر ٍيػػكى  أىحهػػرٍيف كاىىػا فىػػًإف ،كالػػذَّىىبً  بػالعيٍرؼ اٍلخى ، فى ف أىٍشػقىري ٍيػكى  أىٍسػػكديف كىاىىػػا كىاً  الفػػارابي، هعجػػـ  .كهٍيػػته  فى
رم، تٍذيب المغة )ج3/205ديكاف األدب )ج  (.10/90(، كاألٌز

 )الراء(: ساقط في )ط(. ((2

 الكاك(: ساقط في )ـ(. ( )بكسر(3
 في )ـ(: )يً كهضاؼ(. ((4
 ( في )ؾ(: )تسعة(.(5
 ( في )ـ(: )العشرة(.(6
 ( في )ؾ(: )اسكد(.(7
 في )ؾ(: )الكهة(. ((8
 )قاؿ(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(. ((9

رم ((10  (.2/701: ال حاح )جالجٌك
ك الثكب األبيض هف القطف. ابف دريد، جهٍرة المغة )ج ((11 ، ٌك  (.1/322)السيحيؿي( جهع سىٍحؿو
 ساقط في)ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ف رؼ لذلؾ. إقميد(. ((12
رم، ال حاح )ج ((13  (.2/552الجٌك
رم، تٍذيب المغة )ج1/126الفارابي، هعجـ ديكاف األدب )ج ((14  (.13/217(، كاألٌز
رم، ال حاح )ج(15 (، يقاؿ: أعرابي جمؼ  أم: جاؼ. الجٌك (: جهع )ًجٍمؼو  (.4/1339( )أىٍجميؼه
 هحقػؽ: اىظػر(. ٌػػ700ت)الجىػدم عهر بف هحهكد بف أحهد: الديف لتاج( اإلقميد)بػ: الهسهِ، الهف ؿ شرح ((16
 الظىػكف كشػؼ، كخميفػة(، 1/52ج) العثيهػيف سػميهاف بػف الػرحهف عبػد: الدكتكر( ٌػ617ت)لمخكارزهي(، هيرالتخ)
 .(1/254ج) األعبلـ، كالزركمي(، 2/1776ج)
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 ]) ػػػؼه )نيصي : كىاٍهػػػرىأىةه (1)ييقيػػػاؿي  قىٍكليػػػوي: ]كى ييقىػػػاؿي ، كى ػػػؼه ػػػؿه ىى ى : ًإذىا كىاىىػػػٍت بىػػػٍيفى  : رىجي ػػػؼه ًدٍيثىػػػةً  ىى ى  الحى
ـه( )ًزيىػػػػػ كالهيًسػػػػػىًَّة. كى
)العىٍبمىػػػػػةي( (2) فىػػػػػٍتًح التٍَّحًتيَّػػػػػًة. كى ًبكىٍسػػػػػًر الػػػػػزَّاًم، كى

ػػػػػدىةً  (3) سيػػػػػكيكًف الهيكىحَّ ًبفىػػػػػٍتًح العىػػػػػًيًف، كى
(4) .

ػػةي( )الكىٍهشى كى
(5) ) )الًعٍمػػبي ػػةو. كى هى ًشػػٍيفو هيٍعجى ػػاًؼ، كى ػػٍتًف  (6)ًبفىػػٍتًح الكى ٌيػػكى ًفػػي الهى ، كى ـً ًبكىٍسػػًر العىػػٍيًف، كى سيػػكيٍكًف الػػبلَّ
ـً   .(7)ًبفىٍتًح البلَّ

نٍّؼي  قىاؿى الميصى
ييٍجمىعي ًإلى آًخرًه[(8) : ]كى

ًهٍيػ  ًء الػذُّكيٍكًر، جى ػفىاًت ًبػالكىاًك كىالىُّػٍكًف ًإذىا كىػافى ًلٍمعيقىػبلى عي ال ِّ
ٍىػػػا ًبػػػاألىًلًؼ كىالتَّػػػ ىَّػػػًث ًهٍى ٍهػػػعي الهيؤى ػػػا جى (، كىأىهَّ ػػػىيٍكفى سى )حى (، كى ٍكفى ػػػًذري )حى (، كى ًشػػػىيٍكفى ) خى (، كى ػػػٍعبيٍكفى : ) ى اًء الى ىىٍحػػػكى

غىٍيرى 
(9). 

فىًة. قىٍكليوي: ]كىأىمَّا ميؤىنَّثيوي[؛ ٌىذىا القىًبٍيًؿ ًهفى ال ِّ  أىٍم: هيؤىىَّثي 

 ]جهع ها زيادتً هدة ثالثة كرابعة كخاهسة[
ا ًزيىادىتيوي مىدَّةه[  ـى مى قىدَّ كىابي سيؤىاؿو  قىٍكليوي: ]كى جى

ًً هىدَّةه ثىاًىيىةه.(10) ـى هىا ًزٍيدى ًفٍي ًي يىٍىبىًغي أىٍف ييقىدِّ ٌيكى أىىَّ  ، كى

                                                             
رم، تٍذيب المغة )ج(1  (.12/143( األٌز
( إذا ق ػػد بٍػػا ال ػػفة فٍػػي التفػػرؽ، يقػػاؿ:  ((2 ٍيػػـو ـه(: جهػػع )زى ـه )ًزيىػػ ـه  لىٍحػػ ػػؿه    أم:ًزيىػػ ذا ق ػػد بٍػػا هيتىفىػػرِّؽه  هيتىعىضِّ ، كا 

 (.12/279(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج2/830االسـ فٍي اسـ فرس أك ىاقة. ابف دريد، جهٍرة المغة )ج
ٍمػػًؽ،  ((3 ٍبػػؿي  رجػػؿه )العىٍبمىػػةي(: يقػػاؿ اهػػرأة عبمػػة  أم: تاهػػة الخى ٍبػػؿي  كفػػرسه . ضػػخهٍها :أم الػػذراعيف  عى  :أم الشىػػكل  عى

رم، ال حاح )جالقكائـ غميظ (. الجٌك ته  (.5/1757، كالجهع )ًعبىاؿه(، ك)عىٍببلى
 )الهكحدة، كالكهشة ... بكسر العيف، كسككف(: ساقط في )ط(. ((4
 (.2/143ابف سيدي، الهخ ص )ج .الضرعً  ال غيرةي  الىاقةي )الكىٍهشىةي(:  ((5
ػػؿه )ًعٍمػػبه(: يقػػاؿ:  ((6 ػػؿي  :اٍلًعٍمػػبي ، ك شىػػًديده    أم:ًعٍمػػبه  رىجي ـي  الرَّجي ػػٍخ ػػـً  كيفَّػػارً  ًهػػفٍ  الضَّ بىٍعػػضي  ،اٍلعىجى  اٍلًعٍمػػبى  ييٍطًمػػؽي  اٍلعىػػرىبً  كى

مىِ ٍهػعي  ،هيٍطمىقنا اٍلكىاًفرً  عى جه )كى  (عيميػكجه ) كىاٍلجى  الهىيػر اله ػباح، الفيػكهي(، 1/625(. ابػف فػارس، هجهػؿ المغػة )جأىٍعػبلى
 (.2/425)ج
كبلـ ابف جهاعة ٌىا هف باب التىبيً ال الت كيب  ألفَّ ابف الحاجب ق د جهع الكمهػة فقػاؿ: حكقػالكا: )ًعمىػبه(  ((7

ةو(ح. فاىتبً لذلؾ. ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص  (.74في جهع )ًعٍمجى
ًً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((8  (.ثىاًىيىةه  هىدَّةه  ًفٍي
كػػػ)عببلت( فػػي )عبمػػة(، ك)حػػذرات( فػػي )حػػذرة(، ك)يقظػػات( فػػي )يقظػػة(، كاسػػتثىي بىػػاء )فىٍعمىػػة( بفػػتح الفػػاء،  ((9

(، كقػػد جهعػكا )ًفٍعمىػػة( بكسػػر الفػػاء،  ػػاشو (، ك)كىٍهشىػة( عمػػِ )ًكهى ٍبمىػػةو( فإىػً جػػاء عمػػِ )ًعبىػػاؿو كسػككف العػػيف، ىحػػك: )عى
ػػ ( فػػي جهػػع )ًعٍمجى ػػا كاألسػػهاء. ةو(، قػػاؿ سػػيبكيً: كسػػككف العػػيف شػػذكذنا، ىحػػك: )ًعمىػػبه حكقػػالكا: عمػػب كعمجػػة، فجعمٌك

 (.2/213(، كاليزدم، شرح الشافية )ج3/620سيبكيً، الكتاب )ج
ا ثاىية، أك ثالثػة، أك رابعػة، أك خاهسػة، كقػدـ هػا زيادتػً هػدة ثالثػة   ((10 ىص الجاربردم: حفإف كاىت هدة، فٍي إهَّ

 (.1/510رح الجاربردم )جلكثرة أبحاثًح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، ش
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اءى (1)قىٍكليوي  جى (: ]كى ( ًفػي )قىػذىاؿو ػػ)قيذيؿو ثىػةي أىٍمًثمىػةو أيٍخػرىل كى (  [(2)ثىَلى مىػِ )فيعيػؿو ( عى رييي أىفَّ )فىعىػاؿى ًٌ ظىػا
ٍىقيكًؿ /ؽ ًً 93ًهفى الهىٍحفيكًظ كىالهى ٍي أ/ عىف ًسٍيبىكى

اًلػؾو (3) ًً اٍبفي هى مىٍي هىشىِ عى ، كى
ٍيػرييي  (4) كىغى

ًي ًهػفى الهيطَّػًرًد، لىًكػٍف  (5) أىىَّػ
ػػػػػٍرًط أىٍف الى  ػػػػػػ)قىبىا(ًبشى ـً كى  يىكيػػػػػكفى هيٍعتىػػػػػؿَّ الػػػػػبلَّ

(6)) ػػػػػاعىفنا كػػػػػػ)بىتَّاتو ، كىالى هىضى
ػػػػػةو، (7) هى هيٍعجى ( ًبقىػػػػػاؼو كى )القىػػػػػذىاؿي ، كى

)القىفىا( كى
ػدُّ (8) قىػٍد ييهى ٌيكى ًبالقىٍ ًر، كى : كىرىاءى العيىيًؽ كىالقىاًفيىًة، كى

تيؤىىَّػثي (9) ػٍف كىاكو تيػذىكَّري كى ًي عى ، كىأىًلفيػ
ىيٍقرى (10) ًي ، كى : (11)تيػ

هيٍىقىطىعي القىهىٍحديكىةً 
ٍحػديكىة( (12) )القىهى ًفي القىفىػا، كى

ٍىىىػةي (13) ٍىا الىَّاًشػزىةي  : ال سيػكيكًى ِـّ الػذَّاًؿ كى ػ ( ًبضى )األىذيفي ًي. كى فىٍكقىػ
(14) ،

ٍىا. سيكيٍكًى ( ًبفىٍتًح العىٍيًف كى )الهىعىزي  كى

                                                             
جهع تكسير، فبحسب بىائً، فػإف كػاف بىػاؤي عمػِ  -الذم هدتً ثالثة باأللؼ-إذا أردىا أف ىجهع االسـ الهذكر  ((1

 ) ػا–فإىً غالبنا يجهع عمِ )أىٍفًعمىػةو( كػػ)أىٍزًهىىةو(، كجػاء جهعػً  -هفتكح الفاء–كزف )فىعىاؿو (،  -أيضن ( كػػ)قيذيؿو عمػِ )فيعيػؿو
فو  ( ك)ًفٍعبلى ف كاف بىاؤي عمِ كزف )ًفعىاؿو ( كػ)عيىيكؽو(. كا  (، ك)فيعيكؿو فو فإىً غالبنا يجهع عمِ  -هكسكر الفاء–( كػ)ًغٍزالى

(، كجاء جهعػً  هيرو ( كػ)حي ػا–)أىٍفًعمىةو( كػ)أىٍحًهرىةو(، ك)فيعيؿو ف  -أيضن (. كا  اًئؿى ( كػػ)شىهى (، ك)فىعىاًئػؿى ( كػػ)ً ٍيرىافو فو عمػِ )ًفٍعػبلى
( كاف بىاؤي عمِ ك  ا–فإىً غالبنا يجهع عمِ )أىٍفًعمىةو( كػ)أىٍغًربىةو(، كجاء جهعً  -هضهـك الفاء–زف )فيعىاؿو عمِ  -أيضن

(، كيجهع بقمة عمِ )ًفٍعمىةو( كػ)ًغٍمهىةو(، كجاء هىً  ( كػ)زيقَّافو فو (، ك)فيٍعبلى ( كػ)ًغٍربىافو فو (، ك)ًفٍعبلى ( كػ)قيريدو عمِ كجً )فيعيؿو
( كػػػػػ)ذيب،  (. ركػػػػف الػػػػديف، شػػػػرح الشػػػػافية )جالىػػػػدرة )فيٍعػػػػؿه (، كالىظػػػػاـ، شػػػػرح الشػػػػافية 447-1/446( جهػػػػع )ذيبىػػػػابو

 (.157-1/155)ج
ا اٍلقىذىاؿي  ((2 ٍهعي  ،اأٍليذيفً  إلىِ اٍلقىفىا ىيٍقرىةً  بىٍيفى  هى قيذيؿه  أىٍقًذلىةه  :كىاٍلجى ًزلٌ . كى  (.1/375)ج الهعرب ترتيب في الهغرب، الهيطىرِّ
 (.3/602سيبكيً، الكتاب )ج ((3
 (.2/943(، كابف هالؾ، شرح عهدة الحافظ كعدة البلفظ )ج4/1833ابف هالؾ، الكافية الشافية )ج ((4
الػدر (، كالسهيف الحمبػي، 549(، كابف الىاظـ، شرح ألفية ابف هالؾ )ص3/275( ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج(5

 (.4/120عقيؿ، شرح ألفية ابف هالؾ )ج(، ابف 2/199اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج
رم، ال حاح )جلبستً إذا قىباءن، كتىقىبٍَّيتي . األٍقًبيىةي  كالجهع ييمبس، الذم: القىباءي  :قبا ((6  (.6/2458. الجٌك
( البتَّػػات: هفػػرد )أبتَّػػة(: هتػػاع البيػػت، كزاد الهسػػافر. كأبتَّػػة أ ػػمً: أبتتػػة، فػػالتقِ هػػثبلف فىقمػػت حركػػة أكلٍهػػا إلػػِ (7

رم، ال ػحاح )ج في الهثميف أحد أدغـ ثـ قبمً الساكف (، كالخضػرم، حاشػية الخضػرم عمػِ 1/242اآلخر. الجٌك
 (.3/147ابف عقيؿ )ج

 (. 1325، القاهكس الهحيط )ص( الفيركز أبادم(8
 في )ط(: )كقديهة(. ((9

 في )ؾ(: )يذكر كيؤىث(. ((10
 (.1/74ابف سيدة، الهخ ص )ج ((11
 في )ط(: )القهحدكدة(. ((12
 (.4/43ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج ((13
ٍىػػا أيذيفه كىاًعيىػػةه ﴿: -تعػػالِ–قػػرأ القػػرَّاء قكلػػً  ((14 تىًعيى ـٍ تىػػٍذًكرىةن كى ٍىػػا لىكيػػ بضػػـ الػػذاؿ، بيىهػػا قرأٌػػا  [،12﴾ ]الحاقػػة:ًلىىٍجعىمى

 (.707ص) عشر األربعة القراءات في الكىكز كهفتاح الرهكز إيضاح القباقبي،اإلهاـ ىافع بسككف الذاؿ. 
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 ]) ػػرو مي )حي مىػػى )أىٍحًمػػرىةو( كى ػػعي عى ييٍجمى ( أىٍف الى يىكيػػكفى هيٍعتىػػؿَّ  قىٍكليػػوي: ]كى مىػػِ )فيعيػػؿو ًً عى ٍهًعػػ ييٍشػػتىرىطي ًفػػي جى
) ػػػىيفه ( ك)عي ػػػذَّ )ًعىىػػػافه شى (، كى ؿو بلى ًٌ ػػػػ) ػػػاعىفنا كى ػػػػ)ًكسىاءى(، كىال هيضى ـً كى الػػػبلَّ
ٌيػػػكى (1) مىػػػًة: كى ٍٍهى ( ًبكىٍسػػػًر الهي ػػػكىاري )ال ِّ ، كى

ًرعىاءي  ، كى القىًطٍيعي ًهٍف بىقىًر الكىٍحًش كىهىا قىاؿى
ا–لًهٍسًؾ ا (2) ٍف قىاؿى  -أىٍيضن ٍيهيا هى هىعى قىٍد جى كى

 : ]الكافر[(3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاري  الىحى  إذىا  لىٍيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذىكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي  الصٍّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاري  نىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى  إذىا كىأٍذكيريىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   الصٍّ
 ) )الشِّهىاؿي كى

اًرًثيُّ (4) ٍبدي يىغيكثى الحى هَّتىٍيًف، قىاؿى عى ميؽي، ًبضى  : ]الطكيؿ[(5): الخي

ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػا أىلىػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػةى  أىفَّ  تىٍعمىمى  نىٍفعييىػػػػػػػػػػػػػػا اٍلمىَلىمى
 

ػػػػػػا لىػػػػػػٍكًمي قىًميػػػػػػؿه   مى اًليىا ًمػػػػػػفٍ  أىًخػػػػػػي كى ًشػػػػػػمى
(6) 

 

                                                             
ػبه(.  ((1 ػاجه( ك)حيجي ػك هجيئٍػا هضػاعفة، كهثمٍػا )ًحجى  الػدر الحمبػي، السػهيفكسبب شػذكذٌا أىٍػا خالفػت شػرطنا، ٌك

 (.7/257)ج الهكىكف الكتاب عمـك في اله كف
 في )ؾ(: )ككعا(. ((2
ٍنا لػػً عىػػد  يكػكف أف بػػً كأخًمػػؽٍ " البيػت بػػبل ىسػػبة، قػػاؿ ابػف فػػارس: ((3 اح. كعىػػدها بحثػػتي كجػدت بيتنػػا هشػػاب ه ػػىكعن

 الشاعر بشار بف برد، يقكؿ فيً: ]الكافر[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاري  الىحى  ًإذىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتي  ال ِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ذىكى  ىيٍعهى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٌى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىار ىىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  إذىا كىأٍذكيري  ال ِّ
ا عيكىٍػا، لشبً  البقر يرل عىدها يذكر ليمِ كلعمً  ار لمبيت تغيير أك تبديؿ، كهعىِ البيت: أفَّ الشاعر   كيػذكٌر

كالشػػػاٌد فيػػً: أفَّ الشػػػاعر جهػػع بػػػيف الهعىيػػيف لكمهػػػة  .هحبكبتػػً برائحػػػة تػػذكري ألىٍػػػا  الهسػػؾ رائحػػػة تىتشػػر عىػػدها
 ،(1/439)ال ػػكار(، فػػاألكلِ بهعىػػِ: قطيػػع البقػػر، كالثاىيػػة بهعىػػِ: كعػػاء الهسػػؾ. ركػػف الػػديف، شػػرح الشػػافية )ج

رم، ال ػػػػػػحاح )جك   المغػػػػػػة هقػػػػػػاييسابػػػػػػف فػػػػػػارس، ك  (،3/278الهف ػػػػػػؿ )ج (، كابػػػػػػف يعػػػػػػيش، شػػػػػػرح2/716الجػػػػػػٌك
 (.1/439(، كالهيداىي، هجهع األهثاؿ )ج3/320)ج
(: تػػأتي بعػػدة هعػػاىي، هىٍػػا: الطبػػع كالسػػجية كالخمػػؽ، كهثػػؿ لٍػػا الهحشِّػػي بقػػكؿ الشػػاعر عبػػد يغػػكث،  ((4 )الشِّػػهىاؿي

ـٍ ذىاتى  ﴿: -تعػػػالِ–كالشػػػهاؿ: ضػػػد اليهػػػيف، كهىػػػً قكلػػػً  ٍي ىيقىمِّػػػبي ذىاتى الشِّػػػهىاؿً كى [، كالشػػػهاؿ: 18الكٍػػػؼ:]﴾ اٍليىًهػػػيًف كى
، كهىً قكؿ الشاعر: ]الكافر[  الشـؤ

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىاؿ شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكىىؾ أىٍجعى  بالشِّ
ٍعٍا لـ :أىم  . الشُّؤي  هىٍكًضعى  أىضى رم،  .الكاًحػدً  بمفػظً  (ًشػهاؿه )ك (،شيهيؿه )ك (،شىهاًئؿي )ك (،أٍشهيؿه كالجهع )ـً ال ػحاح الجػٌك

 (.1020كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(، 5/1740)ج
ػػك كقػػاص، بػػف الحػػارث بػػف يغػػكث عبػػد ((5  يهػػاىي، جػػاٌمي شػػاعر: قحطػػاف هػػف كعػػب، بػػف الحػػارث بىػػي هػػف ٌك

 (.4/187ج). اىظر: الزركمي، األعبلـ كقائدٌـ الحارث بىي هف قكهً سيدى  كاف. هعدكد كفارس
ٍتً بىػك تهػيـ، كرفضػكا أف يىفتػدمى ىفسػً، كربطػكا لسػاىً خكفنػا( البيت جػزء هػف ق ػيدة قػاؿ عبػد يغػكث حيىهػا (6  أسػرى
ـ، أف هػػػف ـ، حيػػػث يقػػػكؿ فػػػي لٍػػػ لتػػػركٍـ أ ػػػحابً كيػػػذّـَ  ،ىفسػػػً عمػػػِ ليىػػػكح  لسػػػاىىً يفكُّػػػكا أف هػػػىٍـ فطمػػػب يٍجػػػٌك

 هطمعٍا: ]الطكيؿ[
 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ تمكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي ال أال
 

 ًليػػػػػػػػػػػػػػا كال خيػػػػػػػػػػػػػػره  المَّػػػػػػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػػػػػػي لكهػػػػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػػػػا 
 هبلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكيبلبً  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي اي  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزل 

 
ٍـي    الهىكاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحى
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]) ( ًفي )قيرىادو ِـّ القىاًؼ كالرَّاًء، كىًعٍىدى اٍبًف هىاًلؾو  قىٍكليوي: ]كىػ)قيريدو ٌيكى ًبضى
ًي هيطَّػًرده ًبالشَّػٍرًط  (1) ٍيًري أىىَّ كىغى

) فو مىػػػِ )ًفٍعػػبلى ٍهػػعي عى ػػػذىا الجى كى ، كى الهيتىقىػػدِّـً
ػػىِّؼً  (2) ـً الهي ى ػػػبلى ٍىػػػري ًهػػف كى ػػا يىٍظ ًؼ هى مػػِ ًخػػػبلى ػػػا،  (3)ًبالكىٍسػػػًر عى ًٍهى ًفٍي

) قَّافه )زى كى
)السِّكَّةي( ًبكىٍسًر السٍِّيفً  (4) ىيكفه ًفي وًخًرًي، كى ِـّ الزَّاًم، كى هيرىادييي السِّكَّةي الهيٍىسىدَّةي.ًبضى  ، كى

 ] ( نىاًدره ميًع )ذيبىابو ( ًفي جى قىٍكليوي: ]فىػ)ذيبٌّ
ٍهػًع )ىىقيػٍكؽو( (5) ًي )ىيػؽ،( ًفػي جى ِـّ  (6)ًهٍثمي ػ ًبفىػٍتًح الىَّػٍكًف، كىضى

يى الىَّ  ًٌ مىةو: كى ٍٍهى ًهيهىةو( ًبهي ٍهًع )عى ( ًفي جى ـ، )عي ٍفدىعىةي، كى يى الضِّ ًٌ  ٍخمىةي الطًَّكيمىةي.القىاًؼ: كى

ػػاءى  (7)قىٍكليػػوي: ( ًإلىػػى آًخػػرًًه[  ب/93/ؽ]فىقىػػٍد جى نىػػاؽو ( ًفػػي )عى ػػػ)أىٍعنيؽو ثىػػةي ًعٍىػػدى اٍبػػًف قىًمػػيَلن كى الثَّبلى
هىاًلؾو 
ٍيًريً  (8) كىغى

ًف الهيطًَّرًد. (9)  هى

ٍعىىًكيَّةه.الىعىىاؽي كالذِّرىاعي كىالعيقىابي : ]كىػ)أىٍعنيؽو( ًفي )عىنىاؽو([ (10)قىٍكليوي   هيؤىىَّثىاته هى

                                                                                                                                                                               

ػك    فقػد ،(اؿعىػفً ) عمػِ (اؿعىػفً ) جهػعكهعىِ البيت كالشاٌد فيً كاضحاف، كفيً شاٌد وخر ىقمػً األخفػش األكبػر، ٌك
كالرضػػي، (، 3/292(، كالهبػػرد، الهقتضػػب )ج2/200(. سػػيبكيً، الكتػػاب )جاؿو هى ًشػػ) عمػػِ (االن هى ًشػػ) الشػػاعر جهػػع

 (،.2/136شرح الشافية )ج
 (.2/943ج) البلفظ كعدة الحافظ عهدة شرح(، 4/1834ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ((1
ػمٍ غً )ك (ـو بلى غيػ)ك (افو بىػرٍ غً ك) (ابو رى غيػ)كػػ (اؿو عىػفً ) عمػِ الجاهػدة األسهاء هف كاف فيها هقيس (بلفه عى فً )فػح ((2 (ح. ابػف افو هى

 (.4/1857الشافية )جهالؾ، شرح الكافية 
 (.74ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((3
ػػػػػكَّةي، كيجهػػػػػع (4 ػػػػك السِّ قىػػػػػاؽو(، ٌك (: هفػػػػػرد )زي قَّػػػػافه ػػػػا–( )زي  عمػػػػػِ )أىًزقَّػػػػػةو(. الفيػػػػركز أبػػػػػادم، القػػػػػاهكس الهحػػػػػيط -أيضن

 (.891)ص
( ك)أىًعىَّػةو(، ةو ىَّػكً أى)ك (افو ىىػكً ): ىحك (،ةو مى عً فٍ أى) عمِ القمة في يجهع الهضاعؼ ((5 ف(، ك)ًعىىػافو  اسػتغىكا الكثيػر كاىىػعى  كا 
: قيػؿ فػإف، ذلػؾ اسػتثقمكا كػأىٍـ دغػاـ،إ غيػر هػف الىػكف فيكرركا ،(فه ىي عي )ك ،(فه ىي كي : )يقكلكا أف عف (ةو ىَّ عً أى)ك ،(ةو ىَّ كً أى)بػ

 جهػع فػي (ب، ذي ): قػكلٍـ فأهػا التضعيؼ، ثقؿ هف يىفؾ لـ ذلؾ  فعمكا لك: قيؿ ،(ف، عي )ك ،(ف، كي ): كقالكا دغهكي،أ فٍبل
 كالكثيػػر ،(ةو بَّػػذً أى) عمػػِ القمػة فػػي (ابي بى الػػذُّ ) كيجهػعلمجػػىس،  (ابه بىػػذي )ك لمكاحػد، (ةه ابىػػبى ذي ): يقػػاؿ فإىػً شػػاذ، فٍػػك (ابو بىػذي )
 (.280-3/279(. ابف يعيش، شرح الهف ؿ )جافه بَّ ذً )

 في )ط(: )ىكؽ(. ((6
ػػا إذا كػػاف هؤىَّثنػػا فقػػد جػػاء قمػػيبلن  ((7 ( إذا كػػاف هػػذكرنا، أهَّ ىػػص الجػػاربردم: حهػػا هدتػػً األلػػؼ ال يجهػػع عمػػِ )أىٍفعيػػؿو

 ) ، فػػػ)أىٍهكيفه ( بضػػهٍا لطػػائرو ( فػػي )عيقىػػابو ا، ك)أىٍعقيػػبو ( بكسػػٌر ( فػػي )ًذرىاعو ىىػػاؽو( بفػػتح الفػػاء، ك)أىٍذريعو كػػػ)أىٍعىيؽو( فػػي )عى
 (.1/513. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )جشىاذه  لككف الهكاف هذكرناح

 (.2/918ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ((8
 بشػرح كالهسػالؾ الهقا ػد تكضػيح، الهػرادم(، 9/301)ج التسػٍيؿ كتػاب شػرح في كالتكهيؿ التذييؿ، حياف أبك ((9

 (.2/523)ج الىحك في التكضيح عمِ الت ريح شرح، الكقاد(، 3/1380)ج هالؾ ابف ألفية
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هؤىثات هعىكية(. ((10
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ػػػاذه[  ( شى ػػػذَّ قىٍكليػػػوي: ]فىػػػػ)أىٍمكيفه ػػػا–شى (،  -أىٍيضن ٍىابو ٍهػػػعي )ًشػػػ ( جى )أىٍغػػػريبه (، كى ٍيبه ػػػذىكًَّر )أىٍشػػػ ًهػػػفى الهي
.) )غيرىابو  كى

ػػذىكَّرنا[ (1)قىٍكليػػوي  ػػاًف مي ػػٍكًف المىكى ٍعىىػػايي : ]ًلكى ػػٍكًف، هى ( ًهػػفى الكى ػػؿه ًقٍيقىػػًة )هىٍفعى ػػافي ًفػػي الحى ٍكًضػػعي، الهىكى : الهى
، كىغىيٍ  ًي تىهىكَّفى (، ثيّـَ اٍشتيؽى ًهٍى ًعؿى )فىٍعمىبلن ٌِّهىٍت أىٍ مىيَّةن، كىجي ٍكـي الًهٍيـً تيكي لىًكٍف لىهَّا كىثيرى ليزي  رييي.كى

] ًلػؾى ػا  قىٍكليػوي: ]ًإفَّ ميػرىادىهي ذى ـً بىيىػافي أىفَّ هى ٌىػذىا الكىػبلى ػىًِّؼ ًهػٍف  ػا قىػاؿى ًهػٍف أىفَّ هيػرىادى الهي ى ًإشىػارىةن ًإلىػِ هى
( ًإلىخ. مىِ )أىٍفعيؿو ًي األىلىؼى الى ييٍجهىعي عى  هىدَّتي

سىنيًشٍيري ًإلىٍيًو[  ًً  قىٍكليوي: ]كى ًرسىالىةه ًإلىِ وًخرً (2)ًبقىٍكًل هىاهىةه كى : ىىٍحكي حى   ًي[.: ]فىتىقيٍكؿي
لىػػدي النَّاقىػػًة[؛(3)قىٍكليػػوي  ًً  : ]كىىيػػكى كى ٍهًعػػ ػػاءى ًفػػي جى ػػً، كىجى ػػٍف أيهِّ ػػؿى عى ػػا–أىم: ًإذىا فى ى (  -أىٍيضن فه )فيٍ ػػبلى

( قىػػاؿى ًفػػي القىػػاهيكسً  )األىٍفيىػػؿي كىٍسػػًرٌىا. كى ِـّ الفىػػاًء كى ػػ ٍهػػعي (4)ًبضى ، الجى ًي، كىالفىً ػػٍيؿي ػػا فىٍكقىػػ ػػاًض فىهى ٌيػػكى اٍبػػفي الهىخى  :
) )أىفىاًئػػػؿه (، كى ػػػ)ًجهىاؿو )ًأفىػػاؿه( كى
(5)) )سيػػديكسه . كى

ـه  (6) ػػػا–اٍسػػ ًً (7)ًلمىٍِّيمىػػٍىبً  -أىٍيضن ، ييعىػػالىبي ًبػػػ ػػٍحـً ػػػافى الشَّ ٌيػػكى ديخى : كى
رَّ  ـي  ًليىٍخضى ٍش الكى
ـى أىفَّ )الطٍَّيمىسىاًف((8) تىقىدَّ ، كى

(9) . ـً  هىثىمَّثي البلَّ

                                                             
ًرسىالىةه ًإلىِ وًخًريً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ((1 هىاهىةه كى  (.)حى
فتقػػػكؿ ىحػػػك: حهاهػػػة، كرسػػػالة، كذؤابػػػة، كسػػػفيىة، كحهكلػػػة يجهػػػع عمػػػِ حهػػػائـ، كرسػػػائؿ، كذكائػػػب، كسػػػفائف،  ((2

 (.1/516كحهائؿ، كجاء سيفيف. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
ػا يكػكف عمػِ )فىًعٍيػ -الذم هدتً ثالثػة باليػاء-( إذا أردىا أف ىجهع االسـ الهذكر (3 (، كالجهػع تكسػير، فكزىػً دائهن  ؿو

 ،) (، ك)ًرٍغفىػػافو ( غالبنػػا، كػػػ)أىٍرًغفىةو(، ك)ريغيػػؼو فو (، ك)فيٍعػػبلن يكػػكف إال هفتػػكح الفػػاء، كأكزاف جهعػػً ٌػػي: )أىٍفًعمىػػةو(، ك)فيعيػػؿو
(، أ (، كػػ)ًظٍمهىافو فو (، ك)أىفىاًعؿه(، كػ)أىفىاًئؿ(، كجاء جهعً قميبلن عمِ )ًفٍعبلى اؿو ا )ًفعىاؿه(، كػ)ًف ى ػا كجاء في جهعً أيضن هَّ

ال لػـز الثقػؿ، كقػد يفػؾ اإلدغػاـ قمػيبلن  (  حتػِ ال يػدغـ، فيح ػؿ المػبس، كا  هضعؼ ٌذا الىكع فبل يجهػع عمػِ )فيعيػؿو
(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج رو  (.1/514كػ)سيري

 (.961الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((4
 في )ط(: )أفايؿ(. ((5
 (.550الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((6
 في )ط(: )لمىيمب(. ((7
 في )ط(: )ليىح ر(. ((8
(: ضرب هف األكسية، كالجهع )طىيىاًلسىةه(،   ((9  بعربػي، لػيس الطيمسػاف: قػاؿ أىػً األ هعي عف كحكي)الطٍَّيمىسىافي
 يكػػكف إىهػػا العػػيف، بكسػػر (فبلى عً يٍ فىػػ) أسػػهع كلػػـ كتكسػػر، الهػػً تفػػتح (افي سىػػمى يٍ الطَّ قػػاؿ الميػػث: ح) .فارسػػي كأ ػػمً: قػػاؿ

 دخمػت كثيػرة هكاضػع فػي كاشػتركتا أختػيف كالضػهة الكسػرة  ػارت لهػا كلكػف ،(هافالحيسيػ)ك (رافالخيزي ػ)ك اهضهكهن 
 (.6/125(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج16/204اىظر، الزبيدم، تاج العركس )ج .حالضهة هدخؿ الكسرة



513 
 

ٌيػػكى لىػٍيسى ًهػػٍف  [؛(2)أىٍبًنيىػًتًيـٍ : ]لىػػٍيسى ًمػػفى (1)قىٍكليػوي   (، كى ـي )ًفعيػٍكؿو ٍمػػزى مىػِ تىٍقػػًدٍيًر كىٍسػًر الفػاًء يى ًي عى أًلىىَّػػ
ـٍ كىهىا ذىكىرىيي  ًٍ ًؿ الًكتىاًب.ي فً  (3)ؿً  َّ فى الهي  حً رٍ ي شى فً  ؼي ىَّ  ى الهي أىٍبًىيىًت  أىكَّ

 ]) ػػا نىٍحػػكي )قيعيػػٍكدو أىمَّ بىٍحثيىىػػا ًفػػي االٍسػػـً  قىٍكليػػوي: ]كى ٍ ػػدىرىاًف، كى ػػأىفَّ هيػػرىادىيي أىفَّ )قيعيػػٍكدنا( أىٍك )ريكيٍكبنػػا( هى كى
اًهًد دىٍكفى الهىٍ دىًر.  الجى

ٍهػػًع،   أًلىفَّ  قىٍكليػػوي: ]فىمىػػٍيسى ًمػػٍف ىىػػذىا القىًبٍيػػًؿ[؛  ًحيىةه ًلٍمجى ػػبلى ًي  ى ًد الػػًذم يىكيػػٍكفي لىػػ بىٍحثىىىػػا ًفػػي الهيٍفػػرى
اًدري  .  كىالهى ى  الًتي ييٍذكيري الى ييٍهًكفي كىذىًلؾى

ٍهػػًع، مأى   : ]فىمىػػٍيسى ًمػػٍف ىىػػذىا القىًبٍيػػًؿ[قىٍكليػػوي  ًحيىةي الجى ػػبلى ٍىػػا  ى : أًلىفَّ البىٍحػػثى ًفػػي األىٍسػػهىاًء الًتػػي لى
) )ًقٍعدىافه . كى اًدرى لىٍيسىٍت كىذىًلؾى كىالهى ى
(4)) )الفىميكُّ ٌيكى ًبكىٍسًر القىاًؼ. كى  :

 : ًبالفىاًء. (5)
قىػػاؿى ًفػػي القىػػاهيكسً  [(6)قىٍكليػػوي: ]كىىيػػكى الػػدٍَّلكي 

ػػؤلىل، أىٍك ديٍكفى (7) ػػاءه، أىٍك الهى ٍىػػا هى : الػػدٍَّلكي ًفٍي : الػػذَّىيٍكبى
،) )كذىىاًئبي ٍهعي: )أىٍذًىبىةه(، كى ، الجى (. الهىٍؿًء، كىالحىظُّ، كىالىًَّ ٍيبي  ك)ًذىابه

ـٍ يىٍذكيرً  لى ـى الميؤىنًَّث[ قىٍكليوي: ]كى ٍك نٍّؼي حى ًي  الميصى ػا لىٍفظيػ ػٍتًف هى ، (8)ثىبىتى ًفي بىٍعػًض ىيسىػًخ الهى : )الهىؤىىَّػثي
ايً  حى ، كى ى ذىكىاًئبى ، كى ، كىرىسىاًئؿى ـى اًئ هى مىِ حى (.ؼى كىٍيؼى كىافى عى  ، كى يحيؼو

ذيؤىابىػػػةو[(9)قىٍكليػػػوي   (  أًلىفَّ  : ]كى ػػػافى األىٍ ػػػؿي )ذىأىاًئػػػبي كى (، كى ٍهػػػعي )الػػػذَّكىاًئبي ػػػٍعًر، كىالجى الذُّؤىابىػػػةي ًهػػػفى الشَّ
ـي  ٍي لىًكػىَّ ٍهًع، كى ٌىٍهزىةه ًفي الجى ٍىا  ٍىا أىٍف تيٍبدىؿى ًهٍى قُّ تىقىػعى أىًلػؼي  فٍ أى  كامي قى تىثٍ اسىػاألىًلؼى الًتي ًفي )ذيؤىابىةو( كىأًلًؼ ًرسىالىةو، حى

ٍهًع بى  تىٍيًف، فىأىٍبدىليكا ًهفى األىًلًؼ كىاكنا.  حاحالجى ٍىٍهزى ٍيفى ال
(10). 

                                                             
 (.كىذىًلؾى  ييٍهًكفي  الى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((1
فكزىػً ال يكػكف إال هفتػكح الفػاء  ألفَّ  تكسػير، جهع -بالكاك ثالثة هدتً الذم- الهذكر االسـ ىجهع أف أردىا إذا ((2

(، كأّـَ )قيعيػكد، كريكيػكب( فمػيس هػف  كسر الفاء ليس هف أبىيتٍـ، كالضـ هف أبىية الجهكع، إال ها شذَّ، ىحك: )سيػديٍكسو
(، كجػػػاء فػػػي جهعػػػً ٌػػػذا القبيػػػؿ، كيجهػػػع ٌػػػذا البػػػاب غالبنػػػا عمػػػِ )أ (، كػػػػ)أىٍعًهدىةو(، ك)عيهيػػػدو ػػػا–ٍفًعمىػػػةو(، ك)فيعيػػػؿو  -أيضن

(. اليزدم، شرح الشافية )ج ( كػ)ذىىىاًئبى (، ك)فىعىاًئؿي ءو (، ك)أىٍفعىاؿه( كػ)أىٍفبلى ( كػ)ًقٍعدىافو فه  (.216-1/215)ًفٍعبلى
 (.1/543ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((3
4)) ،) (: هفػرد )قىعيػػكدو ، كقيػػؿ: اإلبػؿ الػذم يركػػب فػي كػػؿِّ كالهتػاع الػػزاد كحهػؿ لمركػكب الراعػػي اتخػذي هػػاوهق   )ًقٍعػدىافي

 (.9/51حاجة. الزبيدم، تاج العركس )ج
رم، ال حاح )ج ((5 (: كلد الفرس الذم يفتمِ  أم: يفطـ. الجٌك  (.6/2456)الفيميكُّ
 في )ط(: )الداك(. ((6
 (.86-85الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
قػػاؿ الشػػػيخ زكريػػػا األى ػػػارم فػػػي شػػػرح الشػػػافية: حكقكلػػػً: الهؤىػػػث ...  إلػػػِ وخػػػري، سػػػاقط فػػػي بعػػػض الىسػػػخح.  ((8

 (.1/516شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح األى ارم )ج
ًفيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9 ىىاعو ) كى  (. ى

رم، ال حاح )ج ((10  (.1/126الجٌك
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ػػٍؿ[  ػػا أىٍف يىكيػػٍكفى  أىًلفنػػا أىٍك كىاكنا أىٍك  قىٍكليػػوي: ]فىتىأىمَّ ىَّػػًث ًإهَّ ػػدَّةى الثَّاًلثىػػةى ًفػػي الهيؤى ٌيػػكى أىفَّ الهى ػػًؿ  ًي التَّأىهُّ كىٍجػػ
ػػػ)ذي  ٍضػػهيٍكـه كى ػػػ)ًرسىالىةو(، أىٍك هى ػػةو(، أىٍك هىٍكسيػػٍكره كى هىاهى : )حى ٍفتيػػٍكحه ىىٍحػػكي ػػا هى ٍىػػًذًي ؤىابىةو(، فى يىػػاءن، ًفػػٍإٍف كىاىىػػٍت أىًلفنػػا، فىًإهَّ

ػًفٍيىى  : )سى ، ىىٍحػكي ػرى ـه وخى ٍىػذىا ًقٍسػ ا، فى ٍفتيٍكحن ٍف كىاىىٍت يىاءن، فىالفىاءي الى يىكيٍكفي ًإالَّ هى ، كىاً  ثىةي أىٍقسىاـو ٍف كىاىىػٍت كىاكنا ثىبلى ةو(، كىاً 
هيٍكلىةو( فىالفىاءي  ا–كىػ)حى ٍهسىةه  -أىٍيضن ـي خى ٍىًذًي األىٍقسىا ا، فى  .الى يىكيٍكفي ًإالَّ هىٍفتيكحن
ػػعي  قىٍكليػػوي: ]ييٍجمى
بىنىػػاءى( ًإلىػػى آًخػػرًًه[ (1) مىػػى )جي ( (2)عى ػػكىادو )جى (، كى ػػىىاعو ) ى (، كى بىػػافو ٍهػػعي )جى جى

ػػا ذىكىػػرى  (3) مىػػِ هى عى
ٍيػرييي  شىػاـو كىغى ًٌ هىٍحفيٍكظه، ذىكىرىيي اٍبػفي 
(4)) ٍهػعي )ًكىىػازو كىػذىا جى ، كى

ًفػي  (5) ًً كى ( ًقيىػاسه ًفٍيػ : ًإفَّ )فيعيػبلن ًقٍيػؿى (، كى مىػِ )كيىيػزو عى
.) ىىاعو  ) ى

]) ًً  قىٍكليوي: ]كىػ)ًكنىازو ًفٍي ، كى ٌيكى ًبىيكفو كىزىامو
فىًة ًهفى الهيذىكًَّر. (6) ـى ًفي ال ِّ  تىٍأهيؿه  أًلىفَّ الكىبلى

]) مىى )كينيزو ييٍجمىعي عى ًهعى   قىٍكليوي: ]كى ا-جي مىِ  -أىٍيضن ًد.عى ( ًبمىٍفًظ الهيٍفرى  )ًكىىازو
([(7)قىٍكليوي   نىاعو ىىاعي اليىدىٍيًف   : ]ًفي )صى : اٍهرىأىةه  ى اًذقىةه ًبعىهىًؿ اليىدىٍيًف.مأى ييقىاؿي رىةه حى ًٌ  : هىا
 ]) ػػكىادو ِـّ العىػػٍيًف  قىٍكليػػوي: ]ًفػػي )جى ػػ ًهػػعى ًبضى ًي جي ػػٍكده(، كىأىىَّػػ ػػاًؿ: )جي ( ًهػػفى الرِّجى ػػكىادو ٍهػػًع )جى ييقىػػاؿي ًفػػي جى كى

ًي. ٍيىي (، ثيّـَ سيكِّفى عى ( ًفي )قىذىاؿو  كىػ)قيذيؿو
ثىًة أىٍمًثمىةو[ مىى ثىَلى ييٍجمىعي عى ( قىٍكليوي: ]كى )ًشٍجعىافي عىاءي(، كى : )شيجى يى ًٌ

ٍى  (8) هِّ ًً كىضى  ا.ًبكىٍسًر فىاًئ
ا[(9)قىٍكليوي   ٍفتيكحن ِـّ كىالكىٍسًر.  : ]ًإالَّ مى ( ًبالضَّ )ًفًعٍيؿو (، كى  ًلهىا هىرَّ ًهٍف عىدىـً )فيًعٍيؿو

                                                             
 تمػػؾ كاىػػت فػػإف، فبحسػػب كزىٍػػا، تكسػػير جهػػع -بػػاأللؼ ثالثػػة اهػػدتٍ يالتػػ- الهػػذكر  ػػفة ىجهػػع أف أردىػػا إذا ((1

بىىاءكػػ) ،(فيعىػبلء) عمػِ جهػعت -بفػتح الفػاء–( فىعىاؿ) كزف عمِ ال فة ىيع(، كػػ)فيعيػؿو (، كعمػِ )جي (، ًفعػاؿ) كعمػِ(،  ي
ف(، ًجيادكػػػ) (، عيػػؿ)في  عمػػِ تجهػػع -الفػػاء بكسػػر- (ًفعػػاؿ) كزف عمػػِ ال ػػفة تمػػؾ كاىػػت كا  (، ًفعىػػاؿو ) كعمػػِ(، كػػػ)كيىيزو

ف  (، كا  افو جى ًٌ (، ًفٍعػػػبلف( ك)فيٍعػػبلف)ك (فيعىػػبلء) عمػػِ يجهػػػع -الفػػاء بضػػـ- (فيعىػػاؿ) كزف عمػػػِ ال ػػفة تمػػؾ كاىػػتكػػػ)
عىاءكػػػ) ، كشػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية (450-1/449( ك)ًشػػػٍجعىاف(. ركػػػف الػػػديف، شػػرح الشػػػافية )جشيػػػٍجعاف)ك (شيجى
 (.517-1/516)ج
 في )ـ(: ]كيجهع عمِ ٌىا إلخ[. ((2
)الجػػكادي(: تػػأتي  ػػفة لمفػػرس، فىقػػكؿ: جػػاد الفػػرس  أم:  ػػار رائعنػػا، كالجهػػع )جيػػاد(، ك)أجاكيػػد(، ك)أجيػػاد(،  ((3

رم، ال حاح )ج ٍكده(، ك)أجكاده(، ك)أجاكد(. الجٌك ا لمرجؿ، كالجهع: )جي  (.2/461كتأتي اسهن
(، كابػػف يعػػيش، شػػرح الهف ػػؿ 2/142(، كابػػف األثيػػر، البػػديع فػػي عمػـ العربيػػة )ج3/639سػيبكيً، الكتػػاب )ج ((4
 (.4/1861(، كابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج3/283)ج
رم، ال حاح )ج ((5 (: الىاقة الهكتىزة هف المحـ. الجٌك  (.3/893)الًكىىازي
6)) ( ًً ًفٍي ـى  أًلىفَّ  تىٍأهيؿه  كى فىةً  ًفي الكىبلى  (. ساقط في )ط(، ك)ـ(.الهيٌذكَّرً  ًهفى  ال ِّ
ِـّ ( ًفًعٍيؿو )كى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((7  (.كىالكىٍسرً  ًبالضَّ
 في )ط(: )شجعاىة(. ((8
تككف ، فإىٍا تككف هفتكحة الفاء  ألىٍا تكسير جهع -بالياء ثالثة هدتٍا التي- الهذكر  فة ىجهع أف أردىا إذا ((9

ػػي:  ػػذا الػػكزف ال تكػػكف فػػاؤي هضػػهكهة أك هكسػػكرة، كيجهػػع ٌػػذا الػػكزف عمػػِ تسػػعة أهثمػػة، ٌك (، ٌك عمػػِ كزف )فىًعٍيػػؿو
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ٍمقىػػى ثىًنيَّتىػوي[ (: ىيػػكى الػػًذم يى ًهػػفى  قىٍكليػوي: ]ك)الثًَّنػػي  ػاًفًر ًفػػي السَّػىىًة الثَّاًلثىػػًة، كى ٌيػػكى ًهػفى الظٍِّمػػًؼ كىالحى
ػػًرمُّ  ٌى ٍك ًي الجى  .(1)الخيؼِّ ًفي السَّىىًة السَّاًدسىًة، قىالى

[(2)قىٍكليوي   ا مىرَّ ا ًلمى ٍفتيكحن : ]ًإالَّ مى
ًي )فً  (3) ـي ًهٍىػ ٍمػزى هيػكًع، كىالكىٍسػرى يى ّـَ ًهفى أىٍبًىيىًة الجي عيػكؿه(، ًهٍف أىفَّ الضى

 . ٍكدو ٌيكى غىٍيري هىٍكجي  كى
( بىابيػوي )فىٍعمىػى( ًإلىػى آًخػرًًه[ ٍفعيػكؿو ( ًبمىٍعنىى )مى )فىًعٍيؿه : ]كى نٍّؼي قىاؿى الميصى
ػا ذىكىػٍرتيـٍ  (4) : هى فىػًإٍف ًقٍيػؿى

( بً  )رىًحػػٍيـو (، كى ٍجميػػٍكبو ٍعىىػػِ )هى ( ًبهى ًمٍيػػبو )جى (، كى ٍكره ػػٍأجي ٍعىىػػِ )هى ( ًبهى ٍىقيػػٍكضه ًبػػػ)أىًجيرو ( هى ًهٍيػػدو )حى (، كى ػػٍكـو ٍعىىػػِ )هىٍرحي هى
لىػػٍيسى ييجٍ  (، كى ٍعىىػػِ )هىٍفعيػػٍكؿو ٍىػػا ًبهى ٍىػػا )فىًعٍيػػؿه( كيمُّ ػػِ، ًفًإىَّ ػػذىا أىٍكثيػػري ًهػػٍف أىٍف ييٍح ى ٌى  ،) ػػٍكدو ٍعىىػػِ )هىٍحهي مىػػِ ًبهى ػػعي عى هى

()فىٍعمىػػِ(، أيًجٍيػػػب: ًبػػأىفَّ  ٍعىىػػػِ )هىٍفعيػػػٍكؿو ( ًبهى ًي: ])فىًعٍيػػؿه ػػػافى  قىٍكلىػػػ ػػػٍؿ ًإذىا كى ، بى ًً ًقػػ مىػػػِ ًإٍطبلى ًي )فىٍعمىػػػِ([ لىػػٍيسى عى بىابيػػ
عو أىٍك هيهىاتو  ٍعىىِ هيٍكجى ًبهى
ػا ًسػكىل (5) هى )قىٍتمىػِ(، كى ( كى )قىًتٍيػؿو )لىػٍدغىِ(، كى ( كى )لىػًدٍي و ػِ(، كى ٍرحى )جى ( كى ػًرٍيحو : )جى ، ىىٍحػكي
ػػػعو  ٍعىىػػػِ هيٍكجى ( ًبهى )فىًعٍيػػػؿو
(6) ) ػػػاتو ًهػػػٍف )فىًعٍيػػػؿو مىػػػِ  أىٍك هيهى (، كىالى عى ػػػؿو مىػػػِ )فيعي ػػػعي عى ( لىػػػٍيسى ييٍجهى ٍعىىػػػِ )هىٍفعيػػػٍكؿو ًبهى

 ) )طىًبٍيخو )أىٍىًبذىةو(، كى ( كى )ىىًبٍيذو (، كى )قيضيبو ( كى : )قىًضٍيبو ٍيًرٌىا، بىٍؿ أىٍهرييي ييٍرًجعي ًإلىِ السٌَّهاًع، ىىٍحكي (. غى )طىبىاًيخو  كى
نٍّؼي  قىاؿى الميصى
( ًبمىٍعنىى )(7) )فىًعٍيؿه ( بىابيػوي )فىٍعمىػى: ]كى ٍفعيكؿو مىػِ أىىَّػً ًهػٍف  ([مى ػا دىؿَّ عى ػا ذىًلػؾى لىهَّ ًإىَّهى

ٍعىىػػِ  ( ًبهى )أىًجٍيػػرو (، كى ٍحميػػٍكبو ٍعىىػػِ )هى ( ًبهى ًمٍيبو ػػػ)حى ٍيػػًرًي، كى ػػا هيثَّػػؿى ديٍكفى غى ٍ ػػفنا ًلٍمهىٍفعيػػكًؿ كىهى ( كى (، )فىًعٍيػػؿو ٍكرو ػػٍأجي )هى
(، /ؽ ػػػٍكدو ٍعىىػػػِ )هىٍحهي ( ًبهى ًهٍيػػدو )حى ٍعىىػػِ )هى 94كى ( ًبهى )طىًبػػػٍيخو ػػػا ًإلىػػػِ أ/ كى ػػعي ًفػػػي أىٍهًرٌى ػػػا ييٍرجى ٌى ىىٍحكي ٍىػػػًذًي كى (، ًف ٍطبيػػػٍكخو

 السَّهىاًع. 

                                                                                                                                                                               

( كػػػ)ًخٍ يىافو  فه (، ك)ًفٍعػػبلى ( كػػػ)ثيٍىيىافو فه (، ك)فيٍعػػبلى ( كػػػ)ىيذهرو (، ك)فيعيػػؿه ( كػػػ)ًكرىاـو هىاءى(، ك)ًفعىػػاؿه ءي( كػػػ)كيرى (، ك)أىٍفعىػػاؿه( )فيعىػػبلى
(. اليزدم، شرح الشػافية )جكػ)أىٍشرىا ٍكؼه ةو(، ك)فيعيٍكؿه( كػ)ظيري ءي( كػ)أىٍ ًدقىاءى(، ك)أىٍفًعمىةه( كػ)أىًشحَّ (، ك)أىٍفًعبلى (، 1/217ؼو

 (.1/518كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
رم، ال حاح )ج ((1  (.6/2295الجٌك
طىًبٍيخو ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((2 طىبىاًيخو  كى  (.كى
 ألىٍػػا الفػػاء  هفتكحػػة تكػػكف فإىٍػػا تكسػػير، جهػػع -بػػالكاك ثالثػػة هػػدتٍا التػػي- الهػػذكر  ػػفة ىجهػػع أف أردىػػا إذا ((3

ػػذا ،(فىعيػػٍكؿ) كزف عمػػِ تكػػكف  أهثمػػة، ثبلثػػة عمػػِ الػػكزف ٌػػذا كيجهػػع هكسػػكرة، أك هضػػهكهة فػػاؤي تكػػكف ال الػػكزف ٌك
دىدىاءى(،  ءي( كػ)كي (، ك)فيعىبلى بيرو ي: )فيعيؿه( كػ) ي (. شاٌيف، هجهكعة الشافية )جٌك  (.1/518ك)أىٍفًعمىةه( كػ)أىٍعدىاءو

ٍفعيػػٍكؿو بابػػً فىٍعمىػػِ، ك(4 ػػِ( ك)أىٍسػػرىل( ك)قىٍتمىػػِ(، كجػػاء )أيسىػػارىل(، كشػػذَّ  ( ىػػص ابػػف الحاجػػب: حكفىًعٍيػػؿه بهعىػػِ هى ٍرحى  )جى
األ ؿح. ابف  فعيؿ عف ليتهٌيز  (جريحات) كال( جريحكف: )يقاؿ فبل الٌت حيح، جهع يجهع كال ،(اءي رى سى أي )ك( بلءي تى قي )

 (.75الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص
 (.142/ 2) الشافية شرح الرضي،. األحياء لٍا يتعرض التي كالهكاري لآلفات هتضهىا كاف ها: أم ((5
ػي هػأخكذة بحرفيتٍػا هػف شػرح ركػف الػديف  ((6 في )ط(: )هكجب(، كيرل الباحث أىٍا )هكجع(  ليستقيـ الهعىِ، ٌك

 (.1/453لمشافية. ركف الديف، شرح الشافية )ج
 في )ؾ(: )قكلً(. ((7
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ٍمػعى التٍَّصػًحٍيً , فىالميؤىنَّػثي أىٍكلىػى[ ـٍ ييٍجمىٍع جى ٍهػعى الهيؤىىَّػًث مأى   قىٍكليوي: ]أًلىفَّ الميذىكَّرى ًإذىا لى : ًإفَّ جى
ػػا يى  ، الى ًلٍمفىػػٍرًؽ كىهى ( الى ًبػػاألىًلًؼ كىالتَّػػاًء ًلػػذىًلؾى ٍعىىػػِ )فىاًعػػؿو ( ًبهى ػػىًِّؼ  أًلىفَّ ىىًظٍيػػرىيي ًهػػٍف )فىًعٍيػػؿو ـي الهى ى ًً كىػػبلى ٍقتىًضػػي

ا–ييٍجهىعي   ًباألىًلًؼ كىالتَّاًء. -أىٍيضن
(  أىٍم: : ]فىيىػػذىا[؛(1)قىٍكليػػوي   ػػًرٍيحو ـى ىىٍحػػًك )جى ػػىًِّؼ يىٍقتىًضػػِ تىٍقػػًدٍي ٍىػػذىا الػػًذم ذىكىٍرىىػػا ًهػػٍف طىًرٍيقىػػًة الهي ى فى

ػػبىةي  ، كالهىىىاسى ًً يىػػاءو (  أًلىفَّ ًفٍيػػ ػػبيٍكرو مىػػِ ) ى ػػا–عى ػػًرٍيحه(  -أىٍيضن (  ًإٍذ )جى ػػبيٍكرو مىػػِ ) ى ( عى ػػًرٍيحو ـى )جى يىٍقتىًضػػي تىٍقػػًدٍي
( فىعيٍكؿه، كى  بيٍكره ) ى (.فىًعٍيؿه، كى بيٍكرو مىِ ) ى ًرٍيحه( عى ـى )جى ، ًبالهيىىاسىًبًة يىٍقتىًضي أىٍف ييقىدَّ ـى فىًعٍيبلن  قىدَّ

الىفىػًة لىٍفظنػا[(2)قىٍكليوي   (  : ]مىعى الميخى الىفىػًة )هىيِّػتو هيخى ًي فىاًعػؿه، كى ( ًإيَّػايي لىٍفظنػا  ًفؤًلىىَّػ ٌىاًلػؾو الىفىػةي ) ػا هيخى أىهَّ
ًي فىٍيعىؿه، كى  . ًإيَّايي  أًلىىَّ ًي أىٍفعىؿي (  أًلىىَّ الىفىًة )أىٍجرىبى  هيخى

(؛ ًلٍمميكىافىقىػػًة لىٍفظنػػا[ ػػًرٍيضى ػػؿى )المى مى ًي فىًعٍيػػؿه.  (4)  ًلكيػػٍكفً (3)أىم: ًزىىػػةن   قىٍكليػػوي: ]فىحى ٍزىيػػ ػػا كى ٍيهى كيػػؿٍّ ًهٍى
ـي ًهفى الىَّاسً  كىاليىًتٍي
ًهفى (5) ًي، كى ـي  : هىٍف الى أىبى لى ػٍف الى أيّـَ لىػً، كىاليىًتػٍي : هى ٍىػاًئـً ػا–البى كيػؿُّ شىػٍيءو يىًعػزُّ  -أىٍيضن الفىػٍردي، كى
ػػبىطي( )الحى ىىًظٍيػرييي. كى
ػػيىاًط ًبالبىػػدىًف بىٍعػدى البيػػٍرءً (6) ػػٍرًح أىًك السِّ ػػةن: وثىػاري الجي كى رَّ ، هيحى

ى (7) ػػعه ًبػبىٍطًف البىًعٍيػػًر ًهػػٍف كىػػؤلى كىجى ، كى
بىػاطىِ. ، أىٍك ًي يىٍستىٍكًبمي  ػًبطه هػف حى ٍيػكى حى (، فى ػػ)فىًرحى ػًبطى( كى ٍىػا شىػٍيءه، )حى ، فىػبلى يىٍخػريجي ًهٍى ًي فىيىٍىػتىًفخي ًهٍف كىؤلىو ييٍكًثري ًهٍى

دىل( )ال َّ كى
(8)) )الغىػرىثي ػٍديىا. كى ، كىاٍهػرىأىةه  ى ػٍديىافي ، كى ى ػدو ، كى ى ػادو ٍيػكى  ى ػًدمى يىٍ ػدىل، فى قىػٍد  ى ، كى : (9): العىطىشي
ٍكعي، كى  . -ًبالكىٍسرً –قىٍد غىًرثى الجي قىٍكـه غىٍرثِى كىغىرىاثِى ، كى ٍيكى غىٍرثىافه  فى
ا((10)قىٍكليوي   ميكا )أىيٍّمن مى ا حى : ]كىمى

ٍهًؿ )أىيِّهنا(. ض. [(11) مىِ حى ( عى ٌىاًلؾو ٍهًؿ )  فىيىكيٍكفي ًفي ًقيىاًس حى
ا([  )يىًتٍيمن ًهػفى الػدًُّر:  قىٍكليوي: ]كى ًي، كى ػٍف الى أيّـَ لىػ : هى ٍىػاًئـً ًهػفى البى ًي، كى ـي ًهفى اإًلٍىسىاًف: هىٍف الى أىبى لىػ اليىًتٍي

ًي.  هىا الى ثىاًىيى لى

                                                             
1).) ًي أىٍفعىؿي (  أًلىىَّ الىفىًة )أىٍجرىبى هيخى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
ػػا حهمػػكا بػػاب ٌالػػؾ كهيػػت كأجػػرب عمػػِ فعيػػؿ بهعىػػِ هفعػػكؿ هػػع الهخافػػة لفظنػػا  لمهكافقػػة  ((2 ىػػص الجػػاربردم: حلهَّ

ٍهؿي الهريًض لمهكافقة لفظنا هعىِ أجدرح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج  (.1/521هعىِ، فىحى
 )زىة(: ساقط في )ط(. ((3
 في )ط(، ك)ؾ(: )يككف(. ((4
 (.1172الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((5
 (.662الهرجع السابؽ )ص ((6
 في )ط(: )البئر(. في )ؾ(: )البركد(. ((7
رم، ال حاح )ج ((8  (.6/2399الجٌك
 (.1/288الهرجع السابؽ )ج ((9

كىذىاساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((10  (.كفعيؿ فعيؿ كى
ٍكجى  الهػػف  الىسػػاء: هػػف)األيِّػػـ(:  ((11 ػػفٍ هػػف الرجػػاؿ: ك  ،ثىيِّبنػػا أك ًبٍكػػرنا لٍػػا، زى لػػً. الفيػػركز أبػػادم، القػػاهكس  اهػػرأةى  ال هى

 (.1078الهحيط )ص
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ميػػكا )أىيىػػامىى([  مى ػػا حى ػػٍيئىٍيًف،  قىٍكليػػوي: ]كىمى مىػػِ شى ًقٍيػػاسه عى ػػِ( هى ٍرحى مىػػِ )جى ػػِ( عى ٍهػػؿي )هىٍرضى فىيىكيػػكفي حى
هٍ  ٌيهىا: حى دي اعىِ(.أىحى مىِ )كىجى ٍهؿي )أىيىاهىِ( عى ، كىالثَّاًىي: حى مىِ فىًعٍيؿو ( عى ٌىاًلؾو  ؿي )
[؛  ًلػػػػؾى أىٍف نىقيػػػػٍكؿى بىيىػػػػافي ذى ًؿ، أىٍك بىيىػػػػاًف  أىٍم: قىٍكليػػػػوي: ]كى مِّقنػػػػا ًبػػػػاألىكَّ ًلػػػػؾى هيتىعى ػػػػٍكًف ذى ػػػػكىاًز كى بىيىػػػػافي جى
ًٍهىا ًت اٍسًتقىاهى
 . ض.(1)
ا[؛ : ]الى يىكيكفي ًإالَّ (2)قىٍكليوي   ٍفتيٍكحن ( هيٍهتىىىعه. ض. مى )فيعيكالن ٍهًع، كى ( ًهٍف أىٍكزىاًف الجى  أًلىفَّ  )فىعيكالن
 ] ا مىرَّ كىذىا )فيًعٍيؿه( ك)ًفًعٍيؿه(. قىٍكليوي: ]ًلمى  ًهٍف عىدىـً )فيًعؿ( ك)ًفعيؿ(، كى

ٍجييوي[(3)قىٍكليوي  بي ى كى دىًة.  : ]صى ِـّ الهيكىحَّ  ٌيكى ًبضى
([؛ (4)قىٍكليوي  ٍعنىػى )فىاًعػؿو ( ًبمى قىػدٍ  أىم:: ]أًلىنَّوي )فىًعٍيؿه كى

ًً ًبالتَّػاًء، فىيىكيػٍكفي  (5) ىًَّثػ هيؤى ييفىػرَّؽي بىػٍيفى هيػذىكًَّرًي كى
ٍىا.  ًبديٍكًى

؛ ًلتىٍأًنٍيًث المٍَّفًظ[ مىٍف أىنَّثى ًي قىٍكؿي الشَّاًعرً  قىٍكليوي: ]كى  : ]الكافر[(6)ًهٍى
                                                             

 البػاطف حػرارة عمػِ يػدؿ ههػا ،يىٍفعىػؿي  فىًعػؿى  :بابػً (فىٍعػبلىف)ك كسػكارل، سػكراف ىحػك ،(فىٍعػبلىف(، )فىعىالىِ) أ ؿإفَّ  ((1
(،هػػػف ٌػػػذا البػػػاب  كفىًعػػػؿه  كاالهػػتبلء، ًبطو  كاٌتحػػػد هعىاٌهػػػا تقػػػارب فمهػػػا الباطىػػػة، كالعيػػػكب الٍيجاىػػػات عمػػػِ يػػػدؿ كػػػػ)حى
 الجهػػع فػػي الهكاضػع بعػػض فػي (فىًعػػؿ) ؿى ًهػحي  ثػػـالهكاضػع،  هػػف كثيػػر فػي تشػػاركا يىٍفعىػؿ، فًعػػؿى  بػاب أعىػػي هبىاٌهػا،

ػػًبطو ) جهػػع فػػي فقيػػؿ فعػػبلف، عمػػِ بىػػاطىِ): (حى الرضػػي، شػػرح الشػػافية (. سػػكارل)ك (سػػكراف) ىحػػك عمػػِ حهػػبلن  ( حى
 (.2/145)ج
ىها تككف يػاءن أك كاكنا، فػإذا كاىػت يػاءن، فتكػكف هفتكحػة  ((2  فة الهؤىث في ها هدتً ثالثة، ال تككف هدتٍا ألؼ، كا 

ةو(،  ػػًبٍيحى ( فػػي جهػػع ) ى ػػبىاًئحى (، ك) ى (، كػػػ)ً بىاحو (، ك)فىعىاًئػػؿى الفػػاء ال غيػػر، كتجهػػع جهػػع تكسػػير غالبنػػا عمػػِ )ًفعىػػاؿو
ا-جهعً  كجاء في ذا كاىت الهدة كاكنا، فتكػكف  -أيضن مىفىاءي( في جهع )خميفة(، كا  ءي( كػ)خي ػا–)فيعىبلى هفتػكح الفػاء  -أيضن

(. شػاٌيف، هجهكعػة  ػزو (، ك)عيجي ػاًئزى مىػِ )عىجى ( عى ػٍكزو (، ىحك: )عىجي ( ك)فيعيؿو ال غير، كتجهع جهع تكسير عمِ )فىًعاًئؿى
 (.524-1/523الشافية )ج

. شػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية، شػػػػػرح  ((3 سيػػػػػفى ًي  أم: حى ٍيػػػػػ ٍج ػػػػػبيحى كى ةو(: ٌػػػػػي الحسػػػػػىاء، هػػػػػف  ى ػػػػػًبٍيحى الجػػػػػاربردم ) ى
 (.1/523)ج
األكلػػِ أف يكػػكف خمفػػاء جهػػع خميػػؼ ال خميفػػة، لهػػا ثبػػت هػػف قػػكلٍـ: كػػريـ ككرهػػاء، فيجهػػؿ أف يكػػكف الخمفػػاء  ((4

يثبػت بػاب االحتهػاؿ فػبل بػد هػف ثبػت، قػاؿ الكاحػدم:  جهعنا لخميؼ، فبل يجعؿ أ بلن في جهع خميفة عميٍػا  إذ ال
( بغير ٌاء  ألىً فعيؿ بهعىِ فاعؿ، كالعميـ كالسػهيع، فػدخمت الٍػاء لمهبالغػة بٍػذا الك ػؼ،  ًمٍيؼه أ ؿ الخميفة )خى

مىفىػػاءى(، كهػػا يجهػػع فعيػػؿ، كهػػف أىَّػػثى  لت ػػةه(، ك)رىاًكيىػػةه(، أال تػػرل أىٍػػـ جهعػػكي عمػػِ )خي هى أىيػػث المفػػظ. كهػػا قػػالكا: )عىبلَّ
(، كشػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية، شػػػػػرح الجػػػػػاربردم 465(، كالفارسػػػػػي، التكهمػػػػػة )ص3/626سػػػػػيبكيً، الكتػػػػػاب )ج

 (.1/524)ج

ك( ((5  في )ؾ(، ك)ـ(: )ٌك
 ا  ألفَّ لفػظ كمهػة )خميفػة(شػذكذ   الفعػؿ أىػث حيػث (،ًتٍػدى لى كى ) الشاٌد فػي قكلػً:ك . هجٍكؿ لقائؿ الهدح في البيت( (6

ػا جهػع ٌػذي الكمهػة، ففيػً تف ػيؿ، إذا هؤىث. ككمهة  )خميفة( األفضؿ فيٍا أف تجعػؿ التػاء لمهبالغػة ال لمتأىيػث، كأهَّ
ذا كاىػت فيٍػا التػاء )خميفػة(، تجهػع عمػِ )خبلئػؼ(.  كاىت الكمهة هف دكف تػاء )خميػؼ(، فتجهػع عمػِ )خمفػاء(، كا 
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ًميفػػػػػػػػػػػػػػػػةه  أىبػػػػػػػػػػػػػػػػكؾى   أيٍخػػػػػػػػػػػػػػػػرل كلىدىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػو خى
 

 الكىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  ذىاؾى  خًميفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه, كأىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
اًحػػػدنا[(1)قىٍكليػػػوي   ٍمًعػػػًو ًمثىػػػاالن كى ػػػرى ًلجى ذىكى ( : ]كى مىػػػِ )فىعيػػػٍكؿو ػػػافى عى ػػػا كى ٍ ػػػفنا ًفػػػي بيٍغيىػػػًة الطَّاًلػػػًب: هى ، كى

ًي  ىَّػػًث، بىابيػػ ( لمهيؤى ػػٍكزو : )عىجي (، ىىٍحػػكي )فىعىاًئػػؿى (، كى مىػػِ )فيعيػػؿو ػػعى عى أىٍف ييٍجهى
(2) ) )قىميػػٍكصو (، كى ػػاًئزى )عىجى ( كى ػػزو )عيجي كى

(3) 
 ًً ٍي (. قىػػػاؿى ًسػػػٍيبىكى ئػػػصى )قىبلى ( كى )قيميػػػصو كى
هىا، /ؽ(4) ًٌ ػػػًد قىػػػٍد ييٍسػػػتىٍغىىِ ًبأىحى ػػػعىاًئدي(، كىالى 94: كى : ) ى ًلػػػؾى قىٍكليػػػؾى ذى ب/ كى

(. اىتٍِ.  اًئؿي ييقىاؿي: )عيجيؿه(، كىالى ييقىاؿي: )عىجى عيده(، كى  ييقىاؿي: ) ي
 زيادتً هدة ثاىية[]جهع ها 

([(5)قىٍكليػػوي  ٍجرىافه ػػػ)حي . ك)الكىاًثبىػػةي( : ]كى ، كىرىاءو سيػػكيٍكًف الًجػػٍيـً ػػاًء، كى ِـّ الحى ػػ ٌيػػكى ًبضى
ًبهيثىمَّثىػػةو، قىػػاؿى ًفػػي  (6)

القىاهيٍكسً 
)الًجٍحرىةي((7) ـٍ يىٍذكيٍر غىٍيرىيي. كى لى (، كى ٍهعي )أىٍكثىابه : الجى

فىٍتًح الحى  (8) ، كى  اًء. ًبكىٍسًر الًجٍيـً

                                                                                                                                                                               

(، كابػػػػف 2/230ىي كمهػػػػات الىػػػاس )ج(، كاألىبػػػارم: أبػػػػك بكػػػر، الزاٌػػػر فػػػػي هعػػػا1/208الفػػػراء، هعػػػاىي القػػػػروف )ج
 (.2/594هىظكر، لساف العرب )ج

ذكػػػر الجػػػػاربردم لجهػػػع هػػػػا هدتػػػً الػػػػكاك هثػػػاالن كاحػػػػدنا كػػػػ)عجكز كعجػػػػائز(. شػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػافية، شػػػػرح  ((1
 (.1/524الجاربردم )ج

ىقكؿ: اهرأة عجػكز، كال ىقػكؿ: عجػكزة  ألفَّ ٌػذا ههػا يسػتكم فيػً الهػذكر كالهؤىػث، فىقػكؿ: رجػؿ عجػكز كاهػرأة  ((2
(، ك)ًهٍفعىاؿه( كػػ)ًهعطار(،  ي: )فىعيكؿه( بهعىِ فاعؿ كػ) بكرو عجكز. كيستكم الهذكر كالهؤىث في خهسة أكزاف، ٌك

(، كابػف 307(، ك)ًهٍفعىػؿه( كػػ)هغشـ(. ثعمػب، الف ػيح )صك)فعيؿ( بهعىِ هفعكؿ كػػ)جريح(، ك)ًهٍفًعٍيػؿه( كػػ)هعطير
 (.2/245يعيش، شرح الهف ؿ )ج

(: الىاقة الشابة الفتية، كقيؿ:  ((3 ا أىكؿ)القىميكصي ًٍيى  تٍ ىى أىثٍ  فًإذا تيٍثىي، أىف ًإلِ اإًلبؿ ًإىاث ًهفٍ  ييٍركىب هى ، كربهػا ىىاقىػةه  فى
ا. كالجهع: ) اٍلقىكىاًئـً  الطًَّكيمىةى  الىَّاقىةى  سىهَّكيا ٍهػعي  (قيٍم ػافه )ك (.قيميػص)ك (،ًقبلص)ك (،قىبلًئصقىميك ن ٍهػعً  جى رم، اٍلجى . الجػٌك

 (.3/1054ال حاح )ج
 (.3/637سيبكيً، الكتاب )ج ((4
(، كقػػػػد جػػػػاء بإشػػػػباع الكسػػػػر عمػػػػِ )فىكىاعيػػػػؿ(  ((5 ؿى ًٌ ( كػػػػػ)ككىا ا هػػػػذكرنا يجهػػػػع عمػػػػِ )فىكىاًعػػػػؿى ( اسػػػػهن إذا كػػػػاف )فىاًعػػػػؿي

 ،) ( كػػػػ)ًجىَّافو فو (، كعمػػػِ )ًفٍعػػبلى ٍحرىافو ( كػػػ)جي فو ػػػك لػػيس بهطػػػرد، كيجهػػع عمػػػِ )فيٍعػػػبلى  أم: أكثػػػر كاألكؿكػػػ)طكابيؽ(، ٌك
ذا كاف )فىاًعمية( اسهنا هؤىالفاء هضهـك ءي( اسهنا هؤىثنا . كا  ذا كاف )فىاًعبلى (. كا  ( كػ)كىكىاًثبى ثنا بالتاء فيجهع عمِ )فىكىاًعؿى

.) ( كػػػ)قىكىاً عى(، ك)ىىكىاًفػػؽى(، ك)دىكىاّـَ(، ك)سىػػكىابو  بػػاأللؼ فييىىػػزَّؿي فػػي جهعػػً عمػػِ جهػػع )فاعمػػة(، كيجهػػع عمػػِ )فىكىاًعػػؿى

 (.2/151ج) الشافية شرح كالرضي، ،(1/458ج) الشافية شرح الديف، ركف
ٍىًسب،الفرس هف)الكاثبة(:  ((6 قيؿ : الهى ا ٌيكى : كى قيؿ .الهىسب هف اٍرتىفع هى ػيى : كى ػا ًإلىػِ اٍلعيىيػؽ  ػؿأ ًٌ ًتفىػٍيف.  بىػيف هى اٍلكى

 (.6/766كالجهع: ككاثب، كأكثاب. ابف سيدة، الهحكـ كالقاهكس األعظـ )ج
 (.165الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
ي حفرة تهسؾ هاء الهطر بجىب الكادم. ابػف  ((8 (، ٌك ٍحرىافو )الًحٍجرىةي(: اسـ الفاعؿ هىٍا )حاجر(، كتجهع عمِ )جي

ٍجرىةي( التي بهعىِ الغرفة، كتأتي بهعىِ هىزؿ هحكط عميػً، 2/1062هىظكر، لساف العرب )ج (، كتختمؼ عف )الحي
رم، ال حاح )ج  (.1/391أك حظيرة اإلبؿ، كالجهع )حجرات(. الجٌك
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) )سىكىابو كى
ًحٍيًح. (1) مىِ ال َّ  ًبالتىٍىًكٍيًف عى

البىػػاًزؿي (3): ](2)قىٍكليػػوي  [(4)كى ػػًؿ:  : البىًعٍيػػري هى ػػاًف ًهػػفى الىَّػػاًس، ييقىػػاؿي ًلٍمجى ٍىًزلىػػًة اإًلٍىسى البىًعٍيػػري ًهػفى اإًلًبػػًؿ ًبهى
اح . ً حى ، كىالىَّاقىةي بىًعٍيره بىًعٍيره
(5)  . 

( ًإلىػى آًخػرًًه[: ]أًلىفَّ (6)قىٍكليوي  ٍمػعى )فىاًعمىػةو ا تىكيػٍكفي جى ( ًإنَّمى ًي يىكيػٍكفي ًهػفى ً ػفىاًت  )فىكىاًعؿى الهيػرىادي أىىَّػ
ٍىػا ٍهػعى فىاًعمىػةو ًفٍي ػا يىكيػػٍكفي جى ًي ًإىَّهى ، الى أىىَّػ ٍهػعى فىاًعػؿو ٍىػػا جى ٍهػعى فىاًعمىػةو، كىالى يىكيػٍكفي ًفٍي ػٍف يىٍعًقػؿي جى ٍزدىؽي: لىقىػػبي هى . كىالفىػرى

يىًزٍيػدي:ٌى  : الًقٍطعىػةي ًهػفى العىًجػػٍيًف. كى ػػيى ًٌ ٍزدىقىػةو، كى ٍهػعي فىرى ٌيػػكى ًفػي األىٍ ػػًؿ جى ػعىةى، كى ٍع ى اًلػػًب ٍبػًف  ى ػاـً ٍبػًف غى ٌيػػكى  هَّ
ًفي دىةو، كى هيكىحَّ تىٍحًتيَّةو، كى ٍىمًَّب، كىعيتىٍيبىةى: ًبهيثىىَّاةو، كى اٍبفي الهى
ػدى  (7) ٍبدىةى( ًبهيكىحَّ ػا ًفػي بىٍعًض الىُّسىًخ )عى ٌيػكى هى ؿي  ةو، كىاألىكَّ

يَّػػافى  ـً أىًبِ حى ٍيًرًي. ( 8)كىبلى  كىغى

                                                             
(  ألىٍػػػػا كردت فػػػػي هػػػػتف الشػػػػافية، كفػػػػي شػػػػرح  ((1 ػػػػكىابو فػػػػي )ط(، ك)ؾ(، )ـ(: )سػػػػكابي(، كيػػػػرل الباحػػػػث أىٍػػػػا )سى

ػي:  ي هتفقة هع قكلً: )بالتىكيف عمِ ال ػحيح(. كسػكابو جهػع سػابياء، ٌك  التػي الهشػيهةالجاربردم بٍذا المفظ، ٌك
(، كركػػف 1/526الشػػافية، شػػرح الجػػاربردم )ج(، كشػػاٌيف، هجهكعػػة 3/618. سػػيبكيً، الكتػػاب )جالكلػػد هػػع تخػػرج

 (.1/103الديف، شرح الشافية )ج
  حاح(.. بىًعٍيره  : إلِ قكلً: )كىالىَّاقىةي ، ك)ـ(ساقط في )ؾ( ((2
(، كعمػػِ )فىعىمىػػةو( كثيػػرنا،  ((3 َّػػاؿو (، ك)جي َّؿو ( غالبنػػا، كػػػ)جي (، ك)فيعَّػػاؿو إذا كػػاف )فاعػػؿ(  ػػفة، فإىػػً يجهػػع عمػػِ )فيعَّػػؿو

ػػػا–كػػػػ)فىسىقىةو(، كجهػػػع  (، كعمػػػِ  -أيضن ٍحبىافو ( كػػػػ) ي فو ءى( كػػػػ)شيعىرىاءى(، كعمػػػِ )فيٍعػػػبلى (، كعمػػػِ)فيعىبلى ( كػػػػ)بيزيؿو عمػػػِ )فيعيػػػؿو
ارو  ( كػ)ًتجى (، كأهَّا هعتؿ البلـ هىً فيجهع عمِ )فيعيمىةو( )ًفعىاؿو ( كػ)فىكىاًرسى (، كشذَّ ىحك )فىكىاًعؿى ( كػ)قيعيكدو (، كعمِ )فيعيكؿو

اةو(. ركف الديف، شرح الشافية )ج  (.1/460كػ)قيضى
 في )ط(: )الباذؿ(. ((4
رم، ال حاح )ج ((5  (.2/593الجٌك
( شاذ في الجهكع عىد سيبكيً  ألفَّ )فكاعؿ( إىهػا تكػكف جهػع )فاعمػة( فػي  ػفات هػف  ((6 قاؿ الهرزكقي: )فىكىاًرسي

 يعقؿ دكف )فاعؿ(، كاستدرؾ عمِ سيبكيً )ٌكالؾ( في )ٌالؾ(، كبيت الفرزدؽ: ]الكاهؿ[
ذىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  كىا  ٍيـٍ  يىًزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  رىأٍكا الرِّجى  رىأٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  خيضي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً األى  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًكسى  الرِّ  ٍب ى
ك  فة لهذكر عاقؿ  لمضرركة الشعرية. كبيت عتيبة بف الحارث: ]الكافر[   حيث جهع ىاكس جهع ىكاكس، ٌك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  أيحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىٍيـو  بىًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًذهى  سي
 

ًهٍثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًئًبكيـٍ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  قىًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  غى
أىَّػً األ ػؿ فػي جهعػػً،  كىقػؿ عػف الهبػردا شػذكذ   العاقػؿ فاعػؿ لغائػب جهعػا جػاء حيػث ،غػكائبكـفػي قكلػً:  الشػاٌد 

(، كىػاظر الجػيش، تهٍيػد القكاعػد 528-1/527كيجكز في الشعر. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 (.9/4809بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج

ًفي) ((7 يَّػػافى  أىًبِ ... الىُّسىخً  بىٍعضً  كى ٍيًريً  حى  (. ساقط في )ؾ(.كىغى
 العمهػػاء كبػػار هػػف الػػديف، أثيػػر الجيػػاىي، األىدلسػػي الغرىػػاطي يكسػػؼ بػػف هحهػػد( ٌػػػػ745ت)الىحػػكم حيػػاف أبػػك ((8

 أقػاـ أف إلػِ كتىقػؿ. هالقػة إلػِ كرحػؿ غرىاطػة، جٍػات إحػدل فػي كلد. كالمغات كالتراجـ كالحديث كالتفسير بالعربية
( الهحػيط البحػر: )كتبػً هػف. عميػً كقرئػت حياتػً فػي ت ػاىيفً كاشتٍرت. ب ري كؼ أف بعد فيٍا، كتكفي. بالقاٌرة

 ابػف ذكػري ع ػري، رجاؿ تراجـ في( الع ر هجاىي)ك الهحيط، البحر بً اخت ر( الهاد الىٍر)ك القروف، تفسير في
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كىالػػػذِّهىاري 
(1)  . ـً فىػػػٍتًح الػػػبلَّ ػػػٍيًف، كى ِـّ السِّ ػػػ ـه: ًبضى ػػػمىٍي ًي. كسي ًي كىًحهىايىتيػػػ ػػػؾى ًحٍفظيػػػ هي ػػػا يىٍمزى ػػػًة: هى هى بكىٍسػػػًر الهيٍعجى

(، قىػػػاؿى ًفػػػي القىػػػاهيكسً  اًئػػػبو ( جهػػػع )غى )الغىكىاًئػػػبي كى
ػػػا: (2) ًههَّ ػػػًؿ. كى ًٌ ـه كىالكىا ، اٍسػػػ ٍىػػػؾى ػػػابى عى ػػػا غى : هى اًئبيػػػؾى كىغى

(3) 
ا–اٍستيٍدًرؾى  (. -أىٍيضن )ىىاًشيه( ك)ىىكىاشو دي(، كى ًٌ )شىكىا ده( كى ًٌ  )شىا
ٍيًو[ (5): ]كاٍستيٍدًرؾى (4)قىٍكليوي   مىى ًسٍيبىكى ،  عى ًً ًي بىٍعػدى فىكىاًتػ ػمى ًي، أىٍم: حى َّ كى أىٍ ؿي اٍسًتٍدرىؾى الشٍَّيءى: تىدىارى

ٍعىىػػػِ  ػػػهِّفى الًفٍعػػػؿي هى ًي، ضي تىػػػ ػػػٍف فىكَّ مىػػػِ هى ًً عى ًي، كىاٍعتيػػػًرضى ًبػػػ ػػػا فىػػػاتى ًهٍىػػػ ػػػؿى هى ػػػذىا الهيٍعتىػػػرىضي حي َّ ٌى ػػػافى  فىػػػًإذىا كى
ػػذى  ٌى ػػارىةن ًإلىػػِ  مىِ( ًإشى ٌيهىا: االٍعًتػػرىاًض، فىعيػػدِّمى ًبػػػ)عى ػػدي ٍعىىيىػػٍيًف، أىحى مىػػِ هى ػػارى الًفٍعػػؿي ًحٍيىىًئػػذو دىاال  عى ٍعىىػػِ، كى ى ا الهى

ػٍدليكٍ  ًً ًبالتٍَّضػًهًف الهى مىٍيػ ًي عى لىتيػ دىالى ، كى اًلًة، كىالثَّػاًىي: االٍعًتػرىاضي ًً ًباألى ى مىٍي ًي عى لىتي دىالى ًً ًبالتَّعىػدِّم التٍَّحً يؿي، كى مىٍيػ ًؿ عى
مىِ(  أىم: اسىتي  ًي.ًبػ)عى ًً هيٍستىٍدًركنا هىا فىاتى ًهٍى مىٍي ، أىٍك اٍعتيًرضى عى ًً مىٍي ا عى ًي هيٍعتىًرضن  ٍدًرؾى هىا فىاتى ًهٍى

قىاًب[  عى الرٍّ :  قىٍكليوي: ]خيضي . الىَّػاًكسي ذىا ... البىٍيػتي : كىاً  ، قىػاؿى الشَّػاًعري اًضػعو ػٍكعو  أىٍم: خى ٍهػعي: خىضي جى
اح ًي. ً حى الهيطىٍأًطئي رىأىسى
(6)  . 

ػػًف الميبىػػرَّدً (7)قىٍكليػػوي  َـّ نيًقػػؿى عى : ]ثيػػ
ػػٍكًف فىكىاًعػػؿى  أىفَّ األىٍصػػؿى ًإلىػػى آًخػػرًًه[ (8) ػػا ذيًكػػرى ًهػػٍف كى ييًرٍيػػدي أىفَّ هى

ٍكزي ًفػ ًي يىجي ، كىأىىَّ مىِ فىكىاًعؿى ٍهًع عى ٌيكى األىٍ ؿي ًفي الجى ٍف يىٍعًقؿي ديٍكفى فىاًعؿو  ٍهعنا ًلفىاًعمىةو ًفي ً فىاًت هى ٍعًر ي الشِّػجى
                                                                                                                                                                               

ػػك)ك(، األىػػدلس ىحػػاة طبقػػات)ك حيػػاف، أبػػي ترجهػػة فػػي يػػذكري كلػػـ عىػػً، ىقػػؿ إىػػً كقػػاؿ الػػدرر هقدهػػة فػػي حجػػر  ٌز
 لسػػاف فػػي الغػػبش ىػػكر)ك(، الفػػرس لسػػاف فػػي الخػػرس هىطػػؽ)ك(، األتػػراؾ لمسػػاف اإلدراؾ)ك(، التػػرؾ ىحػػك فػػي الهمػػؾ
 التػػػػذييؿ)ك(، هالػػػؾ ابػػػف ألفيػػػػة عمػػػِ الكػػػبلـ فػػػي السػػػػالؾ هػػػىٍب)ك القػػػروف، غريػػػب فػػػػي( األريػػػب تحفػػػة)ك(، الحػػػبش
 القػروف أسػاىيد فػي الحاليػة الحمػؿ)ك القػراوت، فػي( الآللػي عقػد)ك ىحػك، هالػؾ، البػف الػػتسػػػٍػػػيػػػؿ شػرح فػي ،(كالتكهيؿ
( الىضػػار)ك ،(ٌػػػ669ت)ع ػػفكر البػػف، الههتػػع شػػرح فػػي الت ػػريؼ فػػي الهبػػدع)ك بخطػػً،( التقريػػب)ك(، العاليػػة
 عمػـ فػي البدريػة المهحػة)ك(، العػرب لسػاف هػف الضػرب ارتشػاؼ)ك أشػياخً، هػف ككثيػرنا ىفسػً بػً تػرجـ ضخـ هجمد

 أبػػي شػػعر هػف: )سػػهياي كتابنػػا بغػداد، فػػي الحػػديثي، كخديجػة هطمػػكب، أحهػػد كىشػر( ديػػكاف) فػػي شػعر كلػػً( العربيػة
 (.6/22أبك حياف، التذييؿ كالتكهيؿ )ج (.6/58ج) الكاهىة الدرر، حجر ابف: اىظر(. األىدلسي حياف

 في )ط(: )الزهار(. ((1
 (.121( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(2
 ( ساقط في )ؾ(: عمِ قكلً: )في جهعً عف الهبرد(.(3
ًي ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: ) ((4 اح. رىأىسى  (.ً حى
-259)ص (، كابف القطاع، كتػاب األفعػاؿ219-2/218(، ك)ج259-1/258( اىظر: الهبرد، الهقتضب )ج(5

 (.1/545(، كابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج260
رم(6  (.3/986(، )ج3/1204، ال حاح )ج( الجٌك
ح. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، الشػعر فػي كيجػكز عػً،جه فػي األ ػؿ أىػً الهبػرد عف ىقؿ ثّـَ  ( ىص الجاربردم: ح(7

 (.1/528شرح الجاربردم )ج
 المغػػػكم الىحػػكم العبػػػاس أبػػك ،الب ػػػرم ،األزدم ،الثهػػالي األكبػػر، عبػػػد بػػف يزيػػػد بػػف هحهػػػدٌػػػ( 285الهبػػرد)ت ((8

 عػػف كأخػذ كالجػاحظ، كالهػازىي الجرهػي: هػػىٍـك  ع ػري، أعػبلـ عػف العمػـ تمقػػٌِػػ، 210، كلػد بالب ػرة عػاـ األديػب
 االطػػبلع كاسػػع بػػؿ كػػاف شػػيكخً، عمػػِ ثقافتػػً ه ػػادر تقت ػػر كلػػـ التػػكزم، عػػف تمقػػِ كهػػا السجسػػتاىي، حػػاتـ أبػػي
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ٍهػػعي فىاًعػػؿو  ػػا–جى ـٍ  -أىٍيضن لىػػ ، كى ًً مىٍيػػ يَّػػػػافى عى ًد. ك يىٍحػػًؾ أىبيػػك حى ػػًف الهيبىػػرَّ ًً عى ٍهًعػػ ًي ًفػػي جى دي )لىٍفظىػػ ًبفىػػٍتًح الػػرَّاًء  (1)(الهيبىػػرَّ
ػػدًَّدة: ٍبػػًد األىٍكبىػػًر،  (2)لىقىػػبي  الهيشى ػػًد ٍبػػًف يىًزٍيػػًد ٍبػػًف عى هَّ ػػذى أىبىػػي العىٍبػػاًس، هيحى ػػٍف أىخى ػػاًزًىيِّ ًههَّ ػػًف الهى عى

ػػاًتـً (3) ، كىأىًبػػي حى
ػػػػًهٍيري (4)السًَّجٍسػػػتىاًىيِّ  . كىالضى

ًفػػػػي  (5) ، كى ػػػٍف يىٍعًقػػػػؿي ( ًلفىاًعمىػػػةو ًفػػػػي ً ػػػػفىاًت هى ًً ٍهًعػػػػ ًفػػػي )جى ، كى ًي( ًلفىكىاًعػػػػؿى ًفػػػي )أىىَّػػػػ
 . ( ًلفىاًعؿو ٍكزي يىجي  )كى
[(6)قىٍكليوي  سَّفى ًً ًفٍعبلن  (7): ]حى ؿى ًفٍي ٍبًىي ا ًلٍمفىاًعًؿ  أىم: حى ى ٌيكى ًبتىٍشًدٍيًد السٍِّيًف، هى

سىىنا.  (8)  حى

                                                                                                                                                                               

ػػاج. كهػػف أشػػٍر تبلهيػػذي: اقتىائػػً عمػػِ الحػػرص شػػديد الكتػػب، عمػػِ  الهبػػرد سػػاٌـ. الىحػػكم كىفطكيػػً كال ػػكلي الزَّجَّ
 ،(كاألدب المغػػػػة فػػػػي الكاهػػػػؿ) هىٍػػػػا: كتابنػػػػا، أربعػػػػيف الىػػػػديـ ابػػػػف ، كعػػػػدٌاالعربيػػػػة الهكتبػػػػة أثػػػػرت كثيػػػػرة بهؤلفػػػػات

 ،(الهجيػػػد القػػػروف هػػف هعىػػػاي كاختمػػؼ لفظػػػً اتفػػؽ هػػػاك) ،(العػػػرب الهيػػة شػػػرحك) ،(أبيػػات أعجػػػازك) ،(الهقتضػػبك)
ػػا هػػف الكتػػب. كقحطػػاف عػػدىاف ىسػػبةك) . اىظػػر: الهعتضػػد ع ػػر فػػي ق،285 سػػىة – ا رحهػػً – تػػكفي(، كغيٌر

(، ابػػػػػف الىػػػػػديـ، الفٍرسػػػػػػت 4/321(، كابػػػػػف خمكػػػػػػاف، كفيػػػػػات األعيػػػػػاف )ج6/2678الحهػػػػػكم، هعجػػػػػـ األدبػػػػػاء )ج
 (.267)ص

 )الهبرد(: ساقط في )ـ(، كبدالن هىٍا )ٌك(. ((1
دي( بكسػر الػراء الهشػددة  ((2  كحسػف لدقتػً: كقيػؿ ، كجٍػً لحسػف بالىسبة لمقب الهبرد، ففيً ركايتاف، األكلِ: )الهيبىرِّ

د( بفػتح الػراء الهشػددة  كالػبلـ األلػؼ لكتػاب الهػازىي تػأليؼ ق ة يف كها جكابً  إلػِ عهػد قػدً ألىػ، كالثاىيػة: )الهيبىػرِّ
ػػ البػردة إلػػِ بعضػٍـ كىسػػبً بالركضػػة، الهكسػـك كتابػػة كضػهىٍا( العاطفػػة حيػػث هػف) البػػاردة األشػعار  كذلػػؾ ا،تٍكهن

 (.4/321. ابف خمكاف، كفيات األعياف )جاكحسدن  غيرةن 
 فػي األئهػة أحػد: شػيباف هػازف هػف الهػازىي، عثهػاف أبك بقية، بف حبيب بف هحهد بف بكر( ٌػػ249ت)الهازىي ((3

(، كالػػػبلـ األلػػػؼ)ك(، العاهػػػة فيػػػً تمحػػػف هػػػا: )كتػػػاب: هىٍػػػا ت ػػػاىيؼ، لػػػً. فيٍػػػا ككفاتػػػً. الب ػػػرة أٌػػػؿ هػػػف الىحػػػك،
 األعػػػبلـ، كالزركمػػػي(، 1/283ج) األعيػػػاف كفيػػػات، خمكػػػاف ابػػػف: اىظػػػر(. الػػػديباج)ك(، العػػػركض)ك(، الت ػػػريؼ)ك
 (.2/69ج)

ػػ كػاف الب ػػرة، سػػاكىي هػف، القاسػػـ بػػف عثهػاف بػػف هحهػػد بػف سػػٍؿٌػػػ( 255أبػك حػػاتـ السجسػتاىي)ت ((4  فػػي اإهاهن
 تمحػف هػا): الكثيػر، كهىٍػا اله ػىفات هػف لػً .هػرتيف األخفػش عمػِ سػيبكيً كتػاب قػرأ. كالشػعر كالمغػة القػروف عمـك

فيػً العاهػة(، ككتػػاب فػي الىحػػك عمػِ هػػذٌب سػيبكيً كاألخفػش، ك)الهػػذكر كالهؤىػث(، ك)إعػػراب القػروف(، ك)الشػػجر 
ػػا هػػف الكتػػب. كػػاف يقػػاؿ:  كالىبػػات(، ك)الهق ػػكر كالههػػدكد(، ك)الهقػػاطع كالهبػػادم(، ك)الفػػرؽ(، ك)القػػراءات( كغيٌر

لسػيبكيً، ككتػاب الحيػكاف لمجػاحظ، ككتػاب  ألٌؿ الب رة ثبلثػة كتػب يفتخػركف بٍػا عمػِ أٌػؿ األرض كتػاب الىحػك
 (.11/263(، كالحهكم، هعجـ األدباء )2/58أبي حاتـ في القراءات. القفطي، إىباي الركاة عمِ أىباي الىحاة )

ًهٍيري ) ((5 ًي ) ًفي كىالضى ًفيًلفىكىاًعؿى ... ( أىىَّ ٍكزي ) كى يىجي  (: ساقط في )ـ(.ًلفىاًعؿو ( كى
 ( )قكلً(: ساقط في )ؾ(.(6
ػػا فػػكارس فالػػذم حسَّػػف هىػػً اىتفػػاء الشػػركة بيىػػً كبػػيف(7  ( ىػػص الجػػاربردم: حقػػاؿ اله ػػىؼ فػػي شػػرح الهف ػػؿ: أهَّ

الهؤىػػث  ألىٍػػـ ال يقكلػػكف: اهػػرأة فارسػػة  أم: فبعػػد بٍػػذا عػػف ال ػػفة  ألفَّ الفػػرؽ بػػيف الهػػذكر كالهؤىػػث بالتػػاء هػػف 
 (.1/529بردم )جخكاص ال فات فٍك كاالسـح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجار 

(: ساقط في )ؾ(. ((8  )فعبلن
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كىػِ اٍبػفي بىػاًطيٍ  سيػكيٍكًف الػرَّاًء، كىحى . كىالشٍِّركىةي ًبكىٍسًر الشٍِّيًف، كى بىره : هيٍبتىدىأه، كىاٍىًتفىاءه: خى ٍكؿي : (1)شكىالهىٍك ي
كىٍسرى   .(2)الرَّاءً فىٍتحى الشٍِّيًف، كى

ًسر هي[ ًي  قىٍكليوي: ]كى تي ػفى الهي  حً رٍ شىػ)ي فً ًعبىارى ٍهػعى /ؽ(3)(ؿً  َّ ٌيػكى أىفَّ الجى ًسػرُّيي  ػا الى يىٍعًقػؿي ًهػفى 95: كى أ/ ًفٍيهى
ًً كىأىٍخبىػاًرًي كىأىحٍ  تىػارىةن ًفػي ً ػفىاًت ًدًي، كى ، تىارىةن ًفػي هيٍفػرى ػا كىاىىػٍت الهيذىكًَّر يىٍجًرم هىٍجرىل الهيؤىىًَّث ًفٍيهىف يىٍعًقؿي لىهَّ ، كى ًً كىاًلػ

ػػػا الى يىٍعًقػػػؿي أيٍجًريىػػػٍت ذى  ػػػًذًي ًلهى (، ٌى ػػػؿو مىػػػِ )فيعي ػػػعي عى ػػػذىكَّرى )فىٍعمىػػػِ( الى ييٍجهى ( هى ػػػؿى ٍجػػػرىل، أىالى تىػػػرىل أىفَّ )أىٍفعى ًلػػػؾى الهى
قىػػاؿى اي  (، كى مىػػِ )فيعيػػؿو ػػعي عى ًً ييٍجهى ىًَّثػػ )فىٍعمىػػِ( ًفػػي هيؤى ػػر( جهػػع (4)﴾فَِؼااَذج  ِمااْه أََٔااا   أَُ ااشَ ﴿: -تىعىػػالىِ–كى ، ك)أيخى

،   (5))وًخر( ًي ًلٍميىٍكـً . اىتٍت.أًلىىَّ مىِ هىا ذىكىرى ًي لىهَّا كىافى ًفٍيهىا الى يىٍعًقؿي أيٍجًرمى هىٍجرىل )أىٍخًرل( عى  لىًكىَّ
: ]أيٍجًريىٍت ذىًلؾى الميٍجػرىل[(6)قىٍكليوي 

(  أىٍم: ؛(7) مىػِ )فىكىاًعػؿى ػعي )فىاًعمىػةه( عى ػا ييٍجهى هيٍجػرىل الهيؤىىَّػًث، فىكىهى
ا–ييٍجهىعي  ػا الى يىٍعًقػؿي  -أىٍيضن بىػٍيفى ًههَّ ػا الى يىٍعًقػؿي كى ًي كىالهيؤىىَّػًث  ًلتىىىاسيػًب بىػٍيفى هى (  أًلىىَّػ مىػِ )فىكىاًعػؿى ًهػفى الهيػذىكًَّر عى

اتي العىٍقًؿ. ٍيفَّ ىىاًق ى  اإًلىىاًث ًهفى العيقىبلىًء  أًلىىَّ
ا كىاًحده[(8)قىٍكليوي   ٍكمىييمى ذىكىرى أىفَّ حي ذىًلؾى  : ]كى ٌيكى أىٍف ييٍجهىعى كى ـي  ٍك ِـّ  الحي ػ ( ًبضى ػؿو )فيعَّ (، كى مىػِ )فىكىاًعػؿى عى

 الفىاًء، سىكاءى كىافى ًبالتَّاًء أىًك ًلغىٍيًرًي.
 (9)]جهع ها زيادتً هدة رابعة[

                                                             
 كلػد .الشػافعي الهك ػمي، بػاطيش بف ا ٌبة بفٌػ(: عهاد الديف أبك الهجد بف إسهاعيؿ 655ابف باطيش)ت ((1

 هشػػػتبً)ك ،(الشػػػافعية طبقػػػات) كتػػػاب لػػػً .كحىبػػػؿ سػػػكيىة، كابػػػف الجػػػكزم، ابػػػف: هػػػف كسػػػهع .كسػػػبعيف خهػػػس سػػػىة
 كتابػػً فػػي لكػػف ،العمػػـك فػػي الهشػػاركة قػػكمى ، اهتفىىنػػ ،أ ػػكليان  ككػػاف (كرجالػػً الهٍػػذب لغػػات فػػي الهغىػػي)ك ،(الىسػػبة
ػػػاـ الهغىػػػِ  ابػػػف كالبػػػدر  ػػػالح، كالتػػػاج الػػػدهياطي،: عػػػف ركل. هىٍػػػا كثيػػػر عمػػػِ تٍذيبػػػً فػػػي الىػػػككم ىبػػػً كثيػػػرة أٌك
الػػػذٌبي، سػػػير أعػػػبلـ الىػػػببلء  .هائػػػة كسػػػت كخهسػػػيف خهػػػس سػػػىة اآلخػػػرة، جهػػػادل فػػػي كتػػػكفي .كجهاعػػػة التػػػكزم،

 (.5/268(، كابف العهاد، شذرات الذٌب )ج16/462)ج
 (.5/276)ج اآلثار  حاح عمِ األىكار هشارؽ، عياضاىظر:  ((2
 (.2/1146) الهف ؿ شرح في اإليضاح الحاجب، ابف ((3
 [.184البقرة : ] ( (4
 )كأخر جهع وخر(: ساقط في )ط(. ((5
 قكلً: )سىكاءى كىافى ًبالتَّاًء أىًك ًلغىٍيًرًي(.( ساقط في )ؾ(: إلِ (6
ًً  ًفٍيهىاساقط في )ـ(: إلِ قكلً: ) ((7  .(التٍَّأًىٍيثً  أىًلؼي  ًفٍي
 ( يجهػػػع )فاعػػػؿ( إذا كػػػاف هؤىثنػػػا يجهػػػع عمػػػِ )فكاعػػػؿ( ك)فيعَّػػػؿ(، سػػػكاء كػػػاف بالتػػػاء، ىحػػػك: )ىائهػػػة(، ك)ىػػػكائـ(،(8
ـ)ك  (.1/463ركف الديف، شرح الشافية )ج .(حيَّض)ك (حكائض)ك (حائضػ)ك ،التاء بغير كاف أك ،(ىكَّ

( ك)أىىىػػاًثٌي( فػػي )أىثػػِ( بحػػذؼ  ((9 ( ك)فىعىػػالىٌي( كػػػ)ًإىىاثو يجهػػع االسػػـ الهؤىػػث بػػاأللؼ الرابعػػة الهق ػػكرة عمػػِ )ًفعىػػاؿو
األلؼ الهق كرة، كها حذفىا التاء في )ق عة( كالتي تجهع عمِ )ق ػاع(، كهػا كػاف اسػهنا هؤىثنػا بػاأللؼ الههػدكدة 

ارى  حى  كاىػت إذا ةالهق كر  باأللؼ الهؤىثة ال فة تجهعل( في ) حراء(. ك إذا كاىت رابعة يجهع عمِ )فىعىالىِ( كػ) ى
ف(، ًعطىػػػاش)ك (عىٍطشىػػػِ): ىحػػػك (،ًفعػػػاؿ) عمػػػِ (فىٍعمىػػػِ) كزف عمػػػِ ال ػػػفة تمػػػؾ ككاىػػػت رابعػػػة  كزف عمػػػِ كاىػػػت كا 
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ارىل): ]كىأىٍصؿي (1)قىٍكليوي  حى اًرم) :(2)(صى حى مىػِ (3)قىاؿى شىػاًرحه   [ًإلىت (صى ًهػعى عى : بىػٍؿ جي : لىػؾى أىٍف تىقيػٍكؿى
ػػػا هيٍشػػػتىًهؿه عى  ٍيهى ػػػٍكفى كىػػؿ، ًهٍى ػػػاًهعي كى ػػكىارىل(، كالجى مىػػػِ )سى ( عى ػػػٍكرىافي ًهػػػعى )سى ػػا جي ـً أنكالن كىهى مىػػػِ )فىعىػػالىِ( ًبفىػػػٍتًح الػػػبلَّ

مىِ أىًلفىي التٍَّأًىٍيًث ًفي بىا ًهمىًت األىًلؼي كىالىٍُّكفي عى ( زىاًئدىتىٍيًف، كىهىا حي ػاًىيَّ ًي هيػكىاًزفى )يىهى ًجيئيػ ػا هى ٍرًؼ، كىأىهَّ ٍىًع ال َّ ًب هى
ًً ىىظىػػره   ًفٍيػػ ٍىػػِ. كى . اٍىتى ٍقميػػكبه ٍيػػكى هى ًلػػؾى فى ػػعى ذى هى ، كى ًو ػػاًء الًقيىػػاًس ًهػػٍف كىٍجػػ فَّفنػػا، فىًهػػًف اٍقًتضى هيخى ػػثىقَّبلن كى أًلىفَّ التىٍفًرٍيػػ ى هي

ًهمىػًة أى  ػايي الًقيىػاسي ًفػي الجي ػا اٍقتىضى مىِ هى ٍ ػًفيًَّة ًبػاآلًخًر عى سىػًب االٍسػًهيًَّة كىالكى ػًد الهيتىبىػاًيىىٍيًف ًبحى ػاًؽ أىحى ٍكلىػِ ًهػٍف ًإٍلحى
ًً أىًلؼي التٍَّأًىيٍ  ٍىا ًفٍيهىا ًفٍي ٍرًؼ  أًلىفَّ االٍسًهيَّةى الى أىٍ ؿى لى دُّ هىٍىعي ال َّ ، كىالى ييرى ٍيًر دىًلٍيؿو  ًث. ًهٍف غى

ـى  قىٍكليوي: ]ًلتىٍسمى
ػٍذًؼ ًعٍنػدى التىٍنػًكٍيًف[ (4) ػكا الػرَّاءى  ًلتىٍىقىًمػبى اليىػاءي أىًلفنػا   األىًلؼي ًمفى الحى ٍيػـ فىتىحي ييًرٍيػدي أىىَّ

ٍىا، ًحٍيىىًئذو  ٍىا، كىاٍىًفتىاًح هىا قىٍبمى ًك رُّ ًلتىحى
ػٍذًؼ الػًذم (5) ـى األىًلػؼي ًهػفى الحى ٍرؼي أًلىًلػًؼ التٍَّأًىٍيػًث، فىتىٍسػمى كىػافى  فىيىٍهتىًىعي ال َّ

احي  ـى ًفي التىٍ ًغٍيًر ًإٍيضى قىٍد تىقىدَّ (، كى كىارو ٍكًؿ التىٍىًكٍيًف كىهىا ًفي )جى ؽي اليىاءى لىٍك بىًقٍيٍت ًعٍىدى ديخي  .  (6)ذىًلؾى يىٍمحى
[؛ ارو ػحى اًرم ًبكىٍسػًر الػرَّاًء, كىىىػًذًه صى ػحى : الصَّ ػٍذًؼ  أًلىفَّ الفىػٍتحى كىالقىٍمػبى ًعٍىػدى أىم:  قىٍكليوي: ]فىتىقيػٍكؿي حى

ٍذًؼ الثَّاًىيىًة.95األيٍكلىِ /ؽ ٍفقيٍكده ًعٍىدى حى ٌيكى هى ٌيكى ًلهىا ذىكىرى ًهفى الفىٍرًؽ، كى  ب/ ًإىَّهىا 
[؛ (7)قىٍكليوي   ارو ػحى ًي : ]كىىىًذًه صى ػيى لىٍيسىػٍت  أًلىىَّػ ػيى ًلمتٍَّأًىٍيػًث، بىًقيىػًت األيٍكلىػِ، ًكًٌ ػًذفىًت الثَّاًىيىػةي، ًكًٌ ػا حي لىهَّ

ٍىا. ض. ًلمتٍَّأىً  مىٍي اًفظى عى تَِّ ييحى  ٍيًث  حى

                                                                                                                                                                               

ٍرهىػِ) :ىحػك (،فىعىػالىِ) عمػِ يجهػع( ًفٍعمىِ) رىاهىػِ)ك (حى ػفة كتجهػع(، حى  رابعػة كاىػت إذا الههػدكدة بػاأللؼ الهؤىثػة ال ِّ
ف(. ًعشػػػار) عمػػػِ (عيشىػػراء)ك(، ًبطػػػاح) عمػػِ (بىٍطحاءػ)كػػػ (،ًفعىػػػاؿ) عمػػِ (فيعىػػػبلء) أك (فىٍعػػبلء) فز ك  عمػػػِ ككاىػػت  كا 
ا الػذم (فيٍعمىػِ) رابعػة الهق ػكرة تأىيثٍػا ألػؼ التػي ال فة كاىت ػٍغرىل): ىحػك (،فيعىػؿ) عمػِ يجهػع (أفعىػؿ) هػذكٌر  ( ي

غىر)  (.1/465)ج (. ركف الديف، شرح الشافية ي
ٍىا أىٍ ؿى  الى ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: ) ((1 ا لى ًً  ًفٍيهى  (.التٍَّأًىٍيثً  أىًلؼي  ًفٍي
( بالتشػديد، كقػد جػاء ذلػؾ فػي الشػعر  ألىػؾ إذا ( (2 كأ ؿ ) حارل(: ) حارم( بكسػر الػراء، كأ ػمً: ) ػحارمَّ

بعد ألؼ الجهع في كؿ هكضع، ىحػك:  جهعت ) حراء( أدخمت بيف الحاء كالراء ألفنا، ككسرت الراء كها يكسر ها
)هسػػاًجد(، ك)جعػػاًفر(، فتىقمػػب األلػػؼ األكلػػِ التػػي بعػػد الػػرَّاء يػػاء لمكسػػرة التػػي قبمٍػػا، كتىقمػػب األلػػؼ الثاىيػػة التػػي 

ا-لمتأىيث  ياء، فيدغـ، ثـ حذفكا الياء األكلِ، كأبدلكا هف الثاىيػة ألفنػا، فقػالكا: ) ػحارىل(، كفػتحي الػراء  لتسػمـ  -أيضن
ىهػا فعمػكا ذلػؾ  ليفرقػكا بػيف اليػاء الهىقمبػة هػف األلػؼ التػي لمتأىيػث، كبػيف اليػاء الهىقمبػة هف  الحػذؼ عىػد التىػكيف، كا 

هػػف األلػػؼ التػػي لػػيس لمتأىيػػث، ىحػػك: ألػػؼ )هرهػػِ(، ك)هغػػزل(، إذ قػػالكا: )هراهػػي(، ك)هغػػازم(، كبعػػض العػػرب ال 
(. يحذؼ اليػاء األكلػِ، كلكػف يحػذؼ الثاىيػة، فتقػكؿ: )ال ػحاًرم (، كهػا يقػكؿ: )جػكارو ػذي ) ػحارو ( بكسػر الػراء، ٌك

 (.1/164(، كالىظاـ، شرح الشافية )ج1/532شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 (.1/224في )ؾ(: )فالشارح(. اليزدم، شرح الشافية )ج ((3
 في )ؾ(: )فتسمـ(. ((4
 في )ؾ(: )ح(. ((5
 (.516ابف جهاعة، حاشية ابف جهاعة عمِ شرح الجاربردم لشافية ابف الحاجب )ص ((6
تَِّساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((7 اًفظى  حى ٍىا ييحى مىٍي  (.ض. عى
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ػػٍرًح اليىػػاًدم(1)قىٍكليػػوي  ػػٍحرىاءى( ًفػػي  [(2): ]قىػػاؿى ًفػػٍي شى ػػىًِّؼ ) ى ًي ًذٍكػػًر الهي ى ـي كىٍجػػ ًٍ ييٍعمىػػ ًي ًفٍيػػ ػػا قىالىػػ ًههَّ
 الهيؤىىًَّث ًبأىًلؼو رىاًبعىةو. 

ٍذفييىا ييًخؿ   ٍدليكًليىا[ (3)قىٍكليوي: ]فىحى ٌيهىا ًبمى ٍحدىا ًهٍيرى إًلً ري أىفَّ الضَّ ًٌ الظَّا
 ، الى ًلمثَّاًىيىًة فىقىٍط. (4)

ػػفىةى[؛  ػنٍّؼي الصٍّ ـى الميصى َـّ قىسَّػػ ثىػةه ًفػػي أىٍم: قىٍكليػوي: ]ثيػ ًً ثىبلى ػػارى ًإلىٍيػ ػا أىشى مىػِ هى ػػيى عى ًٌ ٍىا، كى ذىكىػرى أىٍقسىػاهى
 ) مىِ )أىٍفعىؿى ٍكًر: هىا هيذىكَّرييي عى ًي هيػذىكىره الهىٍق ي هىا لىػٍيسى لىػ ًف( كىػ)عىٍطشىِ(، كى مىِ )فىٍعبلى هىا هيذىكَّرييي عى ٍغرىل(، كى كىػ) ي

، قىاؿى الشًَّرٍيؼي  ؿى األىٍقسىاـً رى أىكَّ ًي أىخَّ ٍرهىِ(، غىٍيرى أىىَّ كىػ)حى
(5) . مىِ الهىٍهديكًد لىكىافى أىٍىسىبي ًي عى لىٍك قىدَّهى  : كى

ٍرمىى( ًبفىػػػٍت ً  ػػػػ)حى ػػػاًء[ قىٍكليػػػوي: ]كى ػػػاًرحه  الحى ـى شى ػػػ زىعى
ػػػذىا(6) كى ٍىػػػا )ًفٍعمىػػػِ( ًبالكىٍسػػػًر، كى ٍزىى : أىفَّ كى

قىػػػاؿى  (7)
ػػٍرًح. قىػػاؿى ًفػػي القىػػاهيٍكسً (8)الشَّػًرٍيؼي  ػػا ًفػي الشَّ ٍىقيػػكؿي هى ػػا ًهػػفى تىقىػدُّـً )فىٍعمىػػِ( ًبػػالفىٍتًح، كىالهى ًٍهى ًي سىػػرىل ًإلىٍي كىأىىَّػػ ، كى

(9) :
 ،) ػػػػػ)فىًرحى ( كى ػػػػًرـى )حى ػػػػيى  ذىاتي كى ًٍ هىٍت، فى ، كىاٍسػػػػتىٍحرى ػػػػا، ًبالكىٍسػػػػًر: أىرىادىًت الفىٍحػػػػؿى ٍمبىػػػػةي ًحرىاهن الظٍِّمػػػػًؼ، كىالذٍِّئبىػػػػةي، كىالكى

ًي  ػا قىالىػ ييٍسػتىفىادي ًههَّ ٍىِ. كى سىكىارىل. اٍىتى ، كى ٍهعي: كىًجبىاؿو ٍرهىِ، كىسىٍكرىل، الجى ػا-حى ػيى ًبكىٍسػًر  -أىٍيضن ًٌ ػةى، كى أىفَّ الًحٍرهى
سيكي  اًء كى رَّحى الحى ـي الى يىٍختىصُّ ًبالهىاًعزىًة كىهىا  ى كًف الرَّاًء: االٍسًتٍحرىا

  (11)ثىػػػٍعػػػمىػػػبي  (10)
                                                             

قػاؿ فػػي شػرح الٍػػادم: الٍهػػزة فػي )حهػػراء(، ك)بيضػاء(، ك) ػػحراء(، ك)عشػػراء( بػدؿ هػػف ألػؼ التأىيػػث كػػالتي  ((1
فػػي حبمػػِ، كسػػكرل، كاأل ػػؿ فيٍػػا الق ػػر لمتأىيػػث، فػػزادكا قبمٍػػا ألفنػػا أخػػرل لمهػػد تكسػػعنا فػػي المغػػة، كتكثيػػرنا ألبىيػػة 

يهكػف حػذؼ إحػػداٌها  ألف األكلػِ لمهػدة كالثاىيػػة : هق ػكر كههػػدكد، فػالتقِ ألفػاف، فمػػـ فالتأىيػث  لي ػير لػػً بىػاءا
عمـ لمتأىيث، فحذفٍا يخؿ بهدلكلٍا، كلـ يهكف تحريؾ األكلِ  ألىٍؿ لك حركت  لفارقٍا الهدُّ، فتعيف تحريؾ الثاىية 

(، كابػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح الهف ػػػػؿ 1/532فاىقمبػػػت ٌهػػػػزة. اىظػػػػر: شػػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػػافية، شػػػػرح الجػػػػاربردم )ج
 (.5/58)ج
اب عبد الدِّيف عز الهعالي ألبي(، الت ريؼ قسـ، الٍادم شرح في كافيال()(2  .(ٌػػ655ت)الزىجاىيٌ  الٌك
 في )ط(: )يحؿ(. ((3
 في )ط(: )إلحداٌا(. ((4
 (.1/465( ركف الديف، شرح الشافية )ج(5
 (.1/225اليزدم، شرح الشافية )ج ((6
 ( )كذا(: ساقط في )ط(.(7
 (.1/464ركف الديف، شرح الشافية )ج ((8
 (.1092الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((9

 في )ـ(: ) كر(. ((10
 إهػػاـ: بثعمػػب الهعػػركؼ العبػػاس، أبػػك بػػالكالء، الشػػيباىي سػػيار بػػف زيػػد بػػف يحيػػِ بػػف أحهػػد( ٌػػػػ291ت)( ثعمػػب(11

 فػػي كهػات كلػد. حجػة ثقػة المٍجػة، ك ػدؽ بػالحفظ هشػػٍكرنا هحػدثنا، لمشػعر، راكيػة كػاف. كالمغػة الىحػك فػي الكػكفييف
(، الف ػػيح: )كتبػً هػف. األثػػر عمػِ فتػكفي ٌػػكة، فػي فسػقط فػرس ف ػػدهتً ب ػهـ أياهػً أكاخػػر فػي كأ ػيب. بغػداد

يػػػػر ديػػػكاف شػػػػرح)ك رسػػػػالة،( الشػػػػعر قكاعػػػد)ك ايي  هجمػػػػداف،( ثعمػػػػب هجػػػػالس)ك(، األعشػػػِ ديػػػػكاف شػػػػرح)ك(، ٌز  كسػػػػهَّ
 كغيػػر(، القػػروف إعػػراب)ك(، الشػػكاذ)ك(، الشػػعر هعػػاىي)ك(، العاهػػة فيػػً تمحػػف هػػا)ك(، القػػروف هعػػاىي)ك(، الهجػػالس)

ة، البركات أبك: األىبارم: اىظر. ذلؾ  (.1/267ج) األعبلـ، كالزركمي(، 173ص) األلباء ىٌز
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ػػاًة (1)ًفػػي الفىً ػػيحً  ـي. كىالى ًبالشَّ ٍىػػا ًحػػرىا ًب ػػِ، كى ٍرهى ػػاًعزىةه حى ػػيى هى ًٌ ػػاًعزىةي، كى هىًت الهى قىػػًد اٍسػػتىٍحرى ًى: كى تيػػ ، كىًعبىارى
ػػاًرحي  ػػا فىسَّػػرى الشَّ كىهى
ػػؿٍ (2) ػػـً  . بى ػػرى ًفػػي الهيٍحكى ذىكى

. قىػػاؿى المٍَّبًمػػيُّ  (3) ًي اٍسػػتيٍعًهؿى ًفػػي ذيكيػػكًر األىىىاًسػػيِّ ػػاءى ًفػػي (4)أىىَّػػ : كىجى
ػػػػًدٍيثً  ػػػػةي (5)الحى ػػػػةي(  أىٍم: الغيٍمهى ـي الًحٍرهى ًٍ ًمػػػػٍي ػػػػاعىةي تيٍبعىػػػػثي عى ـي السَّ ٍي : )الػػػػًذٍيفى تيػػػػٍدًركي

ػػػػًدٍيثى كىالتٍَّفًسػػػػٍيرى (6) ػػػػرى الحى . ذىكى
ًكمُّ  ٍىرى ال
كىغىٍيرييي ( 7)

(8)  . 
ٍمػػديٍكدى[؛ قىٍكليػػوي: ػػرى المى َـّ ذىكى ػػاءي(: ًبفىػػٍتًح البىػػاًء أىم:  ]ثيػػ )البىٍطحى ػػٍكًر. كى بىٍعػػدى الفىػػرىاًغ ًهػػٍف ًقٍسػػهىي الهىٍق ي

ػػاءى 96/ؽ سيػػكيكًف الطَّػػاًء، كىجى ػػا-أ/ كى ـٍ  -أىٍيضن ػػاًرحى لىػػ ػػأىفَّ الشَّ كى ػػا، كى ٌى ٍعىىا ًي ًبهى ، لىًكىَّػػ ػػا هػػذىكَّرييي أىٍبطيػػحه ٍىػػا ًههَّ ٍم يىٍجعى
(9) 
قىػػٍد يى  ِـّ الػػدَّاًؿ، كى ػػ ػػِ: ًبضى ػػٍيًف. كديقىػػاؽي الحى ى كىٍسػػًر السِّ (، ًبفىػػٍتًح الًهػػٍيـً كى ًسػػٍيؿي )الهى . كى مىػػِ )أىٍفعيػػؿ( ًلػػذىًلؾى ػػٍكزي عى جي

ٍىػػػا، قىػػػاؿى ًفػػػي القىػػػاهيكسً  فىٍتحي
ٌى (10) ػػػاري ِـّ كىالكىٍسػػػًر، كيسى ػػػ ديقىػػػاؽي الًعٍيػػػدىاًف، ًبالضَّ تىٍخًفٍيػػػًؼ : كى ػػػاًؼ كى ِـّ الكى ػػػ ا  أىم: ًبضى

هى  فىٍتًح الهيٍعجى مىًة كى ٍٍهى ِـّ الهي )عيشىرىاءي(: ًبضى . كى : فيتىاتي كيؿِّ شىٍيءو ٍىا، أىٍك كىغيرىابو  .  (11)ةً السٍِّيًف هىا تيكىسَّري ًهٍى

                                                             
 (.322ثعمب، الف يح )ص ((1
 (.1/533شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((2
 (.3/329ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج ((3
)ت ((4 مػػيٌ  بػػف ييكسيػػؼ بػػف أىٍحهػػدٌػػػ(: 691المٍَّبًمػػيُّ ٍعفىػػر أىبيػػك اأٍليٍسػػتىاذ، يُّ ًمػػبٍ المَّ  الًفٍػػرمُّ  ييكسيػػؼ بػػف عى  الٌمغىػػًكمٌ  الىٍَّحػػًكمٌ  جى

ٍقػػًرئ ػػف الشػػمكبيف أىخػػذ، اٍلهي ػػف عى اؽ كىأبػػي الػػدباج كىعى سػػهع كاألعمػػـ، البطميكسػػي ًإٍسػػحى ػػًديث كى  كىأبػػي خػػركؼ اٍبػػف هػػف الحى
ٍىػػًذًرم الهرسػػي اٍلفضػػؿ أبػػي بػػف ا عبػػد كىأبػػي رحهػػكف بػػف اٍلقىاًسػػـ ػػة كىاٍلهي هىاعى ، كلػػً هػػف كىاٍلهٍغػػرب كدهشػػؽ ًبهٍ ػػر كىجى

 الكتب )تحفة الهجد ال ريح في شرح كتاب الف يح(، ك)لبػاب تحفػة الهجػد ال ػريح فػي شػرح كتػاب الف ػيح(، ك

لػً (،اأٍلىٍفعىاؿ هستقببلتك) ،(المُّغىة ًفي البغية) ًً  ضػاٌِ الت ػريؼ ًفػي كتػاب كى هىػات .الههتػع ًبػ  اٍلهحػـر ًفػي بتػكىس كى
ًتٍسعيف ًإٍحدىل سىة  (. في )ؾ(: )الٍركم(.403-1/402كستهائة. السيكطي، بغية الكعاة )ج كى

ٍيـٍ  الَّػًذمالحديث بتهاهً: ) ((5 ًٍـ تبعػث السَّػاعىة تيػٍدًرك مىػٍي ػةاٍلحً  عى (. الزهخشػرم، الفػائؽ فػي غريػب اٍلحيىػاء كيسػمبكف ٍرهى
 (.3/746(. كفي ركاية: )تسمط عميٍـ(. ابف قتيبة، غريب الحديث )ج1/277الحديث )ج

 في )ـ(: )الغؿ(. ((6
)ت ((7 ًكمُّ ٍىرى  اثىتػيف سػىة رهضػاف فػي كلػد ،لغػكم،  ىحػكم، ، الٍػركم سػٍؿ أبػك ،هحهػد بػف عمػي بػف هحهػدٌػ(: 433ال

 )التمػػكيح فػي شػرح الف ػػيح(،  كهخت ػري ( شػػرح ف ػيح ثعمػب،الف ػيح )إسػفار الكتػب هػػف كلػًكثبلثهائػة.  كسػبعيف
الحهػػكم: يػػاقكت،  .كأربعهائػػة كثبلثػػيف ثػػبلث سػػىة ،األحػػد يػػـك به ػػر هػػات. (السػػيؼ أسػػهاء(، ك)األسػػد أسػػهاءك)

 (.4/90(، كال فدم، الكافي بالكفيات )ج6/2579هعجـ األدباء )ج
ػة بهعىػِ )ذكػكر  ((8 ىهػا ذكػركا أفَّ الًحرهى عىدها رجعت إلػِ الف ػيح كشػركحً لػـ أجػد هػف ذكػر الحػديث السػابؽ، كا 

، كالمخهػػػػي، شػػػػرح الف ػػػػيح (478ص) الف ػػػػيح كتػػػاب شػػػػرح فػػػػي ال ػػػػريح الهجػػػد تحفػػػػة لبػػػػاب المبمػػػػي، األىاسػػػي(.
سػػػفار الف ػػػيح )ج(102ص) الف ػػػيح شػػػرح فػػػي التمػػػكيح الٍػػػركم،(، 295)ص كالزهخشػػػرم، شػػػرح (، 2/940، كا 

 (.708الف يح )ص
 في )ط(: )ذكري(. ((9

 (.883الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((10
 ( في )ـ(: )الهٍهمة(.(11
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[(1)قىٍكليػػػوي  ػػػكره ػػػا مىٍقصي ػػػٍتفً  : ]فىييػػػكى ًإمَّ ػػػرىيي ًفػػػي الهى ػػػا ذىكى (، كىهى ػػػغىرى ػػػٍغرىل( )أى ى : ) ي ىىٍحػػػكي
(2)  : ىىٍحػػػكي

غىًر(. مىِ )ال ُّ ٍغرىل( عى  ال ُّ
([؛  ػػرى ٍمػػعي )أىٍحمى ػػعي أىٍم:  قىٍكليػػوي: ]جى (، ييٍجهى ٍهػػرو مىػػِ )حي ٍهػػرىاءى( عى ػػعي )حى ػػا ييٍجهى ػػا–كىهى (  -أىٍيضن ػػري )أىٍحهى

. ًً مىٍي  عى
 (3)]جهع ها زيادتً هدة خاهسة[
] ٍيري ميٍمًكفو ًً ًلهىا سىيىًجٍيءي ًفي   قىٍكليوي: ]غى [.(4)قىٍكًل ًً اًهًس ٍذًؼ خى هىاًسيِّ هيٍستىٍكرىيه ًبحى تىٍكًسٍيري الخي  : ]كى

] (. قىٍكليوي: ]اٍشتىبىوى ًبرىسىاًئؿى ٍهعي )ًفعىالىةو( أىٍك )ًفعىاؿو ًي جى ـٍ أىىَّ ـٍ ييٍعمى  يىٍعًىي: لى
[؛قىٍكليػػوي: ]اٍشػػتىبىوى  ػػاًئؿى بىػػارىل( أىٍك )ًحبىػػارىةو( أىم:  ًبرىسى ٍهػػعي )حي ٌيػػكى جى ػػاًئؿى  أىم: فىػػبلى ييػػٍدرىل أى سى ًببىػػاًب رى

ػػهِّ  بىػػارىل( ًبضى ٍهػػعي )حي ٌيػػكى جى ـٍ ييػػٍدرى أى ػػاًء، لىػػ بىػػارىل( ًبفىػػٍتًح الحى مىػػِ )حى ػػذىا لىػػٍك كيسِّػػرى عى كى ، كى ػػثىبلن ػػاًء هى ٍىا أىٍك ًبكىٍسػػًر الحى
عىبىِ بىرىل( كىػ)جي )حي
ٌىذىا (6)((5) ٌىا،  ىىٍحًك ً فىةن كى

ًٍٍيؿً  (7) ػاًلػػػؾو ًفػي التٍَّسػ ػرَّحى اٍبػػػفي هى قىػٍد  ى كى
ػعي ( 8) بىػارىل( ييٍجهى ًبػأىفَّ )حي

ًي  ( ًبكىٍسػػػًر الػػػرَّاًء، قىػػػاؿى شيػػػرَّاحي بىػػػاًرمِّ مىػػػِ )حي (، (9)عى مىػػػِ ًهثىػػػاًؿ )فىعىاًئػػػؿى ػػػارى عى ػػػذىٍفتى ثىػػػاًىيى الزَّاًئػػػدىًتٍيًف فى ى ٍف حى : كىاً 
. اىتٍِ. بىاًئرى : الحى  فىتىقيٍكؿي

بىالىى[؛(10)قىٍكليوي  (. أىم: : ]اٍشتىبىوى ًبحى ( أىٍك )فيعىاؿو ٍهعي )فيعىؿو ًي جى ـٍ أىىَّ ـٍ ييٍعمى  لى
ٍرًؼ[ بىارىل قىٍكليوي: ً]لصى حي

ًً ًعمَّةه أىٍخرىل. ض. (11) ٍد ًفٍي ـٍ ييكجى    ًإٍذ لى
                                                             

 .ساقؾ في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )جهع فعالة أك فعاؿ( ((1
 (. 76ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص ((2
ػك  ((3 ك طائر، كال يجهع إال باأللؼ كالتػاء  ألف تكسػيري ٌك بىارىل(، ٌك ىص الجاربردم: حها زيادتً هدة خاهسة كػ)حي

عمِ خهسة أحػرؼ غيػر ههكػف، فػبل بػدَّ هػف الحػذؼ، فػإف حػذفت ألػؼ التأىيػث، كقمػت: )حبػائر( اشػتبً بػػ)رسائؿ(، 
بىالىِ(ح. شا بىارىل( اشتبً بػ)حى  (.1/535ٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )جفإف حذفت األكلِ، كقمت: )حى

 (.76ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((4
عىبىيىػػػات(. ابػػػف سػػػيدة،(5 (، ك)جي عىػػػبه ٍضػػػف كلٍػػػا أفػػػكايه كاسػػػعة، كجهعٍػػػا )جي عىبىػػػِ(: ًعظػػػاـ الىٍَّهػػػؿ البلئػػػي يىٍعضى  ( )الجي

 (.4/489الهخ ص )ج
. اىتٍِ( ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: (6 بىاًئرى  (.)الحى
. اىتٍِ(.ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً:  ((7 بىاًئرى  )الحى
 (.277هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ( ابف(8
(، كابػػف عقيػػؿ، الهسػػاعد شػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد 9/4812)ج الفكائػػد تسػػٍيؿ بشػػرح القكاعػػد تهٍيػػد، الجػػيش ىػػاظر ((9
 (455-3/454)ج
ًً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((10  (.ض. أىٍخرىل ًعمَّةه  ًفٍي
رم:  ((11 ف سػكاء، كجهعٍػػا كاحػدٌا كاالىثػػِ، الػذكر عمػػِ يقػع طػػائر،: الحبػارلقػاؿ الجػػٌك  الجهػػع فػػي قمػت شػػئت كا 

ىها لئللحاؼ، كال لمتأىيث ليست كألفً، حباريات ػي  الكمهة، ىفس هف كأىٍا ف ارت لٍا االسـ بىِ كا   تى ػرؼ الٌك
ك هتىاقض  ألىٍا لك لػـ تكػف لمتأىيػث ل ػرؼ، ككػبلـ ابػف  .يىكف ال أم ىكرة  في كال هعرفة في قاؿ الجاربردم: ٌك
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ػػٍرًح اليىػػاًدم  ػػرَّحى ًفػػي شى صى ًً  ًبأىنَّيىػػا ًلمتٍَّأًنٍيػػًث[قىٍكليػػوي: ]كى ـى ًبػػ ػػزى ػػا–جى ػػاًحبي القىػػاهيٍكسً  -أىٍيضن  ى
(1) ،

ٌىًرمَّ  ٍك مَّطى الجى كىغى
(2). 
ـي الميٌصػػنًٍّؼ ىينىػػا[(3)قىٍكليػوي  ػػَلى كى ًبػػاألىًلًؼ  : ]كى ًي: ]كى ّـَ عىطىػؼى قىٍكلىػػ ٍيػثي قىػػاؿى الهيؤىىَّػثي ًبػػاألىًلًؼ رىاًبعىػةن ثيػػ حى

([ ض. يىاتو بىارى مىِ )حي بىارىل( عى : )حي اًهسىةن ىيٍحكي  خى
ٍف كىانىػػػًت األىًلػػػؼي زىاًئػػػدىةن[؛(4)قىٍكليػػػوي  اً  ٍىدنل(أىم:  : ]كى ػػػرى )سى ًلغىٍيػػػًر التٍَّأًىٍيػػػًث. كى

ػػػٍيًف كىالػػػرَّاًء  (5) ًبفىػػػٍتًح السِّ
ٌيكى  ، كى فه سيكيٍكًف الىُّكًف، هيىىكَّ ا–كى  السًَّرٍيعي ًفي أيهيٍكًرًي.  -أىٍيضن

ـي.أىٍم:  [؛(6)قىٍكليوي: ]يىٍنقيؿي ًإلىى )سىٍرنىدى( ًٍ ٍىدى( لىٍيسى ًهٍف أىٍكزىاًى  أًلىفَّ ًهٍثؿى )سىرى
]جهع أفعؿ: اسهنا ك فةن[
(7) 

ا   ([قىٍكليػػوي:]كىمى ػػاءى  ًفػػي )أيٍبميػػـو ًض التٍَّهًثٍيػػًؿ، فىقىػػٍد جى ػػكصي الهيٍقػػًؿ، كىالتٍَّقًيٍيػػدي ًلغىػػرى : خي ٌيػػكى ػػهَّتىٍيًف،  –ًبضى
ا تىٍيًف.  -أىٍيضن ًبكىٍسرى تىٍيًف كى  ًبفىٍتحى

([(8)قىٍكليػػػوي  ػػػا ًفػػػي )أيٍبميػػػـو ـه(، كى  : ]كىمى ، )أىٍبمىػػػ ثي ليغىػػػاتو ًً ثىػػػبلى ًفٍيػػػ ػػػٍكصي الهيٍقػػػًؿ، كى ـي(: خي ـه(، )األيٍبميػػػ )أيٍبميػػػ
ـه(.  حاح ك)ًإٍبًم
ٍتًف. (9) ًي ًبالتٍَّهًثٍيًؿ  اًلٍىًتفىاًء ًذٍكًرًي ًفي الهى ىَّهىا خى َّ  . كىاً 

                                                                                                                                                                               

ػػػػا–الحاجػػػػب  (، 1/536يػػػػػدؿ عمػػػػِ أفَّ األلػػػػػؼ لمتأىيػػػػث. شػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػػافية، شػػػػرح الجػػػػػاربردم )ج -أيضن
رم، ال حاح )ج  (.1/225(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/621الجٌك

 (.370ركز أبادم، القاهكس الهحيط )صالفي ((1
رم، ال حاح )ج(2  (.2/621( الجٌك
مىِساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((3 يىاتو ) عى بىارى  .(ض([ حي
ذا  ( إذا كاىػػت األلػػؼ(4 بىػػارىل(، كا  زائػػدة خاهسػػة، كزيادتٍػػا لمتأىيػػث فػػبل تجهػػع الكمهػػة إال بػػاأللؼ كالتػػاء كهػػا فػػي )حي

ٍىدىل(، فػػػالىكف كاأللػػػؼ لئللحػػػاؽ  ّـَ تجهعٍػػػا، كػػػػ)سىرى كاىػػػت زيادتٍػػػا لمتأىيػػػث كهعٍػػػا زائػػػد وخػػػر، حػػػذفت أي ػػػا شػػػئت، ثيػػػ
ػػػٍردل( كػػػ ذا حػػػذفت بػػػػ)سفرجؿ(، فػػػإذا حػػػذفت الىػػػكف، يبقػػػِ )سىػػػرىدىل( فيىقػػػؿ إلػػػِ )سى (، كا  ػ)أرطِ( فيجهػػػع عمػػػِ )سىػػػرىادو

ٍىدى( فيىقؿ إلِ )سىٍرىىدى( كػ)جعفر( فيجهع عمِ )سىرىاًىدى(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج  (.1/536األلؼ، يبقِ )سىرى
ٍىدىل(:  ((5 ٍيكليً ال الذم الرجاؿ هف الجرمء)السَّرى  (.7/340، كالشديد. الفراٌيدم، العيف )جشىٍيءه  يى
 في )ـ(: )سرىدل(. ((6
( كػػاف إذا ((7 ّـَ أكلػػً، ؿى اًعػػػفى أى) عمػػػِ يجهػػع ااسػػػهن  )أىٍفعىػػػؿي  ،( ػػػبعإً )ك(، أىٍجػػػدىؿ: )ىحػػػك (، سػػػكاء فػػتح أك كسػػػر أك ضػػػ

ذا كػاف  ػفة أ ػابع)ك(، أجػاًدؿ): عمػِ ك)أيٍبمـ( ( أحهػر) :ىحػك(، فيٍعػؿ) كعمػِ(، فيٍعػبلف) عمػِ يجهػع)، ك)أبػالـ(. كا 
ٍهػػراف) عمػػِ ٍهػػر)ك (حي  لمتفضػػيؿ، أفعػػؿ بػػيف لمفػػرؽ  أحهػػركف: يقػػاؿ فػػبل كالىػػكف  بػػالكاك (أحهػػر) بػػاب يجهػػع كال(، حي
 الهؤىػػث جهػػع جػػكاز ألف حهػػراكات  يقػػاؿ فػػبل كالتػػاء  بػػاأللؼ (حهػػراء) بػػاب يجهػػع كاللغيػػر التفضػػيؿ،  أفعػػؿ كبػػيف

الػػػػديف، شػػػػرح الشػػػػافية . ركػػػػف الهػػػػذكر فػػػػرع الهؤىػػػػث لكػػػػكف كالىػػػػكف، بػػػػالكاك هػػػػذكري جهػػػػع جػػػػكاز فػػػػرع كالتػػػػاء بػػػػاأللؼ
 (.168-1/166(، كالىظاـ، شرح الشافية )ج1/467)ج
ٍتفً  ًفي ًذٍكًريً  اًلٍىًتفىاءً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((8  (.الهى
رم، ال حاح )ج ((9  (.5/1874الجٌك



549 
 

ديهي[(1)قىٍكليػػوي  أىٍكالى صي كى ػػاًكًص: األىٍحػػكى ػػرىادي ًباألىحى قىػػاؿى ًفػػي القىػػاهيٍكسً  : ]كىالمي
(2) ، ػػٍكؼه : عى ػػاًكصي : األىحى

دي  ، أىٍكالى ٍيحه شيػرى ك، كى ٍهػره .كىعى ٍعفىػرو ًص ٍبػًف جى )ًهػٍف( ًفػي البىٍيػًت، قىػاؿى اليىػٍزًدمُّ  األىٍحػكى اىتٍػِ. كى
قىػاؿى (4): ًلمبىيىػافً (3) ، كى

ـي  الىَّظىا
ؿي. مٍ أى : ًلمتٍَّعًمٍيًؿ  (5) ري األىكَّ ًٌ ًٍـ، كىالظَّا مِّ  : ًهف أىجى

)لىٍك( ًفي البىٍيًت ًلمتَّمىنٍّي[ ٍىا ًفي  :(6)أىمٍ ؛ قىٍكليوي: ]كى ٍىػا، ًهٍثمي ػدِّثىًىي، كىاٍختيًمػؼى ًفٍي ىىٍحًك: لىٍك تىػٍأًتًىي فىتيحى
ٍىا الى تىٍحتىػاجي /ؽ ـه ًبرىٍأًسػػ ػيى ًقٍسػ ًٌ  : ػيى الشَّػٍرًطيىةً 96فىًقٍيػؿى ًٌ  : ًقٍيػػؿى ػكىاًب الشَّػٍرًط، كى ػػكىابو كىجى ب/ ًإلىػِ جى

بىٍت  (7) أىٍشػػرى
قىاؿى اٍبػػفي هػىاًلػػؾو  ٍعىىِ التَّهىىِّي، كى هى
يى (8) ًٌ قىػاؿى ًفػي الًهثىػاًؿ األىٍ ػًميِّ :  الهىٍ دىًريَّةي أٍغىىٍت ًعٍف ًفٍعًؿ التَّهىىِّي، كى

(9) :
( ًفػي األىٍشػعىاًر ًبهى  ٍىٍت )لىٍيػتى ، فىأىٍشػبى ًً ًمٍيػ لىػًة )لىػٍك( عى ػذىؼى ًفٍعػؿى التَّهىىِّػي  ًلدىالى ًدٍدتي لىك تىػٍأًتيًىي، فىحى ٍعىىػِ التَّهىىِّػي، كى

كىابه كىجى  ٍىا جى ػا فىكىافى لى هى ٍعىىػِ )لىػٍك( كى ػدى بىيىػافى هى ًي قى ى ري أىَّ ًٌ ًي، كىالظَّا ـي هىا قىالى تىٍفًسٍيري الشَّاًرًح ييكًٌ ٍىا. اىتٍِ. كى كىاًب
. ًً ًمٍي مٍت عى  دىخى
)لىٍك( ًفي البىٍيػًت ًلمتَّمىنٍّػي[(10)قىٍكليوي  ٍحػذيٍكفن  : ]كى ًي يىكيػٍكفي هى كىابيػ ػؿي أىٍف يىكيػٍكفى لىمشَّػٍرًط، كىجى ييٍحتىهى : مأى ا  كى

سىىنا. ض.  ٍىٍيتى لىكىافى حى  لىك ىى
[؛ ػػٍس؛ أًلىنَّػػوي األىٍصػػؿي ـٍ ييٍعكى لىػػ ( أىٍف يىكيػػٍكفى ًلمتٍَّفًضػػيًؿ  أىٍم:  قىٍكليػػوي: ]كى ػػؿى : مأى أًلىفَّ األىٍ ػؿى  ًفػػي )أىٍفعى

 ًً مىبىًت . (11)ًلغى  ، بىؿ اًلطِّرىاًدًي، لىكالى المٍَّكفي كىالعىٍيبي

                                                             
 قاؿ األعشِ: ]الطكيؿ[ ((1

ػػػػػػػػػػػكص كىًعيػػػػػػػػػػػد أتىػػػػػػػػػػػاًىي ٍعفىػػػػػػػػػػػر وؿً  ًهػػػػػػػػػػػفٍ  الحي  جى
 

ٍبػػػػػػػػػد فىيىػػػػػػػػػا  ٍىٍيػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػك عهػػػػػػػػػرك عى  األحاًك ػػػػػػػػػا ىى
هىعح حكصح عمِح أحكصح جهع حيث  ٍهػرحكح أىٍحهىػرح حػد عمِ الىقؿ قبؿ تيجهع كها ال فة جى ح. ابػف يعػيش، شػرح حي

 (.1/468(، كركف الديف، شرح الشافية )ج2/168(، كالرضي، شرح الشافية )ج3/310الهف ؿ )ج
 (.616الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((2
، حققػػػً الػػدكتكر: حسػػف أحهػػػد شػػرح الشػػافية :لػػػً ،هػػف أعيػػػاف القػػرف الثػػاهف ٌػػػ(،720)ت بعػػػداليػػزدمالخضػػر  (3)

، كلـ أكفػؽ ترجهتً عف البحث أعياىي كلقد ٌذا، هف أكثر اليزدم أخبار هف أعرؼ كلستالعثهاف، يقكؿ الهحقؽ: 
 (.38اليزدم، شرح الشافية )ص .لمعثكر عها يجميً لىا

 (.226اليزدم، شرح الشافية )ص ((4
 (.1/166الىظاـ، شرح شافية ابف الحاجب )ج ((5
 )أم(: ساقط في )ؾ(. ((6
 في )ط(: )لمشرطية(. ((7
 (.1/229ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج ((8
 في )ط(: )األ ؿ(. ((9

ٍىٍيتى  لىكساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((10 سىىنا لىكىافى  ىى  (.حى
 في )ـ(: )لغايتً(. ((11
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[: ]كىالى (1)قىٍكليوي  ػرَّ ػا مى التَّاًء ًلمى ( ًهػٍف أىفَّ الهيؤىىَّػثى  (2)ًفػي بىٍحػثً   ًباألىًلًؼ كى ٍعىىػِ )هىٍفعيػٍكؿو ( ًبهى )فىًعٍيػؿو
مىِ األىٍ ًؿ.  ًي هىًزيَّةي الفىٍرًع عى هي ٍهعى التٍَّ ًحٍيًح يىٍمزى ًهعى ًبديٍكًف الهيذىكًَّر جى  لىك جي

[؛ ػرَّ ا مى ٍهػعى التٍَّ ػًحٍيًح فىالهيؤىىَّػثي أىٍكلىػِ  أم:  قىٍكليوي: ]ًلمى ػٍع جى ـٍ ييٍجهى ًي مٍ أى ًهػٍف أىفَّ الهيػذىكَّرى ًإذىا لىػ : أًلىىَّػ
ٌيىىا.  ىِّؼي  ًي كىهىا ذىكىرىيي الهي ى  فىٍرعي

ا[(3)قىٍكليػوي  ػابى ًبغىمىبىًتػػًو اٍسػمن ٍىايىػةً  ( 4)قىػاؿى اٍبػػفي األىًثٍيػرً  : ]كىأىجى ًفػي الىِّ
ٍىػًذًي البيقيػػٍكًؿ: : تىقيػػٍكؿي (5) العىػرىبي ًل

دو  ًٌ ا ًدٍيثي ًهٍف ًركىايىًة هيجى ٍىا. كىالحى ٍضرىاءي، الى تيًرٍيدي لىٍكىى  .(6)الخى
ٍضرىاكىاًت"[(7)قىٍكليوي   ٌيػكى  : ]"لىٍيسى ًفي الخى ( كى ػري هيػذىكَّرييي )أىٍخضى ٍضػرىاكىةو(، كى ٍهعي )خى ٍضرىاكىاًت جى ًفًإفَّ الخى

ًهعى. ض.  قىٍد جي ًي ًباألىًلًؼ كىالتَّاًء، كى  ً فىةه الى يىٍجهىعي ًبالكىاًك كىالىُّكًف، فىيىٍىبىًغي أىٍف الى ييٍجهىعى هيؤىىَّثي
]جهع فعبلف: اسهنا ك فةن[
(8) 

                                                             
مىِ األىٍ ًؿ(.ك )ؾ(، ( ساقط في(1  )ـ(: إلِ قكلً: )هىًزيَّةي الفىٍرًع عى
 (.1/519شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((2
عػػف أفعػػؿ التفضػػيؿ، كال بػػاأللؼ كالتػػاء  ألىَّػػً فػػرع الهػػذكر، كجػػاء  ال يجهػع أفعػػؿ ال ػػفة بػػالكاك كالىػػكف  لتهييػػزي ((3

أخضر  لقمتً اسهنا، قاؿ  مِ ا عميً كسمـ: حليس في الخضركات  ػدقةح، ككأىَّػً قػاؿ: لػيس فػي خضركات في 
 (.1/467البقكؿ  دقة. ركف الديف، شرح الشافية )ج

 أبػك الجػزرم، الشػيباىي الكػريـ عبػد بػف هحهػد بػف هحهػد بػف هحهػد بػف الهبػارؾ( ٌػػ606 - ٌػػ544)األثيػر ابف ((4
 فات ػػؿ الهك ػؿ، إلػػِ كاىتقػؿ. عهػر ابػػف جزيػرة فػي كىشػػأ كلػد. األ ػػكلي المغػكم الهحػدث: الػػديف هجػد السػعادات،
 فػي تػكفي أف إلػِ الهػرض ٌػذا كالزهػً. كرجميػً يديً حركة فبطمت بالىقرس كأ يب. أخ ائً هف فكاف ب احبٍا،

ػػـ طمبتػػً، عمػػِ إهػػبلءن  هرضػػً، زهػػف فػػي ألفٍػػا كمٍػػا، ت ػػاىيفً إف: قيػػؿ الهك ػػؿ، قػػرل إحػػدل  بالىسػػخ يعيىكىػػً ٌك
 الكتػب بػيف فيػً جهػع( الرسػكؿ أحاديػث فػي األ ػكؿ جػاهع)ك ،(الحػديث غريػب فػي الىٍايػة: )كتبػً هف. كالهراجعة
(، كالبىػػات كاألهٍػػات اآلبػػاء فػػي الهر ػػع)ك التفسػػير، فػػي( كالكشػػاؼ الكشػػؼ بػػيف الجهػػع فػػي اإلى ػػاؼ)ك السػػتة،

 تجريػد)ك(، األخيار هىاقب في الهختار)ك الحديث، في( الشافعي هسىد شرح في الشافي)ك إىشائً، هف( الرسائؿ)ك
 أكثػر هػا كاألكسػاط الطػكاؿ األحاديػث هػف فيػً جهػع ،(الغرائػب طػكاؿ شػرح فػي الطالػب، هىاؿ)ك(، ال حابة أسهاء
ػػػك(. الىٍايػػػة: )كتابػػػً هػػػف اىتٍائػػػً بعػػػد ك ػػػىفً غريػػػب، ألفاظػػػً  عػػػز هحهػػػد بػػػف عمػػػي الهػػػؤرخ األثيػػػر ابػػػف أخػػػك ٌك
: اىظػػر(. ٌػػػ637ت)الػػديف ضػػياء الفػػتح، أبػػك الجػػزرم، هحهػػد بػػف ا ى ػػر الكاتػػب األثيػػر كابػػف ،(ٌػػػ630ت)الػػديف

 الكعػػػػاة بغيػػػػة، كالسػػػػيكطي(، 4/141ج) األعيػػػػاف كفيػػػػات، خمكػػػػاف كابػػػػف(، 5/2268ج) األدبػػػػاء هعجػػػػـ، الحهػػػػكم
 (.5/272ج) األعبلـ، كالزركمي(، 2/274ج)

 (.2/107ابف األثير، الىٍاية في غريب الحديث كاألثر )ج ((5
سيػػكؿي  قىػػاؿى الحػػديث:  ((6 ًً  رى ػػمَِّ- المَّػػ ًً  اي   ى مىٍيػػ ـى  عى ػػمَّ سى كىاتً  ًفػػي لىػػٍيسى ): -كى ٍضػػرى ػػدىقىةه  اٍلخى (. ابػػف األثيػػر، الىٍايػػة فػػي  ى

 (.2/107غريب الحديث كاألثر )ج
قىدٍ ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((7 ًهعى  كى  . ض(.جي
ّـَ أكلػػً، ىحػػك: )فىعىػػاًليف) عمػػِ يجهػػع ااسػػهن  )فعػػبلف( كػػاف إف ((8  ،(ياطيفشىػػ)ك (يطافشىػػ( سػػكاء فػػتح أك كسػػر أك ضػػ

ف(. ًسػػراح)ك (ًسػػرحاف) (،ًفعػػاؿ) عمػػِ جهعػػً جػػاء كقػػد(، بلطيفسىػػ)ك (سيػػمطاف)ك ،(راحيفسىػػ)ك( رحافك)ًسػػ  كػػاف كا 
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افي  قىػاؿى ًفػي القىػاهيٍكسً  [(1)(: الػذٍٍّئبي قىٍكليػوي: ]ك)السٍّػٍرحى
ػػدي، (2) ، كىاألىسى (، ًبالكىٍسػًر: الػذٍِّئبي افي : )السِّػٍرحى

فىػػرىسي  ، كى ػػٍربو البيٍحتيػػًرمِّ ػػارىةى ٍبػػًف حى فىػػرىسي عيهى ، كى ٍمػػبه كى ٍهػػعي (3)ىىٍضػػمىةى  فً ٍبػػ زً رً ٍحػػهي كى ًي، الجى سىػػطي ػػٍكًض: كى ًهػػفى الحى ، كى
) ػػػ)ثىهىافو ( كى )سىػػرىاحو
ػػةي (4) ـي الى الحيجَّ ػػاًك ٍمطىاًف(: الحى (. اىتٍػػِ. كىالهيػػرىادي ًبػػػ)السُّ ػػرىاًحٍيفي )سى (، كى ػػػ)ًضبىاعو )ًسػػراحه( كى ، كى

ًً هيٍجرىم الهىٍ دىًر.  يىاًى رى ، فىًإفَّ ذىًلؾى الى ييٍجهىعي  ًلجى  كىالبيٍرٌىافي
 (5)]ها استغىي فيً بالت حيح عف التكسير[

 :) )العيػكَّاري [قىٍكليوي: ]كى بىػافي قىػاؿى ًفػي القىػاهيٍكسً  الجى
ـي ييٍىػزىعي (6) ، كىالمٍَّحػ (: الخيطَّػاؼي ػػ)ريهَّافو ( كى : )العيػكَّاري

ًهػػػفى العىػػػٍيًف بىٍعػػػدىهىا ييػػػذىرُّ 
ػػػرى  (7) ، كىالػػػًذم الى بى ى ٍكري ًً الػػػذَّري مىٍيػػػ عى

ٍهػػػعي:  (8) ، الجى بىػػػافي ػػػًعٍيؼي الجى ًي ًبػػػالطًَّرٍيًؽ، كىالضَّ لىػػػ
(. /ؽ ػػػكىاًكٍيري ًً 97)عى ًفٍيػػػػ أ/ كى

(9)) )الهيٍطًفػػػػؿي : كى
ٍهػػػػعي:  (10) (: ذىاتي الطٍِّفػػػػًؿ ًهػػػػفى اإًلٍىػػػًس كىالػػػػكىٍحًش، الجى ػػػػ)هيٍحًسفو كى

 ًً ًفٍيػ (. كى )هىطىاًفؿي (، كى )هىطىاًفٍيؿي
ػا– (11) : شىػدىفى الظٍَّبػيي -أىٍيضن

ًهٍيػ (12) ػاًفًر شيػدىٍكىنا: كىجى ػؼِّ كىالحى لىػًد الظٍِّمػًؼ كىالخي عي كى

                                                                                                                                                                               

 كقػد .(كىارلك)سىػ ،(سىػٍكراف)ك ،(ًغضػاب)ك (غىٍضػباف): ىحػك (،فىعىػالىِ) كعمػِ(، ًفعػاؿ) عمػِ األكثػر في يجهع  فة
ف( فيعىػػالِ) كزف عمػػِ كمهػػات أربػػع جهػػع جػػاء  (سىػػٍكراف)ك ،(كيسىػػالِ)ك (كىٍسػػبلف): ىحػػك ،الفػػتح فيػػً األ ػػؿ كػػاف كا 
الِ)ك (عىٍجبلف)ك ،(سيكارل)ك ٍيراف)ك ،(عيجى  (.1/467(. ركف الديف، شرح الشافية )جغييىارل)ك (غى

 ( في )ؾ(: )الذيب(.(1
 (.286الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((2
)ت ((3  هػػػف  ػػحابي،: خزيهػػة بػػف أسػػػد هػػف غػػىـ، بىػػي هػػف هػػػرة، بػػف ا عبػػد بػػف ىضػػػمة بػػف حػػرزٌػػػ( ه6األخػػـر

 غػزكة فػي الفػزارم عييىػة بػف الػرحهف عبػد كقتمػً ا،بػدرن  شػٍد. ىضػمة أبػك ككىيتػً األسػدم، بػاألخـر يعػرؼ .شػجعاىٍـ
 (. في )ط(: )فضمة(، كفي )ؾ(: )فضمً(.5/284. الزركمي، األعبلـ )جكالراء القاؼ بفتحح قرد ذمح

 في )ط(: )يهاف(. ((4
ٍفعػػكؿ(،ك )ًفعِّيػػؿ(،ك)فيعَّػػاؿ(، ك)فىعَّػػاؿ(،  ((5 ٍفعىػػؿ( )هى  عمػػِ (شىػػرَّاب) :ىحػػك كالىػػكف بػػالكاك السػػبلهة جهػػع جهعػػت ك)هى
ٌساىكف) عمِ (حيسَّاف)ك ،(شىرَّابكف)  عمػِ (هكػـر)ك (،هضػركبكف) عمِ (هضركب)ك (،ًفسِّيقكف) عمِ (ًفسِّيؽ)ك ،(حي
ػكىاًكير) :ىحػك ،قمػيبلن  اهكسػرن  جهعٍػا جاء كقد .التكسير جهع عمِ الت حيح بجهع فيٍا كاستغىي ،(هيٍكًرهيكف)  فػي (عى

 جهػػػع فػػػي (هشػػػائيـ)ك ،(هيهػػػكف): جهػػػع فػػػي (هيػػػاهيف)ك ،(همعػػػكف): جهػػػع فػػػي (هبلعػػػيف): كىحػػػك(، كِّارعيػػػ): جهػػػع
،  ،(هطافػؿ)ك (،هيٍىكىػر) جهػع فػي (هىػاكير)ك(، هفطػر) جهػع فػي (هفػاطير)ك( هيسػكر) جهػع فػي (هياسير)ك هشئـك

(، كركػف الػديف، 453-1/542(. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية )جهيٍشػًدف): جهػع فػي (هشػاًدف)ك(، هطفػؿ): جهع في
 (.472-1/471شرح الشافية )ج

 (.573الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((6
 في )ط(: )يدر(، ك)الدركر(. ((7
 في )ـ(: )ي ر(. ((8
 في )ـ(: )كافيً(. ((9

 (.1326الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((10
 (.1560الهرجع السابؽ )ص ((11
 في )ط(، ك)ؾ(: )ال بي(. ((12
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( (، كى ػػاًدفي ٍهػػعي )هىشى ٌىا، الجى لىػػدي ػػدىفى كى : ًإذىا شى ػػيى هيٍشػػًدفي ًٍ ، كىأىٍشػػدىىىًت الظٍَّبيىػػةي فى ًً ػػ ػػٍف أيهِّ (. قىػػًكمى كىاٍسػػتىٍغىىِ عى ػػاًدٍيفي هىشى
لىدي الظَّبٍ (1)اىتٍِ. فىًفي قىٍكًؿ الشَّاًرحً  : كى ًي.: ]كىالهيٍشًدفي ، كىالهيٍشًدفي أىهُّ ٌيكى شىاًدفه ، ًإىَّهىا   يىًة ًإذىا طىمىعى قىٍرىىايي[ ىىظىره

لىػػدي الظٍَّبًيػػًة[(2)قىٍكليػوي  (: كى )الميٍشػػًدفي : الظٍَّبًيػػةي الًتػي طىمىػػعى قىٍرىىػػا  : ]كى ، فىػػًإفَّ الهيٍشػًدفي ًً ػػاًرحي ًفٍيػ ـى الشَّ ػ ًٌ كى
ًي  ًفٍعميػػ ٍىػػا، كى ٌىا، كىاٍسػػتىٍغىىِ ًهٍى لىػػًد . ال ػػحاحكى ػػدىفى ًي شى ًفٍعميػػ ، كى ػػاًدفه لىػػدي شى أىٍشػػدىىىًت الظٍَّبيىػػةي، كىالكى

: أىٍشػػدىىىًت الظٍَّبيىػػةي (3)
ػػػدىفى يىٍشػػػديفي  ، ًهػػػٍف شى ًً ػػػ ػػػٍف أيهِّ طىمىػػػعى قىٍرىىػػػايي كىاٍسػػػتىٍغىىِ عى ٌىا، أىٍم: قىػػػًكمى كى لىػػػدي ػػػدىفى كى ، ًإذىا شى ػػػيى هيٍشػػػًدفه ًٍ فى
شيػػػديٍكىنا،  (4)

،) ٍهعي: )هىشىاًدفه (.  كىالجى هىطىاًفٍيؿى (، كى : )هىطىاًفؿى (، ًهٍثؿي )هىشىاًدٍيفى  كى
 (5)]جهع الرباعي[

) )ًعٍثيىره سيػكيٍكًف الىُّػٍكًف،  [(6)قىٍكليوي: ]كى (، ًبفىػٍتًح الهيثىىَّػاًة، كى ػبو )تىٍىضي (. كى ػػ)ًدٍرٌىـو هيثىمَّثىػةو، كى مىػةو كى ٍٍهى ٌيػكى ًبهي
ػػٍكًؾ[ ًي ]كىشى ػػٍككي ، شى ػػاًزم، ره ًحجى ػػًة: شىػػجى هى ِـّ الهيٍعجى ػػ ضى كى
ػػةى. (7) قىٍريىػػةه قيػػٍربى هىكى ػػًب، كى (  العىٍكسى )ًهػػٍدعىسه ، كى تو ػػبلى ٍٍهى ًبهي

لىػػػٍيسى  ػػػٍرؼى كى ػػػاًؽ، كىأًلىفَّ حى ـى الى تيػػػزىادي ًلئًلٍلحى ـه  أًلىفَّ الًهػػػٍي ػػػ ٍف كيًجػػػدى ًدٍرٌى ػػػؽو كىاً  ًبهيٍمحى
ًؿ  (8) ػػػاًؽ الى يىكيػػػٍكفي ًفػػػي أىكَّ اإًلٍلحى

 ٍٍ ًبهي ( ًبكىٍسػػًر القىػػاًؼ، كى )ًقػػٍركىاحه . كى ـً ِـّ الػػبلَّ ػػ ( ًبضى ػػبه  ًلعىػػدىـً )فىٍعميػػؿو ػػيىٍأًتي، كىالى تىٍىضي ػػا سى ػػًة كىهى ، هي الكىًمهى تو ػػبلى ػػؽه هى ٍمحى
) ػػػيى : (9)ًبػػػػ)ًقٍرطىاسو ًٌ كى

ػػػػا (10) ًٍ ػػػاءى ًفٍي (،  (11)األىٍرضي الهيٍسػػػتىًكيىةي، الى هى ػػػا: )الًقٍريىػػػػاحي ٍىػػػا أىٍيضن ييقىػػػاؿي لى ، كى رى ػػػجى كىالى شى
                                                             

 (.1/543شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((1
،)ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ((2 هىطىاًفٍيؿى  هىطىاًفؿى  (.كى
رم، ال حاح )ج ((3  (.5/2143الجٌك
 في )ط(: )شدف(. ((4
ٍعفىػر): جهػع فػي فيقاؿ ا،هطردن  اقياسن  (ؿى الً عى فى ) عمِالرباعي  يجهع ((5 ٍحػذىب)ك (ًقٍهطىػر)ك (ًدٍرٌىػـ)ك (ًزٍبػًرج)ك (جى : (جي
عىػػاًفر) بػػارج)ك (جى خػػاًدب)ك (قهػػاطر)ك (دراٌػػـ)ك (زى   يػػاء اىقمبػػت هػػدة عميػػً الهزيػػد الربػػاعي وخػػر قبػػؿ كػػاف فػػإف .(جي

 عمػِ كػاف هػا كػؿ كػذلؾ .(، ك)ع فكر( )ع افير(، ك)قىديؿ( )قىاديػؿ(قراطيس) (ًقٍرطاس): ىحك ،قبمٍا ها لكسرة
ؿ)كىٍككػػب( ك): ىحػػك بػػبل هػػدة، بالربػػاعي اهمحقنػػ كػػاف سػػكاء الربػػاعي زىػػة ػػٍدكى ك)ًعٍثيىػػر(، أك غيػػر همحػػؽ كبػػبل هػػدة، ( جى

ػػبىحػك: ) ( تىٍىضي ػػداًكؿ)ك (كىكىاًكػػب): فيقػاؿ الجهػػع، فػػي الربػػاعي هجػرل يجػػرم( ك)ًهػػٍدعىسو ثىػػاير)ك (جى  (تىىىاًضػػب)ك( عى
ف كاف هىداًعس)ك أك غيػر همحػؽ هػع هػدة، ىحػك: )ه ػباح( فيجهػع  (قيًرطىػاط)ك( ًقػٍركىاح: )ىحػك هػدة، هع همحقنا(، كا 

 (.1/544شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج ك)ه ابيح(. (قراطيط)ك( قراكيح)فيقاؿ:  عمِ )فعاليؿ(،
اجي : كالًعٍثيىرىةي  -الثَّاءً  ًبتىٍسًكيفً -الًعٍثيىري  ((6 ، يىٍعًىي السَّاًطعي  العىجى . ابػف هىظػكر، لسػاف العػرب التُّػرىابي : كالًعٍثيىرىاتي  اٍلغيبىارى
 (.4/540)ج
 (.177ها بيف الهعقكفتيف زيادة هف القاهكس الهحيط  ليستقيـ الهعىِ. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
 في )ـ(: ) رؼ(. ((8
ًهٍىػػً قكليػػً ، فيػػً يكتػػب الػػذم: الًقٍرطػػاسي  ((9 ، كى ٍهػػع: قىػػرىاًطيسي فان.-تىعىػػالىِ  –، كالجى ػػحي (  أىم:  ي  : )تىٍجعىميكىىػػً قىػػرىاًطيسى

ُـّ ضػعيؼ كهػا ذكػر الجػاربردم كغيػري هػف شػراح الشػافية،  ػاكذكر  احب القػاهكس أىٍػا هثمثػة، كالضػ  فىمػـ الفىػٍتحي  كأىهَّ
ٌٍؿ أىكثري  يىٍذكيٍري رم: اىظر .المُّغةً  أى  .(1/565ج) الهحيط القاهكس، كالفيركزأبادم(، 3/962ج) ال حاح، الجٌك

ك(. ((10  في )ـ(: )ٌك
 في )ط(: )فيٍها( ((11
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 ) )الًقٍركىاحي )الًقٍرًحيىاءي(، كى ا–كى ، كىالىٍَّخمىػةي  -أىٍيضن )قيٍرطىػاطه(  ًبالكىٍسػًر: الىَّاقىػةي الطًَّكٍيمىػةي القىػكىاًئـً ٍمسىػاءي. كى الطًَّكٍيمىػةي الهى
ٍىا، كىالهيرىادي  هِّ ًبضى ػىًِّؼ ىىظىػره   -ٌيىىا–ًبكىٍسًر القىاًؼ كى مىػِ رىٍأم الهي ى قنػا عى ًً ًحٍيىىًئػذو هيٍمحى ٍكًىػ الهىٍضهيٍكـي، لىًكػٍف ًفػي كى

ـٍ  ًٍ ِـّ لىػػٍيسى ًهػػٍف أىٍبًىيىػػًت ػػ ( ًبالضَّ الن ًي ًهػػٍف أىفَّ )فيٍعػػبلى ػػ ػػا قىدَّهى ػػًعٍيؼه ًلهى ػػا( ضي فَّ )قيٍرطىاسن ، كىاً 
. قىػػاؿى ًفػػي القىػػاهيكسً (1)

(2) :
ـه  ػػػػػٍرٌى : هى ُِّ ٍكًطػػػػػ ، كىالقىٍيري ِـّ ػػػػػ كالًقٍرطىػػػػػاطي ًبالكىٍسػػػػػًر كىالضَّ
، دىًخٍيػػػػػؿه  (3) ٍكؼه ٍعػػػػػري هى

ػػػػػـ، كالقيٍرطىػػػػػافي (4) ًٍ   أىم: ًفػػػػػي كىبلىًه
كىالقيٍرطىاتي 
ًبكىٍسرً  (5) ٍىا كى هِّ ًليَّػًة ًلمرٍَّحػؿً األىًخٍيًر ًلمسٍَّرًج،  ًبضى كىالكى

ًليَّػةي((6) )الكى . كى
ػةي /ؽ (7) ًىيَّةو(: البىٍرذىعى ػػ)غى ب/ 97كى

ٍىا. ك)البىٍرذىعىةي( أىٍك هىا تىٍحتى
مىػًة: ًحٍمػسه ييٍمقىػِ  (8) ٍٍهى ػًة أىٍك الهي هى فىػٍتًح الػذَّاًؿ الهيٍعجى سيػكيٍكًف الػرَّاًء، كى دىًة، كى ًبفىٍتًح الهيكىحَّ

 تىٍحتى الرٍَّحًؿ.
ؽو[؛(9)ليوي قىكٍ   ٍيري ميٍمحى ًؿ.  أًلىفَّ  : ]غى اًؽ الى يىكيٍكفي ًفي األىكَّ يىادىةى ًلئًلٍلحى  الزِّ

ػؽو[ ٍيػري ميٍمحى ًمٍصبىاحه غى ، كىاألىًلػؼي   قىٍكليوي: ]كى ًً ػاًؽ الى يىكيػكفي ًفٍيػ ػٍرؼي اإًلٍلحى ًؿ، كىحى ـى ًفػي األىكَّ أًلىفَّ الًهػٍي
اًؽ.   الى يىكيكفي ًلئًلٍلحى

                                                             
ك ضػعيؼ. كذكػر ذلػؾ ركػف الػديف،  ((1 ( بالضـ ٌك ىنا( لـ يكجد في كبلهٍـ غير )قيٍرطىاسو ذكر الجاربردم أفَّ )فيٍعبلى

. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػرح القػػاؼ بكسػػر( ًقٍرطػػاس) الف ػػيح ألف ضػػعيؼ  القػػاؼ، بضػػـ ،(قيٍرطػػاس)فقػػاؿ: 
 (.1/183(، كركف الديف، شرح الشافية )ج1/155الجاربردم )ج

 (.880لفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صا ((2
 في )ـ(: )هىٍـ(. ((3
ػا هػف العربٌيػة فػي دخمت اٌلتي األلفاظأطمؽ عمِ  ((4  كغالبنػا( األعجهػيٌ )ك( الػٌدخيؿ)ك( الهيعىػرَّب: )الٌمغػات هػف غيٌر

 دخيػػؿه،: الهعػػٌرب عمػػِ كيطمػػؽ: حفقػػاؿ الهيعىػػرَّب  يػػرادؼ الػػٌدخيؿ بػػأفٌ  الٌسػػيكطيٌ   ػػٌرح قػػدبيىٍػػا،  ك  لػػـ يفػػٌرؽ القػػدهاء
ها كالجهٍرة العيف كتاب في ذلؾ يقع ها ككثيره   كاحػدو  ىػصٍّ  فػي الٌثبلثػة اله ػطمحات هىظػكرو  ابػف جهع كقدح. كغيٌر

. كال ػػكاب أفَّ ٌىػػاؾ فرقنػػا بػػيف ه ػػطمحي الػػدخيؿ حهعػػٌربه  أعجهػػٌي، العربٌيػػة، فػػي دخيػػؿه : كالبيٍخًتيَّػػة البيٍخػػتي : حقػػاؿ إذ
 العػػرب غٌيػػري اٌلػػذم األجىبػػيٌ  لٌمفػػظ، كالهعػػرب: اتغييػػرو  دكف العربٌيػػة دخػػؿ اٌلػػذم األجىبػػيٌ  فػػظالمٌ كالهعػػرب، فالػػدخيؿ: 

ىػاؾ القمب أك الٌزيادة أك بالٌىقص . في حيف أٌهؿ ه طمح أعجهي الذم يدؿ عمِ إبٍػاـ الكػبلـ كعػدـ ف ػاحتً، ٌك
ػػك الترجهػػة: ىقػػؿ الكػػبلـ هػػف لغػػة إلػػِ أخػػرل.  : )تمفزيػػكف( دخيػػؿ، ه ػػطمح يىبغػػي أف ىشػػير إليػػً، ٌك كأذكػػر هثػػاالن

ر )ج بػراٌيـ(، ك 2/9(، كابف هىظكر، لسػاف العػرب )ج1/269ك)تمفاز( هعرب، ك)شاشة( ترجهة. السيكطي، الهٌز  ا 
 (.1/16(، )ج1/416)ج الكسيط الهعجـ، كوخركف، ه طفِ

 في )ط(، ك)ؾ(، ك)ـ(: )قرطاط(. ((5
 في )ط(: )لمرجؿ(. ((6
 (.1732الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
 (.907الهرجع السابؽ )ص ((8
اؽً  يىكيكفي  الى  كىاألىًلؼي ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9  (.ًلئًلٍلحى
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ٌىػا  سىػٍيكنا[ (ًبمىدَّةو ) :: ]فىمىٍيسى قىٍكليوي (1)قىٍكليوي  ىىٍحكى ثىػًة كى ٌُّـً أىفَّ األىٍكزىافى الثَّبلى ًٍٍك ًهػٍف تىػكى ػ ـي السَّ ٌُّ ىىشىػأى تىػكى
ًي  دىاًخمىةه، كىأىىَّ
: ]ًبغىٍيرً  (2) ًً ٍٍكنا. (3)أىتىِ بىقىٍكًل ًً فىيىكيكفي سى ًذٍكري الهىدًَّة ييًخؿُّ ًب ٍىا، كى ٍى  هىدَّةو[  اٍحًترىازنا عى

كىاًشػي[(4)قىٍكليػوي  ػا ذيًكػرى ًفػي بىٍعػًض الحى [   : ]كىمى ٍٍكه ػ ػدَّةو سى ًي: ]ًبهى كىاًشػي أىفَّ قىٍكلىػ ذيًكػرى ًفػي بىٍعػًض الحى
ٌيهىا هىعى هىدَّةو،  ىىٍحكى ( كى )فىٍعكؿى .أًلىفَّ )فىاًعؿ(، كى بىاًعيى ٍهعى الرُّ ٍيا جى ٍهعي ٌىذىا لىٍيسى جى هىعى   كى

مىػػى ًزنىًتػػو[ ػػا قىػػاؿى  قىٍكليػػوي: ]كىالى عى ( كىهى ػػٍف ىىٍحػػًك )فىاًعػػؿو ػػدَّةو[ اٍحًتػػرىازنا عى ًي: ]ًبغىٍيػػًر هى كىًحٍيىىًئػػذو لىػػٍيسى قىٍكليػػ
رىجى (5)الفىاًضؿي قيٍطبي الدٍِّيًف الشٍِّيرىاًزمُّ  ( خى [.   أًلىفَّ ىىٍحكى )فىاًعؿو ًً مىِ ًزىىًت هىا كىافى عى : ]كى ًً  ًبقىٍكًل

مىى ًزنىًتًو[ ٍىػا  قىٍكليوي: ]كىالى عى ( ًفػؤًلىفَّ األىًلػؼى ًلميًى ػا ًفػي )فىاًعػؿو ، كىأىهَّ ره ًٌ ( فىظىػا )فىًعٍيػؿو ( كى أىهَّا ًفي )فىعيػٍكؿو
مىػِ زً  . كىالهيرىادي ًبًزىىةو: هىا كىػافى عى بىاًعيِّ ًً ًبالرُّ ًٍ ًي ًهف شىبى كىػًة كىالسُّػكيكًف، الى أىٍشػخىاصي بىعَّدىٍت رى ، التىٍرًتٍيػبي ًفػي الحى ًً ىىًتػ

ػػٍيًخ ًىظىػػاـً الػػدٍِّيفً  ػػٍرًح الشَّ ًفػػي شى ىىٍحػػكييي. كى ( كى ػػبه ػػاًت  ًليىػػٍدخيؿى )تىٍىضي كى رى الحى
ػػذىاًف (6) ٌى ًهػػٍدعىسو –: كى ػػبو كى  -أىٍم: تىٍىضي

يى  ًٌ ٌيكى  بىاًعيى أىٍك  ًههَّا ييقىاًربي ًزىىةى الرُّ
(7). 

[(8)وي قىٍكلي  ـى ا تىقىدَّ ًي  : ]ًفٍيمى . ض. (9)ًفًإىَّ بىاًعيِّ ٍهًع الرُّ مىِ جى ٍهعو الى عى ٍىا كيفٍَّت ًبجى ىَّ ٌىا، كىاً   ًذٍكرى

                                                             
حكػـ الربػػاعي إذا لحقػػً حػػرؼ لػػيف رابػػع أف يثبػػت فػػي جهعػً إال أىٍػػا تقمػػب يػػاءن إذا لػػـ يكػػف إياٌػػا  الىكسػػار هػػا  ((1

قبمٍا كػ)قرطاس( ك)قراطيس(، ككذا هػا كػاف عمػِ زىتػً كػػ)ه باح( ك)ه ػابيح(، فمػيس قكلػً بهػدة سػٍكنا كهػا ذكػر 
كال عمػِ زىتػً، كلػيس قكلػً بغيػر هػدة احتػرازنا  في بعض الحكاشي، فإف ىحك )فاعؿ( ك)فعكؿ( ك)فعيؿ( ليس رباعي ا

 (.1/545هىًح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 )أىً(: ساقط في )ط(، ك)ـ(. ((2
 في )ؾ(: )فغير(. ((3
هىاساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((4 مىِ كىافى  كى ًً  عى  (.ًزىىًت
ػاحبٌػػ(، 634) سىة بشيراز كلدي، اٍلفىاًرًسي ه مح بف هىٍسعيكد بف هىٍحهيكدٌػ( 710قطب الديف الشيرازم)ت ((5   ى

اًجػػب اٍبػػف هيٍختى ػػر شػرح شػػرح اٍلحى شػػرح السػػكاكي ًهٍفتىػػاح كى يرٌىػػا البػػف سػػيىا الكميػػات كى ػػة ًفػػي اكتابنػػ ك ػػىؼ، كىغى  اٍلًحٍكهى
ايي  ًديث ًباآلًخرىة كالـز ،الهعقكالت ًفي برع(، التَّاج غرَّة) سىهَّ اهع ًفي اكىظرن  اسىهىاعن  الحى شرح اأٍلي يكؿ جى  ًلٍمبىغػًكمِّ  الٌسػىة كى
ا هى دخؿ، ذىًلؾ أشبً كى ػاتى  أىف ًإلىػِ اأٍليهىػرىاء أىٍبػكىاب عىػف كىاٍىقطػع تبريػز ًبػاآلًخرىة كاسػتكطف كه ػر كدهشؽ بىٍغدىاد كى  ًفػي هى
اف شٍر هىضى سىػٍبعهائة عشر سىة رى  الكاهىػة الػدرر، حجػر كابػف(، 10/386. السػبكي، طبقػات الشػافعية الكبػرل )جكى
 (.6/100)ج
 (.1/172الىظَّاـ، شرح الشافية )ج ((6
 الحركػات فػي هثمػً كػاف سػكاء حركفػً، عػدد أعىػي الربػاعي، زىػة: أم  زىتػً عمػِ كػاف كهػا ... قاؿ الرضي: ح ((7

ػذا ،(تىٍىضيبػ)كػػ ال أك ،(كىػٍكثىر)ك (جدكؿػ)كػ كالسػكىات الهعيىػة ػكُّز  هىػً القػكؿ ٌك  الحركػػات الػكزف فػي يعتبػر ألىػػً تىجي
ػػب): يقػػاؿ فػػبل كالسػػكىات، الهعيىػػة ٍعفىػػر) زىػػة عمػػِ (تىٍىضي  ككػػذا بعيػػد، هجػػاز عمػػِ إال الحركػػات هطمػػؽ إلػػِ ىظػػرنا (جى
 (.1/183ح. الرضي، شرح الشافية )جكأ التٍا الحركؼ زيادة الزىة في يعتبر

ًفيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((8 ٍهعً  كى  (.أىشىاًعثىةه : أىٍشعىًثيٍّ  جى
 في )ط(: )فإف(. ((9
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([(1)قىٍكليوي  ٍكرىبو : )أىشىاًعثىةه(. : ]كىػ)جى ٍهًع أىٍشعىًثيٍّ ًفي جى كىاًربىةه(، كى : )جى ًً ٍهًع  فىييقىاؿي ًفي جى
ٍميَّ  [قىٍكليوي: ]أًلىفَّ األىٍعجى ًبيٍّ ـي األى  فىٍرعي العىرى ًئهًَّة رىًضيُّ الدٍِّيفً قىاؿى ىىٍج

ػةي ًفػي (2) ًب : العيٍجهى ـً العىػرى كىػبلى
ًي ًلسىافه  اًلطى ـو أىٍف الى يىخى ًبيًَّة  ًإًذ األىٍ ًؿ ًفي كيؿِّ كىبلى فىٍرعي العىرى
ًبيَّةي ًإذىفٍ  (3) ، فىتىكيٍكفي العىرى رى وخى

ػـً  (4) ـً العىجى ًفي كىػبلى
ًهػيَّ (5)فىٍرعنا ذىًلؾى أىفَّ العىجى ًة  كى ٍىاءي أىهىارىةي العيٍجهى ٌيىىا: ال قىاؿى  . كى

ػًف  (6) ػا أىفَّ التَّأىًىٍيػثى ىيًقػؿى عى ًبيَّػًة، كىهى ىيًقػؿى ًإلىػِ العىرى
 التٍَّذًكٍيًر. 

يىاءي النَّسىًب كىالتَّاًء[ ـي األىئىهَّةً  قىٍكليوي: ]كى قىاؿى ىىٍج
ٍهػعى التٍَّكًسػٍيًر : لىهَّا أىرىاديكا أىٍف يىجٍ (7) هىعيكا الهىٍىسيكبى جى

( :) ػػاؿو ٍهػػعى الى يىٍجتىًهعىػػاًف، فىػػبلى ييقىػػاؿي ًفػػي الىٍِّسػػبىًة ًإلىػػِ )ًرجى ػػًب  أًلىفَّ اليىػػاءى كىالجى ػػٍذؼي يىػػاًء الىَّسى ػػبى حى (، كىجى ػػاًلي، ًرجى
ّـَ  ػػػًذفىٍت، ثيػػػ ػػػارى التَّػػػاءي كىالبىػػػدىًؿ ًهػػػفى اليىػػػا (8)فىحي ًهػػػعى ًبالتَّػػػاًء فى ى ػػػػ)تىٍهرىةو(، جي ٍىػػػا ًلمًكٍحػػػدىًة: كى ٍكًى ًٍهىا ًفػػػي كى ًٍ ػػػابي ًء  ًلتىشى
) ٍكًهػيٍّ )ري كى
ٍعىىػػِ(9) ػػا زىاًئػػدىًتٍيًف الى ًلهى ًٍهى ٍكًى (، ًكًلكى )دىكَّاًرمٍّ هىةو(، كى ػػػ)عىبلَّ ، ًكًلمهيبىالىغىػػًة: كى

(10) .) )كيٍرًسػػيٍّ ػػػ)ظيمىهىةو(، كى : كى
ٌىػذىا الهيكىسِّػرً  : كىالتَّاءي ًفي ًهٍثػًؿ  قىاؿى
ٍىػا ًفػي ىىٍحػًك:  -أىٍم: الهىٍىسيػكبً - (11) ًف ٍىػا بىػدىؿه ًهػفى اليىػاًء، ًبًخبلى ػةه  أًلىىَّ ًزهى الى

قىػػػػػٍد تىًجػػػػػٍيءي  ػػػػػكىاًزجه(، كى )هى (، كى ػػػػػكىاًربه ػػػػػٍكزي )جى ػػػػػةو(، فىيىجي )هىكىاًزجى كىاًربىػػػػػةو(، كى )جى
ػػػػػدًَّة:  (12) ػػػػػًف الهى ػػػػػا عى ضن التَّػػػػػاءي ًعكى

(، كىاألى  احو ةو( ًفي )ًجٍحجى اًجحى حى ًلػذىًلؾى الى كىػً)جى ا ًهػفى اليىػاًء، كى ًذفىًت اليىاءي، كىأيًتيى ًبالتَّاًء ًعكىضن اًجٍيحه(، فىحي حى ٍ ؿ)جى

                                                             
الكمهات األعجهية كالهىسكبة التي جاءت عمِ زىة الرباعي تجهع عمِ )فعالؿ(، كيضاؼ لجهعٍا التاء  ليدؿ  ((1

عمِ العجهة كالىسػب، فالعجهػة فػرع العربػي، فزيػادة التػاء فيػً تػدؿ عمػِ أىػً فػرع، كالهىسػكب لهػا اسػتثقؿ ابقػاء يػاء 
بة بيىٍهػػا، كلهجيئٍػا لمفػػرؽ بػيف الهفػػرد كالجػػىس الىسػبة فػػي جهعػً حػػذفت اليػاء، كعػػكض عىٍػا تػػاء التأىيػػث  لمهىاسػ

كتهػػػر كتهػػػرة، كهثػػػاؿ األعجهػػػي: )جػػػكرب( جهعٍػػػا )جكاربػػػة(، كالهىسػػػكب: )أشػػػعثي( جهعٍػػػا )أشػػػاعثة(. شػػػاٌيف، 
 (.1/546هجهكعة الشافية )ج

 هػف بالعربيػة، عػالـ: الػديف ىجػـ األسػتراباذم، الرضػي الحسػف بػف هحهػد( ٌػػ686ىحػك ت)األسػتروباذم الرضي( (2
 أكهمػػً الىحػك، فػػي( الحاجػب البػػف الكافيػة، شػػرح فػي الكافيػػة: )بكتابيػً اشػػتٍر( طبرسػتاف أعهػػاؿ هػف) أسػػتراباذ أٌػؿ
ي( الحاجب ابف هقدهة شرح)ك، ٌػ686 سىة  ،القادر عبد: البغدادم: اىظر. ال رؼ عمـ في بالشافية، الهسهاة ٌك
 (.183/ج) الهؤلفيف هعجـ، ككحالة(، 6/86ج) األعبلـ، كالزركمي(، 1/29ج) األدب خزاىة

 في )ـ(: )كبلـ(. ((3
 في )ؾ(، ك)ـ(: )إذنا(. ((4
 (.1/106الرضي، شرح الكافية )ج ((5
 ( في )ؾ(: )العجـ(.(6
 (.3/327الرضي، شرح الكافية )ج ((7
 )ثـ(: ساقط في )ـ(.((8
9)) .) هيٍّ كَّ  في )ؾ(: )رى

 في )ـ(: )كالهعىِ(. ((10
 في )ـ(: )الكسر(. ((11
 في )ؾ(: )يجيء(. ((12
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ـي األىًئهَّةً  يىٍجتىًهعىاًف كىالى يىٍسقيطىاًف. قىاؿى ىىٍج
: كىأىهَّا التَّاءي ًفػي )فىرىاًزىىػةو((1)

ػا (2) ػٍكزي أىٍف تىكيػٍكفى ًعكىضن ىىاًدقىػةو( فىتىجي )زى ، كى
قىػػٍد يىٍجًتٍهػعي ًهػفى  ػػًد. اىتٍػػِ. كى اليىػػاًء، كىأىًف يىكيػػٍكفى ًلتىٍقًرٍيػػًب الكىاحى

ًد أىٍف يىكيػػٍكفى ًفػػي  (3) هىٍىسيػػٍكبنا، فىتىػػٍأًتي الهيٍفػػرى بنػػا كى هيعىرَّ
( ًبًشػ ّـَ )األىٍشػعىًثيُّ (. ثيػ ٍهػًع )بىٍربىػًرمٍّ ػػ)بىرىاًبرىةه( ًفػي جى ػا، كى ًٍهى ًمٍي ػارىةه عى ٍهًع أىهى هيثىمَّثىػةو: ًىٍسػبىةن التَّاءي ًفي الجى ػة كى هو ٍيفو هيٍعجى

( ًبفىػػٍتحً  ٍىبه )الػػزَّ . كى ػػؿو ًإلىػػِ األىٍشػػعىًث اٍسػػـً رىجي
: ًجٍيػػؿه  (4) سيػػكيكًف الىُّػػٍكًف، كىًجػػٍيـو ، كى تيٍكسىػػري الػػزَّام كى

ػػٍكدىاًف.  (5) ًهػػفى السُّ
) ٍكاًزجي )الهى كى
(6) ) اجي )الًجٍحجى . كى ، هيعىرَّبه ٌيكى الخيؼُّ ، كى ٍهعي هىٍكزىجو ػػيِّػػػدي. : جى (: السَّ ػػ)ًقٍرطىاسو ػاءه كى ػا حى ٍيهى ٍيًف بىٍيىى ًبًجٍيهى

ٍغًرًب.  (: ًجٍيؿه ًبالهى )بىٍربىره  كى
بىٍركىػػى( ًإلىػػى آًخػػرًًه[(7)قىٍكليػػوي  بىػػاًرؾ( ًفػػي )حى : )حى شيػػهيكؿي  : ]نىٍحػػكي

بىٍركىِ( (8) ػػاًبًط ًلػػػ)حى   أًلىفَّ (9)الضَّ
ًً زىاًئػػػدىةه  ػػػدَّةي  (10)األىًلػػػؼى ًفٍيػػػ ، فىكىاىىػػػًت الهى ٍىػػػا كىالعىػػػدىـً ًت ( فىػػػؤًلىفَّ التَّػػػاءى ًلًزيىادى ٍىكىبيػػػكتو ػػػا )عى ًي. كىأىهَّ ًفػػػي الطَّػػػرىًؼ الى قىٍبمىػػػ

ًفػي القىػاهيكسً  (. كى ػػٍ ػػفيػػػكرو ٍىػا ًفػي ىىٍحػًك: )عي ًف ًؼ ًبًخبلى كىالطَّرى
(11) : ػا ًقٍيػؿى : كىريبَّهى بىٍركىػِ( ًلمتٍَّأًىٍيػًث، قىػاؿى : أىًلػؼي )حى

سيكيكًف الرَّاًء. دىًة، كى اًء كىالهيكىحَّ ٌيكى ًبفىٍتًح الحى ىنا. اىتٍِ. كى بىٍركنِ( هيىىكَّ  )حى
بىٍركىػى([(12)قىٍكليوي  بىٍركىػِ(  : ]ًفػي )حى فىػٍتًح الػرَّاًء. ض. ًفػي بىٍعػًض الىُّسىػًخ قىيَّػديكا )حى ًبسيػكيكًف البىػاًء، كى

سيكيكًف الرَّاًء الغىٍيرً  ًبفىٍتًح البىاًء، كى
ًة.  هى  الهيٍعجى

 (13)]جهع الخهاسي[
                                                             

 (.3/328الرضي، شرح الكافية )ج ((1
 (.3378/ 2)ج العرب لساف . ابف هىظكر،هعرَّب أعجهي، الشطرىب لعب هف: الًفرزاف ((2
 في )ؾ(: )يجهع(. ((3
 في )ـ(: )بكسر( ((4
 في )ط(: )جبؿ(. كفي )ـ(: )حبؿ(. ((5
 .حبػػارؾ: كالجهػػع لمتأىيػث، فيػػً كاأللػؼ الهتػػراكـ، كالرهػؿ الهتكػػاثؼ، كالسػحاب الٍمكػػِ، كالقػـك القيػػراد،: الحبركػِ ((6

 (.205الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص
كؿ رباعي فيً زيادة ليس بهدة كاقعة قبؿ الطرؼ يجهع بحذفٍا عمػِ )فعالػؿ(، ىحػك: )حبػارؾ( فػي )حبركػِ(،  ((7

 (.1/547ك)عىاكب( في )عىكبكت(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 في )ـ(: )بشهكؿ(. ((8
 في )ـ(: )الحبركِ(. ((9

 في )ؾ(: )زيادة(. ((10
 (.1208الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((11
كؼً  ًهفٍ  ًٌيى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(:إلِ قكلً: ) ((12 كىاًئدً  حيري  (.الزَّ
األ ػػح أف يجهػػع الخهاسػػي جهػػع ت ػػحيح، فجهػػع )فػػرزدؽ( )فرزدقػػكف(، ك)سػػفرجؿ( )سػػفرجبلت(، كتكسػػير  ((13

الخهاسػػي هسػػتكري  لثقمػػً، كلكراٌيػػة حػػذؼ حػػرؼ أ ػػمي هىػػً، كعىػػد جهعػػً جهػػع تكسػػير يحػػذؼ خاهسػػً عمػػِ رأم 
يبنػا هػف الطػرؼ، فيقػاؿ: أكثر الىحاة، فيقاؿ: )فرازد( في )فػرزدؽ(، كبعػض الىحػاة يحػذؼ هػا أشػبً الزائػد إذا كػاف قر 

(، 1/458)فرازؽ(، أهَّا )جحهرش( فبل يقاؿ فيٍا )حجارش(  لبعد الهيـ هف الطرؼ. شاٌيف، هجهكعة الشػافية )ج
 (.1/233(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/192الرضي، شرح الشافية )ج
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.أىٍم:  قىٍكليوي: ً]لمثٍّقىًؿ[؛ ٍذؼي ٍيًف، ًإهَّا الثِّقىؿي أىًك الحى ًد الهىٍحذيٍكرى قيًؽ أىحى  ًلتىحى
: )فىرىاًزؽي([ كىاًئًد. قىٍكليوي: ]فىييقىاؿي كًؼ الزَّ يى ًهٍف حيري ًٌ ًي ًلمتَّاًء الًتي  ًي هيشىاًب ٍذًؼ الدَّاًؿ  أًلىىَّ  ًبحى

) ػػػًرشو ٍحمى ( ًفػػػي )جى ػػػاًرشي حى : )جى قىٍكليػػػوي: ]كىالى يىقيػػػكؿي
ٍزدىؽو( [(1)  (2)ًسػػػكل ًفػػػي التٍَّ ػػػًغيًر بىػػػٍيفى )فىػػػرى

ٌيىىا ٍيهىا  فىرَّؽى بىٍيىى ، كى ٍذًؼ الدَّاًؿ كىالًهٍيـً ( ًفي حى ٍحهىًرشو )جى كى
ػف (3) ٌيىىػاؾى عى ـى  قىٍد تىقىػدَّ كىاًف، كى ٍهعي كالتىٍ ًغٍيري أىخى ، كىالجى

ًي. 98/ؽ (4)البىقىاءً أىًبي  ٍيًرًي هىا ييكىاًفقي  ب/ كىغى
ـ أىٍا جهع كليست بً[  (5)]ألفاظ تٌك

                                                             
ٍهًرشى  ((1 ػجى  كالجهػع الكبيرة، العجكز: الجحى  جحهػرش، كأفعػِ. الحػرؼ وخػر هىػً يحػذؼ ر،ًهػيٍ حى جي  كالت ػغير ر،اهً حى
رم، ال حاح )ج .خشىاء أم  (.3/997الجٌك
 في )ط(: )فردكؽ(. ((2
ٍهعي  ٌيىىا،) ((3 كىاًف، كالتىٍ ًغٍيري  كىالجى قىدٍ  أىخى ـى  كى  (: ساقط في )ط(.تىقىدَّ
 عػػػالـ: الػػػدِّيف هحػػػبُّ  البقػػػاء، أبػػػك البغػػػدادم، العكبػػػرم ا عبػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف ا عبػػػد(: ٌػػػػ616ت)العكبػػػرم ((4

  ػػباي فػي أ ػيب. ببغػداد ككفاتػً كهكلػػدي( دجمػة عمػِ بميػدة) عكبػرا هػػف أ ػمً. كالحسػاب كالفػرائض كالمغػة بػاألدب
 بعػػض عميػً فيقرأٌػػا. الهكضػكع فػػي الكتػب هػػف  ػىؼ هػػا يطمػب أف التػػأليؼ فػي طريقتػػً ككاىػت. فعهػػي بالجػدرم،
 عمػػؿ فػػي المبػػاب)ك(، الهتىبػػي ديػكاف شػػرح: )كتبػػً هػػف. ذٌىػً فػػي عمػػؽ كهػػا كتهحي ػػً ورائػً هػػف يهمػػي ثػػـ تبلهيػذي،
 هػف الػرحهف بػً هػف هػا إهػبلء) كيسػهِ(، القػروف إعػراب فػي التبياف)ك(، جىي البف المهع شرح)ك(، كاإلعراب البىاء
 كاسػػػهً(، الهىطػػػؽ إ ػػػبلح ترتيػػػب)ك(، التر ػػػيؼ فػػػي التر ػػػيؼ)ك(، القػػػروف جهيػػػع فػػػي كالقػػػراوت اإلعػػػراب كجػػػكي

 الهعجػػـ، حػػركؼ عمػػِ( الحػػديث إعػػراب)ك الهعجػػـ، حػػركؼ عمػػِ السػػكيت البػػف( اإل ػػبلح ترتيػػب فػػي الهشػػكؼ)
 فػػػي الهػػكجز)ك(، الحريريػػػة الهقاهػػات شػػرح)ك الىحػػػك، فػػي( التمقػػػيف)ك(، لمزهخشػػرم الهف ػػؿ شػػػرح فػػي الهح ػػؿ)ك

 فػػي باسػػهً  ػػرح فقػػد  (يعػػيش ابػػف: )الهق ػػكد كلػػيس(. الحسػػاب عمػػـ فػػي االسػػتيعاب)ك (،الهمغػػز الشػػعر إيضػػاح
، كالقفطػي(، 5/2188ج) األدبػاء هعجػـ، الحهػكم: اىظػر(. البقػاء أبػي)بػػ يػذكري كلػـ(، يعيش ابف) هكضع هف أكثر
(، 2/884ج) الشػػػافية شػػػرح، الػػػديف كركػػػف(، 3/100ج) األعيػػػاف كفيػػػات، خمكػػػاف كابػػػف(، 4/167ج) الػػػركاة إىبػػػاي

 .(24/83ج) بالكفيات الكافي، كال فدم(، 250ك، 2/38ج) الكعاة بغية، كالسيكطي
ـ أىٍػا كجهػع كليسػت بػً  ((5 إلػِ قسػهيف:  -بػؿ ٌػي اسػـ جػىس عمػِ األ ػح-قسـ ابف الحاجػب األلفػاظ التػي تػٌك

ػك كثيػر فػي غيػر اله ػىكعات، كػػ)تهر( ك)تهػرة(، ك)بطػيخ( ك)بطيخػة(، كاسػتثىي  األكؿ: ها يهيز كاحػدي بالتػاء، ٌك
اعِ( فػػبل تدخمػػً التػاء، كىػػادر فػي اله ػػىكعات، ىحػػك هىٍػا هػػا كػاف عمػػِ كزف )فيعمػػِ( ك)فيعىػالِ(، كػػػ)بيٍهِ( ك)شيػكى 

 الػػذم الجػػىس، هػػف الكاحػػد لتهييػػز -أم التػػاء– هجيئٍػػا يقػػؿ)سػػفيف( ك)سػػفيىة(، ك)لػػبف( ك)لبىػػة(، يقػػكؿ ابػػف هالػػؾ: ح
(. كالثػػاىي: ال يهيػػز سػػفيىة)ك (سػػفيف)ك (قمىسػػكة)ك (قمػػىس)ك (لًبىىػػة)ك (لىػػًبف)ك (جػػرة)ك (جػػر) ىحػػك الهخمػػكؽ ي ػػىعً
(، ابف هالؾ، شرح الكافيػة 75ابف الحاجب، الشافية )ص بالتاء، ىحك: )ركب( ك)راكب(، ك)حمؽ( ك)حمقة(.كاحدي 

 (.1/67الشافية )ج
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اًحػديهي ًبالتَّػاًء[ يَّػزي كى قىٍكليوي: ]ًقٍسـه ييمى
ًي  (1) ػا–ًهٍىػ ِـّ،  -أىٍيضن ػ هىاىىػةه ًبالضَّ ػافه كىجي هى ابىةه، كىجي سىػحى ابه كى سىػحى

ةه  ًدٍفػػبلى ًدٍفمىػػِ كى ػػا، كىأىٍرطىػػِ كىأىٍرطىػػاةه، كى ٌى اىىػػةه كىغىٍيري هىٍرجى ػػافه كى هىٍرجى ٍثػػرىاةه، كى كيهَّ ٍثػػرىل كى كىهَّ ، كى ـه ًلىىٍبػػتو : اٍسػػ فىػػاءو ًبالكىٍسػػًر، كى
 ًً يػٍػػػ ًً سػًػيػػبىػػكى مىٍيػػ ػػةو، ىىػػصَّ عى ٍىهى تي ػػةو كى ٍهػػعي تيٍخهى ػػا جى ٌيهى ـه بىػػؿ  ٍىػػ تي ـه كى ػػ ًي تيخى لىػػٍيسى ًهٍىػػ كى
ػػًذًي (2) ٌى كـً التٍَّأًىٍيػػًث، قىػػاليكا:    ًلميػػزي

ـي. تي  ٍى يى التُّ ًٌ ـه، كى  خى
اًت[ ٍصػنيكعى ٍيػًر المى اًلػبه ًفػي غى ًلػؾى غى ذى ػا كىػافى  قىٍكليوي: ]كى ًي قىًرٍيػبه ًهػفى الهيطَّػًرًد  أىم: ًإالَّ ًفٍيهى ييًرٍيػدي أىىَّػ

)شيػكىاعىِ( ٍٍهىِ( كى ػػ)بي مىِ )فيٍعمىِ( أىك )فيعىػالىِ(، كى عى
مى  (3) ػكؿى التَّػاًء عى ػا ًفػي غىايىػًة الشُّػذيٍكًذ  ًلىىٍبتىتىػٍيًف، فىػًإفَّ ديخي ًٍهى ٍي

ٍهًع. كؼى )شيكىاعىِ( ًلمكىاًحًد كىالجى ٍٍهىِ( ًلمتٍَّأًىٍيًث، كىأًلىفَّ الهىٍعري  أًلىفَّ أىًلؼى )بي
ػػػًفٍينىةو([(4)قىٍكليػػػوي  )سى ( كى ػػػًفٍيفو : )سى ًي  : ]فىنىٍحػػػكي ػػػا–ًهٍىػػػ قىمىٍىسيػػػكه  -أىٍيضن ػػػرَّةه، كى ػػػر، كىجى لىًبىىػػػةي، كىجى لىػػػًبفه كى

(5) 
قىمىٍىسيكىةه  كى
(6). 

ػػاذه[(7)قىٍكليػػوي  اًت شى ٍصػػنيكعى ػػًفٍيفو ًإلىػػِ وًخػػًرًي لىػػٍيسى ًبغىاًلػػبو أىٍك  : ]ًمػػفى المى : فىىىٍحػػكي سى كىاألىٍكلىػػِ أىٍف ييقىػػاؿى
ًي  يى قىٍكلي ًٌ ، كى ًً أىكالن ًت ٌىذىا ًهٍف ًعبىارى ـي  ٍى ، كىهىا ييٍف ىىاًدره
ذىًلؾى غىاًلبه ًإلىِ وًخًرًي[. (8)  : ]كى

ٍبأىةه  جى ٍبءه[ (9)قىٍكليوي: ]كى جى ىِّؼي  كى كىذىا قىاؿى الهي ى
مىػِ  ـٍ أىٍطمىقيػكا عى ٍي ػأىىَّ كى كىغىٍيرييي. كى

ػٍبءى( ًبفىػٍتًح  (10) أىفَّ )الجى
احً  ػػحى ػػٍذكيكري ًفػػي ال ِّ ـٍ أىرىي، كىالهى لىػػ ػػذىا الىَّػػٍكًع، كى ٌى مىػػِ الكىًثٍيػػًر ًهػػٍف  سيػػكيكًف البىػػاًء ييٍطمىػػؽي عى الًجػػٍيـً كى
ػػٍبءي: : (11) الجى

كىاًحدي الًجبىأىًة  أىم
فىٍتًح البىاًء، (12) ، كى  : ًبكىٍسًر الًجٍيـً

                                                             

ٍبػػػأىة(  ((1 ء(، ك)جى ـٍ ػػػ ٍهػػػأىة( ك)كى ٌىػػػاؾ كمهػػػات كرد فيٍػػػا العكػػػس، حيػػػث التػػػاء تهيػػػز الجػػػىس كلػػػيس الكاحػػػد، ىحػػػك: )كى
ػػٍبء(، يقػػكؿ ابػػف هالػػؾ: ح  (ىهػػرة)ك (ىهػػر)كػػػ هخمػػكؽ ي ػػىعً ال الػػذم الجػػىس هػػف الكاحػػد لمتهييػػز هجيئٍػػا كيكثػػرك)جى

 كثيػػرة (كهػػأة)كػػػ الكاحػػد هػػف الجػػىس لتهييػػز هجيئٍػػا كيقػػؿ(، شػػجرة)ك (شػػجر)ك (ىخمػػة)ك( ىخػػؿ)ك (تهػػرة)ك (تهػػر)ك
 (.1/67ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ح.كاحد )كـء(ك

 (.3/582( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 )قكلً(: زائد في )ؾ(. ((3
اًلبه ًإلىِ وًخًرًي[.(4 ذىًلؾى غى  ( ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: ]كى
 في )ؾ(: )قمىس(. ((5
 ( في )ط(: )لهقىسكة(.(6
ذىًلؾى ]ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً:  ((7 اًلبه  كى  [.وًخًريً  ًإلىِ غى
 (.1/549( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(8
 في )ـ(: )كحياة(. ((9

 ( في )ط(: )أطمعكا عمي(.(10
رم، ال حاح )ج ((11  (.1/39الجٌك
 )أم(: ساقط في )ط(. ((12
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ػػيى  ًٌ ٍهػػػري  كى ٍىػػػًة: (1)ًهػػفى الكىٍهػػػأىةً الحي ٍب ٍبػػػأىةي ًهثىػػاؿي الجى : كىالجى ّـَ قىػػاؿى ػػٍردىةه، ثيػػػ ػػػٍرده كىغى فىٍقعىػػةه، كىغى ، هثالػػً فىٍقػػػعه كى
ػػبىةي الًتػػي يىٍحػػػذيك  شى ػػيى الخى ًٌ كـي، كى ًفػػي القىػػػاهيٍكسً القيػػٍرزي ػػذَّاءي. كى ٍىػػا الحى مىٍي عى

ىىٍقػػػره (2) ػػةي، كى ػػٍبءي: الكىٍهػػأىةي، كىاألىكىهى : الجى
بىػػأه( )جى دىةو(، كى ػػػ)ًقرى )ًجبىػػأىةه( كى (، كى ٍهػػعي: )أىٍجبيػػؤه ػػاءي، الجى ًً الهى يىٍجتىًهػػعي ًفٍيػػ
ػػػ)ىىبىأو( (3) ػػبىةي (4)كى شى ٍبػػأىةي(: خى )الجى : كى ّـَ قىػػاؿى ، ثيػػ

مىػػِ ػػٍيًخ ًىظىػػاـً الػػدٍِّيفً  (5)الًحػذىاًء. فىعى ػػٍرًح الشَّ ًفػػي شى لىػػٍيسى ًهػػٍف بىػػاًب )كىٍهػأىةو(. كى مىػِ الًقيىػػاًس، كى ًهػػعى عى يي جي ػػا قىػػاالى هى
(6) 

ًي، كىاي  ػػا قيٍمتيػػ ػػٍيءه ًههَّ ـي. كىالىَّكىاًبػػتي ًبػػالىُّكًف. /ؽ -تىعىػػالىِ–شى ػػعى 99أىٍعميػػ ـً هى مىػػؽه: ًبفىػػٍتًح الػػبلَّ أ/ كىحى
ػػاًء  (7) فىػػٍتًح الحى

سىػرىاةه  . كى : ًبًجػٍيـو اًهػؿه . كىجى ٍمقىػةه: ًبفىػٍتحو فىسيػكيكفو كىٍسػًرٌىا، كىحى كى
فيٍرٌىػةه (8) مىػًة. كى ٍٍهى : ًبفىػٍتًح الهي

سيػػكيكًف (9) ِـّ الفىػاًء، كى ػ : ًبضى
تيؤىاـو (10)الرَّاءً  (. كى ( كىػ)غىًىيى )غىًزمى . كى

(11) . ٍزًف فيعىاؿو  ًبكى
ٍبأىًة([: ]ًفي (12)قىٍكليوي  ًي  )الجى ٍعىىػِ الىَّكىاًبػًت، فىيىٍىبىًغػي أىٍف يىكيػٍكفى لىٍفظيػ ػاًلؼه ًلهى ٍبػأىة( هيخى ٍعىىِ )جى يىٍعًىي هى

ا– تىٍهرىةو  ًلييطىاًبؽى المٍَّفظ كىالهىٍعىىِ -أىٍيضن اًلفنا ًلتىٍهرو كى هيخى
(13)  . 

[؛ ـى ًبػػػذىًلؾى ًكػػػ ػػػا حي نَّمى اً  ػػػبل  ًهػػػفى  أىم: قىٍكليػػػوي: ]كى ٍهعنػػػاًبػػػأىٍف كى ػػػٍذكيكرىاًت لىػػػٍيسى جى الهى
ػػػًهيري ًفػػػي (14) ، كىالضى

)العىػ ٍىػا. كى ًهٍيًع ٍىػا ًباٍعًتبىػاًر جى ٍىػا( لى ًفػي )أًلىىَّ ػا، كى ٍيهى ( ًبتىٍخًفٍيػًؼ اليىػاًء، ًلكيػؿٍّ ًهٍى يى ًٌ ( (، كى ًً ًحيىًت بلى ( ًبفىػٍتًح ) ى كضي ري
ػػٍزءي األىًخيػػري ًهػػفى الًهٍ ػػرىاًع ا ِـّ الػػرَّاًء، الجي ػػ ضى (: الطَّاًئفىػػةي العىػٍيًف، كى ػػػ)أىًهٍيرو )القىًطٍيػػعي( ًبقىػػاٍؼ كى ًؿ ًهػػفى البىٍيػػًت. كى ألىكَّ

                                                             
ءي  ((1 ـٍ ٍهعً  اسـ ٌي أك ،ككىٍهأىةه  أىٍكهيؤه :  هعجكال عركؼ،ه ىىبىاته :  الكى ءي  لمكاًحػدً  ٌػي أك لمجى ـٍ ٍهػعً  كالكىػ  تكػكفي  ٌػي أك ،لمجى

ٍهعن  كاحدةن  ًً  قىاؿى . اكجى ٍي ءو  بجهػعً  الكىٍهػأىةي  لىٍيسىتً : ًسيبىكى ـٍ ػا لىػٍيسى  فىٍعمىػةن  ألىف  كىػ ًً  ييكىسَّػر ًههَّ مىٍيػ ـه  ٌيػكى  ًإىهػا فىٍعػؿه، عى ٍهػعً  اٍسػ  .ًلٍمجى
 (.64(، كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص1/148اىظر: ابف هىظكر، لساف العرب )ج

 (.44الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((2
 في )ط(: )جباء(. ((3
 في )ط(: )كبىاء(. ((4
 في )ؾ(: )الجباة(. ((5
 (.1/175الىظاـ، شرح الشافية )ج ((6
(: ساقط في )ط(.(7 ٍمقىةه: ًبفىٍتحو كىٍسًرٌىا، كىحى اًء كى  ( )هىعى فىٍتًح الحى
رم، ال حاح )ج ((8  (.6/2375سىرىاةه: اسـ جىس، يقاؿ لمكاحد سىًرٌم بهعىِ السيد الشريؼ. الجٌك
رم، ال حاح )ج ((9 ك الحاذؽ. الجٌك  (.6/2242فيٍرٌىةه: تطمؽ عمِ الكثير كالقميؿ، كالكاحد هىٍا: فاري، ٌك

 )الراء(: ساقط في )ـ(. ((10

 في )ؾ(: )يكاـ(. ((11
ٍعىىِ المٍَّفظ ًلييطىاًبؽى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((12  (.كىالهى
ػػٍبء( فيهػا يهيػػز كاحػدي بالتػػاء تىسىػػهُّحه   -ابػف الحاجػػب–قػاؿ الشػػيخ زكريػا األى ػػارم : حكفػي ًذٍكػػًرًي  ((13 ٍبػأة( ك)جى )جى

ا باختبلؼ كزىٍهاح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح األى ارم لح كؿ تهي  (.1/550ج)يٌز
كهػػف األدلػػة عمػػِ أىٍػػا أسػػهاء جػػىس كليسػػت جهعنػػا: أىٍػػا تطمػػؽ عمػػِ الكثيػػر كالقميػػؿ، كأىٍػػا تػػأتي تهييػػزنا ألحػػد  ((14

عشر إلػِ تسػعة عشػر، كأىٍػا ت ػغر عمػِ ٌػذا البىػاء فػبل تكػكف جهػع كثػرة، كأىٍػا ليسػت هػف أبىيػة القمػة. شػاٌيف، 
 (.235-1/233(، كاليزدم، شرح الشافية )ج1/549هجهكعة الشافية )ج
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ػػعي  ، ييٍجهى ػػا–ًهػػفى الػػىَّعىـً ػػاةي( كىاًحػػػدىةي  -أىٍيضن ٍكهى )الهى ( ًبالكىٍسػػًر. كى )ًقطىػػاعو ، كى ِـّ ػػ ( ًبالضَّ )قيٍطعىػػافو (، كى مىػػِ )أىٍقطىػػػاعو عى
ٍىا )هىكٍ  ، كىأىٍ مي يى الهىفىاًكزي ًٌ مىِ )فىٍعمىمىةو(.)الهىكىاًهي(، كى  هىكىةه( عى

[؛(1)قىٍكليوي  ـى ًبذىًلؾى ًك ا حي نَّمى اً  . أىٍم: : ]كى ٍهعو  ًبأىفَّ كيؿَّ كىاًحدو لىٍيسى ًبجى
َلى ًحيىًتًو[ ٍىا هيذىكَّرنا. قىٍكليوي: ]ًلصى ًهٍيًر ًإلىٍي ٍكًد الضَّ كىاًز عى  ًكًلجى

] ٍمسىةى عىشىرى :  قىٍكليوي: ]ًلتىٍمًيٍيًز خى .ًهٍثؿى قىٍكًلؾى بلن ًٌ ا ٍكبنا كىجى ٍهسىةى عىشىرى رى  خى
ٍمعى كىٍثرىةو[ ًد  قىٍكليوي: ]فىَلى يىكيٍكفي جى ػا ًإلىػِ الهيٍفػرى ٌىا ًعٍىدى التٍَّ ًغٍيًر، ًإهَّ دُّ ٍهعى كىٍثرىةو لىكىجىبى رى فىمىك كىاىىٍت جى

. ٍهًع الًقمًَّة ًإٍف كىافى هَّا ًإلىِ جى  كىاً 
ٍهًع[ ]شىكىاذُّ الجى
(2) 

ػػعى )رىٍىػػطه([قىٍكليػػوي: ]أىٍف  ٌٍطي( الى ييٍجمى ـي (3))الػػرَّ ٍي ػػاًؿ لىػػٍيسى ًفػػٍي ػػرىًة ًهػػفى الرِّجى ػػا ديٍكفى العىشى مىػػِ هى : ييٍطمىػؽي عى
 اٍهرىأىةه.

] كضه ػري ػعي  قىٍكليػوي: ]كىعى ييٍجهى ًؿ ًهػفى البىٍيػًت، كى ػٍزًء الػًذم ًفػي وًخػًر الىٍِّ ػًؼ األىكَّ ـي الجي (: اٍسػ ٍكضي )العىػري
(.  حاح مىِ )أىعىاًرضى ًي عى ٍعتى هى ٍف ًشٍئتى جى ، ًكاً  ٍيًر ًقيىاسو مىِ غى ( عى مىِ )أىعىاًرٍيضى  .(4)عى

] أىٍىؿه ٌٍؿي الدَّاًر، قىٍكليوي: ]كى ًؿ، كىأى ٌٍؿي الرَّجي (: أى ٌٍؿي ًً اليىػاءى  )األى ٌىاًلي(، زىاديكا ًفٍيػ )أى ( كى ته ٌٍبلى ٍهعي: )أى كىالجى
ةن( هىعيكا )لىٍيبلى ، كىهىا جى ٍيًر ًقيىاسو مىِ غى مىِ )لىيىاًلي(. (5)عى  عى

اةو([ ٍكمى ػػ)مى كىاًحػػدىةي  قىٍكليػوي: ]كى
، قىػػاؿى اٍبػفي السَّػرَّاجً  (6) : الهىفىػاًكزي ػيى ًٌ ػكىاًهي( كى )الهى

ٍى (7) ػاةي( أىٍ ػػمي ٍكهى ا : )الهى
ٍىا. ٍىا، كىاٍىًفتىاًح هىا قىٍبمى ًك رُّ اعىؼه قيًمبىًت الكىاكي أىًلفنا  ًلتىحى ٌيكى هىضى مىِ )فىٍعمىمىةو(، كى ٍكهىكىةه( عى  )هى

                                                             
ٍىا،ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((1 ًك رُّ ا كىاٍىًفتىاحً  ًلتىحى ٍىا هى  (.قىٍبمى
ٌىاؾ ألفاظ جهع بىيت عمػِ غيػر لفػظ الهفػرد الهسػتعؿ، ىحػك: )أباطيػؿ( فميسػت جهػع )باطػؿ(  ألفَّ )أفاعيػؿ(  ((2

ط(، ك)أحاديث( جهع  ط( ال جهع )ٌر (، كهثمٍا: )أراٌط( جهع )أٌر ليست هف جهع )فاعؿ(، فكأىٍـ جهعكا )إبطيبلن
ك)أقػاطيع( جهػع )إقطيػع( ال جهػع )أحدكثة( ال جهع )حديث(، ك)أعػاريض( جهػع )إعػريض( ال جهػع )عػركض(، 

)قطيع(، ك)أٌالي( جهع )أٌبلة( ال جهع )أٌؿ(، ك)ليالي( جهع )لػيبلة( ال جهػع )ليمػة(، ك)أهكػف( جهػع )ًهٍكػف( ال 
جهع )هكاف(. كقاؿ الشيخ األى ارم: حكالحا ؿ أفَّ الجهػع الهػذككرة عمػِ ٌػذا جهػكع أللفػاظ هٍهمػة، اسػتغىي بٍػا 

ك هذٌ ب سيبكيً كالجهٍكر، كذٌب جهاعة إلػِ أىٍػا جهػكع لمهسػتعمهة عمػِ غيػر قيػاسح. عف جهع الهستعهمة، ٌك
 (.1/481(، كركف الديف، شرح الشافية )ج1/552شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 (.826الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((3
رم، ال حاح )ج ((4  (.3/1089الجٌك
(، كجهػع )لػيبلة( )ليػالي(، تػزاد فيػً  ((5 (، كيرل الباحث أفَّ ال كاب )ليبلة(  ألفَّ جهػع )ليػؿ( )ليػاؿو في )ط(: )ليبلن

 الياء  ليدؿ أىً هجهكعه عمِ غير قياسً.
 في )ط(: )كاحدي(. ((6
 كػاف. بغػداد أٌػؿ هػف. كالعربيػة األدب أئهػة أحػد: بكػر أبػك سػٍؿ، بػف السػرم بػف هحهد( ٌػػ316ت)السراج ابف( (7

 عارفنػػا ككػاف. شػػاب ا هػات. بأ ػكلً السػػراج ابػف عقمػً حتػػِ هجىكىنػا الىٍَّحػكي  زاؿ هػػا: كيقػاؿ. غيىنػا فيجعمٍػػا بػالراء يمثػ 
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ٍهًع[ ٍهعي الجى ]جى
(1) 

ػٍبطي ًفػي ىىًظٍيػًرًي  أًلىفَّ  قىٍكليوي: ]فىيىٍجمىعيكفى أىٍكميبنا[ ٌىػذىا الضَّ ، كىالى يىتىعىػيَّفي  ـً ِـّ الػبلَّ ػ ٍىٍهزىًة، كىضى ٌيكى ًبفىٍتًح ال
ػا( ًبػػ)ًقٍرطى  ّـَ ىىظَّػرى )أىٍىعىاهن ًهػٍف ثيػ بىػاؤييي، كى ًي كى تيػ ٌىٍهزى كىػٍت  رَّ كىػةو تىحى رى ( ًبػأىمِّ حى ٍهػعي )أيٍ ػبىعو اًبعى( جى (  أىم: أًلىفَّ )أى ى اسو

ـى  قىػرىاًطٍيسى  ٍكػ ًي حى ػ ٍكهى ٌيػكى الهيػكىاًزفي حي مىػًة، كى ٍٍهى ٍفتيػٍكحي القىػاًؼ الهي ًي هيٍطمىقنػا هى ٍهعىػ ًً  أًلىفَّ الهىٍكسيػكًرٌىا، جى ػا ىىظَّػرى ًبػػ ىَّهى ًكاً 
 . ( ًبالفىٍتًح الى يىكيٍكفي ًفي الهيٍفًردىاًت ًعٍىدى األىٍكثىًرٍيفى  )أىٍفعىاالن

ٍمػػ ٍمػػعى الجى ـٍ أىفَّ جى اٍعمىػػ مىػػى أىقىػػؿَّ ًمػػف ًتٍسػػعىةو[قىٍكليػػوي: ]كى ػػاًرجو ًفػػي  ًع الى يىٍنطىًمػػؽي عى التٍَّحًقٍيػػًؽ لىػػٍيسى ًبخى
ثىػػةه ًهػف أىٍفػػرىاًدًي، كىأىٍفػرىادي جى  ػرىادى ثىبلى ثىػةه  أًلىفَّ الهى ٍهػػعي ثىبلى ًً الجي مىٍيػ ػا يىٍىطىًمػػؽي عى ًٍـ: أىقىػػؿُّ هى ػػٍكعه، ًعػف قىػٍكًل هي ٍهػًع جي ٍهػػًع الجى

ٍيًف.  ًتٍسعىةه ًباٍعًتبىارى ثىةه كى ًٍيى ثىبلى  فى
التَّاًء[(2)قىٍكليوي  ٍهعً الًقمًَّة. : ]ًإالَّ ًباألىًلًؼ كى ًي ًفي جى ٍهًع الكىٍثرىًة أىٍكثىري ًهٍى  فىًإفَّ ذىًلؾى ًفي جى

  

                                                                                                                                                                               

(، كالٍجػػػاء الخػػط)ك(، كالشػػػعراء الشػػعر)ك(، سػػػيبكيً كتػػاب شػػػرح)ك الىحػػك، فػػػي( األ ػػكؿ: )كتبػػػً هػػف. بالهكسػػيقِ
 100 الهجهػػكع) الربػػاط خزاىػػة فػػي( العػػركض)ك(، الىحػػك فػػي الهػػكجز)ك، األخبػػار فػػي( كالهػػذكرات الهكا ػػبلت)ك

ا – لً( الخط) رسالة الهجهكع ٌذا كفي ٌػ353 سىة قبؿ كتب( أكقاؼ  األعياف كفيات، خمكاف ابف: اىظر.  -أيضن
 (.6/136ج) األعبلـ، كالزركمي(، 1/109ج) الكعاة بغية، كالسيكطي(، 4/339ج)

ذا أرادكا تكسػػيري قػػدركي  ((1 ىػص الجػػاربردم: حكقػد يجهػػع الجهػػع، كذلػؾ قسػػهاف: جهػع الت ػػحيح كجهػػع التكسػير، كا 
ذا أرادكا أف يجهعػكي جهػػع  هفػردنا كجهعػكي هثػؿ جهػع الكاحػد الػذم عمػػِ زىتػً، فيجهعػكف )أكمبنػا( عمػِ )أكالػب( ... كا 

هػاؿ( ... كاعمػـ أفَّ جهػع الجهػع ال يىطمػؽ عمػِ الت حيح ألحقكا بآخري األلؼ كالتاء، ىحك )ًجهػاالت( فػي جهػع )جً 
ىهػا قػاؿ بمفػظ قػد الهفيػدة لمجزئيػة   أقػؿَّ هػف تسػعة، كهػا أفَّ جهػع الهفػرد ال يىطمػؽ عمػِ أقػؿ هػف ثبلثػة إال هجػازنا، كا 
لػػيعمـ أىػػً ال يطػػرد قياسنػػا، لكىػػً كثػػر فػػي جهػػع القمػػة، كقػػؿ فػػي جهػػع الكثػػرة إال بػػاأللؼ كالتػػاءح. شػػاٌيف، هجهكعػػة 

 (.1/554افية، شرح الجاربردم )جالش
ًي  أىٍكثىري ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((2 ٍهعً  ًفي ًهٍى  (.الًقمَّةً  جى
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 الباب الرابع كالعشركف: الًتقىاءي السَّاًكىىيفً 
ٍرسيػوي (1)قىٍكليػوي  ( [(2): ]أًلىنَّػػوي ييٍمًكػػفي جى ػػٍرسي ػػٍكتي (3))الجى مىػةو: ال ى ٍٍهى هي سيػكيكًف الػػرَّاًء، كى ، كى : ًبفىػٍتًح الًجػػٍيـً

ًي أىٍك  فىيُّ ييٍكسىري (4)خى ، كى
ػا سىػًهٍعتي لىػً /ؽ(5) ذىا قىػاليكا: هى ٍرسنػا، كىاً  ًي جى : هىا سىًهٍعتي لى ، فىًقٍيؿى ب/ 99، أىٍك ًإذىا أيٍفًردى فيًتحى

ًحس ا كىالى ًجٍرسنا
كا (6) كىسىري

(7). 
] ، قىاؿى ًفي القىاهيٍكسً  قىٍكليوي: ]يىٍشغىميؾى ُـّ ييضى ، كى ( كىػ)هىىىعى( شىٍغبلن ٌيكى ًهٍف )شىغىؿى

يِّػدىةه (8) ًي ليغىػةه جى مى : كىأىٍشغى
ٍرًؼ ًبسيكيكًف التَّاءً  ٍتبىاعي الحى ًدٍيةه. اىتٍِ. كىا  أىٍك قىًمٍيمىةه أىًك رى
(9)  . 

ٍف كىافى ًفي الدٍَّرجً  اً  رو فىَلى ييٍغتىفىػري ًإالَّ ًفػي  قىٍكليوي: ]كى ػكى الهيػرىادي: الػدٍَّرجي  [صي
الهىٍحػضي  (10)

  ًليىٍخػريجى (11)
ٍقًؼ، كىًقرىاءىًة ىىػاًفعو  ٍ ؿي هيٍجرىل الكى ًً الكى هىا أيٍجًرمى ًفٍي
(12): ﴿ ََ َْ سىػيىٍأًتي ًفػي الشَّػٍرًح  (13)﴾َمْحَٕاا ًبتىٍسػًكٍيًف اليىػاًء، كى

 . مىِ رىٍأمو ٌىا عى  قىًرٍيبنا ىىًظٍيري

                                                             
ال فػرؽ بػيف أف يكػكف يككف في الكقؼ أك في درج الكبلـ، فإذا كاف في الكقػؼ فيغتفػر هطمقنػا،  التقاء الساكىيف ((1

ا أك غيػػر هػػدغـ، كال بػػيف أف يكػػكف حػػرؼ لػػيف أك  كألىػػً  الكقػػؼ عمػػِ الحػػرؼ سػػاد هسػػدَّ حركتػػً،  ألفَّ غيػػريهػػدغهن
يهكف جرسً كتكفر ال كت بً، كػ)عهرك( إذا كقفت عميً فإفَّ الراء تجدي هف التكرر كتػكفر ال ػكت عميػً هػا لػيس 

ذا كػاف فػي درج الكػبلـ فػبل درج زاؿ ال كت  ألىَّؾ تىشغؿ في إلً إذا ك متً، كهتِ أ تباع الحرؼ األكؿ  كتنا، كا 
(، 1/178(، كالىظػاـ، شػرح الشػافية )ج556-1/555يف، هجهكعة الشػافية )ج. شاٌفر إال في  كر، كستأتيتيغ

 (.240-1/239كاليزدم، شرح الشافية )ج
 )ـ(: )حرستً(. ( في(2
 (.689الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((3
 في )ؾ(: )خفية(. ((4
 في )ؾ(: )كبكسر(. ((5
رىسنا(. ((6  في )ؾ(: )جى
 في )ـ(: )كسرا(. ((7
 (.1317الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((8
 في )ـ(: )الفا(. ((9

 في )ـ(: )الدكح(. ((10
 )الهحض(: ساقط في )ؾ(. ((11
  .(8/5ج) األعبلـ الهدىي. الزركمي، بالكالء الميثي ىعيـ أبي بف الرحهف عبد بف ىافع (ٌػػ169ت)القاًرئ ىاًفع ((12
 عهػػػر، بػػػف عيسػػػي كقػػػرأ اليػػػاء، بتسػػػكيف (هحيػػػامٍ ): جعفػػػر كأبػػػك كقػػػالكف، ككرش  ىػػػافع، قػػػرأ[. 163]األىعػػػاـ:  ((13

 إعػرابالىحػاس، ك  ،(262/ 4)ج الهحػيط البحػر أبػك حيػاف، تفسػير. (هحيامى ): الجهٍكر كقرأ ،(هحيي): كالجحدرم
 .(596/ 1القروف )ج
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َـّ ًإذىا (1)قىٍكليػوي  ػػد [: ]ثيػػ ػػٍرؼي مى ػػا قىٍبمىػػوي فىييػػكى حى ػػةي مى رىكى ػػوي حى انىسى ػػٍرًؼ،  (2)ًلطيػػٍكؿً   جى ػػٍكًت الحى ػاًف  ى هى زى
، فى  ًً ػػاكو ًلهىٍخرىًجػػ ػػا هيسى ػػٍرؼو غيٌر ًً  ًإٍذ كيػػؿُّ حى ػػاًص األىًلػػًؼ كىالػػكىاًك كىاليىػػاًء ًبػػ ػػبىبي اٍخًت ى سى ًي، كى ػػرى كىالمِّػػٍيفي أىقىميػػ اٍىحى ى

ٌىًذًي أىكٍ  اًرجي  هىخى ، كى ًً . ًفي ٍىا كىاألىٍجسىاـً سىًب ٍت ًبحى رى ٍىا فىجى  سىعي ًهٍى
[؛ ، ًإٍف اٍعتيًبػرى قىبيػكؿي  قىٍكليوي: ]كىالى يىػٍنعىًكسي ـٍ ، ىىعىػ ػاصِّ ػكدي الخى ػكًد العىػاِـّ كيجي ـي ًهػف كيجي ٍمػزى ًي الى يى أىم: أًلىىَّػ
 ًً سىييًشٍيري ًإلىٍي يىا، كى  الشَّاًرحي قىًرٍيبنا.  المٍِّيًف الهىدَّ تىسىاكى

ػػػػد  أىبىػػػػدنا[؛  ػػػػٍرؼي مى ٍىا، قىػػػػاؿى أىم: قىٍكليػػػػوي: ]كىاألىًلػػػػؼي حى ٍىػػػػا ًإالَّ ًهػػػػف ًجٍىًسػػػػ ػػػػا قىٍبمى ٍىػػػػا الى يىكيػػػػكفي هى أًلىىَّ
ٍعبىًرمُّ  ٌىذىا (3)الجى . اىتٍِ. (4)أىسىدُّ : كى ٍىاـً ا  ًلئًلي ٍىا ًإالَّ هىٍفتيكحن ًٍـ: الى يىكيكفي هىا قىٍبمى  ًهف قىٍكًل

[؛: (5)قىٍكليوي  ٍرًفي ًليفو ثىاًلثىةن: لىٍيسىتىا حى  الكىاكي كىاليىاءي ثىاًلثىةن. ض.أىم:  ]كى
[؛ ػػا مىٍحميػػكؿه مىػػِ أىم:  قىٍكليػػوي: ]فىييػػكى ًإمَّ ػػا هىٍحهيػػكؿه عى كؼى ًإهَّ ػػري ػػًذًي الحي ٌى مىػػِ  ػػدَّ كىالمِّػػيفى عى ٍيػػـ الهى قي ًإٍطبلى

كًؼ  ػػري ٍىػػًذًي الحي ، أىك تىٍسػػًهيىةن ًل ػػذىا التٍَّفً ػػيؿى ٍىػػا تىػػؤيكؿي ٌى ػػدِّ كىالمِّػػيًف  أًلىىَّ ًبالهى
ػػا  (6) ػػةي هى كى رى ًي حى ػػ اىىسى ػػدِّ ًإذىا جى ػػا ًإلىػػِ الهى ًإهَّ

ٍىا، أىك ًإلىِ المِّيًف ًإذىا قىٍبمى
ًي. ض. (7) كىةي هىا قىٍبمى رى ًي حى اًىسي ـٍ ييجى  لى

] ػا يىػؤيكؿي ٍىا  قىٍكليوي: ]أىك تىٍسػًميىةي الشٍّػٍيًء ًبمى ػ اىىسى ذىا جى ، ًكا  ػٍرؼي ًلػٍيفو ًٍػيى حى ٍعىىػِ ًإف سىػكىىىٍت فى مىػِ هى عى
] ًً ػػا يىػؤيكؿي ًإلىيػػ ػػٍيًء ًبهى : ]أىك تىٍسػػًهيىةي الشِّ ًً ٍىػػذىا الهيػػرىادي ًهػػف قىٍكًلػ ػػدٍّ، فى ػٍرؼي هى ػػيى حى ًٍ ٍىػػا فى ػػا قىٍبمى كىػةي هى رى ػػف  حى ػػا ىىقىػػؿى عى كىهى

ػػ ، بى ػػؿه ٍٍهى ـه هي ػػذىا كىػػبلى ٌى ػػىًِّؼ لىىىػػا، كى ٍعىىػػِ[ٍؿ الهي ى مىػػِ هى ًي: ]عى ، تىٍفًسػػيري تىٍسػػًهيىًة  قىٍكليػػ ًً تىٍفًسػػٍيره ًلمتٍَّفً ػػًيًؿ ًهػػف ًكتىابىًتػػ
بىطى ًفي ، كىالهيرىادي: هىا ذىكىٍرىىا، كىخى كىتىبى كىذىًلؾى ٌىا، كى كَّرى أىفَّ تىٍفًسٍيرى ، فىتى ى ًً  التٍَّرًكٍيًب. ض.  الشٍِّيًء ًبهىا يىؤيكؿي ًإلىي

                                                             
ّـَ إذا جاىسػً حركػة هػا قبمػً فٍػك حػرؼ هػدٍّ، فكػؿُّ حػرؼ هػدٍّ  حرؼ العمػة إذا سػكف يسػهِ اعمـ أفَّ  ((1 حػرؼ لػيف، ثػ

(، كأيخػرل حرفػا  (، ك)بىٍيػعو حرؼ ليف، كال يىعكس، كاأللؼ حرؼ هدٍّ أبدنا، كالػكاك كاليػاء تػارة حرفػا لػيف، كهػا فػي )قىػٍكؿو
(، ك)يىبً  لػيف، بػؿ ٌهػا بهىزلػة ال ػحيح، كذلػؾ إذا تحركتػا كهػا  الثػة ليسػتا حػرؼ هػدٍّ كال حػرؼيػعي(، كثهدٍّ، كها )يقيكؿي

 (.557-1/556في )كىعىدى(. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 في )ؾ(: )لطكؿ(. ((2
 فقٍػاء هػف بػالقراءات، عػالـ: إسػحاؽ أبػك الجػعػبػػرم، خميؿ بف إبراٌيـ بف عهر بف إبراٌيـ( ٌػػ732ت)الجػعػبػرم ((3

 ببمػػد كاسػػتقر كدهشػػؽ، ببغػػداد كتعمػػـ( كالرقػػة بػػالس بػػيف الفػػرات، عمػػِ) جعبػػر بقمعػػة كلػػد. كىثػػر ىظػػـ لػػً. الشػػافعية
 تقػػي) بغػػداد فػػي ككىيتػػً ،(السػػراج ابػػف)بػػػ يعػػرؼ كقػػد( الخميػػؿ شػػيخ: )لػػً يقػػاؿ. هػػات أف إلػػِ( فمسػػطيف فػػي) الخميػػؿ
ا كفي( الديف اف) غيٌر ػا كتػاب هائة: ىحك لً(، الديف بٌر  هىظكهػة شػرح( األبحػاث خبل ػة: )هىٍػا هخت ػر، أكثٌر
، حجػػر ابػػف: اىظػػر. التجكيػػد فػػي( األهػػاىي حػػرز شػػرح الهعػػاىي كىػػز: )الهسػػٌهِ( الشػػاطبية شػػرح)ك القػػراوت، فػػي لػػً

 (.1/55الدرر الكاهىة )ج
 في )ـ(: )أشد(. ((4
بىطى  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:( (5 ا ذىكىٍرىىا كىخى  ًفي التٍَّرًكٍيًب(. )هى
 في )ط(: )تؤؿ(. ((6
 في )ط(: )إذ(. ((7
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، أىك ًإىىػػاءو  ةن[قىٍكليػػوي: ]ديٍفعىػػ ػػبَّ ًهػػف ًسػػقىاءو ػػا اٍى ى هى ٍىا الدٍُّفعىػػةي ًهػػفى الهىطىػػًر، كى ِـّ الػػدَّاًؿ، كىأىٍ ػػمي ػػ ػػيى ًبضى ًٌ
ًٍيى الهىرَّةي  ًبهىرَّةو، أىهَّا )الدىٍفعىةي( ًبالفىٍتًح: فى
ٍىا. (1) هِّ ٌيكى ًبفىٍتًح اليىاًء أىٍحسىفي ًهف ضى قَّؽي[  ًي: ]يىتىحى قىكلي  . كى

ًٍ اىً ً ػؿى ثى ىفى ٍف يى أى : ًبػمٍ أى   [يفً تىػمى مً ي كى ًفػ (4)افً كنى كي مَّا يى عى  (3)ازنارى تً ]احٍ : (2)قىٍكليوي  ػي ػهى ػا لى ا عى ًٍهى ًل ظنػا فٍ ف أىكَّ
ؿى بً إً ا هثَّؿى  فى هى هنا كى كٍ حي كى  ٍكهنا ىى ابَّةو(، أى ػ)دى ظنا كى فٍ ًً لى ًف اتَّ ى كىٍ ٍحػك حي ػاجي ػك: )أىتيحى ػا اؤي قى التً  ازى ًىي( جى ػمً ي كى ًفػٌيهى ك أى  ةو هى
ٍىا عى فً  ٍكًه ًي قد مى ي حي ـً  بؿى قى  (6)كدي دي هٍ الهى  (5)بىتً ثٍ يى ِ أىَّ َػْىاًُ ﴿ ك:ٍحػالهيىفىً ػًؿ، ىى  أ/100/ؽ الهيػدغى

(7)
، (8)﴾ذَلٍََاّ 

ةً اءى رى ي قً فً  (9)﴾ذَىَاَصُشَنَ  َ   لَُكمْ  َماك﴿
 . ضه ارً عى  دى يٍ دً شٍ فَّ التى أًلى  ؾى لً ذى   كى (11)زِّمِّ البً  (10)

ػػا يىًصػػ   ًباٍعًتبىػػاًر المٍَّفػػًظ[؛قىٍكليػػوي: ]كىىىػػذىا  ػػرِّ الى يىػػٍدخيؿي  الًمثىػػاؿي األىًخيػػري ًإنَّمى ػػٍرؼى الجى أىم: أًلىفَّ حى
ـي  ثَّػػؿى الىَّظَّػػا قىػػٍد هى ًي، كى مىػػِ الًفٍعػػًؿ ًإالَّ أىف ييػػرىادى لىٍفظيػػ عى
(12)  ًً َمااا﴿: -تىعىػػالىِ–ًبقىٍكًلػػ ُْٕكمْ  َجَؼاالَ  ََ ٔهِ  فِاآ َػلَاا  ِمااهْ  الااذِّ

 .(13)﴾َحَشج  
[؛(14)قىٍكليوي  ؿي ؿي التٍَّغًيًر، فىحيًذؼى ًلذىًلؾى  : ]السَّاًكفي األىكَّ ٌيكى هىحى ًة، كى أًلىفَّ  الهىدَّةى ًفي وًخًر الكىًمهى

(15). 
                                                             

 (.924الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((1
الحالة األكلِ التي يغتفر عىٍا في حالة الدرج: أف يكػكف السػاكف الثػاىي هػدغهنا هسػبكقنا بحػرؼ لػيف، كشػرطٍا  ((2
ػػا كاحػػدة كمهػػة فػػي السػػاكىاف يكػػكف أف كٍىًىي(، فػػإف اىف ػػمت الكمهػػة لفظنػػا كحكهن اجي ػػا كػػػ)أىتيحى ، لفظنػػا كػػػ)دابَّةو(، أك حكهن

كػػػ)ادَّرىأىىا( كالتػػي أ ػػمٍا )تىػػدىارىأىىا(، فأدغهػػت التػػاء فػػي الػػداؿ، كاجتمبػػت األلػػؼ  لي ػػح االبتػػداء بٍػػا، حيىئػػذو يحػػذؼ 
ذي تشهؿ ها كاف الساكف األكؿ حرؼ ليف في وخر الكمهػة، الكمهة كالساكف الثاىي هدغـ في أكؿ  الساكف األكؿ، ٌك

 (.1/558كػ)قىاالى ادَّرىأىىا(، ك)ًفي ادَّرىأىىا(. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 )احترازنا(: زائد في )ـ(. ((3
 ( في )ـ(: )يككىا(.(4
 (: )ثبت(، كفي )ـ(: )تثبت(.( في )ط(5
 في )ط(، ك)ـ(: )الههدكدة(. ((6
 في )ط(، )ؾ(، ك)ـ(: )عىٍك(، كاعتهدت في الهتف )عىىً( بحسب قراءة حفص، ال حسب قراءة البزم. ((7
 [.10]عبس:  ((8
 [.25]ال افات: ((9

10))  ﴾َِّ ًي تىمى ٍى ٍيك( ٌاءً   مة هع ك بلن  التاء البزم شدد﴿عى ٍى ـٍ كفػي  .ابتداء كخففٍا هشبعنا، هدنا كهدٌَّا )عى ػا لىكيػ ﴿هى
 ﴾ كفى ري ا–البزم  شددالى تىىىا ى  الحػاليف فػي الق ػر هػع الباقكف كخففٍا ،لمساكىيف الهشبع الهد هع ك بلن  التاء -أيضن

 (.269)ص الهتكاترة العشر القراءات في الزاٌرة البدكر، القاضي الفتاح عبد .ابتداء ككذلؾ
)ت ((11  أبػػػا كيكىػػِ ،هػػػؤذف الحػػـر الهكػػػي أربعػػيف سػػػىة ،بػػزة أبػػػي بػػف ا عبػػػد بػػف هحهػػػد بػػف أحهػػػدٌػػػ( 250الًبػػزِّمُّ

 (.1/204،  احب قراءة ابف كثير ٌك كقىبؿ. كعاش ثهاىيف سىة. الزركمي، األعبلـ )جالحسف
 (.1/178الىظاـ، شرح الشافية )ج ((12
 [.78]الحب: ((13
 (.ًلذىًلؾى  فىحيًذؼى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((14
 (.2/213الرضي، شرح الشافية )ج ((15
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[؛(1)قىٍكليػػػوي  ًمٍنيىػػػا أىف يىكيػػػكفى ػػػًخ )أىف يىكيكىىػػػا(  أىم: أىم:  : ]كى ًفػػػي بىٍعػػػًض الىُّسى ػػػاًكىىٍيًف، كى الًتقىػػػاءي السَّ
ػػاًكىىاًف،  ػػكبى قىبيػػكًؿ االٍسػػـً ًبمىٍفػػظو كىاًحػػدو ًلهىعىػػافو هيٍختى السَّ ـي التىٍرًكيػػًب هيٍقتىًضػػينا ًلمًبىىػػاًء  أًلىفَّ كيجي ػػدى ػػافى عى ػػا كى ىَّهى ًمفىػػةو كىاً 

قىيَّػ ػٍذكيٍكرىةى، كى قىد أىٍطمىػؽى الشَّػاًرحي األىٍسػهىاءى الهى ػىِّؼي الهيٍحكىجي ًلئًلٍعرىاًب ًإىَّهىا يىكيكفي ًعٍىدى التٍَّرًكٍيًب، كى ٌىا الهي ى دى
ًفػي  (2)

ًي الشًَّريؼي  تىًبعى ، كى ًً الشَّرًح الهىٍىسيكًب ًإلىي
كًؼ ( 3) ػري ػا ًهػف حي هى ىىٍحًكًٌ ػٍيفو كى ، كىقىػاؼو كىعى كىغىيرييي ًبهىا كىافى قىٍبؿى وًخًرًي ًلٍيفه

 : ؽي  ًليىػػٍدخيؿى ىىٍحػػكي ػػكىابي اإلٍطػػبلى (، كىال َّ ػػافو )ًإٍىسى ( كى ٍيدو ػػػ)زى كى ػػاًء، كى ًٍجى ػػاال ًٍ ػػا، فىإىَّ هى ٍيًرًٌ ( كىغى )بىٍكػػرو ك(، كى ٍهػػرو )عى
(4) –

ا ـي األىئىهَّةً  -أىٍيضن ًً ىىٍج رَّحى ًب ٍبًىيَّةه ًعٍىدى عىدىـً التٍَّرًكٍيًب كىهىا  ى هى
ٍىا الًتقىاءي السَّاًكىىٍيًف. (5) ًفٍي    كىغىٍيرييي، كى

ػػاًنًع[؛ ػػكًد المى جي ٌيػػكى  قىٍكليػػوي: ]ًلكي ٍضػػعنا أىكأىم: ًهػػفى اإًلٍعػػرىاًب، كى ٍبًىػػيِّ األىٍ ػػًؿ كى ًي هى ٍعىنػػِ ًشػػٍب هى
أىك  (6)

ٌيكى التٍَّحًرٍيؾي  اًللًتقىاًء السَّاًكىىٍيًف.  ًً ًه ره ًفي الىٍَّحًك، كىاألىٍ ؿي ًفي كىبلى ٌيكى هيقىرَّ ٌيهىا كىهىا   غىٍيرى
ػاًنًع[(7)قىٍكليوي  كًد المى جي ٍبًىػيَّ الػًذم يىكيػكفي ًهٍبًىي ػا  : ]ًلكي ٍبًىػيِّ األىٍ ػًؿ، فىػًإفَّ الهى ٍىةي ًلهى ٌيػكى الهيشىػابى ػكًد كى ًلكيجي

ًً الًتقىاءي السَّاًكىىٍيًف. ٍكزي ًفي  الهىاًىًع الى يىجي
مىػػػى األىٍصػػػًؿ[  ٍبًىػػػيِّ ًلعىػػػدىـً التٍَّرًكٍيػػػًب أىف  قىٍكليػػػوي: ]عى : األىٍ ػػػؿي ًفػػػي الهى مىػػػِ ييٍهًكػػػفي أىف ييقىػػػاؿى ييٍبىىػػػِ عى

ـي  ـي الى يىكيػكفي أىثىػرييي ًإالَّ العىػدى كىػًة، كىالعىػدى رى ـي الحى ػدى ـي العىاًهػًؿ، كىالسُّػكيكفي عى ػدى ًي عى ٍبًىػيُّ السُّكيكًف  أًلىفَّ سىػبىبى ، كىًحٍيىىًئػذو الهى
ٍبًىيِّ  ٍىةي هى ٍيهىا، كىأًلىفَّ الهىاًىعى هيشىابى كىًة فىٍرقنا بىٍيىى رى مىِ الحى ، فىيىٍىبىًغػي أىف يىكيػكفى  ًلهىاًىعو عى ػكًدم، ٌيػكى أىٍهػره كيجي األىٍ ػًؿ، كى

ا–أىثىرييي  كىًة. ض. -أىٍيضن رى مىِ الحى كًدي ا، فىييٍبىىِ عى  كيجي

                                                             
الػػدرج: هػػا بىػػي هػػف أسػػهاء الحػػركؼ لعػػدـ التركيػػب، هثػػؿ: )قػػاؼ(،  حالػػة فػػي عىٍػػا يغتفػػر التػػي الثاىيػػة الحالػػة ((1

ٍيٍد(، ك)ًإٍىسىػػاٍف(، يغتفػػر عىٍػػا فػػي حالػػة  ك)هػػيـ(، ك)عػػيف(، أك بىيػػت هػػف غيػػر حػػركؼ الٍجػػاء لعػػدـ التركيػػب، كػػػ)زى
، كفي حالة الك ؿ    بيًىػي هػا كبػيف اإلعػراب هػف الهػاىع لكجػكد بيًىػي هػا بيف لمفرؽالكقؼ  ألىً يغتفر هطمقنا لها هرَّ

ك اإلعراب الهقتضي لعدـ ىهػا .التركيػب ٌك  بىػي هػا ككثػرة اإلعػراب هقتضػي لعػدـ بىػي هػا لقمػة بػالعكس  يفعػؿ لػـ كا 
، (1/559شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية )ج لكجكد الهاىع هف اإلعراب، كالبعض يزعـ أفَّ التقاء السكىيف فيٍػا لمكقػؼ.

 (.1/240كاليزدم، شرح الشافية )ج
 (.2/352ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((2
 (.1/485( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
 في )ط(: )فائٍها(. ((4

 (.2/218الرضي، شرح الشافية )ج ((5
 في )ط(، ك)ؾ(: )هعىا(. ((6
مىِ فىييٍبىىِساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((7 كىةً  عى رى  (..ض. الحى
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ـي[(1)قىٍكليوي  ييـ يىػٍزعي بىٍعضي ػٍتًف إٍشػعىاره  : ]كى ـً الهى كىػبلى ًً كى ًهػ ًفػي كىبلى
ٌيػكى  (2) ػًحٍيحى  ٌىػذىا، كىأفَّ ال َّ ػٍعًؼ  ًبضى

ػػػًرمِّ  هىٍخشى ـي الزَّ ػػػبلى ػػػا، كىاٍختىمىػػػؼى كى ٌيهى ًً غىٍيري ػػػرَّح ًبػػػ قىػػػد  ى ، كى ؿي األىكَّ
ػػػاًؼ( ،(3) فىاٍختىػػػارى الثَّػػػاًىيى ًفػػػي )الكىشَّ

ػػػا - (4) كىهى
ٌىبي الػػػفىػػػرَّاءً  -سىيىأىًتي ٌيكى هىٍذ كى

ؿى ًفي (5) ؿً ، كىاٍختىارى األىكَّ الهيفى َّ
ٌىبي  (6) ػٍذ ٌيػكى هى ًً كى يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى

هيػرىادي  (7) ٍيػكًر، كى ٍه كىالجي
ٍىا ًبًىيَّةً  ٍ ؿى ًفٍي الزَّاًعـً الهىٍذكيكًر: أىفَّ الكى
ٍقًؼ. (8)  الكى

ـي أىفَّ الًتقىػػػاءى السَّػػػاًكنىٍيًف[(9)قىٍكليػػػوي   ػػػييـ يىػػػٍزعي بىٍعضي ٍىػػػا  : ]كى ػػػاًكىىٍيًف ًفٍي اً ػػػؿي أىفَّ الًتقىػػػاءى السَّ فىالحى
ٍقػؼه هي  كى قَّػؽه كى ٍقػؼه هيحى ٍقػؼى ًقٍسػهىاًف: كى ٍقفنا، لىًكفَّ الكى ٍىا كى ٌيكى ًهف اٍغًتفىاًر الًتقىاًء السَّاًكىىٍيًف ًفٍي ٍ بلن  ًي: كى ، فىقىٍكليػ قىػدَّره

ٍقًؼ السَّاًبًؽ ذىٍكرييي، كى  ا[ ًإشىارىةه ًإلىِ الكى ٍقػؼي ]أىٍيضن ٌيػكى الكى ٌىذىا الثَّاًىي كى قَّؽي، يىٍعًىي أىفَّ  ٌيكى الهيحى
(10)  ، ٍقػؼه الهيقىػدَّري كى

. ض. ـي ًلذىًلؾى ٍك دى الحي ٍقؼه فىاتَّحى قَّؽي كى  كىهىا أىفَّ ذىاؾى الهيحى

                                                             
 ٌػذي أف[ عمػِ رأيػيف، األكؿ: 2-1: ( ا﴾ ]وؿ عهػراف1: ﴿الػـ )-تعػالِ–اختمؼ في عمة فتح الهيـ في قكلً  ((1

ّـَ الك ػؿ ألػؼ قطع بعدٌا فيجب ،الكقؼ عمِ هبىية الحركؼ  الٍهػزة كسػقطت الهػيـ، عمػِ الٍهػزىةً  فىٍتحػةي  طًرحػتٍ  ، ثػ
ف إٍثىىاف، كاحدٍ : تقكؿ كها  أف المفػظ فػي يسػكغ ال. الثػاىي: الػداؿ عمػِ اثىػيف كسػرة فألقىٍيػتى  اٍثىىػاف كاحػدً : قمػت شئت كا 

لػـ  -تعػالِ–، كلمهحافظػة عمػِ تفخػيـ اسػـ ا السَّػاكىيف اللتقػاءً  الهػيـ  فػتح هػف بػد فبل سكاكفى  أحرؼ بثبلثة يىطؽ
عرابً )ج ذكر (. كقد 1/373(، )ج1/65تكسر، كالرأم الثاىي ٌك رأم سيبكيً كالجهٍكر. الزجاج، هعاىي القروف كا 

ا 14-3/6السهيف الحمبي في كتابً الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج ٍنا أخرل لمفتحة، لكػف أشػٌٍر ( أكج
 الرأياف السابقاف.

 إشعار: تمهيح. ((2
 إهػاـ العبلهػة، الخػكارزهي، الزهخشػرم، القاسػـ أبك عهر، بف هحهد بف عهر بف هحهكدٌػ( 538)تم( الزهخشر (3

 كهػف .ا بجػار فمقػب ازهىنػ بٍػا فجػاكر هكػة إلػِ كسػافر ،(خػكارـز قػرل هػف) زهخشػر في كلد، كالبياف كالىحك المغة
 كتػػػاب)ك ،(البمػػػداف كتػػػاب)ك ،(كاألفعػػػاؿ األسػػػهاء)ك ،(الببلغػػػة أسػػػاس)ك ،(الحػػػديث غريػػػب فػػػي الفػػػائؽ) ت ػػػاىيفً:
 ،(األىهػػػػكذج)ك (،التىزيػػػػؿ غػػػػكاهض حقػػػػائؽ عػػػػف الكشػػػاؼك) ،فػػػػي  ػػػػىعة اإلعػػػػراب( الهف ػػػػؿ)ك ،(كالهيػػػػاي الجبػػػاؿ

ػا. الشافعي هىاقب في العيي شافي)ك  أكثػر الهت ػكفة، عمػِ اإلىكػار شػديد ا،هجػاٌرن  الهػذٌب، هعتزلػي كػاف( كغيٌر
السػػػػيكطي، البمغػػػػة فػػػػي تػػػػراجـ أئهػػػػة الىحػػػػك كالمغػػػػة، الزركمػػػػي، األعػػػػبلـ . كغيػػػػري الكشػػػػاؼ فػػػػي عمػػػػيٍـ التشػػػػىيع هػػػػف
 (.7/178)ج
 (.1/335( الزهخشرم، الكشاؼ عف حقائؽ غكاهض التىزيؿ )ج(4
 (.1/9الفراء، هعاىي القروف )ج ((5
 (.493( الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص(6
 (.4/265سيبكيً، الكتاب )ج ((7
 ط(: )بىيً(.في ) ((8
ٍقؼه ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9 دى  كى ـي  فىاتَّحى ٍك  (.ض. ًلذىًلؾى  الحي

 في )ط(: )الؼ(. ((10
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ٍقػًؼ[ب/100/ؽقىٍكليوي  ًلػؾى أًلىٍجػًؿ الكى ـى أىفَّ ذى اٍختىػارىيي ًفػي الكىشَّػاؼً  : ]فىمىٍف زىعى
(1) ، ، ػابى سىػأىؿى كىأىجى كى

: كىٍيؼى  : فىًإٍف قيٍمتى ،  (2)فىقىاؿى ـً ٍ ػؿو الى تىٍثبيػتى ًفػي دىٍرًج الكىػبلى ٌىٍهػزىةي كى يى  ًٌ ، كى مىِ الًهٍيـً ٍىٍهزىًة عى كىًة ال رى اءى ًإٍلقىاءي حى جى
ػػػذىا لىػػػٍيسى بىػػػ ٌى  : ٍىػػػا؟ قيٍمػػػتي ٍىػػػا كىثىبىاًت ًت كى رى ٍىػػػا  أًلىفَّ ثىبىػػػاتى حى كىتي رى ـى فىػػػبلى تىٍثبيػػػتي حى دىٍرجو  أًلىفَّ الًهػػػٍي

ٍقػػػًؼ  (3) ٍكػػػـً الكى ًفػػػي حي
ػػاًكًف قى  مىػػِ السَّ ٍىػػا عى كىتي رى ػػًذفىٍت تىٍخًفٍيفنػػا كىأيٍلًقيىػػٍت حى ػػا حي ىَّهى ٍكػػـً الثَّاًبػػًت، كىاً  ٍىٍهػػزىةي ًفػػي حي ٍىػػاكىالسُّػػكيكًف، كىال ٍبمى

 (5)  ًلتىػػديؿَّ (4)
يَّػػػػػافى  ػػػٍيخي أىبيػػك حى ٍىػػا. قىػػػاؿى الشَّ مىٍي عى
كىابيػػػ(6) ػػٍيءو : كىجى ٍكقيػػػكؼه (7)ًي لىػػػٍيسى ًبشى ػػػٍت هى كى ـى ًحػػػٍيفى حيرِّ ػػػِ أىفَّ الًهػػٍي ًي ادَّعى   أًلىىَّػػػ

ػا اٍجتىهىعىػػتٍ  ؼي هى ػػذىا ًخػػبلى ٌى ، كى ٍقػؼه ٌيػػكى كى ػػؿ  ًلػػؾى لىػػٍيسى بىػدىٍرجو بى فَّ ذى ٍىػا، كىاً  مىٍي عى
ًي الى  (8) ػػاةي ًهػػفى أىىَّػػ ًً العىػرىبي كىالىُّحى مىٍيػػ عى

رِّؾو البى  مىِ هيتىحى مىػِ الًهػٍيـً ًهػف )الػـ( (9)تَّةى. اىتٍِييٍكقىؼي عى ًي ييٍكقىػؼي عى هىٍخشىًرمِّ ًبأىىًَّ لىـ يىدًَّع أىىَّ ًف الزَّ . كىاٍعتيًذرى عى
 ًً مىٍيػػ ٍكقيػػكًؼ عى ػػذىا ًفػػي ًىيَّػػًة الهى ٌى ػػِ أىفَّ  ػػا ادَّعى ىَّهى ػػاًع، كىاً  الىفىػػةي االٍجهى ًي هيخى ػػ هى تىػػِ يىٍمزى ػػةه حى كى رِّ ػػيى هيتىحى ًٌ ًً قىٍبػػؿى تىٍحًريًكػػ كى

كىاًشػي الكىشَّػاًؼ ًلمتٍَّفتىػازىاًىيِّ  ًفػي حى ، كى ًً مىيػ ًقػؼى عى ّـَ كي ، ثيػ ًً ًي ىيًقؿى ًإلىيػ كىًة الىٍَّقًؿ، الى أىىَّ رى ًبحى
: تىٍعديٍيػدي (10)  (11): فىػًإٍف ًقٍيػؿى

ػػا ػػذىًي األىلىٍفػػاًظ ًإهَّ ػػػًبيًؿ  (12)ٌى مىػػِ سى ػػا عى هَّ ٍىػػػا، كىاً  ًت كى رى ٍىٍهػػزىًة، فىػػبلى ىىٍقػػؿى ًلحى ثىبىػػػاًت ال ٍ ػػًؿ فىئلى ػػًبيًؿ الػػدىٍرًج كىالكى مىػػػِ سى عى
ػاًؿ، قيٍمىىػا: قيًطػ ػاـً االتِّ ى ًي ًهػف أىٍحكى كىػًة  أًلىىَّػ رى ًى ًلىىٍقػًؿ الحى ػًف الػبىٍعًض فىػبلى كىٍجػ قىٍطػًع الػبىٍعًض عى ٍقػًؼ كى ٍعىنػػِ الكى عى هى

ًقٍيقى  ـى اكىحى ـى الًهػٍي ػ ٍكرىةن  ًلعىدىـً السٍَّكًت، فىًمػذىا أىٍدغى كيً ؿى لىٍفظنا كى ي ػيى وًخػري ةن، فىًمذىا ييٍغتىفىري الًتقىاءي السَّاًكىىٍيًف، كى ًٌ لًتػي 

                                                             
 (.1/335)ج التىزيؿ غكاهض حقائؽ عف الزهخشرم، الكشاؼ ((1
 )كيؼ جاء(: ساقط في )ـ(. ((2
 في )ـ(: )هيـ(. ((3
 في )ـ(: )قبؿ القكؿ(. ((4
 )لتدؿ(: ساقط في )ـ(. ((5
 (.3/10أبك حياف، البحر الهحيط في التفسير )ج ((6
 في )ـ(: )ى ي(. ((7
 في )ـ(: )أجهعت(. ((8
 ))اىتٍِ(: ساقط في )ـ(. ((9

. كالهىطػؽ كالبيػاف العربيػة أئهػة هػف: الػديف سعد التفتازاىي، ا عبد بف عهر بف هسعكدٌػ( 793)ت( التفتازاىي(10
. سػػرخس فػػي كدفػػف فيٍػػا، فتػػكفي سػػهرقىد، إلػػِ تيهكرلىػػؾ كأبعػػدي بسػػرخس، كأقػػاـ( خراسػػاف بػػبلد هػػف) بتفتػػازاف كلػػد

 شػػػرح بػػً اخت ػػر( الهخت ػػر)ك الببلغػػة، فػػي( الهطػػكؿ)ك ،(الهىطػػػؽ تٍػػذيب) :كتبػػً هػػف. لكىػػة لسػػاىً فػػي كاىػػت
 الكمػػـ شػػرح فػػي  (السػػكاب  الػػىعـ)ك ،(الطػػالبيف هقا ػػد شػػرح)ك الكػػبلـ، فػػي( الطػػالبيف هقا ػػد)ك الهفتػػاح، تمخػػيص
 هخت ػػر عمػػِ العضػػد شػػرح عمػػِ حاشػػية)ك( الىسػػفية العقائػػد شػػرح) ك ىحػػك،( الٍػػادم إرشػػاد)ك لمزهخشػػرم، الىكابػػ 
ػك ال ػرؼ، فػي( العػزم الت ػريؼ شػرح)ك ،(التىقػيح غػكاهض كشػؼ إلػِ التمكيح)ك األ كؿ، في( الحاجب ابف  ٌك
 تػػتـ، لػػـ( الكشػػاؼ حاشػػية)ك هىطػػؽ،( الشهسػػية شػػرح)ك سػػىة، عشػػرة سػػت عهػػري ككػػاف الكتػػب، هػػف  ػػٌىؼ هػػا أكؿ
 (.6/112. ابف حجر، الدرر الكاهىة )ج(الىككية األربعيف شرح)ك

 في )ـ(: )تقرير(. ((11
مىِ ًإهَّا) ((12 ٍىا ىىٍقؿى  فىبلى  ... الدىٍرجً  سىًبيؿً  عى ًت كى رى  (: ساقط في )ؾ(.ًلحى
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ػػكىاءى كى  ٍىػػا تىٍخًفٍيفنػػا سى ػػا قىٍبمى ٍىٍهػػزىًة ًإلىػػِ هى ػػًة ال كى رى ػػازى ىىٍقػػؿي حى ، كىجى ؿي ًهػػٍيـو ػػيى أىكَّ ًٌ ـو ًفػػي الًتػػي  ػػا ًفػػي الى ٍ ػػًؿ كىهى اىىػػٍت ًلمكى
ثىةو أىٍربىعىةو( )كىاًحًد اٍثىىاًف(، أىك ًلمقىٍطًع كىهىا ًفي )ثىبلى
(1)  . 

مىػِ تىٍقػًديًر أىف   ]ًإٍذ الى يىكيػكفي ًفػي الػدٍَّرًج[ :أ/101/ؽقىٍكليوي  ًي الى دىٍرجى عى أىم: ًبػؿ ًفػي االًبًتػدىاًء  أًلىىَّػ
ٍقًؼ.  يىكيكفى   السُّكيكفي ًلمكى

ا يىًجٍيءي[قىٍكليوي  مىِ أىًلفىاتً : ]ًلمى ٍ ًؿ الًتػي تىػٍدخيؿي  (2)  أىم: ًهٍف أىفَّ الًقيىاسى عى الكى
ػبلن  (3) كىػةن تىكى ُّ رِّ هيتىحى
ؿي ًإلىِ الىٍُّطًؽ ًبالسَّاًكًف  ٍيهىا ييتىكى َّ كىًة كيؿٍّ ًهٍى رى ًي ًبحى اًهًع أىىَّ ٌىا ًبجى  بىٍعدىيي. ًإلىِ الىٍُّطًؽ ًبالسَّاًكًف بىٍعدى

ػكى  -(5)رحً ي الشَّػي ًفػتً أٍ يى سىػكى - (4)يػدو بى عي  فً ك بٍ رو هٍ ف عى عى  ؿى قً ىي  ا[كىى ري سً كٍ يى  ـٍ ]كلى قىٍكليوي:  ةى كى يىػي حى ًبػف أى عى
(6) 

ػػًٌ رً يٍ غى كى  ػػ اءً قىػػالتً  ؿً ٍ ػػِ أى مىػػا عى ٌى ري ٍسػػا: كى هى ؿى قىػػىى كى  : الفػػتحي.كرً ٍيػػهٍ ةي الجي اءى رى ًقػػكري كى ٍي ٍشػػالهى . كى فً يٍ ىى اكً السَّ
في ٍبػػ ِيىػػحٍ يى  (7)

ودـى 
، الهً  افى كى سٍ إً  (10)ـو  ً اعى  فٍ عى  (9)ًف عىيَّاشو ًر بٍ كٍ ي بى بً ف أى عى  (8)  يـً

                                                             
 (.1/613التفتازاىي، حاشية سعد التفتازاىي عمِ الكشاؼ لمزهخشرم )ج ((1
 في )ـ(: )إثبات(. ((2
 في )ط(: )يدخؿ(. ((3
 هعتزلي ػا قػدري ا  كػاف، ك الهشػٍكر الزاٌػد الهتكمـ باب، بف عبيد بف عهرك عثهاف أبكٌػ( 144عهرك بف عبيد)ت ((4

ّـَ اعتػزؿ هجمسػً، لػً   الب ػرم، الحسػف عػف التفسػير ككتػاب كخطػب، رسػائؿهشٍكرنا، ركل عف الحسف الب ػرم، ثيػ
كتػػكفي سػػىة  .ذلػػؾ كغيػػر كالتكحيػػد، العػػدؿ فػػي كثيػػر ككػػبلـ ،( يريػػد أٌػػؿ السػػىة كالجهاعػػةالقدريػػة عمػػِ الػػرد) ككتػػاب

ك راجع هف هكة بهكضع يقاؿ لً هراف. ابف خمكاف،  أربع كأربعيف كهائة، كقيؿ اثىتيف، كقيؿ ثبلث، كقيؿ ثهاف، ٌك
 (.6/260(، كالذٌبي، سير أعبلـ الىببلء )ج3/460كفيات األعياف )ج

 (.1/574شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((5
ٌػػػ( شيػػريح بػػف يزيػػد الحضػػرهي ، الحه ػػي، الحػػافظ .  ػػاحب القػػراءة الشػػاذة كهقػػرئ الشػػاـ. 203( أبػك حيػػكة)ت(6

 (.  1/265كركل عىً البخارم كاألئهة. ابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء )ج
كىل كقدح ((7 يَّػاش بػف بكػر أبػي ركايػة فػي عا ػـ عػف كالهضبكط ،عا ـ عف ٍـبعضي  القراءىة ٌذي رى  عهػرك كأبػي عى
عرابً )جإجهاع الهيـ كفتحي  الهيـ، فتحي   (.1/373ح. الزجاج، هعاىي القروف كا 
 ٌػ( أبي زكريا يحيِ بػف ودـ بػف سػميهاف بػف خالػد بػف أسػيد ال ػمحِ، إهػاـ كبيػر حػافظ،203( يحيِ بف ودـ)ت(8

 (.1/363ابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء )ج .سهاعا عياش بف بكر أبِ عف القراءة ركل
 راكم العمػـ إلهػاـاألسػدم الكػكفي،  الحىػاط بكػر أبػك سػالـ بػف عيػاش بػف شػعبةٌػػ( 193أبك بكػر بػف عيػاش)ت ((9

 يبكيػؾ هػا: لٍػا فقػاؿ أختػً بكػت الكفػاة حضػرتً كلها، سىيف بسبع هكتً قبؿ اإلقراء قطع أىً إال دٌرنا رعهَّ ، عا ـ
. ابػػف الجػػزرم، غايػػة الىٍايػػة فػػي طبقػػات القػػراء ختهػػة ألػػؼ عشػػرة ثهػػاف فيٍػػا ختهػػت فقػػد الزاكيػػة تمػػؾ إلػػِ اىظػػرم

 (.1/325)ج
 ابػف ى ػر بػف هالػؾ بػف جذيهػة بىػي هػكلِ بٍدلػة الىجػكد أبػي بػف عا ػـ بكػر أبػكٌػػ( 127عا ػـ الهقػرئ)ت ((10
 كأخػذ حبػيش، بػف كزر السػمهي الػرحهف عبػد أبػي عػف القػراءة أخػذ السػبعة، القػراء أحػد كػاف  الكػكفي. أسػد بف قعيف
 (.3/9. ابف خمكاف، كفيات األعياف )جالبزار عهر كأبك عياش ابف بكر أبك عىً
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ثٍ  ٍى  اتى بى كا   .  (1)ةً زى هٍ ال
ـي التٍَّعًريػػػًؼ[؛(2)قىٍكليػػػوي  يًً  : ]األيٍكلىػػػى الى ٌىًب ًسػػػٍيبىكى ػػػٍذ مىػػػِ هى أىم: عى

ًمٍيػػػػػؿً  (3) فنػػػا ًلمخى ػػػيىٍأًتي (4)ًخبلى سى ، كى
ؼي هىٍبسيكطنا ًفي االٍبًتدىاًء.   الًخبلى
ػػيىًجٍيءي[ ػػا سى ًفػػي   قىٍكليػػوي: ]ًلمى ـً التٍَّعًريػػًؼ  ًبكىٍثػػرىًة االٍسػػًتٍعهىاًؿ، كى ٌىٍهػػزىًة الى أىم: ًهػػف تىٍعًمٍيػػًؿ الفىػػٍتًح ًفػػي 

) ٌىٍهزىًة )وٍيهيفي
(5)  . ـً مىِ البلَّ ٍنا ًبالدَّاًخمىًة عى ًي، تىٍشًبٍي تي ٌىٍهزى ٍت  ، فىفيًتحى ٍرؼى ارىعى الحى ًً ضى ًف رُّ ًي ًلعىدىـً تى ى  ًبأىىَّ

اًة[ فنا ًلمكيكًفيِّيفً   قىٍكليوي: ]ًعٍندى أىٍكثىًر الن حى سىيىٍأًتي (6)أىم: ًخبلى ا–، كى  ًفي االٍبًتدىاًء.  -أىٍيضن

                                                             
ثبات الٍهزة، األكؿ: أف يىػكم الكقػؼ عمػِ )الػـ(  ألىٍػا عمػـ، ثػـ يبتػدأ باسػـ ا،  ((1 ذكركا تعميميف إلسكاف الهيـ كا 

فيقطػػع األلػػؼ، الثػػاىي: أف تكػػكف األلػػؼ فػػػي اسػػـ ا ألػػؼ قطػػع كهػػا ذكػػر ابػػػف كيسػػاف. ابػػف خالكيػػً، الحجػػة فػػػي 
 (.105القراءات السبع )ص

هػػا دخمػػت فيػً ٌهػػزة االسػػتفٍاـ عمػِ ٌهػػزة الك ػػؿ الهفتكحػػة،  :الػػدرج حالػة فػػي ٍػػاعى يغتفػر التػػيالحالػة الثالثػػة  ((2
ػذا فػي  ػكرتيف، األكلػِ: الـ التعريػؼ عمػِ هػذٌب سػيبكيً،  فتبدؿ الٍهزة ألفنا  لئبل يمتبس االستخبار باإلخبار، ٌك

 (، كركػػػف الػػػديف، شػػػرح الشػػػافية1/562كػػػػ)ولحسفي عىػػػدؾ؟(، كالثاىيػػػة: )وٍيهيػػػفي ا(. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية )ج
 (.1/488)ج
ػا الخميػؿ فػاعتبري )أؿ(، كعمػِ ٌػذا  ( اعتبر(3  عىػد فػالٍهزةسيبكيً أفَّ الهيعرِّؼ في كمهة )الرجػؿ( ٌػك الػبلـ فقػط، أهَّ

. ابػف عقيػؿ، شػرح ابػف عقيػؿ عمػِ ألفيػة ابػف بالسػاكف لمىطػؽ اجتمبػت ك ػؿ ٌهػزة سيبكيً كعىد ،قطع ٌهزة الخميؿ
 (.1/177هالؾ )ج

 العػركض، ٌػػ( أشٍر هف أف يعرؼ بً الفراٌيدم هف أئهػة المغػة كاألدب، ككاضػع عمػـ170أحهد)ت( الخميؿ بف (4
 هعػػػاىي)ك، المغػػػة فػػػي( العػػػيف) كتػػػاب: لػػػً.  ػػػابرنا فقيػػػرنا كعػػػاش الب ػػػرة، فػػػي كهػػػات كلػػػد. الىحػػػكم سػػػيبكيً أسػػػتاذ

ػا(. الػىغـ)ك(، كالشػكؿ الػىقط)ك(، العػركض) ككتاب(، المغة حركؼ تفسير)ك(، العرب والت جهمة)ك(، الحركؼ  كأهَّ
 ى ػر كلد هف سيار، بف ى ر بف الميث: فكتبً. يحشكي أف قبؿ كتيكفي أبكابً، رٌتب الذم ٌك فإىً  (العيف: )كتابً
(، 3/260هعجـ األدباء )ج، الحهكم كياقكت(، 96ص) الشعراء طبقات، الهعتز ابف: اىظر(، ٌػ131ت)سيار بف

 (.13/240كال فدم، الكافي بالكفيات )ج
5))  :)  االسػهاء فػي يجػئ كلػـ ،اةالىحػ أكثػر عىد ك ؿ ألؼ كألفً كالىكف، الهيـ بضـ ٌكذا لمقسـ، كضع اسـ)ويهيفي

ػػا هفتكحػة ك ػؿ ألػؼ  .الك ػػؿ فػي لػؼاأل فتػذٌب ،(ا في لػػيهي ): تقػكؿ االبتػداء، لتأكيػد الػػبلـ عميػً تػدخؿ كقػد. غيٌر
 هضػهكهة كحػدٌا الهػيـ أبقػكا كربهػا (،ا اـ): فقػالكا اليػاء هىً حذفكا كربها(، ا ايـ): فقالكا الىكف هىً حذفكا كربها
ا(  في هيػ) :قػالكا كربهػا. (ا ـً ) :فيقكلكف بالباء، فيشبٍكىٍا ا،كاحدن  احرفن   ارت ىٍاأل  يكسركىٍا ثـ ،(ا ـي ): قالكا

ها. كقػػاؿ أبػػك عبيػػد: ككػػاىكا يحمفػػكف بػػاليهيًف  ػػفى ا( بفتحٍهػػا، ك)ًهػػًف ا( بكسػػٌر فيقكلػػكف: بضػػـ الهػػيـ كالىػػكف، ك)هى
رم، ال حاح )ج . الجٌك  (.2222-6/2221يىهيفي ا ال أفعؿي

ػػي جهػػع يهػيف، كعمػػِ ((6 ٌػػذا  حيػث اعتبػػرت ٌهػزة )أيهػػف( ٌهػػزة قطػع فػػي األ ػػؿ، كك ػمت لكثػػرة االسػتعهاؿ، ٌك
(، كاألىبػػػارم: أبػػػك 1/226(، كابػػػف جىػػػي، المهػػػع فػػػي العربيػػػة )ج2/330تكػػػكف ألفػػػً زائػػػدة. الهبػػػرد، الهقتضػػػب )ج
 (.1/334البركات، اإلى اؼ في هسائؿ الخبلؼ )ج
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[: ]قىػػاؿى (1)قىٍكليػػوي  ٌيػػكى الهيثىقِّػػبي العىٍبػػًدمُّ  الشَّػػاًعري
مىػػةو، (2) ٍٍهى ّـَ هي ػػدَّدىةو هىٍكسيػػكرىةو، ثيػػ قىػػاؼو هيشى ، ًبهيثىمَّثىػػةو، كى

ػػٍرًح الهيٍغًىػي( قىػعى ًفػي )شى كى ػدىةو سىػاًكىىةو، كى هيكىحَّ كى
ػػدَّدىًة،  (3) كىٍسػًر القىػاًؼ الهيشى فىػػٍتًح الىُّػكًف، كى ، كى ِـّ الًهػٍيـً ػ ًي: ًبضى ػٍبطي ضى

: ػػكدي ًفػي القىػاهيكسً  قىػاؿى ٍبػًد القىػٍيًس، كىالهىكجي كىأىظيػفُّ أىفَّ العىٍبػًدمَّ ًىٍسػبىةن ًإلىػِ عى
ًي،  (4) ػا قىدٍَّهتيػ ٍيػًرًي هى ٍيػكـي ًهػػف كىغى كىالهىفي

ًي  تيػػ ، كىًعبىارى ػػػٍهسو ٍبػػًد شى ػػػبىةى ًإلىػػِ عى ٌىرِّمِّ أىفَّ الىِّسى ػػٍك ـً الجى ػػاًعرو ًهػػف (5)كىػػبلى ، سيػػػهِّيى : كىالهيثىقِّػػبي لىقىػػػبي شى ٍبػػػًد شىػػٍهسو عى
 ًً  : ]الكافر[(6)ًبذىًلؾى  ًلقىٍكًل
ٍيػػػػػػػػػػػػػػفى  أىرى
 أيٍخػػػػػػػػػػػػػػرىل ككىػػػػػػػػػػػػػػنىفَّ  مىحاًسػػػػػػػػػػػػػػننا (7)

 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكصى  كثىقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبفى    ًلٍمعييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً  الكى

  ) ٍهػػػػػػػتي ػػػػػػاًعًر )تهَّ ػػػػػػذىا الشَّ ٌى قىػػػػػػػكؿي  ، كى ػػػػػػًغٍيري : البيٍرقيػػػػػػعي ال َّ ٌيػػػػػػكى ، كى ٍ ػػػػػػػكىاصو ٍهػػػػػػعي كى ( جى ػػػػػػاًكصى )الكى ى : كى قىػػػػػػاؿى
ػػا( 101هعىػػاي:/ؽ ٍيهى )أىيُّ ٍىػػةي. كى ٌيىىػػا: الًج  ًً (. كىالهيػػرىادي ًبالكىٍجػػ ٍهػػتي )تىأىهَّ (، كى ٍهػػتي )تىيىهَّ (، كى ػػػ)أىهٍَّهتي ، كى ػػٍدتي ب/ قى ى

ِـّ  أًلىفَّ  ػػ ٍيػػًر  ًلقىٍ ػػًدًي  ًبالضى ًي هيٍبتىًغينػػا ًلمخى ػػ ػػؿى ىىٍفسى عى ػػًر، كىجى ٍيػػًر كىالشَّ ػػًهٍيري ًلمخى ، كىالضَّ ـً ػػٍدري الكىػػبلى ًي  ى ـى لىػػ ٍىا االٍسػػًتٍف
 . ًً تىٍقًدٍيًرًي ًب اًء اً كى ًي  ًلقىضى  ًإيَّايي، ًكالشَّرى هيٍبتىغىينا لى
] ـٍ يىٍجعىٍميىا بىٍيفى بىٍيفى لىك لى ٍرؼى هىدٍّ. أىم:   قىٍكليوي: ]كى ٍىا حى  ًبأىٍف يىكيكفى أىٍبدىلى

                                                             
 : ]الكافر[الهثقب العبدمؿ فيها ذكرىا بيف بيف، قاؿ بعض العرب يجعؿ ٌهزة الك ( (1

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍج ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍدرل إذىا يىهَّ هى  كى
 

 ميًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أيٍُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي 
  ًً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍبتىغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أىأىلخى

 
ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يىٍبتىًغيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم   أـً الشَّ

كلك لـ يجعمٍا بيف بيف لـ يقـ كزف البيت، كال يجكز أف يقاؿ: حققٍا  ألىً لـ يجزي أحد، كالحهؿ عمِ ها جػكز ٌػك  
بػيف الٍهػزة  :أم  (. كهعىِ يجعمٍػا بػيف بػيف563-1/562)جالكجًح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم 

كاليػزدم، ، (2/268ي، شػرح الشػافية )جكبيف حرؼ حركتٍا، كحركتٍا ٌىا فتحة فتجعؿ بػيف الٍهػزة كاأللػؼ. الرضػ
 (.1/241شرح الشافية )ج

بػػػة، (، كابػػػف قتي303(، كالهرزبػػػاىي، هعجػػػـ الشػػػعراء )ص229اىظػػػر: الجهحػػػي، طبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعراء )ص ((2
 (.3/239(، كالزركمي، األعبلـ )ج147الشعر كالشعراء )ص

 (.1/243( الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هغىي المبيب )ج(3
 (.130، القاهكس الهحيط )ص( الفيركز أبادم(4
رم،(5  (.3/1061(، ك)ج1/94ال حاح )ج ( الجٌك
ػػكٌػػذا البيػػت لمشػػاعر عائػػذ بػػف هحػػص العبػػدم، كلقبػػً الهثقػػب  بسػػبب ٌػػذا البيػػت،  ((6  هػػف أقػػدـ جػػاٌمي شػػاعر ٌك

 ، كالبيت هف ق يدة يقكؿ في هطمعٍا: ]الكافر[الذبياىي الىابغة
تًِّعيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾً  قىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  أىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطـى   هى

 
ٍىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾً   هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍلتي  هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفٍ  سى  تىبيًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى

ٍىػػٍرفى كركم  ػػدر ٌػػذا البيػػت فػػي لسػػاف العػػرب:   ػػا، كركم  كسىػػدىٍلفى  بًكمَّػػة ظى ٍقهن ػػا–رى : رددف تحيػػة ككػػىف أخػػرل. -أيضن
(، كابػػػػف هىظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب 9/138(، كابػػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح الهف ػػػػؿ )ج158الهثقػػػػب العبػػػػدم، الػػػػديكاف )ص

 (.113)ص(، كاليزيدم، األهالي 1/396(، كابف قتيبة، الشعر كالشعراء )ج1/240)ج
 ( في )ط(: )رددف تحية(.(7
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ٍزفي البىٍيًت[ ـٍ كى ـٍ يىقي ًي ًهػفى الػكىاًفرً   قىٍكليوي: ]لى أىم: أًلىىَّ
ػيى (1) ًٌ مىتيف(، كى ًً ًبػًإزىاًء فىػاًء )هيفىػاعى ٍىٍهػزىةي ًفٍيػ ، كىال

ػٍكزي  ـي  (2)الى يىجي ٍمػػزى ًي يى مىػػِ أىىَّػ ٍىا عى ػا–تىٍسػًكٍيىي ػػدىا الًتقىػاءي ال -أىٍيضن ػا عى ٍمتىًقٍيػاًف هيٍطمىقنػػا ًفػي ًشػٍعرو قىػػطُّ ًفٍيهى ػػاًكىىٍيًف، كىالى يى سَّ
ًي.  ٍزءي األىًخٍيري ًهٍى ٌيكى الجي ًي، كى ٍربي  ضى
ـٍ ييًجػٍزهي[؛ ػاؿي  قىٍكليػوي: ]أًلىنَّػو لىػ بىًقػيى اٍحًتهى أىم: التٍَّحًقٍيػؽي، كى

ـى  (3) قىػد تىقىػدَّ ػٍذًؼ، كى ػا–الحى ٍيػػري  -أىٍيضن ًي غى أىىَّػ
) ًي ًفي البىٍيًت )العىٍضبي ـي ًهٍى ًي يىٍمزى مىِ أىىَّ اًئزو  عى جى
ٌيكى قىًبٍيحه.  (4) هىةو، كى ادو هيٍعجى  ًبضى

ػػػ: (5)قىٍكليػػػوي  ػػػٍبعىةً أى   ًف القيػػػرَّاًء[]كنيًقػػػؿى عى ػػػ، كى (6)م: السَّ ، كى أى غى رى ا قىػػذى كى ـٍ ٌي ػػػٍي ٍشػػػالهى يػػػري ٌيػػػكى كري عى ـٍ  ػػػ ًٍ ف كيمِّ
ؿي،   األكَّ

                                                             
 بحر الكافر ٌك هف دائرة الهؤتمؼ، كهفتاحً: ((1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعرً  بيحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشِّ ٌى ًهٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  كىاًفري  جى
 

مىتيفٍ   مىتيفٍ  هيفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاعى  فىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿي  هيفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاعى
 بػػػً فت ػػػبح ،الهتحػػػرؾ الخػػػاهس تسػػػكيف :عىٍ ػػػبكيحػػػدث فػػػي حشػػػك الػػػكافر العديػػػد هػػػف الزحافػػػات كالعمػػػؿ، هىٍػػػا: ال 

مىتيفٍ ) ٍمتيفٍ ) (هيفىػػػٍاعى مىتيفٍ ) بػػػً فت ػػػبح، الهتحػػػرؾ الخػػػاهس حػػػذؼ: العقػػػؿ، ك (هيفىػػػٍاعى تيفٍ ( )هيفىػػػٍاعى  تسػػػكيف: لػػػىقص، كا(هيفىػػػٍاعى
مىتيفٍ ) بػً فت ػبح، السػاكف السػابع كحذؼ الهتحرؾ الخاهس ٍمػتي ( )هيفىػٍاعى  الهجهػكع الكتػد أكؿ حػذؼ: العضػب، ك (هيفىٍاعى

مىتيفٍ ) هػػف مىتيفٍ هي ) بػػػً فت ػػػبح (هيفىػػػٍاعى مىتيفٍ )( فىػػػٍاعى ػػا هػػػف الزحافػػػات كالعمػػػؿ. ابػػػف جىػػػي، العػػػركض )ص (فىػػػٍاعى (، 81كغيٌر
 (.84كالزهخشرم، القسطاس في عمـ العركض )ص

 ط(: )تجكز(.( في )(2
 في )ـ(: )اختبلؼ(. ((3
 ( في )ـ(: )العطب(.(4
]الىهػؿ:  ﴾ءىوي ﴿[، كقكلً: 91]يكىس:  ﴾ءىوآٍلفى ﴿[، كقكلً: 144، 143]األىعاـ: ﴾فً يٍ رى كى ولذَّ ءى ﴿ في قكلً تعالِ: ((5
هزة االستفٍاـ ٌهزةت اجتهع [ 59 ا، كعمِ الك ؿ ٌهزة إبقاء عمِ القراء أجهع كقد ،الك ؿ ٌك  عػىٍـ كىقػؿ تغييٌر
 الػػبلـز السػػاكف هػػف بعػػدٌا هػػا هػػع األلػػؼ ٌػػذي فتجتهػػع ،خال ػػةن  األفنػػ إبػػدالٍا: األكؿ: كجٍػػاف التغييػػر ٌػػذا كيفيػػة فػػي

 لجهيػػع بٍهػػا هقػػركء  ػػحيحاف كالكجٍػػاف األلػػؼ، كبػػيف بيىٍػػا: الثػػاىي كالكجػػً. اهشػػبعن  اهػػد   ذلػػؾ ألجػػؿ فيهػػد الهػػدغـ
(، 145)ص الهتػػػػكاترة العشػػػػر القػػػػراءات فػػػػي الزاٌػػػػرة البػػػػدكر، القاضػػػػي الفتػػػػاح عبػػػػدكالهشػػػػٍكر ٌػػػػك األكؿ.  .القػػػػراء
 (.237(، ك)150ك)
 أبػػػػك -4(، ٌػػػػ127ت)عا ػػػػـ -3(، ٌػػػػ120ت) كثيػػػر ابػػػػف -2(، ٌػػػػ118ت)عػػػاهر ابػػػػف -1: السػػػبعة القػػػراء ((6

: لمعشرة الهتهكف الثبلثة(. ٌػ189ت)الكسائي -7(، ٌػ169ت)ىافع -6(، ٌػ156ت) حهزة -5(، ٌػ154ت)عهرك
 الحسػػػػف -11: الشػػػػكاذ األربػػػػع(. ٌػػػػػ229ت) خمػػػػؼ -10، ػػػػػ(ق205ت)يعقػػػػكب -9(، ٌػػػػػ130ت)جعفػػػػر أبػػػػك -8

(.  ٌػػػػ202ت)اليزيػػػدم -14(، ٌػػػ148ت) األعهػػػش -13(، ٌػػػ123ت)هحي ػػػيف ابػػف -12(، ٌػػػػ110ت)الب ػػرم
ذا ذا. كىػافع كثيػر ابػف: فٍهػا الحرهيَّػاف قمػت فػإذا. حأعمػـ كا. الٌسػبعة بػاقي يق د( الباقكف) ذكر كا   االبىػاف: قمػت كا 
ذا. عػػاهر كابػف كثيػػر ابػف: فٍهػا ذا. كالكسػػائي حهػزة: فٍهػا األخػػكاف: قمػت كا   كأبػػك عهػرك أبػػك: فٍهػا األبػػكاف: قمػت كا 
ذا. عا ػػػػـ: أم، بكػػػػر ذا. كالكسػػػػائي عهػػػػرك أبػػػػك فٍهػػػػا الىَّحكيَّػػػػاف: قمػػػػت كا   كحهػػػػزة عا ػػػػـ: فٍػػػػـ الككفيػػػػكف: قمػػػػت كا 

ذا. كالكسػػائي ذا.  جعفػػر كأبػػك ىػػافع فٍهػػا الهػػدىيَّاف،: قمػػت كا  ذا. كيعقػػكب عهػػرك أبػػك فٍهػػا الب ػػريَّاف: قمػػت كا   قمػػت كا 
ذا. كخمؼ كالكسائي كحهزة عا ـ فٍـ الككفيُّكف ، السرقسػطي: اىظر. كخمؼ كالكسائي حهزة فٍـ األ حاب قمت كا 
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ًي الهى هى كى   غىًة.المُّ  (1)يكري فً ٍي شٍ ا أىَّ
ىىػػػا اً[(2)قىٍكليػػػوي  : الى ًمٍنيىػػػا نىٍحػػػكي ،  : ]كى ٍيػػػًر ًعػػػكىضو ػػػـً ًهػػػٍف غى ػػػرؼي القىسى ًي قىػػػد ييٍحػػػذىؼي حى اٍعمىػػػـ أىىُّػػػ

 : ًٍـ: )أىٍم اى(، كىاألىٍ ػؿي ًي كىهىا ًفي قىػٍكًل ، فىيىٍىً بي ًً ػًذؼى فىيىتىعىدَّل الًفٍعؿي الهيقىدَّري ًإلىِ االٍسـً الهيٍقسىـً ًب )كىاً(، فىحي
ػػًح، كى  مىػػِ األىٍف ى ـي عى ػػبى االٍسػػ ػػٍرؼي كاٍىتى ى ػػرىيي الحى ػػا ذىكى ػػاًكىىاًف، ًلهى ٍف التىقىػػِ سى ٍىا كىا  ػػكزي ًحٍيىىًئػػذو ًفػػي اليىػػاًء إٍسػػكىاىي يىجي

قىػػد ييٍحػػذىؼي  ػػعى الًخفىػػًة، كى ػػا هى ًٍهى بنػػا ًهػػف الًتقىاًئ ٌىرى ٍىػػا  فىٍتحي مىػػِ األىٍ ػػًؿ كى ٍىا عى ػػٍذفي ػػًة، كىحى ٌى ػػاًرحي ًهػػفى الكىرىا ييعىػػكَّضي الشَّ كى
ٌى  ، أىك  ًً ٌىاءه ًلمتىٍىًبٍي ًي  ىى ـى اً عى ًً اٍس ـي ًب ػا -تىعىػالىِ–ٍهزىةه هىٍهديكدىةه ًإذىا كىافى الهيٍقسى ًض كىهى ػرُّ االٍسػـً ًلمًعػكى ، فىيىًجػبي جى

ػػكزي ًفػػي أىًلػػًؼ 102لىػػك بىًقػػيى /ؽ يىجي . كى ٍىػػري ػػافى الى يىٍظ ٍف كى ٍحػػذيكؼو كىاً  ػػٍرؼو هى ًض بىػػؿ ًبحى لىػػٍيسى ًبػػالًعكى ، كى ػػٍرؼي أ/ الحى
مىػػػِ القً  ػػػٍذؼي عى ػػػاء( الحى ٌى ػػػا ًفػػػي ) ٍىػػػا كىهى قىٍطًع ٌىٍهػػػزىًة االٍسػػػـً كى ٍ ػػػًؿ  ػػػعى كى ػػػا هى ٌيهى ًكبلى ًي، كى ػػػا قىالىػػػ يىػػػاًس كىاإًلٍثبىػػػاًت ًلهى

ػػػيػػػػؿً  ًٍ كا(3)الػػتٍَّسػػػ ػػكِّزي ٍيـ لىػػـ ييجى ٍىػػا، لىًكػػىَّ كًه ػػٍزًء  ًلمزي ٍىًزلىػػةى الجي ٍىٍهػػزىًة هى ًؿ ال ٍيػػكا القىٍطػػعى ًفػػي الىِّػػدىاًء ًبتىىىػػزُّ قىػػد كىجَّ ًً  ، كى  ًفٍيػػ
ػػٍذؼى أىًلػػؼً  ٌيىػػا  أًلىفَّ حى كا  ػػاهىحي ٍيـ سى ػػأىىَّ كى : كى ػػٍذًؼ أىًلػػًؼ )يىػػاء(، ًقيػػؿى ٍهػػعى بىػػٍيفى القىٍطػػًع كىحى الجى
ػػا ًإلىػػِ  (4) ٌى ػػاء( يىريدُّ ٌى (

ـى ًبػ ػ ػا ًإذىا كىػافى الهيٍقسى ًؼ أىًلًؼ )يىػاء(، كىاٍخػتىصَّ التٍَّعػًكيضي ًبهى ٍرًؼ القىسىـً ًبًخبلى ٌيكى هيسىاكو ًلحى ، كى ٍرؼو ـى اً حى ًً اٍسػ
ػػا -تىعىػػالىِ– ٌى ػػاًرحى أىتىػػِ ًبمىٍفػػًظ )ىىٍحػػك( ًفػػي ]ىىٍحػػًك: الى ػػؿَّ الشَّ لىعى ٍيػػًري، كى ًٍـ ديٍكفى غى مىػػِ أىٍلًسػػىىًت ًً عى اً[    ًلكىٍثػػرىًة دىكىرىاًىػػ

ٍىٍهػزىةو هى  (، ًب مىػفَّ : )اً آلٍفعى ًىيًَّة، أىك ًليىٍدخيؿى ىىٍحكي ٌٍ كفى ىىظىرنا ًإلىِ األىٍفرىاًد الذِّ ، كىالهىغىاًربىػةي ييعىبِّػري ٌىػذىا أىٍحسىػفي ٍهػديكدىةو، كى
كرىةً  ، كىالهيرىادي ًبال ُّ ٍىاـً ٍىٍهزىًة االٍسًتفى ٍىٍهزىًة ًب ٌىًذًي ال عىف 
(5) . ٍىاـً ٌىٍهزىًة االٍسًتٍف ٍعىىِ   الى هى

ٌىا اً ذىا   ارنا، كىاألىٍ ؿي: الى  ًً اٍخًت ى ًه ري أىفَّ ًفي كىبلى ًٌ ًً (6)ًلقىٍكًؿ ىىٍجـً األىًئهَّةً ثيّـَ الظَّا ٌىػاءى التٍَّىًبٍيػ : ًإفَّ 
ػػا قىًمػػ هى ًبغىٍيًرًٌ ػػٍهيًر الهىٍرفيػػكًع كىًثيػػرنا كى ػػـً كىالضَّ ًي ًبالقىسى ػػؿي ًهٍىػػ قىػػٍد ييٍف ى : كى ػػارىًة، قىػػاؿى ٍخػتىص، ًباٍسػػـً اإًلشى ـٍ يىٍثبيػػٍت هى لىػػ ، كى ٍيبلن

دى  ػًؿ كىالهيٍفػرى هى ٍيًرًي ًهفى الجي ًي ًفي غى كلي : اًت. اىتٍػِ. ديخي قىػاؿى الهيكً ػًميُّ ًإفَّ قىػكؿى أىًبػِ بىٍكػرو ًفػي قىًتٍيػًؿ أىًبػِ قىتىػادىةى: كى

                                                                                                                                                                               

 الهتػػػػكاترة العشػػػػر القػػػػراءات فػػػػي الزاٌػػػػرة البػػػػدكر، القاضػػػػي الفتػػػػاح كعبػػػػد(، 41ص، )السػػػػبع القػػػػراءات فػػػػي العىػػػػكاف
 (.11ص)

 ( )في المغة(: ساقط في )ؾ(.(1
يجكز في )الٌا اً(، ك)أم اى( إثبات األلؼ كالياء  لتىزلٍها هىزلة الجػزء هػف الكمهػة، كلكراٌػة أف يجػيء فػي  ((2

)أم اى( لفظ الجبللة هكسكرنا فبل يعرؼ هعىاي، كيجكز حػذؼ األلػؼ كاليػاء، كلٍػذا ف ػمٍها اله ػىؼ عػف ال ػكر 
ػػا فػي غيػػر )ولحسػف( ك) ، (1/563)جويهػػف ا( فظػاٌر. شػػاٌيف، هجهكعػة الشػػافية الهتقدهػة  إذ ال خيػػار فيٍػا، أهَّ

 (.1/179كالىظاـ، شرح الشافية )ج
 (.150ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((3
 )ـ(: )ألفٍا(. ( في(4
 ( في )ط(: )ال كرة(.(5
 (.312-2/311اىظر: الرضي، شرح الكافية )ج ((6
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ٌىا اً ًإذنا الى يىٍعًهدي  ري أىفَّ )ًإذنا( ًهػف  (1))الى  ًٌ ًي(، الظَّػا ػمىبى ًإلىِ أىسىدو ًهف أيٍسًد اً، ييقىاًتؿي عىف ًدٍيًف اً ييٍعًطٍيػؾى سى
كىاًة  ٌىا اى ًإذىا.  تىٍ ًحيًؼ الرُّ ٌىا اى ذىا، كىالى ييقىاؿي: الى  ًي ًإىَّهىا ييقىاؿي: الى   أًلىىَّ
: الى ىىػػػا اى[(2)قىٍكليػػوي  ًمٍنيىػػػا نىٍحػػػكي ػػـً  : ]كى ػػػٍرؼي القىسى ػػًذؼى حى ًي: الى كاً، حي ٍىػػػا (3)أىٍ ػػػمي ٍى ػػػكَّضى عى ، كىعي

ٍىاءي. ٌيكى ال ، كى ًً ٍرؼي التٍَّىًبي  حى
ػًة[؛قىٍكليوي: ]ىيكى    ًممى ٍزءو ًمفى الكى ػارى  كىجي ػكزي أًلىفَّ الجَّ ٍىػذىا الى يىجي ًل ٍىًزلىػًة كىًهمىػةو كىاًحػدىةو، كى كًر ًبهى ٍجػري ػعى الهى هى

ٍيهىا.  الفىٍ ؿي بىٍيىى

ػم: لىػأى ا[؛ كرن سيػكٍ مى  اً ـ ً اٍسػ ةً ظىػفٍ مى قىٍكليوي: ]كى  ػمً كى ا ٍىػىَّ أى  ـى ٌِّ كي تيػلى  يفً ىى اكً مسَّػلً  (مأى ) فٍ ًهػ اءى اليىػ ؼى ذى ك حى  ةه هى
ٍى  ةى كرى سيػػكٍ هى  تٍ عى ًضػػكي  ةه دى اًحػػكى  ػػ ،ةً زى ٍهػػال ػػمً كى  -ِالى عىػػتى – اً  ـي اٍسػػ افى كى ػػتي فٍ هى  تٍ عى ًضػػكي  ةن دى اًحػػكى  ةن هى ٍى  ةى كحى  ذو ًئػػىى يٍ حً فى  ،ةً زى ٍهػػال
ًى بً ىى  تى الى كى  ،اٍى بً  ادى رى الهى  عي اهً السَّ  ؿي ٍى جٍ يى فى  ،ِىى عى ي الهى ا فً ٌى ري يٍ غى  كفي كي يى  ػ افً تىػهى مً كى  ؿً ٍ ػي األى ا ًفػٍىػىَّ ِ أى لىػإً  يػ  ضي ٍعػبى  ؼى ذً حي
 ا.هى ٌي كالى أي 

ػ ،افً ٍىػجٍ كى  (ا اى ٌىػػ الى )ي ًفػفى  [ا اى ىىػ ي الى قىٍكليػوي: ]ًفػ  ةي ثىػػبلى ثى  (م اأى )ي ًفػكى  ،اٍىػاتً بى ثٍ ا ً كى  ؼً ًلػاألى  ؼي ذٍ حى
 ا.  مى ا، كأى  مٍ ا، كأى  :كي حٍ ىى  ،اءً اليى  حي تٍ فى ا، كى ٍى اتً بى ثٍ ا ً كى  اءً اليى  ؼي ذٍ : حى ًو جي كٍ أى 

 .(أم ا)ي ـ فً البلَّ ، كى (ا اى ٌى  الى )ي فً  ـي البلَّ كى  ؼي لً ا األى هى ٌي  [فً يٍ نى اكً سى  فى يٍ قىٍكليوي: ]بى 
ػمً كى كى  ،ؼي ٍقػالكى  كى ٌيػكى  [في سىػآلحى  رً ٍيػي غى ا ًفػمَّ قىٍكليوي: ]أى   يـه ًهػ :كي ٍحػىى كى  ،ـه غى دٍ هيػ :ياىً الثَّػكى  ،فه يٍ ا ًلػٍىػلي كَّ أى  ةه هى

 .يفه عى  اؼه قى 
ٍى  اؿي دى بٍ إً  كى ٌي كى  [كرً يي شٍ المى  بً ىى ذٍ ى المى مى قىٍكليوي: ]عى   ا. فن لً أى  ةً زى هٍ ال
كى ٌيػكى  [فً اكً السَّػ فى ًمػ ب/102/ؽ يػبه رً قى  فى يٍ بىػ فى يٍ بىػ فَّ ك أًلىقىٍكليػوي: ]أى 

ػاألى  (4) : كفى يُّػكفً الكي  اؿى قىػكى  ،حُّ  ى
 .  يؼً فً خٍ ي التَّ فً  رحً ي الشَّ فً  ؼي بلى ي الخً تً أٍ يى سى كى  ،فه اكً سى 

                                                             
كتػػػب الحػػػديث  كال ػػػكاب )يعهػػػد(  ليسػػػتقيـ الهعىػػػِ، ككردت بٍػػػذا المفػػػظ فػػػي( فػػػي )ؾ(، ك)ط(، ك)ـ(: )يعهػػػؿ(، (1

 ( كابػػف هالػػؾ، 5/206(، كأبػػك داكد، سػػىف أبػػي داكد )ج4/92ككتػػب الىحػػك، كالمغػػة. البخػػارم،  ػػحيح البخػػارم )ج
 .(15/481ج) (، كابف هىظكر، لساف العرب3/201)ج شرح التسٍيؿ

ٌيكى (2 ٍىٍهزىًة أىًلفنا(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى  ًإٍبدىاؿي ال
 (.6/3081(، كىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد )ج3/201اىظر: ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج ((3
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )ٌك(. (4
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ػ ازي كى جى  ًي مى ابى قى هي  [ ى صى فٍ األى  فَّ أى  (3)ـٍ مى اعٍ  (2)َـّ : ]ثي (1)قىٍكليوي  ػ ارً هى إٍضػبً  رِّ الجى  كفى يُّ رً ٍ ػالبى  يي زي ٍيػجً  يي الى كى  ،ارً الجى
ى  يؾى بً أى ) :كي حٍ ىى  ،امقن طٍ هي  كفى يُّ كفً الكي  يي ازى جى أى ، كى -ِالى عى تى – اً  ـً ي اسٍ  فً الَّ إً  ػ كى ٌيػ. قػاؿ الهك ػمي: كى (فَّ مىػعى فٍ ألى   يؼه عً ضى
ػػػ فَّ أًلى  ػػػ ًفػػػالَّ إً  ضو كى ًعػػػ رً ٍيػػػف غى ًهػػػ ري هى ٍضػػػ يي الى  ارَّ الجى ػػػىَّ ا ً ، كى ةً كرى ري ي الضَّ ػػػهى  ةً رى ٍثػػػكى لً   -ِالى عىػػػتى – اً  ـً ي اٍسػػػًفػػػ ازى ا جى
 .ًً الً هى عٍ تً اسٍ 

 جى رى ٍخػهى  فَّ إً م: فىػأى [؛ جً رى ٍخػي المى فً  ةً يى فً رٍ ي الظَّ فً  بً اسي نى التَّ  فى مً  اكً الكى  فى يٍ بى كى  (اىى ) فى يٍ ا بى مى قىٍكليوي: ]لً 
ٍى   .فً يٍ تً فى الشَّ  فى هً  اكً الكى  جى رى خٍ هى كى  ،ؽً مٍ ِ الحى  ى قٍ ف أى هً  ؼً لً األى كى  اءً ال

ٍى  جى رى خٍ هى كى  ،ةً فى الشَّ  ؼي رى طى  اكً الكى  جى رى خٍ هى  فَّ أًلى   [ةً يَّ فً رٍ ي الظَّ : ]فً (4)قىٍكليوي   . ؽً مٍ ِ الحى  ى قٍ أى  اءً ال
: : ](5)قىٍكليوي   ض.  .ؼً ذٍ حى مٍ لً  اده ٍى شٍ تً اسٍ  [سه كٍ أى قىاؿى

رو جى حى  في ابٍ  كى ٌي  [سه كٍ أى  :اؿى قىٍكليوي: ]قى 
اٍى لي كَّ أى  ،ةو يَّ ثً رٍ ف هى هً  تي يٍ البى كى  .فً يٍ تى حى تٍ فى بً  (6)

 : ]الهىسرح[(7)

ػػ كى ٌيػػكى  ًٌ شى ػػ اسي يىػػالقً كى ] :ًً ًلػػكٍ قى لً  ده ا ػػكى  (8)اتً بىػػثٍ ئلً  لً الى  [ؼي ذٍ الحى ػػفى لً   ـى ًٌ كِّ ا تيػػهى  :مٍ أى   ًي سيػػفٍ ىى  تٍ اشىػػجى  :اؿي قىػػيي كى  .فً زٍ الػػكى  ادً سى
 .  ـى ظي عى  :مأى   ري هٍ األى  ـي اقى فى تى كى  .عو زى ك فى أى  فو زٍ ف حي هً  تٍ عى فى تى ارٍ 

                                                             
ّـَ اعمػػػـ أفَّ األف ػػػح )أم اى( بى ػػػب )اى(  ألفَّ األ ػػػؿ: )أم كاً(، فمهػػػا حػػػذؼ حػػػرؼ  ((1 ىػػص الجػػػاربردم: حثػػػ

ًي  هيكسِ كىاٍختارى ﴿القسـ اىت ب، كقكلً تعالِ:  [  أم: هػف قكهػً، كفػي )الٌػا اً( ال يجػكز 155]األعراؼ:  ﴾قىٍكهى
ف الكاك هف التىاسب فػي الظرفيػة فػي الهخػرج، فكػأفَّ حػرؼ إال الجر  ألىٍا عكض عف حرؼ القسـ لها بيف ٌا كبي

 (.566-565القسـ باؽوح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 ( )ثـ(: ساقط في )ؾ(.(2
 )ثـ اعمـ(: ساقط في )ـ(. ((3
ذٍ  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: عمِ قكلً:( (4 ٍىاده ًلٍمحى  ًؼ. ض(.)اٍسًتٍش
)حمقتىا الًبطىاف( بإثبات األلؼ شاذ، كالقياس الحذؼ، كها تقكؿ: )غبلها األهير(، ك)ثكبا ابىؾ(، فإىَّػؾ ال تػتمفظ  ((5

 فيٍها باأللؼ، قاؿ أكس: ]الهىسرح[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى دى كازٍ   ػٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبً  افً طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبً  اتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى مى حى  تٍ هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى كى  اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى جى  ـٍي كسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ىي  تٍ اشى  اعى
ا  إيػذاىنا بتفظيػع الحادثػة بتحقيػؽ التثىيػة فػي المفػظ، كالبطػاف: لمقتػب: الحػزاـ الػذم إالَّ أىٍـ في ٌذا الهثؿ لػـ   يحػذفٌك

(، 1/180يجعؿ تحت بطف البعير، كفي الهثؿ: )التقػت حمقتػا البطػاف(: لئلهػر إذا اشػتدى. الىظػاـ، شػرح الشػافية )ج
 (.5/2079ٌرم، ال حاح )ج(، كالجك 2/876(، كالهيداىي، هجهع األهثاؿ )ج1/242كاليزدم، شرح الشافية )ج

 )ـ(: ) خر(. ( في(6
 أـ زكج، جػاٌميٌ  شػاعر ،شػريح أبػا :يكىِ ،تهيـ بف عهرك بف أسيد بىي أحد حـز جر بف هعبدٌك أكس بف ح (7)

يػػر ، عهػػر سػػمهِ، أبػػي بػػف ٌز  سػػائر عمػػِ تقدهػػً تهػػيـ ككاىػػت كرقػػة، حكهػػة شػػعري كفػػي اإًلسػػبلـ، يػػدرؾ كلػػـ طػػكيبلن
ػػػػػا غػػػػػزالن  ككػػػػػاف العػػػػػرب، شػػػػػعراء  األعػػػػػبلـ (، كالزركمػػػػػي،53)صالػػػػػديكاف أكس بػػػػػف حجػػػػػر،  ظػػػػػر:اى .بالىسػػػػػاء هغرهن

 (.2/31)ج
 في )ـ(: )إلثبات(. ((8

ػػػػػػػػػػػػػا أٍجًممػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػنٍفسي  أيَّتييىػػػػػػػػػػػػػا زىعن  جى
 

قىعىػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػذىريفى  الػػػػػػػػػػػػػػػػًذم ًإفٌ    كى
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 .(2) حاح .يً كً دٍ ي عى فً  دى اعى بى تى  :سي رى الفى  فى عى هٍ أى  [بً رى ي اليى فً  في عً مٍ : ]يي (1)قىٍكليوي 
ػػ تٍ انىػػكى  فٍ  ً : ]ًفػػ(3)قىٍكليػوي  ػػ ةن دَّ مى ػ ةً بىػػمً قى ىٍ الهي  اءً ي اليىػًفػػ يٍّ ًمػي عى ًبػػأى  دى ٍىػعً  ًي ٍجػػالكى  [تٍ فى ذً حي ٌى عى  :كي ٍحػػىى  ،ةو زى ٍهػػف 

ٍى  يرً دً ٍقػي تى ا ًفػٍىػىَّ   أًلى ؼي ذى ٍحػ تي الى كى  يفً ىى اكً السَّػ اءً قىػلتً اًل   ري سىػكٍ ا تي ٍىػىَّ أى  (مرً ٍقػـ يى لىػ)كى  (،مرً قٍ أى )  :تى ٍمػك قى لىػكى  :اؿى قىػ ،ةً زى ٍهػال
ػ يى الى كى  ،اهى ًٍ ائً قى لتً اًل   (4)األىًلؼي  تً فى ذً حي  ،ؼً لً األى بً  (رأٍ قٍ يى  ـٍ لى )كى  (،أٍ رى اقٍ ) ٌى ٍىػبي مٍ قى  كزي جي  الى كى  ،تى رٍ رى فىػ ؾى ًلػف ذى ًهػ ؾى ىَّػأًلى   ةن زى ٍهػا 
 .ري ثى كٍ األى  كى ٌي كى  ،ضً ارً العى بً  ادً دى تً االعٍ  ـً دى ِ عى مى عى  اءن ىى  بً الن كَّ أى  ًي الى ا قى هى كى  ،يرً ظً الىَّ  ـً دى عى لً  اءى يى 

ػىَّ ا ً ، كى رً ٍسػالكى بً  اءى ك اليىػأى  ،ِـّ الضى بً  اكى م: الكي أى   ا[يى تى كٍ رَّ ك حى مى قىٍكليوي: ]فى   اكً الػكى  أ/103/ؽ ؾي ٍيػرً حٍ تى  افى ا كىػهى
 .  كـه هي ضٍ ا هى ٍى مى بٍ قى ا هى  فَّ أى  عى ا هى ٌى رً يٍ ف غى ا هً ٍى لى  ةن بى اسى ىى هي  دُّ شى أى  يى ًٍ فى  ،اٍى سً ىٍ ف جً ا هً ٍى ىَّ   أًلى ةً هَّ الضَّ بً 

ػػ وي يىػػقً ا لى ذى إً  في يٍ العىػػ (5)طي قي ٍسػػتى قىٍكليػػوي: ]كى  ػػ اءً قىػػلتً م: اًل أى   [فه اكً سى ػػذ الى إً   يفً ىى اكً السَّ  اطً قى ٍسػػِ إً لىػػإً  يؿى بً  سى
 .ًً الً  ى فً اىٍ  عى هى  ياىً الثَّ 

 ـي زى ٍمػيى فى  (،بً يىػ ـٍ لىػ)كى  (،ؽي يىػ ـٍ لىػ)كى  (،خى يىػ ٍـ لىػ)ِ قىػبٍ يى  ذو ٍئػىى يٍ حً  ًي ىَّػأًلى  [؛ؿو ٍصػأى  دو اًحػكى  ؼو رٍ ى حى مى : ]عى (6)قىٍكليوي 
ػمىػعى  ةي بىػرى عٍ الهي  ةي هى مً الكى  كفى كي ف تى أى  ػىَّ ا ً كى  ،ؿو ٍ ػأى  دو اًحػكى  ؼو رٍ ِ حى ػمىػعى  يى ًقػبى  فٍ ا ً كى  ًي ىَّػ  أًلى [ؿه ٍ ػأى ] :ًً كًلػقى بً  دى يِّػا قي هى  فً يٍ فى رٍ ِ حى
 . ةً عى ارى ضى الهى  ؼي رٍ حى  ؿً كِّ ي األى فً  اءي اليى  كى ٌي ا كى هى ٌي دى حى أى  فَّ كً لى كى  ،ةً كرى ي ال ُّ فً 

ػالهي  ـً ٍكػي حي ًفػ رى ٍهػاألى  فَّ م: أًلى أى  [؛يػوً مى عى  (عٍ ًبػ)كى  (,ؿٍ قيػ)كى  (,ؼٍ خى ) ؿى مً حي قىٍكليوي: ]كى   كـً زي ٍجػالهى  عً ارً ضى
 ا.ضن يٍ أى  اتً كرى كي ذٍ ي الهى فً  ًي اىي يى رى جى  فه كً هٍ هي  ؽى ابً السَّ  كـى زي جٍ الهى  فَّ أى  (7)ِمى عى 

ًً فً  ـي زى ٍمػيى  افى كىػ فٍ ا ً كى  ؿى ًهػا حي هى ىَّ ا ً كى  [يوً مى عى  (عٍ بً )كى  (,قؿٍ )ي كى  (,ؼٍ خى ) ؿى مً حي : ]كى (8)قىٍكليوي  ػيٍ أى – يػ  اءي قىػبى  -اضن
ػمىػعى  يي اؤي قى بٍ ا ً كى  ،بو رى عٍ هي  ري يٍ غى  ًي ىَّ أًلى    ؿو أى  دو احً كى  ؼو رٍ ِ حى مى عى  ةً هى مً الكى  ػكى  يو رى كٍ تى ٍسػهى  ري ٍيػغى  ؿو ٍ ػأى  دو اًحػكى  ؼو رٍ ِ حى  ـى ًمػا عي هى
ًً مى عى  يُّ ىً بٍ الهى  ؿى هً حي  بً رى عٍ ي الهي فً  كري ذي حٍ ا الهى ذى ٌى  ـى زً ا لى هَّ مى فى  ،بً رً عٍ الهي  ؼً بلى خً بً  عً ضً كٍ ا الهى ذى ٌى  رً يٍ ي غى فً   ري ٍهػأى  كى ٌيػكى  ،ي

 . ًي ىٍ هً  كذه خي أٍ هى  ًي ىَّ أًلى   رً اضً الحى 

                                                             
ٍدًكيً  ًفي تىبىاعىدى في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط(1  (. حاح. عى
رم، ال حاح )ج(2  (.6/2205( الجٌك
غيػر الحػػاالت السػػابقة التػػي يغتفػػر عىٍػػا فػػي حالػػة الػػدرج لٍػػا تعاهػػؿ هختمػػؼ، فقػػد يكػػكف أكؿ السػػاكىيف هػػدة أك  ((3

ػا أف تكػكف  غير هدة، فإف كاف هدة حذؼ سػكاء كػاف السػاكىاف فػي كمهػة أك كمهتػيف األخيػرة هىٍػا كػالجزء  ألىٍػا إهَّ
ف كاىت كاكنا أك ياءن لـز كاك هضهكهة قبمٍػا ضػهة، أك  ألفنا أك كاك أك ياء، فإف كاىت ألفنا كحركتٍا الىقمبت ٌهزة، كا 

ػذا هسػتثقؿه، فتعػيف حػػذؼ السػاكف األكؿ  ألفَّ حػذؼ السػاكف الثػاىي ال يػدؿُّ عميػً دليػػؿ،  يػاء هكسػكرة قبمٍػا كسػرة ٌك
ٍؼ، كقيٍؿ، كًبٍع(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج  (.1/569بيىها األكؿ تدؿُّ عميً حركة ها قبمً، كػ)خى

 أللؼ(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.)ا ((4

 ( في )ط(: )يسقط(.(5
ا الهىٍذكيكرىاتً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6  (.أىٍيضن
مىِ) ((7 كـى  أىفَّ  عى ا الهىٍذكيكرىاتً  ًفي...  الهىٍجزي  (: ساقط في )ـ(. أىٍيضن
ًي ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((8 ٍأخيكذه  أًلىىَّ ًي  هى  (.ًهٍى
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ػهً  (2)اٌىػرً يٍ غى كً  (يًهػارٍ )كى  (،كازي اٍغػ)كى  ،(1)(فى يٍ شىػخٍ تى : )كً ٍحػىى  فٍ م: ًهػأى  ي[؛اقً كى ي البىػا فً مَّ أى قىٍكليوي: ]كى  ا هَّ
 .ؼي ىِّ  ى الهي  يي رى كى ذى 

اٌى رً يٍ غى كى  (عٍ بً )كى  (،قؿٍ )ي كى  (،ؼٍ خى ) :كً حٍ ف ىى م: هً أى  [؛عً يٍ مً مجى لً   ي مي صٍ تى  (3)ةي مَّ العً  هً ذً ىى قىٍكليوي: ]كى 
(4)  . 

 ؿً بلى ٍعػي إً ًفػ ؾى ًلػذى  ؿي ٍثػهً  اؿى قى ف يي أى  ازً كى جى لً  ؛[اءي اليى  َـّ ثي  ,اءاليى  ةي رى سٍ كى  تٍ فى ذً حي  (يمً ارٍ ) ؿي صٍ األى قىٍكليوي: ]كى 
يي رى رَّ قى  دٍ قى كى (، فى يٍ شى خٍ تى ) :كً حٍ ىى 

ًً فً  (5) ِ لىػإً  ره ٍيػيً غٍ تى  ًي ىَّػأًلى  :مأى   ِلىػكٍ أى  ًي ىَّػإً  :اؿى قىػكى  ،بى ٍمػر القى كىػذى  ّـَ ثيػ، يُّ اىً ازى تىػفٍ التَّ  ؾى لً ذى كىػ ي
ًً مى عى  (6)حي ارً ر الشَّ  ى تى اقٍ كى  ،كؼً ذي حٍ الهى  في يٍ عى  ذو ئً ىى يٍ حً  سي بً تى مٍ  يى الى  ًي ىَّ أًلى كى  ،ؿو دى بى   .  ؿٍ هَّ أى تى يي مٍ فى  ،ؼً ىِّ  ى الهي  ادً رى هي لً  ًً ىً يً عٍ تى لً   ي

 . ةً رى سٍ الكى  دى عٍ ا بى ٍى تً رى سٍ كى  لً االن قى ثٍ تً اسٍ  [اءً اليى  ةي رى سٍ كى  تٍ فى ذً : ]حي (7)قىٍكليوي 
ػػ يػػدً كً أٍ التَّ  فى كٍ نيػػ ةي يىػػانً الثَّ  (8)كفى كيػػتى  فٍ أى قىٍكليػػوي: ]ًبػػ ا يىػػ فَّ بى رً اٍضػػ) :كؿى قيػػتى فى  ،ةى فىػػيٍ فً الخى كى  ةى مىػػيٍ قً الثَّ  ادى رى أى  [َلن ثى مى

ًٌ يى  فٍ بى رً اضٍ كى  ،ـً كٍ قى   .ؿٍ هَّ أى تى يي مٍ فى  (،دي ىٍ ا 
 .ؿو  ٍ ف أى عى  ةه بى مً قى ىٍ هي  ًي في لً ي أى ىً عٍ يى  ى[شى خٍ ؿ يى ىى  :كً حٍ ف نى مً  افى كى  فٍ : ]إً (9)قىٍكليوي 
 .يً رً ِ وخً لى ا إً ٍى بً  ظي فَّ مى تى يي  ثي يٍ حى م: بً أى  [؛كرً كي ذٍ ى المى نى عٍ المى : ]بً (10)قىٍكليوي 

                                                             
 ( في )ؾ(: )ىحيشيف(. (1
، ف ػارت اليػػاء األكلػِ ألفنػػا  لتحركٍػا كاىفتػػاح هػا قمبٍػػا، فػالتقِ سػػاكىاف،  ((2 ( كتػػذٌبيفى أ ػؿ )تخشػػيف(: )تىٍخشىػًيٍيفى

كيكا( كاى ػركا، فمسػبت ضػهة الػكاك  كا(: )اغػزي األلؼ كالياء، فحذفت األلؼ كبقيت الياء  لككىٍا ضهيرنا، كأ ؿ )اٍغزي
تيف ككاكيف، ف ارت الكاكاف ساكىتيف، فحذفت األكلِ كبقيت الثاىية  لككىٍا ضػهيرنا، كأ ػؿ استثقاالن الجتهاع ضه

)اٍرًهي(: )اٍرًهًيي( كاضربي، فحذفت حركة الياء  الستثقاؿ الجهع بيف كسرتيف كياءيف، ف ػارتا سػاكىتيف، فحػذفت 
(، ال (: أ مٍا: )اغزٍكفَّ تقِ ساكىا أكلٍهػا كاك الضػهير كالثػاىي الىػكف األكلِ كبقيت الثاىية  لككىٍا ضهيرنا، ك)اغزيفَّ

(. اليزدم، شرح الشافية )ج ا، ككذا )اٍرًهفَّ  (.1/243األكلِ، فحذفت الكاك  لككف الثاىي حرفنا  حيحن
 ( في )ؾ(: )القمة(.(3
ػػػٍاٍؼ، كقيػػػٍكٍؿ، كًبٍيػػػٍع، فػػػالتقِ سػػػاكىاف، فخػػػذؼ حػػػرؼ الهػػػد  ألفَّ هػػػا بعػػػدٌا حػػػرؼ  ((4 ػػػٍؼ، كقيػػػٍؿ، كًبػػػٍع(: خى أ ػػػؿ )خى

 (.1/180 حيح، كلمداللة حركة الحرؼ السابؽ عميٍا. الىظاـ، شرح الشافية )ج
 ( في )ؾ(: )فرري(.(5
 (.1/569شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((6
ٍىاؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )) ( ساقط في(7 ًت  (.الكىٍسرىةً  بىٍعدى  ًلكىٍسرى
 في )ؾ(: )يككف(. ((8
ٍىا ًإلىِ وًخًرًي(.(9  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ييتىمىفَّظي ًب

 يخشػػِ): حػػكإذا التقػػِ سػػاكىاف فػػي كمهتػػيف، كاألكؿ هىٍهػػا حػػرؼ عمػػة، فىػػتخمص هىػػً بحػػذؼ حػػرؼ العمػػة، ى ((10
،  )يرهػػي(  فػػي كاليػػاء ،(يغػػزك) فػػي كالػػكاك ،(يخشػػِ) فػػي األلػػؼ حػػذؼ ًفإىَّػػ الغػػرض(  كيرهػػي العػػدك، كيغػػزك القػػـك
 (.1/491ركف الديف، شرح الشافية )ج .الساكىيف اللتقاء
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 فً يٍ ِ العىػػمىػػعى  كؼه طيػػعٍ هى  [ـى الػػبلى كى ] :ًي ليػػكٍ قى كى  (.تٍ فى ذً حي ػ)ًبػػ ؽه مِّػػعى تى هي  كى ٌيػػكى  [فً يٍ نى اكً السَّػػ اءً قىػػتً لٍ : ]اًل (1)قىٍكليػػوي 
 ا. هى ٍي لى  افً يرى هً الضَّ كى 

ًً فً  ـي البلَّ  تً كى رَّ حى تى  ًي ىَّ أًلى  [؛(اى  ؼً خى )ي فً  ةي مَّ عً ال هً ذً : ]ىى (2)قىٍكليوي   فً يٍ ىى اكً السَّػ اءي قىػالتً  ؽى ٍبػيى  ـٍ لى  ذو ئً ىى يٍ حً كى  ،ي
 . فً يٍ العى  فى يٍ بى كى  ًي ىى يٍ بى 

ػػ يػػدً كً أٍ التَّ  فى كٍ نيػػ فَّ أًلى قىٍكليػػوي: ]فىػػ ػػ عى مى ػػىَّ إً  [ؿً ًصػػفى نٍ المي كى  زً ارً البىػػ يرً مً ضى ػػهى ػػ افى ا كى ػػ فَّ أًلى   ؾى لً ذى كى  يرى هٍ الضَّ
 .  ًي احي يضى إً  يتً أٍ يى سى كى  ،(3)ؼي ىِّ  ى الهي  ًي الى قى  ،ؿه ا ً فى 

   .(فَّ افى خى )ي فً  كفي الىُّ كى  (اافى خى تى )ي فً  ؼي لً األى  كى ٌي كى  [ةً مى مً الكى ا بً ىى دى عٍ ا بى مى  اؿً صى تٍ : ]اًل (4)قىٍكليوي 
ػػػأى قىٍكليػػػوي: ]كى  ػػػ ؼى ًلػػػاألى  فَّ م: أًلى أى  [؛ره اىً ظىػػػفى  (اافىػػػخى )ي ا ًفػػػمَّ ػػػ كى ٌيػػػ، كى ؿً اًعػػػالفى  ري يٍ هً ضى  اؿى . قىػػػءً زٍ الجي كى

ػػػكى  :يُّ اىً ازى تىػػػفٍ التَّ  ػػػىَّ إً  -كؼً ذي ٍحػػػالهى  دُّ رى  :مٍ أى – اذى ٌى ػػػكيػػػيى  ـٍ ا لىػػػذى إً  كفي كيػػػا يى هى ػػػ ؿى ٍبػػػم قى الػػػذً ب/ 103/ؽ رؼي ف الحى  يرً هٍ ضى
 ا.اىى عى دى  :اؿي قى  يي الى كى  ،اتى عى دى  :اؿي قى يي فى  ،تٍ عى دى  :كي حٍ ىى  ،ؿً عٍ ي الفً فً  يثً ىً أٍ التَّ  اءً تى كى  كفً كي ِ السُّ مى ا عى كعن ضي كٍ هى  ؿً اعً الفى 

 كه ٍٍ سىػ اكى الػكى  يي ري ٍكػذً ، كى -ِالى عى تى  اي  ًي هى حً رى -( 5)ؼي يٍ رً الشَّ  ػػدي ػػيٍ السَّ  كى ٌي  [فى يٍ حً ارً الشَّ  ضى عٍ بى  فَّ إً  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
 .ًً مً ثٍ هً  فٍ  عى بلن ضٍ فى  ةً بى مى الطَّ  ادً ِ وحى مى ِ عى فى خٍ  يى الى 

ػػاخٍ )ف أى  ـى ىَّ كى تىػػ وي نَّػػأى كى : ]فى (6)قىٍكليػػوي  ػػ [مٌّ اكً كى  (كاشى  ًي مىػػثٍ هً  فَّ ف أى ًهػػ ةً غىػػالى بى الهي  ةً ايىػػي غى ًفػػ اضي رى تىػػا االعٍ ذى ٌى
ٌى لى إً  ةً بى سى الىِّ بً  ػتً حٍ اًل   كطً قي السُّػ ةً ايىػي غى ًفػ ؿً اًضػا الفى ذى ِ   بى ٍيػ عى الى كى  ،أه طىػ خى الى  كه ٍٍ سىػ ًي ىَّػك أًلى أى  ،خً اًسػالىَّ  فى ًهػ ًي ىَّػأى  اؿً هى
 .  ابً عى تٍ اإلً  دى عٍ  بى الَّ إً  ًي بَّ ىى تى  يى ا الى هى  :أي طى الخى كى  ،ًو يٍ بً ىٍ ِ تى ىى دٍ أى بً  ًي بي احً  ى  ًي بَّ ىى تى ا يى هى  :كي ٍٍ السَّ ، كى كً ٍٍ السَّ  فى هً  افً سى ىٍ ئلً لً 

                                                             
الحركات في التقاء الساكىيف ىكعاف، عارضة ال يعتدُّ بٍا، كأ مية يعتدُّ بٍا، فالعارضة ىحػك )خػًؼ ا( حيػث ( (1

ػٍؼ(، فكجػب أف يػردَّ الهحػذكؼ  الىتفػاء العمػة بكجػكد الكسػرة، فأجيػب أف الكسػر عارضػة غيػر  حذفت العيف هف )خى
ػٍؼ ربػؾ زالػت،  كىحػك: )اخشػكيا ا(، فأ ػمٍا: اٍخشىػييكا، فاىقمبػت اليػاء ألفنػا، فػالتقِ سػاكىاف،  هعتدٍّ بٍا، فمك قمت: خى

ضػػـ، كال تعػػكد األلػػؼ  لعػػركض الحركػػة، فحػػذفت األلػػؼ، فمهػػا قيػػؿ: )اخشػػٍكا ا( التقػػِ سػػاكىاف، فحركػػت الػػكاك بال
 ، فَّ (، لػـ يعتػػدَّ بالحركػة  ألفَّ ىػكف التككيػد بهثابػة الهىف ػػؿ، كلػك اعتػدَّ بٍػا لقيػؿ: )اخشػػاكي ، كاخشػًيفَّ فَّ كىحػك: )اخشػكي

(  ألفَّ هػػا بعػػدٌا كػػالجزر هػػف الكمهػػة، ػػا الحركػػة األ ػػمية التػػي يعتػػدَّ بٍػػا كػػػ)خافا ا، كخػػافىفَّ (، أهَّ كلشػػدة  كاخشػػاًيفَّ
 (.1/571شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج(، ك 245-1/244ات اؿ ىكف التأكيد بالفعؿ. اليزدم، شرح الشافية )ج

بىٍيفى العىٍيًف(.(2 ًي كى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) بىٍيىى
 (.77ابف الحاجب، السافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((3
(. ( ساقط(4 افىفَّ  في )ؾ(: إلِ قكلً: )كىالىُّكفي ًفي خى
ػػػًي ا( تخم ػػػىا هىػػػً بحػػػذؼ الػػػكاك كاليػػػػاء، ( (5 ػػػكيا ا(، ك)اخشى اعتبػػػر ركػػػف الػػػديف أفَّ التقػػػاء السػػػاكىيف فػػػي )اخشى

، قػاؿ الجػاربردم: حكليػت شػعرم أم شػػيء كال ػكاب أىَّػً يػائي تخم ػىا هىػً بتحريػؾ األكؿ بالضػـ، كالثػاىي بالكسػر
، كشػػاٌيف، (1/492ديف، شػػرح الشػػافية )ج. ركػػف الػػفػػي الحكػػـ بحػػذؼ الػػكاك هػػف أحػػدٌها كاليػػاء هػػف اآلخػػرحأكقعػػً 

 (.1/572هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
ػػا( سػػاقط فػػي )ؾ(، ك)ـ(: إلػػِ قكلػػً: )(6 ػػا فىػػرَّؽى  لىهى ٍيهى ػػا بعػػد قكلػػً: (.بىٍيىى ؿي  يىكيػػفٍ  لػػـ فػػإفٍ ] كفػػي )ط( ذكٌر  السَّػػاًكىىيفً  أىكَّ
 ، كال كاب ها أثبتىاي. [هىدَّةن 
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ػػػ سى يٍ لىػػػقىٍكليػػػوي: ]كى  ًٌ الظَّػػػ :تي ٍمػػػقي  [ؾى لً ذى كى ػػػاخٍ ) فً ًهػػػ ةى كفىػػػذي حٍ الهى  فَّ أى  ـى ٌَّ كى تىػػػ ًي ىَّػػػأى  ري ا ػػػاخٍ )كى  (،كاشى  اكي كى  ي(شى
ػػ ػػًٍ يٍ فً  افً تىػػيى اقً البى  اءي اليىػػكى  اكي الػػكى كى  ،ؿً ٍعػػالفً  ـي  الى الى  ةً بىػػاطى خى الهي  اءي يىػػكى  يرً هً الضَّ ػػٍي ىى يٍ بى  ؽى رَّ ا فىػػذى ًلػػكى  ،ؿً ٍعػػالفً  ـي ا الى هى ك لىػػكى  ،اهى

 ا. هى ٍي ىى يٍ بى  ؽى رَّ ا فى هى لى  م، اكى كى  ًي ىَّ أى  ـى ٌَّ كى تى 
ػدَّةن فػَل ييٍحػذىؼي  :(1)قىٍكليوي  ؿي السَّػاًكنىيًف مى كبنػ []فػ ٍف لػـ يىكيػٍف أىكَّ ػٍذًؼ كيجي ا ىيػكفي ًهٍثػؿي الهػدًَّة فػي الحى
ًفيفىةً  ( بفتح الباًء  أم: اٍضًربىفٍ (2)التَّأًكيًد الخى : )اٍضًربى الرَّجيؿى ػ(3)كىيػكفي )لىػديٍف(. ، ىىٍحكى : )هى ًي ًهػٍف ، ىىٍحػكى ا رىأىٍيتيػ

باحً  (4)لىدي  ٌىًذًي ثىاًبتىةه ((5)ال َّ اءىٍت  قىٍد جى ، كى
 : ]الرجز[(7)قىًمٍيبلن ًفي قىًكًؿ الشَّاًعرً  (6)

 ظييىٍيػػػػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػػػػي الرٍَّعػػػػػػػػػػػػػػدىةي  تىٍنػػػػػػػػػػػػػػتىًيضي 
ػػػػػػػػػػػيرً  إلػػػػػػػػػػػى الظ ٍيػػػػػػػػػػػرً  لىػػػػػػػػػػػديفً  ًمػػػػػػػػػػػف   العيصى
  

                                                             
ف لػػـ يكػػف حػػرؼ هػػد فػػبل يحػػذؼ، ( (1 إذا التقػػِ سػػاكىاف، ككػػاف السػػاكف األكؿ حػػرؼ هػػد حػػذؼ، كقػػد هػػرَّ بياىػػً، كا 

ا أك حرؼ عمة، فحرؼ العمة حركتً ليست هف جىسً، فبل يمـز الهحذكر، كألفَّ الكاك كاليػاء  سكاء كاف حرفنا  حيحن
ّـَ هػا قبػؿ الساكىتيف إذا حركة ها قبمٍ ا  ألىًَّ لك اىكسر هػا قبػؿ الػكاك كاىضػ ها هف غير جىسٍها فبل يككف إال هفتكحن

ذا اىفتح ها قبمٍها لـ يجز حػذفٍها اللتقػاء السػاكىيف، ألفَّ حركػة هػا  الياء الساكىتيف الىقمبت الكاك ياء كالياء كاكنا، كا 
ىع الك ؿ إلِ الثاىي، فبتحريكً يتك ؿ إلِ الىطؽ قبمٍها ال تدؿ عميٍها، كقياسً أف يحرؾ األكؿ  ألفَّ سككىً يه

شاٌيف، هجهكعة بالساكف بعدي، فٍك بهىزلة ألفات الك ؿ التي تدخؿ هتحركة تك بلن إلِ الىطؽ بالساكف بعدٌا. 
 (.1/494كركف الديف، شرح الشافية )ج(، 575-1/573الشافية )ج

 كهثاؿ حذؼ الىكف الخفيفة قكؿ األضبط بف قريع: ]الهىسرح[ ((2
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى  ال ًٍ مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  اٍلفىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  تي  أفٍ  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػعى   ػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍركى ٌٍري  يىٍكهن ًٍ  قىػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  كىالػػػػػػػػػػػػػػػدَّ فىعىػػػػػػػػػػػػػػػ  رى
 وخػػر سػاكف كقػع فمهػا الكمهػة، الـ ٌػي التػي الىػكف بعػػد السػاكىة الخفيفػة التككيػد بىػك (فٍ تٍيػىى  الفأ ػؿ )ال تٍػيف(: ) 

ك ، كلمتفريػؽ بيىٍػا كبػيف التىػكيف. الرضػي، شػرح السػاكىيف التقػاء هػف لمػتخمص  التككيػد ىػكف حذفت التعريؼ الـ ٌك
 (.1/232الشافية )ج

ك الغاية، أكؿ ٌك الذم فالهكضع لدف كأهاقاؿ سيبكيً: ح ((3 ـه  أىػً عمػِ يػدلؾ. ظرفنػا يكػكف اسـه  ٌك  هػف): قػكلٍـ اسػ
 (.4/233حرفيفح. سيبكيً، الكتاب )جلدف(. كقد يحذؼ بعضي العرب الىكف حتِ ي ير عمِ 

 في )ط(: )لدف(. ((4
 ( في )ـ(: )ال ياـ(.(5
 ( في )ؾ(: )ثاىية(.(6
البيت لراجز هف طيئ، لـ يعرؼ هف ٌك، كالشاٌد في البيت: ثبات ىكف )لدف( كعدـ حذفٍا، كهف جٍػة أخػرل  ((7

ػا هبىيػة، كالكسػر  اعتبر بعض الىحاة أفَّ )لدف( هعربة بدليؿ ظٍكر الكسرة عميٍا بعد حرؼ الجػر، كبعضػٍـ اعتبٌر
(، كابف هىظػكر، لسػاف 3/132تسٍيؿ )ج(، ابف هالؾ، شرح ال2/237اللتقاء الساكىيف. ابف جىي، الخ ائص )ج

 (.3/68(، كابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ عمِ ألفية ابف هالؾ )ج7/245العرب )ج
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ٍذؼي األًلًؼ تىٍىكيىن اذ  شى  -اضن يٍ أى – اءى جى كى  ػٍف أى هى ا، كى ا حى ًكمى عى ٍهػركو ًبػا ري ػٍذًؼ  (2)﴾الَصاَمذُ  هللَاُ  (1) أََحاذ  ﴿: (1)ي عى ًبحى
ًً قىرىأى  ًب ًميٍّ (3)أبَّافي بفي عيثهافى  -اضن يٍ أى  –التٍَّىًكيًف، كى ـٍ (5)اؿالسَّهَّ  ، كأبيك(4)، كزيدي بفي عى ٌي كقىػرىأى عىهػارىةي بػفي  .، كغيػري

ػػػكى  (6)عػقػػػػػيؿ كغيػػػػرييي  (7)دي الهيبىػػػرِّ  ًي ٍىػػػعى  ايي كى ا رى هى
ٍَاااااسَ ﴿ :(8) ْٕاااُل َصااااتَُِّ الىَ َ  الَل ىىٍ ػػػػًب  (9)﴾ََ ػػػٍذًؼ التٍَّىػػػكيًف، كى ًبحى

ٍىارً  قىاؿى الشَّاًعري  (،)الىَّ
 : ]الكاهؿ[(10)

                                                             

ٍهػػرك ابػف العىػػبلء )1) ػار التهيهػػي الهػازىي الب ػػرم، أبػػك 771 - 690ٌػػ ع  154 - 70( أبػك عى بَّػػاف بػػف عىهَّ  ـ( زى
 القراء السبعة. كلد بهكػة، كىشػأ بالب ػرة، كهػات بالككفػة.عهرك، كيمقب أبكي بالعبلء: هف أئهة المغة كاألدب، كأحد 

قاؿ أبك عبيدة: كاف أعمـ الىاس باألدب كالعربية كالقروف كالشعر، ككاىت عاهة أخباري عف أعراب أدرككا الجاٌميػة. 
ف ابػك  (،41/ 3)جاألعػبلـ  . الزركمػي،كلم ػكلي كتػاب )أخبػار أبػي عهػرك ابػف العػبلء ( لً أخبار ككمهات هػأثكرة.

 (.1/288في طبقات القراء )ج غاية الىٍايةالجزرم، 
 [.2-1]اإلخبلص: ((2
ػك  ،أباف بف عثهاف بف عفاف األهػكم القرشػي ػ(105ٌت( أباف بف عيثهاف)3) أكؿ هػف كتػب فػي السػيرة الىبكٌيػة. ٌك

ابف الخميفة عثهاف. هكلدي ككفاتً في الهديىة. شارؾ في كقعة الجهؿ هع عائشة. كتقدـ عىد خمفاء بىي أهية فػكلي 
أٌػػؿ الفتػػكل. كدٌكف هػػا ك ٌػػػ، ككػػاف هػػف ركاة الحػػديث الثقػػات، كهػػف فقٍػػاء الهديىػػة 83ٌػػػ إلػػِ 76إهػػارة الهديىػػة سػػىة 
 (.27/ 1)جاألعبلـ  . الزركمي،يرة الىبكٌية كالهغازمسهع هف أخبار الس

 العمػػػكمٌ  الحسػػيف أبػػػك اإلهػػاـ،: طالػػػب أبػػي بػػػف عمػػي بػػػف الحسػػيف بػػػف عمػػي بػػػف زيػػد ٌػػػػ(122)تزيػػد بػػػف عمػػي( 4)
 فػػي رأيػػت هػػا: حىيفػػة أبػػك كقػػاؿ. ٌاشػػـ بىػػي خطبػػاء هػػف الجػػاحظ عػػٌدي ،(الشػػٍيد زيػػد) لػػً كيقػػاؿ .القرشػػي الٍاشػػهي
( الهعتزلػػة رأس) عطػػاء بػػف كا ػػؿ عمػػِ كقػػرأ بالككفػػة، إقاهتػػً كاىػػت. قػػكالن  أبػػيف كال اجكابنػػ أسػػرع كال هىػػً أفقػػً زهاىػػً
 (.154)صالهمؿ كالىحؿ  (، كالشٍرستاىي،3/59الزركمي، األعبلـ )ج. االعتزاؿ عمـ هىً كاقتبس

 عػف شػاذه  القػراءة فػي اختيػار لػً، الب ػرم العػدكم السػهاؿ أبػك قعىػب أبػي بػف قعىبٌػ( 160-151السَّهَّاؿ)ت( 5)
ٍيػػدي  أىبيػػك قىػػاؿى  .قػػاؿ الٍػػذلي: إهػػاـ فػػي العربيػػة، العاهػػة  قػػاؿ .السػػهاؿ أبػػي هػػف أعمػػـ فيٍػػا أر فمػػـ كمٍػػا العػػربى  طفػػت: زى
ػد هَّ مىػِ يقػػدَّـ زهاىػً ًفػػي السػهاؿ أىبيػك كىػػافى : القطعػي يحيػػِ ٍبػف هيحى ػد ٍبػػف الخميػؿ عى / 4)جتػاريخ اإلسػػبلـ الػػذٌبي،  .أىٍحهى
 )الشهاؿ(.(. في )ـ(: 187

ًقيػؿ)6) ػارة بػػف عى عهػػارة بػػف عقيػؿ بػػف بػػبلؿ بػف جريػػر بػف عطيػػة الكمبػػي اليربػكعي التهيهػػي: شػػاعر ( ق239ت(عهى
ػك هػف أحفػػاد جريػر الشػػاعر. ككػاف الىحكيػكف فػػي الب ػرة يأخػػذكف المغػة عىػػً.  هقػدـ، ف ػيح. هػػف أٌػؿ اليهاهػػة. ٌك

 (.247ء )ص(، كالهزرباىي، هعجـ الشعرا37/ 5اىظر: الزركمي األعبلـ )ج
 (.1/201الهبرد، الكاهؿ في المغة كاألدب )ج ((7
 (، كاألىبػػػارم: أبػػػػك2/192(، كابػػػػف جىػػػي، سػػػػر  ػػػىاعة اإلعػػػػراب )ج2/80( اىظػػػر: ابػػػف جىػػػػي، الهحتسػػػب )ج(8

(، 1/844(، كابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتػب األعاريػب )ج2/542البركات، اإلى اؼ في هسائؿ الخبلؼ )ج
 (.1/334كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج

 [.40:( ]يس9)
كالبىة ٌاشـ في لساف العػرب. كلػـ يىسػبً  .ال حاح  في الًزبىٍعرل كالبف. التٍذيب في الخيزاعي لهطركد البيت ((10

 ككػاف ،-كسػمـ عميػً ا  ػمِ- الىبػي جػد الهطمػب عبػد كالػد هىػاؼ عبػد بػف ٍاشـل هدحالهبرد ألحد.  كالبيت فيً 
. كالشػاٌد فػي البيػت: فػي الهجاعػات فػي كيطعهٍـ ،لقكهً الثريد يٍشـ كاف ألىً  اٌاشهن  فسهكي ا،عهرن  يسهِ ٌاشـ
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ػٍذؼي التٍَّىػًكيًف  (1)كقاؿى الًجٍرًهيُّ  ـٍ يىطَّػًردي يىػليغىػةه. اىتٍػِ. كالقً  -االلتقػاًء السَّػاًكىىيًف هيٍطمىقنػ -: حى ًي. ىىعىػ  (2)اسي ًإثباتيػ
ػػا فػػي الىٍُّدبىػػةً  ًٍهى ًي  اللتقاًئ ٍذفيػػ حى
ػػ، كقكًلػػؾى فػػي ىيٍدبىػػًة: )غيػػبلـ زيػػدو (3) ايي دى ٍيػػزى  ـى بلى (، )كاغي

 .( عمػػِ رىٍأًم الب ػػرييف(4)
ػافن  ػكًؼ ًبػػ)ابًف( هيضى مىػـً الهيك ي ًهػفى العى ، أك ًبػػ)ابىةو( كىػكى مىػـو : )جػاءى ؾى لً ذى ا إلػِ عى ٍىػدي  ، ىىٍحػكى ًٌ (، ك) ٍيػدي بػفي عهػركو زى

) ٌيػػكى (6)السػػابؽ فػػي البيػػتً  (5)(كك)عهػػر  .اٍبىىػػةي بىٍكػػرو  :
ـي  (7) ٍىاًشػػ ال

ػػًريًؼ. أ/ 104/ؽ (8) ػػًب الشَّ الكىاًقػػعي ًفػػي الىَّسى
: )أىٍسىىًت القىٍكـي(  أم: أىٍجدىبيكا.  ييقىاؿي  كى

 .ًً فً ذٍ حى  ـي دى عى  ؿي  ٍ األى ، فى م، كً قى  ؼه رٍ حى  يحى حً ال َّ  فَّ أًلى [؛ ره اىً ظى ا فى حن يٍ حً صى  افى ا كى ذى ا إً مَّ : ]أى (9)قىٍكليوي 
ػػٍىػػمى بٍ قى  ةه كهى هي ٍضػػهى  اكه كى  كى ٌيػػكى  [كرى ذي ٍحػػالمى  ـي زى ٍمػػ يى َلى قىٍكليػػوي: ]فىػػ  فَّ   أًلى ةه رى ٍسػػا كى ٍىػػمى بٍ قى  ةه كرى سيػػكٍ هى  اءه يىػػكى  ،ةه هَّ ا ضى

 ا.ٍى سً ىٍ ف جً ا هً ٍى مى بٍ ا قى هى  ةى كى رى حى 
ػػرٍّ حى تى مي  ؿي خي دٍ ي تىػػالًتػػ ؿً ٍصػػالكى  اتً فىػػلً أى  ةً لىػػزً نٍ مى بً  كى ييػػقىٍكليػػوي: ]فى  ٌى ًفػػ ؼى ًمػػتي اخٍ [ ةن كى ػػ ،ؿً ٍ ػػالكى  ةً زى ٍهػػي  ؿ ٌى

ؿى يٍ قً فى  ؟ةي كى رى الحى  كً أى  كفى كي ا السُّ ٍى مي  ٍ أى 
   .فً يٍ ىى اكً السَّ  اءً قى لتً اًل   رً سٍ الكى بً  تٍ كى رِّ حي  ّـَ ثي  ،ةن ىى اكً ت سى بى مً تي اجٍ  :(10)

                                                                                                                                                                               

ػػػرم: اىظػػػر حػػػػذؼ التىػػػكيف شػػػذكذنا  اللتقػػػاء السػػػػاكىيف.قكلػػػً: )عهػػػرك( حيػػػث  (، 60ص/6ج) المغػػػػة تٍػػػذيب، األٌز
رم (، كابػف 2/534، كاألىبػارم: أبػك البركػات، اإلى ػاؼ فػي هسػائؿ الخػبلؼ )ج(254ص/1ج) ال ػحاح، كالجػٌك

 (.66(، كالهبرد، الكاهؿ في المغة كاألدب )ص12/611هىظكر، لساف العرب )ج
 (  الح بف إسحاؽ، الجرهي بػالكالء، أبػك عهػر: فقيػً، عػالـ بػالىحك كالمغػة، هػف أٌػؿٌػ225(  الح الجرهي)ت(1

: اىظػر(. العػركض) فػي ككتػاب( سػيبكيً غريػب) ك( األبىيػة كتػاب) ك( السػير) فػي كتػاب لػً. بغداد سكف. الب رة
ػػػة، البركػػػات أبػػػك: األىبػػارم  بغيػػػة، كالسػػػيكطي(، 2/485ج) األعيػػػاف كفيػػػات، خمكػػػاف كابػػف(، 114ص) األلبػػػاء ىٌز
 (.3/189(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/8الكعاة )ج

 في )ـ(: )هضطرد(. ((2
 في )ـ(: )الىذر(. ((3
 ( في )ؾ(: )زايدة(.(4
 في )ـ(: )عكؼ(. ((5
 (: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.( )السابؽ(6
 )ٌك(: ساقط في )ؾ(. ((7
 في )ؾ(: )ٌاشـ(. كفي )ـ(: )ٌشاـ(. ((8
ٍىا هىاساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9 ٍىا ًهف قىٍبمى  (.ًجٍىًس

 في )ـ(: )فقد(. ((10

ٍمػػػػػػػػرك ـى  الَّػػػػػػػػًذم عى  ًلقكمػػػػػػػػوً  الثَّريػػػػػػػػدى  ىىشىػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػاؿي   ًرجى ػػػػػػػػػػػػػاؼي  ميٍسػػػػػػػػػػػػػًنتيكفى  مىكَّػػػػػػػػػػػػػةى  كى  ًعجى
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ػػػذى  ًً ٍيػػػلى ا ً كى  ػػػ يي ارى تىػػػاخٍ كى  ي، ًسػػػارً الفى  بى ٌى ػػػرِّ حى تى هي  (2)بىػػػتٍ مً تي اجٍ  :ؿى ٍيػػػقً كى  .(1)يفي بً كٍ مى الشَّ  كى ٌيػػػ: كى (3)مُّ ادً ػػػػػرى الػػهي  اؿى قىػػػ .ةن كى
ًٌ الظَّ  ري ا

ا– حً ارً الشَّ  ـً بلى ف كى هً  ري ٍى ظٍ م يى الذً  كى ٌي كى  .اىتٍِ .(4) ػ ـي يٍ قً تى سٍ  يى الى كى  ،-(5)أىيضن  الَّ إً  ؿً الى دٍ تً االٍسػ فى ًهػ يي رى كىػا ذى هى
 .ًً يٍ مى عى 

وي الي مى عٍ تً اسٍ  رى ثي ا كى مَّ لى  َـّ : ]ثي (6)قىٍكليوي 
 . اءً اليى  ؼً ذٍ حى بً  (يالً بى أى ) اؿي هى عٍ تً م: اسٍ أى  [؛(7)

ػػرى قىٍكليػػوي: ]مي  ػػرى محى لً  اةن اعى ػػ فَّ أى  (8)ؿي اً ػػالحى ك  [ةً يَّ مً ٍصػػاألى  ةً كى ـى يٍ قً تى ٍسػػيى   لً ةن ارى تىػػ ةن كىػػرِّ حى تى هي  ري دَّ قىػػتي  ـى الػػبلَّ  يً ذً ٌى
(9) 

 .  فً يٍ ىى اكً السَّ  اءً قى لتً اًل   ؿً كَّ األى  ؾي يٍ رً حٍ تى كى  ،ؼً لً األى  ؼً ذٍ حى  اري رى قٍ تً اسٍ  ؿى  ي حٍ يى لً   ةن ىى اكً ل سى رى خٍ أي كى  ،تً كٍ السَّ  اءً ٌى  اؽي حى لى 

                                                             
ػمىكبيىيٌ (1 ػميكبيف أك ( الشَّ ػد بػف عهػر ٌػك( ٌػػ645ت)الشَّ  بػػالىَّحك العمهػاء كبػار ًهػفٍ : عمػي أبػك األزدٌم، عهػر بػػف هحهَّ

ىهػػا الشػػمكبيىي، يقػػاؿ ال: ح حيػػاف أبػػي كعػػف، كالمُّغػػة : كتبػػً هػػفح، عميػػً لقػػب كذلػػؾ هىسػػكب، غيػػر الشػػمكبيف ٌػػك كا 
 كتػػػاب عمػػِ حػػػكاشو )ك الىحػػك، فػػػي( الجزكليػػة الهقدهػػػة شػػرح)ك(، التكطئػػػة) كهخت ػػري العربيػػػة، عمػػـ فػػػي( القػػكاىيف)

يػٍػػػػً كتػػػاب عمػػػِ تعميػػػؽ)ك( لمزهخشػػػرم الهف ػػػؿ (، 3/451ج) األعيػػػاف كفيػػػات، خمكػػػاف ابػػػف: اىظػػػر. ىحػػػك( سػًػيػػبىػػكى
 األعػبلـ، كالزركمػي(، 1428ك 1800ك، 508ص) الظىػكف كشػؼ، كخميفػة(، 2/224ج) الكعػاة بغيػة، كالسيكطي

 (.5/62ج)
 في )ط(: )اجتمت(. ((2
، الهػػرادمُّ  ا عبػػد بػػف قاسػػـ بػػف الحسػػف( ٌػػػػ749ت)الهػػرادمُّ ، قاسػػـ أـ ابػػف ((3  الػػديف، بػػدر هحهػػد، أبػػك اله ػػرمُّ

قاهتػً كشػٍرتً، به ػر هكلػدي. أديػب، هفسػر: قاسػـ أـ بابف الهعركؼ ٍىا أىًبيػً  أـ جدتػً قىاسػـ كأـ. بػالهغرب كا   كىاٍسػه
ػػراء كىاىىػػت. ٌز ػػا أكؿ كى ػػاءىت هى : هشػػايخً أشػػٍر كهػػف. لشػػٍرتٍا تىاًبعىػػة شػػٍرتً فىكىاىىػػت بالشػػيخة، عرفػػت اٍلعىػػرىب، هػػف جى

، القػراءات فػي( الشػاطبية شػرح)ك(، القػروف إعػراب)ك(، القػروف تفسػير: )كتبػً كهػف(، ٌػػ745ت)األىدلسي حياف أبك)
(، هعػػط اًلٍبػػفً ( الف ػػكؿ) كشػرح(، التسػػٍيؿ)كشػػرح، الشػافية الكافيػػة)ك(، الجزكليػػة شػػرح)ك(، هالػؾ ابػػف ألفيػػة شػرح)ك

 الكاهىػػػػػة الػػػػػدرر، حجػػػػػر ابػػػػػف: اىظػػػػػر(. به ػػػػػر) بسػػػػػرياقكس تػػػػػكفي(. العركضػػػػػية)ك(، الىحكيػػػػػة الحاجبيػػػػػة) كشػػػػػرح
 (.1/517(، كالسيكطي، بغية الكعاة )ج2/139)ج
 (.3/1556)ج هالؾ ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقا د تكضيحالهرادم،  ((4
ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(5  ( )أيضن
ٍذًؼ اليىاًء(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )اٍسًتٍعهىاؿي )أىبىاًلي( ًبحى
ًٍ(: أ مً: لـ أيبىٍاًؿ، هػف بػاب الهفاعمػة، تقػكؿ: بػالِ يبػالي هبػاالة، سػقطت اليػاء با ((7 لجػاـز فكثػر اسػتعهالً )لـ أيبىًم

ذا لػيس  حتِ ىيزِّؿى هىزلة ها لـ يحذؼ هىً شيء، فأسكىت البلـ، فالتقِ ساكىاف، فحذفت األلؼ، فبقي )لـ أيبىٍؿ(، ٌك
ػاء السػكت، فحركػت الػبلـ بالكسػر  ألفَّ  هكضع االستشٍاد، فألحقت ٌاء السكت بً، فالتقِ سػاكىاف، ٌهػا الػبلـ ٌك

ذا هكضع االستشٍاد. اليزدم، شرح الشافية )جاأل ؿ في تحريؾ الساكف الكسر،   (.1/246ٌك
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )الحا ؿ(.(8
  في )ـ(: )لتستقيـ( ((9
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ػػ ةى يىػػاىً الثَّ  ـى يٍ الًهػػ فَّ أى  ًي اىيػػيى بى [ (اي  (1) الػػـ): ]كى (1)قىٍكليػػوي  ػػٌى دى ٍعػػبى  يػػؼً رً عٍ التَّ  ـي الى كى  ،ةه ىى اكً سى ِ قى التى فىػػ ،ةن ىى اكً ا سى
ػػًٍ يٍ لى كَّ أى  سى يٍ لىػػكى  ،افً ىى اكً سىػػ ػػهى ػػفى  ،ةن دَّ ا هى ـى ي الًهػػًىػػػعٍ أى -ِ كلىػػاألي  ؾى رَّ حى ػػىَّ ا ً كى  ،-ي ػػهى  اءً قىػػػِ بى مىػػعى  ةن ظىػػافى حى هي   حً تٍ الفى ًبػػ ؾى رً ا حي
 .  (2)-ِالى عى تى – ـ اً ي اسٍ فً  يـً خً فٍ التَّ 

 . [يً رً ِ وخً لى إً  ةي كى رى الحى كى ]: (3)ًً قىٍكلً ي فً  [رَّ مى  دٍ قى قىٍكليوي: ]كى 
ػػأى  َـّ ]ثيػػ قىٍكليػػوي: ػػيي نى يٍ بى  ؽً رٍ ى الفىػػلىػػر إً اى شى ػػ) :كً ٍحػػنى  فى يٍ بىػػا كى مى  فَّ أى ًبػػ (:بً اًلػػالطَّ  ةً يىػػغٍ بي )ي ًفػػ يي رى رَّ قىػػ [فَّ افى خى

ػ) :كً ٍحػي ىى فً  كفى الىُّ  ػ ؼً لً أى كىػ ،ؿً ً ػتَّ الهي  ةى لىػزً ىٍ هى  ًي ٍىػهً  تٍ لىػزى ىى ا فى ٍىػبً  (4)دى كَّػؤى الهي  ؿى ٍعػالفً  تً رى اشىػبى  (فَّ افى خى  ،يي اكً كى كى  يرً هً الضَّ
ػػػرى الحى بً  دَّ تيػػػاعٍ كى  ػػػاخٍ ) :كً ٍحػػػي ىى ًفػػػ كفي الىُّػػػكى  .كؼي ذي ٍحػػػالهى  دَّ ري كى  ،اٍىػػػمى بٍ قى  ةً كى ػػػفٍ هى  (فَّ كي شى ػػػؤى الهي  ؿً ٍعػػػالفً  فى ًهػػػ ةه كلى  ي ا ٍىػػػبً  دً كَّ
ًي عى هى  تٍ لى زَّ ىى تى فى  ،يرً هٍ الضَّ بً 

ػمً الكى  ةى لى زً ىٍ هى  (5) ػكى ا ٍىػمى بٍ قى  ةً كىػرى الحى بً  دَّ تىػعٍ ـ يي مىػ، فى ةً مى ً ػفى ىٍ الهي  ةً هى : كً ٍحػي ىى ا ًفػٍىػبً  (6)دَّ تىػعٍ ـ يي ا لىػهى
ػػاخٍ ) يًفػػكى  اىتٍػػِ. (. ا اى كي شى

كحً ري الشُّػػ ضً ٍعػػبى  (7)
ػػ يػػدً كً أٍ ي التَّ ىى كٍ ىيػػ فَّ أى  يػػؿً مً عٍ ي تى ًفػػ :اىىػػٌي  (8) ػػ عى هى  زً ارً البىػػ يرً هً الضَّ

ػػ ؿً ً ػػىفى الهي كى  ػػاتَّ  فٍ ا ً كى  ًي ىَّػػأًلى ) :ًي ظىػػفى ا لى هى  ،ؿً ٍعػػمفً لً  ؿٍ ً ًبػػا لىػػيػػدن كً أٍ تى  سى يٍ لىػػ ًي ىَّػػِ  أًلى ىنػػعٍ هى  ًً ًبػػ ؿٍ ً ػػتَّ ـ يى ا لىػػظنػػفٍ لى  ًً ًبػػ ؿى  ى
ػػػ :كً ٍحػػػي ىى ًفػػػ ًً ًفػػػبلى خً بً  ػػػاخٍ كى  فَّ افى خى ػػػا رى يىػػػ فى يَّ شى ػػػًٍ يٍ كا فً دُّ ـ رى ٍي ىَّ إً فىػػػ ،ؿي جي ػػػلً  كؼى ذي ٍحػػػا الهى هى ػػػهى  يػػػدً كً أٍ التَّ  كفى ىيػػػ فَّ أى  فٍ ًهػػػ رَّ ا هى

ةي كىػرى حى فى  ؿً  ً تَّ الهي كى  رً تً تى سٍ الهي  يرً هً الضَّ  عى هى ب/ 104/ؽ
ػًٍ يٍ فً  كؼً ذي ٍحػالهى  (9)  ًً ًهػبلى كى  ؿي كَّ أى اىتٍػِ. كى  (.ةً يَّ مً ٍ ػاألى ا كى هى

 .  ؿٍ هَّ أى تى يي مٍ فى  ًي ِ لى ىى عٍ  هى الى  يي ري وخً كى  ـه ٌي كَّ تى 
 .(فَّ يً شى اخٍ )كى  (،فَّ كي شى اخٍ : )كى ٌي كى  [يوً فً  في حٍ ا نى مى يٍ فً  كفى الن   فَّ أى : ]بً (10)قىٍكليوي 

ػ) ابً ف بىػًهػ (فَّ يً شىػاخٍ ) سى يٍ لىػ [ؾى لً ذى كىػ سى يٍ لىػ (فَّ يً شى اخٍ )كى  (,فَّ افى خى )ي فً قىٍكليوي: ]كى  ػالى  فَّ   أًلى (فَّ افى خى  ًي هى
ػتى قٍ هي  اؿً كى زى ًلػ  اٍىػكلً خي دي  دى ٍعػبى  تٍ دَّ ري  ّـَ ثيػ ،يفً ىى اكً السَّػ اءً قى لتً اًل   كفً الىُّ  كؿً خي دي  ؿى بٍ قى  ؼٍ ذى حٍ ـ تي لى  ػضى ػبىػ ،ؼً ذٍ ِ الحى ا ٍى في ذٍ ؿ حى
ػػػػكى  رً ٍهػػػػؤلى لً  ػػػػكى  (ـً ارٍ )كى  (،زي اٍغػػػػ) :كً ٍحػػػػف ىى ًهػػػػ ةً مَّػػػػتى عٍ الهي  اؿً عىػػػػفٍ األى  رً ائً سى ػػػػهى ػػػػلً  تٍ فى ذً ا حي ػػػػف هي ًهػػػػ ـً زٍ مجى  :كي ٍحػػػػا ىى ٍى عً ارً ضى
ػئى األى  ـي جٍ ىى  ًي الى ا قى هى كى  كفً الىُّ  كؿي خي ا دي ٌى دً كٍ ي عى فً  بي بى السَّ كى  (،ـً رٍ يى لً )كى  (،زي غى يٍ لى )كى  (،شى خٍ يى لً ) ػمىػعى  اءن ىىػبً  (11)ةً هَّ  بً ٌى ذٍ ِ هى

                                                             
كىةي ]ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: عمِ قكلً: ( (1 رى  [.وًخًريً  ًإلىِ كىالحى
 (.1/494ركف الديف، شرح الشافية )ج ((2
 (.1/571شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((3
 في )ـ(: )الهذككر(. ((4
 ( في )ـ(: )هىً(.(5
 ( في )ـ(: )يعتدكا(.(6
،ساقط في )ـ(: عمِ قكلً: ) ((7 فَّ  (.كىاٍخشىًيفَّ  اٍخشىكي
 (.576-1/575شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح األى ارم )ج ((8
 في )ط(: )فحركت(. ((9

،ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: ) ((10 فَّ  (.كىاٍخشىًيفَّ  اٍخشىكي
 (.2/376الرضي، شرح الكافية )ج ((11
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ػ فَّ أى  :كى ٌي كى  ،كرً ٍي هٍ الجي  ػٍى فى ذٍ حى ػلً   افى ا كى ػ ؼً ٍقػالكى  كً أى  ـً زٍ مجى ػالى  حً تٍ ِ الفىػمىػعى  اءً ىىػالبً  دً ٍ ػقى  دى ٍىػعً كى  ،ايي رى ٍجػم هي ارً الجى  ـه زٍ  جى
 .ؼه قٍ  كى الى كى 

 ا.هى ًٍ يٍ فً  ره تً تى سٍ هي  دً رى فٍ الهي  يرى هٍ ضى   فَّ أًلى  ؛[ؾى لً ذى كى  سى يٍ لى  (فَّ يً شى اخٍ )كى  (,فَّ افى خى )ي فً : ]كى (1)قىٍكليوي 
ػميػعى ـ جى ٍيػىَّ أى  يي رُّ ًسػكى  [ؿً ًصػفى نٍ المي كى  زً ارً البى  يرً مً الضَّ  عى قىٍكليوي: ]مى  ػكى  زى ارً البىػ يرى هً كا الضَّ ػفى  زً اجً الحى  تٍ ارى  ى

 .  ؿً  ً فى ىٍ الهي كى  ًي عى هى  يدً كً أٍ التَّ  كفي ىي 
 افى ا كىػذى إً  ؾى لً ذى كىػفى  (ايى شىػاخٍ ) :كي حٍ ىى  ،كؼي ذي حٍ الهى  دُّ رى يي  ؿً  ً تَّ الهي  عى هى كى  [ؿً صً تَّ المي كى  رً تى تى سٍ المي  عى مى قىٍكليوي: ]كى 

 .(شى اخٍ ) دً يٍ كً أٍ ي تى فً  (فَّ يً شى اخٍ ) :كي حٍ ىى  ،رً تً تى سٍ الهي  يرً هً الضَّ  عى هى  يدً كً أٍ ي التَّ ىى كٍ ىي 
 ةى يَّ مى ٍ ػاألى  اءى اليىػ دَّ ك رى ي لىػًىػعٍ يى  ،ةً يَّ مً ٍ ػاألى  ةً كى رى حى  عى هى  دى يٍ عً ف أي إً  [ةً كفى ذي حٍ المى  اءً اليى  دٍّ رى  كبً جي كي قىٍكليوي: ]لً 

 ض. (.فَّ اكى شى اخٍ ) :ؿى يٍ قً لى  اءى  اليى الى  اءً اليى  فى هً  ةى بى مً قى ىٍ الهي  ؼى لً األى  دَّ ك رى لى كى  (،فَّ يى شى اخٍ ) :ؿى يٍ قً ا لى ٍى تً كى رى حى  عى هى 
ػػاخٍ ) :كاالي قىػػلى  :(2)كؿي قيػػك نى قىٍكليػػوي: ]أى  ػػالفٍ بً  ـه دِّ قىػػتى هي  ـً الػػبلَّ  ؿً بلى ٍعػػي إًل ًضػػتى قٍ الهي  فَّ م: أًلى أى  [؛(فَّ اكي شى  ؿً عى

ػِ لى مى عى  ػفى  ،كفً الىُّػ اؽً حى ػ ّـَ ثيػ ،(4)افنػلً أى  ؿً ٍعػالفً  ـً الى  مػبً قى  دى ٍعػبى  (3)ًهػف الَّ إً  تٍ قىػحً ا لى هى  ـٍ مىػفى  ،اٌى دى ٍعػبى  اكً الػكى  كفً كي سيػا لً ٍى في ذٍ حى
 ،ةو يَّ مً ٍ ػأى  ةو كى رى حى  ةى لى زً ىٍ ٍا هى مى بٍ قى  ةي كى رى الحى  تً لى زِّ ىي لى  اؿً  ى االتِّ  ـي كٍ حي  اؾى ذى  ذٍ إً  كفً مىُّ لً  افى ك كى مى ، فى اكً الكى  يؾً رً حٍ ف تى هً  د، ف بي كي يى 
ػكى  (فَّ اكي شى اخٍ ) :ؿى يٍ قً فى ، كؼي ذي حٍ ا الهى ٍى لى  دَّ ري كى  ػ)ي ًفػ كؼي ذي ٍحػا الهى ٍىػلى  دَّ ا ري هى ػلى  (ؼٍ خى ػ) :ؿى ٍيػا قً هَّ  ةً يىػغٍ بي )ي ا ًفػذى كىػ (فَّ افى خى

 .  (بً الً الطَّ 
 .ؿً  ً فى ىٍ الهي كى  زً ارً البى  يرً هً الضَّ  عى هى  فى كٍ الىُّ  فَّ أى  فٍ هً  [تى فٍ رى ا عى مى : ]لً (5)قىٍكليوي 

 ؿً ٍجػف أى ًهػكى  :مأى   ةً ارى بىػالعً  يً ذً ٍىػبً  كى ٌيػ (6)يؼً رً الشَّػ ػدً ػػيػِّػالسَّ  رحً ي شىػم ًفػالػذً  [كفى حي ارً الشَّػ اؿى قى قىٍكليوي: ]كى   
 تً كىػرِّ ؿ حي بىػ ،اءي اليىػكى  اكي الػكى  ؼٍ ذى ٍحػـ تي لىػ فه اكً ٍا سىػلي كَّ أى  ةن مى  ً فى ىٍ هي  ةن هى مً كى  (يشى اخٍ ) دى عٍ ك بى أى  (كاشى اخٍ ) دى عٍ بى  افى ا كى ذى إً  ًي ىَّ أى 
ػفى  ،رً ٍسػالكى بً  اءي اليى كى  ،ِـّ الضَّ بً  اكي الكى  كى  (،كاشىػاخٍ ) اكي كى  (7)ّـَ ضي

ػاتِّ  دى ٍىػعً  ي(شىػاخٍ ) أ/105/ؽ اءي يىػ رى ًسػكي (8)  كفً ىيػ اؿً  ى
ػػػاخٍ )ي ًفػػػ يػػػدً كً أٍ التَّ  ػػػاخٍ )كى  (،كاشى ػػػمً كى  ةً لىػػػزً ىٍ هٍ ا بً ٍىػػػىَّ   أًلى (يشى ػػػ) ؼً بلى ًخػػػبً  ةو مى ً ػػػفى ىٍ هي  ةو هى ًً فً  يػػػدً كً أٍ التَّ  كفى ىيػػػ فَّ إً فىػػػ (فَّ افى خى  يػػػ
ػػػػمً الكى كى  ػػػػ يػػػػدً كً أٍ التَّ  كفى ىيػػػػ فَّ   أًلى ةً مى ً ػػػػتَّ الهي  ةً هى ػػػػ عى هى ػػػػؿ، كى ً ػػػػفى ىٍ الهي كى  زً ارً البىػػػػ يرً هً الضَّ ػػػػ عى هى  زً ارً البىػػػػ رً ٍيػػػػر الغى يً هً الضَّ
ًً فً  ادى سى  فى الى اىتٍِ. كى  .ؿً  ً تَّ الهي كى   .  ره ظى ىى  ؿً قٍ الىَّ  يفى حً ارً الشَّ  يـً هً عٍ ي تى فً فى  ،ي

                                                             
فَّ : لىًقٍيؿى  اليىاءى  الى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: عمِ قكلً: )( (1  (.اٍخشىاكى
 في )ؾ(: )يقكؿ(. ((2
 )هف(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ((3
 في )ـ(: )القا(. ((4
الهيٍىفىً ًؿ(.(5 ًهيًر البىاًرًز كى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )الضَّ
 (.1/495ركف الديف، شرح الشافية )ج ((6
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )ضـ(.(7
 ( في )ـ(: )أك(.(8
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ػيٍ أى –ي اىً الثَّػ يػؾي رً حٍ تى  في يَّ عىػتى يى  [هً رً ى آًخػلىػإً  (ؽى مىػطى انٍ ) :(2)نىٍحكً  ي فً الَّ : ]إً (1)قىٍكليوي   رى وًخػ افى ا كىػذى إً  -اضن
 فٍ إً فىػ ،اىنػيٍ كً ىٍ ف تى كيػـ يى ا لىػهى  (ثي يٍ حى )كى  (،سً هٍ أى )كى  (،فى يٍ أى ػ)كى  ،ضً رى الغى  ضي قٍ ىى  ؿً كَّ األى  يؾً رً حٍ ي تى ف فً كي يى  ـٍ ف لى ا ً كى  ،ةو هى مً كى 
(ذئً ىى يٍ حً )كى  (،ً ى )كى  (،يً)إً  :كي حٍ ىي  ،ؿي كَّ األى  ؾى رِّ حي  افى كى 

(3)  . 
 .(5)يؼي فً خٍ التَّ  كى ٌي كى  [ضو رى غى : ]لً (4)قىٍكليوي 

 .  (7)اساكىن ً كىً كى لً   زً اجً الحى كا بً دُّ تى عٍ يى  ـٍ لى م: كى أى   ا[اعن بى اتٍ  (6)اكىى حي تى فى قىٍكليوي: ]كى 
 في اٍبػ يي دى شىػىٍ أى كى  ،يفى حً ارً الشَّػ فى ًهػ يي ري ٍيػغى كى  حي ارً الشَّػ دى شىػىٍ ا أى ذى كىػ [كدو لي كٍ مى لً  تي بٍ جً عى  :رً اعً الشَّ  ؿي كٍ : ]قى (8)قىٍكليوي 

يي ري ٍيػػػغى كى  (9)ػػػػػػػاـو ػػشى ًٌ 
ػػػ (11)ؿي كٍ قىػػػ .لػػػخإ ... كدو ليػػػكٍ هي  بَّ ري أالى  :(10) ػػػيٍ أى – رً اعً الشَّ ػػػذً كى  :-اضن ػػػ ةو اهى م شى  .يػػػتى البى  .اءى دى كٍ سى

ػالذً  فى دى البى  ؼي الً خى تي  ةه هى بلى عى  :اءو ف يى ا عى ٍى في لً أى كى  (،ةي اهى الشَّ ) ًٌ ػ)كى  .ًً ٍيػفً  يى م  ػبً  (ًً ٍجػالكى  رُّ حي ػ ِـّ ضى ػ :اءً الحى  .ًي ٍىػدا هً ا بىػهى

                                                             
ػي: إذا سيػكِّف األكؿ لمتخفيػؼ  ((1 يستثىِ هػف هكاضػع تحريػؾ السػاكف األكؿ عػدة هكاضػع، حيػث يحػرؾ الثػاىي، ٌك

فإىً يحرؾ الثاىي، كها فػي )اٍىطىٍمػؽى(، ك)لػـ يىٍمػدىيي(، فأ ػؿ )اٍىطىٍمػؽى(: )اىطىًمػٍؽ( بكسػر الػبلـ، كسػككف القػاؼ، فشػبٍكا 
(، فسكىكا البلـ لمتخفيؼ، فالت قي سػاكىاف، الػبلـ كالقػاؼ، فحركػكا الثػاىي ال األكؿ  لمتخفيػؼ، كاختيػر )طىًمٍؽ( بػ)كىٍتؼو

ػػي فتحػػة الطػػاء. كأ ػػؿ: )لػػـ يىٍمػػدىيي(: لػػـ يًمػػٍديي، بكسػػر الػػبلـ كسػػككف  ػػا لحركػػة أقػػرب الهتحركػػات إليػػً، ٌك الفػػتح  اتباعن
لئلشػعار بػػأفَّ الكمهػػة الػداؿ، فسػػكىت االـ قياسنػا عمػػِ بػػاب كتػؼ، فػػالتقِ سػاكىاف فحػػرؾ الػػداؿ بػالفتح  ألخفيتػػً، أك 
(، كشػػاٌيف، 1/496هغيػػرة عػػف األ ػػؿ، أك لئلتبػػاع لحركػػة أقػػرب الهتحركػػات إليػػً. ركػػف الػػديف، شػػرح الشػػافية )ج

 (.1/248(، كاليزدم، شرح الشافية )ج1/579هجهكعة الشافية، شرح األى ارم )ج
 (: ساقط في )ط(.( )ىحك(2
 )حيىئذ(: ساقط في )ـ(. ((3
(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(4 ٌيكى التٍَّخًفيؼي  (: إلِ قكلً: )كى
 (.4/115سيبكيً، الكتاب )ج ((5
ا(.(6  ( في )ـ(: )فتجٌر
 (.شايعنا: )ط(( في )(7
 ىص الجاربردم: حككذلؾ قكؿ الشاعر: ]الطكيؿ[ ((8

 أبه  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيس لهكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدو  ًعًجٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 

 أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافً  يىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىيي  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  كًذم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ  فػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػكداءى  شػػػػػػػػػػػػػػػػاهة كذم  ًً  حي ػػػػػػػػػػػػػػػػ ًٍ  كٍج

 
مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةو   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال هيخى  لزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  تىجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    ًي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو خى ًتٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو ك  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كيٍكهي
 

ػػػػػػػػػػػػػافً  هضػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػبعً  فػػػػػػػػػػػػػي كيٍػػػػػػػػػػػػػريـ   كثهى
ح.   (، كالتقػِ سػاكىاف، حػرؾ الػداؿ بػالفتح لهػا هػرَّ ٍنا بػػ)كىٍتؼو ػا سػكف الػبلـ تشػبي ّـَ لهَّ فإفَّ أ ػؿ )لػـ يىٍمػدىيي(: )لػـ يًمػٍديي(، ثػ

 (.1/579)ج شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم
 (.3/47( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج(9

كابػػف يعػػيش،  (،1/364ابػػف السػػراج، األ ػػكؿ فػػي الىحػػك )جك  (،3/131الكاهػػؿ فػػي المغػػة كاألدب )ج ،الهبػرد ((10
 (. 441حركؼ الهعاىي )ص كالهرادم، الجىِ الداىي في (،3/42شرح الهف ؿ )ج

 الشارح(: زائد في )ـ(.( )(11
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ػػػذً كى  :(1)ًبمىٍفػػػظً  تي ٍيػػػالبى  مى كً ري كى  ػػػ ةو اهى م شى اءى رى غى
ػػػ اؿى . قىػػػ(2)  ري ٍيػػػغى  -اءً رى الغى ا ًبػػػٍى في ٍ ػػػكى  :مأى – كى ٌيػػػ: كى (3)يًىػػػغٍ الهي  حي ارً شى

ػػػاألى  ثي ٍيػػػىً أٍ تى  اءى رى الغىػػػ فَّ أًلى  ؾى ًلػػػذى كى  ،بو اًسػػػىى هي  ػػػكى  ،ضي يى ٍبػػػاألى  كى ٌيػػػكى  ،رِّ غى ػػػالقى  ةي اهى شى ػػػ رً هى ػػػ، كى اءي دى كٍ سى ا ٍىػػػىٍ عى  ري بَّػػػعى الهي  يى ًٌ
ػػػكى  :اؿى قىػػػ ،ؼً مى الكى ًبػػػ ػػػىى عٍ هى  فَّ إً فىػػػ ،بو اًسػػػىى هي  ري ٍيػػػغى  (ةو مى مَّ جى هي ػ)ا ًبػػػٍى في ٍ ػػػا كى ذى كى ٌى ػػػكى  ،ةً يىػػػطً غٍ التَّ بً  ًي ٍتػػػهَّ ي عى ا الًتػػػا ػػػذى ٌى  في أٍ ا شى

اذى كى ٌى  تى يٍ البى  دى شى ىٍ أى  مِّ دً رٍ بى ارى مجى لً  ةً يى افً الشَّ  حً رٍ ي شى فً كى  :اؿى ، قى ةً اهى الشَّ 
 : ]الطكيؿ[(4)

ًذم ػػػػػػػػرٍّ  فػػػػػػػػيً  سىػػػػػػػػٍكدىاءى  شػػػػػػػػامىةو  كى  كجًيػػػػػػػػوً  حي
 

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةو   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الى  ميخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  تىٍنجى  ًلزىمى
ًٌ ظىػػ كى ٌيػػكى ب/ 105/ؽ  ػػكي لً   اءً رى الغى بىػػ ةً اهى الشَّػػ ؼى ٍ ػػكى  فَّ أى ًبػػ :بى ٍيػػجً أي اىتٍػػِ. كى  .ره ا ف ا ًهػػذن ٍخػػا أى ٌى ارً ٍى تً اٍشػػا كى ٍى كحً ضي

 افى بىػػ، كى كؼو ري ٍعػػهي  حو اًضػػكى  ؿِّ كيػػت لً يرى عً تي اٍسػػ ّـَ ثيػػ ،سً رى الفىػػ ةً ٍىػػبٍ ي جى ًفػػ اضه يىػػبى  ؿً ً ػػي األى ًفػػ ةي رَّ لغيػػ: اياىً ازى تىػػفٍ التَّ  كؿً قىػػ
ػيٍ لى  ،اٍىػمِّ حى هى  يػعً هً جى لً  ةه يىػطِّ غى ا هي ٍىػىَّ أى  :ةن مىػمَّ جى هي  ةً اهى الشَّػ فً كٍ ِ كىػىى عٍ هى  ػعٍ بى  ري ٍىػظٍ يى  ثي ٍيػحى بى  تٍ سى  اىتٍػِ. .اٍىػائً ىى ثٍ ف أى ًهػ ًي ضي
ػيٍ أى – ًي تيػيي أٍ م رى الػذً كى  ػكى  يـً الجً ًبػ (ةمىػمَّ جى هي ) رحً الشَّػ خً سىػي ىي ًفػ -اضن ػ كى ي الى ىىػغٍ ي الهي ًفػ دى شىػىٍ ا أى هى ػلى ، كى ًي حي ارً ؿ شىػقىػا ىى هى  ؿَّ عى
ٍى بى  رً هى القى  ؼً  ٍ ي كى فً ا كى ذى ٌى  .ةه فى مً تى خٍ هي  خى سى الىي  ػكى  ةن مى يٍ لى  رى شى عى  ةى سى هٍ ِ خى ضى ا هى ذى إً  ـً رى ال ػًٍ فٍ ا يي هى ِ مىػعى  رً اعً الشَّػ ؿي كٍ قىػ ًي هي
ٍٍ كى  :يً رً يٍ غى كى  رحً ي الشَّ ا فً هى  ًٌ ظىػ ره ظى ىى  افو هى ثى كى  تٍ ضى هى  عو بٍ ي سى فً  ـي رى ي ػالكى  فى ا ًهػٍى يُّ ًضػهي  ادى رى ف ييػ أى الَّ إً  ره ا  فى أى ِ مىػعى  اؿً هى
 :ظً فٍ مى بً  اعى رى  ٍ الهً  كادي شى ىٍ أى  دٍ قى  يي رى يٍ غى كى  (5)ػػػػاـو ػػػشى ٌػً  فى ابٍ 
 

. ٌيكى قىًريبه  كى
ػػًهػػ تي ٍبػػجً عى  [كدو كليػػمى لً  تي ٍبػػجً : ]عى (6)قىٍكليػػوي  ػػ .ِىنػػعٍ هى بً  ،تي بٍ جى عٍ تى اٍسػػكى  تي ٍبػػجَّ عى تى ا، كى ذى ف كى ػػكى  ؿً ٍهػػالرَّ  رُّ حي  رُّ حي

 .رً هى القى  اضً يى بى لً  ةه يى طِّ غى : هي ةه مى مِّ جى هي  .اٍى طي سى : كى ارً الدَّ 
ػػقىٍكليػػوي: ]مى  ػػهٍ خى  دى ٍعػػبى  صي قً تى ٍىػػيى  ًي ىيػػأًلَّ   رً ٍى الشَّػػ ؿً كَّ ف أى م: ًهػػأى  [؛تٍ ضى ػػ كً أى  رى شىػػعى  ةى سى  عى اًبػػالرى  دى ٍعػػبى  ادي رى الهي

ًٍ فى  ،يىى فٍ يى  ًي ىَّ   أًلى رى شى عى   ض. .اءي ىى الفى  كى ٌي كى  ،ًً هً زً ف الى عى  ةه ايى ىى كً  -ذو ئً ىى يٍ حً – ـي رى ال

                                                             
 (: ساقط في )ط(.( )بمفظ(1
(، كابػػػف ٌشػػاـ، هغىػػػي المبيػػػب عػػػف كتػػػب 11/281أبػػك حيػػػاف، التػػػذييؿ كالتكهيػػػؿ فػػي شػػػرح كتػػػاب التسػػػٍيؿ )ج ((2

 (.181األعاريب )ص
 (. 1/496الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هعىي البيب )ج ((3
 (،2/266القيس. اىظػر: سػيبكيً، الكتػاب)ج( البيت لرجؿ هف أزد السراة كقيؿ: ٌي لعهرك الجىي يقكلٍا الهرئ (4
الهف ػػػػػػؿ  شػػػػػػرحابػػػػػػف يعػػػػػػيش، ك  (،2/333)ج الخ ػػػػػػائصابػػػػػػف جىػػػػػػي، ك  (،1/364)ج األ ػػػػػػكؿابػػػػػػف السػػػػػػراج، ك 

 (.9/126)ج
 (.3/48(، كأكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج181ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ص ((5
(. )ًعىدى كيجيكدً  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:( (6 اًزـً  الجى

ـي  يىٍيػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػافً  مىعنػػػػػػػػػػػػػػػا سىػػػػػػػػػػػػػػػٍبعو  ًفػػػػػػػػػػػػػػػي كى ثىمى   كى
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ػانً الثَّػػ كفى كيػػ يى الى  فٍ : ]أى (1)قىٍكليػوي  ػػ رً ٍيػِ غى مىػػعى  يفً ىى اكً السَّػ اءي قىػػالتً  زـى ٍمػ يى بلَّ ئى ًلػػ  ا[نن اكً ي سى  اتى د فىػػقىػكى  ،يً دِّ حى
 .ـً ازً الجى  كدً جي كي  ىدى عً  عي ارً ضى ا الهي ذى كى كى  ،فه اكً سى  هرً األى  رى وخً  فَّ أًلى   اهى ًٍ يٍ فً  رطي ا الشَّ ذى ٌى 

[(2)قىٍكليوي  ـٍ يي ـى بىٍعضي ًي عىزىايي الشًَّريؼي  : ]زىعى هىا زىعىهى
قىاؿى اليىٍزًدمُّ  (3) ًلؤلىٍكثىًر، كى

مىػيٍّ (4) ٌىػبى أبػك عى ، (5): ذى
ـي: الزَّهخشػرمُّ  ٍي كىأىٍكثىري الىُّحاًة، ًهٍى
ًً لىػ: إً (6) ٍىػاءى فػي قىٍكًلػ السَّػٍكًت، ككىػذىا ٌىػاءي  (7)﴾ًِ ْقارَ َٔ ََ : ﴿-تعػالِ –ِ أفَّ ال

ػىِّؼي  ىىقىؿى الهي ى
ػؿً  (8) ًفػي شىػٍرًح الهيفى َّ

ػف أى   ٍىػاءى ًعٍىػدى ًبػعى ، كىغيػرييي: أىفَّ ال ـي الجػىٍعػىبػػًرمِّ ًي كىػبلى ًٍهيػ . كالػذم ييٍف ًمػيٍّ ي عى
ّـَ سيػكِّىىًت القىػاؼي  ٌىػاءي السَّػٍكًت، إالَّ أىٍَّػا سيػكِّىىٍت، ثيػ ػًهيًر، الى  ػيٍ أى  –أبي عًميٍّ ٌاءي الضَّ   فىػالتىقىِ سىػاًكىىاًف، -اضن

ًمػػيٍّ الفىاًرسػػيُّ  ًي: كقػػاؿى أبيػػك عى تيػػ ٍىػػاءي. كىًعبىارى ًت ال فىكيًسػػرى
ػػرِّؾى (9) ػػاًكىاًف، فىحي ، فػػالتىقىِ سى ّـَ القىػػاؼي ٍىػػاءي، ثيػػ : سيػػكِّفى ال

 ًً ًف : ]الطكيؿ[اعً الشَّ  اؿى ا قى هى كى ، الثَّاًىي ًبالكىٍسًر  ًلتىطىرُّ  ري
ًجبػػػػػػػػػػتي   ًبتىمامػػػػػػػػػػػو البيػػػػػػػػػػتي ...  ًلمىكليػػػػػػػػػػكدو  عى

ٍىا ًفي  ٍف أىٍسكىىى ٍىاًء ًعٍىدى هى ًى ًإٍسكىاًف ال ـى أفَّ كىٍج قىٍد قيدِّ هػا ٌػك هػا دِّ ؤى ً(، ك)يي قى تَّ )يى  أ/106/ؽ كى ي(، كغيٌر
 : ٍىػا  فىتىقيػكؿي ػا قىٍبمى ػرَّؾى هى ًهيًر ًإذىا تىحى ٌىاءى الضَّ ٍف ييسىكِّفي  ًب هى ػٍربن ىىقىؿى الػػػفىػػػرَّاءي: أفَّ ًهفى العىرى ًٍ ضى ٍبتي ػرى ٍهػبلن )ضى  ا(  حى

ٍهبلن  ٍهًع، كىًعٍىدى الفىاًرًسيِّ حى مىِ ًهيـً الجى ًي كىػعى ٍىهيػ ػا أىٍف مىػِ هى ػًهيًر. كىعى مىِ يىػاًء الضَّ ًء ال يىػريدُّ عمىػِ أًبػي الى ؤي ٌىػ ـي بلى  عى
ًمػػيٍّ  ٍىػػا عى ٍثبىاًت ػػٍكًت، كىاً  ػػاًء السَّ ٌى كـً تىٍحًريػػًؾ  ػػىِّؼي ًهػػف ليػػزي دىيي الهي ى ػػا أىٍكرى ٍ ػػًؿ. ىىعىػػـٍ  هى ػػ ،ًفػػي الكى ًي ًبػػأىفَّ ؼى قىٍكليػػعِّ ضي

                                                             
كهها حرؾ فيً الثاىي لمتخفيؼ الهضعؼ، كػ)ريدَّ(، ك)لـ يىريدَّ(، كاأل ؿ: )ارديٍد(، ك)لـ يىػٍرديٍد(، فهػف أدغػـ أسػكف  ((1

ػػك  األكؿ كحػػرؾ الثػػاىي، فػػالتقِ السػػاكىاف، فحركػػكا الثػػاىي  ألىٍَّػػـ لػػك حركػػكا األكؿ  لبطػػؿ الغػػرض هػػف اإلدغػػاـ ٌك
ػا أٌػػؿ الحجػاز لػػـ يعتبػركا السػػككف  لعركضػً، فيقكلػػكف: )ارديٍد(، ك)لػـ يػػرديد(، التخفيػؼ، كاإل دغػاـ لغػػة بىػك تهػػيـ، أهَّ

شػاٌيف، [. 217]البقػرة: ﴾ يىٍرتىػًددٍ  هىػفك ﴿[، كقػاؿ: 54]الهائػدة:  ﴾هىف يىٍرتىػدَّ ﴿: -تعالِ–ككمتا المغتيف جيدة، قاؿ ا 
 (.1/249(، كاليزدم، شرح الشافية )ج1/185)ج(، كالىظاـ، شرح الشافية 1/581هجهكعة الشافية )ج

ػػػفٍ ﴿: -تعػػالِ–كزعػػـ بعضػػػٍـ أفَّ قػػراءة حفػػػص قكلػػػً  ((2 هى ًى  ييًطػػػعً  كى ًي  المَّػػ سيػػػكلى يىٍخػػػشى  كىرى ًى  كى ًً  المَّػػ يىتٍَّقػػػ [ 52]الىػػػكر:  ﴾كى
ّـَ أدخػؿ ٌػاء السػكت، ف ػػار  ، ثػػ بسػككف القػاؼ، ككسػر الٍػػاء هثػؿ )اىطىٍمػؽى(، كاأل ػؿ: )يتقػػي(، حػذفت اليػاء لمجػـز
)تقً( كػ)كتؼ(، فأسكف القاؼ، فالتقِ ساكىاف، ككسرت الٍاء  اللتقاء السػاكىيف، كال ػكاب أفَّ الٍػاء ضػهير عائػد 

، كسػػػكىت القػػػاؼ، فػػػبل اجتهػػػاع لمسػػػاكىيف، كال تحريػػػؾ ألجمػػػً. إلػػػِ البػػػً تعػػػاؿ، كأ ػػػمً: يتقيػػػً، حػػػذفت اليػػػاء  لمجػػػـز
 (.582-1/581شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 (.1/498( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
 (.1/249( اليزدم، شرح الشافية )ج(4
 (.173( الفارسي، التكهمة )ص(5
 (.493(، كالزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص3/249الزهخشرم، الكشاؼ )ج ((6
 [.52( ]الىكر:(7
 (.2/357( ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج(8
(، كالشاطبي، شرح ألفية ابف هالؾ 8/428( اىظر: السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج(9
 (.6/122)ج
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ٍف ن  ٌىاءى )يى  (1)احى ًً فىقىٍط  أىم:  ٍىاءى ًفي ًقرىاءىًت ـٍ ييسىكًِّف ال ٌىاًء الًكىىايىًة التٍَّحًريػؾي ًً قً تَّ لى ًي ًفي   :كىأيًجيػبى  ،(، كأىفَّ أىٍ مى
ػػػا فى  ًلػػػؾى كىهى ًي ًفػػػي ذى ػػػالىؼى أىٍ ػػػمى ًي خى ػػػؿي أىَّػػػ ًي ييٍحتىهى ػػػاؿى ًبأىىَّػػػ ػػػا أىهى كىهى ػػػا، كى ًٍهى ػػػكَّفى ًفي ًٍ(، فىسى ًٍ(، ك)أىٍلًقػػػ ػػػؿى ًفػػػي )أىٍرًجػػػ عى

ٍىاىن  ٍىا )هي ؿى ًفي ًً، كىكى ى ٌيكى ًبفىٍتًح اًلهيـً ًفي ًقرىاءىًت ٌىا(، كى ٍجًرا . اىتٍِ.)هى  ا( ًبيىاءو
ػػػ ـى زً لىػػػ ؿي كَّ األى  رى ًسػػك كي لىػػػ ًي ىَّػػػأًلى  ؛[اءي اليىػػػ تً رى ًسػػػكي : ]فى (2)قىٍكليػػػوي  ػػػًفػػػ ًي ٍىػػهً  رَّ ا فىػػػهى  كى ٌيػػػكى  ،ؿً كَّ األى  فً اكً ي السَّ

 .  ري سٍ الكى 
ػمىػعى  اؼي القىػ تً نى كى سىػقىٍكليوي: ]كى  ػكى  ،يػؼً فً خٍ التَّ  دً ٍ ػف قى م: ًهػأى  ر[؛كىػا ذى ى مى - يػؿى قً كى  (،ؼو ٍتػكى )ي ا ًفػهى

 : ]الكافر[(3)اؿى ف قى هى  ةً غى ِ لي مى عى  افى كى سٍ اإلً  فَّ إً  :-اضن يٍ أى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   مٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  اى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػً فٌ  يتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػؽٍ  كمى

 
ًرٍزؽي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ميٍؤتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه  ا كى  كىغى

 .ًي اىي يى بى  ؽى بى سى كى  (ًى مٍ بى أي  ـٍ لى )ي ا فً هى كى  اؼً ِ القى مى عى  ـى ازً الجى  طى مى سى فى  ،اي  سً ىى  اءى اليى  ؿى عى جى  ًي ىَّ أى كى  
ٍى  ّـَ ضي ف يى أى  اسي يى القً  افى كى  :اؿي قى د يي قى فى  ةً مى هٍ ِ الجي مى عى كى  ٌيػ، بىػةن ىى اكً سى  اءن يى  سى يٍ ا لى ٍى مى بٍ قى  فى اكً السَّ  فَّ   أًلى اءى ال  كى ؿ 

ػ ؼه رٍ حى  ػيي كى  (.ًي ٍىػعى )كى  (،ًي ىٍ هً ػ)كىػ يحي حً  ى ػـ يى مىػفى  ،ئه ارً طىػ كفى كي السُّػ فَّ أى ًبػ :ابي جى  ًي ىَّػِ أى مىػعى  ؿً ٍ ػِ األى لىػا إً رن ظىػا ىى ٍى هَّ ضي
ك لىػكى  ،ةو مى ً ػ يػرً غى ا بً ٌى رً ٍسػِ كى مىػعى  ؿي اًهػالحى  كى ٌي  يفً رى هٍ األى  كعي هي جٍ هى فى  .اءو يى بى  ةى رى سٍ الكى  ؿً  ً ـ يى مى فى  -اضن يٍ أى – ظى فٍ ِ المَّ اعى رى 
ػػرى  ػػيٍ أى – اؼً القىػػ رى ٍسػػِ كى اعى ػػكى لى  -اضن ٍىػػ رى سى ػػهى  اءى ال ػػيٍ أى – اؿى قىػػف يي أى  في ًكػػهٍ يي كى  ،ةن كلى ك ي ٍىػػ رى ٍسػػكى  إفٍ  :-اضن  كفً دي ًبػػ اءً ال
اٍى ىَّ أًلى ب/ 106/ؽ  ـً ازً مجى لً  ـً البلَّ  ؼً ذٍ حى  ؿى بٍ قى   ـً كٍ الحي  ابً حى  ٍ تً سٍ اًل  ؿو  ٍ كى 

ػهى  تٍ اىىػك كى لىػ (4) ٍىػ تً اىىػكى لى  ةن كدى كجي  اءي ال
 .ةن سى مى تى خى هي  ةن كرى سي كٍ هى 

ًٌ القى  دً بٍ عى  بى ٌى ذٍ م: هى أى  [؛ؼي نٍّ صى المي  هي ارى تى اخٍ : ]كى (5)قىٍكليوي   .  (6)رً ا

                                                             
. الككفػة أٌػؿ قػارئعهػر:  أبػك بػالكالء، األسػدم الهغيػرة بػف سػميهاف بػف حفػصٌػػ(: 180يهاف)تحفص بف سػم ((1
ػك بقراءتػً، عا ػـ أ ػحاب أعمػـ ككاف. بهكة كجاكر بغداد، ىزؿ . ابػف الجػزرم، غايػة لىٍايػة كربيبػً اهرأتػً ابػف ٌك

 (.1/156(، كابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج1/254في طبقات القراء )ج
2).) ٌيكى الكىٍسري  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
ػي القاؼ سكف حيث( يتؽٍ  كهف) :قكلً يلـ يىسب البيت لقائؿ هعيف، كالشاٌد ف ((3  الجػاـز كسػمط ،الفعػؿ عػيف ٌك

هىػفٍ ﴿ :تعػالِ قكلػً هػف هػأخكذ البيػت كهعىػِ. الكسػر كقياسٍا ،عميٍا ًى  يىتَّػؽً  كى ًي  يىٍجعىػؿٍ  المَّػ ًي ( 2) هىٍخرىجػان  لىػ ٍقػ يىٍرزي  ًهػفٍ  كى
ٍيػػػػػثي  (، كابػػػػػف جىػػػػػي، الخ ػػػػػائص 5/332السػػػػػيرافي، شػػػػػرح كتػػػػػاب سػػػػػيبكيً )ج [.3 ،2: الطػػػػػبلؽ] ﴾يىٍحتىًسػػػػػبي  ال حى
(، أبػػػك حيػػػاف، التػػػذييؿ كالتكهيػػػؿ فػػػي شػػػرح كتػػػاب التسػػػٍيؿ 1/218(، كابػػػف هىظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج1/307)ج
 (.1/210)ج
 ( في )ط(: )ألىً(.(4
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هذٌب عبد القاٌر(. ((5
 (.1/209( الجرجاىي، الهقت د في شرح التكهمة )ج(6
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ػػ: ]أى (1)قىٍكليػػوي  ػػتى يى  فٍ أى  ؿى ٍصػػاألى  فَّ ى أى لىػػإً  ارى شى ، ةً دى اًعػػالقى  :ِىىػػعٍ هى بً  -اىىػػٌي - ؿي ٍ ػػاألى  [رً ٍسػػالكى بً  (2)ؾى رَّ حى
ػػيٍ أى – يؿً لً الػدَّ كى  بً حى ٍ ػػتى سٍ الهي كى  حً اجً الػػرَّ  :ِىىػػعٍ هى بً  حً بلى طً ي االٍ ػػًفػػ ؽي مىػطٍ يي كى  ػػد أى قىػػكى  ،-اضن ي ابً تىػػي كً ًفػػ ؾى ًلػػذى  تي حٍ كضى
 .(يؼً رً عٍ التَّ )

 ِ. لى كٍ أى  ؾى لً ذى بً  ري سٍ الكى  افى كى  كفً كي السُّ  فً عى  يضً كً عٍ ِ التَّ لى ا إً ىى ٍي ٌى  بى يٍ تً احٍ كى  [ضي اكي عى ا التَّ مى يي نى يٍ : ]بى (3)قىٍكليوي 
ـى قىػهى  يفً ضى كى العً  دً حى أًلى  ةن اهى قى إً  [وي نٍ ا مً ضن كى قىٍكليوي: ]عً  ػ أى الى  ،رً اآلًخػ ا ػ دً حى ـى قىػهى  يفً دى الضِّ ػا ا ػمىػعى  رً آلخى ا ِ هى

 ض.  .ـى ٌى كَّ تى 
ػػقىٍكليػػوي: ]كي  ػػالػذً  رً ٍسػػالكى  يػري غى  [رً ٍسػػالكى  يػػرً غى  كبً جي ػإً  ،ًً ًبػػ ؾى رِّ م حي ػػأى  حه تٍ ا فىػػهَّ ػػٍي ىٍ هً  ؿ، كيػكى  ،ُـّ ك ضى ػػا إً هى ا هَّ

ػػػأى  اره تىػػػخٍ ك هي أى  به اًجػػػكى  ػػػ في كػػػكي يى فى  ،زه ائً ك جى ػػػقٍ أى  ةى تى سى ػػػكى  اـو سى ػػػكى ا ذى هى ػػػكى  ،ارٌى ػػػ فى ا ًهػػػىىػػػٍي ٌى  يـً ًسػػػقٍ التَّ  ـي دى عى  ؼى بلى ًخػػػ حً ارً الشَّ
 .  ًً تً قى يٍ رً طى 

ػ [هً رً ى آًخػلى إً  عً مٍ الجى  يـً ي مً فً  ٍـّ الضَّ  كبً جي كي : ]كى (4)قىٍكليوي  ٌيػذى ٌى ػبَّ ري كى  ،كري ٍي ٍشػالهى  كى ا   دى شىػىٍ أى  ،تٍ رى ًسػا كي هى
 : ]الكاهؿ[.(5)اءي ػػػرَّ الػػػفى 

                                                             
قاؿ ابف الحاجب: حكاأل ؿ الكسرح. قاؿ الجاربردم: حأشار إلِ أفَّ األ ؿ أف يتحرؾ بالكسر لها قيػؿ هػف أفَّ  ((1

كف، فمها ثبت بيىٍها التعػاكض كاهتىػع السػككف فػي الجـز في األفعاؿ عكضي الجرِّ في األسهاء، كأ ؿ الجـز السك
ػا هىػً، فػإف حػرؾ بغيػر الكسػر، فػذلؾ لعػارضو اقتضػِ كجػكب غيػر الكسػر أك  بعض الهكاضع جعمػكا الكسػر عكضن

(، كشػاٌيف، هجهكعػػة الشػافية، شػػرح 78اختيػاري أك جػكازيح. ابػػف الحاجػب، الشػػافية فػي عمهػػي ال ػرؼ كالخػػط )ص
 (.583-1/582الجاربردم )ج

فػػي )ط(، )ؾ(، ك)ـ(: )تحػػرؾ(، كيػػرل الباحػػث أىٍَّػػا )يتحػػرؾ(  ليسػػتقيـ الهعىػػِ، ككردت فػػي شػػرح الجػػاربردم  ((2
 بٍذا المفظ.

ؼى طى  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:( (3 (.)ًهفى الشَّاًرًح ًخبلى ًً  ًرٍيقىًت
ػا( (4 ػذي الهخالفػة إهَّ كجكبنػا أك اختيػارنا أك جػكازنا،  األ ؿ في الساكف أف يحرؾ بالكسر، كقد خبلؼ ٌذا األ ػؿ، ٌك

ػا–فالكجكب ككجكب ضِـّ هيـ الجهع بشرط أال يقع بعد الهػيـ ٌػاء قبمٍػا كسػرة، أك يػاء. كهػف ذلػؾ  ضػـ ذاؿ  -أيضن
ٍىػػػػذي(، فالتحريػػػػؾ بالحركػػػػة األ ػػػػمية أكلػػػػِ. اليػػػػزدم، شػػػػرح الشػػػػافية  (  ألفَّ أ ػػػػمٍا )هي ػػػػذي اليػػػػـك ػػػػٍذ( فػػػػي قكلػػػػؾ: )هي )هي

 (.1/251)ج
ػػك فػػي الهػػدح، كالشػػاٌد فيػػً: )ٌػػـً القضػػاة(، ك)هػػىٍـً الحكػػاـ( حيػػث كسػػر هػػيـ البيػػت لػػـ  ((5 يىسػػب لقائػػؿ هعػػيف، ٌك

 ذلػؾ يكػكف أف :أحػدٌها: كجٍػيف الهػيـ كسػر يحتهػؿ (القضػاة ٌػـً ): قكلػً :جىػي ابػف قاؿالجهع، كاألكلِ أف تضـ. 
 المفػظ هػف السػاكىيف اللتقػاء اليػاء فحػذؼ ،(عميٍهػي) :قػاؿ هػف لغػة عمػِ ذلػؾ يكػكف أف :كاآلخػر الساكىيف، اللتقاء
ػك ابػف جىػػي،  .يػػاء غيػر هػػف الهػيـ بكسػػر (عمػيٍـً ) :قػػاؿ هػف لغػػة عمػِ يكػػكف أف ثالػث ككجػػً. الكقػؼ فػػي يىكيٍػا ٌك

(، كأبػػك حيػػاف، 1/134(، كابػػف هالػػؾ، شػػرح التسػػٍيؿ )ج1/46(، كابػػف جىػػي، الهحتسػػب )ج3/134الخ ػػائص)ج
 (.1/346(، كالسيكطي، األشباي كالىظائر )ج2/175التذييؿ كالتكهيؿ في شرح كتاب التسٍيؿ )ج

 ( زائد في )ؾ(: )قكلً(.(6

ـي  ـٍ  فىييػػػػػػػػػػػ رىاؤيىيػػػػػػػػػػػـٍ  كىىيػػػػػػػػػػػـٍ  بطػػػػػػػػػػػانىتييي زى كي
(6) 

 
ـً   ػػػػػػػػػػػػػػػاةي  كىىيػػػػػػػػػػػػػػػ ـً  القيضى ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍنيي ـي  كى كَّػػػػػػػػػػػػػػػا  الحي
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[يي نٍ مً : ]فى (1)قىٍكليوي  ـٍ مىٍف يىٍكًسري ًمٍنيي ـ , كى ُـّ  ـ مىٍف يىضي كىالضَّ
ًً قىرىأى أىٍكثىري القيرَّاًء. (2) ًب ، كى ٍىري  أىٍش

(ذٍ مي )ي كا فً م  ضى  ؾى لً ذى كى قىٍكليوي: ]كى 
ػبً  اءى ا جى هَّ هً  [(3) ػا ً كى  ِـّ الضَّ  (دي ٍعػبى )كى  (ؿي ٍبػقى ) يفً ىى اكً السَّػ (4)ياىً ثىػ افى ف كى

ػػلى  ػػهَّ ػػالهي  ؼى ذً ا حي ًً لى إً  اؼي ضى ػػا جى يىػػىً بي كى  يػػ ػػٌي اءى ىى ؿ بى عى ػػٍي لى  فٍ كيػػـ يى لىػػ ةو كىػػرى ِ حى مىػػا عى هى اهى
ػػكى  ،ابً رى ٍعػػاإلً  دى ٍىػػعً  (5) ػػ يى ًٌ  ةي هَّ الضَّ

ػبى اتٍ  (ذي ٍىػهي )كى  .ابً رى ٍعػاإلً  اؿً حى بً  اءً ىى البً  اؿي حى  سي بً تى مٍ  يى بلى فى  ،ؿى  ى ا حى هى ا لً رن بٍ جى   (ـي ٌيػ)ِ مىػ عى بلن ٍهػحى  (حػفي ىى )كى  ،يـً مًهػا لً اعن
 .(كهي ٌي ) كى ٌي كى  ،يً رً يٍ ظً ي ىى فً  اكً الكى كى  (حفي ىى )ي فً  ةي كى رى الحى فى 

ػ: ]لً (6)قىٍكليوي  ػذى ًلػكى  (،ذي ٍىػهي ) ًي مى ٍ ػأى  فَّ أى  فى ًهػ يرً غً ٍ ػي التَّ ًفػ تى ٍفػرى ا عى هىػم: لً أى  [؛تى ٍفػرى ا عى مى ِ مىػعى  رى غِّ ا  ي
 ا.ٍى كلً  ي ِ أي لى إً  اءى يى شٍ األى  دُّ ري يى  يرى غً  ٍ التَّ  فَّ   أًلى (ذو يٍ ىى هي )

 .اً  ـً اسٍ ي فً  يـً خً فٍ التَّ  اءً قى بى لً   [ ً تٍ الفى  ارً يى تً اخٍ كى قىٍكليوي: ]كى 
ػ دٍ قىػػقىٍكليػوي: ]كى  ػإً  :افً تىػػمَّ ف عً م: ًهػأى  [؛رَّ مى  ازي رى ًتػػ: االحٍ ةي يىػاىً الثَّ كى  .اً  ـً اٍسػ ـً الى  يـً ًخػػفٍ تى  ةي ظىػافى حى هي  :اهى ٌي ادى حى

ـى الهً  رى سى ك كى لى  يفى تً رى سٍ كى  فى يٍ بى  اءو يى  كعً قي ف كي هً   .ي
] ك ٍبفي عيبىٍيدو قىٍد قىرىأى ًبًو عىٍمري ًً غىٍيرييي  قىٍكليوي: ]كى قىٍد سىبىؽى -اضن يٍ أى  –قىرىأى ًب ، كى

(7)  . 
ٍمػػوي القيػػرَّاءي[  ـٍ تىٍقبى دَّيي الزىهخشػػًرمُّ قىٍكليػػوي: ]لىًكػػٍف لىػػ رى

ػػيٍ أى  –  ػػرَّأى  :(8)ؿى يػػقى  ،-اضن ًي  كىٍيػػؼى تىجى ػػبي ًهٍىػػ كالعىجى
كىأىىَّػػ ٍىًزلىػًة، كى كؼي الهى ٍعػػري ٌيػػكى ًعٍىػدىيي هى ٍهػػرًك ٍبػًف عيبىٍيػػدو  كى مىػِ عى ػيى عى ًٌ ػػا  هى : كى ًً  -أم: القػػراءةي ًبالكىٍسػػرً -ًي ييًريػػدي ًبقىٍكًلػ

ًي.  ٍى ـٍ تىً حَّ عى ًي  أىم: لى ٍى ٍقبيكلىةو عى ٍقبيكلىةو  أىٍَّا غىٍيري هى  ًبهى

                                                             
ر، فيجػػكز الضػػـ كالكسػػر، كالضػػـ أشػػٍر، فهثػػاؿ الٍػػاء إذا سػػبقت هػػيـ الجهػػع بٍػػاء قبمٍػػا يػػاء أك حػػرؼ هكسػػك  ((1

(. بيىهػػا اعتبػػر الرضػػي أفَّ  ًو اليػػـك ـي ػػ ًٍ (، كهثػػاؿ الٍػػاء الهسػػبكقة بحػػرؼ هكسػػكر: )ًب ًو اليػػـك ـي ًٍ مىػػٍي الهسػػبكقة بيػػاء: )عى
: عهػرك أبػي كقػراء الكسػر، الهيـ في فاألشٍر هكسكرة ٌاء بعد كاىت إذا لجهعا هيـ أف كذلؾالكسر أشٍر، فقاؿ: ح

ًٍـً الذِّلَّػػةي ﴿ مىػػٍي ػػـً األىٍسػػبىابي ﴿[، ك61]البقػػرة:  ﴾عى ًٍ جػػ الٍػػاء تبػػاعإل كذلػػؾ [166]البقػػرة:  ﴾ًب  هػػا سػػائر هيٍجػػرىل الهػػيـ راءكا 
 (.2/241الهشٍكرح. الرضي، شرح الشافية )ج خبلؼً  عمِ القراء كباقي لمساكىيف، حرؾ

 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )الضـ(.(2
(، كابػػف 2/212ابػػف جىػػي، سػػر  ػػىاعة اإلعػػراب )ج .الػػذاؿ بكسػػر (الميمػػةً  هيػػذً )ك (،اليػػكـً  هيػػذً ) المحيػػاىي حكػػِ ((3

 (.3/127يعيش، شرح الهف ؿ )ج
 ( في )ؾ(: )يأتي(.(4
 ( في )ـ(: )لـ تكف عىد اإلعراب لٍها(.(5
6).) ًتيفى لىك كىسىرى الًهيـى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىٍسرى
(، 1/559. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية )ج[2-1: عهػػػػراف وؿ﴾ ]ا( 1) الػػػػـ﴿: -تعػػػػالِ-يق ػػػػد فػػػػي قكلػػػػً  ((7

 (.1/574ك)ج
 (.3/14، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج( السهيف الحمبي(8
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ػ لً االن قى ثٍ تً اٍسػ  فً يٍ العىػ ةً هَّ ضى لً  اعي بى تٍ ا اإلً هَّ : إً يفً رً هٍ أى  دي حى أى  ًي ٍي جٍ كى  [ٍـّ الضَّ  ازً كى جى كى : ]كى (1)قىٍكليوي   (ؿعيػفى ) ةً كرى  ي
ًً مً عى  رى  ى تى اقٍ كى  ،ري ثى كٍ األى  كى ٌي كى  ،كفً كي السُّ بً  زً اجً الحى  ؼً عٍ ضى  دى ىٍ عً  ػا ً كى  .حي ارً الشَّػ يػ  أ/107/ؽ عى ًقػكٍ هى  فً اكً السَّػ كعً قيػكي ا لً هَّ
ٍى  كى ٌي كى  ،كـً هي ضٍ الهي  ٍى  ؽى ارى فى كى  ،ؿي  ٍ األى  ًي ىَّ أى  -اري تى خٍ الهي  كى ٌي كى - يً رً سٍ كى  ًي جٍ كى كى  ،ةي زى هٍ ال ػفً االىٍ بً  ةى زى هٍ ال ًً ًبػكى  ،اؿً  ى

 ـي مى ٍسػيى  (2)
ا– ؿي  ٍ األى  قُّؽً  ةً ضى ارى عى ف هي هً  -أىٍيضن  .  (3)ؿً قى الثِّ  تىحى

ػػػػ ػػػ يى بلى فىػػػػ  اٍىػػػػتً هى مً كى  ةً يغى ي ً ػػػم: ًفػػػػأى   [ةه يَّ مً ٍصػػػػأى  ةه مَّ قىٍكليػػػوي: ]ضى ػػػػ (4)رُّ ضي ػػػ ـي دى عى ي ًفػػػػ (جى رى ٍخػػػػأى ) ةً هَّ ضى
ؿي هى ٍشػػتى كى  ،ؿً اًعػػػمفى لً  اءً ىىػػي البً ًفػػ (ئى زً ٍٍ تي اٍسػػ)ي، كاًضػػالهى 

ػػكى  ةى رى دَّ قىػػػالهي كى  ةى قىػػقَّ حى الهي  ةى يَّ مً ٍ ػػاألى  (5) ػػػًذيً  .ؿى ثَّػػا هى هى ٌى ًهػػٍف   :كى
ٍعفىػػرو  (6)﴾شَ فََمااِه اْظااطُ ﴿ ًفػػي ًقػػرىاءىًة أىًبػػي جى

ّـَ رى رى طى األىٍ ػػؿى )اٍضػػ ، ًبكىٍسػػًر الطَّػػاًء  ألىفَّ (7) ( فىىيًقمىػػًت الكىٍسػػرىةي، ثيػػ
ٍعىىِ  ًً: ﴿أيٍدًغهىًت الرَّاءي ًفي هى قًَّة، كىهىا ًفي قىٍكًل اًثمىًة ًلمهيٍستىحى ٍىٍيًف،  (8)﴾َاذُ ْغااأِن األىٍ ًميًَّة الهيهى ػًد الػكىٍج مىػِ أىحى عى

: )اغٍ  .كي كي دي كىاألىٍ ؿي ًذفىًت الكىاكي هَّةي الكىاًك، أىٍك ىيًقمىٍت، ثيّـَ حي ًذفىٍت ضى   ا(، فىحي

ػػ(9)قىٍكليػػوي  ػػإً  [ةه يَّ مً ٍصػػأى  ةه مَّ : ]ضى ػػكى  ايقنػػقً حً ا تى هَّ ػػا كى يرن دً ٍقػػك تى أى  ،(10)﴾اْ ااُشجْ  قَالَاادِ ي ﴿ا ًفػػهى  :تً اًلػػقى )ي ا ًفػػهى
 .  يفً كرى كي ذٍ الهى  يفً الً ثى الهً  ؼي ىِّ  ى الهي  دى رى كٍ ا أى ذى لً ، كى (مزً اغٍ 

ػػػرى حى  تٍ مىػػػقً ىي  [(مكً زي اٍغػػػ) ؿي ٍصػػػاألى  ذً قىٍكليػػػوي: ]إً  ػػػلىػػػإً  اكً الػػػكى  ةي كى ػػػ دى ٍعػػػا بى ٍىػػػمى بٍ ا قى ِ هى ِ قى التى فىػػػ ،ًً ًتػػػكى رى حى  بً مٍ سى
 .ؼي لً األى  ؼى ذً حي فى  ،افً ىى اكً سى 

                                                             
يككف الضػـ جػائزنا فػي التقػاء السػاكىيف إذا كػاف بعػد السػاكف الثػاىي ضػهةن أ ػميةن فػي كمهتػً، تحقيقنػا أك تقػديرنا،   ((1

ػػا تىٍقػػًديرنا أىك ،[31]يكسػػؼ:  ﴾اٍخػػريجٍ  قىالىػػتً ﴿ :-تعػػالِ–تحقيقنػػا كهػػا فػػي قكلػػً  –، كفػػي قكلػػً (اٍغػػًزم: قىاًلػػتً ) ًفػػي كىهى
ؤهاٍ  ًإفً ﴿: -تعالِ ، 176]الىساء:  ﴾اٍهري [ ال يجكز إال الكسر  ألفَّ ضهة الراء ليست أ ػمية، فأىػت تقػكؿ: ٌػذا اهػرؤه

ػً، كفػي )قالػًت ارهيػكا( الضػـ عػارض، كاأل ػؿ: ارهيػكا، فيجػب الكسػر،  ، فعيىػً تػابع الهى كرأيتي اهرأن، كهررت باهرئو
ـي ﴿: -تعالِ–كفي قكلً  ٍك كمهة أخرل، فبلـ التعريؼ كمهة كحكـ  [ جاء الحرؼ الهضهـك في57]األىعاـ:  ﴾ًإًف الحي

-1/585(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج504-1/502كمهة أخرل، فيجب الكسر. ركف الديف، شرح الشافية )ج
586.) 

 ( في )ط(: )كبً يسمـ األ ؿ هف تحقؽ هعارضة الثقؿ(.(2
 في )ـ(: )الفعؿ(. ((3
 ( في )ؾ(: )يرد(.(4
 في )ط(، ك)ؾ(: )تشهؿ(. ((5
 [.115[، ك]الىحؿ:145[، ك]األىعاـ:3[، ك]الهائدة:173]البقرة:( (6
 هػف( العشػرة) القػراء أحػد: جعفػر أبػك الهػدىي، بػالكالء، الهخزكهػي القعقاع بف يزيد( ٌػ132ت)القارئ جعفر أبك ((7

. الهديىػػة فػػي تػػكفي. الهجتٍػػديف الهفتػػيف هػػف ككػػاف. بالقػػارئ كعيػػرؼ القػػراءة فػػي الهديىػػة أٌػػؿ إهػػاـ ككػػاف. التػػابعيف
 (.8/186ج) األعبلـ، كالزركمي(، 40ص) كاألع ار الطبقات عمِ الكبار القراء هعرفة، الذٌبي: اىظر

 [.22]القمـ:  ((8
 (.األىًلؼي  فىحيًذؼى  سىاًكىىاًف، فىالتىقىِساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9

 [.31]يكسؼ:  ((10
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اْ  َّلِنِ ﴿ ؼً َلى خً قىٍكليوي: ]بً  ػ ًي ميػثٍ هً  [ي  مً ٍصػأى بً  سى يٍ لىػ اءً الرَّ  َـّ ضى  فَّ  ً فى  (1)﴾اْمُشؤ   بي ًجػيى فى  ،ابً رى ٍعػاإلً  ةي هَّ ضى
ْٔااش  اْتااهُ ﴿، (2)﴾تِغُاااَل   اْصااُمًُ : ﴿-ِالى عىػػتى – ًً كًلػػقى  كً ٍحػػي ىى ًفػػ ري ٍسػػالكى  ػػ فَّ أًلى   (3)﴾ُػَز ػػًٍ يٍ فً  كفً الىُّػػكى  يـً الًهػػ ةى هَّ ضى ا هى
 .ابً رى عٍ ئلً ؿ لً بً  ،ةو يَّ مً  ٍ أى بً  تٍ سى يٍ لى 

ػػ(4)قىٍكليػػوي  ػػ فَّ أى  عى : ]مى  ،يفً ًلػػكَّ األى  فً يٍ الً ثىػػي الهً ًفػػ اءي اليىػػ [ةه ذكفىػػحي مى  ةه كمى مي ٍضػػمى  اكه ك كى أى  اءه ا يىػػيىػػمى بٍ ا قى مى
ػػًٌ كً حٍ ىى كى  ِ كفى أى ًبػػ ؼً ٍطػػالعى  دى ٍىػػعً  ـي ٍكػػالحي  فً ـ: إً ًٍ كلً قىػػلً   ةن كفىػػذي حٍ هى كى  ةن كهى هي ٍضػػهى  دى رى ٍفػػأى كى  .يً كً ٍحػػىى كى  ثً اًلػػي الثَّ ًفػػ اكي الػػكى كى  ،اهى
ػػ ػػػ دً كٍ عى ػػػا ًٌ رً يٍ غى كى  ارً بىػػخٍ األى كى  يرً هً الضَّ ػػأًلى هى ػػػ دً حى ػػيى  (5)بلى فىػػػ ،اءً يى ٍشػػاألى  كً أى  يفً يئى الشَّ – كؿى قيػػػف تى أى  ؾى لىػػكى  ،ةي قىػػػابى طى الهي  كزي جي
 ي.اىً الثَّ  ةً لى الى دى لً   ؿً كَّ األى  فى هً  تٍ فى ذً حي : -اضن يٍ أى 

ٍضػػػميكمىةه  كىاكه : ](6)قىٍكليػػػوي  ًهػػػفى  ًلميىػػػاًء، ً ػػػفىتىافً  [مىٍحذيكفيػػػةه  مى ٌيػػػكى  الهىٍعطيػػػكؼً  كى ٍحػػػذيكفىتىاًف، الػػػكىاكي  كى  هى
ػػػػعى  تىٍقػػػػًديرييي: ػػػػا أىفَّ  هى ٍىػػػػا هى ٍضػػػػهيكهىةه  يىػػػػاءه  قىٍبمى ػػػػكيا )الى  اليىػػػػاًء: ًهثىػػػػاؿي  هىٍحذيكفىػػػػةه، هىضػػػػهيكهىةه  كىاكه  أىك هىحذيكفىػػػػةه  هى  تىٍىسى
،) )اٍخشىكيا الفىٍضؿى (، كى ًهثىاؿي  القىٍكـى  . اى( )دىعىكيا الكىاًك: كى

 .يرً هً الضَّ  اكً م: كى أى  ا[؛يى يكي رً حٍ تى قىٍكليوي: ]فى 
 . عً هٍ الجى  اكً كى كى  ،يرً هً الضَّ  اكً م: كى أى  [؛ؾى لً ذى  يرً ي غى قىٍكليوي: ]فً 
ُِ اْصرَطَْؼىَا﴿ :فم: هً أى  ا[؛مى يي نٍ مً  ؿٌّ كي  تٍ يى بٍّ قىٍكليوي: ]شي   .  (كـى ا القى كي شى اخٍ )، كى (7)﴾لَ
ػػػاخٍ ) :كي ٍحػػػنى  ,اكه كى  تٍ رى ًسػػػكي قىٍكليػػػوي: ]فى  ػػػاخٍ ) :اؿى قىػػػيي  فٍ أى  (8)ًي اسيػػػيى قً كى  [(ـى كٍ ا القىػػػكي شى  ًً ًكػػػحٍ ـ يى لىػػػكى  (فَّ كً شى

يػٍػً ؿه يٍ مً قى  كى ٌي كى  ،بً رى العى  فى هً  كـو قى  فً عى  يي ري يٍ غى  ايي كى حى كى  ،سػًػيػػبىػػكى
(9)  . 

                                                             
 [.176]الىساء:  ((1
 [.7]هريـ:  ((2
 [30( ]التكبة: (3
، كال تىسػكيا الفضػؿ، كدعػكيا ا، فػإفَّ الضػهة هػف جػىس الػكاك،  ((4 اختير الضـ في كاك الضهير، ىحك: اخشػكيا لقػـك

ػػا، هػػع أفَّ قبمٍػػا يػػاء أك كاك هضػػهكهة هحذكفػػة فتحريكٍػػا بحركػػة الحػػرؼ الهحػػذكؼ  فٍػي أشػػد، هىاسػػبة لٍػػا هػػف غيٌر
الء ه ػػػطفكيا ا  ألفَّ كميٍهػػػا يػػػدؿ عمػػػِ الجهػػػع الهػػػذكر، أكلػػػِ، كىزلػػػكا كاك الجهػػػع هىزلػػػة كاك الضػػػهير، ىحػػػك: ٌػػػؤ 

ّـَ شػػبٍت كمهىٍهػػا  ػػك الـ الكمهػػة، ككسػػرت الػػكاك فػػي غيػػر ذلػػؾ، ىحػػك: لػػًك اسػػتطعىا، ثػػ ، ٌك كقبمٍهػػا حػػرؼ هضػػهـك
ػػك قميػػؿ شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػرح  (، كضػػهت كاك )لػػًك اسػػتطعىا(، ٌك ب ػػاحبتٍا، فكسػػرت كاك )اخشػػكيا القػػـك

 (.2/243(، كالرضي، شرح الشافية )ج587-1/586الجاربردم )ج
 ( في )ـ(: )كال(.(5
 (.القىكـى  كىاٍخشيكاساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6
 [.42( ]التكبة: (7
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )قياسً(.(8
 (.1/478أبك حياف، تفسير البحر الهحيط )ج ((9
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ضػػمٍَّت ًفػػي نىٍحػػًك: ﴿ قىٍكليػػوي: ُِ اْصاارَطَْؼىَا]كى ًي ًقػػراءىةي األىٍعهىػػش [(1)﴾لَاا ًهٍىػػ
كىاٍبػػًف  ب/107/ؽ ،(2)

ثَّػػابو  كى
ٍِمْ ﴿ (3) ْٕ ُِ اغَلَْؼااَد َػلَاا ذي (4)﴾لَاا ٍعفىػػرو ًكػػ، كى ، كىأىًبػػي جى ػػٍف ىىػػاًفعو ػػًت األيٍكلىػػِ،  -أيضػػان  - رى ذلػػؾى عى ػػا فيًتحى كىريبىهى

كىايي األٍخفىػػشي  قيٍطريب(5)حى ، كى
ًي: ًقرىاءىةي: يىٍحيىِ ٍبًف يىٍعهيرى . (6) ًهٍى كى

ٍيًرًي: ﴿ (7) ا الَعاَللَحَ كىغى َُ  .حً تٍ الفى بً  (8)﴾اْشرََش

                                                             
 [42]التكبة: ((1
 ٌػ( سميهاف بف هٍػراف األسػدم بػالكالء، أبػك هحهػد، الهمقػب بػاألعهش: تػابعي،148 -ٌػ 61األعهش) ( سميهاف(2

: أ ػمً. الحػافظ، الكػكفي، هػكالٌـ الكػاٌمي، األسػدم هحهػد أبػك، كالهحػدثيف الهقػرئيف شػيخ، اإلسػبلـ شػيخ. هشٍكر
ًً  بقرية كلد: فقيؿ. الٌرمٌ  ىكاحي هف  عاشػكراء يػـك كذلؾ -عىً ا رضي– الحسيف قتؿ يـك طبرستاف أعهاؿ هف أيهِّ
 رضػي – أيبػي بػف ا عبػد كعػف، هالػؾ بػف أىػس عػف ركل. طفػبلن  الككفة إلِ بً كقدهكا(، ٌػ61)كستيف إحدل سىة
ػػا كػػاف. الككفػػة فػي ككفاتػػً كهىشػػأي - عىٍهػا ا  قػػاؿ حػػديثنا، 1300: ىحػػك يػركم كالفػػرائض، كالحػػديث بػالقروف عالهن

 السػبلطيف يػر لػـ: قيػؿ(: ٌػػ902ت)السػخاكم كقػاؿ. ال الح كالعهؿ، الىافع العمـ في رأسنا كاف(: ٌػ748ت)الذٌبي
، الخطيػب: البغػدادم: اىظػر. كفقػري حاجتػً شػدة هػع األعهػش هجمػس فػي هػىٍـ أحقر هجمس في كاألغىياء كالهمكؾ
 (.6/344ج) الىببلء أعبلـ سير، كالذٌبي(، 9/13ج) بغداد تاريخ

ثَّاب) (3) ـ( يحيِ بػف كثػاب األسػدم بػالكالء، الكػكفي: إهػاـ أٌػؿ الككفػة  721 - 000ٌػ ع  103 - 000ابف كى
 (.176/ 8القروف. تابعي ثقة. قميؿ الحديث، هف أكابر القراء. الزركمي، األعبلـ )جفي 

 [.18]الكٍؼ:  ((4
 الهعػركؼ الحسػف، أبػك الب ػرم، ثػـ البمخػي بػالكالء، الهجاشػعي هسػعدة بػف سعيد( ٌػػ215ت)األكسط األخفش ((5

 ك ػىؼ. سػػيػػبػػكيػػػً عػف العربيػة كأخػذ الب ػرة، سػكف. بمػخ أٌؿ هف كاألدب، بالمغة عالـ ىحكم،: األكسط باألخفش
(، الهمػكؾ كتػاب)ك(، الشػعر هعػاىي)ك(، االشػتقاؽ)ك(، الهعػاىي أبيػات شػرح)ك(، القػروف هعػاىي تفسػير: )هىٍػا كتبنا،
. عشػػر سػتة فأ ػبحت عشػر خهسػة البحػكر جعػؿ قػػد  الخميػؿ ككػاف( الخبػب) بحػر العػركض فػي كزاد(، القػكافي)ك

 (.2/380ج) األعياف كفيات، خمكاف ابف: اىظر
 هػف كالمغػة، بػاألدب عػالـ ىحػكم،: بقطػرب الشػٍير عمػي، أبػك أحهد، بف الهستىير بف هحهد( ٌػ206ت)قيٍطريب ((6
ك. الىظاهية الهعتزلة رأم يرل كاف. الهكالي هف. الب رة أٌؿ  لقػب كقطػرب. المغػة فػي( الهثمػث) كضػع هػف أكؿ ٌك
 لغػة،( الىػكادر)ك(، القػروف هعػاىي: )كتبػً هػف. العجمػيٌ  دلػؼ أبي أكالد يؤدب ككاف. فمزهً( سيبكيً) أستاذي بً دعاي
 غريػػػب)ك(، ك ػػػفاتٍا الكحػػػكش البٍيهيػػػة اإلىسػػػاف فيػػػً خػػػالؼ هػػػا)ك(، اإلىسػػػاف خمػػػؽ)ك(، األضػػػداد)ك(، األزهىػػػة)ك

 (.7/95ج) األعبلـ، كالزركمي(، 312/ 4) األعياف كفيات، خمكاف ابف: اىظر(. الهثمثات) أٌها(. الحديث
. اله ػاحؼ ىقػط هػف أكؿ: سميهاف أبك العدكاىٌي، الكٍشقِ يعهر بف يحيِ( ٌػ129ت)العىٍدكاىي يعهر بف يحيِ ((7
 الرسػائؿ كتٌػاب هػف العػرب، كلغػات كالفقػً بالحػديث عارفنػا التػابعيف، عمهاء هف ككاف. الب رة كسكف. باألٌكاز كلد

. الػدؤلي األسػكد أبػي عػف كالىحػك أبيػً، عػف المغػة كأخػذ. ال ػحابة بعػض أدرؾ. كتقعػر إغػراب لغتً كفي الديكاىية،
ا، ككػاف  لفضػؿ اىتقػاص غيػر هػف البيػت ألٌػؿ كتشػيع. هتكمػؼ غيػر فيػً، طبيعػة الهحضػة، بالعربيػة يىطػؽ ف ػيحن
ـ  فطمبً أسمكبً، بقكة الحجاج كأعجب. رسائمً كاتب فكاف( 83 سىة) خراساف إلِ الهٍمب بف يزيد ك حب. غيٌر
 (.8/177ج) األعبلـ، كالزركمي(، 6/173ج) األعياف كفيات، خمكاف ابف: اىظر. العراؽ إلِ فجاءي يزيد، هف
 [.16( ]البقرة: (8
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ٍـّ ًفػػي نىٍحػػًك: )ري  :قىٍكليػػوي  ػػ ػػكىاًز الضَّ كىجى ػػاـً ًفػي ليغىػػةً   [(1)دَّ(]كى ٍيػػرً  أىم: ًباإًلٍدغى ُـّ  غى ػػ . كىالضَّ ػػاًزيِّيفى الًحجى
ـٍ  ًٍ ًه ٌيكى األىٍكثىري ًفي كىبلى  ًً يػَّػافى  ،ًفي ًي أىبيك حى ٍـ  ،كىغىٍيرييي  (2)قىالى ٍيػًرًٌ ىىاسو كىغى ،  ،كىالفىٍتحي ليغىًة أىسىدو كى كالكىٍسػري ليغىػةي كىٍعػبو

ػػي، ًهػػٍف غىطىفىػػافى  ـٍ حى ٌيػػ تػػي، كى ػػا ليغىػػةي  .كىعى ػػي الفػػؾُّ هيٍطمىقنػػ (3)أىهَّ ًٍ ػػاًزيِّيفى فى : )ايٍرديدً الًحجى ـٍ يىػػٍرديدً ا، فىيىقيكليػػكفى (، (، ك)لىػػ
ـٍ ييػػٍردي  (، ك)لىػػ ػػؿى )اٍردي ك)اٍرديًد الرَّجي ( ًبالكىٍسػػًر، فىقىػػٍط. كى ػػؿى ـٍ تىٍردي ًد الرَّجي ػػا(، ك)لىػػ ٌى ػػا(، ك)اٍردي ٍد ٌى ـٍ يىػػٍردي ٍد ٍديي(، ٍديي(، ك)لىػػ
يى أىٍقرىبي ًإلىِ الًقيىاسً  ًٌ ٍىػا، قىػاؿى كى ػاءى القيػرىوفي ًب ػا جى ٍىا ًفي )التٍَّعًريػًؼ(. كىأىٍكثىػري هى كيو ذىكىٍرتي َ  : ﴿-تىعىػالىِ –  ًلكيجي ََ

َمااْه َْٔحلِااك﴿ ،(4)﴾ذَْمااىُْه ذَْضاارَْك ِشُ  ذِكَ ، ك﴿(6)﴾َّلِْن ذَْمَضْضااُكْم َحَضااىَح  ، ك﴿(5)﴾لْ ََ ُْ اْغُعااْط ِمااْه َصاا ََ﴾(7) ،
اـً ًفي ًِ السٍَّبعىًة: ﴿ كجاءى ًبالفىؾِّ كىاإًلٍدغى َمْه َْٔشذَِذْد ِمْىُكْم َػْه ِدٔىِ ََ﴾(8). 

يػٍػػػً [ري ٍسػػالكى  (9)ذو ًئػػنى يٍ حً  ارى تىػػخٍ المي  فَّ  ً قىٍكليػػوي: ]فىػػ قػػاؿ سػًػيػػبىػػكى
ػػفٍ األى  : إىػػً(10)  في اٍبػػ اؿى قىػػ، كى ري ثىػػكٍ األى كى  حي  ى

 ؿً ٍهػالرَّ  فى ل ًهػكى ا التى هى  كى ٌي  :اكرن  ي قٍ هى  اكً الكى  حً تٍ فى كى  ،ـً البلَّ  رً سٍ كى بً  (12)ل(كى المِّ )كى  .يـو هً تى كى  سو يٍ قى  ةي غى لي  كى ٌي  :(11)افى سى يٍ كى 
ًي قُّ رى تى سٍ ك هي أى 

(13). 

                                                             
ػػا إذا جػػاء  ((1 ػػا لضػػهة العػػيف، كالفػػتح لمخفػػة، كالكسػػر عمػػِ األ ػػؿ، كأهَّ )ريدَّ(، ك)لػػـ يىػػريدَّ( يجػػكز فيٍػػا الضػػـ اتباعن

(، كهىٍـ هف يفتحً، كقكؿ جرير: ]الكاهؿ[  بعدٌا ساكف فالهختار ٌك الكسر، كػ)ريدِّ القكـى
ّـَ   المِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل هىزلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الهىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿى  ذي
 

 األىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  أيكلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشى  
ػػا–كركم البيػػت بالكسػػر كالضػػـ   ٌىػػا( يجػػب الفػػتح  ليىاسػػب األلػػؼ، كفػػي )ريدُّيي(  -أيضن ػػا فػػي )ريدَّ ػػك قميػػؿ شػػاذ، كأهَّ ٌك

ػي لغيػة قميمػة  ألفَّ  يجب الضـ عمِ األف ح، ألفَّ ها قبؿ الكاك ال يجب أف يككف هف جىسً، كهػىٍـ هػف كسػري ٌك
ػػي لغػػة شػػاذة، كلػػذلؾ غمطػػكا ثعمبنػػا. ابػػف  الػػكاك تىقمػػب يػػاء لكسػػرة الٍػػاء، فػػبل يبقػػِ االسػػتكراي، كهػػىٍـ هػػف فتحػػً، ٌك

 (.591-1/587(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج9/128يعيش، شرح الهف ؿ )ج
 (.9/4674اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((2
 ( )غير(: زائد في )ط(.(3
 [.6( ]الهدثر: (4
 [.81]طً:  ((5
 [.120]وؿ عهراف:  ((6
 [.19( ]لقهاف: (7
 [.217]البقرة:  ((8
 ( )حيىئذ(: ساقط في )ؾ(.(9

 (.4/153سيبكيً، الكتاب )ج ((10
هحهػػد بػػف أحهػػد بػػف إبػػراٌيـ، أبػػك الحسػػف، الهعػػركؼ بػػابف كيسػػاف: عػػالـ بالعربيػػة،  (ق299تابػػف كيسػػاف ) (11)

فػي  (الهٍػذبك) (،تمقيػب القػكافي كتمقيػب حركاتٍػا) :أخػذ عػف الهبػرد كثعمػب. هػف كتبػً ، هف أٌؿ بغداد.ا كلغةن ىحكن 
 : الزركمػي،. اىظر(الهختار في عمؿ الىحك)ك (،هعاىي القروف )ك(، غريب الحديث)ك (،غمط أدب الكاتب)الىحك، ك
 (.280/ 6)ج كالحهكم: ياقكت، هعجـ األدباء ،(308/ 5)جاألعبلـ 

 في )ـ(: )الكرل( ((12
 (.1717( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(13
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 .ـٍ غى دٍ ـ يي ك لى لى  ري سٍ الكى  ًي تى كى رى حى  فَّ   أًلى ري سٍ الكى  كى ٌي كى  [وً تً كى رى ى حى مى : ]عى (1)قىٍكليوي 
يي ري يٍ غى كى  يُّ اىً ازى تى فٍ التَّ  ةى ثى بلى ِ الثَّ كى حى  -اضن يٍ أى – ِـّ الضَّ بً  مى كً ري  [رً سٍ الكى بً  (ٍـّ ذي ) مى كً د ري قى قىٍكليوي: ]كى 

(2). 

ػيي نٍ ًمػقىٍكليػوي: ]كى  ػف يى ـ مى ًً كىػىٍ أى كى  ،(3)يٍّ ىِّػجً  في اٍبػ ؾى ًلػػِ ذى كىػحى   [ـ  ضي يػٍػػ ػ فَّ إً  :(4)اؿى قىػفى  ،ر سػًػيػػبىػػكى ػػـ َّ الضَّ  عى هى
 ـ.ًٍ هً بلى ف كى هً  سى يٍ لى  (أؿ)

ٍى  فَّ أًلى  [؛اكى الكى  بى اسً نى تي : ]لً (5)قىٍكليوي   .اؿً الدَّ  دى عٍ بى  ةه عى اقً كى  ؼى لً األى  فَّ أى كى فى  ،ـً دى العى ا كى ٍى ائً فى خى لً  اءى ال
ٍى  فَّ أًلى  [؛اءى اليى  بى اسً نى يي قىٍكليوي: ]لً   .اؿً الدَّ  دى عٍ بى  ةه عى اقً كى  اكى الكى  فَّ أى كى فى  ،ـً دى العى ا كى ٍى ئً فاى خى لً  اءى ال
ًً فً  ـى غى دٍ الهيػ كفى هُّ ضٍ يى  كفى ري ثى كٍ األى فى  [ؼي َلى الخً  يوً فً  عى قى قىٍكليوي: ]كى  ػٍي ىٍ ًهػ، كى اكً الػكى  ةً سىػاىى جى هي لً   يػ  ريي ًسػكٍ ف يى ـ هى

 .ةه يفى عً ضى  ةه اذى ي شى ًٌ كى ، يؼً فً خٍ ِ التَّ مى عى  حي تي فٍ ف يى ـ هى ٍي ىٍ هً كى  ،ةه مى يٍ مً قى  يى ًٌ كى  ،يفً ىى اكً السَّ  اءً قى التً  ؿً  ٍ ِ أى مى عى 
ػهً  [(6)اػػػػبن ػػػمى ػػػعٍ كا ثى طيػمَّ غى قىٍكليػوي: ]كى   فً ٍبػػ أ/108/ؽ رً ٍكػك بى بيػأى ، كى (7)كفى كيػمى هى  فً ٍبػ اؽى حى ٍسػك إً بيػػأى  ًي طىػمَّ غى  فٍ هَّ

   .اهى ٌي ري يٍ غى كى  (8)ةى حى مٍ طى 
                                                             

1).) ـٍ ًي الكىٍسري لىك لىـ ييٍدغى كىتى رى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أًلىفَّ حى
 (.4/167(، كالرضي، شرح الشافية )ج1/185الهبرد، الهقتضب )ج ((2
 بالهك ػؿ كلػد. شػعر كلً كالىحك، األدب أئهة هف: الفتح أبك الهك مي، جىي بف عثهاف( ٌػػ392ت)جىي ( ابف(3

ػػا 65 ىحػػك عػػف ببغػػداد، كتػػكفي : ت ػػاىيفً هػػف. الهك ػػمي األزدم فٍػػد بػػف لسػػميهاف ركهي ػػا ههمككنػػا أبػػكي ككػػاف. عاهن
 الحهاسة، رجاؿ أسهاء اشتقاؽ في( الهبٍب)ك(، الهتىبي ديكاف شرح)ك(، الشعراء هف أهً إلِ ىسب هف في رسالة)
(، الهمػػككي الت ػػريؼ)ك الىحػػك، فػػي( المهػػع)ك(، الخ ػائص)ك(، ال ػػىاعة سػػر)ك القػػراوت، شػػكاذ فػػي( الهحتسػب)ك
 شػػرح فػػي اله ػػىؼ)ك(، الهى ػػؼ) باسػػـ( اله ػػىؼ)ك(، كالهؤىػػث الهػػذكر)ك الحهاسػػة، ديػػكاف شػػرح فػػي( التىبيػػً)ك
(، الحهاسػػػػػة هػػػػػف است ػػػػػعب هػػػػػا أبيػػػػػات إعػػػػػراب)ك ٌػػػػػذيؿ، أشػػػػػعار تفسػػػػػير فػػػػػي( التهػػػػػاـ)ك لمهػػػػػازىي،( الت ػػػػػريؼ)
ػك ذلػؾ كغير رسالة،( العرب كبلـ هف الهقتضب)ك بشػعرم هىػي.  أعػرؼ جىػي ابػف: يقػكؿ الهتىبػي ككػاف. كثيػر ٌك

 (.1/54(. ابف جىي، الهحتسب )ج4/494ابف العهاد، شذرات الذٌب )ج
 (.4/153سيبكيً، الكتاب )ج ((4
ًعيفىةه(.(5 ًٌي شىاذىةه ضى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: عمِ قكلً: )كى
ٍر عميؾ قهي ؾ، كزرَّي، كزرُّي، كزرِّي، هثؿ: هدَّ، هدُّ، كهدِّح. ثعمب، الف يح )ص ((6  (.267قاؿ ثعمب: حكازري
 أٌػػػؿ هػػف ىحػػكم،: الحضػػػرهي همكػػكف ابػػف إسػػػحاؽ أبػػك هىػػذر، بػػػف هحهػػد بػػف إبػػػراٌيـ( ٌػػػػ581ت)همكػػكف ابػػف ((7

ًي  ركل. جميػؿه  ىحكم،  أستاذ. ككفاة هكلدنا إشبيمية ىػ (، ٌػػ645ت)الشػمكبيف)ك، اً  حػكطً  كاٍبػفي (، ٌػػ609)خػركؼ اٍبػفي  عى
 شػرح)ك الحهاسػة، عمػِ( كالهػبٍب التىبيػً،(: )ٌػػ392ت)جىػي ابػف كتابي بيف فيً جهع( الهىٍب إيضاح: )كتبً هف

ًي (. ٌػػ487ت)لم ػيهرم التب ػػرة عمػِ الىكػت)ك ،(ٌػػػ337ت)لمزجػاجي( الجهػؿ كىاًهػع جهػػع ًفػي ذكػر لىػػ ، الػػذٌبي .اٍلجى
 (.1/62(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/431(، كالسيكطي، بغية الكعاة )ج12/724اإلسبلـ )جتاريخ 

 خهػػس سػػىة فػػي (يابيرةػ)بػػ ككلػػد ،االشػػبيمي األهػػكم هحهػػد بػػف طمحػػة بػػف هحهػػدٌػػػ( 618أبػػك بكػػر بػػف طمحػػة)ت ((8
بيػة  ػاؼ، ٍبػف بىٍكر أىًبي عىف القراءات أخذ، كخهسهائة كأربعيف اؽ أىًبػي عػف كالعىرى  أبػي هػف كسػهع. همكػكف ٍبػف ًإٍسػحى

دٌ  ابف بكر ٍيً، (كتاب) اٍلجى سىًهعى  ًسيبىكى ٍىٍيًميٌ  زيد أىًبي هف كى كض) كتابً بعض السُّ  بػؿ بالحديث، يعتف كلـ. (اأٍلىيؼ الرَّ
مىب ًً  غى مىٍي  عىػد هقبػكالن  كهػركءة، كعدالػة كىباٌػة ك ػكف، ٌػدل ذا كالػذكاء، بالعقػؿ اهك ػكفن  افكك .كالىٍَّحك القراءات عى
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ػػ)ي ًفػػ (1)يُّ ًمػػبٍ المِّ  اؿى قىػػ ػػكى  (:يحً ً ػػالفى  حً رٍ شى ػػا ذى هى ًً مى عى  صُّ ىي م يىػػالػػذً  كى ٌيػػ اؽى حى ٍسػػك إً بيػػأى  يي رى كى ي ًفػػ كفى يُّػػكً حٍ الىَّ  يػػ
ًً  ـي بلى ؿ كىػبى  ،طو غى مى بً  سى يٍ لى  ػػػبه ػػػمى ػػػعٍ ثى  ًي الى ا قى هى  فَّ أى  ؽي الحى كى  ،ـًٍ بً تي كي  يػٍػػ ػكٍ د أى قىػاىتٍػِ. كى  .ًي قيػافً كى يي  سػًػيػػبىػػكى ي ًفػ ؾى ًلػذى  تي حٍ ضى
 .  (يؼً رً عٍ التَّ )

ػ دى ٍعػبى  اكى الػكى  فَّ   أًلى (دَّ ري )ِ مى ا عى اسن يى قً  (يي دُّ ري ) يفً  [ ً تٍ الفى  ازي كى : ]جى (2)قىٍكليوي  ػكٍ هى  يرً هً الضَّ  ،ظً ٍفػالمِّ ي ًفػ كده جي
ٍى كى   .اسي يى القً  حُّ  ً  يى بلى فى  يفو  ً حى  ري يٍ غى  زه اجً حى  اءى ال

ػػكي كى : ]كى (3)قىٍكليػػوي  ػػ (فٍ ًمػػ) كفً ي نيػػًفػػ  ً تٍ الفىػػ كبً جي  فى ًهػػ) :كً ٍحػػا ىى ٍى ٍي بٍ ًشػػم: كى أى  [؛يػػؼً رً عٍ التَّ  ـً الى  عى مى
، يٍّ طىػ ةً غىػي لي ًفػ (رً ًبػهٍ أى  فى ًهػ)كى  ،ةً مى ال ِّ بً  ًي يفى رً عٍ تى  فَّ إً  :يؿى قً  فٍ . إً يً كً حٍ ىى كى  (مالذً  فى هً )ا ذى كى كى  (،دً يٍ زً اليى  فى هً )كى  (،كـً القى 
ػي ًفػتً أٍ يى سىػفى  ،رً سٍ ِ الكى لى إً  اسً يى القً بً  كبى جي الكي  ادى رى أى كى  ػمٍ هً ) :كاالي ـ قىػٍيػىَّ أى  ؼً ذٍ ي الحى ػالٍ  فى ًهػ)ي ًفػ (اهى ػفى  :مأى  ( اءً هى كا في ذى حى
 ]الرهؿ[ :(4)رً اعً الشَّ  ؿي كٍ ا قى ٍى فً ذٍ حى بً  -اضن يٍ أى – اءى ا جى هى هِّ ، كى كفى الىُّ 

ػػػػػػػػػػيٍّ  بىػػػػػػػػػػٍيفى  لىػػػػػػػػػػٍيسى  ٍيػػػػػػػػػػتً  الحى  نىسىػػػػػػػػػػبي  كىالمى
 

ػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػيٍّ  إٌنمى ٍيػػػػػػػػػػػتً  ًلمحى مٍممى
ػػػػػػػػػػػبٍ  (5)  (6)النىصى

ػًغػبى ىٍ يى فى  ،ادن ًجػ يري ثً كى  كى ٌي : كى (7)ػػافى يَّ ك حى بي أى  اؿى قى   ػًفػ يي ازي كي ي جى ػ يي الى كى  ،ةً عى ي السَّ ػبً  صُّ خى ـي هىػي تى تً أٍ يى سىػكى  ،ةً كرى ري الضَّ  ـً بلى الكىػ ا
 .  ًً عى ضً كٍ ي هى فً  ؾى لً ِ ذى مى عى 

                                                                                                                                                                               

(، 121السػيكطي، بغيػة الكعػاة )ص .عميػً كيثىػي الطػراكة، ابػف هػذٌب إلػِ الىحػك في يهيؿ ككاف كالقضاة، الحكاـ
(، كالفيػػركز أبػػادم، البمغػػة فػػي تػػراجـ أئهػػة الىحػػك كالمغػػة 2/157كابػػف الجػػزرم، غايػػة الىٍايػػة فػػي طبقػػات القػػراء )ج

 (.1/65)ج
 (.257الف يح )ص( المبمي، تحفة الهجد ال ريح في شرح كتاب (1
2).)  ( ساقط في )ؾ(، )ـ(: إلِ قكلً: )فىبلى يىً حُّ الًقيىاسي
يجػػب الفػػتح فػػي ىػػكف )ًهػػٍف( هػػع الـ التعريػػؼ  لكثػػرة االسػػتعهاؿ، كلػػك كسػػركا الجتهػػع كسػػرتاف فيهػػا ٌػػك كثيػػر  ((3

اد أىٍَّػـ كسػركا االستعهاؿ، كالكسر ضعيؼ، عكػس )ًهػًف ابىػؾ(  إذ لػـ يكثػر كثرتػً، لػذلؾ ضػعؼ الكسػر فيػً، كالهػر 
ىكف )هف( عىد هبلقاتٍا كؿ ساكف سكل الـ التعريػؼ، فٍػي عىػدٌا هفتكحػة، قػاؿ سػيبكيً: حكقػد اختمػؼ العػرب فػي 
ػػي الجيػػػدةح.  ػػي أكثػػػر فػػي كبلهٍػػػـ، ٌك )ًهػػٍف( إذا كػػاف بعػػػدٌا ألػػؼ ك ػػػؿ غيػػر الػػػبلـ، فكسػػري قػػػـك عمػػِ القيػػػاس، ٌك

 (.592-1/591شرح الجاربردم )ج (، كشاٌيف، هجهكعة الشافية،4/154سيبكيً، الكتاب )ج
 ىػػكف حػػذفت حيػػثلػػـ يعػػرؼ قائمػػً، كيػػركم البيػػت )سػػبب( هكػػاف )ىسػػب(، كالشػػاٌد فػػي قكلػػً: )همهيػػت(، البيػػت  ((4
(، 2/220ابػػف هالػػؾ، شػػرح التسػػٍيؿ )ج .(يػػتً الهى  فى ًهػػ) :كاأل ػػؿ السػػاكىة الػػبلـ هػػع سػػاكىة اللتقائٍػػا  الجػػارة (هػػف)

(، كأبػػك حيػػاف، التػػذييؿ كالتكهيػػؿ فػػي شػػرح كتػػاب 4/1979)ج الفكائػػد تسػػٍيؿ بشػػرح القكاعػػد تهٍيػػد، الجػػيش كىػػاظر
 (.8/9التسٍيؿ )ج

 ( في )ط(: )هف الهيت(.(5
 ( في )ط(: )الى ؼ(.(6
 (.9/4667( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(7
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ػبً  كفى كا الن ػكيػرَّ ـ حى يي نَّ أى كىػ: ]كى (1)قىٍكليػوي  ػ اعً بىػتٍ إلً  ؛ٍـّ الضَّ ػ ةً مَّ ضى ًي جً كٍ ا التَّ ذى ٌىػكى  [يـً الجى ػ يػ ػ عى هى  الى  ًً فً عٍ ضى
ػكى د حى قى ، كى (كـً القى  في عى ) :كً حٍ ي ىى ي فً تً أٍ يى  ًً فً  ّـَ ي الضَّ  ًي لىػ ًى ٍجػ كى الى  :اؿى قىػكى  ،(3)ػػػافى يَّ حى ك بيػأى  ًي ٍىػعى  ًى مىػقى ىى  (2)ػػػشي فى خٍ األى  يػ
 .اسً يى القً  فى هً 

ػػ: ]كى (4)قىٍكليػػوي  ػػكى  (5)[وي نَّػػأى  افي يىػػا بى نىػػىي  ادي رى المي ػػذى ا إً ىَّػػأًلى   ؿه كً ٍشػػا هي ذى ٌى ف ًهػػفى  ٍر(ًقػػالىَّ ) كً أى  (6)ٍر(قيػػالىَّ )ا ىى عٍ هً ا سى
ٌي ٌى رى كى ا ذى هى  زى يَّ هى تى ِ ىى تَّ حى ، فً يٍ ىى اكً السَّ  اءً قى لتً اًل  ؾى رِّ ك حي أى  ةه كلى قي ىٍ هى  ةى كى رى الحى  فَّ أى  ؼي رً عٍ ِ ىى ىَّ أى  ، ؼً ٍقػي الكى ًفػ رى كىػا ذى هَّ ا هً ىى ا 
ػلى  ًي ىَّ أى  :يرً رً قٍ ي التَّ فً  كؿى قي يى  فٍ ِ أى لى كٍ األى كى   ؿي ًهػتى حٍ يى  كى ٌيػكى  (،ٍر ًقػالىَّ  فى ًهػ)ي ًفػ ٍر ًقػالىَّ ، كى (ٍر قيػا الىَّ ذى ٌىػ)ي ًفػ ٍر قيػالىَّ  عى هً ا سىػهَّ
ٌىػا ًفػهى ٌي رى كى ذى فى  ،يفً ىى اكً السَّ  اءً قى لتً اًل   ؾي يٍ رً حٍ التَّ كى  ،ةً كى رى الحى  ؿي قٍ ىى  ،يفً ٍى جٍ كى  ػأى  افً يىػبى لً   ابً ا البىػذى ي  ػتً االحٍ  دً حى  كى ٌيػكى  ،يفً الً هى
 ض.  .ةً كى رى الحى  ؿي قٍ ىى  كى ٌي كى  ،رً اآلخى  اؿً هى تً االحٍ  افً يى بى لً  ؼً قٍ الكى  ابً ي بى فً كى  ،يفً ىى اكً مسَّ لً  ؾي يٍ رً حٍ التَّ 

 ا.رن سٍ ك كى ا أى ه  ضى  ةي كى رى الحى  تً اىى ا كى ذى ؿ إً بى  ا[قن مى طٍ  مي الى  ؿً كَّ األى ؾي يٍ رً حٍ تى  كزي جي يي قىٍكليوي: ]كى 

                                                             
ػػؿ( ضػػعيؼ، ككػػأىٍـ حركػػكا الىػػكف إلتبػػاع ضػػهة  ((1 ػػفي الرَّجي ػػٍف(  ألىَّػػً ٌػػك األ ػػؿ، ك)عى يجػػب الكسػػر فػػي ىػػكف )عى

ػػذا تكجيػػً غيػػر  ا بحػػرؼ العمػػةح، قػاؿ اليػػزدم: حٌك الجػيـ، قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: حككجٍٍػا هػػف حيػػث الجهمػػة أىٍَّػـ شػػبٌٍك
ىَّهػا يؤخػذ هػا كرد عػىٍـ كال قكم يعرفً الهتأهؿح، كال يجكز )عىفى الرجؿ( بالفتح لبلتباع  أل فَّ االتباع ليس بأ ػؿ، كا 

 (.1/256(، كاليزدم، شرح الشافية )ج1/265يقاس عميً. ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج
 (.2/247كالرضي، شرح الشافية )ج (،355( الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص(2
 .(1/344ج) العرب لساف هف الضرب ارتشاؼ حياف، أبك ((3
ًي(.(4 اءى ًهٍى مىِ كىٍثرىًة هىا جى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
ثػاىي الهكقػكؼ عميػً األكؿ بحركة الساكف الفي الكقؼ هغتفر هطمقنا، فقد جاء تحريؾ  التقاء الساكىيف سبؽ أفَّ  ((5
ًٍ( )ٌػػػذا الىَّقيػػػٍر(، ك)هػػػف الىًَّقػػػٍر(، كلػػػـ يفعمػػػكا ذلػػػؾ فػػػي الى ػػػب إ :الرفػػػع كالجػػػر فػػػي ال عمػػػِ الشػػػذكذ، ككػػػذلؾ )اٍضػػػًربي

 بتحريؾ الباء بحركة الٍاء، قاؿ زياد األعجـ: ]الرجز[
ًجٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ٌٍري  عى ًثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ًٍ  كى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عىجى

 
ىىػػػػػػػػػػػػػػػًزمٍّ  ًهػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػبًَّىي عى ًٍ  لىػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  سى  أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػًربي

بخػبلؼ هػا كػاف فيػً أكؿ السػاكىيف ألفػا كالثػاىي هػدغها، ىحػك: )دىأىبَّػة(،  كػاف فيهػا هفتكحػة ٌهػزة األلػؼ ككذلؾ تقمب 
كىِّي( ، فمػػـ يغيػػركا الػػكاك فيٍػػا  لبعػػد الٍهػػزة عىٍػػا، كثقػػؿ الضػػـ عميٍػػا هػػع أكؿ السػػاكىيف هػػدة غيػػر ألػػؼ، ىحػػك: )تىػػٍأهيري

(، كشاٌيف، هجهكعة 5/214، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج(1/510ركف الديف، شرح الشافية )ج. ضـ ها قبمٍا
 (.593-1/592الشافية )ج

ػػك. الحبػػة الطػػائر التقػػاط: (ري ٍقػػلىَّ )ا ((6 ػػا– ٌك ػػكيت يػػزعب -أيضن  ثػػـ بحىكػػؾ لسػػاىؾ تم ػػؽ بػػأف كذلػػؾ الفػػرس، بػػً  ي
ٌػك  ضرب الرحِ كالحجػر كغيػري بالهىقػار. كقيػؿ:كقيؿ: حركتً.  في احتد إذا الفرس بً يسكف  كيت كقيؿ. تفتح

رم، ال حاح )ج  كيت يسهع هف قرع اإلبٍاـ عمِ الكسطِ.  (.2/834الجٌك
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ػػكى  [ؼى ًلػكا األى كيػرَّ ا حى ذى كىػقىٍكليػوي: ]كى  َ  ﴿ :(1)يُّ اىً يى تً خٍ السِّػ كبي يُّػأى  أى رى ا قىػهى هَ  ََ ػػتي فٍ هى  ةو زى ٍهػٍى بً  (2)﴾الَعاالِّٕ  ،ةو كحى
ػػفى  ػػٌى دى ٍعػػبى  عى قىػػكى  ؼو ًلػػأى  ؿِّ ي كيػػًفػػ بً رى ي العىػػًفػػ ةه يى اًشػػفى  ةه غىػػلي  يى ًٍ ػػهي  ؼه رٍ ا حى ػػ) :كي ٍحػػىى  ،ده دَّ شى ػػكى  (،ةه ابَّػػدى )كى  (،اؿ، ضى ي ىً اءى جى
 .  اءً ىى ِ البً لى إً  ابه رى عٍ إً 

ػػػقىٍكليػػػوي: ]كى  ػػػ(3)دو ٍيػػػك زى بيػػػأى  اؿى قىػػػ [(ةو ابَّػػػدى )ي ًفػػػ ؼى ًلػػػكا األى كيػػػرَّ ا حى ذى كى : أي رى ٍقػػػيى  دو ٍيػػػبى ف عي ك ٍبػػػرى ٍهػػػعى  تي عٍ هً : سى
َموِز  ﴿ ُْ ًِ  َػهْ  ُْٔضََّ ُ  َ   فََٕ َ   َّلِْوش   َرْوثِ ػلى  دٍ قىػ ًي ىَّػأى  تي ٍىػىى ظى فى ، (4)﴾َجاََّن   ََ  (،ةن بَّػأى دى ) :كؿي قيػتى  بى رى العىػ تي عٍ هً ِ سىػتَّػحى  فى حى
ػ ًفػالَّ إً  اسي قىػىٍ  يى الى : كى يي ري ٍيػغى كى  (6)ػػػافى يَّ ك حى بيػأى  اؿى ، قىػ(5)﴾ٕهَ لِّ ََّ  العَ َ  ََ ﴿:يُّ اىً يى تً خٍ السِّ  كبي يُّ أى  أى رى قى ، كى (ةن بَّ أى شى )كى   ةً كرى ري ي ضى
 .ًي ىٍ هً  اءى ا جى هى  ةً رى ثٍ ِ كى مى عى  رً عى الشِّ 

اك ري يٍّػػغى ـ يي مىػػ: ]فى (7)قىٍكليػػوي 
ػػ اءً قىػػالتً  عى ٍفػػدى  فَّ أى  ؿي اً ػػالحى  [اكى الػػكى  (8) ػػأى بً  يفً ىى اكً السَّ ػػإً  يفً رى ٍهػػاألى  دً حى  بً ٍمػػقى ا بً هَّ

ػػكى  :ةن زى ٍهػػٌى  ؿً كَّ األى  ػػ)كى  (،ةو بَّػػأى دى )ي ا ًفػػهى ػػكى  :ؿً كَّ األى  يػػؾً رً حٍ تى ك بً أى  (،ةو بَّ أى شى  في ًكػػهٍ  يي بلى فىػػ ،ًً ًهػػبلى كى  اؽً يى ف ًسػػًهػػ كـه ميػػعٍ ا هى ذى ٌى
ٌى فً  فً بلى هى العى  افً ذى ٌى  ػ اكً الكى  دً عٍ بي مً فى  :ؿي كَّ ا األى هَّ ، أى اـً قى ا الهى ذى ي  ٍى  فً عى ػأى ، كى جً رى ٍخػي الهى ًفػ ةً زى ٍهػال  اكً الػكى  كـً زي ميػمً فى  :ياىً ا الثَّػهَّ
 ا. ٍى مى بٍ ا قى هى  ِـّ ضى  عى هى  ةً كهى هي ضٍ الهى 

ٍى  دً ٍعػبي لً   ةن زى ٍهػٌى ب/ 108/ؽ اٍىػبً مٍ قى م: بً أى  [؛اكى كا الكى ري يٍّ غى ـ يي مى قىٍكليوي: ]فى  ف ت ًهػسىػيٍ ا لى ٍىػىَّ ا  أًلى ٍىػىٍ عى  ةً زى ٍهػال
 ا، ٍى مى بٍ ا قى هى  ِـّ ضى  عى هى ا ٍى يٍ مى عى  ِـّ الضَّ  ؿً قى ثً لً   اٍى لى  بً اسً ىى الهي  ِـّ الضَّ ا بً ٍى يكً رً حٍ تى  بً الى كى  ،ؼً لً األى  ؼً بلى خً ا بً ٍى جً رى خٍ هى 

                                                             
. ع ػػري فقٍػػاء سػػيد: بكػػر أبػك الب ػػرم، السػػختياىي كيسػػاف تهيهػػة أبػي بػػف أيػػكب( ٌػػػ131ت)السَّػػٍخًتياىي أىيُّػكب ((1

ػػاد، الىسػػاؾ هػػف تػػابعي، كم ثقػػة ثابتنػػا كػػاف. الحػػديث حفػػاظ هػػف الٌز ، حجػػر ابػػف: اىظػػر. حػػديث 800 ىحػػك عىػػً ري
 (.2/38ج) األعبلـ، كالزركمي(، 1/397ج) التٍذيب تٍذيب

 [.7]لفاتحة:  ((2
. الب ػرة أٌػؿ هػف. كالمغػة األدب أئهػة أحػد: األى ػارم ثابػت بف أكس بف سعيد( ٌػػ215ت)األى ارم زيد أبك ((3

ػػك. بٍػػا ككفاتػػً  هػػف. زيػػد أبػػا عىػػي( الثقػػة سػػهعت) قػػاؿ إذا سػػيبكيً كػػاف: األىبػػارم ابػػف قػػاؿ المغػػكييف، ثقػػات هػػف ٌك
(، الفػػػػرؽ)ك(، العػػػرب بيكتػػػات)ك(، القػػػروف لغػػػات)ك(، الهطػػػر)ك(، الٍهػػػػز)ك المغػػػة، فػػػي( الىػػػكادر: )كتػػػاب ت ػػػاىيفً

ػػة، البركػػات أبػػك: كاألىبػػارم(، 9/78ج) كذيكلػػً بغػػداد تػػاريخ، الخطيػػب: البغػػدادم: اىظػػر(. األسػػهاء غريػػب)ك  ىٌز
 (.2/372ج) األعياف كفيات، خمكاف كابف(، 1/101ج) األلباء

 [.36]الرحهف:  ((4
 [.7( ]الفاتحة: (5
 (.3/410اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج ((6

ِـّ  هىعى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((7 ٍىا هىا ضى  (.قىٍبمى
 في )ط(: )يغيرا أك(. ((8
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 يًفػ اءً اليىػكى ، (2)﴾ذَاَُّْمُشَوِّٓ﴿: يًفػ اكً الػكى  ؿي ثٍ هً كى  (،كفً شي اخٍ ) :كي حٍ ىى  دَّ رى يي  (1)بلَّ ئى لً  [؛ايى مى بٍ ا قى مى  ٍـّ ضى  عى مى ] :وي لي كٍ قى كى 
 .ؿٍ هَّ أى تى يي مٍ فى  (،ةو  َّ يٍ كى خي ) :(3)ىىحكً 

  

                                                             
 في )ؾ(: )ليبل(. ((1
 [.64: ( ]الزهر(2
 )ىحك(: ساقط في )ط(. ((3
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 (1)الباب السادس كالعشركف: االبتداء
ػػرىكىًتيًف[ :(2)قىٍكليػوي  ػػا يىٍحتىًمػؿي حى ػرٍّؾي مى ]كىالميتىحى

ٌيػكى أىٍخفىػػِ  (3) ػا  ػػٍيًء ًبهى ٌىػذىا تىٍعًريػؼي الشَّ الى يىٍخفىػِ أىفَّ 
ًي. ض.  ًهٍى

ػتً االعٍ  هً ذً ىى  (4)تٍ دى قً ى في تى مى قىٍكليوي: ]فى  ػيٍ أى – ؾى ًلػِ ذى مىػِ عى شىػهى  [ـي م  كى الػتَّ  رى ذَّ عىػتى  اتي ادى مى  (5)يؼي رً الشَّػ -اضن
ـي ظَّػػالىَّ كى  ا

ػػٌي رى يٍ غى كى  (6) ػػ)ي ًفػػ( 7)يشًعػػيى  في اٍبػػ اؿى قىػػ. كى كري ٍي ٍشػػالهى  كى ٌيػػكى  ،اهى ػػفى الهي  رحً شى  (9)الى ، كى ةن غىػػلي  ؾى ًلػػذى  سى يٍ لىػػ: كى (8)(ؿً  َّ
ػػتى اقٍ  يػػاسى القً  فَّ أى  ػػىَّ ا ً كى  ،ايي ضى ٌيػػهى ػػ يػػؿً بً ف قى ًهػػ كى ا  ػػكى  ةً كرى ري الضَّ ػػاإلً  ـً دى عى ػػعٍ بى  فَّ ظىػػ دٍ قىػػكى  ،افً هكى  ةً غىػػف لي ًهػػ ؾى ًلػػذى  فَّ ـ أى ٍي ضي

ػػ كـو قىػػ ةً غىػػي لي ًفػػ كى ٌيػػكى  ،فه هًكػػهي  ؾى ًلػػذى  فَّ أى كى  ،يػػرى  غى الى  ربً العىػػ ػػتى ف يي ي أى ًغػػبى ىٍ  يى الى كى  ،يفى رً وخى ػػ كابً الجى ًبػػ ؿى اغى شى   ؾى ًلػػف ذى عى
 .يفً العى  رً سٍ كى بً  (10)(يافي العً )كى  اىتٍِ. .كسً سي حٍ الهى  رى ابً كى كى  يافى العً  رى كى ىٍ ف أى هى  يؿي بً سى  ؾى لً ذى  دً قً عتى هي  يؿى بً سى  فَّ أًلى 

                                                             
االبتداء: ٌك األخذ في الىطؽ بالحرؼ بعد ال هت، ال األخذ في الىطؽ بالحرؼ بعد ذٌػاب الػذم قبمػً. كهػف  ((1

القكاعد الهقررة في ٌذا الباب )ال يبتدأي إال بهتحرؾ، كال يكقؼي إال عمِ ساكف(، قاؿ اليزدم: حلها كاف كػبلـ العػرب 
التىاسػب التػاـ، كالمطافػة الكاهمػة، كهػف جهمػة ذلػؾ أف  أشرؼ المغات، كخير األلسىة، ىاسب أف يككف هشػتهبلن عمػِ

(، كاليػػزدم، 1/594ال يكػػكف ابتػػداء الكػػبلـ إال بهتحػػرؾ، كال كقفػػً إال عمػػِ سػػاكفح. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية )ج
 (.1/258شرح الشافية )ج

ًي. ض(.(2 ٌيكى أىٍخفىِ ًهٍى ا   ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )ًبهى
ك(، كالهتحرؾ ها يحتهؿ حػركتيف  ((3 ىص الجاربردم: حالساكف ها يحتهؿ ثبلث حركات غير  كرتً، كهيـ )عىٍهرو

ػػا هعتهػػد  ك(، كالحػػرؼ الػػذم يبتػػدأ بػػً ال يكػػكف إال هتحركنػػا  ألفَّ الحػػرؼ الهىطػػكؽ بػػً إهَّ ٍهػػرو غيػػر  ػػكرتً، كعػػيف )عى
ك ٍهػرو (، أك عمِ حركة هجػاكرة كهػيـ )عى ػةو(، عمِ حركتً كباء )بىٍكرو يِّ ى كى (، أك عمػِ لػيف قبمػً كبػاء )دىابَّػةو( ك ػاد )خي

فهتِ فقدت ٌذي االعتهادات تعذر التكمـ، كهف أىكػر ذلػؾ فقػد أىكػر العيػاف، ككػابر الهحسػكسح. شػاٌيف، هجهكعػة 
 (.595-1/594الشافية، شرح الجاربردم )ج

 ( في )ؾ(: )تعذر(.(4
 (.1/512( ركف الديف، شرح الشافية )ج(5
 (.1/192الىظاـ، شرح الشافية )ج( (6
 الػػديف هكفػػؽ البقػػاء، أبػػك عمػػي، بػػف هحهػػد السػػرايا أبػػي ابػػف يعػػيش بػػف عمػػي بػػف يعػػيش( ٌػػػ643ت)يعػػيش ابػػف ((7

 فػػي ككفاتػػً هكلػػدي. األ ػػؿ هك ػػمي. بالعربيػػة العمهػػاء كبػػار هػػف: ال ػػاىع كبػػابف يعػػيش بػػابف الهعػػركؼ األسػػدم،
 هػػع الهجػػكف، كثيػػر هحاضػػرنا، ظريفنػػا كػػاف. تػػكفي أف إلػػِ بحمػػب لئلقػػراء كت ػػدر كدهشػػؽ، بغػػداد إلػػِ رحػػؿ. حمػػب
، خمكػاف ابػف. جىػي البػف( الهمككي الت ريؼ شرح)ك(، الهف ؿ شرح: )كتبً هف. ىكادر ذلؾ في لً ككقار، سكيىة
 (.7/46ج) ألعياف كفيات

 (.5/302( ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج(8
(  ليسػػتقيـ الهعىػػِ، كألىٍػػا فػػي شػػرح الهف ػػؿ هكجػػكدة (9 (، كيػػرل الباحػػث أىٍػػا )ال أفَّ ( فػػي )ؾ(، )ط(، )ـ(: )ألفَّ

 بٍذا المفظ.
رم، ال حاح )ج(10  (.6/2172( )الًعيىاف(: ها تراي بعيىؾ، عايىٍىتي الشيء ًعياىنا، إذا رأيتً بعيىؾ. الجٌك
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ػػػعٍ بى : ]كى (1)قىٍكليػػػوي  ػػػـ يي يي ضي ًٌ ك ظىػػػٌيػػػ [فً اكً السَّػػػبً  اءى دى ًتػػػاالبٍ  زي كٍّ جى ػػػ ري ا  اؿى قىػػػكى . يً يػػػرً غى كى  يِّ اىً ازى تىػػػفٍ التى  ـً بلى كى
ػػالعى  افً سىػػي لً ًفػػ عه اًقػػكى  كى ٌيػػ: (2)مُّ دً زٍ اليىػػ ػػكى  ـً جى ػػكى خٍ ) :ةً يَّ ًسػػارً ي الفى ًفػػ كؿي قيػػا تى هى ػػ (3)(ًاجى ػػ فَّ إً ، فىػػبلن ثى هى ا ٍىػػلى  يسى لىػػ اءى الخى
ػػػرى حى  ػػػرً يٍ ف غى  ًهػػػػالى كى  ،ةً كرى ٍي ٍشػػػالهى  بلثً الػػػػثَّ  فى ًهػػػ ةه كى ػػػػيي  يػػػره ثً كى  ؾى ًلػػػذى  ؿي ٍثػػػػهً ا، كى ٌى ػػػػأى ِ تى ىى دٍ أى ًبػػػ دي كجى ػػػػحى كى  اىتٍػػػِ. .ؿو هُّ  ِكى
ةً تى هى  ٍ الهي  كؼً ري ي الحي فً  ؼي بلى الخً كى  ،(4)(ؼً اقً كى الهى )ي فً  ييفً بى ٌى ذٍ الهى 

عي ًىػتً هٍ ا يى ٍى ىَّ إً فى  دِّ الهى  كؼي ري ا حي هَّ ، أى (5)
 اءي دى ًتػاالبٍ  (6)

 ا.عن طٍ ا قى ٍى بً 
 .(8)ؿً اعً مفى لً  اءً ىى البً بً  كى ٌي  [ـى زً لٍ ى أي تَّ : ]حى (7)قىٍكليوي 

                                                             
 فػي ذلػؾ يجػئ: كقػاؿ هتعػذر، ال هتعسػر أىػً إلػِ جىػي ابػف ذٌػبك  هتعذر، بالسكف االبتداء أف عمِ األكثركف ((1

 (ٍشػػػتىرٍ ) فػػي ذلػػؾ كػػاف كلهػػػا بهتحػػرؾ، االبتػػداء هػػف كالبػػػد هسػػتحيؿ أىػػً كالظػػاٌر ،(ٍسػػػطىاـ)كى  (ٍشػػتىرٍ ) ىحػػك الفارسػػية
 الٍهػزة هػف قريػب حػرؼ عمػِ السػاكف ذلػؾ قبػؿ هعتهػد ٌػك بػؿ بالسػاكف، ابتػدئ أىً ظيفَّ  الخفاء غاية في (ٍسطىاـ)كى 

. كذٌػب يتبػيف ال االعتهػاد كلمطػؼ خفية، بكسرة األكؿ الساكف بتحريؾ كٍقفان، (كرو هٍ عى ) ىحك في ييحىسُّ  كها هكسكر،
(، 1/53(، كابػػف جىػػي، الهى ػػؼ )ج2/251. الرضػػي، شػػرح الشػػافية )جهسػػتثقؿ أىػػً إال ههكػػف أىػػً إلػػِ الكػافيجي

 (.3/444كالسيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج
 (.259-1/258شرح الشافية )ج ( اليزدم،(2
كىاجػػة ( فػػي )ـ(: )خكاجػػا(.(3 كاجػػات هػػعج خى ػػؿ عمػػِ يطمػػؽ لقػػب: خى . عهػػر: أحهػػػد عػػادةن  األجىبػػيٌ  أك الغربػػيٌ  الرجي

 (.1/705هختار كوخركف، هعجـ المغة العربية الهعا رة )ج
ػك كتػاب فػي عمػـ الكػبلـ لعضػد الػديف اإليجػي)ت ((4  كفائدتػػً، كهكضػكعً الكػبلـ عمػـٌػػ(، تحػدث فيػً عػف 756ٌك

 فيػػً زعػػـ اإللٍيػػات فػػي، ك كالعػػدـ الكجػػكد هسػػائؿ فيػػً ذكػػرك  األكلػػِ، الهيتافيزقيػػة األ ػػكؿ، ك بػػً يتعمػػؽ كهػػا كالىظػػر
، كالىبػػكة كالهعػػاد كهسػػائمً القػػدر فيػػً كذكػػر كالسػػىة، الكتػػاب فػػي الػػكاردة ال ػػفات فيػػً كىفػػِ سػػبحاىً، ال ػػاىع إثبػػات

ا،   ػياغة الىٍايػة لهػذٌب األشػاعرة الػذم يعػد أكبػر الهػذاٌب الكبلهيػة. السػٍيمي، ىقػد الهكاقػؼ كيعد الكتػاب كغيٌر
 (.2/22(، كاإليجي، الهكاقؼ )ج5في عمـ الكبلـ لعضد الديف اإليجي )ص

هػػػػف  ػػػػفات الحػػػػركؼ: اإلذالؽ كاإل ػػػػهات، فػػػػاإلذالؽ: خػػػػركج الحػػػػرؼ هػػػػف طػػػػرؼ المسػػػػاف، كحركفػػػػً سػػػػتة،  ((5
ٍكلتٍا ال تخمك هىٍا كمهة رباعية أك خهاسية، فهتِ خمػت هىٍػا حػركؼ العربيػة فٍػي كيجهعٍا: )فر هف لب(، كلس

، كحركفٍا بػاقي الحػركؼ، كلػيس بٍا الكبلـ كاهتىاع لثقمٍا  بذلؾ كسهيت الحركؼ اله هتة، ضدٌاكمهة دخيمة، ك 
ىَّهػا كهػا ذكػػر التفتػازاى فاله ػكتة تشػهؿ اله ػػكتة ، فػالحركؼ  ػاهتة كه ػكتة، يالهق ػكد بٍػذا الت ػىيؼ ٌىػا، كا 

الطكيمػػػػػة: حػػػػػركؼ الهػػػػػد، كالق ػػػػػيرة: الحركػػػػػات، كهػػػػػا سػػػػػكل ذلػػػػػؾ تسػػػػػهِ  ػػػػػاهتة. الجػػػػػزرم، شػػػػػرح طيبػػػػػة الىشػػػػػر 
 (.1/219ج) الكبلـ عمـ في الهقا د شرح التفتازاىي، (، ك1/242)ج
 ( زائد في )ـ(: )بٍا(.(6
 بػػالحرؼ بعػػد ذٌػػاب الػػذم قبمػػً كهػػا تخيَّمػػً( االبتػػداء: ٌػػك األخػػذ فػػي الىطػػؽ بعػػد ال ػػهت، ال األخػػذ فػػي الىطػػؽ (7

بعضٍـ حتِ أيٍلًزـى كقكع االبتداء بالساكف، كالكقؼ فػي ال ػىاعة ضػد االبتػداء، كالهكقػكؼ عميػً ال يكػكف إال سػاكىنا 
أك فػػي حكهػػً، لكػػفَّ االبتػػداء بػػالهتحرؾ ضػػركرم، كالكقػػؼ عمػػِ السػػاكف استحسػػاىي عىػػد كػػبلؿ المسػػاف هػػف تػػرادؼ 

(، كشػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح الجػاربردم 1/512الحركات. ركف الديف، شرح الشػافية )جاأللفاظ كالحركؼ ك 
 (.596-1/595)ج
 ( في )ـ(: )لمهفعكؿ(.(8
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ًً مى عى  ؼً ك كقي الهى م: كى أى  [؛وً مً كٍ ي حي ك فً : ]أى (1)قىٍكليوي   ي.يأتً سى كى  كـً الرَّ بً  ي
 ض.  .سً فى الىَّ  عً طٍ قى  ىدى م: عً أى [؛ افً سى المٍّ  ؿً َلى كى  دى نٍ : ]عً (2)قىٍكليوي 
 ض.  (.ؿهى جى ) عي هٍ جى  (اؿهى جٍ أى ػ)كى  [صؿً ي األى فً  (اؿه فعى أى ): ]كى (3)قىٍكليوي 
ػ يى الى : كى (5)مُّ ػػػرً ػػكٌى الجى  اؿى قىػ [(ؿو عىػفى ) عي ٍمػجى  ؿً ٍصػي األى ًفػ (اؿه عى فٍ أى ): ]كى (4)قىٍكليوي   (بلن ٍعػفً ) كفى كيػف يى أى  كزي جي

ػػيٍ أى – أ/109/ؽ (6)ًي عيػػهٍ م جى الػػذً  (بلن ٍعػػفي )ك أى   :ًً ًعػػهٍ ي جى ًفػػ كؿي قيػػتى  ؾى ىَّػػأًلى  ( ؿو ٍفػػقي )كى  (عو ذٍ ًجػػ) :ثػػؿي هً  (،اؿه عىػػفٍ أى ) -اضن
ػػىَّ إً  ًً ًعػهٍ ي جى ًفػ ابى البىػ فَّ   أًلى يفً العىػػ فى اكً سىػ( بلن ٍعػفى ) كفى كيػػف يى  أى الى كى  ،اءً البىػ تحً فىػبً  (كفى ٍىػبى ) ٌيػهى  (كؿه عيػػفي )كى  (ؿي عيػفٍ أى ) كى ا 
ػعى  ازً رى ِ االحًتػلىػإً  [ؿً ٍ ػي األى ًفػ] :ًً كًلػقى بً  ارى شىػأى  حى ارً الشىػ فَّ أى كىػكى  اىتٍػِ. (.سو ٍمػفً )كى  (بو مٍ كى ػ)كى   مُّ ػػػرً ػػكٌى الجى  ارى شىػا أى هَّ
ػالى  فَّ ِ أى مىػػعى  يؿي لً الػدَّ كى . اىىػٌي  يً دِّ رى كى  يً ادً يػرى ِ إً لىػإً  ػػمىػعى  بى اًلػالغى  فَّ أى  كى ٌيػكى  اكه كى  ًي هى ػِ هى  ،اءً اليىػػ كفى دي  اكي الػكى  ًي هيػالى  تٍ فى ذً ا حي
كالي دى بٍ أى كى  (ته ىٍ بً ) :ًً ثً ىَّ ؤى ي هي كا فً الي ـ قى ٍي ىَّ أى كى 

بػدى كى  ،اٍى هً ف الى هً  التَّاءٌ  (7) ـ ًٍ كلً ي قىػًفػ يػؿى لً  دى الى كى  ،ري ثىػكٍ أى  اكً الػكى  فى ًهػ اءً التَّػ اؿي ا 
(تً فى ) ـى الى  فَّ   أًلى (ةى كَّ ىي البي )  .(ةى كَّ تي الفي ) :كاالي د قى قى كى  ،اءه يى  يى

 ض. .اؿً هى عٍ تً االسٍ  ةً رى ثٍ كى لً   يةى رفً ي الطَّ ا فً يقن قً حٍ تى  [ؿى كَّ األى فى كى سٍ أى قىٍكليوي: ]كى 
(ـي رقي الزُّ ) [(ـو قي رٍ زي )ي ا فً مى : ]كى (8)قىٍكليوي 

 .  -اضن يٍ أى – ـه رقي زي  ةي أى رٍ الهى ، كى ؽً رى الزى  يدي دً الشَّ  :(9)
ٍى  افى يىػتٍ إً  فَّ ألى  [؛ؿً ٍصػػالكى  ةً زى ٍمػػى ىى لىػػإً  اجي تىػػحٍ  يي َلى قىٍكليػػوي: ]فىػػ ِ لىػػإً  اجي تىػػحٍ  يي الى  ئػػذو يىى حً كى  ،ضً عػػكيي متَّ لً  ةً هػػزى ال

 .ضً كى العً 

                                                             
ٍهعي ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: ) ((1 هىؿو  جى  (.ض. جى
هىؿو ( (2 ٍهعي جى  ض(. .ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )جى
ػذا يكػكف  ((3 ػا إذا كػاف سػاكىنا فيحتػاج إلػِ ٌهػزة ك ػؿ، ٌك إذا كاف أكؿ الكمهة هتحرؾ فيبتدأ بػً بشػكؿ طبيعػي، أهَّ

ػي: اٍبػف،  ػا فػي األسػهاء، فهىٍػا: قياسػي، كسػهاعي، كالسػهاعي هىٍػا عشػرة، ٌك في األسهاء كاألفعاؿ، كالحركؼ، أهَّ
-1/594، كاٍهػػػرأة، كاٍيهػػػف ا. شػػػاٌيف هجهكعػػػة الشػػػافية )جكاٍبىػػػة، كاٍبػػػىـ، كاٍسػػػـ، كاٍسػػػت، كاٍثىػػػاف، كاٍثىتػػػاف، كاٍهػػػرؤ

 (.193-1/192(، كالىظاـ، شرح الشافية )ج260-1/259(، كاليزدم، شرح الشافية )ج607
(  لقػكلٍـ فػي تكسػيري )أبىػاء(، ك)أفعػاؿ( فػي األ ػؿ جهػع )ًفٍعػؿ(، فأعػؿَّ بحػذؼ  ((4 (، كػػ)ًحٍهؿو (: )ًبٍىػكه أ ؿ: )اٍبفو

رىة(  ألىٍَّػػا هؤىػػث ابػػف، ككهٍػػا حكهػػً. الػػبلـ، كأسػػكف األكؿ ، كأدخمػػت عميػػً الٍهػػزة. كأ ػػؿ: )ابىػػة(: )بىىىػػكىةه(، كػػػ)شىجى
 (.1/596شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

رم، ال حاح )ج(5  (. 6/2286( الجٌك
 ( في )ؾ(: )جهع(.(6
 ( في )ؾ(: )فأبدلكا التاء في الهٍا(. كفي )ـ(: )فأبدلكا(.(7
ال  ((8 )اٍبىيـ(، بهعىِ ابف، كالهيـ زائدة لمتككيد كالهبالغة كها في زرقـ، كليسػت بػدالن هػف الـ الكمهػة، كهػا فػي فػـ، كا 

لكاىت البلـ في حكـ الثابتة، فبل يحتػاج إلػِ ٌهػزة ك ػؿ، كيتبػع ىكىػً هيهػً فػي اإلعػراب، تقػكؿ: ٌػذا اٍبػىيـه، كرأيػتي 
، فٍك قريب هها هر  . الىظاـ، شرح الشافية )جابىىهنا، كهررتي بابًىـو  (.1/192في اهرئو

 (.890( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(9
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ػىَّ إً  [(ئو رً امٍ )ي فً  رَّ ا مى مَّ مً  يبه رً قى  كى يي قىٍكليوي: ]فى   ،ـه الى  (ئو رً اٍهػ)ي ًفػ كعى بيػتٍ الهى  فَّ   أًلى يػبو رً قى  ظى ٍفػر لى كىػا ذى هى
 .  (1)ده ائً زى  رؼه حى  (ـو ىً ابٍ )ي فً كى 

 عػؿً الفً  فى ًهػ ؼي رى ٍشػأى  ًي ىَّػ  أًلى كميػالعي  كى ٌيػكى  ،كِّ هي السُّػ فى ًهػ (4)ؽي تى ٍشػيي  ًي ىَّػإم: أى  [؛(3)كه مٍ سً  وي مي صٍ أى : ]كى (2)قىٍكليوي 
 .رؼً الحى كى 

 ض. .اؿً هى عٍ تً االسٍ  ةً رى ثٍ كى لً   ةً يَّ فً رٍ ي الطَّ ا فً يقن حقً تى  [يـً المً  كفي كي سي  ؿى قً ني : ]كى (5)قىٍكليوي 
ًً كِّ قى يي  [هً رً ى آًخػػػلىػػػإً  كفى كليػػػقي ـ يى ييػػػنَّ قىٍكليػػػوي: ]أًلى  ػػػيٍ أى – يػػػ ػػػ) :ـٍي كلي قىػػػ -اضن ػػػكى ) كفى دي  (ؾى يُّ هً سى  فَّ أى كى  (،ؾى هي يٍ سى

ػػػ ةي رى ٍثػػػكى ا، كى بنػػػالً غى  ـً الػػػبلَّ  كؼً ذي ٍحػػػي هى  ًفػػػالَّ إً  كفي كيػػػ يى  الى الن كَّ أى  يضى كً ٍعػػػالتى  ػػػ ةً مَّػػػقً كى  ـً الػػػبلَّ  ذؼً حى  يػػػرً ي غى ًفػػػ اءً الفىػػػ ذؼً حى
 ا.ٍى ىٍ هً  يسى لى  (ـه اسٍ )كى  ،رً ادً  ى الهى 

 ض. .ؼى ذً حي ا فى ذى كى  ًي مي  ٍ أى  افى ا كى ذى إً  :مأى   ؿً كَّ األى بً  ؽه مِّ عى تى هي  [ـي الَلَّ  تً فى ذً حي : ]فى (6)قىٍكليوي 
امى ييً مى الى  فَّ إً  يثي ف حى : ]مً (7)قىٍكليوي 

ٍى مي دخى ا أى هى ىَّ ا ً كى ] :ًً كلً قى لً  يؿه عمً تى  كى ٌي  [ةه زى مٍ ىى  (8)  .[ةى زى هٍ كا ال
ػػػًفػػػ [ةو نىػػػابٍ كى  فو ل اٍبػػػرى ٍجػػػ: ]مي (9)قىٍكليػػػوي  ٍسػػػكى  ـً الػػبلَّ  ذؼً ي حى ػػػًٍ ائً فى  افً كى ا  دٍ كى  ،اهى ػػػا  ي ًفػػػ ؿً ٍ ػػػاألى  ةً زى ٍهػػػٌى  اؿً خى

 ا.هى ًٍ لً كَّ أى 

                                                             
 ( في )ؾ(: )زايد(.(1
 (.الًعكىضً  ًإلىِ ييٍحتىاجي  الى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((2
ٍىا  أك، السػػيف ككسػػر، الهػػيـ بسػػككف( سيػػٍهكه ) أك(، ًسػػٍهكه (: )اٍسػػـو : )أ ػػؿ ((3 : قػػكلٍـ بػػدليؿ( قيٍفػػؿو )ك(، ًحٍبػػرو )كػػػ ضػػهِّ
ـه ) فحػػذفت الػػكاك السػػتثقاؿ تعاقػػب الحركػػات اإلعرابيػػة عميٍػػا، كىقػػؿ سػػككف الهػػيـ إلػػِ  ،ك ػػؿ ٌهػػزة غيػػر هػػف( ًسوي

ػػػذا هػػػذٌب الب ػػػرييف  أ ػػػمً: الككفيػػػكف كقػػػاؿ. السػػػيف  ليتعاقػػػب ظٍػػػكر الحركػػػات عميٍػػػا، كأتػػػي بٍهػػػزة الك ػػػؿ، ٌك
كالهختار األكؿ  ألىٍَّػـ يقكلػكف فػي  .ساكىنا العيف كبقِ الفاء فحذؼ، الهسهِ عمِ كالعبلهة( االسـ) لككف  (كٍسـه )

، فػػك  ػػحَّ الثػػاىي، لقيػػؿ:  تكسػػيري: أسػػهاء، كفػػي ت ػػغيري سيػػًهٌي، كعىػػد اسػػتتار الضػػهير الهرفػػكع الهتحػػرؾ: سىػػهٍَّيتي
.  الشػافية شػرح، كالرضػي(، 1/15ج) الخػبلؼ هسائؿ في اإلى اؼ، البركات أبك: األىبارم: اىظر أكساـ، ككسهتي

 (.2/973ج) الشافية شرح، الديف كركف، 2/258ص)
 في )ـ(: )هشتؽ(. ((4
 : إلِ قكلً: )ًلكىٍثرىًة االٍسًتٍعهىاًؿ. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((5
. ض(.(6 ًذؼى ًي كىذىا فىحي  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىٍ مي
ف كاىػا عمػِ ثبلثػة أحػرؼ  ألفَّ الهيٍهػا  ((7 )اهرؤ(، ك)اهرأة(، أ ػمٍها: )هػرء(، ك)هػرءة(، فػأدخمكا الٍهػزة فيٍهػا كا 

 (. 1/598ٌهزة، كقد يخففاف، فيقاؿ: )هر(، ك)هرة(، فيجرياف هجرل )ابف(، ك)ابىة(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 ( في )ؾ(: )الهٍها(. كفي )ـ(: )الهٍا(.(8
ا(.إلِ قكلً: ) )ؾ(، ك)ـ(:( ساقط في (9 ًٍهى ًل  األىٍ ًؿ ًفي أىكَّ



774 
 

ػػ) ؿي ٍثػػ: ]مً (1)قىٍكليػػوي  ػػ) [(ؾو آنيػػ)كى  (رو آجي ػػبً  (ره وجي ػػكى  ،دِّ الهى ػػ)ي ًفػػ ةه غىػػلي  اءً الػػرَّ  يػػؼي فً خٍ تى كى  ،يـً الًجػػ ِـّ ضى  (رٍّ وجي
ػكى  (2)مُّ ػػرً ػػكٌى الجى  اؿى قى  ا.ٌى يدً شدً تى بً  ػبً  (ؾو وىيػ)كى  .به رَّ عىػهي  ي، ًسػارً : فى (3)كسً اهي القىػ بي احً  ى ػكى  ،دِّ الهى  :(4)االى قىػ .كفً الىُّػ ِـّ ضى
ًً مى عى  (5)ئٍ جً ـ يى لى  عً هٍ الجى  ةً يى ىى بٍ ف أى هً  (ؿه عي فٍ أى )كى   .  (اجن ري دٍ أى ) يُّ مً ك ً الهي  ادى زى كى  .اىتٍِ (.دٍّ شي أى )كى  (،ؾو ىي )وى  الَّ إً  دي احً الكى  ي

ػكى  ،ةً مىػهى ٍٍ الهي  كفً كي سيػبً  كى ٌيػكى  ب/109/ؽ [ب  ري ٍسػاألى  كى ىيػقىٍكليػوي: ]كى  ػكى الهي  يدً دً ٍشػتى كى  ،اءً الػرَّ  ِـّ ضى  اؿى . قىػػةً دى حَّ
ػ: الرَّ (6)كسً اهي ي القىػًفػ ػ ،ري سىػكٍ  يي الى كى  ،كؼه ري ٍعػهى  ابو حى سىػكى  اصي  ى  كى ٌيػػكى  ،ضي يى ٍبػأى كى  ،بُّ ري ٍسػاألى  كى ٌيػكى  ،دي كى ٍسػأى  :افً بى رٍ ضى
ًي هً  حى رً ا طي ذى إً  ،يري دً  ٍ القى كى  يُّ عً مٍ القى  ػىٍ ـ يى لىػ درو ي ًقػًفػ يره ًسػيى  ىػ ًي هً  كؽو طىػبً  ةه رى جى شىػ تٍ قىػكِّ ف طي ا ً كى  ا،دن بىػا أى ٍىػهي حٍ لى  بٍ ضى ـ لىػ ىػ
 ا.ٌى ري هى ثى  طٍ قي سٍ يى 

رى اكً سى عى  في ابٍ  ًي جى رى خٍ أى [ هً رً ى آخً لى إً  ةو نى يٍ ى قى لى إً  عى مى تى اسٍ  فً مى " :(7)يثً دً ي الحى فً قىٍكليوي: ]كى 
 ي فً  (8)

                                                             
ػػر(، ك)وىيػػؾ(، كالهفػػرد ٌػػك  ((1 ذٌػػب الب ػػريكف إلػػِ أفَّ )اٍيهيػػفي ا( هفػػرد عمػػِ كزف )أىٍفعيػػؿ(، كهثمػػً فػػي اإلفػػراد )وجي

ح الٍهػػزة األ ػؿ، كالعػرب ت ػرفت فيػً كغيرتػً تغيػرنا  لػـ يجػئ هثمػً فػي الجهػع، فقػالكا: )أىيهػف(، ك)أىيػـ(، ك)أـ( بفػت
ك عىد سيبكيً هػف الػيهف، بهعىػِ البركػة،  ال لها سقط في الدرج، ٌك ا، كاأل ؿ الكسر  ألىٍَّا ٌهزة ك ؿ، كا  ككسٌر
يقاؿ: يهف فبلف عميىا، فٍك هيهكف، فإذا أقسـ الهقسـ، فكأىً قاؿ: بركة ا قسهي، كذٌب الككفيكف إلِ أىٍا جهع 

جر(، ك)وىؾ( أعجهياف، كلػيس جعمػً أفعػبلن أكلػِ هػف فيعػؿ، كعمػِ ٌػذا )يهيف(  ألىًَّ لـ يجئ عمِ زىتً كاحد، ك)و
(، كالرضػي، 601-1/599فٍهزتً ٌهزة قطع  سقطت في الك ؿ لكثرة االستعهاؿ. شاٌيف، هجهكعػة الشػافية )ج

 (. 2/255شرح الشافية )ج
رم، ال حاح )ج(2  (.2/576( الجٌك
 (.342أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(3
رم، ال حاح )ج( (4  (.932(، كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص4/1573الجٌك
 في )ـ(: )يأًت(. ((5
 (.620( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
، باطػػؿح، قػػاؿ اإلهػػاـ األلبػػاىي عىػػً: القياهػػة يػػـك اآلىػػؾ أذىيػػً فػػي  ػػب قيىػػة  إلػػِ اسػػتهع هػػفىػػص الحػػديث: ح ((7

ػـ قـك حديث إلِ استهع هفح :- كسمـ عميً ا  مِ - قكلً ٌك وخر  بحديث عميً اختمط كلعمً كف  لػً ٌك  كػاٌر
 (.10/52األلباىي، سمسمة األحاديث الضعيفة )ج ح.القياهة يـك اآلىؾ أذىً في  ب

 ( عمػػي بػػف الحسػػػف بػػف ٌبػػة ا، أبػػك القاسػػـ، ثقػػػة الػػديف ابػػف عسػػاكر الدهشػػقي: الهػػػؤرخ571( ابػػف عسػػاكر)ت(8
 فػي ككفاتػً هكلػدي. رحبلتػً فػي( األىسػاب  ػاحب) السَّػٍهعىاىي كرفيػؽ الشػاهية، الػديار هحػدث كػاف .الرحالػة الحافظ
كسػػهاي )تٍػػذيب  بػػدراف القػػادر عبػػد الشػػيخ اخت ػػري، عسػػاكر ابػػف بتػػاريخ يعػػرؼ (الكبيػػر دهشػػؽ تػػأريخ) لػػً. دهشػػؽ

ػا–تػاريخ ابػف عسػاكر(، كلػً   هػا فػي الهفتػرم كػذب تبيػيف)ك ،الحػديث فػي( األطػراؼ هعرفػة عمػِ اإلشػراؼ: )-أيضن
(، باالختتػاف األهػر فػي االهتىػاف تبيػيف)ك(، الهكطػأ فضػؿ فػي الهغطػِ كشػؼ)ك(، األشػعرم الحسػف أبػي إلِ ىسب

 (،الىسػػكاف هعجػػـ)ك (،ال ػػحابة هعجػػـ)ك (،الهػػزة تػػاريخ)ك (،هديىػػة أربعػػيف هػػف شػػيخا أربعػػيف هػػف حػػديثا أربعػػكف)ك
 فػػي (كالىػػببلء شػػيكخ هعجػػـ)ك (،كاأله ػػار القػػرل أسػػهاء هعجػػـ)ك (،أىػػس بػػف هالػػؾ عػػكالي هػػف الهمػػتهس تٍػػذيب)ك

(، كابػػػػف خمكػػػػاف، كفيػػػػات األعيػػػػاف 4/273الظاٌريػػػػة. األعػػػػبلـ، الزركمػػػػي )ج فػػػػي السػػػػتة، الكتػػػػب أ ػػػػحاب شػػػػيكخ
 (.12/294(، كابف كثير، البداية كالىٍاية )ج1/335)ج
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ػػيى القً  كـً يىػػ) ةً ادى يىػػزً بً  (1)ًً يًخػػارً تى  ػػكى  (، ةً اهى ػػيٍ أى – ًي اقى سى ةً ايىػػٍى ي الىِّ ًفػػ يػػرً ثً األى  في اٍبػػ -اضن
ػػ) :ظً ٍفػػمى بً  (2)  سى مىػػف جى هى

ػ: األى (3)كسً اهي ي القىػًفػ اؿى قى  (:ةي ىى يٍ القى )كى  (.اٍى ىٍ هً  عي هى سٍ يى  ةو ىى يٍ ِ قى لى إً  ػك أى أى  ةي يىػىِّ غى الهي  ةي هى ػمىػعى اىتٍػِ. كى  .ُـّ عى ٌى ي اىً ا الثَّػذى ِ 
ػى ِ الجػى شى هى   . ؾى لً ذى كى  كى ٌي  يسى لى كى  ،ةن ا ى خى  ةي يى ىِّ غى الهي  ةى ىى يٍ القى  فُّ ظي يى  اسً الىَّ  ضي عٍ بى : كى (4)اؿى قى  ،مُّ ػرً ػٌك

 دو ٍبػعى  ؿُّ كيػ: كى (6)كرو ٍهػك عى بيػأى  اؿى قىػ ،ةو يى ىِّ غى هي  يرى ك غى أى  تٍ اىى كى  ةن يى ىِّ غى هي  ةي هى األى  (:ةي ىى يٍ القى ) [ةو نى يٍ ى قى لى : ]إً (5)قىٍكليوي 
 .(7) حاح .ؾى لً ذى كى  يسى لى كى  ،ةن ا ى خى  ةى يى ىِّ غى الهي  ةى ىى يٍ القى  فُّ ظي يى  بً رى العى  ضي عٍ بى كى  ،ةه ىى يٍ قى  ةي هى األى كى  ،فه يٍ قى  بً رى العى  دى ىٍ عً  كى ٌي 

ًي عى  كفى لي عػدً  يى ـ الى ٍيػىَّ أى كى  ،ةي ثػرى الكى  ًي يميػلً دى  ،سػري الكى   ػؿً الكى  ةً هػزى ٌى  ياسي قً كى [ صؿً الكى  ةي مزى ا ىى يى نَّ قىٍكليوي: ]أًلى   ىػ
ٌى كى لً   ضو ارً عى  بً الَّ إً  ٌى فً  اؿً هى عٍ تً االسٍ  ةي رى ثٍ كى كى  (،ؿتي اقٍ ) :حكً ي ىى فً  ٍـّ ِ ضى لى إً  سرو ف كى هً  قؿً الىَّ  ةً را  ،يػؼً رً عٍ التَّ  ـً الى  ةً هػزى ي 
ػػ رُّ ًسػكى  ػػمَّ خى تى ـ يى ٍيػػىَّ   أًلى بلن ٍ ػأى  سػػرً الكى  كفً كى ػكى  سػػرً الكى بً   ػػؿً ي الكى ًفػ كعً هىيػػالهى  كفً كي السُّػػ فى ًهػ كفى  ي  بً رً اٍضػػ)ي ا ًفػػهى

ػمَّ خى تى يى  ،اءً دى ي االبًتػًفػ  كعه هىي هى  كفه كي ا سي ذى ٌى ، كى (بٍ رً اضٍ  ًي هً  كفى  ي ػمىػا عى عنػاقً كى  سػرً الكى بً  ىػ ٍى  كى ٌيػكى  ،ًي مىػبٍ قى  رؼو ِ حى  ةي هػزى ال
 .ةي كبى جمي الهى 

ػػجى )كى  (،يى ًىػعي )كى  (،ـى مً عى ػ)كىػ (فى ًهػػيى ): (8)كسً اهي ي القىػًفػ اؿى قىػػ ا[ينىػمى عى  فه َلى فيػػ فى ًمػيى  :اؿي قىػػقىٍكليػوي: ]يي   (،ؿى عى
 .يفي اهً يى هى كى  ،في اهً يى أى  :هعي الجى  ،يفه هً يى كى  ،فه اهً يى كى  ،في يهى أى كى  ،كفه هي يٍ هى  :كى ٍي فى  (،ـى ري كى )كى 

ٍي الهى  [افً يَّ مً عجى أى  (ؾه ني )آكى  (,ره آجي )قىٍكليوي: ]كى  ػ كى ٌيػ ػػرمِّ ػػكٌى الجى  فً عى  ـى دَّ قى ا تى هَّ هً  كـي ف  ؿً كَّ ي األى ًفػ كيي الي ا قىػهى
 ي.اىً الثَّ  كفى دي 

ػذى ٌى  [طعو قى  ةي مزى ىى  وي تي مزى يى قىٍكليوي: ]فى  ػكى  (،فو يهي أى ػ)ًلػ يري هً ا الضَّ  يػؿً أكً تى بً  (ؾو وىيػ)كى  (،رو وجي ػ)ًلػ (ًي مىػعى جى ) يري هً ضى
ٍي هً  ؿٍّ كي   دى كرً إف أي ًفػ ،ده فػرى هي  ًً ًتػىى ِ زً مىػئ عى ًجػـ يى لىػ ًي ىَّػ  أًلى يفو ًهػيى  هػعي ا جى ىنػيهي أى  فَّ ِ أى لى إً  كفى يُّ كفً الكي  بى ٌى ذى  :ِىى عٍ الهى كى  ،اهى ى
ػٍي ىَّ أى  عي هىى يى  :اين اىً ثى كى  ،افً يَّ هً عجى ا أى هى ٍي ىَّ أى بً  :الن كَّ أى  :يبى جً أي  (ؾه وىي )كى  (ره وجي ) ػٍي عمي جى  يسى ذ لىػإً  ( ؿو عيػفٍ أى )ِ مىػا عى هى  (بلن عيػفٍ أى )ا هى

                                                             
 (.51/263( ابف عساكر، تاريخ دهشؽ )ج(1
 (.1/77ابف األثير، الىٍاية في غريب الحديث كاألثر )ج ((2
 (.1226( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
رم، ال حاح )ج(4  (.6/2186( الجٌك
ٌيكى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((5 ٍىهزىةي  كى  (.الهىجميكبىةي  ال
 رهػادة هػف أديػب، لغػكم: عهػرك أبػك بػالكالء، الشػيباىي هػرار بف إسحاؽ( ٌػػ206ت)الككفيٌ  الشيباىي عهرك ( أبك(6

 كجهػػع. إلػػيٍـ فىسػػب أكالدٌػػـ بعػػض كأدب شػػيباف بىػػي جػػاكر. الهػػكالي هػػف أ ػػمً. بٍػػا كهػػات بغػػداد سػػكف. الككفػػة
ىىٍا، العرب هف قبيمة كثهاىيف ىيؼ أشعار ػا ككاف كدكَّ ًهػؿى  كيمَّهى  كجعمٍػا( هجمػد) فػي الىػاس إلػِ أخرجٍػا قبيمػةن  هىٍػا عى
: ت ػاىيفً كهػف. أهاليػً كيكتػب هجالسػً يمـز كاف: حىبؿ بف أحهد هىٍـ كبار جهاعة عىً كأخذ. الككفة هسجد في
، خمكػػاف ابػف: اىظػػر(. الحػديث غريػػب)ك ،(الجػيـ كتػػاب)بػػ الهعػػركؼ( الىػكادر)ك(، الخيػػؿ كتػاب)ك(، المغػػات كتػاب)

   (.1/296ج) األعبلـ، كالزركمي(. 1/201ج) األعياف كفيات

رم، (7  (.6/2186ال حاح )ج( الجٌك
 (.1241( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(8



771 
 

ٌى مى عى  (فو يهي أى ) ةي هزى ٍى فى  ،يفً العى  ِـّ ضى بً  :مأى  ( بلن اعً فى )ا هى ًٍ مً عى ف جى ِ هً كلى أى  ٌى ٌي ىدى ا عً ذى ِ  ِ لىػإً  أ/110/ؽ طػعو قى   ةي هػزى ـ 
 .يً رً وخً 

ػكى  [(ؿو اًعػفى )ف ى ًمػكلى : ]أى (1)قىٍكليوي  ػفى )ف ًهػ كؿى قيػف يى أى  :ابي كى ال ى ـ ف لىػإً  ًً ثًمػهً بً  ؿي ابىػقى يي  دى اًئػالزَّ  فَّ   أًلى (ؿو يعى
 .اٍى ىٍ هً  يسى ا لى ذى ٌى كى  ،ابً تى الكً  ؿً كَّ ي أى فً  تٍ رى كً ا ذي هى كى  ياتً ثىى ستى الهي  كرً ال ُّ  فى ف هً كي تى 

ػػالهي  كؿً ف قىػػًهػػ م:أى  [؛ةً مػػزى ى اليى لىػػإً  اجي حتىػػ يي الى  وي نَّػػأى  ـى ًمػػد عي قىػػ وي نَّػػ: ]أًلى (2)قىٍكليػػوي  ػػإً فىػػ] :ؼً ىِّ  ى  افى ف كى
 .[اىن اكً سى  ؿي كَّ األى 

ٍى  كفً كي سي بً  كى ٌي كى  [(اؽو رى ىٍ أى ) :حكً نى قىٍكليوي: ]بً   .اءً ال
 ،يفً العىػ ةي كىػرى ت حى مىػقً ىي  (عى كى ٍطػأى )كى  (،ؽى يىػرٍ أى ) :يفً ذى ٌىػ  ػؿي أى  [(اعى طى أى )كى  (,اؽى رى أى )ا مى يي صمى أى  فَّ قىٍكليوي: ]أًلى

ػػ احً تىػػاىفً كى   ػػؿً ي األى ا ًفػػٍىػػكً رُّ حى تى لً   افنػػلً ت أى ًمبىػػقي  ّـَ ثيػػ ٍىػػ تً يػػدى زً  ّـَ ، ثيػػفػػظً ي المَّ ا ًفػػٍىػػبمى ا قى هى ػػكى عً  يفي السِّػػكى  اءي ال ف ًهػػ (3)اضن
ػت لً أى يَّ ٍى تى ت كى ىى ٌَّ كى ت تى ىى كِّ ا سي هَّ ا لى ٍى ىَّ   أًلى يفً العى  ةً كى رى حى  ابً ٌى ذى   تي ٍعػطى أى كى  ،عٍ ًطػـ يي لىػ :حػكي ىى  ،ـً الػبلَّ  كفً كي سيػ ىػدى عً  ذؼً محى
ٌى فً  ـو بلى كى  يدي زً هى  ةً ادى يى م الزِّ ي ذً ي فً أتً يى سى كى  ،بلن ثى هى   .اـً قى ا الهى ذى ي 

                                                             
ٍىا(.(1 ٌىذىا لىيسى ًهٍى  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )كى
ػػا ك  ((2 ػػي ف ػػاعدنا، حػػركؼ أربعػػة الهاضػػي فعمػػً ألػػؼ بعػػد ه ػػدر كػػؿُّ ف: القياسػػيأهَّ ( اٍىًفعىػػاؿ: )بىػػاءن  عشػػر أحػػد ٌك
 ،(اسػتخراج)كػػ( اسػتفعاؿ)ك ،(احهيػرار)كػػ( افعػيبلؿ)ك ،(احهػرار)كػػ( افعػبلؿ)ك ،(اكتسػاب)كػػ( افتعػاؿ)ك ،(اٍىًطػبلؽ)كػ
( افعػىبلؿ)ك ،(اسػمىقاء)كػػ( افعػىبلء)ك ،(اقعىسػاس)كػػ( افعىبلؿ)ك ،(اخركَّاط)كػ( افعكَّاؿ)ك ،(اعشيشاب)كػ( افعيعاؿ)ك
كاحترز بػ)أربعة ف اعدنا( هػف أكػـر إكػراـ، فػإفَّ الٍهػزة فيػً ٌهػزة قطػع  ألىٍَّػا  ،(اقشعرار)كػ( افعبلؿ)ك ،(احرىجاـ)كػ

( اٍىطىمىػػػؽى )كػػػػ ك ػػػؿ، ٌهػػػزة ٌهزتػػػً كاألهػػػر الهاضػػػي هػػػف عشػػػر لحػػػداإل اله ػػػادر لٍػػػذي فعػػػؿ ككػػػؿُّ جػػػاءت لهعىػػػِ. 
يحتػػاج لٍػػا كػػػ)ًعد،  كالهػػراد هػػا لػػـ يغتػػؿ هػػف هضػػارعً الفػػاء كال العػػيف، فػػإف اعتػػؿَّ فػػبل األهػػر،( اٍىطىًمػػؽٍ )ك الهاضػػي،

ػك الثبلثػي، أهػر  ػيغة كفػي  كقيؿ(، كال يىتقض ها ذكػر بىحػك )أٌػراؽ، كاسػتطاع(  ألفَّ أ ػمٍها: أراؽ، كأطػاع.  ٌك
(، كالىظػػاـ، شػػرح 602-1/601شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية )ج ،(اٍضػػًربٍ )كػػػ سػػاكىنا، الهضػػارعة حػػرؼ بعػػد كػػاف هػػا

 (.193-1/192الشافية )ج
(، 150(، كابف ع فكر، الههتع الكبير فػي الت ػريؼ )ص3/229اىظر: ابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج ((3

 (.89كالجرجاىي، الهفتاح في ال رؼ )ص
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يػٍػو بي ىى ذى ا مى ذى : ]ىى (1)قىٍكليوي  ًي عى  ةي مى قى الىَّ  ؽى فى اتَّ  [(2)سػًػيػػبىػػكى ٍى  فَّ ِ أى مىػعى  ى ا ٍىػبً  د، عتىػهي  :يػؿى قً  ّـَ ثيػ .يي ىػدى عً  (3)ةه دى اًئػزى  ةى هػزى ال
ػػػفى . ضػػػعً ي الكى ًفػػػ ػػػكى  ،ي، ائً ىىػػػثي  يي ىػػػدى عً  (4)ريػػػؼً عً التَّ  رؼي حى ػػػذى ٌى ًٍ سٍ ي الػػتَّ ًفػػػ ػػػػػؾو ػالً هى  ػػػػػفي ابٍ  (5)ًي ىػػػعى  ًي مىػػػقى ا ىى ا هى ، (6)ػػػيػػػػػؿً ػػػ
ػػػكى  ػػػًٌ يرً غى كى  (8)ػػػػػػػاـو ػػػػشى ًٌ  في اٍبػػػكى  ،(7)ًً رحً شى ًٌ ظىػػػ كى ٌيػػػكى  ،اهى ٍى ا كى ٌى حػػػدى كى  ـي الػػػبلَّ  كى ٌيػػػ :يػػػؿى قً كى  ،ًً ًهػػػبلى كى  ري ا  اءً دى بلبًتػػػلً  ةي هػػػزى ال
ًي عى  يً يرً غى كى  (9)رحً ي الشَّ ا فً ا هى ذى ٌى كى  ،فً اكً السَّ بً   .  يفى رً أخً تى الهي  اري يى تً اخٍ  ةً همى ِ الجي مى عى  كى ٌي ، كى ى

ػػ (أؿ) فَّ ى أى لىػػإً  يػػػػؿي مً الخى  بى ىىػػذى قىٍكليػػوي: ]كى  ٍى م: كى أى  [؛يٌّ ائً نىػػثي  رؼه حى ًً فً  ةي هػػزى ال ػػكى  ،ةه يَّ  ػػمً أى  يػػ ٌى ًٌ  ةي هػػزى ي 
ٍىػعى  ري بِّػعى يي  افى كى كى  ،اؿً عهى االستً  ةً ثرى كى لً   تمى  ً كي  طعو قى  ٌى هى كى  ،ـي الػبلَّ كى  ؼي ًلػاألى  :كؿي قيػ يى الى كى  (،أؿػ)ا ًبػى  اري ختىػالهي  كى ٌيػ ًي بيػذ
ػػلً  :(10)اؿى قىػػ ،ػػػػؾو ػالً هى  ػػػػفً ابٍ  ىػػدى عً  ػػف كي ًهػػ ًً تً هى بلى سى ػػ. أى رً ائً ظىػػالىَّ  ـً دى عىػػلً  ةو بىػػكجً هي  ، ػػؿً ؤلى لً  ةو فىػػالً خى هي  ةو يػػرى ثً كى  كيو جي ا: هى ٌي دي حى
ًً فً  ةى يَّ ٌمً  أى ا الى يهى فً  ةو ادى يى زً  يري  دً تى    .رؼي الحى  كى ٌي كى  ةً ادى يى مزِّ لً  ي

 .فو اكً سى  دو احً كى  رؼو ِ حى مى عى  يرً  دً متَّ لً ب/ 110/ؽ ةو قَّ حً ستى هي  ةو هى مً كى  ضعي ي: كى اىً الثَّ 
  .ؾى لً ذى لً  يرى ظً  ىى الى كى  ، ؿو كى  ةً هزى ٍى بً  رؼو حى  احي تى : افتً ثي الً الثَّ 
ػػفى  كـي زي : ليػػعي اًبػػالرَّ  ػػ فػػيً ىى كى  كـً زي الم  ًبػػ تي زٍ رى احتىػػكى  :اؿى قىػػ ،بو بى  سىػػبلى ًبػػ  ػػؿً الكى  ةً هػػزى ٌى  تً تحى ٌى ًهػػ بً بى السَّ  ةً هػػزى ف 

ٌي ٌى سري كى كى  ،ري سى كٍ تي كى  حي فتى ا تي ٍى ىَّ إً فى  ،ـً سى ي القى فً  (فو يهي أى ) ػلىػإً  رو ٍسػف كى ًهػ ؿى قىػتى ىٍ  يي بلَّ ئى لً   تٍ حى تً في كى  ، ؿي األى  كى ا   كفى دي  ٍـّ ِ ضى
 .يفو  ً حى  زو اجً حى 

                                                             
ػػػا ((1 كهيهػػػً  إذا التعريػػػؼ بػػػالبلـ كحػػػدي، كالٍهػػػزة زائػػػدة، إذا لػػػك كاىػػػت  التعريػػػؼ الـ فػػػي فتكػػػكف الحػػػركؼ فػػػي كأهَّ

ػػك حػػرؼ كاحػػػد هق ػػكدة لػػـ تحػػذؼ بالك ػػؿ كهػػا لػػـ ت ف(  كألفَّ التىػػكيف يػػدؿ عمػػِ التىكيػػر، ٌك حػػذؼ ٌهػػػزة )أـ، كا 
ػػا–فكجػػب أف يكػػكف دليػػؿ التعريػػؼ  ػػذا هػػذٌب سػػيبكيً، كذٌػػب  -أيضن حرفنػػا كاحػػدنا حهػػبلن لمىقػػيض عمػػِ الىقػػيض، ٌك

ػػي بهىزلػػة قػػ د فػػي الخميػؿ إلػػِ أفَّ الحػػرؼ ثىػػائي تفيػد التعريػػؼ  ألىٍَّػػا هػػف خ ػائص األسػػهاء، كتفيػػد هعىػػِ فيػً، ٌك
األفعاؿ، كذلؾ ثىػائي، فكػذلؾ ٌػذي، كألفَّ حػركؼ الهعػاىي لػيس فيٍػا هػا كضػع عمػِ حػرؼ كاحػد سػاكف، فكجػب أف 
يحهؿ ٌذا عمِ ها ثبت دكف ها لػـ يثبػت، قػاؿ سػيبكيً: حزعػـ الخميػؿ أىٍَّػا هف ػكلة كقػد كسػكؼح. سػيبكيً، الكتػاب 

 (.349-1/332اعة اإلعراب )ج(، كابف جىي، سر  ى222-1/221(، كالهبرد، الهقتضب )ج4/147)ج
 (.4/220(، )ج4/147)ج ( سيبكيً، الكتاب(2
 ( في )ؾ(: )زايدة(.(3
 زائد في )ـ(: )أم(. ((4
 ( في )ط(: )عىد(.(5
 (.18ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((6
 (.1/253( ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج(7
 (.1/180هالؾ )ج( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف (8
 (.603-1/602شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((9

 (.255-1/254( ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج(10
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ػػ ٍيػػالهى  فَّ : أى سي اهً الخى ػػ اءي ىى غٍ تً االٍسػػ كدى ع ٌى عى ػػلىػػإً  ةً كلىػػقي ىٍ الهي  ةً كىػػرى الحى بً   ػػؿً الكى  ةً هػػزى ف  ػػفٍ ـ يي لىػػكى  ،فً اكً ِ السَّ  ؿٍ عى
ػػ ،كذو ذي ِ شيػػمىػػ عى الَّ إً  يػػؼً رً عٍ التَّ  ـً بلى ًبػػ ؾى ًلػػذى  ٍى ًبػػ أي بػػدى ؿ يي بى  :حػػػكً ي ىى ًفػػأىم:   (1)رشو كى  ةً اءى رى ف ًقػػًهػػ كرً ٍي ٍشػػي الهى ًفػػ ةً هزى ال
 .(ةً رى اآلخً )

ٌى اىىػك كى ا لىػػٍىػىَّ : أى سي ادً السَّػ ى  (2)ً أفىػ)ـ: ًٍ كلً ي قىػػ ًفػالى كى  (،ي أا يىػػ: )يًفػ عٍ طىػقٍ ـ تي لىػػ  ػؿو كى  ةي هػػزى ت   .(فَّ مىػػعى فٍ ألى
 اىتٍِ.

ػػمىػػ: ]عى (3)قىٍكليػػوي  ػػ دو اًحػػكى  رؼو ى حى  ةً يفىػػفً الخى  كفً الىُّػػكى  يفً ىكً التَّ ًبػػ ضي قً ىػػتى  يى الَّ ا ً كى  ،ؿً كَّ ي األى م: ًفػػأى  [؛فو اكً سى
 .رً ي اآلخً فً  دو احً كى  رؼو ِ حى مى عى  افو عى هى  كؼي ري ا حي ٍى ىَّ إً فى  ،كتً السَّ  اءً ٌى كى  ةً ىى اكً السَّ  يثً أىً التَّ  اءً تى كى 

ػػمً  وً ًمػػف الى ًمػػ ؿي دً ٍبػػتي  يءه طىػػ: ]كى (4)قىٍكليػػوي  ػػيٍ أى – ؿى ًقػػىي  ا[يمن ػػ -اضن : (6)ػػػػػػاـو ػػػػشى ًٌ  ابػػفي  اؿى . قىػػرو هيىػػحً  (5)فعى
 (،ابتىػكً )كى  (،ـبلى غيػ) :حػكي ىى  ،اٍىػلً كَّ ي أى ًفػ يػؼً عرً التَّ  ـي الى  ـي غى دٍ  تيػي الى الًتػ اءً سػهى األى بً  ةه  َّ ختى هي  ةى غى المُّ  يً ذً ٌى  فَّ إً  :يؿى قً كى 
 يػتى البى  (7)فَّ ل أى رى  تىػالى أى  ،ـًٍ يعً ًهػجى  لً ـ الى ًٍ ًضػعٍ بى لً  ةه غىػلي  ؾى لً ذى  ؿَّ عى لى كى  :اؿى قى  ّـَ ، ثي (اسو بى لً )كى  (،اسو ىى )كى  (،ؿو جي رى ) ؼً بلى خً بً 

   اىتٍِ. .يفً كعى ِ الىَّ مى عى  تٍ مى خى دى  يثً دً ي الحى ا فً ٍى ىَّ أى كى  ،ؽى ابً السَّ 
كى ٌي  يتي البى كى 

 : ]الهىسرح[(8)

                                                             
 بياضً، لشدة ( كرش) لقب عميً غمب. القراء كبار هف: اله رم عدمٌ  بف سعيد بف عثهاف( ٌػ197ت)كرش ((1

أ مً هف القيركاف، أخذ قراءتً عف شيخً ىافع الذم لقبً بكرش، كهكلدي ككفاتً به ػر. اىظػر: الزركمػي، األعػبلـ 
(، كيػاقكت: الحهػكم، هعجػـ األدبػاء 503-1/502(، كابف الجزرم، غاية الىٍاية فػي طبقػات القػراء )ج4/205)ج

 (.33/ 5ع إرشاد األريب إلِ هعرفة األديب )ج
ػػػػي هكجػػػػكد فػػػػي شػػػػرح ( فػػػػي )ط(، ك)ؾ(، (2 ك)ـ(: )أفػػػػاء ا(، كيػػػػرل الباحػػػػث أىٍَّػػػػا: )فػػػػأ(  ليسػػػػتقيـ الهعىػػػػِ، ٌك

 (. 1/255التسٍيؿ بٍذي ال كرة. ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج
مىِ حىرؼو كىاًحدو ًفي اآلًخًر(.(3  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
ػػا، تقػػكؿ: أهرجػػؿ عىػػدؾ، يريػػدكف الرجػػؿ، كيقػػاؿ: إفَّ الىهػػر بػػف تكلػػب سػػأؿ  ((4 كطػػيء تبػػدؿ هػػف الـ التعريػػؼ هيهن

 مِ ا عميً كسمـ: أهف اهبر اه ياـ فػي اهسػفر؟ فقػاؿ عميػً السػبلـ: حلػيس اهبػر اه ػياـ فػي اهسػفرح. –الىبي 
(، 1/261. اليػػػزدم، شػػػرح الشػػػافية )جغيػػػر ٌػػػذا الحػػػديث - ػػػمِ ا عميػػػً كسػػػمـ–قيػػػؿ: إىَّػػػً لػػػـ يػػػرك عػػػف الىبػػػي 
 (.1/604كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( في )ط(: )هف(.(5
 (.71، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ص( ابف ٌشاـ(6
 ( في )ـ(: )إلِ(.(7
ػك الطائي عىهة بف بجيرالبيت ل ((8 ػا، ٌك ، كالشاٌد في البيت: )اهسٍـ(، ك)كاهسمهً( حيػث أبػدؿ الـ التعريػؼ هيهن

ها هف العرب، كأراد الشاعر )السٍَّـ(، ك)السَّمهة(، ٌي الحجػارة ال ػغيرة، كالهعىػِ:   إففي لغة حهير كطيء كغيٌر
 الىػػػػاس كمهػػػػات يهعػػػػاى فػػػػي الزاٌػػػػر، بكػػػػر أبػػػػك: األىبػػػػارم. كالحجػػػػارة بالسػػػػٍاـ عىػػػػي يػػػػدافع يكا ػػػػمىي الػػػػذم خميمػػػػي

أبػػك حيػػاف،  ،(1/165(، كابػػف هالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )ج5/139(، كابػػف يعػػيش، شػػرح الهف ػػؿ )ج1/66)ج
 (.3/52التذييؿ كالتكهيؿ في شرح التسٍيؿ )ج
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ًميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾى   ييكىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميًني كذيك خى
 

رىاًئػػػػػػػػػػي يىٍرًمػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػًممىوٍ  ًباٍمسىػػػػػػػػػػٍيـً  كى كىاٍمسى
(1) 

ػػكى   ػػكى  .اؿً دى ًبػػػي اإلً ي ًفػػػأتً يى سى ػػػرى خٍ أى  يثي دً الحى ػػػاإلً  :ًي جى ـي هى ػػأى  ا ف ًهػػػ (5)يػػػرً بً ي الكى ًفػػػ( 4)يُّ اًىػػرى بى الطَّ ، كى (3)يً دً سػػػىى ي هي ًفػػػ (2)دي حهى
ػػ ػػرً  ًي اليػػجى رً كى  ،(6)ـو اً ػػعى  فً ٍبػػ عػػبً كى  يثً دً حى ػػ اؿي جى ػػًهػػ ؼي عػػرى  يي الى كى  :يػػؿى قً  ،يحً حً ال َّ ، (7)بو كلىػػتى  فً ٍبػػ هػػرً الىَّ  يثً دً ف حى
ػػكى  ػػػ) :ًي تىيػػػهى  ري ًهػػػالىَّ  ايي كي م رى الػػػذً  يثي دً الحى ػػػهى ػػػف كى ًهػػػ يػػره ثً كى  بى ٌى ذٍ ف يىػػػأى  يي رَّ ف سى ػػػ (8)رً حى ػػػميى فى  يً رً دٍ  ى ػػػ ٍـ  ي ػػػ رى ٍٍ شى  رً بٍ ال َّ

                                                             
 ( في )ـ(: )كهثمً(.(1
الحىبمػٌي، كأحػد  ٌػػ(  أحهػد هحهػد بػف حىبػؿ، أبػك عبػد ا، الشػيباىٌي الػكائمي: إهػاـ الهػذٌب241( اإلهاـ أحهد)ت(2

 األئهة األربعػة. الهػركزم األ ػؿ. هكلػدي ككفاتػً فػي بغػداد، كقيػؿ: كلػد فػي )هػرك(، قيػؿ: إىػً كػاف يحفػظ ألػؼ ألػؼ
 كلػً. حديث ألؼ ثبلثيف عمِ يحتكمالذم ( الهسىد) ك ٌىؼكخكا ً،  الشافعي اإلهاـ أ حاب هف ككاف حديث،
( التفسػػػير)ك( القػػػروف هتشػػػابً هػػػف بػػػً ادعػػػت فيهػػػا الزىادقػػػة عمػػػِ الػػػرد)ك( كالهىسػػػكخ الىاسػػػخ)ك( التػػػاريخ) فػػػي كتػػػب

ػد)ك( الهىاسػؾ)ك( ال ػحابة فضائؿ)ك  البخػارم الحػديث عىػً أخػذ ،(كالرجػاؿ العمػؿ)ك( الهسػائؿ)ك( األشػربة)ك (الٌز
 فسػجف الهعت ػـ كتػكلِ حىبػؿ، ابػف يىػاظر أف قبػؿ كهػات القػروف بخمػؽ القػكؿ إلػِ الهأهكف دعا أياهً كفي، كهسمـ
 كهها، كفي عٍد الهتككؿ أيكرـى اإلهاـ ابف حىبؿ، القروف بخمؽ القكؿ عف الهتىاعً  اشٍرن  كعشريف ثهاىية حىبؿ ابف

(، كالزركمػي، 1/63اىظػر: ابػف خمكػاف، كفيػات األعيػاف )ج .الجػكزم البػف( أحهػد اإلهػاـ هىاقػب) سيرتً في  يىؼ
 (.10/325(، كابف كثير، البداية كالىٍاية )ج1/203األعبلـ )ج

 (.5/434، هسىد اإلهاـ أحهد )جابف حىبؿ ((3
. الهحػدثيف كبػار هػف: القاسػـ أبػك الشػاهي، المخهػي هطيػر بػف أيػكب بػف أحهػد بف سميهاف( ٌػ360ت)الطَّبىراىي ((4

ليٍػػا الشػػاـ، طبريػػة هػػف أ ػػمً  كالجزيػػػرة، كفػػارس كالعػػراؽ كه ػػر كالػػيهف الحجػػاز إلػػِ كرحػػؿ بعكػػا، كلػػد. ىسػػبتً كا 
. الحػركؼ عمػِ الهشايخ أسهاء فيً رتب( ال غير الهعجـ) هىٍا الحديث، في( هعاجـ) ثبلثة لً. بأ بٍاف كتكفي
: كالبغػػدادم، الكبيػػر الهعجػػـ، الطبراىػػي: اىظػػر. ذلػػؾ كغيػػر( الىبػػكة دالئػػؿ)ك(، األكائػػؿ)ك(، التفسػػير) فػػي كتػػب كلػػً

 األعيػػػػاف كفيػػػػات، خمكػػػػاف كابػػػػف(، 4/39ج) اإلكهػػػػاؿ إكهػػػػاؿ، ىقطػػػػة كابػػػػف(، 21/91ج) بغػػػػداد تػػػػاريخ، الخطيػػػػب
 (.2/407ج)

 (.19/172( الطبراىي، الهعجـ الكبير )ج(5
ٌػػػ( كعػػب بػػف عا ػػـ، كىيتػػً: أبػػك هالػػؾ األشػػعرم،  ػػحابي جميػػؿ، كركل لػػً األربعػػة: 18( كعػب بػػف عا ػػـ)ت(6

ػػك غيػػر أبػػك هالػػؾ األشػػعرم، ال ػػفدم، الػػكافي بالكفيػػات )ج (، 24/262هسػػمـ كأبػػك داكد كالىسػػائي كابػػف هاجػػة. ٌك
 (.8/434حجر، تٍذيب التٍذيب )جكابف 

ير بف تكلب بف الىهرٌػ( 14الىهر بف تكلب)ت ىحك  ((7  طكيبلن  اعهرن  عاش. هخضـر شاعر: العكمي أقيش بف ٌز
 اإلسػػبلـ أدرؾ. الطػػائي حػػاتـ بشػػعر شػػعري يشػػبً. لهالػػً اكٌَّابنػ اادن جػػكَّ  كالكجاٌػػة، الىعهػػة ذكم هػػف كػػاف الجاٌميػػة، فػي
ػك ٍهػػرك أبػك كػػاف، -كسػػمـ عميػػً ا  ػٌمِ- الىبػػي عمػػِ ككفػد السػػف، كبيػػر ٌك  لحسػػف ( الكػػيِّس) يسػػهيً العػبلء بػػف عى
(، كالزركمػػي، 6/370. ابػػف حجػػر، اإل ػػابة فػػي تهييػػز ال ػػحابة )جاف ػػيحن  اشػػاعرن  كػػاف: الهرزبػػاىيٌ  كقػػاؿ .شػػعري

 (.1/299(، كابف قتيبة، الشعر كالشعراء )ج8/48األعبلـ )ج
، كقد كىًحرى  دريي )الكحر(: ال ((8 رم، ال حاح )جكغر. كفِ  دري عمِ كىٍحره  :أم  عميٌ ًغؿُّ  (.2/844. الجٌك
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ػػهى رى  ػػ ؿِّ ف كيػػًهػػ أ/111/ؽ اـو يَّػػأى  ةى ثىػػبلى ثى كى  ،افى ضى ػػرى خٍ أى  (،ٍرو شى  اةو ىَّػػثى هي بً  (به لىػػكٍ تى )كى  .(2)ةً فىػػعرً ي الهى ًفػػ (1)يـو عىػػك ىي بيػػ: أى ًي جى
 .(رو فى عٍ جى ػ)كى 

 .  ؽً مٍ ِ الحى ق ى ف أى هً  جً ارً خى الهى  ؿي كَّ أى  ًي جى خرى هى  فَّ أًلى  (4)[؛كؼً ري ل الحي كى قٍ : ]أى (3)قىٍكليوي 
 ض.  .اءً ىى مبً لً  اسً سى األى كى  ًي ىَّ أًلى  [ ىكلى ل أى كى قٍ األى قىٍكليوي: ]بً 
 (6)ثً بلى الػثَّ  ـً ًمػي الكى ًفػ ؿً  ٍ الكى  ةي زى هٍ ٌى  (5)ؿي دخي ا تى هى كى  [ؿو صٍ كى  اتي زى مٍ ىى كى  ,عو طٍ قى  اتي زى مٍ ىى  :افً كعى قىٍكليوي: ]نى 

ٍىػفً  ؿي خي دٍ يىػ ،ـى دَّ قىػا تى ِ هى مى عى  ػيٍ أى –ا ي ػأى )كى  (،رو ٍجػأى ) :كى ٍحػىى  عً ٍطػالقى  ةي زى ٍهػٌى  -اضن  )أيقِّتىػٍت(، :كى ٍحػ ىى الن دى بىػ كفي كيػد يى قىػ، كى (ذى خى
ػػأى )كى  ػػهي  اءً اليىػػ سػػرً كى بً  ةي ىىػػيِّ المَّ كى  .(8)(يػػؿفً جٍ )إً كى  (،ـى رى ٍكػػأى )كى  (،ِطىػػعٍ أى ) :كى ٍحػػىى  ةى دى اًئػػزى كى  ،(7)(احى شى  ره ٍ ػػقى  :اؿي قىػػيي كى  ،ةن دى دَّ شى
 . صه  َّ جى ك هي أى  كعه في رٍ هى  :مأى   يده شً هى 

 ض.  .ةً يى هً سٍ التَّ  ًً جٍ كى  افي يى بى  [ةى زى مٍ اليى  فَّ : ]أًلى(9)قىٍكليوي 
 ض.  .ًً تً كرى  ي  ـً اسٍ بً  تٍ يى هِّ سي فى  [ؼً لً األى  ةً كرى ى صي مى قىٍكليوي: ]عى 
 ض. .اٍى بي ارً قى ا يي هى  ـً اسٍ بً  تٍ يى هِّ سي فى  [افً بى ارً قى تى قىٍكليوي: ]مي 

                                                             
 الحفػظ فػي الثقػات هػف هػؤرخ، حػافظ،: ىعػيـ بػكأ األ ػبٍاىي، أحهػد بػف ا عبػد بػف أحهػدٌػ( 430ىعيـ)ت ( أبك(1

 ،(ال ػػػػحابة هعرفػػػػة)ك ،(األ ػػػػفياء كطبقػػػػات األكليػػػػاء حميػػػػة) :ت ػػػػاىيفً هػػػػف. أ ػػػػبٍاف فػػػػي كهػػػػات كلػػػػد .كالركايػػػػة
اىظػػػر: الزركمػػػي،  .(الشػػػعراء) ككتػػػاب ،(أ ػػػبٍاف أخبػػػار ذكػػػر)ك ،(الىبػػػكة دالئػػػؿ)ك ،(كالػػػركاة الهحػػػدثيف طبقػػػات)ك

 (.1/26(، كابف خمكاف، كفيات األعياف )ج3/7(، كالسبكي، طبقات الشافعية )ج1/157األعبلـ )ج
 (.5/2706( األ بٍاىي: أبك ىعيـ، هعرفة ال حابة )ج(2
 .اًس ًلمًبىىاًء. ض()كىاألىسى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ( (3
ىَّهػػا تعػػيف الٍهػػزة لككىٍػػا أقػػكل الحػػركؼ، كاالبتػػداء بػػاألقكل أكلػػِ،  ((4 إف كػػاف األكؿ سػػاكىنا ألحػػؽ ٌهػػزة ك ػػؿ، كا 

هػزات ك ػؿ، كتسػهِ  ػا-كالٍهزات التي في أكؿ الكمـ ىكعاف: ٌهزات قطع ٌك ؿ  ألفػات القطػع كألفػات الك ػ -أيضن
ألفَّ الٍهػزة إذا كاىػػت أكَّالن كتبػػت عمػِ  ػػكرة األلػػؼ، كألىٍهػػا هتقاربػاف فػػي الهخػػرج، كلػذلؾ إذا احتػػاجكا إلػػِ تحريػػؾ 

ػػػػػا ٌهػػػػػزة. ركػػػػػف الػػػػديف، شػػػػػرح الشػػػػػافية )ج (، كشػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػػافية، شػػػػػرح الجػػػػػاربردم 1/515األلػػػػؼ قمبٌك
 (.1/605)ج
 ( في )ؾ(: )يدخؿ(.(5
 ( في )ؾ(: )الثمث(.(6
ًذر، فزع ًإذا ًإشاحةن، ييًشيح الرَّجيؿ أىشاح قد: يقاؿ األىٍضداد  هف حرؼ كالهيًشيح ((7  هيًشيح، فٍك ييشيح أىشاح كقد كحى
سىر كاىكهش جدَّ  ًإذا  (.1/273. األىبارم: أبك بكر، األضداد )جكجى
بػػكا (8 : يٍػػريب هػػف كػػؿ شػػيء. كأجفػػؿ القػػـك  أم: ٌرى هسػػًرعيف. كأٍجفىمىػػًت الػػريحي ( )اإلجفيػػؿ(: الجبػػاف، كظمػػيـه إٍجفيػػؿه

رم، ال حاح )جأسرعتٍ  فٍي هيٍجًفؿه  أم:  (.978(، كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص4/1657. الجٌك
(.)أىك  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:( (9 ًفيى  التىبىسى أك خى
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ػػجى كى  [كفى ري ٍشػػػعي كى  ةه يىػػػانً مى : ]ثى (1)قىٍكليػػوي  ػػػ ؿى عى ػػالكى  بي احً  ى ػػػاألى  (2)اؼً شَّ ػػي لً اهً سى ػػػعٍ الهي  كؼً ري حي  ةن يىػػػاىً هى ثى  ـً جى
ػًفػ ثً اًلػالثَّ  ًً جٍ الكى  يدً قى لً   ًً هً بلى ف كى هً  ـي ٍى فٍ ا يي ِ هى مى عى  يفى رً شٍ عً كى   ؼً ًلػاألى  ـي اٍسػ كفي كيػيى  ذو ًئػيىى حً فى  ،اتً عىػطَّ قى الهي  كؼً ري ي الحي
ٍى  يفى ا بى كن ارً شى هي   ض.  .ةً ىى يِّ المَّ كى  ةً زى هٍ ال

ًٍ مى عى ) ـ[ييً مً عى  بي ىى ذٍ  يى قىٍكليوي: ]الى   . يى فً أك خى  سى بى ك التى أى  ؿى كى شٍ ِ أى ىى عٍ هى  ًً ىً هُّ ضى تى لً  ( بي ٌى ذٍ يى ػ)لً  ةه مى  ً  (ـي
ػىٍ أى ا ذى ٌى  [فً اكً السَّ بً  ؽً طٍ ى الن  لى ا إً يى بً  ؿي صَّ كى تى يي  وي نَّ قىٍكليوي: ]أًلى  ٍى  فَّ أًلى   بي سى ػىَّ إً  ةى زى ٍهػال   ؾى لً ذى ا ًلػٍىػِ بً تى ؤٍ ا ييػهى

ػػػ ؿي ً ػػػتَّ يى فى  ،جً رٍ ي الػػدى ًفػػػ (3)طى قي ٍسػػتى  لً الى  ػػػا بً ٍىػػمى بٍ ا قى هى ػػػ تى اىىػػف كى ا ً كى  ،اٌى دى ٍعػػػا بى هى ي، ًىػػػعٍ هى  ًي ىَّػػػأًلى ا، كى ٍىػػىٍ عى  اءً ىى غٍ تً ٍسػػػبًل لً  ؾى لً ذى كى
ػػٍرؼً  ػػ (4)ًلمحى ػػكي  اؿى حى ػػاالتِّ  ؼً بلى ًخػػبً  يً كدً جي ػػ اؿً  ى ػػ)كى  .كرً كي ذٍ الهى ػػبً  (ـي مَّ السي ػػ ِـّ ضى ػػخى )كى  .ـً الػػبلَّ  يدً دً ٍشػػتى كى  ،يفً السِّ  (ةن ا ى

 .ًً بً  اره شى هى  :ِىى عى هٍ بً  (ةن ارى شى إً )كى  .ةً دى كَّ ؤى الهى اؿ ً ِ الحى مى عى  بى  ً ىي 
ٌي ذى ٌى  [ةه يَّ مً صٍ أى  ةه مَّ ضى  وً نً اكً سى  دى عٍ ا بى مى  يى نً ثٍ تي اسٍ : ]كى (5)قىٍكليوي   فَّ أى  :(6)يٍّ ىِّػجً  في ِ اٍبػكىػحى كى  ،كري ٍي ٍشػالهى  كى ا 

ٍى  ري سً كٍ ف يى هى  بً رى العى  فى هً   .ةه اذى شى  ةه غى ي لي ًٌ كى  ،عي بً تٍ  يي الى كى  ،ؿً  ٍ ِ األى مى ا عى هى ًٌ كً حٍ ىى كى  (جٍ ري اخٍ )كى  (،ؿٍ تي اقٍ ) :يفً  ةى زى هٍ ال
 .ضو ارً عى لً  ةه دى ائً ك زى أى  (،ؿٍ تي اقٍ ) :كي حٍ ىى [ ةه يَّ مً صٍ أى  ةه مَّ ضى  وً نً اكً سى  دى عٍ ا بى : ]مى (7)قىٍكليوي 

                                                             
رم: األ ((1  كهػا القطػع، ألػؼ فٍػك الك ػؿ فػي ثبػت هػا ككػؿ. قطػع كألػؼ ك ػؿ، ألؼ: ضربيف عمِ لؼقاؿ الجٌك
 أ ػمية تكػكف كقػد االسػتفٍاـ، ألػؼ هثػؿ زائػدة تكػكف قػد القطػع كألػؼ. زائدة إال تككف كال الك ؿ، ألؼ فٍك يثبت لـ

. كقاؿ الجاربردم: حكلٍذا الهعىِ حكـ الفقٍاء زاد ا رفعة أعهػالٍـ، كتشػييد اإلسػبلـ بػأقبلهٍـ بػأفَّ كأهر أخذ: هثؿ
هػػزة الحػػركؼ ثهاىيػػة كعشػػركف، كال تظػػى فَّ بٍػػـ خػػبلؼ ٌػػذا، فػػإىٍَّـ ال يػػذٌب عمػػيٍـ الخفايػػا، فهػػا ظىُّػػؾ بالجبليػػاح، ٌك

ثبػػات ٌػػذي الٍهػػزات فػػي الػػدرج خػػركج عػػف  الك ػػؿ تثبػػت فقػػط فػػي االبتػػداء كتسػػقط فػػي الػػدرج، كقػػاؿ الزهخشػػرم: حكا 
الحاجػػب:  كػػبلـ العػػرب، كلحػػف فػػاحشح، كسػػهيت ٌػػذي الٍهػػزة بالك ػػؿ  ألىٍَّػػا تحػػذؼ فػػي ك ػػؿ الكػػبلـ، كقػػاؿ ابػػف

رم، ال ػحاح  ـى المساف. الجػٌك حسهيت بٍهزة ك ؿ  ألىٍَّا يتك ؿ بٍا إلِ الىطؽ بالساكف، كلٍذا سهَّاٌا الخميؿ سيمَّ
(، كابػػػػػف الحاجػػػػػب، 9/136(، كابػػػػف يعػػػػػيش، شػػػػػرح الهف ػػػػؿ )ج356(، كالزهخشػػػػرم، الهف ػػػػػؿ )ص6/2542)ج

 (.1/368اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج
 (.1/30)ج( الزهخشرم، الكشاؼ (2
 ( في )ط(: )لتسقط(.(3
 ( )لمحرؼ(: ساقط في )ط(.(4
ٌهزة الك ؿ التي يبتػدأ بٍػا الكػبلـ تكػكف هكسػكرةن  ألىٍَّػا جػيء بٍػا لدفػً االبتػداء بالسػاكف، فىاسػب الكسػرة لهػا  ((5

كا(، فمذلؾ ضهت الٍهز  ة، بخبلؼ بيىٍا كبيف السككف هف التقابؿ، كاستثىي ها بعد ساكىً ضهة أ مية، ىحك: )اٍغزي
( فعؿ ها لـ سّـَ فاعمً  ألفَّ ضهة الطاء بالىسبة لٍػذا  ًً ىَّها ضهت في ىحك: )اٍىطيًمؽى ًب )اٍرهيكا(  إذ الضـ عارض، كا 

ف كاىت عارضة بالىسبة إلِ ها سهي فاعمً، كاستثىي  ػا–البىاء أ مية، كا  الـ التعريػؼ فإىٍَّػا تفػتح، ك)ايهػف  -أيضن
ٍنا بالداخمػػة ا(  ألّـَ ٌػػذا االسػػـ غيػػر هت ػػ رؼ، كال يسػػتعهؿ إال فػػي القسػػـ، فضػػارع الحػػرؼ، ففتحػػت ٌهزتػػً تشػػبي

 (.1/606عمِ الـ التعريؼ. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 (.54الهى ؼ شرح كتاب الت ريؼ ألبي عثهاف الهازىي )ص ( ابف جىي،(6
7).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىك زىاًئدىةه ًلعىاًرضو
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 .[ضه ارً عى  ُـّ ذ الضَّ إً ]: ًً قىٍكلً ف هً  أى شى ىى  اؿو ؤى سي  ابً كى ِ جى لى إً  ةه ارى شى إً  كى ٌي  [تٍ مَّ ا ضي مى نَّ ا ً قىٍكليوي: ]كى 
ػ ؿى ٍعػ: ]فً (1)قىٍكليػوي  ػ [وي ميػاعً فى  َـّ سىػـ يي ا لىػمى  ًي ىَّػػأًلى   يًىػعٍ أى  :يرً دً ٍقػتى بً  بي ٍ ػالىَّ  ِلىػكٍ األى  (،ؽى مىػطي اىٍ )ف ًهػ اؿه حى

 ض. .االن حى  عي قى  يى بلى فى  ،ةه فى رً عٍ هى 
 .(2)ػػؾو ػالً هى  ػػفً ابٍ  فً عى  ـى دَّ قى ا تى هى ا كى ازن كى م: جى أى  [؛(فو يمي أى )ي فً  تٍ حى تً ا في مى نَّ ا ً قىٍكليوي: ]كى 
ػػمٍ ف تى أى  :في ٍحػػ: ]المَّ (3)قىٍكليػػوي  ػػ فى ًهػػ كؿي دي العيػػ :فى ٍحػػالمَّ  فَّ أى  ًي مي اً ػػحى  (4)[ؾى ًمػػَلى كى بً  فى حى ِ لىػػح إً ًيػػالبلَّ  ـً بلى الكى

 .كؿً دي العي  ؽي مى طٍ هي  كى ٌي كى  ،اهى ٍي ىى يٍ بً  عو اهً جى لً   أً طى ِ الخى لى إً  كابً ال َّ  فى هً  كؿً دي ِ العي لى إً  ؿى قً ىي  ّـَ ثي  ،يفً الخى 
 .(5)اؼً شَّ الكى  بً احً  ى  ـً بلى ف كى هً  -اضن يٍ أى –ا ذى ٌى  [فه حً الى  فً طً خٍ ممي لً  ؿى يقً قىٍكليوي: ]كى 
ػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػا ًفػػيىػػاتي بى ثٍ إً  ذَّ شى ػػىٍ أى  ؿً اًئػػكى ي أى ا ًفػػٍىػػعي طٍ قى  رى ثيػػكى كى  :(7)ػػػػؾو ػالً هى  ػػػػفي ابٍ  اؿى قىػػ[ (6)ةً كرى ري ي الضَّ  اؼً  ى

كى حٍ ىى  :مأى   اتً يى بٍ األى 
 : ]السريع[(8)

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  كىالى  اٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى  نىسىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  الى   خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽي  إتَّسىػػػػػػػػػػػػػػػػعى   مىػػػػػػػػػػػػػػػػى اٍلخى  الرَّاًقػػػػػػػػػػػػػػػػعً  عى
رى بٍ الخى  ثَّ بى  :اؿي قى قىٍكليوي: ]يي  

  رى بٍ الخى  ثَّ : بى (10)اءً البى  ؿً  ٍ ي فى فً  (احً حى ال ِّ )ي فً  اؿى قى  [هي رى شى نى  :أم ؛(9)

                                                             
. ض(.لِ قكلً: ))ؾ(، ك)ـ(: إ( ساقط في (1 االن  فىبلى يىقىعي حى
 (.1/254( ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج(2
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هيٍطمىؽي العيديكًؿ(.(3
 (.1/264إثبات ٌهزة الك ؿ في حالة الك ؿ لحف، كشذَّ إثباتٍا في الضركرة. اليزدم، شرح الشافية )ج ((4
 كػالتعريض ، ػاحبؾ لػً لػيفطف األىحػاء هػف ىحػك إلػِ تهيمػً: أم بكبلهؾ  تمحف أف: المحف قاؿ الزهخشرم: ح( (5

 ]الكاهؿ[ :القتاؿ الكبلبي قاؿ. كالتكرية
 تفقٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لكيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لحىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 
 األلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ذكك يعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً كالٌمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 (.328-4/327الزهخشرم، الكشاؼ )جح. ال كاب عف بالكبلـ يعدؿ ألىً الحف،: لمهخطئ كقيؿ 
 في )ؾ(: )لمضركرة(. ((6
(، كالهػػرادم، تكضػػيح الهقا ػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ 3/466( اىظػػر: ابػػف هالػػؾ، شػػرح التسػػٍيؿ )ج(7
 (.3/1551)ج
ػػ بػػف هػػرداس العبػػاس بػػف ألىػػسالبيػػت  ((8 –، كقيػػؿ: ألبػػي عػػاهر جػػد العبػػاس بػػف هػػرداس السػػمهي، كيػػركل مهيالسُّ

ػػا ػػك ضػػركرة الك ػػؿ حػػاؿ فػػي ٍػػافي الٍهػػزة تكالشػػاٌد فيػػً: )إتسػػع( حيػػث أثبػػ: )اتسػػع الفتػػؽ عمػػِ الراتػػؽ(، -أيضن  ٌك
 الٍهػػزة فكػػأف ،الثػػاىي بالى ػػؼ كتبتػػدأ البيػػكت اى ػػاؼ عمػػِ تسػػكت فػػالعرب الثػػاىي، الى ػػؼ ؿكَّ أ فػػي ألىػػً أسػػٍؿ 
(، 98(، كابػف جىػي، المهػع )ص3/22(، كالسيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج2/285سيبكيً، الكتاب )ج .أكالن  كقعت

(، كأبػػك حيػػاف، ارتشػػاؼ 5/309(،  كابػػف يعػػيش، شػػرح الهف ػػؿ )ج3/446كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ فػػي الىحػػك )ج
 (.2/172الضرب هف لساف العرب )ج

 ( في )ط(: )الخير(.(9
رم، ال حاح )ج(10  (.1/273( الجٌك
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ِىى عٍ هى بً  ًي ثَّ بى أى كى 
ػ ثَّ : ىىػ(2)كفً الىُّػ ؿً ٍ ػي فى فً  اؿى قى  ّـَ ثي ب/ 112/ؽ ،يي رى شى ىى  (1) ػبً  ًي ثُّػىٍ يى  يثى دً الحى ا ذى إً  :اث ػىى  ِـّ الضَّ

 : ]الطكيؿ[.(3)اؿى قى  ،ايي شى فٍ أى 
زى  ًإذىا ػػػػػػػػػػػػػػػاكى  ف نَّػػػػػػػػػػػػػػػوي  ًسػػػػػػػػػػػػػػػرٌّ  اإلٍثنىػػػػػػػػػػػػػػػيفً  جى
 

شػػػػػػػػػػػػػاةً  كتىكثيػػػػػػػػػػػػػرً  (4)ًبنىػػػػػػػػػػػػػث     قىمػػػػػػػػػػػػػيفي  الكي
 اىتٍِ. 

ٍى  فى يٍ م: بىػػأى ؛ (6)[فى يٍ بىػػ فى يٍ  بىػػ: ]الى (5)قىٍكليػػوي  ػػقىػػكى  ،ؼً ًلػػاألى كى  ةً زى ٍهػػال  :(7)رً اعً الشَّػػ كؿً ي قىػػًفػػ فى يٍ بىػػ فى يٍ بىػػ اءى د جى
  [كافر]ال

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ًإذىا أٍدًرم كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىمَّ  أىٍرضن
(ٍيػػلخى أىأى : )اؿى قىػػ ثي ٍيػػحى  ،يفً تىػػيٍ البى  رً ِ وًخػػلىػػإً   ػػ اءً قىػػالتً  فً ا ًهػػارن رى ًفػػ فً زٍ الػػكى  يػػرً ي غى ًفػػكى  ،فً زٍ الػػكى  ةً اهى قى تً ٍسػػاًل   ري  ،يفً ىى اكً السَّ

 .ةً كرى ال ُّ  يً ذً ٌى  ؿً ثٍ ي هً فً  ره فى تى غٍ هي  يفً ىى اكً السَّ  اءى قى التً  فَّ أًلى   افن لً ا أى ٍى مي عٍ جى  حي  ى فٍ األى كى 

                                                             
 زائد في )ـ(: )أم(. ((1
رم، ال حاح )ج(2  (.1/294( الجٌك
، قػاؿ الهر ػػفي: العػذرم هعهػرً  بػف ا عبػػد بػف جهيػؿالبيػت لقػيس بػف الخطػيـ، كقػد ىسػػبً الهبػرد فػي الكاهػؿ ل ((3

ذا غمط. كهعىِ البيت:   كاىتشػاري ىشػري إلػِ يػؤدم ٌػذا ألف  الثىػيف السػر هجاكزة عدـ ضركرة عمِ الشاعر يؤكدٌك
ػػذا كتكثيػػري، كبثػػً الك ػػؿ  ٌهػػزة قطػػع جػػكازكالشػػاٌد فيػػً:  .اثىػػيف هػػف ألكثػػر السػػر هخالفػػة عىػػد يحػػدث أف جػػدير ٌك

(، كالهبػػرد، 3/557(، سػػيبكيً، الكتػػاب )ج162(. الخطػػيـ: قػػيس، الػػديكاف )صإثىػػيف) فػػي لمضػػركرة الشػػعرية كهػػا
، العكبػػػرم(، ك 1/796)ج القػػػالي أهػػػالي شػػػرح فػػػي الآللػػػي سػػػهط، البكػػػرم(، ك 2/231الكاهػػػؿ فػػػي المغػػػة كاألدب )ج

 (.5/137(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج2/108)ج كاإلعراب البىاء عمؿ في المباب
 ( في )ط(، ك)ـ(: )يبث(.(4
كرىًة(.: إلِ قكلً: )( ساقط في )ؾ(، ك)ـ((5 ٌىًذًي ال ُّ  ًهٍثًؿ 
ا بيف بػيف  ((6 التـز الىحاة جعؿ ٌهزة الك ؿ ألفنا ال بيف الٍهزة كاأللؼ  ألفَّ بيف بيف قريب هف الٍهزة، فمك جعمٌك

ػػا  ليىػػدفع المػػبس، كال يمػػـز الهحػػذكر، ٌػػذي إذا كاىػػت  ػػك خػػبلؼ كضػػعً، فقمبٌك ػػا فػػي الك ػػؿ، ٌك لكػػاىكا كػػأىٍَّـ أثبتٌك
 (.1/609ٌيف، هجهكعة الشافية )جهفتكحة، أّـَ إذا كاىت هكسكرة أك هضهكهة فتسقط. شا

ػك هػف ق ػيدة لػً(7  ( ٌذا  در بيت هف ]الكافر[ لمهثقب العبدم، كاسهً عائذ بػف هح ػف بػف كائمػة بػف عػدم، ٌك
 ، كعجزي:كالك ؼ الغزؿ في رقيقة هشٍكرة

 يميًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيٍُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 كبعدي: 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ًً  أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم أىأىلخى  أىٍبتىغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ  أـً    يىٍبتىًغيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم الشَّ
  
(، كالخطيػػب: التبريػػزم، شػػرح الهفضػػميات 1/231كالشػػاٌد فػػي البيػػت هكضػػح فػػي الهػػتف. الفػػراء، هعػػاىي القػػروف )ج

(، كالرضػػي، 1/159(، كابػػف هالػػؾ، شػػرح التسػػٍيؿ )ج228(، كابػػف قتيبػػة، تأكيػػؿ هشػػكؿ القػػروف )ص3/1267)ج
 (.2/268شرح الشافية )ج
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ري اًئػالزَّ  (:ري كٍ الػزَّ )كى  .تٍيػالبى  [رً كٍ مػزَّ لً  تي ٍمػقي كى  :(1)راعً الشَّػ كؿً قىػقىٍكليوي: ]كى 
 كى ٌيػكى  ،يػؼي الطَّ  ًي لىػدى م بى كً رٍ يىػ 

ػػ (:اعي تىػػرٍ الهي )كى  .كـً ي الىَّػػًفػػ يِّ ًئػػرٍ الهى  ةً كبىػػبي حٍ الهى  اؿي يىػػخى  ػػ)كى  .يىً رى ٍى ٍسػػأى  (:يًىػػقى رَّ أى )كى  .ؼي ائً الخى ػػ (:تٍ رى سى  .بلن يٍ لىػػ تٍ ارى سى
ػػ)كى  ػػ(: يىً ادى عى ػػبً  (ـي ميػػالحي )كى  .ًً اًضػػرى عٍ إً  دى ٍعػػي بى اىً جى ػػيٍ أى – ًي هيػػالى  في كي ٍسػػد تى قىػػكى  ،كـً ا الىُّػػيىػػؤٍ ري  :يفً تى هَّ ضى  في اٍبػػ اؿى . قىػػ-اضن
ػػٍنػػبً تى ىٍ هي  يػػؼً الطَّ  ؿً ٍجػػف أى ًهػػ تي ٍهػػي قي ىِّػػأى  يػػدي رً : يي (2)ػػػػبً ػػاجً الحى  ػػي لى ًىػػقى رَّ أى كى  ،ًً اًئػػقى مً لً   اكرن عي ذٍ ا هي ػػحٍ ـ يى ا لىػػهَّ ػػتً اجٍ  ؿٍ  ي  اعه هى
ػػٌىػػ تي ٍبػػتى ارٍ  ّـَ ثيػػ ،ؽه قَّػػحى هي  ػػتً االجٍ  افى ؿ كى ػػأى  يػػؽً قً حٍ ِ التَّ مىػػعى  اعي هى ػػيى كى  ؟اـً ىىػػي الهى ًفػػ افى ك كى  تي ٍهػػقي فى  يػػدي رً يي  :كفى كيػػف يى أى  كزي جي
ا ئن يٍ شىػ دٍ ًجػـ أى مى فى  تي ٍٍ بى تى ا اىٍ هَّ لى  ؾى لً ي ذى ىً قى رَّ أى كى  ،اٍى اهً ظى عٍ تً سٍ اًل   اكرن عي ذٍ ي هى كىً كى  اؿً ي حى  فً الن بلى جٍ إً  كـً ي الىَّ ا فً ىى أى كى  يؼً مطَّ لً 
 ا.قن قَّ حى هي 

ػػ :مأى   رً ٍسػػالكى بً  تي ٍقػػرً د أى قىػػكى  ،ري ٍى السَّػػ :ؽي رى األى  ي[ًنػػقى رَّ أى : ](3)قىٍكليػػوي  ػػًىػػقى رَّ أى كى  ،تي رٍ ًٍ سى  :مأى   ايقنػػرً أٍ ا تى ذى ي كى
يىً رى ٍى سٍ أى 

(4)  . 
ػػػ ػػػ [تٍ رى قىٍكليػػػوي: ]سى ػػػأى  ةي غىػػػلي  ؼً لً األى ًبػػػكى  ،بلن يٍ لىػػػ رتي ا ًسػػػذى إً  ،ِىنػػػعٍ هى بً  تي يٍ رى ٍسػػػأى ل كى رن ٍسػػػهى ل كى رن سيػػػ تي يٍ رى سى  ؿً ٌٍ

ػػالحً  ػػكى  ،ازً جى ػػًٍ بً  (5)ٍروفي القيػػ اءى جى ْٕال   تَِؼْثااِذيِ  أَْصااَشِ الَااِزْ ُصااْثَحانَ ِ: ﴿الى عىػػتى  ًً ًلػػكٍ ي قى  ًفػػبلن يٍ لىػػكى  .اعنػػيٍ هً ا جى هى  (6)﴾لَاا
ػػارً البى ا، كى ارن ٍىػػىى  سً ٍهػػأى  تي سػػرٍ  :ؾى كًلػػقى كى  ،يػػدً أكً متَّ لً  (ـي ٍمػػالحي ) .بلن يٍ لىػػ ةً حى

ػػبً  ،(7) ػػ :ِـّ الضَّ  ـى مىػػحى  :ًي ٍىػػهً  كؿي قيػػتى  ،ـي ائً الىَّػػ يي ارى ا يىػػهى
ػ :عي ٍهػالجى كى  ،ةه كفى ري عٍ هى  (8)(ةي ادى العى ) .ـى مى تى احٍ كى  حً تٍ الفى بً  ،ؿي جي الرَّ  ػكى  ،اده عى ػ :ًي ٍىػهً  كؿي قيػتى  ،اته ادى عى   يي دى كَّ عىػتى كى  ،يي ادى تىػاعٍ كى  يي،ادى عى
ًٌ الظَّ  .ًي لى  ةي ادى عى  ارى  ى  :مأى  ػًهػ ًي ىَّػأى  ري ا ػ ادى ف عى ػلىػ ًي ىَّػ  أًلى يي كدي عيػيى  يضي رً الهى ِ لى إً  ًبػبلن هى عٍ تى ٍسػهي  افى كىػلى  كدً العىػ فى ًهػ افى ك كى
ٌي هى كى   .كري ٍي شٍ الهى  كى ا 

                                                             
ك جزء هف ق يدة يحف الحىظمي بالهرار الهعركؼ العدكم  هىقذ بف زياد: كقيؿ حهؿ، بف زيادة: ٌك قيؿ  ((1 ، ٌك

 فيٍا الشاعر لكطىً، كالبيت بتهاهً:
قيٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  كرً  كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ قىًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هيٍرتىاعن  كىأىرَّ

 
ػػػػػػػػػػػػػيى  فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػتي   ٌٍ ػػػػػػػػػػػػػرىتٍ  أ ػػػػػػػػػػػػػادىًىي أـٍ  سى ـي  عى ميػػػػػػػػػػػػػػ  حي

ٌٍي( حيث سكف الٍػاء  ألىٍػا سػبقت بٍهػزة االسػتفٍاـ، كالتسػكيف لغػة ف ػيحة عىػد أٌػؿ ىجػد   كالشاٌد في البيت: )أى
ـ. ابف جىي، الخ ائص )ج (، كابػف هالػؾ، شػرح التسػٍيؿ 5/311(، كابف يعيش، شػرح الهف ػؿ )ج1/306كغيٌر

(، كابػف ٌشػاـ، هغىػي 15/376(، كابػف هىظػكر، لسػاف العػرب )ج4/190(، كالرضي، شرح الشافية )ج1/143)ج
 (.1/246(، كالحمبي، الدر اله كف )ج495المبيب عف كتب األعاريب )ص

 (.457ابف الحاجب، األهالي الىحكية )ص ((2
ٍيكري  ٌيكى  كىهىاساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((3 ٍش  (.الهى
رم، ال حاح )ج(4  (.4/1445( الجٌك
ػي هكجػػكدة فػي ال ػػحاح )ج ( فػي(5 ( 6/2376)ط(: )القػػكليف(، كيػرل الباحػػث أىٍَّػا )القػػروف(  ليسػتقيـ الهعىػػِ، ٌك

 بٍذا المفظ.
 [.1( ]اإلسراء: (6
رم، ال حاح )ج(7  (.5/1903( الجٌك
رم، ال حاح )ج(8  (.2/514( الجٌك
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ػػػأى : ]كى (1)قىٍكليػػػوي  ػػػيى كنى كي سيػػػ فَّ أى ًبػػػ ابى جى ػػػ ؿي ٍ ػػػاألى كى  :مأى  ؛[ضه ارً ا عى ِ مىػػػعى  أى رى د قىػػػقىػػػكى  ،ري ٍسػػػالكى  كً أى  ُـّ الضَّ
ػػالحً  ةي غىػػلي  كى ٌيػػكى . اءً رَّ القيػػ ري ثىػػكٍ أى  ؿً ٍ ػػاألى   كى ٌيػػكى  ،(4)كفى الي قىػػكى  ،(3)ػػػػػيُّ ائً ػسى الكً كى  ،(2)كرو ٍهػػك عى بيػػأى  كفً كي السيػػبً  أى رى قىػػكى  ،يفى يِّ ازً جى
 .دى جٍ ىى  ؿً ٌٍ أى  ةي غى لي 

ػػ ةى رى ٍثػػم: كى أى  [؛وي تىػػرى ثٍ كى  رٍ ثيػػكٍ يى ـ ف لىػػا ً كى  (5)ايىػػنَّ قىٍكليػػوي: ]أًلى  ػػا ذى هى ػػكى  .ـً الػػبلَّ كى  اءً الفىػػكى  اكً الػػكى  فى ًهػػ رى كى  يرً هً ضى
ٍى لً  (ًي ىَّ كً لى )  .ةً زى هٍ م

 ض. .اٍى ىٍ هً  دو احً كى  ؿَّ ك كي أى  كرً كي ذٍ الهى  ةى رى ثٍ م: كى أى  [؛ايى تى رى ثٍ كى  رٍ ثي كٍ : ]يى (6)قىٍكليوي 
ػًفػ اءً الفىػكى  اكً الػكى  ؿى ٍثػم: هً أى  [؛يوً ا فً ا مى ذى كى قىٍكليوي: ]كى  ػٍي عى هى  ًي ىَّػكً لى  ،افً كى ٍسػاإلً  ازً كى ي جى ػفٍ ا أى هى ػ ًي ٍىػهً  حي  ى ع هى

ًً بً  أى رى قى كى  ،(7)ءنازٍ جي  دُّ عى تي  ا الى ٍى كفً ري حي  ةً رى ثٍ كى لً  ( ّـَ ثي )
 ثُامَ ي ﴿ًفػ، كى مُّ زً الًبػكى  كفي الي قىػكى  كفى يُّػكفً الكي  (9)﴾ْلَْٕقُعُا ثُمَ ﴿ يًفػ (8)

ؿي بي ىٍ قي كى  ءً الى ؤي ٌى  (10)﴾ْلَْٕقطَغْ 
(11).   

                                                             
(، ك)فىٍمييٍىًفػػػٍؽ(  ((1 ٍٍػػػيى (، ك)لى ٍٍػػكى (، ك)لى ٍٍػػػيى (، ك)فى ٍٍػػكى (، ك)فى ػػػيى ٌٍ (، ك)كى ػػػكى ٌٍ كالسػػؤاؿ ٌػػػك، أكؿ ٌػػذي الكمهػػػات سػػاكىة: )كى

ٌيػكى ...( لكػف ىػزؿ   ، ػيى ًٌ ا، لهاذا لـ ىأًت بٍهػزة ك ػؿ فػي أكلٍػا؟ كأجػاب بػأفَّ سػككىٍا عػارض بػدليؿ قكلػؾ: ) كغيٌر
ا هػ ع الػػكاك كالفػاء كالػبلـ  ألىٍَّػػا  ػارت كػالجزر هػػع كثػرة االسػتعهاؿ، كشػػبً هىزلػة )كتٍػؼ(، فجػكزكا السػػككف ف ػيحن

(  لككىٍػا لمعطػؼ هثػؿ ÷ بالهذككرات ها فيً ٌهزة  ألفَّ  ّـَ ف لـ تكثر كثرتً لكىً عمِ حرؼ كاحػد، ككػذا هػا فيػً )ثػ كا 
( فقميؿ  لعدـ الجزئية ككثرة االستعهاؿ. شاٌ ٌيكى  (.1/609يف، هجهكعة الشافية )جالكاك كالفاء، كأّـَ ىحك )أىٍف ييًهؿَّ 

 ٌػ(.154عهرك بف العبلء)ت أبك( (2
 بعػػد الىحػػك قػرأ. الككفػػة أٌػؿ هػػف. كالقػراءة كالىحػػك المغػة فػػي إهػاـ الكػػكفي،، حهػزة بػػف عمػي( ٌػػػ189ت)الكسػائي ((3

ك. عاهنا سبعيف عف بالرم، كتكفي بغداد، كسكف البادية، في كتىقؿ الكبر، . األهػيف كابىً العباسي الرشيد هؤدب ٌك
(، الىحػػك فػي هخت ػر)ك(، ىػكادر)ك(، القػراوت)ك(، الحػركؼ)ك(، اله ػػادر)ك(، القػروف هعػاىي: )هىٍػا ت ػاىيؼ، لػً

 (.3/295ك)الهتشابً في القروف(، ك)ها يمحف فيً العكاـ(. اىظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج
 القػػػراء أحػػد: هكسػػِ أبػػك األى ػػار، هػػكلِ الهػػدىي، عيسػػِ بػػف كرداف بػػف هيىػػاء بػػف عيسػػِ( ٌػػػ220ت)قػػاليكف ((4

 ككػاف .بالحجػاز زهاىػً في كالقراءة العربية عمـك في الرياسة إليً اىتٍت. ككفاة هكلدنا الهديىة، أٌؿ هف. الهشٍكريف
ك القروف عميً ييقرأ أ ـٌ   القػارئ  ىػافع بػً دعػاي لقػب( قػالكف)ك. كالخطػأ المحػف عميػً فيػرد القارئ شفتي إلِ يىظر ٌك
 الىجػػـك، بػػردم تغػػرم ابػػف(، 4ص) السػػبع القػػراءات فػػي التيسػػير، الػػداىي. جيػػد الػػرـك بمغػػة كهعىػػاي قراءتػػً، لجػػكدة

 (. 5/110(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/235الزاٌرة في همكؾ ه ر كالقاٌرة )ج
 (.في )ط(: )ألىٍا إفٍ ( (5
ٍىا كىاًحدو  كيؿَّ  أىكساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: ) ((6  (.ض. ًهٍى
 ك)ـ(: )جزأ(. ( في )ط(،(7
 في )ـ(: )كبً قرأ(. ((8
 [.29( ]الحب: (9

 [.15( ]الحب: (10
ـ( هحهد بف عبد الرحهف بػف هحهػد الهكػٌي الهخزكهػي بػالكالء، أبػك  904 - 810ٌػ ع  291 - 195( قيٍىبيؿ)(11

 ٌػػك :كقيػػؿ ،بػػً عػرؼ اسػػتعهالً هػػف أكثػر فمهػػا ،لمبقػػر يسػػقِ ،بالقىبيػؿ يعػػرؼ دكاء أكػػؿ ألىػً  بقىبػػؿ ٍيرعهػر، الشػػ
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َُ  ثُمَ ي ﴿فً كى  ٌُ  َ ُْ  .كفي الي قى كى  ػػيُّ ائػً ػسى الكً  (1)﴾اْلقَِٕاَمحِ  َٔ
ػأى قىٍكليػوي: ]كى  َُ  ُِٔماالَ  أَنْ ﴿: كي ٍحػا نى مَّ ا ًً فً  افي كى ٍسػاإلً أ/ 112/ؽ [(3)ؿه ٍيػػمً قى فى  (2)﴾ٌُ ػأى  يػ ػػ يفً ٍى جٍ الػكى  دي حى ف عى

 .ةً اعى هى الجى كى  ِـّ الضَّ بً  ًي ىٍ عى  اةً كى الرُّ  رً ثى كٍ أى كى  كفى الي ف قى عى  -اضن يٍ أى – لَّ كى ري كى  رو فى عٍ ي جى بً أى 
  

                                                                                                                                                                               

 إليػً كرحؿ ع ري، في بالحجاز اإلقراء هشيخة إليً اىتٍت ،اهتقىن  اإهاهن  كاف. القٌراء أعبلـ هف ،القىبمة إلِ هىسكب
(، 6/189الزركمػػي، األعػػبلـ )ج .كالفضػػؿ العمػػـ أٌػػؿ إال يميٍػػا ال ككػػاف بهكػػة، الشػػرطة ككلػػي. األقطػػار هػػف الىػػاس

 (.3/188كال فدم، الكافي بالكفيات )ج
 [.61]الق ص: ( (1
 [.282( ]البقرة: (2
 في )ـ(: )تعميؿ(. ((3
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 (1)الباب السابع كالعشركف: الكقؼ
ػػىى دى ٍعػػبى  كفى كيػػف يى أى  يرً دً ٍقػػى تى مىػػعى  :مقىٍكليػػوي: ]أى  ػػرٍ ك فى لىػػم: كى أى  [؛ءه يٍ ا شى ػػكى  ،اضن ػػفٍ ا أى هى ػػ ًً ًبػػ حى  ى  خي يٍ الشَّ

ـي ظى ىً  ػٌى دى عٍ بى  افى ا كى ذى إً  :ادي رى الهي  يسى لى كى ، (2)يفً الدِّ  ا ػكى  ءه يٍ ا شى ِ مىػعى  ؼي ٍقػالكى  يػؼً رً عٍ ي التَّ ًفػ ؿي خي دٍ يىػكى  ،(3)حه ارً شىػ ـى ٌَّ كى ا تىػهى
 .ةً يَّ ظً فٍ المَّ  (4)اـً كى حٍ األى ف هً  ؼي قٍ الكى كى  ،ةه هى مً كى  ظً فٍ ي المَّ فً  ًي ىَّ   أًلى -اضن يٍ أى – ًي ا لى فن بلى خً  (ؿٍ قي ) :كً حٍ ىى 

ػػ: ]لً (5)قىٍكليػػوي  ػػمى ػػ :اؿى قىػػف يي أى ًبػػ [يػػؼً رً عٍ ي التَّ ًفػػ رَّ ا مى ػػمً الكى  عً ٍطػػقى بً  ادي رى الهي ػػ ةً هى ػػرى الحى  فً عى ا ٍىػػىٍ ا عى ٍىػػعي طٍ قى  :ةً كى
 .ةً كى رى الحى  كدً جي كي  يرً دً قٍ ِ تى مى عى 

ػىً بى جى عٍ أى ) :كؿي قي ا تى هى كى  [في ذً كٍ تي  ةو تى كٍ سى  رً يٍ ف غى ]مً قىٍكليوي:   .اءً ِ اليىػمىػعى  ةو تى كٍ سىػ يػرً ف غى ًهػ (،دو ٍيػزى  بي رٍ ي ضى
 ض.

ػكي  يػوً فً قىٍكليػوي: ]كى  ػ (6)[كهه جي  ،يٍّ ًهػىُّ ري تى بً  سى يٍ م لىػالػذً  (7)مُّ ارً يىػتً االخٍ  ؼي ٍقػالكى  :ًً ًبػ ادي رى الهيػ، كى ؼً ٍقػمكى لً  يري هً الضَّ
ػػػىٍ  إً الى كى  ،مٍّ رً كُّ ذى  تىػػػالى كى  ،(8)يٍّ بىاتثتً  اٍسػػػالى كى  ػػػك تى أى  ةً احى رى تً بلٍسػػػلً  كفي كيػػػيى كى  ،مٍّ ارً كى ػػػقٍ الهى  اـً هى ػػػ ـي ىُّ رى التَّػػػكى  .كدً  ي ِ مىػػػعى  ؼً قٍ الكى كى
 : ]الكافر[(9)كً حٍ ىى 

                                                             
ػا بعػدٌا  أم: عمػِ  ((1 ا: قطػع الكمهػة عهَّ الكقؼ: لغةن: ه در )كقفػًت الدابػةي كقكفنػا(  أم: إذا حبسػتٍا، كا ػطبلحن

تقدير أف يككف بعدٌا شػيء. كقػاؿ بعضػٍـ: الكقػؼ: قطػع الكمهػة عػف الحركػة، كأكرد عميػً أفَّ لػيس بكاضػح  ألىَّػً 
ع، أّـَ أىًَّ لػيس بجػاهع  ألىَّػً لػك حركػت الكمهػة كقطعػت عهػا قد ال يككف هتحركنا، كيدُّ عميً أىًَّ ليس بجاهع كال هاى

ػػا أىَّػػً غيػػر هػػاىع  ألىَّػػً لػػك أسػػكف وخػػر الكمهػػة  بعػػدٌا يسػػهِ كقفنػػا، كلٍػػذا يقػػاؿ: كقػػؼ كأخطػػأ فػػي تػػرؾ حكهػػً، كأهَّ
رم، ال ػػػػػحاح  كك ػػػػػؿ هػػػػػا بعػػػػػدٌا هػػػػػف غيػػػػػر سػػػػػكتة تػػػػػؤذف بكقفػػػػػة ال يسػػػػػهِ كقفنػػػػػا هػػػػػع أفَّ الحػػػػػدَّ يشػػػػػهمً. الجػػػػػٌك

 (.1/267(، كاليزدم، شرح الشافية )ج1/612(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج4/1440)ج
 (.1/199( الىظاـ، شرح الشافية )ج(2
 (.1/523ركف الدف، شرح الشافية )ج ((3
 )ط(: )أحكاـ(. ( في(4
مىِ اليىاًء(.(5  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
ػػي:  ((6 ٍنػػا، ٌك ، 2. اإلسػكاف الهجػػرد، 1الكقػؼ فيػػً أحػػدى عشػػرى كج . 5. إبػػداؿ التىػػكيف ألفنػػا، 4. اإلشػػهاـ، 3. الػػرـك

. إثبػػػات الػػػكاك ك اليػػػاء أك 8. إلحػػػاؽ ٌػػػاء السػػػكت، 7. زيػػػادة األلػػػؼ، 6إبػػػداؿ تػػػاء التأىيػػػث الهمحقػػػة باالسػػػـ ٌػػػاء، 
ٌػذي الكجػً هختمفػة فػي الحسػف، كالهحػؿ، فبعضػٍا . ىقػؿ الحركػة، ك 11. التضعيؼ، 10. إبداؿ الٍهزة، 9حذفٍها، 

أحسف هف بعض، كلكؿو هىٍا هكاف هخ كص، كقد يشترؾ أكثر هف كاحػدو فػي الهحػؿ. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية 
 .(2/272(، كالرضي، شرح الشافية )ج1/614)ج
 (.4/285)ج هالؾ ابف أللفية، األشهكىي شرح عمِال باف، حاشية ال باف  ((7
 )ـ(: )استثىائي(.( في )ط(، ك(8
ػػػك شػػػاعر أهػػػكم، يٍجػػػك بٍػػػا الراعػػػي (  ػػػدر بيػػػت (9 لجريػػػر بػػػف عطيػػػة بػػػف الخطفػػػي، أحػػػد الشػػػعراء الهجيػػػديف، ٌك

 الىهيرم  لتفضيمً الفرزدؽ عميً، كعجزي:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبتي لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أى ى قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًلي ًإٍف أى ى  كى
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 كالًعتػػػػػػػػػػػػػػػػابىفٍ  عػػػػػػػػػػػػػػػػاًذؿى  المَّػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى  أىًقمٍّػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 
ٌيػكى ـً ىُّ رى التَّػ فى يٍ كً ىٍ ِ تى هَّ سى يي كى  ،يفً كً ىٍ التَّ بً  . كى

(1) ، ػكى  يُّ اتً ثبى تً كاالٍسػ هشػٍكره ػلً  ي(ىىػالهى ) :كؿي قيػا تى هى ػ) :اؿى ف قىػهى  (،يػده زى  اءى جى
ػػ (2)ؤاؿً مسيػػلً  كبةن ىسيػػهي  البلـً ًبػػ فػػةن عرَّ هي  (فهى ػ)ي ًبػػيػػأتً فى  ٍى  :مأى   يػػدو زى  ؼً ٍ ػػف كى عى ػػكى  ،(3)كمِّ مىػػـ العى أى  هيِّ اًشػػال ي ًفػػ بؽى سى

)ًهػفى ي ًفػكى  ،(6)(: )يىقيكليػك(كؿي قيػيى )ي فً كى  (،االى قى ) (:اؿى قى )ي فً  كؿي قي ا تى هى كى  (5)مُّ ر كي ذى التَّ . كى (4)ايةً كى الحً  ابً ي بى فً  الىحكً 
يقطعي فى  (،ياهً العى  فى هً ) (:اـً العى 

ػ سػببً بً  ًً اهً هى ف تى عى  ظى فٍ المَّ  (7) ِ هَّ سىػتي كى  ،رى كى تػذى تى لً   ةن دَّ هيػ ىػاؾى ٌي  جعػؿي تى ، كى يً كػرً ذً  دـً عى
ػػك قى لىػػكى  ،رً كي ذى التَّػػ ةى دَّ هيػػ ػػٍىػػقٍ محى ـ تى لىػػ ؼى ٍقػػالكى  تى دَّ  ى ػػِ أى مىػػعى  ؼي ًقػػؿ تى ا بى ػػالكي  دً حى ػػأى كى  .ةً يىػػاآلتً  كيً جي ػػهَّ – يي هػػدي تي فى  مُّ ارً ا اإلىكى
ػػيٍ أى  ػػإً  ّـَ ثيػػ -اضن ػػكى  ،اءي اليىػػ تً ىىػػيَّ عى تى كى  ،ىػػكيفي التَّ  سػػرً ا كي ىكىنػػهي  الكمهػػةً  رى وًخػػ افى ف كى ًً ىً يدي زى أى ) :ارن ىًكػػهي  كؿي قيػػا تى هى  داؿو ًبػػ (يػػ
 يكػكف الى  اري ىكىػاإًل  :يػؿى إف قً ، فىػارً ىكىػاإلً  ةً دَّ هيػ ككفً سي ، كى ًً كىً كي سي لً   ؾى رِّ حي  التىكيفي  يى ًٌ كى  ،كرةو كسي هى  كفو ىي كى  كهةو ضهي هى 
ًً عى  كقػػؼي  يي الى  ىػػكيفي التَّ كى  ،ؼً ٍقػػي الكى ال ًفػػإً  ًً عى  كؼي كقيػػالهى  أفَّ ًبػػ جيػػبى أي  ب/112، /ؽميػػ ػػىَّ إً  (8)اىىػػٌي اٌى  ميػػ ٌيػػهى ػػ كى ا   ةي دَّ هي

ٌى قى لحً أي كى  ،ارً ىكى اإلً    .يًً ال فً إً  تي بي ثٍ  تى ا الى ٍى ىَّ إً فى  ،قؼً ِ الكى مى عى  لةً الى مدَّ لً   كتً السَّ  اءي ت 
: ًبػأفَّ الىيدبىػةى هػف  التىكيفي  لحؽى ـ أي مً : فى يؿى قً  إفً فى  هىعى هيػدًة اإًلىكػاًر كلػـ ييمحػٍؽ هػعى ألػًؼ الىيدبىػًة، أيجيػبى

ًي التىكيفي  مي كًع الىداًء كىٌكى الى يدخي ف لى كى  ةً فى رً عٍ الهى  فردً ي الهي فً  فيري ػ تً عىػبً تى  ،اىكىنػهي  الكمهػةً  ري وًخػ ـ يكفٍ ا   ةى كىػرى حى  ةي دَّ الهى
ػ ػ) اؿى هػف قىػلً  فتقػكؿي  ،اقنػمى طٍ ا هي ٍىػمى بٍ ا قى هى ، (ايي اىىػثهى عي أى ) (:(9)اهاىنػثٍ عي  أيػتي رى ) اؿى هػف قىػلً كى  (،كيي ري ٍهػعى أى ) (:كهػره ي عى اءىً جى

                                                                                                                                                                               

كالشػػاٌد فيػػً: دخػػكؿ تىػػكيف  .عاذلػػة كأ ػػمً لمتػػرخيـ، هحذكفػػة بتػػاء هؤىػػث فاعػػؿ اسػػـ: (عػػاذؿك). المػػـك: (ك)العػػذؿ
ػػك كقػػؼ عمػػِ القػػكافي، كلمعػػرب فيػػً كجػػكي: األكؿ: إلحػػاؽ األلػػؼ، فيقػػاؿ: )العتابػػا(،  التػػرىـ عمػػِ كمهػػة )العتػػابف(، ٌك

ىهػاقػاؿ سػيبكيً:   الػػذم حػرؼ كػؿ فػأحمقكا كالتػرىـ، لمغىػاء كضػع الشػعر ألف  الػركم حػركؼ فػي الهػدة ٌػذي ألحقػكا كا 
ي عىد بىي تهيـ، فيقاؿ: )العتابف(، كالثالث: لفظ الكمهة كهػا كالثاىي: إل .هىً حركتً حاؽ الىكف بدالن هف األلؼ، ٌك

ػػي عىػػد الحجػػازييف، فيقػػاؿ: )العتػػاٍب(. اىظػػر: جريػػر، الػػديكاف )ص (، 4/205(، كسػػيبكيً، الكتػػاب )ج64ٌػػي، ٌك
الخ ػػػػػائص (، كابػػػػػف جىػػػػػي، 2/386(، كابػػػػػف السػػػػػراج، األ ػػػػػكؿ فػػػػػي الىحػػػػػك )ج1/240كالهبػػػػػرد، الهقتضػػػػػب )ج

 (.1/57(، كالسيكطي، ٌهع الٍكاهع )ج2/96)ج
ك هشٍكر(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(1  ( )ٌك
 ( في )ـ(: )بالسؤاؿ(.(2
 ( في )ـ(: )ٌك العمكم(.(3
ػػػي أكردي، هػػػا حسػػػب عمػػػِ الهػػػتكمـ لفػػػظ إيػػػراد ٌػػػي :ًحكىايىػػػةال ((4  بػػػالقكؿ، كتخػػػتص الجهػػػؿ حكايػػػة: أىػػػكاع ثبلثػػػة ٌك

العكبػرم، المبػاب فػي  .االسػتفٍاهيتيفح هػفحكح أمحبػػ كتخػتص: الهفػرد حػاؿ كحكايػة بػالعمـ، كتخػتص: الهفػرد كحكاية
رم، شرح الت ريح عمِ التكضيح )ج2/135عمؿ اإلعراب كالبىاء )ج  (.2/479(، كاألٌز

 )ط(: )التذكر(. ( في(5
 في )ـ(: )يقكلكا(. ((6
 ( في )ؾ(: )فتقطع(.(7
 ( في )ط(: )ٌٍىا(.(8
 )عهاف(، ك)أعهاىاي(.( في )ؾ(: (9
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ػ) اؿى هف قىػلً كى  ًً اهً ذى جي أى ) (:اـو ذجػبً  ررتي هى ػ يػده زى ) اؿى قىػهػف لً ، كى (يػ ػ يػده زى أى ) (:بى رى ضى ػٌىػري خً و افى كىػ إفً فىػ (،ايي بى رى ضى ا ىن اكً ا سى
ػػىى  ػػ اؿى قىػػ، فى (ياًضػػالقى )كى  (،ِيسىػػعً ) :كحي ًً عى  ادى زى ف ييػػأى  ًي كهيػػ: حي (1)يُّ رافً يى السِّ ػػ ميػػ  ،ؼي حػػذى تي  ّـَ ثيػػ ،رً آلًخػػلً  ةن سىػػجاىً هي  ةن دَّ هي
ًي اضً القى )كى  (،ايي يسى عً أى ) :تقكؿي فى     .(2)(كيي غزي يى  يده زى أى ) (:كغزي يى  يده زى ) هف قاؿى لً كى  (،ي

ػػلً  ّـَ ثيػػ ػػاإلً  ةدَّ هي ػػ: أى عىيػػافً هى  ارً ىكى ػػها: إً ٌى دي حى ًٍ اىً ثى ، كى رً خًبػػالهي  بػػرً خى  اري ىكى ػػي ػػا: إً هى ِ مىػػعى  هػػري األى  كفى كيػػف يى أى  اري ىكى
ػمىػعى  األهري  ف يككفى ا أى رن ىكً هي  (،كيي يري الهً أى ) :تقكؿي فى  (،هيري ي األى ىً بى مى غى ) :اؿي قى ا يي هى ا كى ذى ٌى كى  ،كرى ا ذي هى  ؼً بلى خً   ؼً بلى ِ خى
 .يي يري غى كى  يُّ مً ك ً الهي  ًي مَّ كي  ؾى لً ذى  اؿى قى  ،ؾى لً ذى 

ـي مى اإلشً : ]كى (3)قىٍكليوي  ا
 . ؾى لً ذى  يرً ِ غى لى إً  كـي ل الحي دَّ عى تى م: يى أى  [؛ؾى لً ذى  يرً ى غى لى إً  

ػ ؾه ارى تً اٍشػ (5)كـً الػرَّ كى  حً مى  ػطى الهي  (4)سً بلى بلخػتً لً كى  ،اٍى عًضػبى ي بً أتً م: يىػأى  ا[؛يى سيػمً تى خٍ ؿ يى قىٍكليوي: ]بى
ي ًفػ (6)

 ،حػذكؼً الهي  فى ًهػ ري ثى كى أى  ةً كى رى الحى  فى هً  (7)ابتي الثَّ كى  ، ؿً الكى بً  صه ختى هه  سى بلى تً االخٍ  فَّ أى  ف جٍةً هً  افتراؽه كى  ،بعيضً التَّ 
 .  كؼً حذي الهي  فى هً  ؿُّ قى أى  تي ابً الثَّ كى  ،قؼً الكى بً  ختصه هي  كـى الرَّ  فَّ أى كى 

ًً فً  ًً ًبػػ أٍ قػػرى ـ يى لىػػ[ كحً تيػػفٍ المى  (1)يًفػػ وً نًعػػى مى مىػػعى  ري كثىػػاألى قىٍكليػػوي: ]كى   الهفتكحً ًبػػ ادى رى أى كى  ،اءً رَّ القيػػ فى ًهػػ حػػده أى  يػػ
ًٌ برى إً ػ)كى  ةً تحى الفى بً  كرى جري الهى كى  كبى ى ي الهى  شهؿي ا يى هى  يؿً عمً التَّ  ةً يىى رً قى بً  ـى ا  كؿي قىػ كثػرً األى  هػذٌبً  هقابػؿي ، كى (اؽى سحى إً )كى  (ي

                                                             
ٌػ( الحسف بف عبد ا بف الهرزباف السيرافي، أبك سػعيد: ىحػكم، عػالـ بػاألدب. أ ػمً 368 - 284( السيرافي)(1

هػػف سػػيراؼ )هػػف بػػبلد فػػارس( تفقػػً فػػي عهػػاف، كسػػكف بغػػداد، فتػػكلِ ىيابػػة القضػػاء، كتػػكفي فيٍػػا. ككػػاف هعتزلي ػػا، 
الكتػب بػػاألجرة كيعػيش هىٍػػا. لػً )اإلقىػاع( فػػي الىحػك، أكهمػػً بعػدي ابىػػً هتعففنػا، ال يأكػؿ إال هػػف كسػب يػػدي، يىسػخ 

يكسؼ، ك)أخبار الىحكييف الب رييف(، ك) ىعة الشعر(، ك)الببلغة(، ك)شرح الهق ػكرة الدريديػة(، ك)شػرح كتػاب 
ػػػة األلبػػػاء )ص ، (1/130(، كابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف )ج227سػػػيبكيً(. اىظػػػر: األىبػػػارم: أبػػػك البركػػػات، ىٌز

 (.2/195كالزركمي، األعبلـ )ج
 (.3/188( السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج(2
3).) يًر ذىًلؾى  ( ساقط في )ؾ(، )ـ(: إلِ قكلً: )ًإلىِ غى
 )ـ(: )االختبلس(. ( في(4
: عىد القراء: أف تىطؽ ببعض الحركة، أك ((5  القػكليف ككبل هعظهٍا، يذٌب حتِ بالحركة ال كت تضعيؼ الرـك

ػػػا، كاألكثػػػر عمػػػِ هىعػػػً فػػػي خفػػػيٍّ  ب ػػػكت بالحركػػػة الىطػػػؽ :الىحػػػاة عىػػػدك  كاحػػػد، ، كال تتهٍػػػا، بػػػؿ تختمسػػػٍا اختبلسن
 لخفػػة الفتحػة كسػػرعتٍا فػػي الىطػؽ، ك ػػعكبة اإلتيػػاف بٍػا خفيػػة، كألىٍػا تشػػبً التثػػاؤب، فتشػكي  ػػكرة الفػػـ. الهفتػكح 

ّـَ  أف بهعىػػػِ ت ػػػكيت، غيػػػر هػػػف الحركػػػة إلػػػِ اإلشػػػارة: اإلشػػػهاـو  األعهػػػِ، يدركػػػً كال اإلسػػػكاف، بعػػػد شػػػفتيؾ تضػػػ
 حػػػاؿ، كػػػؿ فػػػي سػػػاكف ٌػػك هػػػا كبػػػيف لمكقػػػؼ كأسػػػكف الك ػػؿ فػػػي هتحػػػرؾ ٌػػػك هػػػا بػػيف الفػػػرؽ اإلشػػػهاـ هػػػف كالفائػػدة
ػـ الخػبلؼ، فضػـ الشػفتيف ال يكػكف إال هػع  الهضػهـك  فػي إال يككف ال كاإلشهاـ ألىػً لػك كػاف فػي غيػر الضػـ ألٌك

رم:  شهاـالضِـّ . كأهَّا ها قكؿ الجٌك  حقيقػة فػي الىػاس يقكلً ها خبلؼ ٍكف ،الكسرة أك الضهة تشهً أف: الحرؼ كا 
(، 2/122(، كابػػػػػف الجػػػػػزرم، الىشػػػػػر فػػػػػي القػػػػػراءات العشػػػػػر )ج1/615. شػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية )جاإلشػػػػػهاـ

رم، ال حاح )ج  (.5/1962كالجٌك
 ( في )ط(: )اشتراط(.(6
كىًة ( )كىالثَّ (7 رى قًؼ(، ساقط في )ؾ(. ...ابتي ًهفى الحى  هيختصه ًبالكى
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يػٍػػػً كى  ػػأى  :(2)ًً اًبػػتى ي كً ًفػػفى  ،ًً تباًعػػأى سػًػيػػبىػػكى ػػهَّ ًً فً  كـي ري تىػػ ؾى ىَّػػإً فى   ػػبو ىى  عً كًضػػي هى ا ًفػػا هى ػػرى الحى  أ/113/ؽ يػػ ػػأى فى  ،ةى كى ا هَّ
ـي شهى اإلً  ًً لى إً  يسى مى فى  ا (اءي بى ؤى الثُّ )كى  .اىتٍِ .بيؿه سى  ي

 .ةو دى هكحَّ كى  ،ةو كحى فتي هى  ةو هزى ٌى كى  ،ةو كهى ضهي هى  ةو ثى مَّ ثى هي بً  (3)
 .ةو دى ائً فى  يرً ف غى هً  ـً الفى  احي تى اىفً  ككفي يى  ًي ىَّ أًلى  ؛[ـً الفى  ةً كرى صي  يوً شكي ى تى لى : ]إً (4)قىٍكليوي 

ـي مى شٍ اإلً قىٍكليوي: ]كى  ػذى ٌى  [يؾى تى فى شى  َـّ ضى ف تى أى  ا ٌى ا هى ِ لىػإً  افى يسىػكى  في اٍبػكى  كفى يُّػكفً الكي  بى ٌىػذى كى  ،ييفى  ػرً البى  بي ذ
ـي شػػهى اإلً  كى ٌيػػ كعى سػػهي الهى  فَّ أى  ػػمىػػعى كى  ،كـي الػػرَّ  كى ٌيػػ كعً سػػهي الهى  يػػري غى كى  ،ا ٌى ػػ جي خػػرَّ ا يى ذى ِ  ػػ ؿى ًقػػا ىي هى ف ًهػػ (5)ػػػػػيِّ ائً ػسى الكً  فً عى
ػػػػػ هي الى كى  ،يي ىػػػػػدى عً  كـي الػػػػػرُّ  ًي ىَّػػػػػ  أًلى ةً سػػػػػرى الكى  اـً هى ٍشػػػػػإً  ػػػػػبً  (في ذي األي )كى  .حً بلى طً ي االٍ ػػػػػًفػػػػػ ةى احَّ شى  .اٍى كىً كي سيػػػػػكى  اؿً الػػػػػذَّ  ِـّ ضى
 ا.ٌى سرً كى كى  يفً العى  ِـّ ضى بً  (كي ضٍ العي )كى 

ًً فً  يسى لى  ًي ىَّ إً فى  ،اـً شهى اإلً  ؼً بلى خً بً  ا[كتن صى  ةً فى الشَّ  ةً كى رى ع حى : ]مى (6)قىٍكليوي   .ةً فى الشَّ  ةي كى رى ال حى إً  ي
ػ تى مٍ شمى أى  ؾى نَّ أى قىٍكليوي: ]كى  ػ[ ؼى رى الحى  ،غػةن لي  ُـّ شيػأى  حً تٍ الفى ًبػ تي هٍ هى شىػكى  ،ايهن هً شىػا كى هن شىػ ُـّ شيػأى  ،يءى الشَّػ تي هٍ هى شى

ًي كى  ًي هَّ شى فى  يبى الطِّ  هتي هى شٍ أى كى   ِ.ىن عٍ هى بً  (7)اٍشتىهَّ
 جى رً يىػػػػدى لً   تٍ قًمػػػػف ىي ا ً م: كى أى  [؛قػػػػؼً ي الكى ًفػػػػ اءن ىىػػػػ ةً لىػػػػبدى المي  يػػػػثً أنً التَّ  اءي تىػػػػ :ىكلىػػػػ: ]األي (8)قىٍكليػػػػوي 

ػٌي )كى  (ةو حى فٍ ىى ػ)ا كى ٍى بً   ي الى بى الهي كى  ةي  ى خِّ شى الهي  ػلي )كى  (ةو زى هى ػكى  (،ةو زى هى ٍىػ [يػثً ىً أى التَّ  اءي تىػ] :ًكًلػقى بً  جى رى خى  ً( قىػفى ىى ) :حػكً ي ىى ًفػ اءي ال

                                                                                                                                                                               
 )الهحذكؼ(: زائد في )ـ(. ((1
 (.3/331( سيبكيً، الكتاب )ج(2
ػػي كالكسػؿ، الىعػػاس عىػػد الفػػـ اىفتػػاح)الثَّكبػاء(:  ((3 . الٍػػركم، إسػػفار الف ػػيح البػػدف يمحػؽ الػػذم بػػالتهطي شػػبيً ٌك
 (.1/236)ج
يًر (4  فىاًئدىةو(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهف غى
 هػا يجعمػكف الكػكفييف ألف  الػرـك بػً يريػد كأراي: قػاؿ. الهخفكض في اإلشهاـ الكسائي عف ركم كقد: هكي قاؿ ((5

 (.2/122ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج .اركهن  اإشهاهن  سهيىاي كها ،اإشهاهن  اركهن  سهيىاي
ًي كىاشٍ  قكلً: إلِساقط في )ؾ(، ك)ـ(: ( (6 ٍعىنِ()فىشىهَّ ًي ًبهى  .تىهَّ
( فػػػي )ط(: )اشػػػهً(، كيػػػرل الباحػػػث أىٍَّػػػا )اشػػػتهً(  ليسػػػتقيـ الهعىػػػِ، كأىٍػػػا هكجػػػكدة فػػػي ال ػػػحاح بٍػػػذا المفػػػظ. (7

رم، ال حاح )ج  (.5/1961الجٌك
ػي: ٌػاء التأىيػث، كهػيـ الجهػع، كالحركػة العارضػة. األكلػِ:  ((8 شػهاـ؟ ٌك اختمؼ في ثبلث  كر، ٌؿ فيٍا رـك كا 

: األكثر عمِ هىع الرـك كاإلشهاـ فيٍا  ألىٍا هبدلة هف الٍاء التي ال حركة عميٍا، كالغرض هف الرـك ٌاء التأىيث
كاإلشػهاـ بيػاف حركػة الحػرؼ الهكقػكؼ عميػػً، كهػف أجػاز الػرـك كاإلشػهاـ فيٍػػا، فممداللػة عمػِ حركػة حػاؿ الك ػػؿ، 

ة: هػيـ الجهػع: كاألكثػر عمػِ هىػع الػرـك كاإلشػهاـ كأهَّا ها لـ يدؿ ٌاء، كػ)أخت( فيجرم فيٍا الػرـك كاإلشػهاـ. الثاىيػ
ػا هػف ك ػؿ هػيـ الجهػع بػالكاك، فػبل رـك كال إشػهاـ  لحػذؼ الػكاك عىػد  فيٍا  لعدـ كجػكد الحركػة، فػالهيـ سػاكىة، كأهَّ
ك(، فعىػػد الكقػػؼ تحػػذؼ الػػكاك،  الكقػػؼ، كال حركػػة لمػػكاك فػػي األ ػػؿ، كهػػف جػػكز الػػرـك كاإلشػػهاـ فيٍػػا شػػبٍٍا بػػػ)يغزي

ركػػة الػػكاك األ ػػمية. الثالثػػة: الحركػػة العارضػػة: ال رـك كال إشػػهاـ فيٍػػا  ألىٍَّػػا سػػاكىة فػػي األ ػػؿ، فعىػػػد كتبقػػِ ح
هػػا. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية  الكقػػؼ عميٍػػا تػػزكؿ الحركػػة  لػػزركاؿ هقتضػػيٍا هػػف ىقػػؿ أك التقػػاء سػػاكىيف أك غيٌر

 (.273-1/270، كاليزدم، شرح الشافية )ج(619-1/617)ج
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ػ كعى جهيػهى  فَّ أًلى كى  ،ؾى لً ذى لً  (يً ذً ٌى ) :حكً ي ىى فً ، كى اءن ت تى يسى ا لى ٍى ىَّ أًلى  ػ هي الى  ،يػثً ىً أى متَّ لً  ةً يغى ال ِّ ٍىػ دً رى جى  اءن ٌىػ ةً لىػبدى الهي بً كى  ،اءً ال
 . (اً  تي ارضى هى )كى  (،اً  تي يَّ قً بى ) :حكا ىى ذى كى كى  ،حي ارً الشَّ  يي رى كى ا ذى هى 

 ض.  .ِعمى أى  الفتحي كى  ،اٍى تحً فى كى  ،اؿً الدَّ  سرً كى بً  [ةً لى الى دٍّ ممً فى  زى كَّ ف جى مى : ]كى (1)قىٍكليوي 
اءً تىػال ةً كىػرى ِ حى مىػم: عى أى  [؛صػؿً الكى  ةً الىػحى  ةً كى رى ى حى مى قىٍكليوي: ]عى 

ٍىػت هً لى بػدً ي أي الًتػ (2) ٌىػى ػًفػ اءن ا   اؿً ي حى
 .   ؿً الكى 

ػػالمي  اؿى ا قىػػذى ًمػػقىٍكليػػوي: ]فى  ٍيػػالهى  يػػث[أنً اء التَّ ىىػػ :ؼي نٍّ صى ػػالهي  كؿى قىػػ فَّ أى  ًً ًهػػبلى ف كى ًهػػ كـي ف ػػ] :ؼً ىِّ  ى اء ٌى
ػػػ ةً لىػػػبدى الهي  يػػػثً ىً أى التَّ  اءً تىػػػ] :ًً كًلػػػِ قى عىىػػػهى بً  [يػػػثىً أى التَّ  ػػػتى قٍ هي كى  [،اءن ٌى ػػػ ةً لىػػػبدى الهي  يػػػرى غى  فَّ أى  ايي ضى ػػػ :اٍىػػػلى  اؿي قىػػػ يي الى  اءن ٌى اء ٌى
ػ :مأى   اذى ٌىػ جٍ خػرً ـ يي لىػكى  :اؿى قىػ ،ًي فيػبلى خى  مِّ ػرً ػعػبىػالجى  ـً بلى ي كى فً كى  ،يثً ىً أى التَّ  ًً مى عى  ؼي كقىػا يي هى  اً  تي يَّػقً بى ) :حػكى ىى  اءً التَّػبً  يػ
ػكى  يػثو ىً أى اء تى ٌىػ -(3)يٌ بً اطً ي الشَّػعًىػيى - ًً ف قىٍكلً هً  (يره خى  ٍىػمى عى  كؼى كقيػالهى  فَّ   أًلى ـى ٌِّ كي ا تيػهى ػيٍ ا أى ٍىػلى  اؿي قىػيي  اءً التَّػا بً ي  :اضن
 .يثً ىً أى التَّ  اءي ٌى 

ـى شػػمى  إً الى كى  كـى  رى ف الى ى أى مىػػعى  قىٍكليػػوي: ]كاألكثػػري  ػػٍىػػىَّ أًلى  :يػػؿى قً  ا[ييىػػفً  ا ػػًٍ كتً ثبي لً   ده اًسػػفى  كى ٌيػػكى  ،ةه كيَّ فى ا شى ا هى
ػلً  كعه هىي هى  كى ٌي كى  ،كفً كي السُّ  ةً غى لي  يؿً لً دى بً  ،ضه ارً ا عى ٍى هَّ ضى  فَّ أًلى  :يؿى قً ا، كى اعن جهى إً  (ـي حكي يى ) يـً ي هً فً   اءً قىػي التً ًفػ ـى دَّ قىػا تى هى

ػػ ٍىػػفً  ب/113/ؽ  ػػؿى األى  فَّ ف أى ًهػػ يفً ىى اكً السَّ ػػي ٍِاامُ ﴿:حػػكً ي ىى ًفػػ ري كثىػػاألى  ًً ًبػػ رأى ا قىػػذى ًلػػ، كى ُـّ ا الضَّ ، (4)﴾األَْصااثَابُ  تِ
ٍِمُ ﴿كى  ْٕ لَاحُ  َػلَ ػمً الكى  رى وًخػ فَّ أًلى  :يػؿى قً ، كى (5)﴾الزِّ ػهً  كى ٌيػكى  ،قػؼً الكى ي ًفػ كؼه حػذي هى  -اكي الػكى  كى ٌيػكى -  ػؿً ي الكى ًفػ ةً هى ا هَّ
ًٍ مى عى  ؼى قً ا كي ذى إً  (يرهً يى )كى  (،كغزي يى ) :حكً ىى بً  ضى قً ىي كى  ،حي ارً الشَّ  ًي الى قى  ػا بً هى ي ػ اءً ٍىػبً كى  ،ذؼً الحى  (،ًي قىػمى خى ) :حػكى ىى  يرً هً الضَّ
ػػكى  (ًي قيػػمي خٍ يى )كى  ػػ ًً ًبػػ ؽى رَّ ا فىػػهى ػػكى  ضى قٍ الػػىَّ  عي دفى  يىػػالى  حي ارً الشَّ ًي هً  ـي ٍىػػفٍ يي  ،ـعىػػىى  ،ِفىػػخٍ  يى ا الى هى ػػىنػػعٍ هى  ىػػ  هػػؿي الحى  كى ٌيػػكى  ،رى ِ وخى
ػيٍ أى – ؽي رَّ فى د يي قى  ًي ىَّ ِ أى مى عى  يؼً خفً متَّ لً   اضن ارً عى  افى كى  فى ا ً كى  -اضن يٍ أى – ًً تً احى  ى فى لً   كفً كي السُّ  ةً غى ِ لي مى عى   يـً الًهػ يفى بىػ -اضن
ٍى كى  ٍى  عى ا هى ٍى فً بلى خً بً  (فَّ ًٍ يٍ مى عى )ي فً  كفً الىُّ كى  يرً هً الضَّ  فى هً  يـً الهً  عى هى  اكى الكى  فَّ أى بً  اءً ال ٍىػبً  قضً مػىَّ لً  عه اًفػدى  كى ٌي كى  اءً ال  ،اءً ال
 .ؿٍ هَّ أى تى ميي فى 

                                                             
اًؿ الكى ًؿ(.   ( ساقط في )ؾ(1  (، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حى
ٍىا )التاء(  ألفَّ السياؽ يتكمـ عف تاء التأىيث. ((2  في )ط(: )الياء(، كال كاب أىَّ
 ٌػػػ( إبػػراٌيـ بػػف هكسػػِ بػػف هحهػػد المخهػػي الغرىػػاطي الشػػٍير بالشػػاطبي: أ ػػكلي حػػافظ. هػػف790( الشػػاطبي)ت(3

أٌؿ غرىاطة. كاف هف أئهة الهالكية. هف كتبػً: )الهكافقػات فػي أ ػكؿ الفقػً(، ك)الهجػالس( شػرح بػً كتػاب البيػكع 
هف  حيح البخارم، ك)االفادت كاالىشادات( رسػالة فػي األدب، ك)االتفػاؽ فػي عمػـ االشػتقاؽ(، ك)أ ػكؿ الىحػك(، 

الشافية في شرح خبل ة الكافية(  قاؿ التىبكتػي: ك)االعت اـ( في أ كؿ الفقً، ك)شرح األلفية( سهاي: )الهقا د 
هثمػػً، بحثنػػا كتحقيقنػػا، فيهػا أعمػػـ. اىظػػر: التىبكتػػي، ىيػػؿ  -أم عمػػِ الخبل ػػة الهعركفػة باأللفيػػة  -لػـ يؤلػػؼ عميٍػػا 

(. اىظػػػر: شػػػرح ألفيػػػػة ابػػػف هالػػػؾ لمشػػػػاطبي ع 1/75(، كالزركمػػػػي، األعػػػبلـ )ج48االبتٍػػػاج بتطريػػػز الػػػديباج )ص
 (.8/38ة )جالهقا د الشافي

 [.166( ]البقرة: (4
 [.61( ]البقرة: (5
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 .ذو ئً يىى حً  ةً كى رى الحى كى   ؿً الكى  اؿً حى  افً بيى م: لً أى  [؛ةً كى رى الحى  يافً بى : ]لً (1)قىٍكليوي 
 . اكً الكى بً  (كاهي يكي لى )إً  :اؿى قى فى  [ؿى صى ف كى ا مى مَّ أى قىٍكليوي: ]كى 
ػيي نَّ كً ]لى  قىٍكليوي: ػ ةً غىػى لي مىػا عى مى ػف كى مى كـً ري الًبػ الكقػؼي  :قػكؿي يى  [ؿى صى

ػ ةً غىػِ لي مىػعى  اـً شػهى اإلً كى  (2) ػف كى هى  ؿى  ى
ًي أى  ػػػأى كى  شػػػب ٍي هً  بي ىسى ػػػى ػػػ ةً غىػػػِ لي مىػػػا عى هى ًٍ فً  ًي ىَّػػػإً فى  (يرًهػػػيى )كى  (،كزي ٍغػػػيى )ِ مىػػػعى  يػػػاسً القً ِ بً شػػػكى أى ف هى ػػػي ػػػهى  كـي الػػػرَّ  زه ائً ا جى
ـي شهى اإلً كى  ٌى ذى كى فى  ،اءً اليى كى  اكً الكى  ذؼً حى  عى هى  ا ػأى ا، كى ىىػٍي ا  ػ ابى جى  ةه غىػلي  (يرًهػيى )كى  (كغػزي يى )ي ًفػ فَّ أى ًبػ :رؽً الفى ًبػ يػاسً القً  فً عى
ًٍ حػدى إً ي ًفػ يفً ًتػغى لي  هػعً الجى  يـً ي ًهػفً كى  ةه دى احً كى  ػكى -ا هى ي ـي شػهى ك اإلً  كـً مػرَّ لً  بى بى  سىػالى  -افي سػكى ي اإلً ًٌ ا

 ةي غىػالمُّ فى  ،اعنػطٍ قى  (3)
ًً مى عى  اسي قى ل يي خرى األي  ـى هى شى  إً الى كى  كـى  رى ف الى ِ أى مى عى  كثري ا األى ذى ٍى مً فى  ،ي ًً فً  ا  . ي

ٌي رى ف يى هى  ىدى م: عً أى  [؛ؿى صى ف كى مى  ةً غى ى لي مى ا عى مى يي نَّ كً قىٍكليوي: ]لى  ػكى  (4)يِّ كِّػهً كى  يـً ي الهً ا فً هى ا  الى كى  ،ًي قىػافى ف كى هى
ػئى أى كى  يكخً الشُّ  أمي رى  ايي ضى تى ا اقٍ هى  بً سى حى بً  ؼي بلى ا الخً هى ىَّ ا ً كى  ع،ى هى الى از كى كى جى بً  اءً رَّ القي  فى هً  دو حى ف أى عى  ةً لى سأى ي الهى فً  صَّ ىى   ةً هَّ

 .  (5)يَّةً ربً العى 
 .  (رـً يى )كى  (،زي غٍ تى ) :قكؿي تى  ،اءً اليى كى  اكً الكى  حذؼً م: بً أى  [؛ذؼً الحى بً  (يرمً يى ): ]كى (6)قىٍكليوي 

 (يرًهػيى )كى  (كغػزي يى ) بػيفى كى  (ـكيػلى )كى  (،ـلػيكي إً )ي ًفػ هػعً الجى  يـً ًهػ يفى بىػ م:أى  ا[؛مى يي ينى بى  ؽى رٍّ ف في كى قىٍكليوي: ]لى 
ٍي هً  اءً اليى كى  اكً الكى  ذؼً حى بً   ا. هى ى

ـى شى  إً الى كى  كـى  رى الى  ذو ئً يىى حً فى  [كفً كي ي الس  ل فً خرى األى  ةي غى قىٍكليوي: ]الم    .فه اكً سى  يي رى وخً  فَّ   أًلى ها
 .يفً ىى اكً السَّػ اءً قىػلتً ت اًل كىػرِّ ا حي ٍىػىَّ إً فى  (ؿقيػ) ـً ي الى ًفػ ادي ٍى شىػتً االسٍ  [(7)﴾هللَاَ  اْدُػاُا قُالِ : ﴿حػكى قىٍكليوي: ]نى 

 ض.
                                                             

1).) ًً ـى ًفي ا  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىالى ًإشىهى
2).)  ( في )ط(: )أرـك
ي اإلشهاـ(. ((3  في )ط(: )ٌك
ٌػ( هكي بف أبػي طالػب حهػكش بػف هحهػد بػف هختػار األىدلسػي القيسػي، أبػك هحهػد: 437بف حهكش)ت هكي ((4

هقرئ، عالـ بالتفسير كالعربية. هف أٌؿ القيركاف. كلد فيٍػا، كطػاؼ فػي بعػض بػبلد الهشػرؽ، كعػاد إلػِ بمػدي، كأقػرأ 
القػروف(،  ، هىٍػا )هشػكؿ إعػراب( كخطب كأقرأ بجاهعٍا كتكفي فيٍا. لً كتب كثيػرة393بٍا. ثـ سكف قرطبة )سىة 
ػك شػرح التب ػرة، ك)الٍدايػة إلػِ بمػكغ الىٍايػة( فػي هعػاىي القػروف كتفسػيري، ءاك)الكشؼ عف كجكي القرا ت كعممٍػا( ٌك

ت، اءاهىسكخ(، ك)الهػكجز( فػي القػر ك)التب رة في القراوت السبع(، ك)كالهىتقِ( في األخبار، ك)اإليضاح لمىاسخ كال
ت، ك)شػرح )كػبل كبمػِ كىعػػـ(، ءايػد الػتبلكة، ك)اإلباىػة( فػي القػراكالهىسػكخ، ك)الرعايػة( لتجك ك)اإليجػاز( فػي الىاسػخ 

ك)فٍػػػرس( جػػػاهع لرحمتػػػً، هشػػػتهؿ عمػػػِ هركياتػػػً كتػػػراجـ شػػػيكخً كأسػػػهاء تآليفػػػً. اىظػػػر: السػػػيكطي، بغيػػػة الكعػػػاة 
-1/127)ج اىظػػػر: هكػػػي، الكشػػػؼ عػػػف كجػػػكي القػػػراءات كعممٍػػػػا (.7/286(، كالزركمػػػي، األعػػػبلـ )ج2/298)ج

128.) 
 ( في )ط(: )العرب(.(5
 (السَّاًكىىيفً  اًللًتقىاءً  حيرِّكىتساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6
 [.110: ( ]اإلسراء(7
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ػػرى الحى  :ةي ثىػػالً قىٍكليػػوي: ]الثَّ  ػػارً العى  ةي كى ػػ [ةي ضى ػػلً  :يي ادي رى هي ، (1)﴾اْدُػااُا قُاالِ ﴿ :حػػكي ىى  ؿو ً ػػىفى ا هي ٌى دى ٍعػػبى  فو اكً سى
﴿  َ ا ََ ُُ أَْوِزسِ ﴿، (2)﴾اْلفَْعلَ  ذَْىَض ػارً ا العى ٍىػمي ثٍ هً ، كى (ذو ًئػيىى حً )، كى (ذو ئً كهى يى ػ)كىػ ، ػؿو تَّ ك هي أى ، (3)﴾الىَاسَ  ََ  قػؿً مىَّ لً  ةه ضى
ٍى  اىتً ا كى ذى إً  ػىى  ،ةن مى  ى فً ىى هي  ةي هزى ال َٓ  قُالْ ﴿ :كي حى اْوَحاشْ ﴿، (4)﴾أَُِحا ػ ةي ارى بىػعً  يفً القسػهى  يشػهؿي كى ، (5)﴾َّلِنَ  (2) ََ  ،تفً الهى
ػػعدي هى  يػػؾً حرً التَّ  ةي مَّػػعً  ف يكػػكفى أى  الضػػابطي كى  ػػأى  ،ي الكقػػؼً ًفػػ ةن كهى ػػرى ا الحى هَّ ًً فً  ةه يىػػاقً ا بى ٍىػػمتي ي عً الًتػػ ةي كى ػػفى  يػػ  ةً لىػػهىزً بً  يى ًٍ

ػرِّ عي  كاءه سى  اـً اإلشهى كى  كـً الرَّ  كازً ي جى فً  ةً هى البلزً  ف ًهػ (6)قػؿً مىَّ ك لً أى  (،هػسً أى )كى  (،يػثي حى ) :كي ٍحػىى  ـو دِّ قىػتى هي  فو اكً سىػت لً ضى
 .ؿٍ هَّ أَّ تى ميي فى  (،ءي كٍ السُّ )كى  (،ءي رٍ الهى )، كى (ءه ؼٍ دً )، كى (7)﴾اأْلَْسضِ  ِمْلءُ ﴿ :حكى ىى  ةو مى  ً تَّ هي  ةو هزى ٌى 

 .يي عدى ا بى ىن اكً سى  يي اؤي قى التً  كى ٌي كى ي[ ضً قتى المي  ابً ىى ذى : ]لً (8)قىٍكليوي 
 . ةً ىى اكً السَّ  كفً الىُّ  فى م: هً أى  [؛ؼى لً األى  كفى لي بدً : ]يي (9)قىٍكليوي 

ػػػ (10)ـنيي قىٍكليػػوي: ]ًمػػ ػػػ أ/114/ؽ يفى نػػكً التَّ  بي قًمػػف يى مى ػػ رؼى حى ٌىػػزى عى  [د  مى  زدً أًلى  (11)ابً طَّػػػك الخى بيػػا أى ا
 .  اءى حى  ى كا في يسي لى كى  ،(14)هفً يى ال (13)ٌؿً ف أى هً  كـو قى  ةي غى لي  يى ًٌ  :(12)ػػػيُّ ىً ػػػازً الػػػهى  اؿى قى كى  ،اةً رى السَّ 

 ا. ٍى بمى ا قى هى  ةً ركى حى  ىسً ف جً هً  [د  مى  رؼى : ]حى (15)قىٍكليوي 

                                                             
 [.195( ]األعرؼ: (1
 [.237( ]البقرة: (2
 [.44( ]إبراٌيـ: (3
 [.1( ]الجف: (4
 [.3-2( ]الككثر: (5
 في )ؾ(: )لمثقؿ(. ((6
 [.91( ]وؿ عهراف: (7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهفى الىُّكًف السَّاًكىىًة(.(8
فػػي الكقػػؼ عمػػِ االسػػـ الهىػػكف ثػػبلث لغػػات، األكلػػِ: قمػػب التىػػكيف حػػرؼ هػػد، فيقػػاؿ: )جػػاءى زيػػدك(، ك)رأيػػتي  ((9

ىػػػكف أ ػػػمية زيػػدا(، ك)هػػػررتي بزيػػدم(  ألفَّ التىػػػكيف زائػػد يجػػػرل هجػػرل الحركػػػة اإلعرابيػػة، كلمتفريػػػؽ بػػيف هػػػا وخػػري 
ي لغة أزد، الثاىيػة: التسػكيف فػي جهيػع األحػكاؿ: فيقػاؿ: )زيػٍد( رفعنػا، كى ػبنا،  كػ)حسف(، أك همحقة كػ )ضيفف(، ٌك
ػي لغػة سػائر العػرب. ابػف  بدالػً فػي الهى ػكب، ٌك ي لغة ربيعة، الثالثػة: تسػكيىً فػي الهرفػكع كالهجػركر كا  كجرنا، ٌك

 (.1/273(، كاليزدم، شرح الشافية )ج1981-4/1980هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج
 ( )هىٍـ(: ساقط في )ـ(.(10
 ( أبك الخطاب: األخفش الكبير، عبد الحهيد بف عبد الهجيد، كلـ تعرؼ لً تاريخ كفاة.(11
 (.4/257السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج ((12
 ( في )ـ(: )أزد(.(13
14).)  ( في )ط(: )يهفو
ٍىا(. : إلِ قكلً: )ًهف، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((15 ركىًة هىا قىبمى  ًجىًس حى
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ػ) :حػكى نى  ةً قىػمحى المي قىٍكليوي: ]كى  ػلً  ةً يػدى زً م: الهى أى  [؛(فه يفى ضى ػ)ي ا ًفػٍىػتي ادى يى زً كى  ،اؽً ئللحى م الػذً  كى ٌيػكى  (فه يفى ضى
ػ ًً ًبػكى  ،ػػػػيِّ ىً ػػػازً الػػػهى  مي أى رى  كى ٌيػ ،يؼً الضَّ  عى هى  يءي جً يً  ػيٍ فى ) الى  (فه مىػعٍ فى ) ًي زىيػكى كى  :(1)كاالي قىػ ،يػريي غى كى  ػػػرمُّ ػػكٌى ـ الجى زى جى  (،ؿه عى
ػيٍ فى ) ًي زىيػكى كى  ،(5)ةه دى اًئػزى  اءي اليى كى  (4)ةه يَّ  مً أى  كفي الىُّ  :(3)يدو زى  (2)كبي أى  اؿى قى كى  ػ)ف ًهػ ًي ىَّػ  أًلى (ؼيرى  ى ػ)كىػ (ؿه عى ػالرَّ  فً في يٍ ضى  (ؿجي
 .  يؼً الضَّ  يؼي ضى  اءى ا جى ذى إً 

ًً فً  كفي الىُّ  ،يُّ مً يٍ فى الطُّ  يؼي الضَّ  كى ٌي  [(فه فى يٍ ضى ): ](6)قىٍكليوي   .  (رو فى عٍ جى ػ)بً  اؽً حى ئللً لً  ي
 .  ةً يَّ ىً كى هٍ ِ األى مى عى  ؿُّ دي ذ يً إً  [يءي جً يى ا سى مى قىٍكليوي: ]لً 
ي ًفػ الضػهيري كى  ،ةً يَّػىً هكى ِ األى مىػعى  ةً لىػالى مدَّ لً  ًً بً  يءى جً  رؼه حى  ًي ىَّ ف أى ا هً يبن رً م: قى أى  [؛يءي جً يى ا سى مى قىٍكليوي: ]لً 

 .ىكفه  التىكيفى  فَّ أًلى   ياآلتً  (اٍى كىى في حذً يى )كى  (،اكٌى بي مى قى فى )ي ا فً ذى كى كى  ،يفً ىكً متَّ لً  (كيي في حذً ـ يى لى كى )
ػنيي مً قىٍكليوي: ]كى  فً سىػك الحى بيػأى  ؾى ًلػِ ذى كىػحى  [كفً نَّػالمي  غيػرً كى  حػكاؿً ي األى ًفػ في كٍّ سىػف يي ـ مى

، بي طػري قي ، كى (7)
 اؿى ، قىػةى يعىػبً ِ رى لىػإً  (9)ػؾو الػًػهػى  ػػػفي ا ابٍ ٍى بى سىػىى كى  ،ةى غىػالمُّ  ذيً ٌىػ  ػحابى أى  ثيػركفى كى  ٍر ذكي ـ يىػلىػكى  ،كفى يُّ كفً الكي ، كى (8)بيدو ك عي بي أى كى 

                                                             
رم، ال حاح )ج(1  (.4/320(، كسيبكيً، الكتاب )ج4/1393( الجٌك
 )أبك زيد الىكف(: ساقط في )ـ(. ((2
 ٌػ(.215زيد األى ارم)ت ( أبك(3
 (.1/41( أبك حياف، ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب )ج(4
 ( في )ؾ(: )زايدة(.(5
مىِ ًيديؿُّ  ًإذساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6  (.األىٍهكىًىيَّةً  عى
 ٌػ( ع سعيد بف هسعدة.215( األخفش األىكسط )ت(7
ٌػػ( القاسػػـ بػػف سػبلَّـ الٍػػركم األزدم الخزاعػػي، بػالكالء، الخراسػػاىي البغػػدادم، أبػك عيبيػػد: هػػف 224( أبػك عبيػػد)ت(8

هؤدبػػا. كتػػكفي بهكػػة. ككػػاف هىقطعنػػا كبػػار العمهػػاء بالحػػديث كاألدب كالفقػػً. هػػف أٌػػؿ ٌػػراة. كلػػد كتعمػػـ بٍػػا. ككػػاف 
ػـ. هػف كتبػً: )الغريػب اله ػىؼ(  لؤلهير عبد ا بف طاٌر، كمها ألؼ كتابنا أٌداي إليً، كأجرل لً عشرة والؼ دٌر
فػػي غريػػب الحػػديث، ألفػػً فػػي ىحػػك أربعػػيف سػػىة، ك)الطٍػػكر( فػػي الحػػديث، ك)األجىػػاس هػػف كػػبلـ العػػرب(، ك)أدب 

األهثػاؿ(، ك)الهػذكر كالهؤىػث(، ك)الهق ػكر كالههػدكد( فػي القػراءات، ك)األهػكاؿ(، القاضي(، ك)فضائؿ القروف(، ك)
ك)األحداث(، ك)الىسب(، ك)االيهاف كهعالهً كسىىً كاستكهالً كدرجاتػً(. قػاؿ عبػد ا بػف طػاٌر: عمهػاء اإلسػبلـ 

قاسـ بف سػبٌلـ فػي زهاىػً. أربعة: عبد ا بف عباس في زهاىً، كالشعبي في زهاىً، كالقاسـ بف هعف في زهاىً، كال
قاؿ الجاحظ: حلـ يكتب الىاس أ ح هف كتبً، كال أكثر فائػدةح. كقػاؿ أبػك الطيػب المغػكم: أبػك عبيػد ه ػىؼ حسػف 

ىػِ، ككػذلؾ فاىػً اعتهػد فيػً عمػِ كتػاب هعهػر بػف الهث (الغريػب اله ػىؼ)ال أىػً قميػؿ الركايػة، أهػا كتابػً التأليؼ إ
(، كابػػف خمكػػاف، كفيػػات 5/176كتػػاب هعهػػر. اىظػػر: الزركمػػي، األعػػبلـ )جهىتػػزع هػػف  (غريػػب القػػروف)كتابػػً فػػي 
 (.217(، كالزبيدم، طبقات الىحكييف كالمغكييف )ص1/418األعياف )ج

 (.4/1980( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(9
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ًٌ الظَّػػػػ: كى (1)ػػػػػػيؿو ػقً عى  في اٍبػػػ ػػػػ فَّ أى  ري ا ِ مىػػػػعى  قػػػػؼي ا الكى د  ًجػػػػ يػػػػره ثً ـ كى ًٌ ارً شػػػػعى ي أى ًفػػػػفى  ،ةى يعىػػػػبً رى  ةً غىػػػػي لي ًفػػػػ ـو زً الى  يػػػػري ا غى ذى ٌى
 .  (2)اؿً بدى اإلً  كازي جى  ًً كا بً  ُّ م اختى الذً  في ائً كى فى  ،ؼً لً األى بً  فً كَّ ىى الهي  ى كبً الهى 

ػػنيي ًمػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػي الهى ًفػػ ؿى دِّ بيػػ :اؿى ك قىػػلىػػ ا[فنػػلً أى  نصػػكبً ي المى ًفػػ وي بدليػػف يي ـ مى ػػكى  تحو فىػػ ثػػرى أً  كبً ى ي ا هى
رى بَّ عى 

   (.اٍن يٍ كى )كى  (،اٍن يٍ : )إً حكى ىى  ،اءً ىى البً  ةً تحى فى  عدى بى  يفي ىكً التَّ  ؿى دخي يى لً   فى سى حٍ أى  افى كى لى  ػػؾو ػالً هى  ػػفي ابٍ  ًً بً  (3)
ػػًفػػ ىػػكيفى التَّ  مىٍبػػتى ا قى ذى إً  ؾى ىَّػػأًلى  ؛[اءً اليىػػ يم ًفػػالػػذً  اسي بىػػتً  االلٍ كالى ]ى  :(4)قىٍكليػػوي  ػػ اؿً ي حى  :مػػتى قى كى  ،رِّ الجى

ٌي إً  ـً كمِّ تى اء الهي يى بً  متبسي يى  (ميدً زً بً  رتي رى هى )  .(يبً أى بً  ررتي هى ) ؿي ثٍ هً  كى ذ 
ػ [ؽى مىػطى أى  وي نَّ أى  َـّ قىٍكليوي: ]ثي  ػالهي  فَّ أى  كى ٌيػكى  ،اؿو ؤى سيػ ابي كى جى بػدى كى  :اؿى ك قىػلىػ ؼى ىِّ  ى ػي الهى ًفػ ؼً ًلػاألى  اؿي ا   كبً ى ي

ػ أيػتي رى ) :حػكً ي ىى ًفػ قػؼى الكى  فَّ ِ  أًلى كلى أى  افى كى  اءً التَّ بً  رً ثَّ ؤى الهي  يرً غى  كفً ىَّ الهي   اؿً بػدى إً  بً الى  ،اءن ٌىػ اءً التَّػ اؿً بػدى إً بً  (ًي بى ارً ضى
 . [لخإ ؽى مى طى أى  ًي ىَّ أى  ّـَ ثي ]: (5)ًً بقىٍكلً  ابى جى أى فى  ،افن لً أى  ىكيفً التَّ 

ًً ا فً هى  كـً م: حي أى  [؛وً كمً حي  كرً ى ذً مى ا عى ادن مى قىٍكليوي: ]اعتً   .  يثً أىً التَّ  اءي تى  ي

                                                             
ٌػػ( عبد ا بف عبد الرحهف بف عبد ا بف هحهد القرشي الٍاهشي، بٍاء الديف ابف عقيػؿ: 769( ابف عقيؿ)ت(1

هف أئهة الىحاة. هف ىسؿ عقيؿ ابف أبي طالب. هكلػدي ككفاتػً فػي القػاٌرة. كػاف بعػض أسػبلفً يقيهػكف فػي ٌهػذاف 
، فعرفػً هترجهػكي بالٍهػذاىي أك )اآلهػدم( البالسػي أك وهد، كلعمٍـ اىتقمكا هف إحداٌها إلِ ه ػر، فكلػد بٍػا عبػد ا

ثـ اله رم. قاؿ أبك حياف: )ها تحت أديـ السهاء أىحِ هف ابف عقيؿ(. كػاف هٍيبنػا، هترفعنػا عػف غشػياف الىػاس، 
ػا، كثيػر العطػاء لتبلهيػذي، فػي لسػاىً لثغػة. كلػي قضػاء الػديار اله ػرية  كال يخمػك هجمسػً هػف الهتػردديف إليػً، كريهن

 يرة. لً: )شرح عبد ا بف عبػد الػرحهف بػف القاسػـ الطػالبي العقيمػي الهعػركؼ بػابف عقيػؿ عػف أكؿ كتابػً: هدة ق
)تيسير االستعداد لرتبة االجتٍاد( فقػً شػافعي، ك)شػرح ألفيػة ابػف هالػؾ( فػي الىحػك، هتػداكؿ، كقػد تػرجـ هػع األلفيػة 

، لػػـ يكهمػػً، ك)الجػػاهع الىفػػيس( فػػي فقػػً الشػػافعية، إلػػِ األلهاىيػػة، ك)التعميػػؽ الػػكجيز عمػػِ الكتػػاب العزيػػز( تفسػػير
هبسكط جد ا، لػـ يكهمػً، ك)الهسػاعد( فػي شػرح الػػتسػػػٍػػػيػػػؿ، البػف هالػؾ، فػي الىحػك، كغيػر ذلػؾ. اىظػر: ابػف حجػر، 

 (.3/42الدرر الكاهىة )ج
 (.4/286( اىظر: ال باف حاشية ال باف عمِ شرح األشهكىي، أللفية ابف هالؾ )ج(2
 ابف هالؾ في األلفية: قاؿ ((3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتحو  أثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  تىٍىًكيىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىًلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍجعى
 

ٍقفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًتٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  كى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  كى  اٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذفىا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتحو  غى
 (.71ابف هالؾ، األلفية )ص 

ًً تىاءي التَّأًىيًث(.(4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفي
 (.1/621شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((5
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ػ ا[فنػلً ا أى يىػكنى ني  كفى لي بػدً ـ يي يي نَّ  ً فى  (2)فذى إً  :يانً : ]الثَّ (1)قىٍكليوي  ػذى ٌى  بعػضي  بى ٌىػذى كى  ،(3)الجهٍػكرً  ذٌبي ا هى
ٍىػػػعى  كقػػؼي يي  ًي ىَّػػػلػػِ أى إً  ييفى حػػكً الىَّ  ػػ ؿى ًقػػػىي كى  (،فأى ) ةً لىػػىزً هً ا بً ٍىػػػىَّ   أًلى كفً الىُّ ا ًبػػمي ػػػكى ، (4)دً رِّ بىػػالهي كى  ػػػػػيِّ ىػً ػػازً الػػػهػى  فً عى ي يأتً سى

اٍى سهً ي رً فً  الخبلؼي 
 .  ابً تى الكً  رى وخً  (5)

 . الكقؼً  حؿً ي هى فً  ةو تحى فى  عدى بى  ةن ىى اكً ا سى كىن ىي  (7)ير ي وخً فً  فَّ أًلى  ؛[كفى كي  يى َلَّ ئى لً  ؛وي كنى تي ثبً  يي الى : ]كى (6)قىٍكليوي 
ٍَااىَمَ  فِاآ أَْلقَِٕاااى: ﴿الى عىػػتى  وي كليػػقى  نػػوي مً قىٍكليػػوي: ]كى   اءةي رى ًقػػ يي دي يِّػػؤى يي  ب/114/ؽ [جػػوً ى كى مىػػعى  (8)﴾َج

   .كفً الىُّ بً  (فيى قً لٍ )أى  (9)فً سى الحى 

                                                             
، الثػاىي: )إذنا( يبػدلكىٍا ىكىٍػا ألفنػا  ألفَّ  ػكرتٍا  ((1 في ثبلث هكاضع ييبدؿي باأللؼ كقفنػا، األكؿ: الهىػكف، كقػد هػرَّ

 ػكرة الهى ػػكب الهىػكف، الثالػػث: هػا كػػاف وخػػري ىػكف تككيػػد خفيفػة، ىحػػك: )اضػػربىٍف( يبػدلكف ىكىػػً ألفنػا  لػػئبل يكػػكف 
ة تشبً التىكيف، كالفتحة تشبً الى ب، فتبدؿ الىػكف عىػد الكقػؼ ألفنػا لمفعؿ عمِ االسـ هزية، كقد قيؿ: الىكف الخفيف

ـى  ًفػػي أىٍلًقيىػػا﴿: -تعػػالِ–كهػا أبػػدلت التىػػكيف فػػي الهى ػػكب عىػػد الكقػػؼ ألفنػػا، كهػف قكلػػً  ٍىػػىَّ [ عمػػِ كجػػً 24]ؽ:  ﴾جى
 (.1/621إجراءو لمك ؿ هجرل الكقؼ  إذ الخطاب لخازف الىار. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 )ـ(: )إذا(. ( في(2
 (.1/365( الهرادم، الجىِ الداىي في حركؼ الهعاىي )ج(3
 (.272كاختاري ابف ع فكر. الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((4
ػػك: قيػػؿ بػػاأللؼ، تكتػػب أىٍػػا: أحػػدٌا هػػذاٌب  ثبلثػػة عمػػِ رسػػهٍا فػػي ( اختمػػؼ(5  فػػي رسػػهت ككػػذلؾ األكثػػر، ٌك

: الهبػػرد كعػف ع ػفكر، ابػػف ك ػححً كاألكثػركف، الهبػػرد ذٌػب إليػً: قيػػؿ بػالىكف، تكتػب أىٍػػا: كالثػاىي اله ػحؼ،
: كالثالػػث الحػػركؼ، فػػي التىػػكيف يػػدخؿ كال ،(كلػػف ،أف) هثػػؿ ألىٍػػا بػػاأللؼ  (إذف) يكتػػب هػػف يػػد أكػػكم أف أشػػتٍِ
ف لضػعفٍا، بػػاأللؼ كتبػت ألغيػػت فػإف التف ػيؿ  ٌػػذا يكػكف أف كيىبغػػي الفػراء، قالػً لقكتٍػػا، بػالىكف كتبػػت أعهمػت كا 
األشػهكىي،  .الىػكف بغيػر عىػدي لكتابتٍػا كجػً فػبل بػالىكف يقػؼ هػف كأهػا بػاأللؼ، يقػؼ هف قكؿ عمِ هفرعا الخبلؼ

 (.4/6شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هىحًؿ الكقًؼ(.(6
 في )ط(: )وخر(. ((7
 [.24( ]ؽ: (8
 الب رم، أبك سعيد: تابعي، كاف إهػاـ أٌػؿ الب ػرة، كحبػر األهػةٌػ( الحسف بف يسار 110( الحسف الب رم)ت(9

ك أحد العمهاء الفقٍاء الف حاء الشجعاف الىساؾ. كلد بالهديىة، كشب في كىؼ عمي بف أبػي طالػب،  في زهىً. ٌك
كاستكتبً الربيػع ابػف زيػاد كالػي خراسػاف فػي عٍػد هعاكيػة، كسػكف الب ػرة. كعظهػت ٌيبتػً فػي القمػكب فكػاف يػدخؿ 

ـ كيىٍاٌـ، ككاف غاية في الف احة، كلً هع الحجاج بف يكسؼ هكاقؼ، كقد سمـ هف أذاي. كلهػا  عمِ الكالة فيأهٌر
كلي عهر بف عبد العزيز الخبلفة كتػب إليػً: إىػي قػد ابتميػت بٍػذا األهػر فػاىظر لػي أعكاىنػا يعيىػكىىي عميػً. فأجابػً 

فػبل يريػدكىؾ، فاسػتعف بػا. أخبػاري كثيػرة، كلػً كمهػات سػائرة الحسف: أها أبىاء الدىيا فبل تريدٌـ، كأها أبىػاء اآلخػرة 
ككتػػاب فػػػي: )فضػػػائؿ هكػػػة(. تػػكفي بالب ػػػرة. كإلحسػػػاف عبػػػاس: كتػػػاب: )الحسػػف الب ػػػرم(. اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، 

 (.2/226(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/69كفيات األعياف )ج



734 
 

 : ]الطكيؿ[(2)رً اعً الشَّ  قكؿً كى  ،ايدن كً أى تى  يفً ىً اثٍ  ةى بى اطى خى هي  دى احً الكى  (1)بي اطً خى تي  ربي العى  :يؿى قً كى 
ف رانػػػػػػػػي كاً   أىٍنزىًجػػػػػػػػرٍ  عفَّػػػػػػػػافى  ابػػػػػػػػفى  يىػػػػػػػػا تىٍزجي
 

 
ػػىَّ : إً قيػػؿى البيػت. كى  ػػ :قيػػؿى ، كى (لػػؽً أى  لػؽً )أى  :يػػؿى قً  ًي ىَّػػأى كى  ،عػؿً الفً  كريػػرً ِ تى مىػػعى  ةن لىػالى دى  اثىػػيفً  ضػػهيرً ِ بً تىػا أى هى  كري أهي الهى

ٌي ٌذى كى  ،ِىن ثى هي  ًً اًبػعرى ي إً ًفػ( 3)يُّ ًبػمى الحى  اؿى ا قىػذى كىػ ،ؾى ًلػذى  بلفً عىػفٍ يى  افً كىػمى هى  :ادى رى الهي  فَّ   أًلى ؽُّ الحى  كى ا 
ػ، كى (4) ػ ًي مىػقى ا ىى هى  فً عى

ًي عى  ةه ايىػػكى رً  ًي ىَّػػأى كى  سػػفً الحى  ًي عى  يي يػػري غى كى  (5)مُّ ازً ٌػػكى األى  ًي مىػػقى م ىى الػػذً كى  ،ىػػ ػػ ًي ىَّػػأى  ىػػ ٍى  سػػرً كى بً  (اءو لقىػػ)إً  قػػرأي يى  افى كى ػػكى  ةً هػػزى ال  دِّ الهى
 . ـي مى عٍ أى  اي كى  ،التىكيفً كى 

ًي الكى  [جوو ى كى مى عى  ـى نَّ يى ي جى : ]فً (6)قىٍكليوي   فى ًهػ ؿى دى  البىػالى  ثىيػةً التَّ  هيري ا ضى قيى لً ي أى فً  ؼى لً األى  فَّ أى  :ري اآلخى  ج
ػػ ؾى لً ذى فىػػ ،لخػػازفو  الخطػػابي كى  ،ةً يفىػػفً الخى  كفً الىُّػػ ػػ، كى ةً يىػػثىً التَّ  هيري ضى ػػهى  ده اًحػػكى  رادي الهي ػػكى  ،اازن جى  ادي رى ييػػػكى  الجهػػعي  ري ذكى ا ييػػهى
ػػكى  ،دي اًحػالكى  ًي الكى  يػػرى تي ا اخٍ ذى ًلػكى  ، ػػؿً األى  ؼي بلى ا ًخػػذى ٌى ػػيٍ أى – اؾى ذى  فَّ أى  ؾَّ  شىػالى  ،اىىػػلى  .ؿي كَّ األى  جػػ  ، ػػؿً األى  ؼي بلى ًخػػ -اضن

                                                             
 ( في )ؾ(: )يخاطب(.(1
ٍيدالبيت ل ((2 ٍيد ككاف اٍلعيٍكمي، كيرىاع بف سيكى  فػأراد عثهػاف بػف سػعيد عميػً فاٍسػتىٍعدىكا داـر بػف ا عبػد بػً ٌجػا قػد سيكى

 :أكلٍا ق يدة سكيد فقاؿ ضربً،
 تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أىال: لىٍيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكفيٌ  اٍبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  تىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي 

 
 هيفىزَّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿي  الى  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعو  اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍيفً  هىخافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي   ٍيفً  ٌى َّدىتٍ  األىًهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سى
 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتىي ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كغىشَّ  هيقىزَّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بىياضن
، أىىتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإف   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍزجيرىا أىٍحكىٍهتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى   ًٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسً  ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؤًذيىي أىرا  ريضَّ

ف   أىٍىزىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  عفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍزجيراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاً 
 

ف  ىَّعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعٍرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  أىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىعاىي كاً   هيهى
بمفػظ التثىيػة  لمتأكيػد. اىظػر:  الفػراء، هعػاىي  عثهػاف بػف سػعيد خاطػب ىػًكالشاٌد في األبيات: )تزجراىػي(، حيػث إ 

(، 5/320(، كابػػػػػف هىظػػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػػرب )ج291(، كابػػػػػف قتيبػػػػػة، تأكيػػػػػؿ هشػػػػػكؿ القػػػػػروف )ص3/78القػػػػػروف )ج
 (.4/484كالرضي، شرح الشافية )ج

 الهعػػركؼ بالسػػهيف:ٌػػػ( أحهػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عبػػد الػػدايـ الحمبػػي، أبػػك العبػػاس، شػػٍاب الػػديف 756)ت( الحمبػػي(3
هفسػر، عػػالـ بالعربيػة كالقػػراءات. شػافعٌي، هػػف أٌػؿ حمػػب. اسػتقر كاشػػتٍر فػي القػػاٌرة. هػف كتبػػً: )تفسػير القػػروف(، 
ك)القػػكؿ الػػكجيز فػػي أحكػػاـ الكتػػػاب العزيػػز(، ك)الػػدر اله ػػكف( فػػي إعػػػراب القػػروف، ك)عهػػدة الحفػػاظ، فػػي تفسػػػير 

ية( فػي القػراءات، قػاؿ ابػف الجػزرم: لػـ يسػبؽ إلػِ هثمػً. اىظػر: أشرؼ األلفاظ( فػي غريػب القػروف، ك)شػرح الشػاطب
 (.1/339(، كابف حجر، الدرر الكاهىة )ج1/274الزركمي، األعبلـ )ج

 (.10/161(، ك)ج8/367( الحمبي، الدر اله كف )ج(4
هػف  ٌػ( الحسػف بػف عمػي بػف إبػراٌيـ بػف يػزداد األٌػكازم، أبػك عمػي: هقػرئ الشػاـ فػي ع ػري.446( األٌكازم)ت(5

أٌػػػؿ األٌػػػكاز. اسػػػتكطف دهشػػػؽ كتػػػكفي بٍػػػا. كػػػاف هػػػف الهشػػػتغميف بالحػػػديث، كطعػػػف ابػػػف عسػػػاكر فػػػي ركايتػػػً. لػػػً 
ا عمهػػػاء الحػػػديث، ك)هػػػكجز فػػػي  ت ػػػاىيؼ، هىٍػػػا: )شػػػرح البيػػػاف فػػػي عقػػػكد اإليهػػػاف( أتػػػِ فيػػػً بأحاديػػػث اسػػػتىكٌر

فيً بهكضكعات كفضػائح  ككػاف يحػط  القراءات(، ك)ال فات ( قاؿ الذٌبي: لك لـ يجهعً لكاف خيرنا لً، فإىً أتِ
عمػِ األشػعرم. ك ػػىؼ كتابنػا فػي ثمبػػً، ك)الػكجيز فػي شػػرح أداء القػراء الثهاىيػة(. اىظػػر: الػذٌبي، هيػزاف االعتػػداؿ 

 (.2/245(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/237)ج
مىِساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6  (.الىَّقيضً  عى
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 ةً يىػثىً التَّ  فى ًهػ (ايىػلقً أى ) :اؿى قى ف يي ِ أى كلى األى  ؿً بً  ،رً اآلخً  فى ِ هً كلى ا أى هى ٌي دي حى أى  ككفي بل يى فى  ،قؼً ل الكى رى جٍ هي   ؿً الكى  اءي جرى إً 
ْٕهِ  اْلثََصاشَ  اْسِجاغِ ﴿ ِ:الى عىػتى  ًً كًلػقى كى  ،عؿً الفً  كريري ا تى ٍى بً  رادي ي يي التً   (،ؾى ٍيػبَّ لى )كى , (2)﴾َمَشذَاانِ  الطَااَل ُ ﴿, (1)﴾َكاَشذَ
 .  (اءو لقى إً  عدى بى  اءن لقى إً  لؽً )أى  :ايي عىى هى  ككفي يى فى  (ؾى يٍ دى عٍ سى )كى 

 ي الك ػؿً ًفػ (ايىػلقً أى )ِ مى عى  الكقؼً  كـي حي  مى جرً ا أي هى ىَّ إً  :مأى   رو دَّ قى هي ً لً لى  كؿه فعي هى  [صؿً مكى لً  اءن رى جى قىٍكليوي: ]إً 
 .  قيضً ِ الىَّ مى عى  يضً قً مىَّ  لً بلن هٍ حى  ل الكقؼً رى جٍ هي  لمك ؿً  إجراءن 

ػػأى : ]كى (3)قىٍكليػػوي  ػػا إً مَّ ػػقٍ مى  افى ف كى ػم: هي أى  ا[؛كرن صي ػػي ػػاكى كى  دنارَّ جى ػػي ػائً ك يى أى  (،ا ن عى ػ)ا كى ا يػػدن زً ك هى أى  ِ(،حن رى ػ)ا كى
 .  (ِه  سى هي )كى  ِ(،من عٍ ػ)هى كى  ؾى لً ذى كى 

ػقىػكى  ،ارً يى تً ي االخٍ م: فً أى  ا[؛اقن فى اتَّ  ؼى لً األى بً  ؼي كقى يي قىٍكليوي: ]فى  ػا ًفػٍى بحػذفً  قػؼي الكى  اءى د جى ي ًفػ كرةً ري ي الضَّ
 : ]الرهؿ[(4)ًً كلً قى 

قىًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه   حاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  ليكىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػزو  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كى
 

ػػػػػػػػػػكـو  رىٍىػػػػػػػػػػطي   رىٍىػػػػػػػػػػطي  مىٍرجي ػػػػػػػػػػؿٍ  ابػػػػػػػػػػفً  كى  الميعى
ػهى )كى  ،يسً القىػ بدً عى  في ِ بٍ  ى قٍ أى  في ك ابٍ ٌي  :ارن غَّ  ى هي  امو زى كى  اؼو كى بً  (يزه كى لي )كى  ،ةي يمى بً القى  (يؿي بً القى )كى  ،ِمى عى الهي  ادى رى أى    (كـو رجي

 .  يـو جً بً 
يػٍػو اؿى قى قىٍكليوي: ]فى  ٍي الجي  ذٌبي هى  كى ٌي كى  [(5)سػًػيػػبىػػكى  .(6)التسٍيؿ يفً  ًي حى جَّ رى كى  ،ياسي القً  كى ٌي كى  ،كرً ه

                                                             
 [.4( ]الهمؾ: (1
 [.229( ]البقرة: (2
ال خػبلؼ بػيف الىحػػاة فػي الكقػػؼ عمػِ الهق ػػكر الهىػكف، فيقفػكف عميػػً بػاأللؼ، لكػػفَّ اختمفػكا فػػي األلػؼ، فقػػاؿ  ((3

سيبكيً: األلؼ في الى ب ألؼ التىكيف، كفي الرفع كالى ب األلؼ أ مية، كقاؿ الهبرد: ٌػي األلػؼ األ ػمية فػي 
رفعنػػا كى ػػبنا كجػػر ا، كلػػك كػػاف ألػػؼ التىػػكيف لػػـ يهػػؿ، كأجيػػب بػػأفَّ   ألىٍَّػػـ أهػػالكا )رحػػِ( فػػي الكقػػؼ األحػػكاؿ الثبلثػػة

ـ، كقػػاؿ الهػػازىي: ٌػػي ألػػؼ  اإلهالػػة كالكتابػػة باليػػاء رأم هػػف هذٌبػػً هػػذٌب الهبػػرد، فػػبل يىػػتٍض دلػػيبلن عمػػِ غيػػٌر
، كابػػف الحاجػػب، اإليضػاح فػػي شػػرح الهف ػػؿ (1/623شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػافية )ج التىػكيف فػػي األحػػكاؿ الثبلثػة.

 (.199(، كالفارسي، التكهمة )ص2/310ج)
 هػف قبيمػة ربيعػة قبائػؿ فيً فاخرت اهقاهن  فيً ي ؼي  ،الهعركؼي  ال حابيُّ  ،ربيعة بف لبيد إلِ البيت ٌذا يىسب ((4

ط. ك)هضػػر  رجهػػؾ: الىعهػػاف لػػً فقػػاؿ الىعهػػاف، عىػػد رجػػبلن  فػػاخر لبيػػد اسػػهً الرجػػؿ لقػػب: (هرجػػـكك). القػػـك: (الػػٌر
 فػي كاأللػؼ التشػديد بحػذؼ ق ػري حيػث (الهعػؿٍ  ابػف): قكلػً فػي الشػاٌد. ك الهعمِ ابف ٌك: (الهعؿ ابفك). بالشرؼ
ذا ،الهعمَِّ ابف: كأ مً الكقؼ، ك الشعرية لمضركرة الق ر ٌك (، كسػيبكيً، الكتػاب 199لبيد، الديكاف )ص .شاذ ٌك

(، 2/622(، كابػػػػػػػف ع ػػػػػػػفكر، الههتػػػػػػػع فػػػػػػػي الت ػػػػػػػريؼ )ج2/293(، كابػػػػػػػف جىػػػػػػػي، الخ ػػػػػػػائص )ج2/291)ج
 (.4/4كاألشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج

 (.  309/ 3(، ك)ج3/290سيبكيً، الكتاب )ج  ((5
 (.1/328( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ج(6
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ا ذى ٍىػبً كى  ،ػػػيُّ ائػً ػسى الكً ، كى (2)كهػرو بك عى أى  ؾى لً ِ ذى لى إً  ًي قى بى سى  [األصميةي  ي األلؼي ىً  :(1)دي رٍّ بى المي  اؿى قى قىٍكليوي: ]كى 
ػػػ ػػػكى  في اٍبػػػ اؿى قىػػػ ذٌبً الهى ػػػ، كى افى يسى ػػػبي  ابػػػفي كى  ،(3)يُّ رافً يى السِّ ػػػكى  يػػػةى افً ي الكى ًفػػػ هػالػػػػػؾو  ػػػػػفي ابٍ  يي ارى تىػػػاخٍ ، كى (4)افى رٌى اٍى رحً شى

(5)، 
اي ػكى رى  تٍ عىػقى د كى قىػ ؼى ًلػاألى  يً ذً ٌى  فَّ أى بً  -اضن يٍ أى – ًي لى  ؿى دِّ استي كى  ،يي يري غى كى  (6)ػػافى يَّ ك حى بي أى  ًي حى جَّ رى كى 

 ،(8)اخً هى الشَّػ عرً ي ًشػًفػ (7)
ػػػكى  ـي هِّ تى هي

ػػػًٌ يرً غى كى  ،(9) ي ًفػػػ ىػػػكيفً التَّ  فى ًهػػػ ةي لىػػػبدى الهي  األلػػػؼي كى  ،كالهى ػػػكبً  ضً الهخفػػػك كى  رفػػػكعً ي الهى ًفػػػ أ/115/ؽ اهى
اي  كى رى   يككفي الى   بً الىَّ 

 .(11)(ا ى العى ) رى وخى  ي بيتو فً كى  (،ادن يى  أيتي رى ) :ثؿي ي هً كافً ي القى فً  قعي  يى بلى فى   (10)

                                                             
 (.1/258( الهبرد، الهقتضب )ج(1
 ٌػ(.154( أبك عهرك بف العبلء)ت(2
 (.5/60السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج ((3
ػاف العيٍكبىػػرم)ت(4  ٌػػ( عبػػد الكاحػد بػػف عمػي، ابػف بىٍرٌػػاف األسػدم العكبػػرٌم، أبػك القاسػػـ: عػالـ بػػاألدب456( ابػف بٌر

ػػا، ثػػـ  ػػار  كالىسػػب. هػػف أٌػػؿ بغػػداد. قػػاؿ ابػػف هػػاككال: ذٌػػب بهكتػػً عمػػـ العربيػػة هػػف بغػػداد. كػػاف أكؿ أهػػري هىٌجهن
ىحكي ا. ككاف حىبمي ا فتحٌكؿ حىفي ػا. كهػاؿ إلػِ إرجػاء الهعتزلػة. عػاش ىيفنػا كثهػاىيف سػىة. هػف كتبػً: )االختيػار( فػي 

(، كالسػػػيكطي، بغيػػػة الكعػػػاة 4/176الزركمػػػي، األعػػػبلـ )ج الفقػػػً، ك)أ ػػػكؿ المغػػػة(، ك)المهػػػع( فػػػي الىحػػػك. اىظػػػر:
 (.3/297(، كابف العهاد، شذرات الذٌب )ج317)ص

 (.4/1984( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(5
 (.1/200أبك حياف، ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب )ج ((6
 ]الرجز[ ( كهثاؿ االعتداد بٍا ركي ا قكؿ الشهاخ:(7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيؼو  كىريبَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؽى  ضى  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنل اٍلحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىؼى   ٍىِ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثنا زادنا  ى  اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
ػػك ىكىػػً، حيػػث (لرن سيػػ): قكلػػً فػػي الشػػاٌد  . الهػػرادم، تكضػػيح بػػاأللؼ عميػػً يكقػػؼ الهىػػكف الهق ػػكرك  هق ػػكر، ٌك

 (.3/1471الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج
ٌػػػػ( الشػػػهاخ بػػػف ضػػػرار بػػػف حرهمػػػة بػػػف سػػػىاف الهػػػازىي الػػػذبياىٌي الغطفػػػاىٌي: شػػػاعر 22بػػػف ضػػػرار)ت ( الشَّػػػهَّاخ(8

ك هف طبقة لبيد كالىابغة. كاف شػديد هتػكف الشػعر، كلبيػد أسػٍؿ هىػً هىطقنػا.  ، أدرؾ الجاٌمية كاإلسبلـ. ٌك هخضـر
فػػي غػزكة هكقػاف. كأخبػػاري  ككػاف أرجػز الىػاس عمػػِ البديٍػة. جهػع بعػػض شػعري فػي )ديػكاف( شػػٍد القادسػية، كتػكفي

 (.175/ 3كثيرة. قاؿ البغدادم كوخركف: اسهً هعقؿ بف ضرار، كالشهاخ لقبً. اىظر: األعبلـ لمزركمي )ج
ٌػػ( هػتهـ بػف ىػكيرة بػف جهػرة بػف شػداد اليربػكعي التهيهػي، أبػك ىٍشػؿ: شػاعر فحػؿ، 30( هتهـ بف ىػكيرة)ت ىحػك(9

، أشػٍر شػعري رثػاؤي ألخيػً )هالػؾ(،   حابي، هف أشراؼ قكهً، اشتٍر فػي الجاٌميػة كاإلسػبلـ. ككػاف ق ػيرنا أعػكرى
لشػػدة حزىػػً عػػؿ أخيػػً. اىظػػر: األعػػبلـ، كسػػكف هػػتهـ الهديىػػة، فػػي أيػػاـ عهػػر، كتػػزكج بٍػػا اهػػرأة لػػـ تػػرض أخبلقػػً 

 (.5/274الزركمي )ج
الركم: ٌك الحرؼ الذم تبىِ عميً الق يدة، كتىسب إليً، فيقاؿ: ق يدة رائية أك الهية، كيمػـز فػي وخػر كػؿ  ((10

 (.136بيت هىٍا. عتيؽ، عمـ العركض كالقافية )ص
م: أبػػك البقػػػاء، المبػػػاب فػػي عمػػػؿ البىػػػاء (، كالعكبػػػر 1/48اىظػػر: ابػػػف الخشػػاب، الهرتجػػػؿ فػػػي شػػرح الجهػػػؿ )ج ((11

 (.2/207كاإلعراب )ج
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ػػػـ يي : ]لىػػ(1)قىٍكليػػوي  ػػػرى )ي ًفػػ اإلهالػػةى  فَّ أًلى  ؛[ؿٍ مى ػػػ ةه بىػػمً ىقى هي  األلػػؼى  فَّ أى  بً سػػبى بً  ِ(حن ػػػالًتػػ اءً اليىػػ فً عى ًٌ  يى ي 
 .ةً الى هى اإلً  بي بى سى  ذو ئً يىى حً  فٍ كي ـ يى لى  ًي الى ا قى هى كى  ىكيفً التَّ  فى  هً الن دى بى  افى ك كى مى فى  ،ةً الى ئلهى لً  ةه بى اسً ىى هي 

ػػ أمي رى  اءً باليىػػ كالكتابػػةى  اإلمالػػةى  فَّ أى ًبػػ جيػػبى أي قىٍكليػػوي: ]كى  ػػ وي بيػػذىى ف مى مى  في اٍبػػ اؿى قىػػ [دً رٍّ بىػػالمي  بي ىى ذٍ مى
ػالهى كى  كرً جري كالهى  كعً رفي الهى  ِ الهىكفً مى عى  المفظيفً  ك بيفى أى  باإلهالةً  قؼي : الكى (3)رً شٍ ي الىَّ فً ( 2)مِّ رً زى الجى  ػلً  كبً ى ي ف هى
ٌى هى  ًً مى عى  ؿي كَّ عى الهي ، كى ًً بً  كذي أخي الهى  كى ٌي  ؾى لً ذى  ًي بي ذ ػىى  تي اًبػالثَّ ، كى يػ ػف أى عىػ ص، ىىػ كجػدي  يي م الى ك الػذً ٌيػكى  ،اءن دى أى ا كى    ف ًهػ دو حى
ٌي بى  ،ًً فً بلى خً بً  يفى هً دِّ قى تى الهي  اءً رَّ القى  ةً هَّ ئى أى  ٍي عى  ًً بً  كصي ى ي ك الهى ؿ  ِ لىػإً  اءً دى األى  ٌػؿً أى  عػضي بى  بى ٌى د ذى قى كى  :(4)اؿى قى  ّـَ ـ، ثي ى
ػلىػإً  ٌػبى ذى  ةً اءى رى الًقػ ةً هَّ ئى ف أى ا هً دن حى ـ أى مى عٍ ـ أى لى كى  ،بيفى  يفى بى  رأى ك قى أى  اؿى هى ف أى هَّ ا عى قن طمى هي  تحً الفى  ايةً كى حً  ٌى  الى كى  ،كؿً ا القىػذى ِ 
ػػأى  ًً لى إً  ارى شى الى كى  ،يػػ

ػػىَّ ا ً ، كى ةً اءى رى الًقػػ تػػبً ف كي ًهػػ ابو تىػػي كً ًفػػ ًي هيػػعمى أى  (5) ٌيػػهى ػػ كى ا  ٌى هى  في اٍبػػ، كى يُّ كِّػػِ هى كىػػحى  ،عػػـىى  ،حػػكم، ىى  به ذ
ػػ (6)ريحو شيػػ ػػي الهى ًفػػ تحى الفىػػ رشو كى ك كى هػػرو ي عى ًبػػف أى عى  ًي قيػػافً كى يي كى  اىتٍػػِ. .كرً جػػري الهى كى  كعً رفيػػي الهى ًفػػ ةى الىػػهى اإلً كى  كبً ى ي
   ،اؿى هى أى  هفى لً  قًرًئيفى الهي كى  داءً األى  ٌؿً أى  عظـي هي  ذى خى أى  ةً ثى بلالثَّ  اؿً حكى ي األى فً  ةً الى هى اإًل بً كى  :(7)ػػافى يَّ ي حى بى أى  كؿي قى 

                                                             
الىًة(. ( ساقط في(1  )ؾ(، إلِ قكلً: )سىبىبي اإًلهى
ٌػػ(  ألىػً  ػاحب كاتػب )الىشػر 833ٌػػ(، كال ػكاب أىٍػا )ابػف الجػزرم( )ت597( في )ط(: )ابف الجػكزم( )ت(2

 بػػػف عمػػي بػػف هحهػػد بػػف هحهػػػد بػػف هحهػػد( ٌػػػ833ت)الجػػزرم ابػػف فػػي القػػراءات العشػػر(، كلػػيس )ابػػف الجػػػكزم(.
 فػي اإلقػراء شػيخ: الجػزرم بػابف الشػٍير الشػافعٌي، الشػيرازم ثػـ الدهشػقيٌ  العهػرم الػديف، شهس الخير، أبك يكسؼ،
 هػرارنا، ه ػر إلػِ كرحػؿ( القػروف دار) سػهاٌا هدرسػة فيٍػا كابتىػِ دهشػؽ، فػي كىشػأ كلد. الحديث حفاظ هف. زهاىً
، ببلد كدخؿ  ىسػبتً. فيٍػا كهػات. قضػاءٌا فػكلي شػيراز إلػِ رحػؿ ثـ. الىٍر كراء ها إلِ تيهكرلىؾ هع كسافر الرـك
 فػي التهٍيػد)ك ،(القػراء طبقػات فػي الىٍايػة غايػة)ك ،(العشػر القراءات في الىشر) كتبً هف( . عهر ابف جزيرة) إلِ
 فػػػي التتهػػػة)ك الهػػػأثكرة، كاألذكػػػار األدعيػػػة فػػػي(  الح ػػػيف الح ػػػف)ك ،(اإلسػػػبلـ تػػػاريخ همخػػػص)ك ،(التجكيػػػد عمػػػـ

ػػا التجكيػػد، فػػي أرجػػكزة( الجزريػػة الهقدهػػة)ك هىظكهػػة،( العشػػر القػػراءات فػػي الىشػػر طيبػػة)ك ،(القػػراءات  هػػف كغيٌر
 (.7/45ج) األعبلـ الزركمي،: اىظر. القراءات في أراجيزي أكثري ىظـ، كلً كالىفيسة، القيهة الكتب

 (.2/74)ج( ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر (3
 (.2/75)ج لهرجع السابؽ( ا(4
 في )ـ(: )كال ىبً بً في كتاب هف كتب القراءة(. ((5
ٍيح، أبػك عبػد ا الرُّعيىػٌي اإلشػبيمٌي الهقػرئ، 476( ابف شريح)ت(6 ٍيح بػف أحهػد بػف هحهػد بػف شيػرى ٌػ( هحهد بف شيرى

ئيف فػي زهاىػً باألىػدلس. رحػؿ كحػٌب، كسػهع ه ػ ىَّؼ )الكػافي(، ك)التٌػذكير(، كخطيػب إشػبيمية. كػاف هػف جمَّػة الهقػرَّ
كٌم، كأجػػاز لػػً هٌكػػٌي القىٍيسػػٌي. كسػػهع به ػػر هػػف أبػػي العٌبػػاس بػػف ىفػػيس، كأبػػي القاسػػـ الكٌحػػاؿ   ٍىػػرى هػػف أبػػي ذرَّ ال

ات بهٌكة عمِ القىطرٌم، كبه ر عمِ ابف ىفيس. ركل عىػً كبإشبيمية هف عثهاف بف أحهد القيشطالٌي. كقرأ بالركاي
ػػا إاٌل  ٌفي ع ػػر يػػـك الجهعػػة الرابػػع هػػف شػػٌكاؿ، كلػػً أربػػع كثهػػاىكف عاهن ٍيح، كقػػاؿ: تيػػكي سىػػف شيػػرى ابىػػً الخطيػػب أبػػك الحى

ا. اىظر: الذٌبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (.14/64(، كسير أعبلـ الىببلء )ج10/400خهسة كخهسيف يكهن
 (.4/304بف عقيؿ، الهساعد عمِ تسٍيؿ الفكائد )جاىظر: ا ((7
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ػأى فى  َْ ﴿ ي الكقػػؼً كا ًفػالي هى (1)أَ
اذَِخااُزَا﴿ ،(2)﴾ُغاّز ِ َكاااوُُا  ٌِٕمَ  َمقَاا ِ  ِمااهْ  ََ  قَااالُُا﴿، (3)﴾ُمَصاالّّ  َّلِْتااَشا

ػػكى ، (4)﴾فَر ااّ َصااِمْؼىَا ػػ)ي ًفػػ (5)ياىً الػػدَّ  اؿى قىػػكى  . ػػبو ىى  عً كًضػػي هى ا ًفػػٍىػػمُّ كي  يً ذً ٌى  إجهػػاعي  : اىعقػػدى (6)(افً يىػػالبى  عً اهً جى
ػػػػ ػػػػ فى ًهػػػػ مؼً السَّ ػػػػالى عىػػػػتى  اي  يًضػػػػرى - ةً ابى حى ال َّ ٍي ِ عى ػػػػ اتً فىػػػػلً أى  سػػػػـً ِ رى مىػػػػعى  -ـى  ؿِّ ي كيػػػػًفػػػػ تو يىػػػػاءىا اءً سػػػػهى األى  يً ذً ٌى
ػػالهى  ػػكى  .ؼً احً  ى ػػ عً هىىػػـ يى ف لىػػا ً كى  كيي الي ا قىػػهى ػػ بي رِّ قىػػيي كى  يي دي ًعػػبٍ يي  ًي ىَّػػكً لى  ابى كى الجى  الى  ب/115/ؽ ًي ىَّػػِ أى مىػػعى  دي بػػرِّ الهي  ًي الىػػا قى هى
ػد أى قىػكى  ،اي ػكً رى  ؼً لً األى  كعً قي كي بً  ؿً الى دٍ تً ي االسٍ م فً جرً يى  ًً فً  ايي رى جى ػيٍ أى – يػ ًً فً كى  ،(7)حه ارً شىػ -اضن  يػبى جً أي كى  ،يخفىػ يى الى  ره ظىػىى  يػ
ػػيٍ أى – ػػ -اضن َْ ﴿ حػػكً ىى  ةً الىػػهى إً  فعى ػػتى  كى ٌيػػكى  ،بً بلى ًقػػاالىٍ  يػػري ا غى بنػػكجً ا هي ٍىػػلى  فَّ أى ًبػػ: (8)﴾ٌُااذ ِ الىَاااسِ  َػلَااّ أَِجااذُ  أَ  سي اىي جى
ػ ًي ىَّػأى بً  كمِّ الرَّ  فً عى كى  ،يً كرً  ي قي لً  (9) فيدو هي بً  ليسى كى  م،اآل كسً ؤي ري  ػ ةى غىػِ لي مىػعى  (10)اءى جى  يػرً غى بً  (دٍيػزى  يػتي أى رى ): كؿي قيػف يى هى
ـي سمً تى  فيًً كى  ،اؿو بدى إً  ًٌ الظَّ  ؼً بلى كل خً عى دى كى  بً بلى قً االىٍ  ي  .رً ا

 . الن كَّ أى  (11)يٍّ مً ك عى بي أى كى  اءي ػػػرَّ الػػػفى كى  ػشي فػى خٍ األى  اؿى قى  :ًي الى قى ا هى  [ػػػي  نً ػػػازً الػػػمَّ  اؿى قى قىٍكليوي: ]كى 
ٌى ٍىػٍمبي قى  [اءن ك يىػا أى اكن ك كى أى  ةن مػزى ىى  (ىمىػػبٍ حي ) :حػكً ي نى ًفػ يػثً نً أى التَّ  ؼً ًلػػأى  مػبي ا قى ذى كىػ: ]كى (12)قىٍكليػوي   ةن زى ٍهػػا 

ػ عضو بى ًلػ ةي غىػا لي اكن ا كى ٍىػبي مٍ قى كى  ،يػؼي خفً ـ التَّ ًٍ تً غىػف لي ًهػ ليسى  ٌؤالءً كى  ،يءو طى  ضً بعى لً  ةه غى لي  ٍي ًهػ رى وخى  ةه غىػلي  اءن ا يىػٍىػبي مٍ قى ـ، كى ى
                                                             

 )ط(: )لك(. ( في(1
 [.156( ]وؿ عهراف: (2
 [.125( ]البقرة: (3
 [.60( ]األىبياء: (4
ٍهػػرك الػػدَّاىي)ت(5 ٌػػػ( عثهػػاف بػػف سػػعيد بػػف عثهػػاف، أىبيػػك عهػػرك الػػداىي، كيقػػاؿ لػػً ابػػف ال ػػيرفي، هػػف 444( أىبػػك عى

كهف األئهة في عمـ القروف كركاياتً كتفسيري. هػف أٌػؿ داىيػة باألىػدلس، دخػؿ  هكالي بىي أهية: أحد حفاظ الحديث،
الهشرؽ، فحب كزار ه ر، كعاد فتكفي في بمدي. لً أكثر هف هئػة ت ػىيؼ، هىٍػا: )التيسػير( فػي القػراءات السػبع، 

لهكضػح الهػذاٌب ك)اإلشارة ( قراءات، ك)الهقىع( في رسػـ اله ػاحؼ كىقطٍػا، ك)االٌتػدا فػي الكقػؼ كاالبتػدا(، ك)ا
(، كابػػف 4/206القػػراء(، ك)جػػاهع البيػػاف( فػػي القػػراوت، ك)طبقػػات القػػراء( كغيػػر ذلػػؾ. اىظػػر: الزركمػػي، األعػػبلـ )ج

 (.5/54تغرم بردم، الىجـك الزاٌرة )ج
 (.2/760( الداىي: أبك عهرك، جاهع البياف في القراءات السبع )ج(6
 (.2/283الرضي، شرح الشافية )ج ((7
 .[10( ]طً: (8
 )ألىً(: زائد في )ـ(. ((9

 في )ـ(: )حا ؿ(. ((10
ٌػػ(   377ٌػػ( هحهػد بػف الهسػتىير بػف أحهػد، أبػك عمػي، كلػيس أبػا عمػيٍّ الفارسػي )ت206يق د بً قيٍطػريب)ت ((11

ٌػػػ( هػػف طبقػػة كاحػػدة، كجهػػيعٍـ ىقمػػكا عػػف العػػرب، 206ٌػػػ( كقطػػرب )ت207ٌػػػ( كالفػػراء )ت215ألفَّ األخفػػش )ت
( كالفارسػػػي جػػػاء بعػػػد ككػػػاىكا فػػػي ع ػػػر االحتجػػػاج المغػػػكم، بيىهػػػا الفارسػػػي جػػػاء بعػػػدٌـ، كابػػػف جهاعػػػة قػػػا ؿ )أكَّالن

 الهازىي، فكيؼ ىقؿ عىً؟ فيتعيف أىًَّ قطرب.
قمػػب األلػػؼ الهبدلػػة هػػف التىػػكيف ٌهػػزة ضػػعيؼ  ألىَّػػً العػػدكؿ هػػف األخػػؼ إلػػِ األثقػػؿ، ككػػذلؾ قمػػب كػػؿ ألػػؼ  ((12

حػبؤل، كرأيػت ٌهزة، قاؿ سيبكيً: حكسهعىاٌـ يقكلكف: ٌك يضربٍأ، فيٍهز كؿَّ ألؼ في الكقؼح، كعػف الخميػؿ: ٌػذي 
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ػػًفػػ الهقمػػكبي كى  ،يسو ف قىػػًهػػ اسو ىىػػكى  ةى ارى زى فىػػلً  ٌى ِ مىػػعى  يفً ىػػكً التَّ  ؼي ًلػػك أى أى  ةي يَّ  ػػمً األى  ؼي ًلػػاألى  فً كَّ ىىػػي الهي ًفػػ اتً غىػػالمُّ  ذيً ي 
 .ؽً ابً السَّ  ؼً بلى الخً 

 .  ي(مى بٍ حي ) :يؿى قً كى  ،اءن يى  ؼي لً األى  تً بى مً قي فى  [بيفي أى  اءي اليى : ]كى (1)قىٍكليوي 
ًً اذً حى ا يي هى كى  افً سى المِّ  ف كسطً م: هً أى  [؛ـً الفى  فى مً  (2)ايى نَّ قىٍكليوي: ]أًلى   ي.أتً يى سى ِ كى مى عٍ األى  ؾً ىى الحى  فى هً  ي
 .  يفً تً فى الشَّ  ف بيفً هً  خرجي ا تى ٍى ىَّ م: أًلى أى  ا[؛ىى ادً مى اعتً بً  اءً اليى  فى مً  بيفي أى  اكى الكى  (3)فَّ قىٍكليوي: ]أًلى

 ي. طً  بيمةً قى  ةي غى لي  كى ٌي كى  ،اكً الكى بً  (كمى بٍ حي ) :يؿى قً كى  ،ااكن كى  ؼي لً األى  تً بى مً قي فى  ى[فى خٍ أى  كفي كي تى : ]فى (4)قىٍكليوي 
ػ [(ءَلى ٍجػرى )ي ًفػ ةي زى ٍمػاليى  يسػتً لى قىٍكليوي: ]كى  ف أى   يجػكزي الى  ـى ًلػ (ءى بلى ٍجػرى ) ةى زى ٍهػٌى  فَّ أى  كى ٌيػكى  ،اؿو ؤى سيػ كابي جى

 ض.  ؟ابتداءن  التىكيفً  عفً  هىقمبةن  تككفى 
ٍى  فى هً  ذى خً أي  ؼى لً األى  فَّ أًلى  ؛[يؼه عً ضى  ؾى لً ذى  ؿَّ كي قىٍكليوي: ]كى   .ةً هزى ال

 . هً اي تعالِ _رح_  يؼي رً الشَّ  كى ٌي  [يفى حً ارً الشَّ  عضي بى  اؿى قى : ]كى (5)قىٍكليوي 
 . يً غيرً كى  ىكيفً التَّ  فى هً  ةى لى دى بٍ الهي  ؼى لً األى  يشهؿي  اٍـّ عى  ؼو لً أى  ؿَّ كي  فى أًلى  ؛ا[يى بي مٍ قى كى  :وً كلً ف قى : ]عى (6)قىٍكليوي 

ـي ً يي ىَّ أًلى  ؛[ةً مزى اليى  كرً ف ذً عى قىٍكليوي: ]كى   . بلن  ٍ أى  ؿٍّ كي  هكـً ف عي هً  عم
ًً ا فً كدن كجي هى  ىكيفي التَّ  افى ؿ كى بً  ف[كي ـ تى لى  نكيفً التَّ  ؼي لً أى قىٍكليوي: ]كى   .ي
ٌى ٍى مبً قى  كفى دي  ا[ذى يى بً  صه ختى قىٍكليوي: ]مي   .ةن زى هٍ ا 
رى شى عى  دى حى األى  [كهً جي الكي  مؾى تً  ةً ممى ف جي قىٍكليوي: ]مً 

(7). 

                                                                                                                                                                               

ٍبمىػػك، ككجػػً قمبٍػػا يػػاء أفَّ األلػػؼ  ٍبمىػػي، حي حػػبؤل. ككػػذلؾ قمػػب ألػػؼ التأىيػػث ٌهػػزة أك كاكنا أك يػػاءن ضػػعيؼ، فتقػػكؿ: حي
خفيفة حمقية، كالياء بيف هىٍا  ألىٍَّا هف الفـ، كتشبً األلؼ فػي سػعة هخرجٍػا، ككجػً قبمٍػا كاكنا أفَّ الػكاك أبػيف هػف 

ٌي ضـ الشفتيف، كالياء أدخؿ إلِ الفـ فتككف أخفِ، ككجً قمبٍػا ٌهػزةن أفَّ الٍهػزة أبػيف  الياء باعتهادٌا بآلتٍا التي
(، كاليػزدم، شػرح 4/181هف األلؼ، كليست الٍهزة في رجبلء بدالن هػف التىػكيف  لبعػدٌا هىػً. سػيبكيً، الكتػاب )ج

 (. 1/277الشافية )ج
ٍبمىي)ؾ(، ك)ـ ( ساقط في(1 : حي ًقيؿى  (.(: إلِ قكلً: )كى
 ( )ألىٍا(: ساقط في )ـ(.(2
 في )ـ(: )هف ألف الركاتيف هف الياء باتحادٌها(. ((3
ٍىهزىًة(.(4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أليًخذى ًهفى ال
ٍبمىػِ( ٌهػزةن أك  ((5 قاؿ ابف الحاجب: حكقمبٍا كقمب كؿ ألؼ ٌهػزة ضػعيؼ، ككػذلؾ قمػب ألػؼ التأىيػث فػي ىحػك: )حي

 كعفح كقمبٍا: حقكلً عف يغىيح ألؼ كؿ كقمب: حقكلً ألف ا ىظرن  عبارتً في أف اعمـ كاكنا أك ياءنح، قاؿ ركف الديف: ح
 (.1/535. ركف الديف، شرح الشافية )جحٌهزة حبمِ ىحك التأىيث ألؼ قمب ككذا: حقكلً في الٍهزة ذكر

()األى  قكلً:إلِ  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(:( (6 دى عىشىرى  .حى
 (.2/120( ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج(7
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ًي  يستفادي  [ؼً قٍ ي الكى فً  اءن ىى  ؿي دى بٍ تي : ]فى (1)قىٍكليوي  يػٍػػً ك هػذٌبي ٌيػكى  ،األ ؿي  يى ًٌ  اءى التَّ  فَّ أى  هى سػًػيػػبىػػكى
(2)، 

ٍى مى عى  ابً عرى اإلً  افً يى رى جى لً  :كاالي قى  ،يفى يِّ  رً ف البى عى  ؿى قً ىي كى  ٌيػالػذً   ػؿً ي الكى ا فً ٍى كتً بي ثي لً كى  ،اي  ٍعمىػبي ثى  اؿى قىػكى  ، ػؿي األى  كى م 
يف(خٍ )أي فً  كى

 ا.ٍى تً دَّ شً لً  لمحركاتً  حهؿي ا أى ٍى ىَّ   أًلى ي الك ؿً فً  اءن تى  ؿى بدً أي فى ،  ؿي األى  يى ًٌ  الٍاءي : (3)
ٌى مى عى أ/ 116/ؽ [اءً التى ا بً عمييى  ف يقؼي مى  ربً العى  فى مً قىٍكليوي: ]كى  ػي الهى ًفػ بى ًتػكي  ةً غىػالمُّ  يً ذً ِ   ؼً احً  ى

ػػٌي يري غى كى  (5)﴾َستِّااكَ  َسْحَماادَ  َْٔقِضااُمُنَ  أٌَُاامْ ﴿، (4)﴾الَزقُّااُ ِ  َشااَجَشخَ  َّلِنَ ﴿ ػػمىػػعى : كى (6)الخضػػراكمُّ  اؿى قىػػ ،اهى ٌى  يً ذً ِ 
ػ رً ائً ل سىػرى جٍ هي  ـً ًٍ بعضً  ىدى م عى جرً يى  ةً غى المُّ  ـي هى اإلًشػكى  كـي ا الػرَّ ٍىػفيً  فيجػكزي  ،ركؼً الحي  يفً ىػكً التَّ  اؿي بػدى ا ً كى  يؼي ضػعً التَّ كى  ا
 .  (7)ؾى لً ذى  يري غى ا كى فن لً أى  كبً ى ي الهى  فى هً 

ٍكزً  بؿٍ ر: اعً الشَّ  كؿي قى كى ] قىٍكليوي: فىتٍ  كىظىٍيرً  تييىاءى  جى جى  ]الرجز[ :(8)ًي بمى قى  [الحى
ػػػػػػا ٍيًنػػػػػػي بىػػػػػػاؿي  مى ػػػػػػفٍ  عى فىػػػػػػتٍ  قىػػػػػػدٍ  كىرىاىىػػػػػػا عى  جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىف   ميسػػػػػػػػػػػػػػػػًبمىةن    عىرىفىػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  لىمَّ
ػػػػػػػػػػٍممىى دىارنا  ػػػػػػػػػػٍكؿو  بىٍعػػػػػػػػػػدى  ًلسى فىػػػػػػػػػػتٍ  قىػػػػػػػػػػدٍ  حى  عى

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

 
                                                             

إذا كاف وخر االسـ الهفرد تاء التأىيث فتبدؿ ٌاء في الكقػؼ فرقنػا بيىػً كبػيف تػاء التأىيػث الفعميػة، كلػـ يعكسػكا   ((1
ألىٍَّـ لك قالكا: ضربً في ضربت اللتبس بضهير الهفعكؿ، كهف العرب هف يقؼ عميٍا بالتػاء، كهىػً قػكلٍـ: عميػً 

 السبلهت كالرحهت، كقكؿ الشاعر: ]الرجز[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكزً  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  جى ٍٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  تي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  كىظى جى  الحى

 (.629-1/627شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج 
 (.4/166( سيبكيً، الكتاب )ج(2
ي(.( (3  في جهيع الىسخ: )أخكيف(، كلعمٍا ت حيؼ لكمهة )إخكتي(  إذ إفَّ أ مٍا عىد الككفييف )إخٌك
 [.43: ( ]الدخاف(4
 [.32( ]الزخرؼ: (5
ٌػػػػػ(: الهعػػػػركؼ بػػػػػ)ابف البرذعػػػػي(، أبػػػػك عبػػػػد ا هحهػػػػد بػػػػف يحيػػػػِ بػػػػف ٌشػػػػاـ 646( ابػػػػف ٌشػػػػاـ الخضػػػػراكم)ت(6

الخضراكم، األى ارم األىدلسي، هف أٌؿ الجزيرة الخضراء. كاف إهاهنا في العربية، عاكفنػا عمػِ التعمػيـ. أخػذ عػف 
ٌػػ(، ككػاف شػاعرنا ىػاثرنا 645بيف)تٌػػ(، كأخػذ عىػً الشػمك 610ٌػػ( كالرىػدم الهػالقي األىدلسػي)ت609ابػف خػركؼ)ت

هت ػػػرفنا فػػػي األدب. كلػػػً ه ػػػىفات هىٍػػػا: )الػػػىقض عمػػػِ الههتػػػع البػػػف ع ػػػفكر(، ك)الهقػػػاؿ فػػػي تمخػػػيص أبىيػػػة 
األفعػػػاؿ(، ك)اإلف ػػػاح بفكائػػػد اإليضػػػاح(، ك)االقتػػػراح فػػػي تمخػػػيص اإليضػػػاح(، ك)غػػػرة اإل ػػػباح فػػػي شػػػرح أبيػػػات 

 (.2/390لسيكطي، بغية الكعاة )جٌػ. اىظر: ا646اإليضاح(. كتكفي بتكىس سىة 
 (.10/5298( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(7
 بالتػاء التأىيػث تػاء عمػِ كقػؼ حيػث (الحجفػت) :قكلػً فػياألبيات هف هشطكر ]الرجز[ لسػؤر الػذئب، كالشػاٌد  ((8
ػػي ،(طمحػت ٌػػذا): الكقػؼ فػػي فيقػكؿ ،الك ػػؿ هجػرل الكقػػؼ يجػرم هػػف العػرب هػػف :يعػيش ابػػف قػاؿ، بالٍػاء ال  ٌك
ػػك أبػػك حكاٌػػا فاشػػية لغػة (. بػػؿ) بعػػد الهحذكفػػة (بَّ ري ػ)بػػ (تيٍػػاء جػكز) جػػر الخطػػاب. كفػي األبيػػات شػػاٌد ىحػػكم، ٌك

(، كاألىبػػػػارم: أبػػػػك البركػػػػات، 3/432(، كابػػػػف جىػػػػي، الخ ػػػػائص )ج1/295اىظػػػػر: األخفػػػػش، هعػػػػاىي القػػػػروف)ج
 (. 3/75ف يعيش، شرح الهف ؿ )ج(، كاب1/313اإلى اؼ في هسائؿ الخبلؼ )ج
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ػػػرى دى : اىٍ (تٍ فىػػػعى )كى  .عي سػػػرً : تي (في سػػػتى تى )كى  .حػػػاؿ ةن رى هًطػػػ: هي (ةن مى سػػػبً هي )كى  .تٍ دى عيػػػ: بى بجػػػيـو  (تٍ فىػػػجى )كى  ػػػال)كى  .تٍ سى  (كزي جى
ٍى التَّ )كى  .كزامو  الجيـً بً   . الفكقيةً  بفتحً  (اءي ي

ػ [ةن رى دَّ قى ا مي ىى بعدى  (بَّ ري )أك  (,بَّ ري )ى معنى بً  )بىٍؿ(كى ]قىٍكليوي:  ٌيػذى ٌى ػ كى ا  : (1)يغًىػي الهي ًفػ اؿى قىػ ،كابي ال َّ
ػػككى  ػػ ـى ًٌ ػػ ، قػػاؿى ةن جػػارَّ  ؿي هى عٍ تى ٍسػػٍػػا تي أىَّ  ـى عى زى فىػػ  ـٍ ٍي بعضي ٌيػػ(2)ًي حي ارً شى ػػكى  كى :  ػػفقػػد حى  :اؿى ا قىػػهى  في كاٍبػػ ،(3)ػؾو الػًػػهػى  ِ ابػػػػفي كى
ػػ)بعػػد  الجػػرَّ  االتفػػاؽ عمػػِ أفَّ  :(4)ػػػػكرو ػػفي ػ ٍ عػي  ػػ(5)قػػاؿ الرضػػيُّ  ،ال بٍػػا (،بَّ ري ػ)بػػ (ؿٍ بى ػػ)ك ،ا الفػػاءي : أهَّ بل فىػػ (ؿٍ بى

 ا.هى ٌي بعدى  هقدرةن  (بَّ ري ػ)ليس بٍها بؿ ب رَّ الجى  خبلؼ عىدٌـ أفَّ 
ػ قىٍكليػوي: ]كقػكؿً  ػوو  بىػؿٍ : (6)رى آخى ٍيمى ػوو  بىٍعػدى  قىطىٍعػتي  مى ٍيمى : يػػؿى قً ، كى (7)ةى بىػؤ لػِ ري إً  سػبى ىي  رجػزه  كى ٌيػكى  [مى

 .  يي ري وخً  اءو ٍى بً  (رو فى عٍ جى ػ)كى  ًي(ٍهى الهى )كى  .ـ ي حَّ لى ، كى (8)اجً جَّ ِ العى لى إً 

                                                             
 (.152( ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ص(1
 (.145( الدهاهيىي، شرح الدهاهيىي عمِ هغىي المبيب )ج/(2
 (.2/821ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ((3
ٌػػػػػ( عمػػػي بػػػف هػػػؤهف بػػػف هحهػػػد، الحضػػػرهي اإلشػػػبيمي، أبػػػك الحسػػػف الهعػػػركؼ بػػػابف 669ع ػػػفكر)ت  ( ابػػػف(4

ع ػػفكر: حاهػػؿ لػػكاء العربيػػة باألىػػدلس فػػي ع ػػري. هػػف كتبػػً: )الهقػػرب(، ك)الههتػػع( فػػي الت ػػريؼ، ك)الهفتػػاح(، 
تىبػػػي(، ك)سػػػرقات ك)الٍػػػبلؿ(، ك)الهقىػػػع( فػػػي القػػػركييف بفػػػاس، ك)السػػػالؼ كالعػػػذار(، ك)شػػػرح الجهػػػؿ(، ك)شػػػرح اله

 (.7/575الشعراء(، ك) شرح الحهاسة(. كلد بإشبيمية، كتكفي غريقنا بتكىس. اىظر: ابف شاكر، فكات الكفيات )ج
 (.4/289( الرضي، شرح الكافية )ج(5
ك لمعجاج، ىسب الهشطكر، الرجز بحر هف البيت ((6 ك ،رؤبة البىً ىسب كها، (368/ 2ج) ديكاىً في ٌك  في ٌك

ػك بػبل ىسػبة فػي شػرح الشػافية هٍهً في أطرافً كهٍهً) :بركاية، (166ص) ديكاىً ( حيىٍػا ال شػاٌد فػي البيػت، ٌك
ػػػذا (، كقػػػاؿ:4/202لمرضػػي )ج  كالػػػدي إلػػػِ كىسػػػب فيػػً، أجػػػدي فمػػػـ ديكاىػػً إلػػػِ كرجعػػػت رؤبػػة، إلػػػِ ىيًسػػػبى  البيػػت ٌك
ػػٍٍ الهى )ك. أعمػػـ تعػػالِ كا ديكاىػػً، فػػي أجػػدي لػػـ: العيىػػي قػػاؿ العجػػاج،  عمػػِ كيجهػػع األطػػراؼ، البعيػػدة الهفػػازة: (ًهى

(. اىظػر: ابػف ٌشػاـ، أكضػح الهسػالؾ بػؿ) بعػد الهقػدرة الهحذكفة (بَّ ري )بػ (هٍهً) جر(، كالشاٌد في البيت: اهًٍى هى )
 (. 11/70(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج3/65إلِ ألفية ابف هالؾ )ج

 رؤبة التهيهي السعدم، أبك الجحاؼ، أك أبك هحهد:ٌػ( رؤبة بف عبد ا العجاج بف 145( رؤبة بف العجاج)ت(7
 كأخػػذ الب ػرة، فػي هقاهػً أكثػر كػاف. كالعباسػية األهكيػػة الػدكلتيف هخضػرهي هػف الهشػٍكريف، الف ػحاء هػف راجػز،
 ديػكاف) كلػً. أسػف كقػد الباديػة، فػي هػات. المغػة فػي بإهاهتػً كيقكلكف بشعري يحتجكف ككاىكا المغة، أٌؿ أعياف عىً
 األعيػػػاف كفيػػػات، خمكػػػاف ابػػػف. كالف ػػػاحة كالمغػػػة الشػػػعر دفىػػػا: الخميػػػؿ قػػػاؿ رؤبػػػة هػػػات لهػػػا: الكفيػػػات كفػػػي( رجػػػز
 (.3/34(. كالزركمي، األعبلـ )ج2/303)ج
 هجيػد، راجػز العجػاج، الشػعثاء، أبػك التهيهي، السعدم  خر بف لبيد بف رؤبة بف ا عبد( ٌػ90ىحك)العجاج ((8
ػك. كأقعػد ففمػب الهمػؾ، عبػد بػف الكليػد أيػاـ إلػِ كعػاش أسمـ، ثـ. فيٍا الشعر كقاؿ الجاٌمية في كلد. الشعراء هف  ٌك
ك. يٍجك ال ككاف. بالق يد كشبًٍ الرجز، رفع هف أكؿ . هجمديف في( ديكاف: )لً. الهشٍكر الراجز( رؤبة) كالد ٌك
 (.4/86ج) األعبلـ، كالزركمي(، 2/578ج) كالشعراء الشعر، قتيبة ابف: اىظر
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 .ًو هى ٍٍ هى  بَّ ؿ ري م: بى أى  [؛وو مى يٍ مى  ؿٍ : ]بى (1)قىٍكليوي 
 : ]الرجز[اءً التَّ بً  يثً أىً التَّ  اءً ِ تى مى عى  الهكقؼً  فى م: هً أى  [؛(2)رى آخى  كؿي قى  نوي مً ]كى  قىٍكليوي:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى  اي   مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىمىتٍ  ًبكىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ  نىجَّ
 

ػػػػػػػتٍ  كبىٍعػػػػػػػدً  مػػػػػػػا كبىٍعػػػػػػػدً  مػػػػػػػا بىٍعػػػػػػػدً  ًمػػػػػػػفٍ    مى
ػػػػػػػمىتٍ  ًعٍنػػػػػػػد القىػػػػػػػكـً  نيفيػػػػػػػكسي  صػػػػػػػارىتٍ    الغىٍمصى

 
ػػػػػػػػػػػػػرَّةي  ككػػػػػػػػػػػػػادتً   ػػػػػػػػػػػػػتٍ  تيػػػػػػػػػػػػػٍدعىى أىف الحي  أىمى

ػػ ـي مىػعى  (تٍ هى مى ٍسػهى )كى   ػ) (اهى عػػدى بى )كى  (.ةى هزى حى ػ)كىػ خصو شى ػػ) ًي  ػمتي  ،رفػػي، حى  هك ػكؿه  (اهى ػػ، كى (لػخإ ... تارى  ى  مةي ال َّ
 .ةن هىػِ أى هَّ سىػكتي  تسػتخدـى كى  كسػرى ف تي أى بً  ةي رَّ الحي  تً ادى كى كى  .رى وخى  ك بشيءو أى  الهذككرً  ا بقريىةً هَّ إً  هحذكفةه  كليفً األى  فى هً 

 .  ري وخى  استشٍاده  كفيًً 
 ض. .اءن ٌى  االستفٍاـً  ٌهزةً  إبداؿي  ها سيجيءي كى  [اءن ىى  األلؼً  فى قىٍكليوي: ]مً 
ػٍي ىَّ إً  ف حيػثي ًهػ ةن بى اسىػىى هي  اءً كالتَّػ الٍػاءً  بػيفى  فَّ أى  ًي ا ػمي حى  [اءن تىػ اءى اليىػ أبدؿى  َـّ قىٍكليوي: ]ثي   ا هٍهكسػتافً هى

 . ؾى لً ذى ا كى رىى دَّ قى  ؾى لً ذى مً فى  ،اءً كالتَّ  األلؼً  بخبلؼً 
ػػػ ليسػػػتٍ  [اءن تىػػػ اءى اليىػػػ أبػػػدؿى  َـّ قىٍكليػػػوي: ]ثيػػػ ٍى االستً  حػػػؿً ف هى ًهػػػ يً ذً ٌى ىَّهػػػاادً شػػػ ًً  (3)، كا  ذكػػػريي عمػػػِ كجػػػ

 .(أسو رى ػ)لً  كى ٌي كى  ،ضهيرو كى  الهعجهةً  يفً الغى بً  (ةهى  ى مٍ الغى )كى  .يثً أىً التَّ  اءً ي تى فً  الكبلـى  فَّ أًلى  االستطراًد 
 رئى كقػد قيػ ،كالكسػري  كالضُـّ  الفتحي  (اتى ٍى يٍ ٌى ) اءً ي تى فً  يجكزي  آخره[ ىلى إً  كفى حكي  النَّ  اؿى قى : ]كى (4)قىٍكليوي 

، اءن ٌىػ ي الكقػؼً ًفػ ب/116/ؽ اٍىػمبً قى  بػدليؿً  ا لمتأىيػثً ٌىػاؤي تى كى  ،هفرده  اسـه  كالضِـّ  ع الفتحً ا هى ٍى ىَّ إً  :يؿى قً  ّـَ ثي  ،فَّ ًٍ بً 
ٍى ٌى ) :اؿي قى يي فى    األفنػ اليػاءي  اىقمبػتً فى  (ةو لى لزى زى ػ)كى  الهضاعؼً  فى هً  (ةه يى ٍى يٍ ٌى ) كاأل ؿي  ،ف ياءو ا عى هَّ إً  ذو يىئً ا حً ٍى في لً أى كى  (،ايي
ػا ً ، كى سػكرةً كي الهى  ًفي اٍى مى بٍ ا قى هى  اىفتاحً ا كى ٍى كً تحرُّ لً  ػأى ، كى (ًمىػعٍ فى ) بػكزفً  (ٍػًيٍ ٌى )ا ٍى أ ػمي كى  (اةو رطى أى ػ)كىػ ئللحػاؽً لً ا هَّ ػهَّ  عى ا هى

                                                             
(.( ساقط في (1  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فىًمذىًلؾى قىدَّرىىا كىذىًلؾى
 (15/472(، كفػػي لسػاف العػػرب )ج3/132بػبل ىسػػبة فػي الػػدر اله ػكف فػػي عمػـك الكتػػاب الهكىػكف )ج الرجػز ((2

، الراجػز الػىجـ ألبي ، ك)هسػمهت(: اسػـ شػخص، كأ ػمً )هسػمهة(، )بعػدهت(: بعػدها، ك)الغم ػهت(: رأس الحمقػـك
ػػي أهػػة، :(تأهػػ، ك)المسػػاف أ ػػؿ  لػػـ حيػػث (أهػػت)ك (،الغم ػػهت)ك (،هسػػمهت): قكلػػً فيػػً كالشػػاٌد .الحػػرة غيػػر ٌك
 فاأل ػػػؿ (بعػػػدهت): قكلػػً االستشػػػٍاد الثػػاىي فػػػي أهػػا. حالٍػػػا عمػػِ أبقاٌػػػا بػػؿ ٌػػػاء، الكقػػؼ فػػػي التأىيػػث تػػػاء يبػػدؿ

اىظػػر: ابػػف جىػػي، الخ ػػائص  .األبيػػات بقيػػة قػػكافي بػػذلؾ ليكافػػؽ  تػػاء أبػػدلٍا ثػػـ ٌػػاء، (هػػا) ألػػؼ فأبػػدؿ (بعػػدها)
 (.2/289(، كالرضي، شرح الشافية )ج3/353(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج1/304)ج
ًً االستطراد(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(3 ىَّها ذكريي عمِ كج  ( )كا 
، قاؿ الىحكيكف: إٍف جعؿ ٌيٍات جهعنا قدر أفَّ أ مً ٌيٍيات، حذفت ياؤي التي ٌي الػبلـ، كيقػؼ عميػً بالتػاء ((4

ٍف جعؿ هفردنا فأ مً: ٌيٍية عمِ فعممػة هػف الهضػاعؼ كقمقمػة، كيكقػؼ عميػً  ككزىً فعبلت، كاأل ؿ: فعمبلت، كا 
ىَّهػا ذلػؾ لشػبٍٍا  بالٍاء، قاؿ ابف الحاجب: إىًَّ أهػر تقػديرم  إذ ٌيٍػات اسػـ لمفعػؿ، فػبل يتحقػؽ فيػع إفػراد كجهػع، كا 

(، كشػػػاٌيف، شػػػرح 2/314يضػػػاح فػػػي شػػػرح الهف ػػػؿ )جبتػػػاء التأىيػػػث لفظنػػػا دكف إفػػػراد كجهػػػع. ابػػػف الحاجػػػب، اإل
 (. 1/630الشافية )ج
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ٍىػػػػمى عى  كالكقػػػػؼي  لمبىػػػػاءً  اءً التَّػػػػ كسػػػػرةي كى  ،كالهفتكحػػػػةً  الهضػػػػهكهةً  ا جهػػػػعي ٍىػػػػىَّ إً فى  اءً التَّػػػػ كسػػػػرً  ػػػػ ،اي ِ مىػػػػعى  الكقؼً كى
 .(1)يمك ً الهي  ًي مَّ كي  ذلؾى  قاؿى  ،اهعن جى  الفتحً كى  ِـّ الضَّ  عى هى  ككفى ف يى أى  يحتهؿي  :ؿى يقً كى  ،ا لمتىكيرً ٍى تىكيىي كى  (اتو هى مً سٍ هي )

ٍى ٌى ) القيػاسي  : كافى كسكرةً ي الهى فً   (2)يُّ ضً الرَّ  اؿى قى كى  ػكى  (يػاتي  (اتيىػكقى قى ) :(3)ة(اكقىػقى )ي جهػعً ًفػ ا تقػكؿي هى
ػػكى  ،(4)هكىػػةو ته يػػرً ا غى ٍىػػكىً كى لً   الهفػػردةً  فى ًهػػ :مأى   كا األلػػؼى ـ حػػذفي ٍيػػىَّ  أى الَّ إً   .ِىَّػػثى ي الهي ًفػػ (5))ذىا( ؼى ًلػػكا أى ا حػػذفي هى
ٍى ٌى ) فَّ أى بً  (6)ابف ٌػػػػشػػػػاـو  ـى زى جى كى  ٍى ٌى ) جهعي  ي التقديرً فً  (اتى ي ِ مىػعى  الهسػألةً  كتمخػيصي  .الفعػؿى  ًً ًبػ يى هِّ سيػ ّـَ ثي  (ةي

ػػػػػ بحػػػػػرؼو  ف كاىػػػػػت هت ػػػػػمةن إً  التزهػػػػػتٍ  أىيػػػػػثً التَّ  اءً ِ تىػػػػػمىػػػػػعى  ا كقػػػػػؼى ذى إً  ًي ىَّػػػػػأى  هػػػػػا أفػػػػػاديي   فعػػػػػؿو بً ك أى  (،تٍ هَّ ثي ػ)كى
ػػػ ػػػ  ػػػحيحه  ا سػػػاكفه ٍىػػػبمى قى كى  اسػػػـو ك بً أى  ،(7)ٍت(اهى قى ػ)كى ػػػإبقاؤي  جػػػازى كى  (،تو خٍ أي ػ)كى بػػػدالي ٌى  ٍػػػا حركػػػةه قبمى  ف كػػػافى ا إً ٍى ا كا 
ػ) :حػكى ىى  هعتؿه  اكفه ك سى أى  (ةو رى جى شى ػ)كى  ػكى   ػحيحً التَّ  ي جهػعً ًفػ األرجػحى  فَّ ًكػ، لى (هسػمهاتو )، كى (ةبلى  ى -ا أشػبًٍ هى
 الكقػؼي  -(يٍاتٌى ػ)ا كىػك تقػديرن أى  (أذرعاتو ػ)ا كىػيقوػحقً تى - الجهعً  فى هً  ًً بً  يى هِّ ا سي هى كى  -(كالتو أي ػ)كى  الجهعً  ك اسـي ٌي كى 
 .  اإلبداؿً بً  (8)الكقؼي  اهى ًٌ ي غيرً فً كى  ،اءً التَّ بً 

 ض. .ذو ئً يىى حً  هعه جى  األلؼً  ألؼي فى  [(اتيى ييى ىى ) وي نَّ : ]إً (9)قىٍكليوي 
ٍى ٌى ) فَّ ف أى هً  كفى حكيُّ الىُّ  ًي مى عى ا جى م: هى أى  [؛يرمٌّ قدً تى  مره أى  وي نَّ قىٍكليوي: ]إً   . عى هً جي ا كى دن رى فٍ هي  (اتى ي
ػ اءً التَّػبً  ؼي ًقػكقػد يى  :ًي بىػقً عى  ؼي ىِّ  ى الهي  اؿى قى  [معه جى كى  فراده إً  يوً فً   يتحقؽي َلى قىٍكليوي: ]فى   ،الفتحً ًبػ ًي مي ً ػف يى هى

ٍى بً  ؼي قً د يى قى كى   .  سرً الكى بً  ًي مي  ً ف يى هى  اءً ال
ٍى بً  الكقؼً  كازي م: جى أى  [؛ؾى لً ا ذى مى نَّ ا ً : ]كى (10)قىٍكليوي   ا.ظن فٍ لى  أىيثً التَّ  اءً تى ا بً ٍى ًٍ بٍ شً لً   اءً ال
ػػفً  قػػاؿي يي  اإلفػػرادى  فَّ أًلى  ؛[كجمػػعه  إفػػراده  : ]فيػػوً (11)قىٍكليػػوي  ًً  ا يكػػكفي يهى  ،اٍىػػتً مى ابى قى ي هي ًفػػ هػػعه جى كى  تثىيػػةه  فيػػ

ٍى  ليسى  األفعاؿً  كأسهاءي  كاألفعاؿي  ٍى مى عى   يطمؽي بلى فى  ،كجهعه  ا تثىيةه ل  .ده فرى هي  ًي ىَّ إً  اؿي قى  يي الى كى  ،ا اإلفرادي ي

                                                             
 ( في )ط(: )الهك ؿ(.(1
 (.3/102( الرضي، شرح الكافية )ج(2
ػػػػػي خفيفػػػػػة، قكقػػػػػاةن  الدجاجػػػػػة قىٍكقىػػػػػتً )القكقػػػػػاة(:  ((3 . الخميػػػػػؿ، العػػػػػيف ت ػػػػػيح :أم تقػػػػػكقي  كالدجاجػػػػػة . ػػػػػكتٍا ٌك
 (.6/2470)ج
 ( في )ؾ(: )ههكىة(.(4
فػي  ذا( تثىػِ، كألىٍػا هكجػكدةا( ال تثىػِ بيىهػا )ذا(  ليسػتقيـ الهعىػِ، فػػ)إذ)إذا(، كيرل الباحػث أىٍػا ) (:( في )ط(5

 ( بٍذا المفظ، كفي )ؾ(، ك)ـ(: )ذا(.3/102شرح الكافية لمرضي )ج
 (.1/293ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ج ((6
 )ط(: )كقاهؾ(. ( في(7
 ( )الكقؼ(: ساقط في )ط(.(8
دناساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9 ًهعى  هيٍفرى  (.كىجي

 .، ك)ـ(( )قكلً(: ساقط في )ؾ((10
11).) ا ذيًكرى  ( ساقط في ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىتىكا ًبالتَّاًء ًلهى
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ٍى ٌى )ِ مى عى  ا الكقؼي هى ىَّ م: إً أى  [؛ؾى لً ا ذى مى نَّ قىٍكليوي: ]إً  ٍى  (اتى ي  ل.رى خٍ أي  اءً التَّ بً كى  ةن ارى تى  اءً بال
 ا.هى ًٍ اىً رى كى دى  ةً رى ثٍ كى لً   اهى ٍي  َّ ا خى هى ىَّ إً  [ؼً لً األى  عى مى  اءى  اليى الى : ]كى (1)قىٍكليوي 

ػػ :يػػؿى ف قً إً فىػػ [ةن زى ٍمػػا ىى تىػػبى مى قى نٍ قىٍكليػػوي: ]الى  ًً ِ كى مىػػعى  ذو ًئػػيىى حً  القمػػبى  فَّ إً فىػػ ؟ؾى ًلػػف ذى ًهػػ ا الهػػاىعي هى  ،اسً يىػػالقً  جػػ
 ِ.كلى أى  ري يَّ غى تى  يً الى  رؼو حى بً  افي تيى اإلً  افى كى فى  ،ةو دى ائً فى  يرً ف غى هً  العهؿً  زيادةي  الهاىعي  :تي مٍ قي  ،عه بى تَّ هي  اسي يى القً كى 

– ثً ىَّػؤى ي الهي ا ًفػٍىػي بً تى ؤٍ ف ييػي أى ًغػىبى يى فى  ،اكي الػكي  رً كَّ ذى الهيػ هػعً ي جى ًفػ افى كىػكى  [الن دى بىػ يصػيري  وي نَّػقىٍكليوي: ]أًلى 
 .رى كى ا ذى هى لً  اءً التَّ كا بً تى أى  رى ذَّ عى ا تى هَّ مى فى  -اضن يٍ أى 

ػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػَلى عى  أ/117/ؽ تارى صى ػػكى  ،اءً متَّػػلً  الضػػهيري  [يػػثً أنً التَّ  ةي مى ػػذى كى ػػكى  (ًي ىَّػػأًلى ) هيره ا ضى  يري هً الضَّ
ػػاألى كى  ،ؤللػػؼً لً  (ًي عىػػهى )ي ًفػػ ػػٍي ىَّ   أًلى يؿو فً ػػتى  يػػرً ف غى ًهػػ ىيػػثً أى كالتَّ  عً ٍهػػمجى لً  اءى التَّػػكى  األلػػؼى  فَّ أى  حُّ  ى ِ مىػػػعى  فً الَّ دي ا يىػػهى

ػػػرً ) :حػػػكً ي ىى ًفػػػ هػػػعً الجى  ِمىػػػعى كى  ،(2)ك)ًبغىػػػاؿ( (،اؿجى
ػػػائً قى )كى  ِ(،مىػػػبٍ حي ) :حػػػكً ي ىى ًفػػػ يػػػثً أىً التَّ  (3)  اءي التَّػػػ :يػػػؿى قً كى  (،ةهى

ػػكى  ،يػػثً أىً متَّ لً  اءي التَّػػكى  هػػعً مجى لً  األلػػؼي  :يػػؿى قً كى  ،هػػعً الجى كى  الهفػػردً  بػػيفى  فارقػػةه  ؼي ًلػػاألى كى  عً ٍهػػالجً كى  يػػثً أىً متَّ لً  ػػ ـي بلى كى  حً ارً الشَّ
ًٌ ظى  ٌى فً  ره ا ٌى ادى فى ا أى مهَّ فى ] :(4)ًً كلً قى لً  ،ؿي كَّ األى  يي ادي رى هي كى  ،اذى ي   .[عى هٍ الجى كى  يثى أىً التَّ  اءي التَّ  يً ذً ت 

ػػنىػػغٍ أى قىٍكليػػوي: ]كى  ػػمً ي كى ًفػػ يجتهػػعى  ئبلَّ م: ًلػػأى  [؛(5)(اته تمى مً ٍسػػمي ) (:ةو مى سػػمً مي )ي ًفػػ اؿى قىػػف يي ف أى ت عى  ةو هى
ػػػ ةي دى ارً الػػػكى كى  ةً دى اًحػػػي الكى ي ًفػػػالًتػػػ ،يػػػثو أىً ا تى تىػػػهى بلى عى  ةو دى اًحػػػكى  ػػػخي كى  ،هػػػعً مجى لً  ؼً ًلػػػاألى  عى هى ػػػِ بً كلىػػػاألي  تً  َّ  فَّ   أًلى ذؼً الحى
ًي أًلى   كى طٍ قى فى  يثً أىً ِ التَّ مى عى  ِ تدؿي كلى األي ، كى هعً الجى كى  يثً أىً ِ التَّ مى عى  تدؿي  (6)ةى يى اىً الثَّ  ػلىػ ىػ ِ كلىػاألى  كفى دي  ةي يىػاىً ت الثَّ فى ذً ك حي
ػػِ الهي ىَّ ثى الهي ًبػػ الهجهػػكعي  بسى لتىػػالى  ا كن ٍشػػحى   تكػػكفي الى  يػػثً أىً التَّ  اءى تىػػ فَّ أًلى   كى (ـاكي تى هى سػػمً هي ) :حػػكى ىى  ،ًً فًعػػرى  ةى الىػػحى  اؼً ضى
 .ةو هى مً كى لً 

 .ةً يَّ هعً الجى  كفى دي  طٍ قى فى  يثً أىً التَّ ِ مى عى  ؿُّ دي ا يى ا هى ٍى بً  رادي الهي  [ةً صى الً الخى  يثً أنً التَّ  اءً تى : ]بً (7)قىٍكليوي 

                                                             
جهػع الهؤىػػث السػػالـ كػػػ)الهسمهات( يكقػػؼ عميٍػػا بالتػػاء ال غيػػر عمػػِ الهشػػٍكر الهسػػتعهؿ  ألىٍَّػػـ لهػػا أرادكا أف  ((1

هػػا الىقمبتػػا  يكػػكف فػػي جهػػع الهؤىػػث السػػالـ زيادتػػاف لػػـ يهكػػىٍـ أف يزيػػدكا الػػكاك كال اليػػاء هػػع األلػػؼ  ألىٍَّػػـ لػػك زادٌك
ػػا  ٌهػزة، فػػزادكا التػػاء لي ػػير بػػدالن هػػف الػػكاك، ك ػػارت عبلهػة التأىيػػث، كأغىػػت أف يقػػاؿ فػػي هسػػمهة: هسػػمهتات، فمهَّ

التأىيث الهمحقة في الكاحد أثبت في الكقؼ كلـ تبدؿ ٌاء، كها أفادت ٌذي التاء التأىيث كالجهع كأغىت عف عبلهة 
ٍنا بتػػػػاء التأىيػػػػث الخال ػػػػة ضػػػػعيؼ. اليػػػػزدم، شػػػػرح الشػػػػافية  ركم هػػػػف إبػػػػداؿ تػػػػاء الجهػػػػع ٌػػػػاء فػػػػي الكقػػػػؼ تشػػػػبي

 (.1/279)ج
 في )ؾ(، ك)ـ(: )بقالة(. كفي )ط(: )هقالة(. ((2
 ( في )ؾ(: )كعمي(.(3
 (.1/632شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((4
 ( في )ـ(: )هسمهات(.(5
 ( في )ـ(: )التأىيث((6
هًعيًَّة(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((7  : إلِ قكلً: )فىقىٍط ديكفى الجى
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ػػكٍ يي كى  ،اةي قىػػػرٍ العى : كى (1)كسً اهي ي القىػػًفػػ اؿى قىػػ [صػػػؿي األى  (:اتي رقىػػالعى )قىٍكليػػوي: ]كى   :الكسػػػرً بً  (ةي قىػػرٍ العً )كى  ،ري سى
ٍىػهً  ي تتشعبي التً  رً جى الشَّ  ةي كهى ري ك أى أى  ،اؿً الهى   ؿي ك أى أى  ، ؿي األى  ػأٍ تى اسٍ ) :ـٍي كلي قىػكى  ،ركؽي ا العيػى  (ـٍي اتى قىػرٍ عى  اى  ؿى  ى
ػػكى  ًي تى رٍ سىػػف كى ا ً كى  ،يػػري ثً الكى  كى ٌيػػكى  ،يي رى وًخػػ تى ٍحػػتى فى  ًي لىػػكَّ أى  تى ٍحػػتى ف فى إً  اىتٍػػِ.  .سػػرً الكى بً  (ةو قىػػرٍ عً ) هػػعي جى  ًىَّػػِ أى مىػػعى  ًي تى رٍ سى
ًٌ ظىػػػكى  ػػػ كفي كيػػػ يى الى  ثػػػؿً ي الهى ًفػػػ الفػػػتحى  فَّ أى  يي ري ا ػػػ ؼً بلى ًخػػػبً  يفً العىػػػ سػػػرً كى  عى هى ػػػتى ا اقٍ هى ػػػمىػػػعى كى  ،ًً ًهػػػبلى كى  ؿي كَّ أى  ايي ضى ٌى ا ذى ِ 
ػميي فى  ،(2)حي ارً ِ الشَّ شى ِ هى ضى تى قٍ الهي  ػك ري األى )كى  .ـي مىػعٍ أى  كاي  ٍر رَّ حى (ةي هى

ٍى  فػتحً بً  (3) : يفً السِّػ كسػرً بً  (4)(ةي عبلى السِّػ)كى  .ةً هػزى ال
 . فً يبلى الغً  خبثي أى  ،يالً عى السَّ  ةي دى احً كى  ب/117/ؽ

(ةو قى ر عً ) هعي م: جى أى  ا[؛عن مٍ جى  ككفي : ]يى (5)قىٍكليوي 
 .(اتو درى سً )كى  (ةو درى سً ػ)كى  (6)

ػػتي  (اتو قىػػرٍ عى )ف ًمػػ اءي الػػرَّ قىٍكليػػوي: ]كى  ػػتي كى  في كَّ سى ػػ الجهػػعً  ابً ي بىػًفػػ ـى دَّ قىػػتى  [ري كسى ـي ا يي هى ًي هً  عمػ  ًي ىَّػػأى كى  ،ؾى ًلػػذى  ىػػ
 .-اضن يٍ أى – تحي الفى  جكزي يى 

ػالهي  اؿى قىػػ [ل الكقػػؼً رى ٍجػػمي  لمكصػػؿً  اءن رى ٍجػػ: ]إً (7)قىٍكليػػوي  ػػ)ي ًفػػ ؼي ىِّ  ى  فَّ إً  قػػاؿي د يي قىػػ :(8)(ف ػؿً الهي  رحً شى
ٌىػىن اكً سىػ يً رً وًخػ اءً قىػبى  عى هى  ًي عى هى  يً يرً غى  ك ؿى   يهتىعي بلى فى  ،ي الكقؼً فً  ًي كىي كي سي  يسى لى كى  ككفً ِ السُّ مى عى  ي، هبى ةن ثى بلى ثى   اءن ا 
ـى  حي بلى فىػػ ًً فً  ًي لىػػ كػػ ػػىَّ إً  ؾى ًلػػذى  فَّ أًلى   يػػ ػػكى  ،ةن كىػػرِّ حى تى هي  اءن تىػػ ًً  ػػمً ي كى ًفػػ ا يكػػكفي هى ػػمىػػعى  اءى ىىػػالبً  ًي لىػػ به اًجػػا كى ذى ٌى  ،كفً كي ِ السُّ
ػػػفى  ٍىػػػكى  ،مكقػػػؼً  لً الى  ًي كىي كي سيػػػ ارى  ى ػػػزً الى  اءي ال ًً فً  مػػػيسى فى  ،مكقػػػؼً لً  ـى ٍكػػػ حي بلى فىػػػ ،ًً كىً كي سيػػػلً  ةه هى ل رى ٍجػػػهي  ؿً  ػػػالكى  جػػػراءي إً  يػػػ
اهى ىَّ ا ً كى  ،ؼً قٍ الكى 

ًً فً  (9) ػخى   ؿً الكى  كـي حي  ي ـى حي  فَّ أى  ؽى ًفػاتُّ كى  ،ةن ا ى ٍىػفً   ػؿً الكى  كػ ػكى  قػؼً الكى  (10)ـً ٍكػحي ا كى ي  :ؾى كًلػي قى ا ًفػهى
ٌى بى شٍ أى كى  (ـكى ) ٍى فً   ؿً الكى  كـى حي  فَّ إً فى  ،اٍى ا  .قؼً الكى  ـً كٍ حي ا كى ي

                                                             
 (.908( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(1
ٍيـ( فيكػػكف هفػػردنا كػػػػ)سعبلة(، )العرقػػات(: األ ػػؿ: إف فتحػػت تػػاؤي فػػي الى ػػب كهػػػا فػػي )استأ ػػؿ ( (2 ا عرقػػاتى

ف كسرت يككف جهعنا كيكقؼ عميً بالتاء، كالراء فػي عرقػات تسػكف كتكسػر. اليػزدم، شػرح  فيكقؼ عميٍا بالٍاء، كا 
 (.1/633شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج(، ك 1/279الشافية )ج

 في )ط(: )األكرهة(. ((3
 )ـ(: )السفمِ(. ( في(4
 (.(ًسدرىاتو )كى ( ًسدرىةو )كىػقكلً: )ساقط في )ؾ(: إلِ  ((5
 في )ط(: )عرفة(.  ((6
ىص الجاربردم: حقكلً: )ثبلثة أربعة( إشارة إلِ أىٍـ قمبكا تاء )ثبلثة( في الك ؿ ٌاء، هع أفَّ ٌذا هف أحكاـ  ((7

ّـَ ىقمػػكا حركػػة ٌهػػزة )أربعػػة( إليٍػػا، كقػػالكا:  الكقػػؼ، إجػػراءن لمك ػػؿ هجػػرل الكقػػؼ  ألفَّ الضػػد يحهػػؿ عمػػِ الضػػد، ثػػ
ػػذا بخػػبلؼ )ألػػـ ا(، فإىَّػػً لػػيس  ًى ٍربعػػة(، ٌك فيػػً ىقػػؿ الحركػػة هػػف ٌهػػزة ا، بػػؿ حػػذفت ٌهػػزة ا فػػي الػػدرج )ثبلثػػ

 (.1/634كالتقِ ساكىاف، ففتح الهيـ هحافظة عمِ التفخيـح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 (.2/316ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((8
ا(9 ىَّهى قًؼ(. ساقط في )ؾ(. ( )كىاً  ٍكـً الكى ًً ... كىحي  ًفي

 في )ـ(: )هثؿ حكـ(. ((10
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ػ [(ـ اي الىػػ) ؼً َلى ًخػػا بً ذى ىىػػ: ]كى (1)قىٍكليػػوي  ػالهي  ارً تىػػخٍ ِ هي مىػػا عى ذى ٌى ػػأى  ،حُّ ً ػػيى  ؼً ىِّ  ى ػػمىػا عى هَّ ٌى ِ هى ػػ بً ذ ف هى
ٍى  فى ًهػ يـً ي الًهػًفػ ةى كى رى ؿ الحى عى جى  ،(2)اؼً شَّ الكى  بً احً  ى كى  قؼً مكى لً  يـو ي هً فً  يفً ىى اكً السَّ  اءى قى التً  فَّ إً  :قكؿي يي   ًي ىَّػ  أًلى ةً هػزى ال
ـي الهً  افى كى  ؾى لً ذى مً فى  ،ةي كى رى الحى  ؿي قى ىٍ تي فى  ،رجً ي الدَّ فً  ككفي  يى ذ الى إً  سقطي  يى الى  ذو يىئً حً   .ـى دَّ قى ا تى هى كى  فتكحةن هى  ي

ػػ ادى رى أى  [يفى حً ارً الشَّػػ عػػضي بى  اؿى قىػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػحً رى - (3)ؼى ريً الشَّ ػػ -ِالى عىػػتى  اي  ًي هى ػػ ًي الىػػا قى هى ، أىك ـو مىػػقى  ؽي بى سى
 .(أؿ) كفى ريدي يي كى  عريؼً التَّ  ـى الى  ا يطمقكفى هى كى  ـً البلَّ كى  ؼً لً األى  جهكعى هى  (4)أرادى 

ػػرى ى الحى مىػػعى  يى ًنػػبي : ]فى (5)قىٍكليػوي  ػػهي لً  ًي يكيػػتحرً فى  (6)[ةً كى ًي  افى  كىػػالَّ ا ً كى  ،فى كِّ هى تى الهيػ ًً تً ٍى ابى شى  ًي ىَّػػأًلى   كى ككفي السُّػػ حقػ
ػػػ ي الهبىيػػػاتً ًفػػػ األ ػػػؿي كى  ، ػػػؿً األى  يُّ بًىػػػهى  ػػػذى ًلػػػكى  ،ككفي السُّ ػػػ)كى  (،كى ٌيػػػ) ؾى رِّ ا حي ػػػكى  (يى ًٌ ػػػاإلً  اءي سػػػهى أى  رى غِّ  ي  اتً ارى شى
 .رى كً ا ذي يهى فً  فى كِّ هى تى الهي  ًً تً ٍى ابى شى هي لً   تً كالى الهك ي كى 

 ،هػيـو تى  ةي غىػلي  يػةى اىً الثَّ كى  ،طػربي ِ قي كلىػل األي كى رى  [ؼً لً األى ًبػ (انىػأى )كى  ,افً سكى اإلً بً  (فٍ أى ) يوً فً  اءى جى قىٍكليوي: ]كى 
 (اٍىػىَّ أى )ي ًفػ الضػهيري كى  ،األلؼً ًبػ (اىى أى ػ)ًلػ [ؾى لً ذى  رى ثي كى كى ]: ًً قىٍكلً ي فً  اإلشارةي كى  ،(7)أىا أحيي :حكً ي ىى فً  عي افً ىى  أى رى ا قى ٍى بً كى 
 هتىػػعى الى  الحركػػةً  بيػػافً ت لً اىىػػك كى لىػػكى  :كاالي قىػػ ،(8)ػػػػػراءي الػػػفى  ايي كىػػحى  (،تي ٍمػػعى فى  فٍ )أى  :ـًٍ كلً قىػػبً  كفى كفيُّػػالكي  بَّ تى اٍحػػكى  ،ؤللػػؼً لً 
 .الفتحةً  فى ت هً أى شى ىى  ؼي لً األى  ككفى ف تى أى  اؿً هى حتً اًل   ضعيؼه  كى ٌي كى  ،اٍى يهي قدً تى 

                                                             
1).) ـى ا تىقىدَّ  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىهى
 (.1/335( الزهخشرم، الكشاؼ )ج(2
ىهاكعبارتً: ح ((3 ـ هػف الىػاس هػف ألف ٌٍىػا  الكبلـ ٌذا ذكر كا   الـ هػف الهىقكلػة الحركػة ٌػي الهػيـ حركػة أف يتػٌك
 الشػػػػػافية شػػػػػرح الػػػػػديف، ركػػػػػف هػػػػػف ٌهػػػػػزة )ا( كهػػػػػا ذكرىػػػػػاح.إليٍػػػػػاح. قػػػػػاؿ الجػػػػػاربردم: حك ػػػػػكابً أف يقػػػػػكؿ:  (ا)
 (.1/635، كشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرج الجاربردم )ج(1/541ج)

 )ـ(: )يكف هرادي(. ( في(4
ا ذيًكر(.(5  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفيهى
ػػػذا االسػػػـ لهػػػا أخبػػػر بػػػً كعىػػػً ضػػػارع األسػػػهاء  ((6 الكجػػػً السػػػادس هػػػف كجػػػكي الكقػػػؼ زيػػػادة األلػػػؼ فػػػي )أف(، ٌك

الهتهكىػة، فبىػي عمػػِ الحركػة، كجػػاء بػً )أف( باإلسػػكاف، ك)أىػا( بػاأللؼ، ككثػػر ذلػؾ حتػػِ قػاؿ الككفيػػكف: إىٍَّػا هػػف 
بالسػػككف كهػػا فػػي )ٌػػك، ٌػػي(  ألفَّ الىػػكف  الكمهػػة، فػػإذا كقفػػت قمػػت: )أىػػا( بػػاأللؼ  لبيػػاف الحركػػة، كال يكقػػؼ عميػػً

ذا  أخفِ هف حركؼ الميف، فمػزهف األلػؼ لػذلؾ، كلػـ يقػؼ العػرب بػاأللؼ لبيػاف الحركػة إال فػي )أىػا، كحػي ٌػبل(، كا 
 (.636-1/635أردت بياف الحركة في غير ٌذيف الهكضعيف كقفت بالٍاء. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

﴾ ]البقرة:  ( قرأ ىافع قكلً تعالِ: ﴿أىىىا(7  [ بهدِّ الىكف في الك ؿ إذا كقػع بعػدٌا ٌهػزة هضػهكهة،258أيٍحًيي كىأيًهيتي
ذا كقػػع بعػػدٌا  ػػا–كا  ﴾ ]الزخػػرؼ:  -أيضن ؿي اٍلعاًبػػًديفى [. ابػػف القا ػػح، 81ٌهػػزة هفتكحػػة ىحػػك قكلػػً تعػػالِ:  ﴿فىأىىىػػا أىكَّ

 (.1/164سراج القارئ الهبتدئ كتذكار الهقرئ الهىتٍي )ج
 (.2/306يعيش، شرح الهف ؿ )ج اىظر: ابف ((8
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ػ لغػاتو  ثػبلثي  (اىىػأى )ي ًفػ فيككفي  [(فٍ أى ) يوً فً  اءى جى : ]كى (1)قىٍكليوي  ٌى حػدى إً  ، ػؿً الكى  اؿى حى  بفػتحً  (2)(فى أى ) :اا
ػػػك أى ٌيػػػكى  ،لػػػؼو أى  يػػػرً ف غى ًهػػػ كفً الىُّػػػ ًً مى عى  الكقػػػؼي كى  ،ؼً لً األى ًبػػػ (اىىػػػأى ) :اٍىػػػثي الً ثى كى  ،السػػػككفً بً  (فٍ أى ) :ياىً الثَّػػػا، كى ٍى حي ف ى  يػػػ

ًً مى عى  كقؼي  يي الى كى  ،ةً كى رى الحى  بيافً لً   ةى تَّ البً  ًباألىًلؼً   .ا بةً الىَّ  (فً أى ) بيفى ا كى ٍى يىى ا بى رقن فى  ككفً السُّ بً  ي
 .ـي ا الفى ٍى جى خرى هى  إفَّ فى  يفً المِّ  رؼً حى  ؼً بلى خً ا بً ٍى جً خرى هى  ضعؼً لً  ؛ى[فى خٍ أى  كفى الن   فَّ قىٍكليوي: ]أًلى
 .يفً المَّ  ركؼً ِ حي لى إً  اسً يى القً ا بً ٍى جً خرى هى  ضعؼً : لً (3)مأى  ى[؛فى خٍ أى  كفى الن   فَّ قىٍكليوي: ]أًلى
ًٍ فً  تٍ فى قى ف كى ا ً م: كى أى  لت[؛إ األلؼً بً  العربي  قؼٍ ـ تى لى قىٍكليوي: ]كى  ٍى ا بً هى ي  .-اضن يٍ أى – اءً ال

َُ  لَِكىَا﴿ ىمى عى  (5)اكى في قى : ]كى (4)قىٍكليوي  ًً مى كا عى جهعي أى  [(6)﴾هللَاُ  ٌُ ػكا كى فيػمى اختى كى  ،افنػقٍ كى  لؼً األى ًبػ ي  أى رى قىػفى   ،بلن  ى
 .بلن  ى كى  (اىى أى )ي فً  ِ القياسً مى ا عى ٍى ذفً حى بً  الباقكفى كى  ،اٍى اتً ثبى إً بً  (7)رو اهً عى  في ابٍ 

َُ  لَِكىَاا﴿ قىٍكليوي: ]كقفػكا عمػى ا   ؼً لً األى ًبػ كتػبي تي  يً ذً ٌىػ (اىَّػكً لى أ/ )118/ؽ [بػاأللؼ (8)﴾َستِّآ هللَاُ  ٌُ
ػػكى  األ ػػؿى  فَّ أًلى  ػػهى ػػي ًفػػأتً يى ا سى ػػمً كى  ؿِّ ي كيػػًفػػ طً ي الخى ػػبى  بى كتىػػف تى أى  ةو هى ٍىػػمى عى  الكقػػكؼً  ِ تقػػديرً مىػػعى  اٍىػػفظً لى  ةً كرى  ي  ،اي
ٍى فً  (9)األلؼي كى  ػكى  ،كثػري األى  ًً بً  أى رى ا قى ِ هى مى عى  ي الك ؿً ا فً ي  ؼً ًلػاألى  اتي بىػثٍ ا ً كى ] :(10)عػدي بى  ًً قىٍكًلػ يؿً لً دى ا ًبػىىػٌي  ةي رادى الهيػ يى ًٌ
ٍى فً   . [يحه  ً  فى بلن  ى ا كى ي

                                                             
ـي(.(1 ٍىا الفى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هىخرىجى
 في )ط(: )أىىىا(. ((2
 ( )أم(: ساقط في )ؾ(.(3
4).) بلن  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىىىا كى ى
كقػػؼ الىحػػاة عمػػِ )لًكىَّػػا( بػػاأللؼ ألجػػؿ الكقػػؼ عمػػِ )أىػػا( بزيػػادة األلػػؼ، فػػإفَّ أ ػػمً )لكػػف أىػػا(، ىقمػػت حركػػة  ((5

ثبػات األلػؼ فيػً ك ػبلن ف ػيح بخػبلؼ أىىػا إذا أثبػت  ّـَ أدغهػت الىػكف فػي الىػكف، فقيػؿ: لكىَّػا، كا  الٍهزة إلِ الىكف، ثػ
ِ أفَّ األ ػؿ )لكػف أىػا(، كبغيػػر األلػؼ يمػـز االلتبػاس بيىػػً أفػً فػي الك ػؿ فإىَّػً لػػيس بف ػيح  ألفَّ األلػؼ تػدؿ عمػػ

( الهشػددة، كقيػؿ إفَّ أ ػمً )لكػف أىػا( لػكجٍيف: أحػدٌها: كقػكع الضػهير الهرفػكع بعػدي، كال يقػع الضػهير  كبػيف )لكػفَّ
ير الهرفػػكع بعػػد )لكػػف(، كال يسػػتقيـ تقػػدير ضػػهير الشػػأف ليكػػكف اسػػـ لكػػف، كقكلػػً: )ٌػػك ا ربػػي( خبػػري  ألفَّ ضػػه

( لهػػا جػػاز الكقػػؼ  الشػأف الهى ػػكب ال يحػػذؼ إال فػػي الضػػركرة، كالثػاىي: أىٍَّػػـ كقفػػكا عميػػً بػػاأللؼ، كلػك كػػاف )لكػػفَّ
(، كاليػزدم، شػرح الشػافية 2/149(، كابف جىي، سر  ىاعة اإلعػراب )ج2/144باأللؼ. الفراء، هعاىي القروف )ج

 (.1/281)ج
 [.38( ]الكٍؼ: (6
 ا بف عاهر بف زيد، أبك عهراف اليح ي الشاهي: أحد القراء السبعة. كلي قضاء ٌػػ( عبد118( ابف عاًهر)ت(7

دهشؽ في خبلفة الكليد بف عبد الهمؾ. كلد في البمقػاء، فػي قريػة )رحػاب(، كاىتقػؿ إلػِ دهشػؽ، بعػد فتحٍػا، كتػكفي 
 (.4/95فيٍا. الزركمي، األعبلـ )ج

 [.38( ]الكٍؼ: (8
 ( في )ـ(: )ال األلؼ((9

 (.1/637شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((10
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ػػرى ت حى مىػػقً قىٍكليػػوي: ]ني  ػػ [كفى ى الن ػػلىػػإً  اليمػػزةً  ةي كى  فَّ أى ًبػػ (2)يغًىػػي الهً ًفػػ يي دَّ رى كى ، (1)الزهخشػػرمُّ  ًي الىػػا قى ذى كى
ـي  يهتىػػعي فى  (3)حيىئػػذو كى  ،ابػػتً الثَّ  بهىزلػػةً  لعمػػةو  الهحػػذكؼى  ػػارتى كى  ،ي التقػػديرً ًفػػ ةه مى اً ػػفى  الٍهػػزةى  فَّ   أًلى اإلدغػػا  فَّ ِ أى ضى

ػ الٍهػزةى   ادً دى ِ االعًتػػمىػعى كى  ،ًً ًهػدى عى كى  ضً ارً العىػػبً  االعتػدادً ِ مىػعى  هبىيػػافً  يفً ًهػبلى الكى  فَّ أى  حقيػؽي التَّ كى  .ااطنػػبى تً ت اعٍ فى ذً حي
 . يبلن مً قى  افى ف كى ا ً كى  زه ائً جى  كى ٌي كى  ،ًي عى بً ف تى هى كى  رمُّ خشى هى ِ الزَّ ىى بً  ًً بً 

 . ت الٍهزةي فى ذً حي كى  (فكً لى )ف هً  ةً فى فَّ خى الهي  [كفً ى الن  لى : ]إً (4)قىٍكليوي 
ػػػكى  يػػػوً فً  األلػػػؼً  اتي ثبىػػػا ً قىٍكليػػػوي: ]كى  ػػػ ابػػػفي  ي اآليػػػةً ا ًفػػػٍىػػػاتً إثبى بً  (5)رأى قىػػػ [ي ه ًصػػػ فى َلن صى  اؿى قىػػػ، كى رو اهً عى

ٍن كى  ،ةً هى مً مكى ا لً رن بٍ جى  يده جى  األلؼً  : إثباتي (6)الزجاج  . ؿً ِ األى مى ا عى تىبي
ػػ كى : ]ىيػػ(7)قىٍكليػػوي   بػػدؿه  (اي )، كى (اً )ِ لىػػإً  يعػػكدي كى  أه دى بتىػػهي  (كٌيػػ) كػػكفى ف تى أى  حتهػػؿي تى كى  [أفً الشَّػػ يري مً ضى

ًي هً   .(اىى أى ) ري بى خى  كالجهمةي  ،يي ري بى خى  (يبِّ رى )كى  ،افو يى بى  طؼي ك عى أى  ى
 فػسي ا ىى ٍىػىَّ   أًلى (8)ده اًئػعى  (يٌػك ا ربِّػ)كى  ةً همىػالجي  يً ذً ٌىػ بػري خى  يحتػاجي  الى  [(انى أى ) ري بى خى  الجممةي قىٍكليوي: ]كى 

 ل. رى بٍ الكي  ؼً بلى خً بً  بتدأً الهي 
ػ [(يبٍّػرى  اي  كى ىيػ :قػكؿي ؿ أى بىػ)قىٍكليػوي: ]  الَّ ا ً كى  ،ره دَّ قىػػهي  كؿً القىػ عػؿى فً  فَّ أى  دٍ رً ـ يىػلىػكى  ،ِىىػعٍ الهى  تفسػيري  يي ادي رى هي

 ا. رن بى ف خى كي ـ تى لى كى  ،ةن يَّ كً حٍ هى  ةي همى الجي  كاىتً لى 
 .  ؿٍ هَّ أى تى  ،ِعىى الهى  ٍةً ف جً  هً الى  المفظً  ٍةً ف جً هً  فً االهحذكرى  فَّ أى  كى ٌي  [يفً جيى كى لً  ةي دى دَّ شى : ]المي (9)قىٍكليوي 

ـي الى قىٍكليوي: ]كى   ،الهشػددةى  (فَّ ًكػلى ) (اىَّػكً لى ) ف يككفى أى   يجكزي الى  ـى لً  ًي ىَّ ك أى ٌي كى  ،هقدرو  سؤاؿو  جكابي  [ يستقي
ػػػ ًي اسػػػهي كى  ،كفً الىُّػػػ فتحػػػةً  ف إشػػػباعً ًهػػػ األلػػؼي كى  ػػػ هيري ضى َُ ﴿ ِ:الى عىػػػتى  ًي كليػػػك قى ٌيػػػكى  همػػةي الجي كى  ،رً دَّ قىػػػالهي  أفً الشَّ  هللَاُ  ٌُااا

 ؟يي ري بى خى  (10)﴾َستِّٓ
   .ارىى كى ا ذى هى ا كى عن طٍ قى  هبتدأن  يككفي  ؾى لً ا ذى رىى دَّ ك قى لى كى  [أفً الشَّ  ميرً ضى  يري قدً قىٍكليوي: ]تى 
   ابً بى  يرً ي غى فً  م:أى  [؛ةً كرى ري ي الضَّ  فً الَّ إً  حذؼي  يي الى  المنصكبً  أفً الشَّ  ضميرى  فَّ قىٍكليوي: ]أًلى

                                                             
 (.2/722( الزهخشرم، الكشاؼ )ج(1
 (.1/36( ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ج(2
 في )ـ(: )كح( ((3
ًذفىت الٍهزةي(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((4  : إلِ قكلً: )كىحي
 ( في )قرئ(.(5
عرابً )ج ((6  (.288-3/287الزجاج، هعاىي القروف كا 
بىري )أىىىا((. ( ساقط(7  في )ؾ(: إلِ قكلً: )كالجهمةي خى
 ( في )ؾ(: )عايد(.(8
ا قىٍطعناساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9  (.ذىكىرىىا كىهى

 [.38( ]الكٍؼ: (10
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 ]الخفيؼ[: (2)رً اعً الشَّ  كؿي ا قى ٌى يرً ي غى ً فً ذفً ف حى هً كى  ،(1)تفى فِّ ا خي ذى إً  فتكحةً الهى  (فَّ أى )
ػػػػػػػػػػػػػػفٍ  إفَّ  ؿً  مى ػػػػػػػػػػػػػػا الكنيسػػػػػػػػػػػػػػةى  يىػػػػػػػػػػػػػػٍدخي  يىكمن
 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػآذرنا فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا يى  كًظبػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  جى
 ًي حذفيػ يهتىػعي  ًي ىَّػإً فى  ا الهرفػكعي هَّ أى ب/ 118/ؽ ،اةً ازى جى الهي  (3)ـً مً ِ كى مى عى   تدخؿي الى  االبتداءً  ىكاسخى  فَّ أًلى  ( ًي ىَّ )إً  ادى رى أى  

ًً مى عى  ليؿً الػػدَّ  لعػػدـً   اطمقنػػهي  ًً فً  يسى لىػػ هسػػتقؿه  الخبػػري  ذً إً  ،يػػ ػػ يػػ ػػالَّ إً  يي يػػري  غى الى كى  الهبتػػدأي  حػػذؼي  يي الى كى  ،طو اًبػػرى  هيري ضى  عى  هى
ًً مى عى  الةً الدَّ  القريىةً  ػكبن ى ي هى  ًي ذفي حى  ازى ا جى هى ىَّ ا ً ، كى ي ػ عى ا هى ػًفػ  ػبً الىَّ بً  ًً تً كرى  ػيري لً   ًً عفً ضى ػالفى  رةً كى ي  ي  عى هىػ بلتً ضى

ًً مى عى  ـً بلى الكى  لةً الى دى   .ـى دَّ قى ا تى هى كى  ي
 .(بلٍى يَّ حى )كى  (،اىى أى )ي  فً الَّ إً  ؼً لً األى بً   تقؼي الى  العربى  فَّ أى  رَّ ا هى هى لً  [األلؼً بً  : ]الكقؼي (4)قىٍكليوي 
ػػػرى حى  يػػػافً بى : ]لً (5)قىٍكليػػػوي  ٍىػػػبً  الكقػػػؼي  فيكػػػكفي  [(انىػػػأى ) كفً نيػػػ ةً كى ػػػ يي بلَّ ئى ًلػػػ  اءً ال  (فأى ػ)ًبػػػ قػػػؼً الكى  ىػػػدى عً  ًى بَّ شى

 .عً ارً ضى مهي لً  ةً بى ا ً الىَّ 

                                                             
ا جهمة، هثػؿ: )عمهػتي أىٍف زيػده  ((1 ( بقي لٍا ها كاف هف العهؿ، كيككف اسهٍا ضهير الشأف، كخبٌر إذا خففت )أفَّ

ا جهمة اسهية ق د بٍػا الىفػي، ىحػك:  قائـه(، كالتقدير: )أىً زيده قائـه(، كتحتاج ٌذي الجهمة إلِ فا ؿ إذا كاف خبٌر
ًى  ال كىأىفٍ ﴿ ٍىؿٍ  ٌيكى  ًإالَّ  ًإلى ا جهمة فعميػة فعمٍػا هت ػرؼ لػـ يق ػد بػً الػدعاء  ﴾هيٍسًمهيكفى  أىٍىتيـٍ  فى ذا كاف خبٌر ]ٌكد: [، كا 

ػػػي: ) ـى ﴿: تعػػػالِ كقكلػػػً (،قػػػدفاألفضػػػؿ فػػػي ٌػػػذا الهكضػػػع الف ػػػؿ، كالفا ػػػؿ يكػػػكف بأربعػػػة أشػػػياء، ٌك ىىٍعمىػػػ  قىػػػدٍ  أىفٍ  كى
ػػػػدىٍقتىىىا ـى ﴿ :تعػػػػالِ قكلػػػػًك  -سػػػػكؼ أك السػػػػيف- التىفػػػػيس احرفػػػػ[، ك 14]ٌػػػػكد:  ﴾ ى ًمػػػػ ػػػػيىكيكفي  فٍ أى عى ػػػػِ ًهػػػػٍىكيـٍ  سى  ﴾هىٍرضى

ٍكفى  أىفىػػبل﴿ :تعػػالِ كقكلػػً الىفػػيك  [،20]الهزهػػؿ:  ـٍ  يىٍرًجػػعي  أىالَّ  يىػػرى ًٍ  ككىٍػػا ذكػػر هػػف كقػػؿ (لػػكك) [،89]طػػً:  ﴾قىػػٍكالن  ًإلىػػٍي
مىػِ اٍسػتىقىاهيكا كىأىلَّػكً ﴿ :تعػالِ قكلػً كهىً ،الىحكييف هف فا مة [. ابػف عقيػؿ، شػرح ابػف عقيػؿ 16]الجػف:  ﴾الطًَّريقىػةً  عى

 (.389-1/383عمِ ألفية ابف هالؾ )ج
ػك ،(جؤذر) هعج: (الجآذرالبيت لؤلخطؿ، ك) ((2 ػي. الكحشػية البقػرة كلػد ٌك : (الظبػاءك). األكالد عػف كىايػة ٌىػا ٌك
ي (ظبية) هعج ي. الغزالة ٌك  الى ػارل أكالد فيٍػا يمػؽ الكىيسػة يػدخؿ هػف، كهعىػِ البيػت: الىساء عف كىاية ٌىا ٌك

. كالشػاٌد فػي قكلػً: كرشػاقتٍا جهالٍػا فػي كػالغزالف ٌػف المػكاتي الى ػارل ىساء كيمؽ دعتٍا، في كالجآذر ٌـ الذيف
ػػك ،(إف) اسػػػـ حػػذؼ حيػػػث (الكىيسػػة يػػػدخؿ هػػف إف) ػػػك ال يجػػكز إال فػػػي الضػػركرة الشػػأف ضػػػهير ٌك  يجػػػكز كال. ٌك

، قبمػػً هػا فيػً يعهػػؿ فػبل جهمتػً، فػي ال ػػدر لػً كالشػرط الفعمػػيف، جزهٍػا بػدليؿ شػرطية ألىٍػػا  اسػهٍا (هػف) اعتبػار
(، 2/337فتككف جهمة الشرط كالجكاب أك أحدٌها في هحؿ رفع خبر )إف(. اىظػر: ابػف يعػيش، شػرح الهف ػؿ )ج

(، كابػػػف ٌشػػػاـ، هغىػػػي البيػػػب عػػػف كتػػػب 3/362كالسػػػهيف الحمبػػػي، الػػػدر اله ػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب الهكىػػػكف )ج
 (.1/271(، كالرضي، شرح الكافية )ج1/767األعاريب )ج

 )ـ(: )كمهة(. ( في(3
4).) رى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفي ليغىًة هىف قى ى
ىص الجاربردم: حيجكز أف يككف الٍاء بدالن هف األلؼ  لقػرب هخرجٍػا، إذ األكثػر الكقػؼ عمػِ )أىػا( بػاأللؼ،  ((5

 كيجكز أف يككف لبياف حركة ىكف )أىا(، قاؿ: ]الرجز[
 بىدىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً فىعىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  أىدًرم كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ًإف
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػف أىىِّػػػػػػػػػػػػػػػػػي التخمػػػػػػػػػػػػػػػػػيطً  كثػػػػػػػػػػػػػػػػػرةً  ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػف   أىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػً هى
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ػػ ػػ) و[نَّػػأى  فٍ قىٍكليػػوي: ]مى ػػ (فَّ أى )، كى (فَّ )أى ري بىػػخى  الجهمػػةي كى  ،يي ري بىػػخى  (اىىػػأى )كى  ،هبتػػدأه  ،ةه اسػػتفٍاهيَّ  (فهى  ًً اسػػهً  عى هى
 ك.لى  اءي زى جى  (ًىى دى بى  يَّ مى عى ػ)فى  ،ًىى دى بى  يَّ مى عى فى  ًي ىَّ ف أى ي هى ىِّ م أى درً أى  ىتي ك كي لى  :يي قديري تى  (،لدرً أى ) فعكؿي هى  يً برً خى كى 

ػ (:يبي جً الضَّ ) [يجه جً قىٍكليوي: ]ضى  ػ، الحي يبً ًجػالحى  ياحي ال ِّ ػ هػعي جى  كى ٌيػ، كى اجي جَّ ػكى  ،اجِّ الحى  :اةً زى غي ػمًلػ قػاؿي ا يي هى
 ل(.ز  غي )

 .اءن ٌى  االستفٍاـً  ؼً لً أى  بداؿي م: إً أى  [؛يؿه مً قى  كى ىي قىٍكليوي: ]كى 
ػػرى الحى  بيػػافً : ]لً (1)قىٍكليػػوي  ػػ)كى  (،ايىىػػأى ) :ثػػؿي هى  [ةً كى ػػأى  ي(،بلى ٍى يَّ حى ػػ رؼي ك حى ػػ)كى  (،ايىىػػٍي ٌى ) :ثػػؿي هً  دِّ الهى  ي(الى ؤي ٌى

 .رى  ى ف قى هى  ةً غى ي لي فً 
ٍى م: بً أى  ا[؛يى بً  رادي المي قىٍكليوي: ]كى   .ةً كى رى الحى  بيافً لً   ي الكقؼً فً  محؽي ي تي التً  اءً ال
ػمى عى  الكقؼً  حالةي  تككفي  ةو مى مى كى  ؿٍّ ي كي فً قىٍكليوي: ]فى  ػكى  ػػػؾو ػالً هى  ػػػفي ابٍ  اؿى قىػ [دو اًحػكى  رؼو ى حى ًي عىػبً ف تى هى

(2) :
ػيٍ أى – اءً الفىػ حػذكؼى هى  افى ا كى ذى إً  الهجزكـً  رً اآلخً  الهعتؿً  عؿً ي الفً فً  ؾى لً ذى كى  ،(3)ده ائً ا زى هى ٌي دي حى أى  يفً رفً ِ حى مى ك عى أى   -اضن
ػاـو  ابػفي  اؿى قىػ اىتٍِ. (.يرى ـ يى لى )كى  (،ًقً تى  الى ) :حكى ىى  ،العيفً  حذكؼى ك هى أى  شى ػذى ٌىػ: كى (4)ًٌ  الهسػمهيفى  هػاعً إجى بً  كده ردي ا هى
ٍى  ترؾً بً  (ؽً تَّ ف يى هى )كى  (،ؾي ـ أى لى كى ) :حكً ِ ىى مى عى  الكقؼً  كبً جي ِ كي مى عى   .اءً ال

ـى  فَّ قىٍكليػػوي: ]أًلى ػػ (5)ايىػػلى  االسػػتفيا ػػ ري دٍ صى ػػىَّ إً  [ـً َلى الكى ػػهى ػػ افى ا كى ـى  فَّ   أًلى ؾى لً ذى كى ػػ ًي ثميػػهً كى  االسػػتفٍا  رطي الشَّ
ػػػحكً ىً ي كى ىِّػػػهى التَّ كى  (6)رضي العىػػػكى  ػػػىَّ ا إً ٌى ػػػعىىػػػهى  ري غيَّػػػا يي هى ػػػ فَّ   أًلى ري  ػػػدَّ التَّ  ًي لىػػػ ؿى ًعػػػجي فى  ،ًً كًلػػػخي دي بً  ـً بلى ِ الكى ي بًىػػػيى  عى اهً السَّ

                                                                                                                                                                               

ػ: فقمػت ،بػاإلحراـ أٌمػكا الحجػيب كضػجيب بالبكػاء ضػجيب كألٌمٍػا ،الهديىػة قػدهتحكالٍاء في قػكؿ أبػي ذؤيػب:   ً؟هى
ػك  ح-كسمـ عميً ا  مِ- ا رسكؿ ٌمؾ: فقيؿ بدؿ هف ألؼ ها االستفٍاهية  أم: ها الحديث؟ أك هػا الحػاؿ؟ ٌك

 (.1/639قميؿ، فمٍذا لـ يعد هف تمؾ الكجكيح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
ػا  ((1 ػذا اإللحػاؽ قػد يكػكف الزهن تمحؽ ٌاء السكت في الكقؼ عمِ بعػض الكمهػات  لبيػاف الحركػة أك حػرؼ هػدٍّ، ٌك

أك جائزنا، فالبلـز في كؿ كمهة تككف حالة الكقؼ عمِ حرؼ كاحد، كلـ تكف كالجزء ههػا قبمػً هثػؿ: )رىي( فعػؿ أهػر 
(  أم: )جئػػت هجػػيء هػػا(  أم: (  ألفَّ االسػػتفٍاـ  هػف رأل كيػػرل، كهثػػؿ: )هجػػيء ـى جئػتى )جئػت هجػػيء أم شػػيءو

لٍػػا  ػػدر الكػػبلـ، كلػػـ يهكػػف تػػأخير الهضػػاؼ، كحػػذفت ألػػؼ )هػػا(  ألفَّ هػػا االسػػتفٍاهية تحػػذؼ ألفٍػػا إذا كقعػػت 
(، كالرضػي، شػػرح الشػػافية 648-1/640هضػافنا إليٍػػا فرقنػػا بػيف االسػػتفٍاـ كالخبػػر. شػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، )ج

 (.2/296)ج
(، كابػػف عقيػػؿ، شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػِ 3/1484ضػػيح الهقا ػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ)ج، تك ( الهػػرادم(2

 (.4/16(، األشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج4/178هالؾ )ج ألفية ابف
 في )ؾ(: )زايد(. ((3
 (.4/299( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج(4
 ( )لٍا(: ساقط في )ـ(.(5
العػػرض: ٌػػك الطمػػب برفػػؽ كلػػيف، كحركفػػً )أال(، ك)أهػػا(، ك)لػػك(، بشػػرط أف يػػأتي بعػػدٌا فعػػؿ هضػػارع، كقكلػػً  ((6

ًي  يىٍغًفرى  أىفٍ  تيًحبُّكفى  أىالى ﴿تعالِ:  ك طمب بشدة كقسػكة، كحركفػً )أال(، 22]الىكر:  ﴾لكيـٍ  المَّ [، كعكسً التحضيض: ٌك
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ػمىػ، فى ًً  مً ِ أى مى عى  رً غيَّ الهي ر بً  دَّ ـ يي م لى الذً  ـى بلى الكى  ػ يي عػدى بى  يءى ًجػف يى أى  زى كَّ ك جى  عى هً ا سىػذى إً  عي اهً السَّػ درً ـ يىػلىػ يي ري يِّػغى ا يي هى
ػػلىػػإً  عه اًجػػك رى ٌيػػأى  رً غيَّػػالهي  ؾى لً ذى ًبػػ ػػلً  ره يَّػػغى ـ هي أى  يرً غيً التَّ ًبػػ ًي بمىػػا قى ِ هى ػػهى ػػ فى ًهػػ عػػدي بى  يءي جيى ا سى ػػتى يى فى  ـً بلى الكى  (1)ؾى لً ذى ًبػػ كشي شى
 .  ًي ٌىي ذً 

ػالمي  أخيري تى  (3)فمكـ يى لى : ]كى (2)قىٍكليوي  ـي قػدً تى   يمػزـي الَّ ا ً كى  [اؼً ضى ًً لى إً  ضػاؼً الهي  ي  كى ٍيػفى  ،ضػاؼً ِ الهي مىػعى  يػ
 .  زو ائً جى  يري غى 

ػت مي عىػقى ا كى ذى ا إً يىػفي لً أى  (4)حػذؼي تي  ةى االسػتفياميَّ  (امى ) فَّ قىٍكليوي: ]أًلى ػ ا[ييىػلى ا إً افن ضى ا ٍىػىَّ ا أى يبنػرً ي قى يأتً سى
ػػذى ا إً ٍىػػفي لً أى  تحػػذؼي  ػػىىػػٌي  (اهى ػ)، فىػػرؼً الحى ت ًبػػرَّ ا جي ػػ فػػؽً ِ كً مىػػل عى رى ا جى ًٍ فً  دَّ بيػػ الى  ًي ىَّػػِ أى مىػػعى  اؽً يى السِّ ػػي ػػا ًهػػهى  (5)رطو ف شى
ػػػ ػػػرى  تي ف الى ك أى ٌيػػػكى  ،رى وخى ػػػ بى كَّ ػػػ :يءًجػػػهى ) حػػػكى ا ىى ٍىػػػفي لً أى  حػػػذؼٍ ـ تي لىػػػ أ/119/ؽ اٍىػػػعى ت هى بىػػػكِّ ف ري إً فىػػػ (اذى )ع هى ا اذى هى
ػلً )كى  ؟(،ئػتى جى  ػا قىػٍىػفى لً أى  فَّ أًلى  ؟( ئػتى ا جً اذى هى ػا، كى كن ٍشػت حى ارى د  ى ػًفػ عى قىػا كى هى ػي ًفػ (6)ـو سػمً هي  يحً حً ي  ى  عػػبً كى  يثً دً حى
 .  اسً يى ا القً ذى ٌى  فً عى  جه ارً خى  (8)[ًً طً خى ف سى هً  خرجى ا أى ذى إً  ّـَ ثي ]: ًً ي قىٍكلً فً  ذو ئً يىى ا حً ٍى ذفً ف حى هً  (7)ػػؾو ػالً هى  بػػفً 

                                                                                                                                                                               

(، ك)لػكال(، ك)لكهػػا(، كقكلػً تعػػالِ:  ػػا لىػكٍ ﴿ك)ٌػبلَّ ًئكىػةً  تىٍأًتيىىػا هى ػػاًدًقيفى  ًهػفى  كيٍىػػتى  ًإفٍ  ًباٍلهىبلى [. عبػػاس 7]الحجػر:  ﴾ال َّ
 (.4/512(، ك)ج4/369حسف، الىحك الكافي )ج

 )ـ(: )لذلؾ(. ( في(1
2).) اًئزو ٍيكى غىيري جى  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )فى
 في )ط(: )يكف(. ((3
 ( في )ؾ(: )يحذؼ(.(4
 ـ(: )شركط(.( في )(5
ٌػػػػ( هسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج بػػػف هسػػػمـ القشػػػيرم الىيسػػػابكرٌل، أبػػػك الحسػػػيف: حػػػافظ، هػػػف أئهػػػة 261اإلهػػػاـ هسػػػمـ)ت( (6

الهحدثيف. كلد بىيسابكر، كرحؿ إلِ الحجاز كه ر كالشاـ كالعراؽ، كتكفي بظػاٌر ىيسػابكر. أشػٍر كتبػً ) ػحيح 
بيػػػر( رتبػػػً عمػػػِ الرجػػػاؿ، هسػػمـ( جهػػػع فيػػػً اثىػػػي عشػػػر ألػػؼ حػػػديث، كتبٍػػػا فػػػي خهسػػػة عشػػػر سػػىة، ك)الهسػػػىد الك

ك)الجػػػػاهع( هرتػػػػب عمػػػػِ األبػػػػكاب، ك)الكىػػػػِ كاألسػػػػهاء(، ك)األفػػػػراد كالكحػػػػداف(، ك)األقػػػػراف(، ك)هشػػػػايخ الثػػػػكرم(، 
ػػػاـ الهحػػػدثيف(،  ك)تسػػػهية شػػػيكخ هالػػػؾ كسػػػفياف كشػػػعبة(، ك)كتػػػاب الهخضػػػرهيف(، ك)كتػػػاب أكالد ال ػػػحابة(، ك)أٌك

(، كالبغدادم: 2/91ك)العمؿ(. اىظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )جك)الطبقات(، ك)أفراد الشاهييف(، ك)التهييز(، 
 (.7/221(، كالزركمي، األعبلـ )ج13/100الخطيب، تاريخ بغداد )ج

ػمىهي، الخزرجػي:  ػحابي، هػف 50( كعب بف هالػؾ)ت(7 ٌػػ( كعػب بػف هالػؾ بػف عهػرك بػف القػيف، األى ػارم، السَّ
 - مِ ا عميػً كسػمـ-اٌمية، ككاف في اإلسبلـ هف شعراء الىبي أكابر الشعراء. هف أٌؿ الهديىة. اشتٍر في الج

حديثنا كديكاف شعر. اىظر: الزركمػي،  80كشٍد أكثر الكقائع. كعهي في وخر عهري كعاش سبعنا كسبعيف سىة. لً 
 (.5/456(، كابف حجر، اإل ابة في تهييز ال حابة )ج5/228األعبلـ )ج

: )بػـ أخػرج هػف سػخطً غػدنا؟(، كعىػد: البخػارم، (8/107)ج بػف هالػؾمـ،  حيح هسمـ، تكبة كعػب ( عىد: هس(8
 : )بهاذا أخرج هف سخطً غدنا؟(.(6/4)ج حيح البخارم، كعب بف هالؾ 
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ػػػ: ]بً (1)قىٍكليػػػوي  ػػػ [ايىػػػفً لً أى  ذؼً حى ػػػًفػػػ اءى جى ػػػًفػػػ ةً االسػػػتفٍاهيَّ  لػػػؼً أى  ثبػػػاتي إً  عرً ي الشِّ ػػػ اؿً ي حى  قػػػكؿً كى  ،رِّ الجى
 : ]الكافر[(2)افى سَّ حى 

مىػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػا عى ـى  مى ـه  يىٍشػػػػػػػػػػػػػًتميًني قىػػػػػػػػػػػػػا  لىًئػػػػػػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرَّغى  كىًخٍنًزيػػػػػػػػػػػػػػػرو   ػػػػػػػػػػػػػػػافً  ًفػػػػػػػػػػػػػػػي تىمى دىمى
(3) 

ػػىَّ ا ً كى  [الخبػػرً كى  االسػػتفياـً  ا بػػيفى قىٍكليػػوي: ]فرقنػػ  ا فظنػػلى  ةه هتطرفىػػ ةً االسػػتفٍاهيَّ  ألػػؼى  فَّ   أًلى عكػػٍس ـ يى ا لىػػهى
ػػلً  ،يرً قػػدً ي التَّ ًفػػ شػػكه ا حى ٍىػػىَّ إً فى  ةً الهك ػػكلى كى  يةً رطً الشَّػػ ؼً ًلػػأى  ؼً بلى ًخػػا بً يرن قػػدً تى كى  ػػ فى ا ًهػػٌى عػػدى بى  ا يمػػزـي هى  الجهمػػةً كى  ةً مى ال ِّ

 .  ةً رطيَّ الشَّ 
 .ِ األ ؿً مى عى  أجريتٍ فى  ،كثري أى  الخبريةى  (اهى ) فَّ أًلى   عكٍس ـ يى لى  [الخبرً كى  االستفياـً  ا بيفى رقن قىٍكليوي: ]فى 

ػا    أًلىىَّػؾى ًإذىا: ]االبتداءي ًبالسَّاًكًف[(4)قىٍكليوي  ػثىبلن فىػبلى يخميػك إهَّ ٍىػاًء هى ( قبػؿى إلحػاًؽ ال مىػِ )رى كقفػتى عى
مىػػػِ الهتحػػػرًؾ،  ف لىػػػـ تىسػػكيف لىػػػًزـى الكقػػػؼي عى ػػػاًكًف، كىاً  ، فىػػػًإف أيسػػػًكىىت لىػػًزـى االبتػػػداءي ًبالسَّ أىف تسػػكفى الػػػرَّاءي أىك الى

ٌيهىا ههىكعاًف. ًكبلى  كى
: كيؿ  متحرؾو حركتيوي غيري (5)قىٍكليوي  ؿي  عىبَّرى ًفي )التسٍيًؿ(  إعرابيَّةو الى ميشىبَّيةو ًبيىا[ : ]األكَّ

                                                             
 (.الشَّرطيَّةً  كىالجهمةً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((1
سَّػاف بػف ثاًبػػت)ت(2   ػمِ ا عميػػً -ي ٌػػ( حسػػاف بػف ثابػػت الخزرجػي األى ػارم، ال ػػحابي، شػاعر الىبػػ54( حى

كأحػػد الهخضػػرهيف الػذيف أدركػػكا الجاٌميػػة كاإلسػػبلـ. عػاش سػػتيف سػػىة فػػي الجاٌميػة، كهثمٍػػا فػػي اإلسػػبلـ.  -كسػمـ 
ككػػاف هػػف سػػكاف الهديىػػة. كاشػػتٍرت هدائحػػً فػػي الغسػػاىييف، كهمػػكؾ الحيػػرة، قبػػؿ اإلسػػبلـ، كعهػػي قبيػػؿ كفاتػػً. لػػـ 

  لعمػػة أ ػػابتً. ككاىػػت لػػً ىا ػػية يسػػدلٍا بػػيف عيىيػػً. ككػػاف -ا  ػػٌمِ ا عميػػً كسػػمـ هشػػٍدن  -يشػػٍد هػػع الىبػػي 
كيىػػً، رجػػاؿ  ػػحيح هسػػمـ )ج ٍىجي (، 1/167يضػػرب بمسػػاىً ركثػػة أىفػػً هػػف طكلػػً. لػػً: )ديػػكاف شػػعر(. اىظػػر: ابػػف هى

 (.2/175كالزركمي، األعبلـ )ج
(، كابػػػف 5/130(، كالبغػػػدادم: عبػػػد القػػػادر، خزاىػػػة األدب )ج324البيػػػت لحسػػػاف بػػػف ثابػػػت فػػػي ديكاىػػػً )ص ((3

(، كبػػبل ىسػػبة فػػي شػػرح األشػػػهكىي 12/497(، كابػػف هىظػػكر، لسػػاف العػػرب )ج2/410يعػػيش، شػػرح الهف ػػؿ )ج
 شػػيء أم ِ(. كهعىػػِ البيػػت: عمػػ2/297(، كالرضػػي، شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب )ج3/758أللفيػػة ابػػف هالػػؾ )ج

 عابػد بػف  ػيفي بػف كالبيت قاؿ حساف في رفيع .كالرهاد اآلسف بالطيف تمطخ كخىزير القبيح الدىيء ٌذا يشتهىي،
 بحػرؼ سػبقٍا هػف الػرغـ عمػِ( هػا) ألػؼ بقيػت حيػث قػاـ( ها كافرنا. كالشاٌد في قكلً: )عمِ بدر يـك قتؿ قد ككاف
 .جر
ٌيهىا ههىكعاًف(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (4 ًكبلى  )كى
لحاؽ ٌاء السكت بطريؽ الجكاز ((5 ههػا  بٍػا، هشبٍة كال إعرابية غير حركتً هتحرؾ كؿ: األكؿ هكضعيف، في كا 

 لػـ: )ىحػك ال يككف ب فة ها لـز إلحاؽ الٍاء بً، كذلؾ إهَّا بأف ال يككف الكمهػة فػي حػاؿ الكقػؼ عمػِ حػرؼ كاحػد
  ألفَّ الهاتٍا حذفت لمجػـز كبقيػت (زيدي يا)ك ،(يخشً لـ: )فيٍها فتقكؿ الٍاءفإف شئت ألحقت  ،(زيد يا)ك ،(يخشى 

ف شئت لـ تمحؽ الٍاء  ألىٍَّا لـ تكف عمِ حرؼ كاحد، كلٍذا لـ يمػـز الهحػذكر، كهػف  حركة ها قبمٍا دالة عميٍا، كا 
ػػػي( عىػػػد هػػػف حركتٍهػػػا حػػػاؿ الك ػػػؿ فػػػاألكثر الكقػػػؼ عميٍهػػػا بالٍػػػاء،  كبعضػػػٍـ يقػػػؼ عميٍػػػا ٌػػػذا القبيػػػؿ )ٌػػػك، ٌك

ػػً( فػػإف شػػئت ألحقػػت الٍػػاء  لكػػكف الكمهػػة عمػػِ حػػرؼ كاحػػد  لسػػقكط  الهى ػػً، كا  ػػً، كحتاهى بالسػككف، ككهػػا فػػي )كعبلهى
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ٌىًذًي الًعبىارىةً  ًبهثًؿ 
ًي (1) ميػ ػا الى تدخي ٍىػا: تتىػاكؿي هى ًي ًبأىىَّ ػف تىًبعىػ هى يَّػافى كى ٍىػا الشػيخي أىبيػك حى مىي  (2)، فىػاعترضى عى

كىػةي ال رى كىػذىا حى ٍهػًدٍي(، كى ٍهًد ً( بكسًر الدَّاًؿ، كىالى تقػكؿ: )الحى : )الحى كىةي االتباًع، ىىٍحكى رى ٍىاءي، كىالى حى ًحكىايىػًة، ًٌذًي ال
، كىحركةي  كحركةي التقاًء السَّاًكىيفى
كىػةى بً  (3) رى ػرِّؾو حى : كيػؿُّ هيتىحى ًزـه. الىَّقًؿ، قالكا: كعبارةي غىيًرًي ًهػفى الىَّحػكييفى ىىػاًء الى

ػاًبطي، كقػد قػاؿى  ٍىػا الضَّ ٍىػا فىػبلى يتىاكلي ٍىػا هشػبٍةه ًب ًبيَّػةن لىًكىَّ ف لىػـ تكػف عىرى : ًبأىفَّ الهػذككراًت كىا  قد يجابي اىتٍِ. كى
(، ك)ًهػػف (، ك)يىػػا زيػػدي(، ك)هػػف قبػػؿي ػػؿى ٌػػكى فػػي حركػػاًت: )ال رجي
( أىٍَّػػا شػػبيٍةه  (5)بعػػدي(، ك)ثىػػبلثى  (4) عشػػرى

كػػاًت اإلً  رى ٌيػػك ًبحى ػػا  ػػًب ًإىَّهى كَّ )بىعػػدي(، كىالعىػػدىًد الهيرى (، كى )قىبػػؿي يػػدي(، كى )زى (، كى ػػؿى : أىالى تىػػرل أفَّ بىػػاءى )رىجي عػػراًب، قىػػاؿى
ٍىةن  ػػبَّ ػػًذًي الحركػػاتي هيشى ٌى ػػارٍت  ػػف اإلضػػافًة كىالتَّركيػػًب، فى ى (، كىالىِّػػداًء كالقطػػًع عى شىػػيءه حػػادثه عىػػدى كجػػكًد )الى

ٌى  كًد ٍىا ًهفى اإلعراًب.بحركاًت اإلعراًب  لكجي ٍىا ًإلىِ أ ًم ٍىا، كرجكًع ٍىا عىدى عدًه ٍىا، كىاىتفاًئ  ا ًعىىد هقتضياًت
ػلىػ ًي ىَّػأًلى  ؛[ةو فى بًصػ  يكػكفي ا الى مَّ : ]مً (6)قىٍكليوي  ػ تمػؾى بً  افى ك كى ٍىػ إلحػاؽي  ـى زً لىػ ةً فى ال ِّ ػهً   يكػكفي بلى فىػ ،اءً ال ا هَّ

 .  يجكزي 
ػػ تغييػػرً  يػػرً ف غى م: ًهػػأى  [؛اءى اليىػػ ألحقػػتى  تى ئًشػػ فَّ  ً قىٍكليػػوي: ]فىػػ  (،يغػػزي ـ يى لىػػ) :حػػكً ي ىى ًفػػ (7)ةً هَّ الضَّ

 ،كـى ضػػهي الهى  كسػػري يى  العػػربً  بعػػضى  فَّ ب/ إً 119: /ؽابً طَّػػك الخى بيػػِ أى كىػػحى : كى يي يػػري غى كى  ػػػػافى يَّ ك حى بيػػأى  اؿى قىػػ (،ياغػػزي )كى 
يػٍػػً اؿى . قىػ(يً زً اٍغػ)كى  (،يزً ٍغػـ يى لى ) :يقكؿي فى  سػًػيػػبىػػكى

ػ: كى (8)  الكقػؼى كى  كا الجػزـى هيػٌَّ كى ا تى ٍىػٌمى أى  فَّ أى كىػكى  :كاالي قىػ ،ةه يَّػدى رى  ةه غىػلي  يى ًٌ
يػٍػً بً ٍى ٍى بَّ شى  ذلؾى لً كى  ،ىيفً اكً مسَّ كا لً ري سى كى فى  ،رً اآلخً  (9)يفً   : ]الطكيؿ[(10)يرو ٌى زي  كؿً قى ا سػًػيػػبىػػكى

                                                                                                                                                                               

ف شػػئت لػػـ تمحػػؽ  ألىٍَّػػا لهػػا  ػػارت كػػالجزء ههػػا قبمٍػػا فكػػأفَّ  ألؼ)هػػا( االسػػتفٍاهية بػػدخكؿ حػػرؼ الجػػر عميػػً، كا 
 (.645-1/641هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج الهجهكع كمهة كاحدة فبل يـز الهحذكر. شاٌيف،

 (.1/331( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ج(1
 ( في )ؾ(: )تدخمً(.(2
 )كحركة الىقؿ(: ساقط في )ـ(. ((3
 )هف(: ساقط في )ط(. ((4
 : )ثمثة(.، ك)ـ(( في )ؾ((5
 (.يجكزي  ًههَّا يككفي  فىبلى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6
 في )ط(، ك)ـ(: )لمضهة(. ((7
 (.4/160( سيبكيً، الكتاب )ج(8
 ( في )ـ(: )عمِ(.(9

ير ((10 ير( ٌػ ؽ13ت)سيٍمهِ أبي بف ٌز  فػي الشػعراء حكػيـ: هضػر هػف الهزىػي، ريػاح بػف ربيعػة سمهِ أبي بف ٌز
يػر كػاف: األعرابػي ابػف قػاؿ. كافػة العػرب شػعراء عمػِ يفضػمً هػف األدب أئهة كفي. الجاٌمية  لػـ هػا الشػعر فػي لٌز

 الخىسػػاء كأختػػً شػػاعريف، كبجيػػر كعػػب كابىػػاي شػػاعرة، سػػمهِ كأختػػً شػػاعرنا، كخالػػً شػػاعرنا، أبػػكي كػػاف لغيػػري، يكػػف
يىػػػة) بػػػبلد فػػػي كلػػػد. شػػػاعرة  بعػػػد فيػػػً بىػػػكي كاسػػػتهر( ىجػػػد ديػػػار هػػػف) الحػػػاجر فػػػي يقػػػيـ ككػػػاف الهديىػػػة، بىػػػكاحي( ههزى
 أشػػٍر( الحكلٌيػػات) تسػػهِ ق ػػائدي فكاىػػت سػػىة فػػي كيٍػػذبٍا كيىقحٍػػا شػػٍر فػػي الق ػػيدة يػػىظـ كػػاف: قيػػؿ. اإلسػػبلـ
 كػبلـ تشػبً الق ػيدة ٌػذي وخػر فػي التػي أبياتػً إف: كيقػاؿ( تكمػـ لػـ دهىػة أكفػِ أـ أهف: )هطمعٍا التي هعمقتً شعري
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ػػػػػػا ميػػػػػػٍدًرؾى  لىٍسػػػػػػتي  أىنٍّػػػػػػي ًلػػػػػػي بىػػػػػػدىا ػػػػػػى مى  مىضى
 

اًئيػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػافى  ًإذىا شىػػػػػػػػػػيئنا سىػػػػػػػػػػاًبؽو  كىالى    (1)جى
يػٍػػػػً اؿى قىػػػ [اءى اليىػػػ محػػػؽً ـ تي لىػػػ تى ئف ًشػػػا ً كى قىٍكليػػػوي: ]  سػًػيػػبىػػكى

ػػػ(2) ػػػعي  عيسػػػِ بػػػفي  ؾى لً ذى ا ًبػػػىى ثى دَّ : حى رى هى
(3) ،

ذً اؿى قى ، (4)يكىسي كى   . يفً تً غى المُّ  ؿُّ قى أى  ةي غى المُّ  يً : ٌك
 . ؾً رِّ حى تى ِ الهي مى عى  الكقؼً ك أى  فً اكً السَّ بً  االبتداءي  كى ٌي كى  [كرى حذي المى   يمزـي : ]الى (5)قىٍكليوي 

 .ًً بً  كتً السَّ  اءً ٌي  اؽي لحى إً  ا يجكزي هَّ هً  م:أى  [؛(يى ىً )كى  (,كى ىي ) بيؿً القً  ؾى لً ف ذى مً قىٍكليوي: ]كى 
ًي هً  [(يًىػ)كى  (,كى ىيػ) القبيػؿً  ؾى ًلػف ذى ًمػ: ]كى (6)قىٍكليوي  ػيٍ أى – ىػ  (،فَّ ٌيػ)، كى (هسػمهكفى )كى  (،افً يػدى زى ) -اضن

ػػلى )كى  ،(يػػتى لى )، كى (ّـَ ثيػػ)، كى (يػػفى أى )كى  ٍىػػمً عى  الكقػػؼي  يجػػكزي فى  ،مت ػػديؽً ك لً أى  ةن دى كِّػػؤى هي  (فَّ أى )، كى (ؿَّ عى ٍىػػا بً ٍىػػمِّ ا كي ي د قىػػ، كى اءً ال

                                                                                                                                                                               

: اىظػػػر(، 1/137ج) كالشػػػعراء الشػػػعر، قتيبػػػة ابػػػف: اىظػػػر. األلهاىيػػػة إلػػػِ هىػػػً كثيػػػر تػػػرجـ( ديػػػكاف: )لػػػً. األىبيػػػاء
 ( .3/52الزركمي، األعبلـ )ج

 خبػػر لككىػػً  الهى ػػكب (هػػدرؾى ) عمػػِ اهعطكفنػػ ككىػػً هػػع اكرن هجػػر  بػػً جػػاء حيػػث (سػػابؽ كال) :قكلػػً فػػي الشػػاٌد ((1
ىها ليس، ـف ا،كثيػرن  (لػيس) خبر في تدخؿ الباء ألف اهجركرن  بً جاء كا   فجػر (،لػيس) خبػر عمػِ البػاء أدخػؿ أىػً تػٌك

ـ.  ٌذا عمِ الهعطكؼ كقد ركم البيت بالى ؼ عطفنا عمِ خبػر )لػيس(، فحيىئػذو ال شػاٌد فػي البيػت. اىظػر: التٌك
(، كاألىبػػػػػػارم: أبػػػػػػك البركػػػػػػات، اإلى ػػػػػػاؼ فػػػػػػي هسػػػػػػائؿ الخػػػػػػبلؼ 1/252ابػػػػػػف السػػػػػػراج، األ ػػػػػػكؿ فػػػػػػي الىحػػػػػػك )ج

 (.1/446(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج96(، كابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ص1/155)ج
 (.4/159سيبكيً، الكتاب )ج( (2
)ت(3 ػػرى ٌػػػ( الثَّقفػػٌي بػالكالء، أبػػك سػػميهاف، كيقػػاؿ: أبػػك عهػر، ككػػاف ثقػػة عالهػػان بالعربيػػة كالىحػػك 149( عيسػِ بػػف عيهى

ػٍف  ؿ هى يػٍػػً كاأل ػهعٌي ، كأكَّ ػك شػيخ الخميػؿ  كسػًػيػػبىػػكى ػة المُّغػة، ًهػٍف أٌػؿ الب ػرة، ٌك كالقراءة، كقراءتً هشٍكرة. ًهٍف أئهَّ
ىهػا ىػزؿ فػي ثقيػؼ ٌ ك هف أٌؿ الب رة. كلـ يكف ثقفيا كا  ذَّب الىَّحك كرتَّبً، كعمِ طريقتً هشِ سيبكيً كأشباًٌ. ٌك

فىسػػب إلػػيٍـ، كسػػمفً هػػف هػػكالي خالػػد بػػف الكليػػد الهخزكهػػي. ككػػاف  ػػاحب تقعػػر فػػي كبلهػػً، هكثػػرنا هػػف اسػػتعهاؿ 
ا، هىٍا: )الجاهع( ها كلـ الغريب. لً ىحك سبعيف ه ىفنا احترؽ أكثٌر ، ك)اإلكهاؿ( في الىحك، قاؿ األىبارم: لـ ىٌر

ػػة األلبػػاء )ص (، 5/2141(، كالحهػػكم، هعجػػـ األدبػػاء )ج28ىػػر أحػػدنا روٌهػػا.  اىظػػر: األىبػػارم: أبػػك البركػػات، ىٌز
 (.2/374كالقفطي، إىباي الركاة عمِ أىباي الىحاة )ج

ػػبيِّ بػػالكالء، أبػػك عبػػد 182( يػػكىس بػػف حبيػػب)ت(4 هػػة بػػاألدب، كػػاف إهػػاـ ٌػػػ( الضَّ : عبلَّ الػػرَّحهف، كييعػػرؼ بػػالىَّحكمِّ
بيػػؿ( بفػػتح الجػػيـ كضػػـ البػػاء الهشػػددة، عمػػِ دجمػػة ػػك هػػف قريػػة )جى ، بػػيف بغػػداد ككاسػػط. ىحػػاة الب ػػرة فػػي ع ػػري ٌك

يػٍػػػً كالكسػػائيُّ كالػػػفػػػػػراء كوخػػركف. قػػاؿ ابػػف الىػػديـ: كاىػػت حمقتػػً بالب أعجهػػي األ ػػؿ.  ػػرة، يىتابٍػػا أخػػذ عىػػً سػًػيػػبىػػكى
ٌػػ(: اختمفػت 209طبلب العمـ كأٌؿ األدب كف حاء األعراب ككفكد البادية. كقاؿ أبك عبيدة )هعهر بف الهثىػِ)ت

ٌػػ(: ٌػك شػيخ 851ٌػ( أربعيف سىة أهؤل كؿ يـك ألػكاحي هػف حفظػً. كقػاؿ ابػف قاضػي شػٍبة)ت182إلِ يكىس)ت
القػػػروف( كبيػػػر، ك ػػػغير، ك)المغػػػات(، ك)الىػػػكادر(، سػػػيبكيً الػػػذم أكثػػػر عىػػػً الىقػػػؿ فػػػي كتابػػػً. هػػػف كتبػػػً: )هعػػػاىي 

(، كال ػفدم، 7/244(، كابػف خمكػاف، كفيػات األعيػاف )ج6/2850ك)األهثاؿ(. اىظر: الحهكم، هعجـ األدبػاء )ج
 (.8/261(، كالزركمي، األعبلـ )ج7/244الكافي بالكفيات )ج

ٌي  قكلً:إلِ  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: ((5 اؽي  (.اًء السَّكًت )ًإلحى ًً  ًب
 )قكلً(: )ساقط في )ؾ(. ((6
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ػػػػ)كى  (،كى ٌيػػػػ)ي ًفػػػػ( 1)ا يعقػػػػكبي ٍىػػػػبً  كقػػػػؼى  ًي عى  ؼو بلى  ًخػػػػبلى ًبػػػػ (يًٌ ػػػػي أى ًفػػػػ (فَّ ٌيػػػػ)ي ًفػػػػ، كى ىػػػػ ي ًفػػػػكى  ،الػػػػكجٍيفً  دً حى
ًي عى  ؿى قً ا ىي يهى فً  (الهيفى عى )كى  (،هسمهكفى :)حكً ىى  ٍىػ ترؾً بً كى  ،اذه شى  ى ػبى اتٍ  اءً رَّ القيػ أكثػري  ؼى قىػكى  اءً ال ، ؼً  ػحى الهي  ا لرسػـً اعن
ٍىػبً  الكقػؼي  فيجػكزي  (ـي اطً ا فى يى : )حكى ىى  ،ف يىتظري هى  ةً غى ي لي فً  الهرخـي  -اضن يٍ أى –ىً هً كى  ـى  فَّ   أًلى اءً ال  حػذؼً  عػدى بى  االسػ
ػػ ػػفتي هى  يي ري وًخػػ يى ًقػػبى  يػػثً أىً التَّ  اءً ٌى ػػا فى كحن ػػزً الى  ةن تحى ػػأى فى  ةن هى ػػالبلزً  البىػػاءً  ةي كىػػرى حى  ًي بى شى ػػ ،ةً هى  فَّ   أًلى ا أف ػػحي ٍىػػبً  ؿ الكقػػؼي بى
ٍى  ػيهى ا فً ٍى فدخكلي  ،ف يحه  كى ٌي كى  ،يءه شى  يً رً ف وخً هً  ـ يحذؼٍ ا لى يهى فً  تدخؿي  (2)اءى ال ًي هً  ؼى ذً ا حي  ليكػكفى   ِكلىػأى  يءه شىػ ىػ
 .ػػافى يَّ ك حى بي أى  ؾى لً ذى  اؿى قى  ،الهحذكؼً  فً ا عى ضن كى عً 

ػ [صؿً الكى  اؿى ا حى مى يي تٍ كى رى ف حى : ]مى (3)قىٍكليوي  ػ) فَّ أكى  القبيػؿً  ؾى ًلػف ذى ًهػكى  :مأى   حػذكؼو هى  عػؿو فً  ؿي اًعػفى  (فهى
ػػ)كى  (،كى ٌيػػ) دُّ عيػػك يى أى  يجعػػؿي  ػػ (يى ًٌ ػػٍي تٍ كى رَّ ف حى هى ػػ) فَّ أى  األظٍػػري ا، كى هى ػػىىػػعٍ هى بً  هتضػػهفه  هبتػػدأه  (فهى ي ًفػػ)كى  ،رطً ِ الشَّ
 ض.  .يي ري بى خى  (كثرً األى 

ػػ ػػػيي تٍ كى رى حى  (4)فقىٍكليػػوي: ]مى ػػمى ػػ)كى  (،كى ٌيػػػ)ي : فىػػالهك ػػميُّ  اؿى قىػػ [صػػػؿً الكى  اؿى ا حى : اتو غىػػػلي  بلثي ثىػػ (يى ًٌ
 كى ٌيػا، كى ٍى كىي كي : سيػةي يى اىً الثَّ . كى ةً فَّ الخً  بً مى طى مً فى  ةن تحى ا فى ٍى كىي ا كى هَّ أى ا، كى هى ٍي لى  ةه يَّ قكً تى فى  ةي كى رى ا الحى هَّ ، أى اءً اليى كى  اكى الكى  : فتحي ؿي كَّ األى 

 ]الطكيؿ[. أ/120/ؽ :(6)قاؿ (5)،اءً اليى كى  الكاكً  : تشديدي ةي ثى الً الثَّ . كى ي البىاءً فً  األ ؿي 
فَّ   ًبيىػػػػػػػػػػػػػا ييٍشػػػػػػػػػػػػػتىفىى شيػػػػػػػػػػػػػٍيدىةه  ًلسىػػػػػػػػػػػػػاًني كىا 
 

مىػػػػػػػػى كىيػػػػػػػػكَّ   ػػػػػػػػفٍ  عى ػػػػػػػػبَّوي  مى ـي  المَّػػػػػػػػوي  صى ٍمقػػػػػػػػ  عى
 

                                                             
 ٌػػ( يعقكب بف إسحاؽ، أبك يكسؼ، ابػف السػكيت: إهػاـ فػي المغػة كاألدب. أ ػم244ً -ٌػ 186( ابف السكيت)(1

هف خكزستاف )بيف الب ػرة كفػارس( تعمػـ ببغػداد. كات ػؿ بالهتككػؿ العباسػي، فعٍػد إليػً بتأديػب أكالدي، كجعمػً فػي 
؟  عداد ىدهائً، ثـ قتمً، لسػبب هجٍػكؿ، قيػؿ: سػألً عػف ابىيػً الهعتػز كالهؤيػد: أٌهػا أحػبُّ إليػً أـ الحسػفي كالحسػيفي

ًي،  ػػمُّكا لسػػاىى ًي، أك سى فقػػاؿ ابػػف السػػكيت: كا إفَّ قىبػػرنا خػػادـى عمػػيٍّ خيػػره هىػػؾ كًهػػًف اٍبىيػػؾى  فػػأهرى األتػػراؾى فداسػػكا بطىىػػ
ًهؿى إلِ داري فهػات )ببغػداد(. هػف كتبػً: )إ ػبلح الهىطػؽ(، قػاؿ الهبػرد: هػا رأيػتي لمبغػدادييف كتابنػا أحسػفى هىػً،  كحي

ك)األلفػاظ(، ك)األضػػداد(، ك)القمػب كاإلبػػداؿ(، ك)شػػرح ديػكاف عػػركة ابػػف الػكرد(، ك)شػػرح ديػػكاف قػيس ابػػف الخطػػيـ(، 
ك)األجىاس(، ك)سرقات الشعراء(، ك)الحشرات(، ك)األهثاؿ(، ك)شرح شعر األخطػؿ(، ك)تفسػير شػعر أبػي ىػكاس(، 

يػػر(، ك)شػػرح شػػعر عهػػر بػػف أبػػي ربيعػػة(، ك)شػػرح الهعمقػػات(، ك)غريػػب ك)شػػرح شػػع ر األعشػػِ(، ك)شػػرح شػػعر ٌز
القػػروف(، ك)الىبػػات كالشػػػجر(، ك)الىػػكادر(، ك)الكحػػػكش(، ك)هعػػاىي الشػػعر(،  ػػػغير ككبيػػر. اىظػػػر: األىبػػارم: أبػػػك 

ػػػة األلبػػػاء فػػػي طبقػػػات األدبػػػاء )ص (، كالزركمػػػي، 6/395(، كابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف )ج138البركػػػات، ىٌز
 (.8/195األعبلـ )ج

 ( في )ط(: )بالٍاء يدخؿ(.(2
بىرييي. ض(.(3 )ًفي األىكثًر( خى  ( ساقط في )ط(: إلِ قكلً: )كى
 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )هف حركٍها في الك ؿ(.(4
 ( )أها الحركة(: زائد في )ـ(.(5
(، كالهقا ػػػػد الىحكيػػػػة 1/148عمػػػػِ التكضػػػػيح فػػػػي الىحػػػػك )ج الت ػػػػريح شػػػػرح فػػػػي ٌهػػػػداف هػػػػف لرجػػػػؿ البيػػػػت ((6
(، كلسػػاف 2/434(، كهغىػػي المبيػب عػػف كتػػب األعاريػػب )ج5/266(، كبػبل ىسػػبة فػػي خزاىػػة األدب )ج1/451)ج

 .الكاك بتشديد (كَّ ٌي كى (. كالشاٌد في قكلً: )15/478العرب )ج
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ٍى فً  يكً حي كى   اىتٍِ.  .هتحركةن  فتبقِ الٍاءي  كالياءى  الكاكى  حذؼى ف تى أى  :يى ًٌ كى  ،ةه عى ابً رى  ةه غى ا لي ي
ػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػَلى عى )ي ا ًفػػمى ػػتَّ حى )كى  (,ومى ػػالى إً )كى  (,وامى ػػًهػػ [(ومى ٌى ، (َِّ لىػػإً )كى  (،َِّ مىػػعى ) :ا القبيػػؿً ذى ف 

ًً لى إً  ، كسيشػػيري (يِّ خً  ػػرً هي )، كى (مِّ دى يىػػبً )، كى (لَّ دى لىػػ)كى  ػػ)كى  ،يػػ ـى ًفػػ)، كى (ّـَ عى  كقػػؼى قػػد ، كى (ّـَ ًهػػ)، كى (ـى ًبػػ)، كى (ـى ًلػػ)، كى (ي
ٍى بً  زمُّ البً  ٌى مى عى  اءً ال ػ الػكجٍيفً  ي أحػدً ا ًفػٍىػبمى قى  (2)ِ الخهسػةً مى ا عى ٍى بً  كيعقكبي  ،(1)الخهسةً  يً ذً ِ  ٍي هً  ؿٍّ ف كيػعى ػى  ،اهى
 .ـى دَّ قى ا تى هى لً  الباقكفى  ا كقؼى ٍى بتركً كى 

ػػ ،اارن يىػػتً م: اخً أى  [؛(3)اليىػػاءى  لحقػػتى أى  تى ئف ًشػػ ً قىٍكليػػوي: ]فىػػ ك بيػػأى  اؿى قىػػ، كى (5)ػالػػػػؾو هى  ابػػػػفي  ًً ًبػػ (4)حى رَّ  ى
ٍى  الكقؼي  كاألف حى  األكثرى  فَّ كا أى ذكري  العربيَّ  كا المسافى ىقمي  يفى : الذً (6)ػػافى يَّ حى   .اءً بال

 .رؽً الفى   دً ف قى م: هً أى  [؛رَّ ا مى مى قىٍكليوي: ]لً 
 .؟(ىتى أى  ـى  ثؿي هً )كى  ؟(،تى ئٍ جً  ـى  يءى جً هى ) :يى ًٌ كى  [ـى دَّ قى ا تى مى بً  وى بَّ شى يي : ]فى (7)قىٍكليوي 

 ي الشػػعرً ًفػػ قػػد جػػاءى  ًي ىَّػػِ أى مىػػعى  ةن ىى اكً سىػػ ِ الهػػيـً مىػػعى  فتقػػؼي  م:أى  [؛محػػؽٍ ـ تي لىػػ تى ئف ًشػػا ً قىٍكليػػوي: ]كى 
 : ]الرهؿ[.(8)اؿى قى  ،ل الكقؼً رى جٍ هي  الك ؿً  اءً جرى إً  ف قبيؿً هً  -اضن يٍ أى –  بلن ا كى ٍى سككىً 

مٍَّفتىًنػػػػػػػػػػػػػي ًلػػػػػػػػػػػػػـٍ  األىسىػػػػػػػػػػػػػكدً  أبىػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػا  خى
 

ًذكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  طىاًرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو  ًلييميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو    كى
 .ِ الهتحرؾً مى عى  ك الكقؼي أى  فً اكً السَّ بً  االبتداءي  كى ٌي كى  [المحذكرى   يمزـي َلى : ]فى (9)قىٍكليوي  

                                                             
ي كاردة في قكلً تعالِ:  ((1 ٌىػًذٍكرى  ًهفٍ  أىٍىتى  ًفيـى ﴿ٌك ٍىسػافي  فىٍميىٍىظيػرً ﴿ك ،[43: الىازعػات] ﴾اا ّـَ  اإلًٍ ًمػؽى  ًهػ : الطػارؽ] ﴾خي
ّـَ ﴿ك ،[5 ػػػ ـى  ﴿ك ،[1: الىبػػػأ] ﴾يىتىسػػػاءىليكفى  عى ـى ﴿ك ،[2: ال ػػػؼ] ﴾تىقيكليػػػكفى  ًلػػػ ػػػميكفى  يىٍرًجػػػعي  ًبػػػ  ابػػػف. [35: الىهػػػؿ] ﴾اٍلهيٍرسى

 (.1/132القا ح، سراج القارئ الهبتدئ كتذكار الهقرئ الهىتٍي )ج
بُّؾً  قاؿى ﴿كردت في قكلً تعالِ:  ((2 مىيَّ  ٌيكى  رى  هىا﴿[، ك55]وؿ عهراف:  ﴾هىٍرًجعيكيـٍ  ًإلىيَّ  ثيّـَ ﴿[، ك21]هريـ:  ﴾ٌىيِّفه  عى

دى  أىفٍ ﴿[، ك29]ؽ:  ﴾لىدىمَّ  اٍلقىٍكؿي  ييبىدَّؿي  مىٍقتي  ًلها تىٍسجي هىا﴿[، ك75]ص:  ﴾ًبيىدىمَّ  خى  [.22]إبراٌيـ:  ﴾ًبهيٍ ًرًخيِّ  أىٍىتيـٍ  كى
 ( )الٍاء(: ساقط في )ط(.(3
 ( في )ـ(: )كأخرج(.(4
 (.330( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(5
 (.3/440اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع )ج ((6
 في )ط(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كهثؿ ـ أىت(. ( ساقط(7
. ألعدائي كتركتىي خذلتىي: (أسمهتىيك). الٍهـك ٌىا كيق د ،ليبلن  الزائر: (الطارؽالبيت لـ يعرؼ لً قائؿ. ك) ((8
ي (ذكرة) جهع: (ري كى الذً ك)  الجر كحرؼ االستفٍاهية، (اهى ) أ مٍا إف حيث (ـٍ لً ): قكلً في كالشاٌد .الىسياف ضد ٌك
 االسػػػػتفٍاهية (هػػػػا) بػػػػيف لمتفريػػػػؽ جػػػػاء الحػػػػذؼ إف :ذلػػػػؾ فػػػػي كقيػػػػؿ الهػػػػيـ، كسػػػػكف (هػػػػا) ألػػػػؼ حػػػػذؼ ثػػػػـ ،(الػػػػبلـ)

ػػ الجػػر  هكضػػع فػػي كبخا ػػة كالهك ػػكلية، اىظػػر: البغػػدادم:  .الكقػػؼ لرى ٍجػػهي  لمك ػػؿ إجػػراءه  فٍػػك الهػػيـ إسػػكاف اكأهَّ
الهغىػػػي (، كالسػػػيكطي، شػػػرح شػػػكاٌد 2/297(، كالرضػػػي، شػػػرح الشػػػافية )ج7/100عبػػػد القػػػادر، خزاىػػػة األدب )ج

 (.1/299(، كابف ٌشاـ، هغىي البيب عف كتب األعاريب )ج2/709)ج
مىِ الهتحرًؾ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (9  قكلً: )أىك الكقؼي عى
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ػػػ)ي ًفػػػ اؿى قىػػػ [هً رً ى آًخػػػلىػػػإً  رؽي الفىػػػ: ]كى (1)قىٍكليػػػوي  ػػػفى الهي  رحً شى  الهجػػػركرً  ات ػػػاؿى  فَّ أى  : السػػػببي (2)(ؿً  َّ
ٍي هً  كاحػدو  ؿِّ كي  الستقبلؿً   ارً الجى بً  ًً كات الً  ليسى  بالهضاؼً  ػى ًً  االت ػاؿي  ـ يشػتدَّ مىػفى  ،ايي هعىىػا بً هى ػ يي ادى دى اشػتً  فيػ  عى هى
ػبً  الهخفػكضً  ِ الهضػهرً مىػعى  العطػؼى  فَّ أى  الىحػكييفى  بعػضي  ـى عى زى  ؾى لً ذى لً كى  ،الحرؼً  ػ ةً افى اإلضى  يػرً ف غى ًهػ (3)زه ائً جى
ًً مى عى  ؿى ًهػػحي كى  ،تكريػػرو  َْ ﴿ :-ِالى عىػػتى – ًي كليػػقى  يػػ ا أََشااذَ  أَ ـى تَّػػ)حى  ابي تَّػػالكي  بى تىػػكى  ؾى لً ذى ًلػػكى ، (4)﴾ِرْكااش  ا ٍىػػىَّ   أًلى ؼً األلً ًبػػ (ا
ـى فً )كى  (،ـى الى إً )كى  (،ـى بلى عى ) ؾى لً ذى كى ، كى ةن طى سِّ كى تى هي   ارتٍ  ػلً  ؾى ًلػذى  ؿُّ كيػ ،ر ف ػؿو ف غًيػًهػ (ّـَ عى )كى  (،ي ػا في هى  ةً دَّ ف ًشػًهػ ـى ًٍ

ػاالتِّ  ـى ًجػػهى ) الى كى  ،بلن ً ػػتَّ هي  (ـى  ب/120/ؽ ثػػؿي هً ) كتػػبٍ ـ يي لىػػ، كى اؿً  ى يء 
ٌي أشػػبى كى  ((5) ػػهً  ًي ا ػػهَّ  ،اسػػـو  بً بلن ً ػػتَّ هي  افى ا كى

ػمى فى  ،دُّ شىػأى  بالجػارِّ  ًي ات الى  فَّ ِ أى مى عى  ًي مُّ كي  لؾى ذى  ؿَّ دى فى  ًً مى عى  كقػؼى ف يي أى  يى رً كيػ ؾى لً ذى كىػ افى ا كىػهَّ ا قفنػكى  كفى كيػيى فى  ،اإلسػكافً بً  يػ
 اىتٍِ. (.(6)كايدي ا زى يى ) :ٍـكلً قى  ثؿً هً  يفً  ؾى لً ذى  يى رً ا كي هى كى  ،اإلسكافً بً  ِ حرؼو مى عى  ِ كمهةو مى عى 

ـي  . قػاؿى الفتحً م: ًبػأى  [؛اءً اليىػ حريػؾي تى  (يًمػَلى غي )ي ًفػ (7)ؿً الكص اؿى حى  األصؿي قىٍكليوي: ]كى  ػئً األى  ىجػ  ةً هَّ
ػ ، فقػػاؿى الهػتكمـً  ي يػاءً ًفػ ؼى ًمػ: اختي (8)يفً الػدِّ  رضػيُّ  ِ لىػػإً  يىظػري  الهفػرداتً  كاضػعى  فَّ   أًلى ا الفػتحي ٍى  ػمي ـ: أى ٍي بعضي
ػػ الكمهػػةً  ػػإفرادً  اؿى حى ػػ دو اًحػػكى  ِ حػػرؼو مىػػعى  كمهػػةو  ؿُّ كيػػفى  ،اٍىػػتركيبً  ا دكفى ٌى ػػ ـً الى كى  ًً اًئػػفى كى  طػػؼً العى  (كاكً ػ)كى  ًً ياًئػػكى  رِّ الجى

ػػرى ا الحى ٍى  ػػمي أى  الهػػتكمـً  اءً ًيػػكى  ػػبً   يبتػػدأي بلَّ ئى ًلػػ  ةي كى  حػػركؼي  اهى يَّ  ًسػػالى كى  الكاحػػدى  فَّ   أًلى ا الفػػتحي ٍىػػتً حركى  أ ػػؿي كى  ،فً اكً السَّ
ػ اؿى قىػ: كى اؿى . قىػالثقيمػةى  الحركةى   يحتهؿي الى  ة ضعيؼه مَّ العً   ككفى السُّػ فَّ ِ  أًلى كلىػأى  كى ٌيػكى  ،ٍا اإلسػكافي  ػمي أى  :ٍـي بعضي
ِ لىػإً  ي الهضػهراتً فً  رى ظى ىى  ًي ىَّ أى  ، كظاٌره ا ههىكعه ٌى ادً إفرى  اؿى ة حى هى مً ِ الكى لى إً  يىظري  ـ الكاضعي ٍي كلي قى كى  ،األ ؿي  كى ٌي 

ػػػ ؿِّ ِ كيػػػمىػػػعى : كى . قػػػاؿى كهجػػػركرةن  كهى ػػػكبةن  ا هرفكعػػػةن ٍى كضػػػعً  بػػػدليؿً  ،اٍىػػػتركيبً  حػػػاؿً   أكثػػػري  فاإلسػػػكافي  ،اؿو حى

                                                             
ػػً جئػػت( أفَّ األكلػػِ هت ػػمة بحػػرؼ الجػػر، كحػػرؼ الجػػر ال  ((1 ػػً( ك)هػػا( التػػي فػػي )هى الفػػرؽ بػػيف )هػػا( فػػي )عبلهى

يستقؿ بهعىاي، فكاىت كالجزء، كأّـَ الهضاؼ فهستقؿ بفائدتً في هدلكلً اإلفرادم، كالياء في )غبلهي( كالجزء  ألفَّ 
 يىف ؿ بحاؿ، كاأل ؿ حاؿ الك ؿ في غبلهي تحريؾ الياء كتسكيىٍا شائع، فهف حرَّؾ قاؿ الضهير الهجركر ال

( بإثبات الياء كتسكيىٍا، أك )غبلهيىً( بإلحاؽ ٌػاء السػكت كفػتح اليػاء، كهػف أسػكف كقػؼ عمػِ  في الكقؼ )غبلهيى
تكىػً( بإلحػاؽ ٌػاء السػكت، الهيـ في غبلـ، كضربىي هثؿ غبلهي فػي الػكجٍيف، ككػذا )أكرهتػٍؾ( باإلسػكاف، ك)أكره

ٍنا بالهضػػارع،  ػػي كحركػػة الهاضػػي  ألىَّػػً بىػػي عمػػِ الحركػػة تشػػبي كأجريػػت الحركػػة الهشػػبٍة باإلعرابيػػة هجراٌػػا، ٌك
(  ألىٍَّػػا تشػػبً حركػػة اإلعػػراب لعركضػػٍا بسػػبب شػػيء يشػػبً العاهػػؿ، كلػػذلؾ جػػاءت  ككحركػػة )يػػا زيػػدي( ، ك)ال رجػػؿى

 (.647-1/645كعة الشافية، شرح الجاربردم )ج فاتٍا هعربة عمِ لفظٍها. شاٌيف، هجه
 (.321-2/320( ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج(2
 في )ؾ(: )جايز(. ((3
 [.200( ]البقرة: (4
 في )ـ(: )هيـ(. ((5
 ( في )ؾ(: )زيدا(. كفي )ط(: )زيدم(.(6
 في )ط(: )الك ؼ(. ((7
 (.1/389شرح الكافية )ج ( الرضي،(8
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ػػ اجتهػػاعي  ـ يمػػزـٍ ا لىػػذى  إً االن عهى اسػػتً  ػػيٍ أى -( 1)ِ الػػهػػػػرادمُّ كىػػحى اىتٍػػِ، كى  .يفً ىى اكً السَّ  عى ًهػػجي كى  :اؿى قىػػ ّـَ ، ثيػػالػػكجٍيفً  -اضن
ػػٍي بيىى  ٌيػػإً   ؿه كَّ أى   ػػؿه أى  اإلسػػكافى  فَّ أى ا ًبػػهى ٌيػػإً   افو ثىػػ أ ػػؿه  كالفػػتحي  ،يٍّ بًىػػهً  ؿِّ كيػػ ؿً كَّ أى  ؿي ٍ ػػأى  كى ذ  ػػ  ػػؿي أى  كى ذ  ٌيػػهى  كى ا 
ًه كى  (2)حي ارً الشَّ  ًً بً  ـى زى ا جى هى فى  يي االى ا قى ِ هى مى عى كى  .اىتٍِ .دو احً كى  رؼو ِ حى مى عى   .ج

 . [تٍ ىى سكً أي  كت أى كى رِّ حي  (يهً بلى غي )كى ]: (4)ًً ي قىٍكلً م: فً أى  [؛يبو رً ف قى : ]عى (3)قىٍكليوي 
ػفى ]: ًً قىٍكًلػي ًفػ الهػذككريفً  [ي الػكجييفً قىٍكليوي: ]ًفػ ػهى ٌيػ، إً [لػخإ ي الكقػؼً ًفػ قػاؿى  ؾى رَّ ف حى  ضػهيري  كى ذ 

 .  ي التقديرً فً  ا اىف ؿى ذى مً فى  ،ؿً اعً الفى  ضهيرً كى  بالفعؿً  ههتزجو  غيري  كى ٌي كى  ،الهفعكؿي 
ػػػم: فى أى  [؛ي الػػػكجييفً قىٍكليػػػوي: ]ًفػػػ ػػػهى ػػػ) :ي الكقػػػؼً ًفػػػ قػػػاؿى  ي الك ػػػؿً ًفػػػ اءى اليىػػػ ؾى رَّ ف حى ك أى  (يىً بى رى ضى

ًً فً  ا قاؿى ٍى ىى ف أسكى هى كى  (،يًىً بى رى ضى )  ا.ٍى ذفً حى بً  (فبى رى ضى ) :ي
ػػػػالمي ا بً يين شػػػػبً قىٍكليػػػػوي: ]تى  ػػػػًٍ كعً قي كي م: لً أى ب/ 121/ؽ [؛عً ارً ضى ػػػػكى  ،ةن مى ً ػػػػكى  ،ةن فى ً ػػػػكى  ،ارن بىػػػػا خى هى  ،االن حى

 الى  :مػتي قي  ،ًه بَّ شىػهي  ًً بَّ شىػالهي بً  ًً بَّ شىػالهي كى  ،ياًضػالهى ا بً ٍى ًٍ بى شىػلً   ةدى كِّػؤى الهى  (فَّ أى ) الٍػاءي  محػؽي بل يى فىػ :مػتى قي  فٍ إً ا، فى رطن شى كى 
ٌي هى كى  الشبًً  جًً كى  اختبلؼً  جكازً لً   يمزـي  ( فَّ ا  أًلى ىى ا   .  رى كً ا ذي هَّ ا هً ئن يٍ شى  قعي  تى الى  )أىفَّ

ػػالمي ا بً يين شػػبً : ]تى (5)قىٍكليػػوي  ًو أى  ف خهسػػةً ًهػػ [عً ارً ضى ، ةن مى ً ػػ، كى ةن فى ً ػػكى  ،ارن بىػػخى  ي يقػػعي الهاًضػػ فَّ   أًلى كجػػ
ٍي هً  يءو ي شً فً  األهري  ًي كي ارً شى  يي الى كى  الهضارعً ا كى رطن شى ، كى االن حى كى   ا. هى ى

ػ كى ٌيػ [العامػؿى  وي شػبً يي  يءو شىػ قىٍكليوي: ]بسببً  ًي كى ، كى ي الجػىسً ىًفػلً  (الى )كى  اءً دى الىِّػ رؼي حى ا هى ًٍ تً ٍى ابى شىػهي  جػ
ـى قػػد قىػػ)، كى ؟(قػػائـه  ؿ زيػػده ٌىػػ) ؼً بلى ًخػػبً  اهػػؿً العى بً  الحػػدكثً ا كى هى ٌي ىػػدى عً  حركػػةو  حػػدكثي   (ؿٌى ػ)ًبػػ ثي حػػدى  يي الى  ًي ىَّػػإً فى  (ا

   .يءه شى  (دقى )كى 
ػػ ؾى لً ذى ًلػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػيً ظً فٍ ى لى مىػػعى  ةن بىػػرَّ عى ا مي مى يي اتي فى ت ًصػػاءى جى  فَّ   أًلى القيػػاسً  بلؼي ًخػػ كى ٌيػػ: كى (6)مأى  ا[؛مى

ػػػىَّ إً  الخهسػػػةى  التكابػػعى   : تقػػػكؿي الى  ؾى ىَّػػػل أى رى  تىػػػالى أى  ،ًً ي بىاًئػػػًفػػػ  لمهبىػػػيِّ الى  ًً ي إعراًبػػػًفػػػ لمهعػػػربً  ةن عىػػػابً ت تى عى ًضػػػا كي هى
ػػػ) ػػػىً اءى جى ٌى ػػػ جػػػرِّ بً  (الكػػػػراـً  ؤالءً ي  ػػػػفػػػظً ِ المَّ مىػػػ عى هػػػػبلن حى  ةً فى ال ِّ  اؿى . قىػػػػحػػػؿِّ ِ الهى مىػػػ عى هػػػػبلن ا حى ٍىػػػفعي رى  ؿ يجػػػبي ، بى
ػ: لى (7)يُّ ًضػالرَّ  ػػٍىػالً كى زى بً  (10)تػزكؿي كى  اءً دى الىِّػػ حػرؼً  (9)حػدكثً ب (8)ي الهىػػادلًفػ تحػذؼي  الضػػهةي  اىػتً ا كى هَّ ت ارى ا  ى

                                                             
 (.2/834تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج( الهرادم، (1
 (.1/646شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج ((2
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفي التقديًر(.(3
 (.1/652( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(4
)قىد( (5 ٌىؿ( كى  شىيءه(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )الى ييحدىثي ًبػ)
 (.1/364الرضي، شرح الكافية )ج ((6
 (.1/364( الرضي، شرح الكافية )ج(7
 )الهىاداي(. ( في )ـ(:(8
 حدكث(.ل: )، ك)ـ((ؾ( في )(9

 ( في )ط(: )يزكؿ(.(10
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ػػ ػػكى  ،فعً الرَّ كى ػػكى  ،اٍىػػلى  ةً مىػػاهً العى كى  اءً دى الىِّػػ ت حػػرؼي ارى  ى ػػ رى الى ) تحػػةي فى  ؾى لً ذى كى ػػ هشػػابٍةً مً فى  (ؿى جي ػػ لمرفػػعً  ةً هَّ الضَّ ف أى  ازى جى
يرفعى 
ؿٍ مِّػقى كى  ،لمهرفػكعً  ةً عىػابً التَّ ا كى ٍىػىَّ   أًلى الهفػردةى  عى التكابً  (1)

 لحركػةً  اإلعػرابً  ةً كىػرى حى  تبعيػةً  ف اسػتىكارً ا ًهػيئن شىػ (2)
ػػالًتػػ البىػػاءً  ًٌ ػػػًفػػ بعيػػدو  غيػػرى  الرفػػػعً  كػػكفي  ،األ ػػؿً  ؼي بلى ًخػػػ يى ي  ٌى ػػلىػػ ًي ىَّػػػ  أًلى الهفػػردً  ا التػػابعً ذى ي  ل ادن ىىػػػهي  افى ك كى

 اىتٍِ. . بً الىَّ  كاجبي  الهىادل الهضاؼي  ذً إً  ،الهضاؼً  ابعً التَّ  ؼً بلى خً بً  ِـّ الضَّ  :مأى   فعً ً الرَّ بى شى لى   ؾى رَّ حى تى لى 
[؛(3)قىٍكليػػوي  ػػػًة أىًلػػؼه ًممى ًلػػؾى ًفػػػي  : ]أىف يكػػكفى ًفػػي آًخػػًر الكى ذى ، أىك هىقمبػػةن كى ثَّػػؿى ػػا هى ػػاًلهىةن كىهى أىم: سى

ػػا: )كىاًىًيتػػً( (4)الىُّدبىػػةً  مىهن ٍىػػا، فتقػػكؿي ًفػػي )أىٍىػػًت( ًبكسػػًر التَّػػاًء عى كيي ًفػػي بىاًب ري ػػا قىػػرَّ كىهى
لىػػك سػػهَّيتى ًبػػػ)قىاهيكا(، ، (5) كى

يػٍػػػً ًً سػًػيػػبىػػكى ميػػ : )كىاقىػػاهيكي(، ىىػػصَّ عى قمػػتى
 ألجػػؿً   ااكن كى  ةً دبىػػالىُّ  لػػؼي أي  كتقمػػبي  ،لمسػػاكىيفً  ( تيحػػذؼي كاكي )قىػػاهيكا (6)

ػػقى اكى ) :ك قمػػتى ذ لىػػإً   المػػبسً  هػػفً أى  ػػمىػػعى كى  ،التػػبسى  (اياهى ػػ كى ٌيػػكى - ًي رتيػػرَّ ا قى ِ هى ػػذى كى  ،(7)تسػػٍيؿً ال فى ًهػػ كذه أخي هى  فَّ إً  :ركى
ٍى  فَّ أًلى  :قيؿى : ]حارً الشَّ  قكؿي  يىزؿي  -غالبه ب/ 121/ؽ الٍاءً  إلحاؽى   يسى مىػفى  [ األلػؼى الَّ إً  فى اكً السَّػ  تمحػؽي الى  اءى ال
 .(8)حه ارً شى  ًي هى عى ا زى هى كى  بسٍكو 

ٍى  م: إلحاؽي أى  [؛ـ يمتبٍس ا لى ذى ا إً ذى ىى : ]كى (9)قىٍكليوي    (اءىىػٌي )كى  (،ايىى ٌي ػ)كىػ بالهضػاؼً  ـ يمتبٍس ا لى ذى إً  اءً ال
ػػٍي ىَّ أًلى   بلى ا فىػػٍى تي إضػػافى   ي ػػحُّ بلى ، فىػػا التعريػػؼي ٍىػػ يفارقي الى  اإلشػػارةً  أسػػهاءى  فَّ إً فىػػ ،ا هضػػافيفً ف يككىىػػأى   يجػػكزي ا الى هى

ًي   ا.افن ضى هي  ف يككفى أى  يجكزي  ًي ىَّ إً فى  (ا ن عى )كى  (،ِمى بٍ حي ) :حكى ىى  ؼً بلى خً بً  يشتب

                                                             
 في )ـ(: )ترفع(. ((1
 في )ـ(: )قبؿ(. ((2
الهكضع الثاىي: ههػا يجػكز فيػً إلحػاؽ الٍػاء ٌػك أف يكػكف فػي وخػر الكمهػة ألػؼ يػراد بياىٍػا، ىحػك: )يػا ربػاي(،  ((3

ػػذا إذا لػػـ يمتػػبس بالهضػػاؼ، فػػبل يقػػاؿ فػػي )حبمػػِ(: )حػػببلي(،  ك)ٌاٌىػػاي(، ك)ٌػػؤالي( بالق ػػر  ألفَّ األلػػؼ خفيػػة، ٌك
ذا ك مت استغىيت عىٍا فحذ ذي الٍاء هخت ة بحاؿ الكقؼ، كا   فتٍا، كتحريكٍا لحف، كأهَّا قكؿ عركة: ]الرجز[ٌك

بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ربِّ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  ًإيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى  رى  أىسى
 

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػراء  بَّػػػػػػػػػػػػػػػػايي  يػػػػػػػػػػػػػػػػا عى  األىجػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  قىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  ًهػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  رى
فضركرة رديئة، كهعذرتً أىًَّ لـ اضطر حيف ك ؿ إلِ التحريؾ لئبل يجتهع ساكىاف في الك ؿ عمػِ غيػر شػرطً  

كٍا، كركيت هكسكرة عمِ أ ػؿ  ٍنا بٍػاء الضػهير. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية حرَّ التقػاء السػاكىيف، كهضػهكهة تشػبي
 (.5/177(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج649-1/648)ج
ا: ىػػػداء (4 ًي الكريهػػة كهػػآثري الحهيػػدة، كا ػػطبلحن لىػػ ( إذا ىػػاح عميػػً، كذكػػرى ًخبلى ( الىدبػػة: لغػػةن: ه ػػدر )ىىػػدىبى الهيػػتى

 (، أك الهتكجػع هىػً، ىحػك: )كاظٍػراي(، بمفػظ: )كا( أك )يػا( عىػد أهػف المػبس. كالهكجً لمهتفجًع عميػً، ىحػك: )كازيػداي
ظٍػار الهىػدكب بعظهػة اإلعػبلـ الىدبػة هػف الق ػد ألف الهػبٍـ  كال الىكرة تىدب  يسػتدعي كذلػؾ شػدتً  أك ٌهيتػًأ كا 
 (.1/179. السيكطي، ٌهع الٍكاهع )جاهعيىن  اهعركفن  يككف أف
 ( في )ط(: )كووىتيً(.(5
 (.2/227سيبكيً، الكتاب )ج( (6
 (.1/185( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ج(7
 (.1/286اليزدم، شرح الشافية )ج ((8
افنا(.(9  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىف يككفى هيضى
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ػػػ) (:ىمىػػػبٍ حي )ي ًفػػػ قػػػاؿي  يي َلى قىٍكليػػػوي: ]فىػػػ ػػػأى –  يقػػػاؿي الى كى  [ه(َلى بٍ حي ػػػػأى )كى  (،ِفعىػػػأى )ي ًفػػػ -ايضن  (،ِعهى
 .(1)يؼي رً الشَّ  ًي الى قى  ؾى ذلً لً  (ايي  ى عى )، كى (ايي عهى أى )، كى (ايي فعى أى ) (:ا ى عى )كى 

 فً ز كى ًبػ افى كىػ كاءه م: سىػأى  [؛ةه سػرى ا كى يىػبمى قى  ,اءه يى  هي ري آخً  اسـو  ؿ  كي  (:ياضً القى ) كً نحً بً  : ]المرادي (2)قىٍكليوي 
 .(يق ً ستى الهي )كى  (،يالً عى تى الهي )كى  (،مرً شتى الهي ػ)كى  ،ـ يكفٍ ك لى أى  (ؿو اعً فى )

  ػارتٍ  ا بالحركػةً ٍىػىَّ   أًلى اءى اليىػ تثبتي  ؾى ىَّ ؤًلى فى   بً ي الىَّ ا فً هَّ : أى يٍّ مً ك عى بي أى  اؿى قى  ا[ا كجرًّ : ]رفعن (3)قىٍكليوي 
 .ا سيجيءي هى كى  ىكيفً التَّ  فى هً  األلؼً  إبداؿً بً  (اين اضً قى  رأيتي )كى  اإلسكافً بً  (ياضً القى  أيتي رى ) :فتقكؿي  ،يحً حً ال َّ كى 

 .ةً افى اإلضى كى  ـً البلَّ بً  ؼو رَّ عى هي  يرى ا غى فن رً ى ى هي  ًً لككىً  ؛ا[يرن قدً تى  باؽو  التنكيفى  فَّ قىٍكليوي: ]أًلى
ػبى قىٍكليوي: ]كى   ،ًً ًهػدى ِ عى مىػعى  هبىػي،  األكؿي كى  ،بالعػارضً  ِ االعتػدادً مىػعى  بىػاءن  م:أى  ا[؛يى في  يحػذً يـ الى عضي

 ؼى قىػكى  دى قىػكى  يػؼى كى  ،اينػكً حٍ ا ىى فنػبلى خً  لػيسى ، كى (4)العػربً  بعػضي كى  :مأى   ي المغةً فً  ؼه بلى خً  الهذككري  ّـَ ، ثي األكثري  كى ٌي كى 
   .(6)روفً القي  فى هً  حرؼو ي أى فً  رشو كى كى  (5)يرو ثً كى  ابفي  اءً اليى بً 

                                                             
 (.1/547( ركف الديف، شرح الشافية )ج(1
فإذا كقفىػا عمػػِ االسػـ الهىقػػكص الهىػكف الهى ػػكب أبػدؿ هػػف تىكيىػً ألفنػػا، ىحػك: )رأيػػت قاضػينا(،  ((2  غيػػر كػػاف كا 

. اليػاء بػرد عميػً الكقػؼ كيجػكز ،(بقػاضو  هػررت)ك ،(قػاضو  ٌػذا): فيقػاؿ بالحػذؼ  عميً الكقؼ :فالهختار هى كب
ذا كاف االسـ الهىقكص غير هىكف، فيدخمػً تحتػً أربعػة أشػياء، األكؿ:  بإثبػات  كال ػحيح فٍػك ،(أؿ) بػػ الهقػركفكا 

: )جاء القاضي(، ك)رأيػت القاضػي(، ك)هػررت بالقاضػي(، كفػي الرفػع كالجػر يجػكز ىحك ،الياء رفعنا، كى بنا، كجرنا
 فيػػً يختػػار كيػػكىس اإلثبػػات، فيػػً يختػػار فالخميػػؿ (قػػاض يػػا): ىحػػك لمىػػداء، تىكيىػػً سػػقط احػػذؼ اليػػاء، الثػػاىي: هػػ

 الخميؿ  هذٌب غيري كرجح الترخيـ، فيً دخؿ كلذلؾ حذؼ، هحؿ الىداء ألف يكىس  هذٌب سيبكيً كرجح الحذؼ،
 ى ػبا  (جػكارم رأيػت): ىحػك ال ػرؼ، لهىػع تىكيىػً سػقط هػاالثالػث:  .بػالكثرة فيرجػع يكثػر كلػـ هجاز، الحذؼ ألف

 كقػؼ فإذا (هكة قاضي): ىحك لئلضافة، تىكيىً سقط هاالرابع:  .الهى كب في تقدـ كها الياء بإثبات عميً فيكقؼ
 بسػببٍا ذٌػب هػا إليػً عػاد عميػً بػالكقؼ اإلضافة زالت لها ألىً: قالكا الهىكف، في الجائزاف الكجٍاف فيً جاز عميً
ػػػك (، 309-4/308ابػػػف عقيػػػؿ، الهسػػػػاعد شػػػرح تسػػػٍيؿ الفكائػػػػد )ج .الهىػػػكف فػػػػي جػػػاز هػػػا فيػػػػً فجػػػاز التىػػػكيف، ٌك

 (.4/8كاألشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج
افىًة(. ( ساقط(3 ـً كىاإلضى  في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًبالبلَّ
 العػػرب هػػف بعربيتػػً يكثػػؽ هػػف بعػػض أفَّ  كيػػكىس الخطػػاب أبػػك كحػػدثىا: ح(4/183فػػي الكتػػاب )ج سػػيبكيً قػػاؿ ((4

 كعهيح. كغازم، راهي ٌذا: يقكؿ
 ٌػػػ( عبػػد ا بػػف كثيػػر الػػدارٌم الهكػػٌي، أبػػك هعبػػد: أحػػد القػػراء السػػبعة. كػػاف قاضػػي الجهاعػػة120( ابػػف كثيػػر)ت(5

ػك فارسػي األ ػؿ. هكلػدي ككفاتػً بهكػة.  . ٌك بهكة. ككاىت حرفتً العطارة. كيسهكف العطار ح داري ا ح فعرؼ بالدارمِّ
 (.4/115)ج اىظر: الزركمي، األعبلـ

ًلكيػػؿِّ ﴿قػػرأ ابػػف كثيػػر اآليػػات اآلتيػػة بإثبػػات اليػػاء كقفنػػا:  ((6 ػػا﴿[، 7]الرعػػد:  ﴾ٌىػػادو  قىػػٍكـو  كى ٍيػػـٍ  هى ًً  ًهػػفٍ  لى  ﴾كىاؿو  ًهػػفٍ  ديكًىػػ
ًً  ًعٍىدى  هىا﴿[ 11]الرعد:  [، كالباقكف بغير ياء، كقػرأ ابػف كثيػر كقػالكف ككرش بإثبػات اليػاء فػي 96]الىحؿ:  ﴾بىاؽو  المَّ

 الهقػػرئ كتػػذكار الهبتػػدئ القػػارئ سػػراج القا ػػح، ابػػف [.25]غػػافر:  ﴾التَّىػػادً  كيىػػٍكـى  الػػتَّبلؽً  يىػػٍكـى  ًلييٍىػػًذرى ﴿قكلػػً تعمػػِ: 
 (.1/264)ج الهىتٍي
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ًي – ػػافى يَّ حى  كبي أى  يخي الشَّ  قاؿى كى   اؿى قىػ، فى ي األقػيسً ًفػ ؼى ًمػاختي ، كى كثري أى  ذؼى الحى  فَّ أى  ؼى بلى  خً : الى (1)-اي رحه
ػ فَّ   أًلى ؿ اإلثبػاتي : بىػيي يػري غى  اؿى قىػ، كى بالعػارضً  االعتػدادً  عػدـى  فيًً  فَّ   أًلى أقيسي  : الحذؼي يٍّ مً ك عى بي أى   ؼه ًلػأى  يي ري ا وًخػهى
ًً مى عى  كقػػؼي يي  (2)(ِتىػػفى ) حػػكى ىى  ػػفى  ،الكمهػػةً  ف ىفػػسً ي ًهػػا الًتػػٍىػػىَّ أى  ال ػػحيحى  فَّ أى  تى بىػػد ثى قىػػ، كى ؼً لً األى ًبػػ يػػ  .(3)اذى ٌىػػ ؾى لً ذى كى

 .  رحً ي الشَّ فً  هذككره  ِ األكؿً مى عى  الفرؽي اىتٍِ. كى 
ػػىَّ إً  اليػػاءي كى  [فػػظً ي المَّ ًفػػ يسى : ]لىػػ(4)قىٍكليػػوي  ػػٍىػػاعً هى تً جٍ اًل   ا حػػذفتٍ هى ػػمى فى  ،التىػػكيفً  عى ا هى ػػهَّ  التىػػكيفي  ذؼى ا حي

 .  (ياضً قى ) :قاؿي يي كى  ،تٍ عى جى رى فى  لمياءً  الهاىعي  ذٌبى  الكقؼً  ألجؿً 
ػينػثً بلى ثي  كفً ىَّػهي ال ي الهق ػكرً م: ًفػأى  [؛(يحن رى )كى  (,اصن عى ) ابً ي بى فً  ؼٍ مى تى خٍ ـ يي لى كقىٍكليوي: ]كى  ك أى  افى ا كى

 .  رَّ ا هى هى كى  يي يرى غى 
ػرى )كى  (،ا ن عى ) ابً ي بى فً  ِ األلؼً مى عى  كقؼي تي كى ]: (6)ًً قىٍكلً ي فً  [رَّ ا مى مى : ]كى (5)قىٍكليوي   ؾى ًلػذى كى  [باتفػاؽو  (يحن

 .  (ياضً قى )ي فً  اءً اليى  ؼً بلى خً بً  خفيفةه  األلؼى  فَّ أًلى 
 .  (ا ن عى )ي فً  ؼً لً األى  اتي ثبى ا ً كى  (يضً اقى )ي فً  الياءً  م: حذؼي أى  ا[؛ذى ىى  جعؿي د يي قى قىٍكليوي: ]كى 
ػرى )كى  (،ا ن عى )ي فً  األلؼي  :ػػػيَّ ىً ػػػازً الػػػهى  بى ٌى ذى هى  فَّ إً فى  [يٍّ نً ازً ممى  لً يَلن لً قىٍكليوي: ]دى   ألػؼي  الكقػؼً  ةى الىػحى  (ِحن

 .  رَّ ا هى هى كى  بلثً الثَّ  حكاؿً ي األى فً  ىكيفً التَّ 
ًٍ  األلػؼى  فَّ ِ أى لىػإً  ذٌػبى  الهبػردى  فَّ إً فىػ [ى المبردً مى قىٍكليوي: ]عى  ػفي ػ الكقػؼً  ا حالػةى هى  األ ػميةي  لػؼي األ يى ًٌ

 . بلثً الثَّ  ي األحكاؿً فً 
يػٍػػػػو[مىػػػعى قىٍكليػػػوي: ]كى  يػٍػػػػً ذى  ى سػًػيػػبىػػكى ػػػفػػػإف سػًػيػػبىػػكى ًٍ  األلػػػؼى  فَّ ِ أى لىػػػإً  بى ٌى ػػػفي  حالػػػةى  التىػػػكيفً  ؼي ًلػػػا أى هى

 .رَّ ا هى هى كى  رِّ الجى كى  الرفعً  الةى حى  األ ميةي  األلؼي كى  ،الى بً 
يػٍػً. الهبردي  إليًً  ا ذٌبى هى كى  [ةن يَّ صمً ت أى انى ك كى قىٍكليوي: ]لى   كسػًػيػػبىػػكى
 . [اءً اليى  كفى دي  خفيفةه  األلؼى  فَّ أًلى ] :اؿى قى  حيثي  [رَّ ا مى مى كى  رؽً الفى ]بً قىٍكليوي: 

ػأى  [؛رٍّ الجى كى  فعً الرَّ  اؿى حى  وي م  ا كي ذى قىٍكليوي: ]ىى   (ياًضػالقى ) ي ىحػكً ًفػ كاإلثبػاتً  ي الحػذؼً ا ًفػىىػا ذكرٍ م: هى
 .رِّ الجى كى  فعً الرَّ  اؿً ي حى فً  افى ا كى ذى إً 

ًي هً  يستفادي  [ي ً حً الصَّ كى فى  صبً النَّ  اؿً ي حى ا فً مَّ أى قىٍكليوي: ]كى  ػ ربً العىػ فى ًهػ فَّ أى  ىػ  كفً ىَّػهي ِ المىػعى  ف يقػؼي هى
  .عكضو  بغيرً  الهى كبً 

                                                             
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(1
 في )ـ(: )فتا(. ((2
 ( في )ؾ(: )ٌىا(.(3
: )قىاًضي((.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((4 ييقاؿي عىٍت، كى  : إلِ قكلً: )فىرىجى
ٌر(.(5 فًع كىالجى اًؿ الرَّ  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًإذىا كىافى ًفي حى
 (.1/622شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((6
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ِكى حى  دى قى كى 
ًً مى عى كى ، (2)مٌ بَّدً األي  فً سى ك الحى بي أى  ؾى لً ذى  (1)  : ]الكافر[(4)ًكلى قى  (3)ِ الهتىبيىى بى  ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىذٍّفٍ  أىالى   نىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىٍذكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتى  فىمى
 

 قىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػي كىىيػػػػػػػػػػػػػػػػكى  قىٍمبنػػػػػػػػػػػػػػػػا لىيٍَّنػػػػػػػػػػػػػػػػتى  كالى  
– الهسػػألةً  ف أقسػػاـً ًهػػكى  ،هق ػػكدةه  رةه ًكػػك ىى أى  ـه مىػػعى  كى ٌيػػم: كى أى  [؛المنقػػكصى  يػػتى ادى ا نى ذى ا ً : ]كى (5)قىٍكليػػوي  

ػػػيٍ أى  ػػػ) :حػػػكى ىى  ال ػػػرؼً  أ/122/ؽ فى ًهػػػ الههىػػػكعي  -اضن ًً  الكقػػػؼي كى  (مارً كى جى ػػػ الهضػػػاؼي كى  ،اءً اليىػػػبً  عميػػػ ي اضً قى ػ)كى
ًً مى عى  بالكقؼً  اإلضافةي  ا زالتً هَّ ً لى ىَّ أًلى  :(6)كاالي قى  ،الىكفً كى  كى ٌي كى  (ةً يىى دً ي الهى اضً قى )كى  (،ةى كَّ هى  ًً لى إً  ادى عى  ي  ا هى  ي

                                                             
 (. 3/1473، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج( اىظر: الهرادم(1
 ٌػػػ( عمػػي بػػف هحهػػد بػف هحهػػد بػػف عبػػد الػػرحيـ الخشػىي. الهعػػركؼ باألبػػدم، كفػػي بعػػض كتػػب680( األيبَّػًدٌم)ت(2

ػا فػي  التراجـ: )األبذم( بالذاؿ، ك)أيبَّدىة(: في كسػط األىػدلس، الـز الشػمكبيف، كأبػا الحسػف الػدباج سػىيف، ف ػار إهاهن
المغػػة كالىحػػك كالشػػعر، لػػً إهػػبلء عمػػِ كتػػاب سػػيبكيً، كعمػػِ اإليضػػاح كالجهػػؿ، كهشػػكؿ األشػػعار السػػتة الجاٌميػػة، 

شيخ أبي حيػاف، ككػاف فقيػرنا. قػاؿ أبػك حيػاف فػي الىضػار: كػاف  كالجزكلية، كقرأ عميً األستاذ أبك جعفر بف الزبير،
(، كالسػػيكطي، 217أحفػػظ هػػف رأيىػػاي بعمػػـ العربيػػة .اىظػػر: الفيركزأبػػادم، البمغػػة فػػي تػػراجـ أئهػػة الىحػػك كالمغػػة )ص

 (. في )ط(: )اآلهدم(.2/199بغية الكعاة )ج
 أىبيػػك الكىػػدم، الكػػكفي الجعفػػي ال ػػهد عبػػد بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف بػػف أحهػػدٌػػػ( 354ت) الهيتىىىبِّػػي الطَّيِّػػبً  بيػػكأ ((3

 الباديػة فػي تىقػؿ ثـ بالشاـ، كىشأ، بالككفة كلد. الهبتكرة كالهعاىي البالغة كالحكـ السائرة األهثاؿ لً :الهيتىىىبِّي الطَّيِّب
 كحظػػي فهدحػػً، حهػػداف ابػػف الدكلػػة سػػيد عمػػِ ككفػػد .ا ػػبي   الشػػعر كقػػاؿ. الىػػاس كأيػػاـ العربيػػة كعمػػـ األدب يطمػػب
 الطيػػب أبػػك فغضػػب كػػافكر، يكلػػً فمػػـ يكليػػً، أف هىػػً كطمػػب اإلخشػػيدم كػػافكر فهػػدح ه ػػر إلػػِ كهضػػِ. عىػػدي

ػػك فػػي طريػػؽ عكدتػػً إلػػِ العػػراؽ بعػػدها ذٌػػب إلػػِ شػػيراز. كلػػً .يٍجػػكي كاى ػػرؼ ( شػػعر ديػػكاف) كقتػػؿ ٌػػك كابىػػً ٌك
 الكتػاب كتبػارم( كحكهػً الهتىبػي أهثػاؿ هػف ىخبة) الدكلة لفخر عباد ابف ال احب جهع كقد. كافيةن  اشركحن  هشركح
 الهكضػػحة الرسػػالة) كالحػاتهي ،(كخ ػػكهً الهتىبػػي بػيف الكسػػاطة) الجرجػػاىي فػألؼ عىػػً، الكتابػػة فػي اكحػػديثن  اقػديهن 
 عبػػػاد ابػػػف كال ػػػاحب ،(الهتىبػػػي حيثيػػػة عػػػف الهىبػػػي ال ػػػبح) كالبػػػديعي ،(شػػػعري كسػػػاقط الطيػػػب أبػػػي سػػػرقات فػػػي
ػا هػف الكتػب. اىظػر:  (عميػً كهػا لػً كهػا الهيتىىىبِّػي الطَّيِّػب أىبيػك) كالثعػالبي ،(الهتىبي شعر هساكئ عف الكشؼ) كغيٌر

 (.1/115(، كالزركمي، األعبلـ )ج4/102(، كالذٌبي، تاريخ بغداد )ج1/36ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج
عمِ الهىكف الهى كب هف غير أف  ( فكقؼاىاسين ) فيً القياس ألف ( ىاسي): قكلًالبيت لمهتىبي، كالتهثيؿ في  ((4

ذا ،يبدلٍا ألفنا ال لمتهثيؿ، ٌك أحهػد (، كالهعػرم، هعجػز 2/185. اىظػر: الهتىبػي، الػديكاف )جبػً يحػتب ال فالهتىبي كا 
 (.4/2065(، كالعيىي، الهقا د الىحكية )ج1/245)ج
ػك قػكؿ الخميػؿ  ألفَّ اليػاء إىَّهػا تسػقط لمتىػكيف،  ((5 إذا ىاديت الهىقكص فالكجػً إثبػات اليػاء، ىحػك: )يػا قاضػي(، ٌك

كالهىػػادل الهعرفػػة ال يدخمػػً التىػػكيف، كاختػػار يػػكىس كسػػيبكيً )يػػا قػػاض( بحػػذؼ اليػػاء كاإلسػػكاف  ألفَّ الىػػداء بػػاب 
غيػػػػر الىػػػداء، ففػػػػي الىػػػػداء أكلػػػِ. سػػػػيبكيً، الكتػػػػاب حػػػذؼ كتغييػػػػر، كلٍػػػذا يدخمػػػػً التػػػػرخيـ، كقػػػد جػػػػاء الحػػػػذؼ فػػػي 

 (.4/184)ج
 (، كاألشػهكىي، شػرح األشػهكىي أللفيػة3/1474( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفيػة ابػف هالػؾ )ج(6

 (.4/8ابف هالؾ )ج
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اٍى بً بسبى  (1)بى ٌى ذى 
ًً  جازى فى  ،ىكيفي التَّ  كى ٌي كى  (2) ػ فيػ ػفى  ؾى ًلػِ ذى مىػكا عى ىىػبى كى  ،ي الهىػكفً ًفػ ا جػازى هى  فَّ أى  كى ٌيػكى  ،ارعن

ػػػػ ًً مى عى  ا كقفػػػػتى ذى إً  لئلضػػػػافةً  ًي ىكىيػػػػ ا سػػػػقطى هى ػػػػ) :حػػػػكى ىى  ،ًى كىىػػػػىي  تى دٍ دى رى  يػػػػ ػػػػقى  ؤالءً ٌى  مػػػػتى قي  قفػػػػتى ا كى ذى ا ً كى  (،يػػػػدو ك زى اضي
ػػقى ) ْٕااشَ ِ: ﴿الى عىػػتى  ًً ِ قكًلػػمىػػعى  اءً رَّ القيػػ بكقػػؼً  ضى رى اعتىػػكى  ،ػػػػافى يَّ ك حى بيػػأى  ؾى ًلػػاؿ ذى . قىػػ(كفى اضي ْٕذِ  ُمِحلِّاآ َغ  (3)﴾الَصاا

ػػػيٍ أى - كيجػػػابي  ،سػػػـً الرى  بػػػاعً تَّ ال ًي ىَّػػػأى بً  :جيػػػبى أي كى  ،كفً الىُّػػػ بحػػػذؼً  ػػػمىػػػعى  اءً رَّ القيػػػ كقػػػؼى  فَّ أى ًبػػػ :-اضن  كقػػػؼه  ا ذكػػػرى ِ هى
ػذ الى إً  ،ؾى لً ذى كىػ ابؽي السَّػ الهضػاؼي  يسى لىػكى  ،هاـً متَّ لً  ي هىافيةه ًٌ كى  ،اعن طٍ قى  اإلضافةً  ةً يَّ ىً  هعى  اختيارم،  ًً فً  عى اىً  هى ف ًهػ يػ

ٌى فً ، كى هاـً التَّ   دً قى   .يدو عً بى بً  يسى لى ـ كى ٍي كلى قى  يخ صي ا هى  ا الجكابً ذى ي 
يػٍػػوً  يػكنسي  اختػارى قىٍكليوي: ]كى  ػ [كسػًػيػػبىػػكى ػ ا الىقػؿي ذى ٌى ًً عى يػٍػػ ػًفػ عى قىػكى ، كى الهشػٍكري  كى ٌيػ ف سػًػيػػبىػػكى  بلـً ي كى

ًً  فَّ أى  ميِّ ك ً الهي  يػٍػ ًي مَّ عى لى كى  ،الخميػػؿً  هذٌبى  اختارى  سػًػيػػبىػػكى
 .ـو مى قى  سبؽي  (4)

ػفى  :اؿى قىػ حيػثي  [كتً السَّػ اءً ٌىػ لحػاؽي ا ً كى ]: ًً قىٍكلً  ي شرحً م: فً أى  [؛ف قريبو عى  ؾى لً ذى ا كى منى ]قي  :(5)قىٍكليوي  ف هى
 .  يً رً ِ وخً لى ا إً ٍى كتسكيىً  الياءً  بإثباتً  (يهً بلى غي ) ي الكقؼً فً  اؿى قى  (يهً بلى غي )اء يى  :مأى   ؾى رَّ حى 

 .  (6)الهف ؿً ي ر فً كى ا ذى م: هى أى  [؛ؾى لً ذى  فَّ أى  كى ىي قىٍكليوي: ]كى 
 ا.ٍى تسكيىً كى  اءً اليى  م: بإثباتً أى  [؛باإلثباتً  الكقؼى  فَّ أى قىٍكليوي: ]بً 
 . قؼً الكى  كفي م: كى أى  ا[؛يحن حً صى  ؾى لً ذى  ليسى قىٍكليوي: ]كى 
ػ ةً غىػِ لي مىػعى  ا اإلثباتي هَّ م: أى أى  [؛األكثري  كى يي فى  ا األكؿي مَّ قىٍكليوي: ]أى  ػف تى هى ػخى  ؾى رَّ حى  ، ػحيحو  غيػري فى  ةن ا ى

 ض. .األكثري  كى ٍي فى 
                                                             

 (: )ذٌبت(( في )ـ(1
ٍنا(.(2  ( في )ؾ(: )تشبي
 [.1( ]الهائدة: (3
 في )ـ(: )أ مً(. ((4
ٍيكى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((5  (.األكثري  فى
ذكر الزهخشرم في الهف ػؿ أىَّػً يقػاؿ: غبلهػي بإسػكاف اليػاء كغبلهيػً بإلحػاؽ الٍػاء فػيهف حػرؾ فػي الك ػؿ،  ((6

ػك  كغبلـٍ بحذؼ الياء فيهف أسكف في الك ؿ، قاؿ الجاربردم: كالحؽ ها ذكري ابف الحاجػب فػي شػرح الهف ػؿ، ٌك
ٌػك لغػة هػف حػرؾ، كالكقػؼ بالحػذؼ إىَّهػا ٌػك لغػة  أفَّ ذلؾ ليس عمِ إطبلقً  ألىًَّ يؤذف بأفَّ الكقؼ باإلثبػات إىَّهػا

ػا األكؿ: فٍػػك األكثػر، كقػد يحػػذؼ هػف يحػػرؾ فػي الك ػػؿ كهػا فػػي  ا، أهَّ هػف سػكف فػػي الك ػؿ، كلػػيس ذلػؾ  ػػحيحن
ًي  وتاًىيى  فىها﴿قكلً تعالِ:  فػي قػراءة أبػي عهػرك، كقػالكف، كحفػص بخػبلؼ، كفػي قػراءة كرش بػبل  [36: الىهػؿ﴾ ]المَّ

ػأ خبلؼ، فيككف عمِ  هذٌبً قراءة كرش غير  ػحيحة  ألىَّػً ك ػؿ هتحركنػا ككقػؼ بالحػذؼ هػف غيػر خػبلؼ، كأهَّ
الثػاىي: فػؤلفَّ األف ػح الكقػؼ عميػً بإثبػات اليػاء، فػإفَّ )جػاءىي غبلهػي( بإثبػات اليػاء فػي الك ػؿ سػاكىة، كالكقػػؼ 

ػػٍكؼه  الى  ًعبىػػادً  يىػػا﴿عميػً بإثباتٍػػا أف ػػح، قػػاؿ ا تعػالِ:  ـي  خى مىػٍيكي [ فمكػػؿ هػػف أثبتػً فػػي سػػاكىة فػػي 68زخػػرؼ: ]ال ﴾عى
الك ػػؿ كقػػؼ عميٍػػا سػػاكىة، ككػػذلؾ جهيػػع هػػا فػػي القػػروف إال فػػي هكاضػػع يسػػيرة حػػذفت خط ػػا فقرأٌػػا بعضػػٍـ عمػػِ 

(، كابػػػف الحاجػػػب، اإليضػػػاح فػػػي شػػػرح 480الىحػػػك الػػػذم ذكػػػرة. الزهخشػػػرم، الهف ػػػؿ فػػػي  ػػػىعة اإلعػػػراب )ص
 (.654-1/651شرح الجاربردم )ج (، كشاٌيف، هجهكعة الشافية،2/318الهف ؿ )ج
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 .  ؾى رَّ ف حى هى لً  باإلثباتً  الكقؼي  كى ٌي م: كى أى  [؛ا األكؿي مَّ قىٍكليوي: ]أى 
ػػ كى م: الى أى  [؛كثػري األى  كى ييػػقىٍكليػوي: ]فى  ًً ا يقتًضػهى ػبً  األكؿي  السػػابؽي  الكػبلـي  ي ػ ةً يهى هً ضى  ًً ًىػػعيً ف تى ًهػ يي عػػدى ا بى هى

 .  ؿٍ هَّ أى تى فى  ،ًلى 
ػ [ؼي حػذً د يى قى : ]كى (1)قىٍكليوي  ػف يي هى ػ ةي غىػلي  اإلثبػاتً بً  ؾي رِّ حى ػهى ػخى  ؾى رَّ ف حى ػبً  الكقػؼً  كفي كىػكى  ةن ا ى  ةي غىػلي  ذؼً الحى

 ض. .ةن ا ى خى  فى كَّ ف سى هى 
 .ةً ثى بلى الثَّ  فى هً  ؿٍّ ف كي م: عى أى  [؛ؼو َلى خً بً  فصى حى كى  كفى الي قى ك كى مرو ي عى بً أى  ةً اءى رى ي قً قىٍكليوي: ]فً 

ػبً  كفى ؤي قػػرى يى  الءً ؤي ٌىػ فَّ أى  ـٍ مىػاعٍ  [كفى الي قىػ: ]كى (2)قىٍكليػوي   ًي مي اً ػػحى  [ؼو بلى ًخػبً ] :اؿى ا قىػذى ٍىػمً فى  ،اإلسػكافً كى  ذؼً الحى
ٍي هً  فَّ أى   ـ. ى

ػػػ يػػػري غى  رشو كى  ةي اءى رى ًقػػػ وً ًبػػػىى ذٍ ى مى مىػػػعى  يكػػػكفي : ]فى (3)قىٍكليػػػوي  ػػػم: كى أى  [؛ةو يحى حً صى  ةً بلثىػػػالثَّ  ةي اءى رى ا ًقػػػذى كى
ٍى الكى  دً حى ي أى فً  (4)يةى اقً البى   .يفً ج

ػ يػري غى فى  طٍ قى فى  فى كَّ ف سى هى  ةً غى ِ لي مى عى  م: الحذؼي أى  ي[؛انً الثَّ ا مَّ أى : ]كى (5)قىٍكليوي   .األف ػحى  (6)ًىَّػ  أًلى يحو حً  ى
 ض.

ًي:  ا[يىػػاتً ثبى  ً بً  يػػوً مى عى  قىٍكليػػوي: ]الكقػػؼي  ػػ كى ٌيػػكى  ،يي ري بىػػخى  (ف ػػحه أى )كى  ،هبتػػدأه  [الكقػػؼي ]قىٍكليػػ  بػػري خى  يً رً بىػػخى  عى هى
 .[يىً اءى جى  فَّ إً فى ]: ًً قىٍكلً ي فً  (فَّ إً )

ػػ ؿَّ كيػػقىٍكليػػوي: ]فى  ػػيىػػتى بى ثٍ ف أى مى ػػٍىػػتى بى ثٍ أى  [صػػؿً ي الكى ًفػػ ةن نى اكً ا سى ًً فً  ةن ىى اكً ا سى ، عي افً ىىػػ :يػػ
 ابػػفي ك، كى هػػرو ك عى بيػػأى كى  

ٍى مى كا عى في قى كى كى  ،رو اهً عى   .ؾى لً ذى ا كى ي
 ض. .ـي خَّ رى ا يي ذى لً كى ، يً يرً ف غى هً  ذؼً الحى ِ بً كلى أى  ؿً كِّ أى تى الهي  كفً كى لً   ةً هَّ مضَّ لً  [اءً اليى   ثباتً : ]بً (7)قىٍكليوي 

ػفى الهي )ي ًفػ [هي رى كىػم ذى الػذً  حػكً ى النَّ مى قىٍكليوي: ]عى  ػًهػ (8)(ؿً  َّ ػمىػعى  اءً اليىػ ذؼً ف حى ي ًفػ فً كِّ سىػالهي  ذٌبً ِ هى
 ي.اىً ي الثَّ  فً الى كى  ؿً كَّ ي األى  فً الى  هستقيـو  غيري  ؿً  َّ فى الهي  بي احً  ى  يي رى كى ا ذى هى  فَّ أى  رى ٍى ظى فى  ، ؿً الكى 

                                                             
ةن(.(1 ا ى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )سىكَّفى خى
ٍيـ(.، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في )ؾ( ( ساقط(2 ًي أىفَّ ًهى اً مي  حى
كىذىاساقط في )ـ(: إلِ قكلً: ) ((3  (.الثَّبلثىةً  ًقرىاءىةي  كى
 ( في )ـ(: )الباقيف(.(4
اءىًىي(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (5  )فىًإفَّ جى
 في )ط(: )ألف(. ((6
ًؿ كىالى ًفي الثَّاًىي(.(7  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )الى ًفي األىكَّ
 .(480ص) اإلعراب  ىعة في الهف ؿ الزهخشرم، ((8



777 
 

ػػيىػػ) :حػػكً ي نى ًفػػ اءً اليىػػ ثبػػاتً ى إً مىػػكا عى قيػػفى قىٍكليػػوي: ]اتٍّ  ػػ ب/122/ؽ (1)(رما مي ي ًفػػ االخػػتَلؼً  عى مى
ػػ) ػػٍىػػػهي كٌى أى  ،اٌىػػغيرً كى  الىػػػداءً   ػػكرةً  بػػػيفى  فرقػػةً التَّ  فى ًهػػػ [(ينً اءى جى ػػػ بلـي ا كى ػػفى الهي كى  (2)تفً الهى ػػػكى  ،(3)ؿً  َّ ػػػًٍ بً  حى رَّ  ى ا هى
ًٍ رحى ي شىػفً  ؼي ىِّ  ى الهي  اهى ي

ي ًفػ رؽى  فىػالى  ًي ىَّػأى  يً يػرً غى كى  (5)ػػػؾو ػالً هى  ابػػػفً  طػبلؽي إً  يًً ًضػقتى م يى الػذً ، كى كفى حي ارً الشَّػ ًي عىػبً تى فى  (4)
ًٍ مى عى  صَّ ىىػكى  ،ؿً بلى ٍخػئًل لً   اٌىػيرً غى كى  اءً دى الىِّ  كرةً  ي  ًء بيفى االيى  اتً بى ثٍ إً  كبً جي كي  ػي ػؿ فً يػػػي مً الخى كى  ا يػكىسي يعنػهً ا جى هى  ايي كىػا حى يهى
ػبيػأى  ًً  قػاؿى ، كى (6)يدو عً ك سى يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى

 اؿى قىػػ، كى (مرً ا هيػذى ٌىػ) :ؼى ًقػػا كي ذى إً  (رهيػ)ي ًفػ -يػػكىس كالخميػػػؿ يعىػي- االى قىػكى  :(7)
ـى  ذكػػرى كى  الت ػػكيرى  ف أطمػػؽى أى  بعػػدى  ا لشػػيخًً عنػػبى تى   (8)مُّ الػػهػػػػراد ػػلىػػكى  ،باإلجحػػاؼً  ؿى مَّػػعى ، كى الحكػػ ػػ اءي اليىػػ تً فى ذً ك حي ا هى

ػ لً بلن ٍ ػا كى ٍى إثباتي   يهكفي : الى متي ، قي -اضن يٍ أى – الك ؿً  ةً الى ي حى فً  ـه زً ا الى ذى ٌى  :تى مٍ ف قي إً : فى ًي  َّ ىى   الجهػعً  فى ًهػ ا يمػزـي هى
ػػ بػػيفى  ػػلى اىتٍػػِ. كى  .يحػػذؼي  التىػػكيفى  فَّ إً فىػػ ،الكقػػؼً  ؼً بلى ًخػػبً  اكىيفً السَّ  ،الىػػداءً بً  الت ػػكيرى  ق ػػدى  الزهخشػػرمَّ  ؿَّ عى
ػػفى فى  ًً مى عى  االتفػػاؽً  (10)ٍ ػػػدى قى  (9)اله ػػىؼي  ـى ًٍ ػػفى  ،يػػػ ػػػلً  يً يػػرً ي غى ًفػػ ؼً بلى الخً ًبػػػ حى رَّ  ى  فَّ ِ أى مىػػػِ عى عىىػػالهى  فى ًهػػػ ايي بػػدى ا أى هى

ػػا ً كى  الكقػػؼً  ةى الىػػحى  هىتػػؼو  الهكجػػبى  اإلعػػبلؿى  ػػارً عى  افى ف كى ػػيٍ أى -ا، كى ضن ػػ ًي ميػػعٍ جى  -اضن ػػًفػػ (اضو قى ػ)كى  الحػػذؼً  كازً ي جى
ػمىػعى  ذو ًئػيىى حً  ًً كًىػكى  اءى لغىػإً  يًضػقتى يى  ًً فً كى  ،دو اًحػكى  رؼو ِ حى ًً فً  اإلثبػاتى  فَّ إً  :اؿى قىػف يي  أى الَّ ، إً عػده بي  يػ كا ميػعى د جى قىػكى  .كثػري أى  يػ
   ا.هن مى عى  (يفى كى ) عي ارً ضى هي  (11)ًفي(تى ) :كى حٍ ىى  ،يي اؤي ت فى فى ذً ا حي هى  اإلثباتً  ي كجكبً فً  (رو هي ) ثؿى هً 

                                                             
(، ىقمت حركة ٌهزتً إلِ الراء، ثّـَ حػذفت الٍهػزة، ك (1 ّـَ ( أ ؿ الكمهة )هيٍرًئيي ، فمػك حػذفكا اسػتثقاالن  حػذفت الضػهةثػ

ا–الياء  (،  -أيضن ألخمك بالكمهة هف غير إعبلؿ هكجب، كقكلىا هف غير إعبلؿ هكجب احتػراز هػف ىحػك: )ٌػذا هػرو
ػا ىحػك: )ري زيػدنا( فؤلىػً هجػزـك أك فػي حكػـ الهجػزـك عمػِ االخػتبلؼ فيػً. شػاٌيف،  فإف الحذؼ فيٍا لئلعػبلؿ، كأهَّ

 (.1/655هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 (.80الحاجب، هتف الشافية )ص ابف( (2
 (.477( الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص(3
 (.2/309شرح الهف ؿ )ج( ابف الحاجب، اإليضاح في (4
 (:71(. كقاؿ في األلفية )ص4/1986( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(5

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ًذم التٍَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكيًف ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعىٍكًس كى  كىغى
 

كـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي دِّ اٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اقتيًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك هي  رى
 كعمِ ٌذا هشِ شراح األلفية، كلـ يفرقكا بيف الىداء كغيري. 

 (.5/56، شرح كتاب سيبكيً )ج( السيرافي(6
 (.4/184سيبكيً، الكتاب )ج ((7
 (.   3/1475( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(8
 ( في )ط(: )اله ؼ(.(9

 )ق د(: ساقط في )ؾ(، كفي )ط(: )ق ر(. ((10
 ( في )ط(: )يقي(، ك)كقِ(. كفي )ـ(: )ىفِ(.(11
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ػ ًً ًبػ يتى هَّ سىػ يفى ًحػ ؾى ىَّػإً فى  :(1)ًً يخً شىػا لً عنػبى تى  عػقػػيؿو  ابفي  قاؿى  ًً مى عى  قفػتى ا كى ذى إً ، فىػ(2)ب(شى ػ)كىػ ارى  ى  تى دٍ دَّ رى  يػ
ػ، كى بو اًقػعى  هي بلى ًبػ دو احً كى   ؿو ِ أى مى عى  ِ االسـي قى بٍ  يى بلَّ ئى لً   متىكيفً لً  الهحذكفةى  اءى اليى   . ػؿً الكى  ةى الىػحى  بو اًقػعى  هي بلى ًبػ جى رى خى

ًٌ الظَّ اىتٍِ. كى  ٌي هى ٍي يىى بً  ؽى رَّ ا فى هى كى  يً يرً غى كى  أ/123/ؽ اءً دى الىِّ  بيفى  -اضن يٍ أى – (3)اىى ٌي  ؽي رً فى يي  ؼى ىِّ  ى الهي  فَّ أى  ري ا  .اؾى ىى ا 
ى (4)قىٍكليػػوي  ًً فً  يجػػكزي  ًي ىَّػػإً فى  (ياًضػػقى )اء يىػػ ؼً بلى ًخػػبً  [الكممػػةً كا بً م ػػخى : ]ألى ػػ يػػ  يبقػػِ الى  ًي ىَّػػ  أًلى اءً اليىػػ ذؼي حى

ػمىػعى  ًً اًئػقى ِ بى لىػإً ل دَّ ف أى ا ً كى  ؾى ًلػذى  فَّ إً ، فىػ(رو ا هيػذى ٌى )ف هً  اءً اليى  ذؼً حى  ؼً بلى خً بً كى  ،يٍّ  مً أى  كاحدو  ِ حرؼو مى عى   رؼو ِ حى
ػتً اقٍ  (5)افى كػػلى  ،أ ػػميٍّ  كاحػدو   بلى فىػػ ،اءً اليىػػ فى  ًهػػالن بلى ٍعػإً   يكجػػبي الى  ًي ىَّػػإً ، فى الكقػؼً  ؼً بلى ًخػػبً  القياسػػيَّ  اإلعػػبلؿى  يي اؤي ضى
 .ًً بً سبى بً  الكمهةً  إجحاؼي  يجكزي 

 .ىكيفي التَّ كى  اءي ا اليى هى ٌي كى  ،يفً ىى اكً السَّ  اءي قى التً  كى ٌي كى  [ؿً إلعَلى لً  يوً فً  الحذؼى  فَّ  ً قىٍكليوي: ]فى 
ِ مىػا عى ٍىػبً  كتػبي يي كى  ،اءو ٌى  كفً دي بً  رجً ي الدى فً  ًً بً  (7)ظى فِّ مي تي  ا األهرً ذى ٌى  هثؿي  [((6)ادن يٍ ه زى رى : )كحٍ ا نى مَّ أى قىٍكليوي: ]كى 

 .  طِّ ي الخى فً  ًي اىي يى ي بى تً اآل األ ؿً 
 .ال حيحي  كى ٌي كى  ،الب رييف هذٌبي  :ياىً كالثَّ  ،الككفييف هذٌبي  :األكؿي  [يوً فً  ى االختَلؼً مى عى ]قىٍكليوي: 
مىػػى االخػػتَلًؼ ًفيػػًو[؛ :(8)قىٍكليػػوي  ًً   الكػػكفييفى  عىػػدى  الهخاطػػبً  ي أهػرً ًفػػ كمهػػةً ال رً وًخػػًفػػي  أىم: ]عى  لككىػػ

ًً   الب ػرييفى  عىػدى  الهجزكـً  ي حكـي فً كى  ،البلـً بً  األهرً  فى ـ هً ٌي ا عىدى كذن أخي هى  ِ مىػـ عى ٌي عىػدى  رً اآلًخػ هكقػكؼي  لككىػ
ًً مى كا عى ا حكهي هى ىَّ ا ً كى  ،البىاءً  ٍن شبً تى  ؾى لً ذى بً  ي ٍي هً  كاحدو  ؿَّ كى  فَّ إً  ف حيثي هً  األهرً  الـي  ا فيًً هى ً بً ا لى ي  .الفعؿً  ا طمبي ى

ثباتي قىٍكليوي: ]كى   :(الػبً الطَّ  بغيػةً )ي ًفػ اؿى قىػ ،يحه ً ػي فى كافً القىػكى  (9)ؿً اً ػكى ي الفى ا ًفػهى ٍي كحػذفي  [اليػاءً كى  الكاكً  ا 
ْٕالِ ﴿ ي:الى عىػتى  ًي كلىػقى  ؿً ا ً كى الفى  فى هً  فيًً  دى رى ا كى هَّ هً كى  .ىتٍيا .قيسي أ ثباتي اإلكى  اللَ  ُكىَاا َماا َرلِاكَ ﴿  ،(10)﴾َْٔضاشِ  َّلَِرا ََ

                                                             
 (.4/308ابف عقيؿ، الهساعد عمِ تسٍيؿ الفكائد )ج ((1
(  ليسػػتقيـ الهعىػػِ، ألىٍػػا كردت فػػي كتػػاب الهسػػاعد (2 ( فػػي )ط(، ك)ـ(، ك)ؾ(: )كشػػبح(، كال ػػكاب أىٍَّػػا )كشػػبو

 بٍذا المفظ. البف عقيؿ
 )ؾ(: )ٌاٌىا(. ( في(3
4).) ا اليىاءي كىالتَّىكيفي ٌيهى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
 في )ط(: )لكف(، كال كاب أىٍا )لكاف(  ألفَّ ها بعدٌا كتب هرفكعنا كها بعد )لكف( يككف هى كبنا. ((5
 ( )زيدنا(: ساقط في )ـ(.(6
 ( في )ؾ(: )بمفظ(.(7
 )طمبي الفعًؿ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (8
ػػه الهىف ػػؿ الكػػبلـ ٌػػيالفا ػػمة: خا ػػة بػػالقروف:  ((9 ، رأس كغيػػر ويػػة رأس يكػػكف قػػد الهىف ػػؿ كالكػػبلـ ،بعػػدي اهَّ

، كالفا ػمة ببلغػػة، ويػػة رأس فا ػمة كػؿ كلػػيس فا ػمة ويػػة رأس كػؿكعمػِ ٌػذا قػػد تكػكف الفا ػػمة رأس أيػة أك ال، ف
ػػا القافيػػة: خا ػػة بالشػػعر: ٌػػي  ػػا تيتبػػعي بعضػػٍا كالسػػجع قبػػيح. أهَّ أكاخػػر األبيػػات الشػػعرية، هػػف قفػػكت، كػػأفَّ أكاخٌر

اف في عمـك القروف )ج رم، ال حاح )ج1/53ببعض. الزركش، البٌر  (.4/2466(، كالجٌك
 [.4: ( ]الفجر(10
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ػػكى  (1)﴾وَْثا ِ  ًٍ فً  اإلثبػػاتً بً  د كقػػؼى قىػكى  ،ويػػةو  أسى رى  ليسػتى كى  ،الكػػبلـً  ف هقػاطعً ا ًهػػذً ٌى ػي ي القػػكافً  فى ًهػػكى ، يػرو ثً كى  ا ابػػفي هى
 ]الكاهؿ[ :(2)يرو ٌى زي  كؿي قى 

مىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػتى  تىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػًرم كىأىرىاؾى  ػػػػػػػػػػػػػػػػا خى بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى  كى
 

َـّ  يىٍخميػػػػػػػػػػػؽي  ػػػػػػػػػػػػضي اٍلقىػػػػػػػػػػػٍكـً    يىٍفػػػػػػػػػػػًرم الى  ثيػػػػػػػػػػػ
 ،الشػعرً  إلطػبلؽً   (4)يػاءن  لحػؽى أ ّـَ ثيػ ،اءي اليىػ فحػذفتً  القطػعي  كى ٌيػكى  (مرً الفى )ف هً  (مرً فٍ  يى الى ) فَّ أى : كى (3)مُّ دً يىز ال اؿى قى  

ػػكى  لئلطػػبلؽً  اتً اءى اليىػػ بعػػضي  ف يكػػكفى ي أى تػػأبى  الف ػػاحةى  فَّ أًلى   الػػبلـى  اءي اليىػػ يً ذً ٌىػػ ف تكػػكفى أى   جػػائزه الى كى  ا ٍى بعضي
ػمىػعى  تقػدري  ؾى ىَّ أى  :ي البيتً عىى هى كى  ،أ ميةن  ىتٍػي. ا .يري قػدً التَّ  (:ؽي ٍمػالخى )كى  ،ؾى لً ذى كىػ لػيسى  القػكـً  بعػضي كى  ،ري قػدِّ ا تي ِ هى

يػٍػػػػً هػػذٌبي كى  سػًػيػػبىػػكى
 الػػػفػػػػػػراء كأجػػػازى  .ي الشػػػعرً  ًفػػالَّ إً   يجػػػكزي ي الى القػػػكافً كى  الفكا ػػػؿً  ي غيػػرً ًفػػػ الحػػػذؼى  فَّ أى  (5)

ػػالػػذً كى  ،الكسػػرةً  لداللػػةً   الفعػػؿً كى  االسػػـً  فى ًهػػ اءً اليىػػ حػػذؼى  يػٍػػػً ا قػػكؿي اعن هى سىػػ حَّ م  ى  بعػػضي  حػػذؼى  ،ـعىػػىى  ،سػًػيػػبىػػكى
 .(6)﴾َدَػانِ  َّلَِرا الَذاعِ ﴿ :كى حٍ ىى  ،اله حؼً  رسـً ا لً اعن بى تِّ اا هى ًٌ يرً ي غى فً  اءً رَّ القي 

ٍىػػهً  ؿى دًخػػأي  [المخاطبػػةً  ي الكاحػػدةً ًفػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػ اءي يىػػ ا االسػػتعهاؿً ذى ٌىػػ يا ًفػػى ِ ًبػػأى  ةً اءى رى ًقػػكى  ـً مِّ كى تى الهي
ٌَاااااوَهِ ﴿، ك(8)﴾أَْكااااَشَمهِ  َستِّاااآ﴿ :ي الكقػػػػؼً ًفػػػػ (7)يً يػػػػرً غى كى  كهػػػػرو عى  ػػػػ قػػػػكؿً كى كى  ،(9)﴾أَ  ب/123/ؽ :(10)رً اعً الشَّ

 ]الهتقارب[
 الػػػػػػػػػػػػػػػًبَل اٍرًتيىػػػػػػػػػػػػػػػاًدم يىٍمنىعىنٍّػػػػػػػػػػػػػػػي فىيىػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ 

 
ػػػػػػػػػػػػػذىرً  ًمػػػػػػػػػػػػػفٍ  دى   ػػػػػػػػػػػػػٍكتً  حى  يىػػػػػػػػػػػػػٍأًتيىفٍ  أفٍ  المى

  
                                                             

 [.64( ]الكٍؼ: (1
يػػر،  ((2  .(يفػػرم): كاأل ػػؿ. القافيػػة لهكػػاف الفعػػؿ وخػػر هػػف اليػػاء حػػذؼ حيػػث (رٍفػػيى ): قكلػػً فػػي كالشػػاٌدالبيػػت لٌز

ير، الػديكاف اىظر:  (، كابػف جىػي، سػر  ػىاعة اإلعػراب 2/388كابػف السػراج، األ ػكؿ فػي الىحػك)ج (،94)صٌز
 (.2/302(، كالرضي، شرح الشافية )ج5/229كاب يعيش، شرح الهف ؿ )ج (،2/520)ج
 (.391-1/390( اليزدم، شرح الشافية )ج(3
 ( في )ؾ(: )ياء إطبلؽ(.(4
 (.4/185سيبكيً، الكتاب )ج ((5
 [.186البقرة: ( ](6
 ك ػؿ فػي يػاء بغيػر (أٌػىف)ك (أكػرهف) كالكسػائي ،كحهػزة ،عػاهر كابػف ،كعا ػـ ،قىبػؿ ركاية في كثير ابف قرأ ((7
ا أبػك عهػرك، فقػد كقؼ كال  فػي اليػاء بغيػر أـ باليػاء قػرأت كيػؼ أبػالِ هػا :يقػكؿ عهػرك أبػك كػاف اليزيػدم: كقػاؿ. أهَّ

 (.1/684. هجاٌد، السبعة في القراءات )جالكتاب فعمِ الكقؼ افأهَّ  ،الك ؿ
 [.15: ( ]الفجر(8
 [.16( ]الفجر: (9

(، كالهحتسػػػب البػػػف جىػػػي 4/324(، كفػػػي الهقا ػػػد الىحكيػػػة لمعيىػػػي )ج65البيػػػت لؤلعشػػػِ فػػػي ديكاىػػػً )ص ((10
هػػع الٍكا3/11(، كبػػبل ىسػػبة فػػي شػػرح األشػػهكىي أللفيػػة ابػػف هالػػؾ )ج1/349)ج (، 2/78هػػع لمسػػػيكطي )ج(، ٌك

كالشػػاٌد فػػي قكلػػً: )أف يػػأتيٍف( حيػػث حػػذؼ اليػػاء هػػف وخػػر الفعػػؿ  لهكػػاف القافيػػة، كاأل ػػؿ: )يػػأتيىي(. كفػػي البيػػت 
 .استفٍاـ بعد لكقكعً  التككيد بىكف الهضارع الفعؿ أكد حيث (يىِّ يهىعى  ٌؿشاٌد ىحكم في قكلً: )
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ػػػ : ]بخػػػَلؼً (1)قىٍكليػػػوي  ػػػًٍ الً هثى أى كى  (ارـً )كى  (،كغػػػزي يى  يػػػده زى )ي ا ًفػػػٍى ف حػػػذفً ًهػػػ [ـى دَّ قىػػػا تى مى ي افً كى ي القىػػػا ًفػػػهى
  .ض .ؿً ا ً كى الفى كى 

يػٍػو نشدى أى قىٍكليوي: ]كى   .الجهعً  اكً كى  بحذؼً  [سػًػيػػبىػػكى
يػٍػػػو[ نشػػدى أى كى ]قىٍكليػػوي:  ػػ سػػهعتي  (2)ًً اًبػػتى ي كً ًفػػ سػًػيػػبىػػكى ػػهى ٌى ػػذى ف يػػركل   :(3)يي يىشػػدي  بً رى العىػػ فى ًهػػ عرى ا الشِّ

 ]البسيط[
ابنا اي  ييٍبًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ال ـي  أٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ٍكتييي  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
 

ػػػػػػػدىاةً  بىٍعػػػػػػػدى  أٍدرً  لىػػػػػػػـ  ػػػػػػػا البىػػػػػػػٍيفً  غى ػػػػػػػنىعٍ  مى  صى
ىىعيكا(، يريدي   ٍى هً  ،لخرى أي  بياته أى  -ايضن أى – فيًً كى  ) ى ًي ى  ]البسيط[ :(4)ا قىٍكلي

ػػػػػػػػػػػػػػػكده  ًبأىٍعَلًقػػػػػػػػػػػػػػػوً  طىافىػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  اًنيَّػػػػػػػػػػػػػػػةه  خي  يىمى
 

ػػػػػػػا بىٍكػػػػػػػرو  ًمػػػػػػػف العىػػػػػػػراًنيفى  تىػػػػػػػٍدعيك  مى ػػػػػػػعٍ  كى مى  جى
 ]الطكيؿ[ :(5)رً اآلخى  كؿي قى كى  (،كاعي هى جى ) يريدي   

ٍيػػػػػػػػػتي  زى ػػػػػػػػػوي  بالمًدينػػػػػػػػػة أٍركىل ابػػػػػػػػػفى  جى  (6)قىرضى
 

قيمػػػػػػػػػػػػػتي   ًدينىػػػػػػػػػػػػػةً  لشيػػػػػػػػػػػػػفَّاعً  كى  أٍكًجػػػػػػػػػػػػػؼٍ  المى
ةى رى ىتى عى  كؿي قى كى  (،كافي كجً أى ) يريدي  

 ]الكاهؿ[ :(7)
                                                             

 (.الجهعً  كىاكً  بحذؼً قط في )ؾ(، )ـ(: إلِ قكلً: )سا ((1
 (.4/212( سيبكيً، الكتاب )ج(2
: كاأل ػػؿ. القافيػػة لهكػػاف الرفػػع، ضػػهير الػػكاك، حػػذؼ حيػػث ( ػػىع): قكلػػً فػػي الشػػاٌد، هقبػػؿ بػػف تهػػيـالبيػػت ل ((3

 (.2/306(، كالرضي، شرح الشافية )ج4/211(، كسيبكيً، الكتاب )ج168) ىعكا(. اىظر: هقبؿ، الديكاف )ص
البيػػت لتهػػيـ بػػف هقبػػؿ، كالشػػاٌد فػػي قكلػػً: )جهػػع( حيػػث حػػذؼ الػػكاك  لهكػػاف القافيػػة، كاأل ػػؿ )جهعػػكا(. ابػػف  ((4

(، كالعػػػكتبي، 2/384(، كالسػػيرافي، شػػػرح أبيػػات سػػػيبكيً )ج4/212(، كسػػيبكيً، الكتػػػاب )ج170)هقبػػؿ، الػػػديكاف 
 (.1/202اإلباىة في المغة العربية )ج

(، كركم البيػػػػت فػػػػي شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيً 4/212(، كالكتػػػػاب )ج94ىػػػػً )صالبيػػػػت لتهػػػػيـ بػػػػف هقبػػػػؿ فػػػػي ديكا ((5
 عثهػاف: (أركل ابػف)ك( بمفػظ: )جزيػت ابػف أكفػِ(. 2/138(، كالتػذييؿ كالتكهيػؿ ألبػي حيػاف )ج5/82لمسيرافي )ج

: كالقػرض  ػىع، ها هثؿ بً  ىعت: أم ( قرضً جزيتً)ك ألٌهً، عثهاف اأخن  ككاف عقبة، بف الكليد أك عفاف، بف
كالشػػاٌد فػي قكلػػً: )أكجػؼ(، حيػػث حػذؼ الػػكاك، كاأل ػػؿ:  .أسػرعكا: (أكجفػػكاك) ،إسػاءة أك إحسػػاف، هػف أسػػمفتً هػا

 )أجفكا(.
 ( في )ط(: )جزيت أكفِ بالهديىة(.(6
 العػرب فرسػاف أشػٍر: العبسػي قػراد بػف هعاكيػة بػف عهػرك بػف شػداد بػف عىتػرة( ٌػػ ؽ22ىحػك ت)العبسػي عىترة ((7
 ككػاف. هىٍػا السػكاد إليػً سػرل زبيبػة، اسػهٍا حبشػية أهػً. ىجػد أٌػؿ هػف. األكلػِ الطبقػة شػعراء كهػف الجاٌمية، في
ـ كهػف شػيهة العػرب أحسف هف  فػي اجتهػع. كعذكبػة رقػة شػعري كفػي بطشػً، شػدة عمػِ بػالحمـ يك ػؼ ىفسنػا، أعػٌز

، كعػػاش كالغبػػراء، داحػػس حػػرب كشػػٍد الشػػاعر، القػػيس بػػاهرئ شػػبابً يص األسػػد كقتمػػً طػػكيبلن  ابػػػف جبػػار أك الػػٌر
 جهاعػة فزعهػت عىتػرة، ق ػة كاضػع فػي اختمػؼ. ه ػىكع فيػً هػا أكثػر( شػعر ديػكاف: )إليػً يىسػب. الطائي عهرك
 األدب خزاىػػػػػػة، القػػػػػػادر عبػػػػػػد: كالبغػػػػػػدادم(، 1/243ج) كالشػػػػػػعراء الشػػػػػػعر، قتيبػػػػػػة ابػػػػػػف: اىظػػػػػػر. األ ػػػػػػهعي أىػػػػػػً
 (.5/91(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/128)ج
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ٍبمىػػػػػػػػػػػػػػةى  دىارى  يىػػػػػػػػػػػػػػا ـٍ  ًبػػػػػػػػػػػػػػاٍلًجكىاءً  عى  (1)تىكىمَّػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

ػ ًي ىَّػا أى هى ًٌ غيرً كى  ارحً الشَّ  كبلـً كى  ًً كبلهً  ظاٌري كى  (،يهً مَّ كى تى ) يريدي   .باإلسػكافً  ي الهػذككرةً كافً ي القىػًفػ يػةي اكى الرِّ  اءتً جى
ةى رى تىػػىٍ عى  اعى رى ٍ ػػهً كى  بيػػت الشػػرحً ر كىػػف ذى أى  : بعػػدى (2)مُّ دً يىػػز ال اؿى قىػػ

ػػ  ًي هى ػػ حػػذؼً  جػػكبً ي كي ًفػػ الكػػبلـي كى  :ا لفظػػ  هيرً الضَّ
لحػػاؽً كى  ػػػكى  اإلطػػبلؽً  حػػػرؼً  ا  ػػ يريػػػدي  ،ي األكؿً ًفػػ ا سػػػبؽى هى ًي عى  ا ىقمىػػػايي هى ػػ فَّ أى  هقتضػػػايي كى  ،ايبنػػرً قى  ىػػػ ػػػا ذى هى  فى ًهػػػ كيي ري كى

ًٌ الظَّ  ؾى لً ذى  خبلؼي  كى ٌي كى  ،تقديرم،  هري أى  الحذؼً  ػمى عى  قفتى ا كى ذى ا ً : كى ػػافى يَّ ك حى بي أى  اؿى د قى قى كى  .رً ا  يػةو افً ي قى ًفػ ًي فتىػذى ا حى ِ هى
ًً مى عى  ي الكقؼً فً  الهحذكؼً  قبؿى  اهى  فحكـي  ةو مى ا ً ك فى أى   .يحً حً ال َّ  حكـي  ي

 .  اءً عى ي الدُّ عىى هى بً  ٍيه ىى  [اي   يبعدً : ]الى (3)قىٍكليوي 
 ي الكاحػدةً ًفػ اءً ا اليىػذى كىػكى  ،الهػذكرً  ي جهػعً ًفػ الػكاكً  حػذؼً  سػببي  :مأى  [؛اؿى ك قىػلى  وي نَّ أى  وي بي بى قىٍكليوي: ]سى 

 .ض (.كاعي ىى ا  ى هى )ي فً  الكاكً  حذؼً  بي بى سى كى  ،الهخاطبةً 
ري بىػػخى  كى ٌيػػ [وً ًمػػالى   ثبػػاتً قىٍكليػػوي: ]بً 

ػػرفي هى )كى  (،الكقػػؼي ): ًً قىٍكًلػػ (4) ػػهى )كى  ،الفعػػؿً  فى ًهػػ حػػاؿه  (اكعن  (اكبن ى ي
ًً مى عى  عطػػؼه   ي الفعػػؿً ًفػػ  ػػبً الىَّ  ةً ادى يىػػزً  دىٍفعنػػا لتػػكٌيـً   يػػرى  غى الى  :اؿى قىػػ ًي ىَّػػأى كى كى  ،ـً الػػبلَّ  اتى ثبىػػإً  (اإلثباتً ػ)ًبػػ ادى رى أى كى  ،يػػ

 .(5)ي االسـً ا فً هى كى  يً يرً ِ غى مى عى 
 .  (ِخشى يى )كى  (،يرهً يى )كى  (،كغزي يى ) :ي الحاليفً فً  قاؿي يي  ًي ىَّ إً فى  ، ؿً الكى  اؿى حى  م[كً ستى يى : ]فى (6)قىٍكليوي 

 .ـً البلَّ  م: إثباتً أى  [؛اإلثباتً ا بً كبن منصي قىٍكليوي: ]كى 
ػػأى كى ] قىٍكليػػوي: ػػد ذى قىػػفى  [المكقػػكؼي كى  المجػػزكـي  امَّ  الى ػػبى كى  : الرفػػعى مأى   لمهعتػػؿً  الػػثبلثى  األحػػكاؿى  رى كى

 . الجزـى كى 
ػكى ]: (1)ًً قىٍكًلػي ًفػ [األمريفً  ازى كى ا جى رنى كى د ذى قى فى ]قىٍكليوي:  لػِ إً  (يزي ٍغػـ يى لىػ)كى  (،ًشىػخٍ ـ يى لىػ) :حػكً ي ىى ًفػ ازى جى

 ي[.رً وخً 
                                                             

 :كعجزي العبسي، شداد بف عىترة قالً الكاهؿ، هف بيت  در ٌذا ((1
ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ا كىعى ٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  دىارى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحن  كىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىهي عى

ك  ػك )تكمػـ( هػف الهخاطبػة ضػهير حػذؼ :فيػً كالشاٌد، الشٍيرة هعمقتً في بيت أكؿ ٌك كاأل ػؿ:  .لمكقػؼ  اليػاء ٌك
(، كابػػػف السػػػراج، 4/212(. اىظػػػر: سػػػيبكيً، الكتػػػاب )ج15)تكمهػػػي(، كركم البيػػػت بإثبػػػات اليػػػاء فػػػي ديكاىػػػً )ص

(، كالرهػػػػاىي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيً 5/82(، كالسػػػػيرافي، شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػيبكيً )ج2/391األ ػػػػكؿ فػػػػي الىحػػػػك )ج
 (.1/552(، كركف الديف، شرح الشافية )ج1/324)ج
 (.2/391اليزدم، شرح الشافية )ج ((2
ىىعيكا(. طساق ((3  في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هىا  ى
 في )ـ(: )خير(. ((4
 ( في )ؾ(: )الرسـ(.(5
لىـ يىٍغزيي ًإلِ وًخًري(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
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ػ ؼي ًلػاألى كى ]: (2)قىٍكليػوي  ػػمً الكى  ف نفػسً ًمػ المؤنػثً  عى مى  ي المػػذكرً ًفػ اليػاءي كى  ا الػكاكي مَّػأى كى  ,فػاؽو اتَّ بً  ةً مى
ًً افً ىى يي  [هً رً ى آًخػلىػإً  أ/122/ؽ االسـً  ف نفسً ا مً مى يي نَّ إً  :يؿى قً فى  ػأى كى : الهك ػميِّ  كؿي قىػ الهؤىػثً كى  ي الهػذكرً ًفػ يػ ا هَّ
دَّيي( كي حى ىى  ي ًفػ ًي عيػبى تٍ ي تى الًتػ الػكاكي كى  ،الحركؼً  ي كثرةً لى إً   ؿً تَّ الهي  احتياجً  عدـً لً   االتفاؽً بً  االسـي  يى ًٌ  الٍاءي فى  ) ى

ٍى  فً عى  ةه ارى بى عً  الضهيري فى  (اٌى دَّ  ى ) كي حٍ ا ىى هَّ أى كى  ،لئلشباعً  المفظً   كى ٌيػ الكػكفييفى  عىدى كى  ،الب رييفى  ىدى عً  ؼً لً األى كى  اءً ال
ٍى   .قربي أى  كى ٌي كى  .ىتٍِا .مفتحةً لً  ةه مى  ً  ؼي لً األى كى  ءي،اال

ًٌ ظىػػػ [أحسػػػفي  اإلثبػػػاتي  فى الَّ ا ً كى ]قىٍكليػػػوي:  ًي هً ) :حػػػكً ي ىى ًفػػػ حسػػػفي أى  ًي ىَّػػػأى  يي ري ا ًي( ىػػػ ًي(، ك)أىٍكًرٍهػػػ (، ك)لىديٍىػػػ
ًي  حى ٌيكى هىا رجَّ ٌىا، كى ىحًك يػٍػًكى سػًػيػػبىػػكى

ًي اي – (4)الهبػردً  ك العبػاسً بيػأى  يي دَّ ف رى كً لى  ،(3) : (6)ػػػؾو ػالً هى  ابػػػفي  اؿى قىػ، (5)-رحهػ
ػيٍ أى – يي ارى اختى كى  ،اري الهختى  كى ٌي كى  ،ك العباسً بي أى  ًي الى ا قى هى  دي ضِّ عى يي  هاعي السَّ كى  ـي  -اضن ػئً األى  ىجػ  كثػري أى  قػرأى  ًً ًبػكى  ،يي يػري غى كى ( 7)ةً هَّ

                                                                                                                                                                               
 (.643-642( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )(1
األ ػؿ فػػي )ضػػربً(، ك)هىػػً(، ك)عىػً(: ضػػربٍك، كهىٍػػك كعىٍػػك  لقػػكلٍـ فػي الهؤىػػث: ضػػربٍا كهىٍػػا كعىٍػػا،  ((2

ا الكاك كالياء في الهذكر فقيؿ: إىٍَّها هف ىفس الكمهة، كالظاٌر هف  كاأللؼ هع الهؤىث هف ىفس الكمهة باتفاؽ، كأهَّ
ّـَ إذا كػػاف قبػػؿ الٍػاء حػػرؼ هػػد أك لػيف كػػاف حػػذفٍها  كػبلـ سػػيبكيً أىٍَّهػػا زائػدتاف، كقػػد يحػػذفاف فػي الك ػػؿ كثيػػرنا، ثػ

ٍلىػػايي ﴿: -تعػػالِ–أحسػػف فػػرارنا هػػف اجتهػػاع الهتشػػابٍات، كقكلػػً  ىىزَّ ال فاإلثبػػات أحسػػف 106]اإلسػػراء:  ﴾تىٍىػػًزيبلن  كى [، كا 
ًي ﴿: -تعالِ–كقكلً  ػٍكفى  وؿي  فىاٍلتىقىطى كف الٍػاء  [، ٌػذا كمػً فػي الك ػؿ، كلػيس فػي الكقػؼ إال سػك8]الق ػص:  ﴾ًفٍرعى

 (.1/553ألفَّ  مة الٍاء ضعيفة. ركف الديف، شرح الشافية )ج
ػػا الثبػػات فقكلػػؾ: )ضػػربٍك زيػػده(، ك)عميٍػػا هػػاؿه(، ك)لػػديٍك رجػػؿه(.4/189( قػػاؿ سػػيبكيً فػػي الكتػػاب )ج(3  (: حفأهَّ

 ،(زيػده  ضػربٍا): قكلػؾ كذلػؾ الهؤىػث، فػي األلػؼ كبعػدٌا جػاءت كهػا ،الهػذكر فػي ٌٍىػا بعػدٌا هػا هع الٍاء جاءت
 هخػػرج هػػف الٍػػاء ألف أحسػػف  الك ػػؿ فػػي كالػػكاك اليػػاء حػػذؼ فػػإف لػػيفو  حػػرؼ الٍػػاء قبػػؿ كػػاف فػػإذا .(هػػاؿه  عميٍػػا)ك

ػػي الهػػد، فػػي اهى ٍي ٍي شػػبً تي  كالػػكاك، اليػػاء تشػػبً كاأللػػؼ األلػػؼ، ػػك. حػػذفكا هتشػػابٍةه  حػػركؼه  اجتهعػػت فمهػػا أختٍهػػا، ٌك  ٌك
 أحسف كأكثرح.

ىها ذلؾ، الهبردي  يردَّ  لـ ((4 ذا سيبكيً، رأم هع رأيً يتفؽ كا  (: 38-36/ 1)ج الهقتضػب فػي قػاؿ ذكػري، هػا ىص ٌك
فح  يػا هػاؿه  عميًً ) :تقكؿ، بعدٌا الميف حرؼ حذؼ يختار فاٌلذم ألؼ أك ساكىتيف ياء أك كاك بعد الٍاء ٌذي كاىت كا 

ًي ): قاؿ الحجازٌية الٌمغة لـز كهف...  الٍاء بكسر (فتِ  غيػر هف ساكف حرؼ الٍاء قبؿ كاف فإف. بالضـ (هاؿه  عمي
ف أثبتٌ  شئت إف هخٌير فأىت كالٌميف الهدٌ  حركؼ  .ححذفت شئت كا 

 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(5
 (.1/132ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج ((6
 (.2/307( الرضي، شرح الشافية )ج(7
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وََزْلىااايُ ﴿ :حػػكً ي ىى ًفػػ اإلثبػػاتي  ي القسػػهيفً ًفػػ األحسػػفً  ؿي اًبػػقى هي كى  ،اءً رَّ القيػػ يُ ﴿، (1)﴾ََ َْ َشااَش  ابػػفي  أى رى قىػػ ًً ًبػػكى  ،(2)﴾ََ
   .العيفً  ِـّ ضى بً  (يؿو قى ِ عي ىً بى ) ةي غى لي  كى ٌي كى  ،ؾه رِّ حى تى هي  ًً ائً ٌى  بؿى ا قى يهى فً  الحذؼي كى ، (3)ثيرو كى 

ٍي عى  اءى جى كى  ٍىػاءً ال ـ إسكافي ى
ػيٍ أى – (4)  :يقكلػكفى  بو بلى ًكػكى  قيػؿو عي  ابى عػرى أى  : سػهعتى (5)ػػػيُّ ائػً ػسى الكً  اؿى . قىػ-اضن

ْوَضانَ  َّلِنَ ﴿ ًِ  اإْلِ ٍى  ةً كى رى حى  اختبلسً بً  :مأى   اـو هى تى  بغيرً  (كده ىي كى لى  ًً بِّ رى لً )كى  ،بالجزـً  (6)﴾لََكىُُد   لَِشتِّ  .  اءً ال
ػػ اءً اليىػػ ةى مى ًصػػ فَّ : ]أًلى(7)قىٍكليػػوي  ػػالًتػػ الػػكاكى كى  اليػػاءى كى  لػػؼى األ يسػػهكفى  [ةه يفى عً ضى ًٌ ػػ عػػدى زكائػػد بى  يى ي   ءً اٌى

 ا. ٍى حذفي  فيجكزي  ،ةً يحى حً ال َّ  الحركؼً كى  يست بقكيةو لى  ضعيفةه  ركؼه حي  يى ًٌ كى  ،بلته  ً  هيهًً كى  هيرً الضَّ 
 ،ي األكلػيفً ك ًفػالػكاً  إلحػاؽي  :مأى   [صػؿً ي الكى ًفػ اءً اليى كى  اكً الكى  اؽي لحى ا إً ييى فً  (9)األصؿي : ]فى (8)قىٍكليوي 

ًٍ فً  الكسرً بً  اإلشباعً  جعؿي كى  ،األخيريفً ي فً  الياءً كى  ػلىػإً  رً ظى الىَّ بً  ا األ ؿي هى ي  ـ يػردٍ لىػكى  ،لمتخفيػؼً  ًي ىَّػأًلى   ككفً ِ السُّ
ًً ًفػػ األ ػػؿي  ًي ىَّػأى  ًٍ فً   ػؿي ذ األى إً   ي ىفسػػ ػػي ػػيٍ أى –ا هى ػػىَّ إً  -اضن ٌيػهى ػػ شػػباعي إً  كى ا  ػػ أى رى د قىػقىػػكى  ،ِـّ الضَّ ك بيػػأى كى  يػػرو ثً كى  ابػػفي  ؾى لً ذى كى
   .ئلتباعً لً  قيسي أى  سرً الكى بً  اإلشباعي  فى اف كى ا ً كى  ،اهى ٌي يري غى كى  رو فى عٍ جى 

ػػػ ا[يػػػرن ثً كى  صػػػؿً ي الكى ًفػػػ د يحػػػذفافً قىػػػقىٍكليػػػوي: ]كى  ًً فً  الحػػػذؼي  ؿً بى ـي  ًي الىػػػقى  ،اإلثبػػػاتً  فى ًهػػػ شػػػٍري أى  يػػػ  ىجػػػ
 .يي يري غى كى ( 10)ةً هَّ ئً األى 

ػػالن دى بىػ ؿ يكػكفي بىػ ،لمتأىيػثً  ًً  ػمً ي أى ا ًفػىىػٍي ٌى   يكػكفي بلى فىػػ [تأنيػته  اءً ميىػلً  ـ يثبػتٍ لىػ: ]كى (11)قىٍكليػوي  ف  عى
ًٌ التً  يثً أىً التَّ  حركؼً   .اءي اليى  يى ي 

ن دى بٍ هي  يي اؤي ٌى  تككفي فى  ا[نى رٍ كى ا ذى مى  معً ي جى قىٍكليوي: ]فً     ب/124/ؽ .اءً اليى  فى  هً الن

                                                             
 [.106سراء: ( ]اإل(1
 [.20يكسؼ: ( ](2
ػا بإشػباع الٍػاء، كالبػاقكف بػاختبلس الضػهة كالكسػرة هػف  ((3 ًً( في ٌذي الهكاضػع كغيٌر مىٍي ًي(، ك)عى قرأ ابف كثير )ًهٍى

 (.498-1/497غير  مة الٍاء ال بكاك أك ياء. األى ارم: أبك جعفر، اإلقىاع في القراءات السبع )ج
 ( في )ط(: )العيف(.(4
 (.2/166(، كأبك حياف، التذييؿ كالتكهيؿ في شرح التسٍيؿ )ج1/132اىظر، ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ )ج ((5
 [.6( ]العاديات: (6
ٍىا(.(7  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فيجكزي حذفي
ػػا )ضػػػربٍـ(، ك)ضػػربكـ(، ك)عمػػػيٍـ(، ك)بٍػػػـ( فاأل ػػؿ فيٍػػػا إلحػػػاؽ الػػكاك كاليػػػاء فػػػي الك ػػؿ بػػػدليؿ ثبػػػكت  ((8 كأهَّ

األلػؼ فػي التثىيػة، فػإذا كقفػت فمػيس إال إسػكاف الهػيـ كحػػذؼ الػكاك كاليػاء  ألىٍهػا زائػداف، كقػد يحػذفاف فػي الك ػػؿ 
 (.662-2/661، شرح الجاربردم )جكثيرنا  ىحك: ضربكـ زيد، كضربٍـ عهرك. شاٌيف، هجهكعة الشافية

 ( في )ؾ(: )كاأل ؿ(.(9
 (.2/309( الرضي، شرح الشافية )ج(10
ٌىاؤييي هيٍبدىالنن ًهفى اليىاًء(.(11  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )
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اٌى رً وخً كى  جًً ا الكى ذى ٌى  بيفى  [كهً جي الكي  فى مً  عي اسً التَّ  كى ا ىي ذى : ]ىى (1)قىٍكليوي 
  افتراؽه  قؿً ي الىَّ ا فً هى ًٍ اشتراكً  عدى بى  

ػكى  ،رً ي اآلًخػفً  اإلبداؿً  ـً دى عى لً   رفيفً الطَّ  فى هً  ػتى الهي  ا بعػدً ذى ٌىػ (2)جريػافً لكى  ،الهٍهكزً ًبػ ًً اخت اً ػ دـً عى ا ذى كىػكى  ؾً رِّ حى
ػمىػعى  ككفً السُّ  بقاءً  عى هى  ًي ِ هى ٌى ٌىػري وخً  فى اا كىػذى إً  الكمهػةى  فَّ أى  :اىىػٌي  ف ػيؿي التَّ كى  ،ا سػىبيى ٍىػمى عى  (3)ؼى ًقػكي ك  هػزةن ا  ف إً فىػ ،اي
ػػػ حركػػػةً  بهجاىسػػػةً  ا الحجػػػازيكفى ٍى لى بػػػدى أى  الهتحػػػرؾً  عػػػدى بى  تى ىىػػػاكى  ػػػكى  ،اٍىػػػبمى ا قى هى ٌيػػػهى  (سو ارى ) :حػػػكً ي ىى ًفػػػ القيػػػاسي  كى ا 
ػػ) :يقكلػػكفى كى  (،سو ك بيػػ)كى  (،رو يػػبى )كى  ػػذى ٌى ػػ)كى  ،لؼو أى ًبػػ (بلى ا الكى ػػكٍ األى  يً ذً ٌى ـ ٌي يػػري ا غى ٍى لي يبػػدً كى  ،بيػػاءو  ي(ًىػػٌٍ )أى كى  ،كاكو ًبػػ (كهي

ػي ًفػ اءن يىػكى  ، ػبً الىَّ  يًفػفنػا لً أى كى  ،فػعً ي الرَّ ًفػ ااكن كى  (بلى الكىػ) :حػكً ي ىى ا ًفػٍىػيجعمكىى فى  ،اٍى حركتً  بهجاىسً   يً ذً ٌىػكى  ،رِّ الجى
ػػػ المغػػػةي  ػػػالهي  هػػػرادي  يى ًٌ ًي اي – (4)ؼً ىِّ  ى ػػػكى  (5)-رحهػػػ ًً إٍػػػا ىقمػػػت حركتي  سػػػاكفو  ت بعػػػدى ىىػػػاف كى ا  كى  ،(6)ارحً الشَّ  ،ليػػػ

ػكى  اٍى فى ذى حى
ًٍ مى عى  السػابؽي  الحػرؼي  كى ٌيػكى  ،اٍىػتً كى رى حى  ؿً اًهػػِ حى مىػعى  كاقفػيفى  الحجػازيكفى  (7) ػػي ػػ ي الكقػؼً ًفػ ًي ا فيعطكىىػهى ا هى
ًً مى عى  ككقؼى  الكمهةً  رى وخً  فى اك كى لى - ًي لى  يككفي  ػأى كى  ،اٌىػكغيرً  شهاـً اإلكى  الركـً كى  السككفً  فى هً  -ي ا ٍىػـ فيثبتكىى ٌي ا غيػري هَّ
ػػكى  ،سػػاكىةن  الىقػػؿً  بعػػدى  ػػأتً تى سى ٌى ػػ ةً كىػػرى حى  ىسً ابهجػػ ك هبدلػػةن أى  ،ي الحػػادم عشػػرى ًفػػ يً ذً ي  ػػاك أى  بلن ٍقػػا ىى ٍىػػا قبمى هى  ،اتباعن
ػكى  ػػ)ِ مىػػعى  ي الكقػػؼً ًفػػ فيقكلػػكفى  ،(8)اىىػػٌي  الهػػرادةي  يى ًٌ ػػ (11)(ءً دٍ الػػرِّ )كى  ،(10)ًء(طٍ الػػبي )كى ، (9)(ءً بٍ الخى ا رفعنػػ الىقػػؿً  عى هى
ػػا كى جػػرن ا كى ى ػػبن كى  ػػكى  ،الشػػارحي  ا قػػاؿى هى ا رفعنػػ كيػػاءو  ككاكو  بػػألؼو  م(دً الػػرِّ )كى  ك(،طيػػالبي )كى  ا(،بىػػالخى ) :(12)االتبػػاعً  عى هى

                                                             
( الكجً التاسع هػف أكجػً الكقػؼ، ٌػك: إبػداؿ الٍهػزة حرفنػا هػف جػىس حركتٍػا عىػد قػـك هػف العػرب، فيقفػكف عمػِ (1

الذم في وخري ٌهزة قبمٍا فتحة أك ساكف بإبداؿ الٍهزة حرفنا هف جىس حركة تمؾ الٍهزة، ثـ إف كاف ها قبػؿ  االسـ
ف كػػػاف هػػا قبػػػؿ سػػػاكىنا حػػرؾ السػػػاكف بحركػػة الٍهػػػزة قبػػػؿ  ػػػا تبقػػِ الفتحػػػة عمػػِ حالٍػػػا بعػػػد اإلبػػداؿ، كا  الٍهػػزة هفتكحن

ٍدء(،  ػٍبء كالػبيٍطء كالػرِّ ديك، اإلبداؿ، فتقكؿ فػي )الكىػؤلى كالخى بيػك كالبيطيػك كالػرِّ إذا كقفػت عميٍػا حػاؿ الرفػع: ٌػذا الكىمىػكي كالخى
دىا بإبػػداؿ الٍهػزة ألفنػػا. كحػاؿ الجػػر: هػررتي بػػالكىمىي  بىػػا كالبيطىػا كالػرِّ بإبػداؿ الٍهػزة كاكنا. كحػػاؿ الى ػب: رأيػػت الكىػبلى كالخى

ًبػػي كالبيًطػػي كالػػرًِّدم، كهػػىٍـ هػػف يغيػػر فيتبػػع الضػػـ الضػػـ، كالكسػػر  الكسػػر، فيقػػكؿ: ٌػػذا الػػرًِّدم بكسػػرتيف، كهػػف كالخى
ف كاف قبمٍا كسرة ىحك )أًٌىئ( فيقمبكىٍا ياء. ركف الديف،  ا إذا قبمٍا ضهة ىحك )أكهيؤ( فيقمبكىٍا كاكنا، كا  البيطيك. كأهَّ

 (.294-1/292(، كاليزدم، شرح الشافية )ج557-1/555شرح الشافية )ج
 ( في )ط(: )يجرياف(.(2
 .في )ط(: )كقؼ( ((3
 (.80( ابف الحاجب، الشافية )ص(4
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(5
 (.1/664شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((6
 ( في )ط(: )كحذفتٍا(.(7
 ( في )ط(: )ٌٍىا(.(8
. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(9 ًبئى كغابى ٍبءي: ها خي  (.38( الخى

رم، ال حاح )ج( البطء: ىقيض السرعة. (10  (.1/36الجٌك
. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(11 ٍدءي، بالكسر: العىٍكفي  (.41( الرِّ
 ( في )ـ(: )االتساع(.(12



781 
 

ػػػ) :(1)يقػػػاؿي فى  ،ي الثبلثػػػةً ا ًفػػػا كجػػػرن كى ػػػبن  ػػػ)كى  ا(،بىػػػالخى بً  هػػػررتي )كى  ا(،بىػػػالخى  رأيػػػتي ك) ا(،بىػػػا الخى ذى ٌى  ك(،طيػػػا البي ذى ٌى
ػػ)كى  ك(،طي البي ًبػػ هػػررتي )كى  ك(،طيػػالبي  رأيػػتي )كى  )رأيػػتي الػػرًِّدم(،م(، دً رِّ ا الػػذى ٌى ػػبَّ ري كى  م(،دً الرِّ ًبػػ هػػررتي )كى  كى  بػػدلتً أي ا هى

ا ذى ٌىػ) :فيقػاؿي  ،ي الجػرِّ ًفػ اءن يىػكى  ،ي الرفػعً ًفػ اكاكن  فيكػكفي  ،الىقػؿً  لعػدـً  باؽو  سككفو  ا بعدى ٍى حركتً  بهجاىسً  الٍهزةي 
ػػ ي(بً الخى ًبػػ هػػررتي )كى  (،كبيػػالخى  ػػ  بيػػاءو بلن ثى هى  السػػاكفً  ا تحريػػؾي ٍىػػألجمً  فيمػػزـي  ،افنػػلً أى  ي الى ػػبً ًفػػ كيكػػكفي  ،ةن ىى اكً سى

 .  ا(بى الخى  رأيتي ) :فيقاؿي  ،بالفتحً 
 .  بداؿً اإل م: بعدى أى  [؛اليمزةً  حركةي  : ]تنقؿي (2)قىٍكليوي 

 :ِكلىػاأل (3)ةي األربعىػ [هً رً ى آًخػلىػإً  ك(دٍ الرٍّ )كى  (,كٍ طي البي )كى  (كٍ بي الخى )كى  (,كٍ مى الكى  اذى ىى ) :فيقاؿي ]قىٍكليوي: 
ػػكى  كسػػرةو كى  ،ضػػهتيفً كى  ،ضػػهةو كى  فتحػػةو كى  ،فتحتػػيفً  بعػػدى  بػكاكو   ،كليػػيفً ي األًفػػ فتحتػػيفً  بعػػدى  ألؼو ًبػػ :يػػةي ىً االثَّ كى  .ةو هَّ ضى
 .كسرتيفً كى  ،كسرةو كى  ضهةو كى  ،كسرةو كى  ، كفتحةو فتحتيفً  بعدى  : بياءو ةي ثى الً الثَّ كى  ، ككسرةو كفتحةو.فتحةو كى  ضهةو كى 

ػػٌي  ،(5)ٍيمىػػيفً خً دى  ِ جػكابً لىػػإً  شػارةه إ [اليػػاءً كى  الػػكاكً  : ]لعػػركضً (4)قىٍكليػػوي  ػػفً ) لػزكـي  :اهى (،ؿو عي )فيًعػػؿو  (، كى
 .  (6)ضهةه  ًي ا قبمى طرفن  الكاكً  ككقكعي 

ػقىٍكليوي: ]كى  ػنيي مى  ِ تحريػؾً لىػإً  الٍهػزةً  فى ًهػ الىقػؿً  فى ًهػ يفػركفى  ،(7)ِ تهػيـو ًىػف بى ًهػ ٌػـ قػكـه  [ف يغيػري ـ مى
ػاكى  حركػةو  :مأى   اءً الفىػ بحركػةً  الهضاعؼً  ال حيحً  الساكفً   ،سػاكىيفً  بػيفى  الجهػعً  اسػتثقاؿً  ا ألجػؿً ىػت اتباعن

ػػكى  ،ا الٍهػػزةي هى ٌي حػػدي أ ػػكى  الثبلثػػةً  األحػػكاؿً  بػػيفى  ؾى ًلػػي ذى كا ًفػػكُّ سى ػػهى ك بيػػأى  ؾى ًلػػذى  قػػاؿى  ،اٍيػػبيىى  ي الىقػػؿً ـ ًفػػٌي ل غيػػري كَّ ا سى
ًي هً كى  ،يي يػري غى كى  ػػػافى يَّ حى  ـي  ىػػ ػػ فَّ أى  يعمػ ػػكى  ك(طيػالبي  فى ًهػ)كى  م(،دً ا الػػرِّ ذى ٌى ػ)ًبػ بهخػػتصو  لػيسى  تبػاعى ا اإلذى ٌى هيػهى ػػ ًي ا يٌك  بلـي كى
 . ًي هتي دَّ ا قى هَّ هً  -اضن يٍ أى – ـى مً عي كى  ،ارحً الشَّ كى  ؼً ىِّ  ى الهي 

ػػ ـي عىػػالطَّ  اهي نىػػف ىى قىٍكليػػوي: ]مى  ئي،ًىػػٍٍ يى ي كى ىً أي ىىػػٍٍ يى  عػػاـً الطَّ  يُّ ًلػػي كى ىً أى ىىػػٌى  :: يقػػاؿي (8)ي القػػاهكسً ًفػػ قػػاؿى  [ا
ػًهػ لمهػتكمـً  ءي(يًىػٌٍ )أى  جعؿي كى  .ىتٍِا .ايي عطى أى كى  ًي هى طعى أى  :ًي ئي ىً ٍٍ يى كى  أىيي ىى ٍٍ يى  يي أى ىى ٌى  :-اضن يٍ أى – يقاؿي كى  ٌى  ا االسػتعهاؿً ذى ف 

 .  ؿً أهي التَّ بً  ا يظٍري هى كى  أىسبي 

                                                             
)البيطيػؤ(،  الكقػؼً  ًفػي فيقكلػكفى (، هكاىٍػا فػي )ؾ( بعػد جهمػة: )ًبالرًِّدم هررتي هثبلن ...  فيقاؿي ( )(1 ػٍبًء(، كى مىػِ )الخى عى

ٍدًء((. )الرِّ  كى
 بعدى اإلبداًؿ(.: إلِ قكلً: )، ك)ـ(ساقط في )ؾ(( (2
 ( في )ؾ(: )األربعة(.(3
ًي ضهةه(.(4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )قبمى
 في )ط(: )دخميف(. ((5
 (.1/564( ركف الديف، شرح الشافية )ج(6
ػػكا ،م(دً الػػػرِّ  ٌػػػك) :فيقكلػػكف تهػػػيـ بىػػػي هػػف ىػػػاسه  كأهػػػا(: ح4/177قػػاؿ سػػػيبكيً فػػػي الكتػػاب )ج ((7  بعػػػد الضػػػهة كٌر

 ألىػً ك( طيػالبي  فى ًهػ): كقػالكا...  كبلهٍػـ فػي ٌػذا السػتىكار  المفػظ ٌػذا فتىكبػكا ،(ؿعيػفً ) الكػبلـ فػي لػيس ألىً الكسرة 
 (ح.ؿعً في ) األسهاء في ليس

 (.57أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(8
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ػػرٍّ حى تى مي  يػػوً مى عى  المكقػػكؼي  الحػػرؼي  (2)كػػكفى يف أى  يى ًىػػ: ]كى (1)قىٍكليػػوي  ػػذى ٍىػػِ بً ىى غٍ سػػتى يي  ا[كن ػػ رطً ا الشَّ ف عى
ًً مى عى  المفػػػظي   يكػػػكفى ف الى أى  ب/125/ؽ ـًٍ عًضػػػبى  اشػػػتراطً   ـ يكػػػفً لىػػػ ،افنػػػلً أى  ًي تىكيىيػػػ ؿى بػػػدً ا أي ذى ا إً ا هىكىنػػػهى ػػػكبن  (3)يػػػ
ًً مى عى  اهكقكفن  ؼً لً األى  م قبؿى الذً  الحرؼي  ًً مى عى  الهكقكؼي  ؿً بى  ذو ئً يىى حً  ي  . ي الحركةً ا فً ٍى لى  ظَّ حى  الى كى  ،ؼي لً األى  كى ٌي  ي

 .يؼه ضعً  تى الى كى  ةه كى رى حى  الى  ثي يحى فى  [ةً كى رى الحى  فى مً  كضً العً : ]كى (4)قىٍكليوي 
[ (5)قىٍكليوي: ]فػ فَّ  ػعَّؼي : )القىاًضػي( الى ييضى ػاًىعى ًهػف  نىٍحػكى ـي  أًلىىَّػً الى هى ػ قىػد ييعىهَّ ، كى هيػرادييي الهى ػكبي

هىثَّؿى غىيرييي ًبػ)شرك( اجتهاًع هاىعيًف، كى
)بقي(.(6)  ، كى

ػٍي اعى هى تً اجٍ  ىىبىػػتً تى د اجٍ قىػػكى م: أى  [؛فً اتىػػمزى ىى   يجتمػػعى َلَّ ئى : ]ًلػػ(7)قىٍكليػػوي  ٍى  ـً دغً ـ ييػػمىػػفى  ،ا العػػربي هى ًفػػي  ةى هػػزى ال
ٍىهزًة إً  (ؿى أى سى ) :حكى ىى  ،ايىن ت عى ىى اا كى ذى إً  الَّ ال

(8)  . 
ػػأى  :مػػتي قي  (،ابَّ كى دى ) :حػػكً ي ىى د اجتهعػػت ًفػػقىػػ :مػػتى ف قي إً  [سػػكاكفى  ثَلثػػةي   يجتمػػعى َلى ئَّ قىٍكليػػوي: ]ًلػػ  ابى جى

ػايي جػكازي الكقػًؼ فو اكً سىػكى  هتحػرؾو  ل التقػاءً رى ٍجػهي  مجرً ا يى هى ًٌ دِّ ِ حى مى عى  الساكىيفً  التقاءى  فَّ أى بً  :(9)مديز ال ، كهىقتضى
ًي سػاكفه  ػا قىٍبمىػ ػاـو ًلهى شى ًٌ ًي تهثيػؿي ابػًف  ، لىًكف يخالفي ٌيكى القياسي (، كى مىِ ىىحًك: )ثىكىابَّ ك بيػكىأى  (،دو يٍ زى ًبػػ) بالتضعيًؼ عى

 . (فو يٍ بى )كى  (ـو كٍ يى ػ)ً بً لى  يي يري غى كى  ػػافى يَّ حى 
ػ التضػعيؼي  ؤثرً ـ ييػلىػ :ًي اعي تبى أى كى  الػػتسػػػٍػػػيػػؿً  رحً ي شى فً  ػػافى يَّ ك حى بي أى  يخي الشَّ  اؿى قى  [يؿه مً قى  كى ىي قىٍكليوي: ]كى  ف عى

ًً  ًي ىَّػأى   ـو ا ً ف عى عى  مى كً ا ري  هى الَّ إً  اءً رَّ القي  فى هً  حدو أ مىػِ قكًلػ ْضارَطَش  ﴿ :-تىعىػالىِ–كقػؼى عى ًفػي سػكرًة القهػًر  (10)﴾مُّ
مىًبي ًفي ًإٍعرىاًب الحى بتشديًد الرَّاًء. اىتٍِ. كى
ٌيكى هيمخَّصه ًهفى البىحػرً (11) ، كى

ًي قىػرىأى (12)  بػفي  في ارى ٍهػعً كى  عهػشي األ، أىىَّػ

                                                             
ػػي:  ((1 . أف يكػػكف الحػػرؼ الهكقػػكؼ 1الكجػػع العاشػػر هػػف أكجػػً الكقػػؼ التضػػعيؼ، كلػػً أربعػػة شػػركط لتحققػػً، ٌك

ا، فػػإفَّ ىحػػك: )القاضػػي( ال يضػػعؼ  2عميػػً هتحركنػػا  ألفَّ التضػػعيؼ كػػالعكض هػػف الحركػػة.  . أف يكػػكف  ػػحيحن
أف يكػػكف هػػا قبمػػً هتحركنػػا  لػػئبل . 4. أال يكػػكف ٌهػػزة ىحػػك )الكػػبلء(  لػػئبل تجتهػػع ٌهزتػػاف. 3السػػتثقاؿ حػػر العمػػة. 

ٍعفىر(. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج  (.1/667يجتهع ثبلث سكاكف، ىحك )جى
 )ط(: )تككف(. ( في(2
ًً هى ك (3 مىي  قبؿى األىًلًؼ(، ساقط في )ؾ(. ...بنا ( )عى
(.إلِ قكلً: )( ساقط في )ؾ(: (4  كىالى تىضًعيؼه
 ك)ـ(.( )فإف(: ساقط في )ؾ(، (5
 في )ـ(: )بكك(. كفي )ط(: )بشرد(. ((6
7).) : سىأىؿى  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )ىىحكى
 (. 2/314ابف عقيؿ، الهساعد عمِ تسٍيؿ الفكائد )ج ((8
 (.1/396، شرح الشافية )ج( اليزدم(9

 [.53( ]القهر: (10
 (.10/149( السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج(11
 (.10/49أبك حياف، تفسير البحر الهحيط )ج ((12
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ًً كى  :اؿى قىػ، ـو ا ً ف عى ل عى يركى كي  :اؿى قى  ،(2)يدً شدً التَّ بً ( 1)يرو دى حي  ٍىػكى  فيػ ػأى  :فً اج  بً ارً الشَّػ رِّ طيػ فًهػ هشػتؽه  ًي ىَّػأى  :اهى ٌي دى حى
ًٌ ظىػػػػ رى ثيػػػك كى أى  ؿَّ قىػػػػ شػػػػيءو  ؿَّ كيػػػ فَّ ِ أى ىىػػػػعٍ هى بً  ،ىبػػػتى كى  ظٍػػػػرى  :مأى   الىبػػػاتً كى  ،فىػػػػخى  يػػػري غى  ي المػػػػكحً ًفػػػ ره ا  ًي ىيػػػػكزٍ فى  يٍّ
 (3)مى جػرً أي  ّـَ ثيػ ،الكقػؼً  ف أجؿً هً  اءي الرَّ  تً دى دِّ ا شي هى ىَّ ا ً كى  ،ةً اهَّ العى  ةً اءى رى القً كى  ،ارً طى تً االسٍ  فى هً  ًي ىَّ أى  :يىً االثَّ كى  (.ؿه عى فٍ تى سٍ هي )

ػتى فٍ هي ) ًي ىيػكزٍ فى  ،ل الكقػؼً رى ٍجػهي  الك ػؿي  ػيي  كى ٌيػكى  .ىتٍػِ. االجهٍػػكرً  ةً اءى رى ًقػكى  (ؿه عى ًٍ ػػ ايػةً كى ي الرِّ ًفػ التشػديدى  فَّ أى  ـي ف ف عى
 .بالتأهؿً  التكفيؽي  كيهكفي  ،السابؽي  الكبلـي  ًي هى ٍى فٍ أى ا هى كى  الكقؼً  ةً الى حى بً  (4) يختصي الى  ـو ا ً عى 

ػ يػرى غى  ؾى هعى سىػ عى رى ا قىػهى لً   ره ظى ىى  يً ي شذكذً فً  :يؿى قً  [(6)وي لي كٍ قى  ذَّ شى : ]كى (5)قىٍكليوي  ػ فَّ ف أى ًهػ ةو رَّ هى  حهػؿي يي  دَّ الضِّ
مىِ  دليؿه  ؿَّ دي ـ يى لى  اهى  بي كى تى رٍ  يي الى  ، ؿً األى  ؼي بلى خً  ِ الضدِّ مى عى  الضدِّ  حهؿي  :متي قي  ،دِّ ِ الضَّ مى عى   ض.  .ًً كتً بي ثي عى
ػالقى  ؽى افىػكى  يػؽً رً الحى  ؿى ٍثػمً  أ/126/ؽ: وي ليػكٍ قى  ذَّ شى ]كى  قىٍكليوي:  ( 9)ابً تىػي الكً ًفػ (8)مى زً عيػ: (7)العيىػيُّ  اؿى قىػ [اءى بَّ صى

،ةى بىػػؤٍ ري لً 
ػػكى   ػػبيػػأى  ايي زى عى ػػفً  (11) ػػبحو  بػػفً  لربيعػػةى ( 10)عكفى سػػيى  ابػػفي كى  ،ألعرابػػيٍّ  ـو اتً ك حى ػػا زى يهى ػػرى هي  ف ق ػػيدةو ًهػػ ـى عى  .ةو زى جَّ

   .اٍى مي ائً قى  عرؼي  يي الى  الرجزً  ف شكاذِّ هً  يى ًٌ  :(12)األعرابيِّ  اٍبفً  عفً ىتٍِ. كى ا
                                                             

 ٌػػػ( عهػػراف بػػف حػػدير السدكسػػي، أبػػك عبيػػدة الب ػػرم. كقػػاؿ يزيػػد بػػف ٌػػاركف: كػػاف149( عهػػراف بػػف حػػدير)ت(1
. ركل الحػركؼ أ دؽ الىاس، كقاؿ بف سعد: كػاف ثقػة كثيػر الحػديث، كقػاؿ أحهػد بػف حىبػؿ: ٌػك  ػدكؽ  ػدكؽ

عف الحؽ بف حهيد كعكرهة، كركل عىً الحركؼ عباس بف الفضؿ األى ارم اىظر: ابف حجر، تٍذيب التٍذيب 
 (.1/604(، كابف الجزرم، غاية الىٍاية في طبقات القراء )ج8/125)ج
 ( في )ؾ(: )بالتسد(.(2
 ( في )ط(: )جرل(.(3
 ( في )ؾ(: )تختص(.(4
(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ ق(5 ًً مىِ ثيبيكًت  كلً: )عى
 كشذَّ قكؿ الشاعر: ]الرجز[ ((6

ًريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  ًهثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّاءى  كىافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى  الحى  القى ى
ىَّهػا قمىػا حػاؿ الك ػؿ  ألفَّ القػكافي إذا حركػت فإىَّهػا تحػرؾ   ػك التضػعيؼ حػاؿ الك ػؿ، كا  ألىً أتِ بحكػـ الكقػؼ ٌك

 (.669-1/668عمِ ىية ك مٍا. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 (.4/2067العيىي، الهقا د الىحكية )ج( (7
 )غزا(. ( في )ط(:(8
 (.2/282سيبكيً، الكتاب )ج ((9

 ٌػ( يكسؼ بف يبقِ بف يكسؼ بف هسعكد بف عبد الرحهف بف يسعكف، أبك الحجػاج542( ابف يسعكف)ت بعد (10
 فػػػي شػػػرح أبيػػػاتالتجيىػػػي األىدلسػػػي، كيقػػػاؿ لػػػً: الشىشػػػي: لغػػػكٌم. كػػػاف  ػػػاحب األحكػػػاـ بألهريػػػة. لػػػً )اله ػػػباح 

(، كالزركمػي، 2/386(، كالسػيكطي، بغيػة الكعػاة )ج1/211اإليضاح، لمفارسي(. اىظر: خميفة، كشػؼ الظىػكف )ج
 (.8/257األعبلـ )ج

 .كالطبقات التراجـ كتب في لً ترجهة عمِ أقؼ لـ ((11
 راكيػػػة، ىاسػػػب، عبلهػػػةٌػػػػ( هحهػػػد بػػػف زيػػػاد، الهعػػػركؼ بػػػابف األعرابػػػي، أبػػػك عبػػػد ا: 231( ابػػػف األعرابػػػي)ت(12

بالمغة. هف أٌؿ الككفة. كاف أحكؿ. أبكي هػكلِ لمعبػاس بػف هحهػد بػف عمػي الٍاشػهي. قػاؿ ثعمػب: شػاٌدت هجمػس 
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 :ؽً ابً السَّ  اعً  رى هً ال بؿى قى  (2)حيفى ارً الشَّ  بعضي ك  (1)العيىيُّ  أىشدى كى 
ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتي  لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىبَّا أىرىل أىفٍ  خى  جى

 
 

هيٍقتىضىِ ، كى ًً ًي هت ؿه ًب كىظاًٌريي أىىَّ
هىا خبلؼي ذىًلؾى  (3) ىقًؿ غىيًرًٌ

، قاؿى الراجزي  ، قىاؿى (4)  :(5)الزهخشرمُّ
ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتي  لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىبَّا أىرىل أىفٍ  خى  جى

 
ػػػػػػػػػػػبَّا مػػػػػػػػػػػا بىعػػػػػػػػػػػدى  ذىا عاًمنػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػي   أىٍخصى

 دبَّػػػػػػػػػػػػػػػػا الميتػػػػػػػػػػػػػػػػكفً  فىػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى  الػػػػػػػػػػػػػػػػدَّبىا إفَّ  
 

ي ي  كىىىبَّػػػػػػػػػػػػػػػتً   ًبميػػػػػػػػػػػػػػػكرو  الػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ
 ىىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػا (6)

ػػػػػػػػػػػػا تىٍتػػػػػػػػػػػػريؾي    سىٍبسىػػػػػػػػػػػػبَّا الػػػػػػػػػػػػدَّبَّا أٍبقىػػػػػػػػػػػػى مى
 

بَّا إذىا السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيؿي  كىأىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىحى
ًريؽً  أكٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّا كىافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى  القىصى

 
ٍمفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى  (7)كالتٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبفى    فاٍلتىيىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالحى

ًي: ك    ػػ)قىٍكليػػ  بفػػتحً  ا(بى الػػدَّ )كى  .اكذن ذي شيػػ أشػػدُّ  فٍػػكى  ،تضػػعيؼً ال فى ًهػػ (9)ًي ليهكىىػػ  الػػداؿً  فػػتحً ب (8)(، أراد )جػػدىبَّا(ابَّ دى جى
ِـّ  (كري الهيػػ)كى  .الجػػرادً   ػػغاري  :اهق ػػكرن  ،كهكحػػدةو  ،الهٍهمػػةً  ) .الػػريحً  كثيػػري  الغبػػاري  :الهػػيـً  بضػػ ػػبٍ السى كى  (:بُّ سى

   .ؿو ثٍ هً  بمفظو ك ك أى  بمفظو  مى كً ري  اله راعى  ؿَّ عى لى كى  .يالً الخى 

                                                                                                                                                                               

اء هائة إىساف، كاف يسأؿ كيقرأ عميً، فيجيػب هػف غيػر كتػاب، كلزهتػً بضػع عشػرة  ابف األعرابي ككاف يحضري ٌز
اس ها يحهؿ عمِ أجهاؿ، كلـ ير أحد فػي عمػـ الشػعر أغػزر هىػً. سىة ها رأيت بيدي كتابنا قط، كلقد أهمِ عمِ الى

ك ربيب الهفضػؿ بػف هحهػد)ت ٌػػ(  ػاحب الهفضػميات. هػات بسػاهراء. لػً ت ػاىيؼ كثيػرة، هىٍػا: )أسػهاء 168ٌك
الخيػػػؿ كفرسػػػاىٍا(، ك)تػػػػاريخ القبائػػػؿ(، ك)الىػػػػكادر( فػػػي األدب، ك)تفسػػػػير األهثػػػاؿ(، ك)شػػػػعر األخطػػػؿ(، ك)هعػػػػاىي 

ىػكاء( رسػالة، ك)البئػر( رسػالة، ك)الفاضػؿ( أدب، ك)أبيػات الهعػاىي(. اىظػر: األىبػارم: أبػك البركػات، الشعر(، ك)األ
ػػة األلبػػاء فػػي طبقػػات األدبػػاء )ص ٌػػػ(، 764(، كال ػػفدم)ت4/306(، كابػػف خمكػػاف، كفيػػات األعيػػاف )ج119ىٌز

 (.6/131(، كالزركمي، األعبلـ )ج3/66بالكفيات )جالكافي 
 .، ك)ـ(ي )ط(( )العيىي(: ساقط ف(1
 إلػػِ الهسػػالؾ أكضػػح ٌشػػاـ، ابػػف (، ك5/168)ج هالػػؾ ابػػف ألفيػػة بشػػرح كالهسػػالؾ الهقا ػػد تكضػػيح الهػػرادم، ((2

 (.3/761(، كاألشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج4/360ألفية ابف هالؾ )ج
 في )ـ(: )كهقتضِ ىقؿ الزهخشرم كغيري خبلؼ ذلؾ(. ((3
قػػػاؿ هحهػػػد هحيػػػِ الػػػديف عبػػػد الحهيػػػد فػػػي تحقيػػػؽ أكضػػػح الهسػػػالؾ  (.4/238الهف ػػػؿ )ج( الخػػػكارزهي، شػػػرح (4
(: حهف ٌذي الركاية تعمـ أفَّ ركاية الشػاٌد عمػة هػا فػي الكتػاب ككثيػر هػف كتػب الىحػاة قػد أ ػابٍا شػيء 4/302)ج

 هف التغييرح. 
بَّا( كقؼ عمِ الباء بالتضعيؼ، ثّـَ أتِ بػألؼ،  ((5  يكػكف ال التضػعيؼ أف هػعالشاٌد في األبيات في قكلً: )القى ى
 .  الكقؼ حكـ الك ؿ أعطِ الشاعر كلكفَّ  الكقؼ  حالة في إال
 ( في )ؾ(: )تهكر(.(6
ٍىبَّا(: ساقط في )ط(، ك)ـ(.(7 ٍمفىاءى فاٍلتى  ( )كالتٍِّبفى كالحى
 )أراد جدبا(: ساقط في )ط(. ((8
 ( في )ؾ(: )لتهكىً التضعيؼ(.(9
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ػنَّ  ً ت فى كىػرٍّ ا حي ذى إً ي افً كى القىػ فَّ قىٍكليػوي: ]أًلى ػا تي مى ػلىػإً  ا[يى مً ٍصػكى  ى نيػةً مىػعى  ؾي رَّ حى ٌى  ،االكثػػركفى  ا ذٌػبى ذى ِ 
   .(1)مُّ دً يىز ال ًي الى قى 

ػػػأى  شػػػرطي قىٍكليػػػوي: ]كى  ػػػم: لً أى  [؛رً اآلًخػػػ نتفػػػاءي اا مى ىً دً حى ػػػ التضػػػعيؼى  فَّ ف أى ًهػػػ ـى دَّ قىػػػا تى هى  فى ًهػػػ العكضً كى
 .الحركةً 

 ألفَّ التضعيؼى كالتشديدى كالعكًض هف الحركًة. ؛[انتفاءي اآلًخرً  امى ىً دً حى أى  شرطي : ]كى (2)قىٍكليوي 
ػػذىا  كنقػػؿي الحركػػًة[: ](3)قىٍكليػػوي  ػػيٍ أى – الىػػكعي ًهػػفى الكقػػؼً ٌى ًً مىػػعى  ًى بَّػػىى  قميػػؿه  -اضن – (4)اله ػػىؼي  ِ قمتػػ

ًي ا ػػػ ٍر ثى ؤٍ ـ ييػػػلىػػػكى  ،(6)الشػػػارحي  ًي ـ يشػػػرحٍ لىػػػكى  ،(5)-رحهػػػ ػػػالَّ إً  اءً رى القُّػػػ ف أحػػػدً عى ػػػ ؿى ًقػػػا ىي  هى ػػػف عى  قػػػرأى  ًي ىَّػػػأى  :(7)ـو بلَّ سى
ػػ)كى  (،رً ٍ ػػالعى كى ) مىػػِ ىقػػػًؿ  ي الكقػػػؼً  ًفػػالَّ إً  يجػػكزي  الى كى  : (8)ابػػف عطيػػػة قػػػاؿى . البػػاءً كى  ال ػػادً  بكسػػػرً  (رً بٍ ال َّ عى

ػػٍبًر( بكسػػًر البىػػاًء اٍشػػهىاهنا، /ؽ بىال َّ ك: )كى ػػف أىًبػػي عىهػػرو ػػذىا 126الحركػػًة، كركمى عى ٌى ػػا–ب/ كى الى يجػػكزي  -أىٍيضن
ػػػػكى  ىتٍػػػػِ. . ا(9)ًإالَّ ًفػػػػي الكقػػػػؼً   ابػػػػفي كى  ،(2)الػػػػرازمِّ  ي الفضػػػػؿً ًبػػػػأى كى  ،(1)الٍػػػػذليِّ كى  جهاعػػػػةه ا ٍىػػػػمى قى ىى  الركايػػػػةي  يً ذً ٌى

                                                             
 (.1/295اليزدم، شرح الشافية )ج ((1
 في )ؾ(: إلِ قكلً: )هف الحركًة(. ( ساقط(2
ػػػي: أف يكػػػكف هػػػا قبػػػؿ  ((3 ػػػك قميػػػؿ، كلػػػً خهػػػس شػػػركط، ٌك الىقػػػؿ ٌػػػك الكجػػػً الحػػػادم عشػػػر هػػػف أكجػػػً الكقػػػؼ، ٌك

ا، كأال تكػػكف الحركػػة الهىقكلػػة  الهتحػػرؾ سػػاكف  ألفَّ الهتحػػرؾ ال يقبػػؿ الحركػػة، كأف يكػػكف السػػابؽ السػػاكف  ػػحيحن
ا كاىت الفتحة كائىة في الٍهزة، كأال فتحة  لخفتٍا كهجيئيٍا في هكاف التىكيف بخبلؼ الضهة كالفتحة، كيستثىِ إذ

(، لػك ىقمػت تقػكؿ: )ظىبيػك(، كأال يكػكف  ٌىػذىا ظىٍبػيي يككف الهتحرؾ حرؼ عمِ  ألىؾ لك ىقمت لػـز اإلعػبلؿ، كهػا فػي )
(، ك)هػػررتي  ٌػػذا لىقػػؿ هسػػتمزها  ل ػػيركرة االسػػـ عمػػِ كزف غيػػر هكجػػكد فػػي كػػبلـ العػػرب، كقكلػػؾ فػػي )ٌػػذا ًحٍبػػري

(: )ًحبيٍر(،   (. 1/297ك)قيًفٍؿ(. اليزدم، شرح الشافية )جبقيٍفؿو
 (.80ابف الحاجب، الشافية )ص ((4
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(5
 (.1/670شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((6
 كيقاؿ: ابفٌػ( سبلـ بف سميهاف أبك الهىذر الهزىي، هكالٌـ الب رم، ثـ الككفي القارئ الىحكم، 171( سىبلَّـ)ت(7
ها، ك ار شيخ القراء في ع ري كه ري. كقاؿ يعقكب سمي ـ. قرأ القروف عمِ: عا ـ، كأبي عهرك، كغيٌر

ا ىحكي ا، كقيؿ: لـ يكف أحد هثمً في اإلىكار عمِ القدرية.  الحضرهي: لـ يكف في كقتً أعمـ هىً، كاف ف يحن
 (.1/309الىٍاية في طبقات القراء )ج (، كابف الجزرم، غاية4/624اىظر: الذٌبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ٌػػػػػ( عبػػػد الحػػػؽ بػػػف غالػػػب بػػػف عبػػػد الػػػرحهف بػػػف عطيػػػة الهحػػػاربي، هػػػف هحػػػارب قػػػيس، 542( ابػػػف عطيػػػة)ت(8
الغرىػاطي، ابػك هحهػػد: هفسػر فقيػً، أىدلسػػي، هػف أٌػػؿ غرىاطػة. عػارؼ باألحكػػاـ كالحػديث، لػً شػػعر. كلػي قضػػاء 

. كتػكفي بمكرقػة. لػػً )الهحػرر الػكجيز فػػي تفسػير الكتػاب العزيػػز( الهريػة، ككػاف يكثػر الغػػزكات فػي جيػكش الهمثهػػيف
ٌػػ(. اىظػر: ال ػفدم، الػكافي بالكفيػات 541ك)برىاهب( في ذكر هركياتً كأسهاء شيكخً. كقيػؿ فػي تػاريخ كفػات)ت

 (.3/282(، كالزركمي، األعبلـ )ج18/40)ج
 (.5/520)ج العزيز الكتاب تفسير في الكجيز الهحررابف عطية،  ((9
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ًً كى الى خى  يػ
ػػ ظػاٌري  ّـَ ثيػػ ،(3) ػ الىقػػؿً  حركػةى  فَّ أى  يً غيػػرً كى  اله ػىؼً  بلـً كى  ىقمػػتٍ  األخيػػرً  الحػرؼً ًفػػي ي الًتػ الحركػػةي  يى ًٌ
ٍي ًهػػػكى  ،األكثػػػركفى  ـي ٍيػػػمَّ عى لى كى : (4)ػقػػػػػيؿو عى  ابػػػفي  قػػػاؿى  .حػػػكييفى الىَّ  فى ًهػػػ قػػػكـه  ؾى ًلػػػِ ذى مىػػػعى  صَّ ىىػػػكى  ،لمسػػػاكفً  ، ـ الهبػػػردي ى

ٍىػا اٍىػىَّ أى  ال يريػدكفى : (5)ك البقػاءً بيػأى  قػاؿى  .بالجهمػةً  اإلعػرابً  حركػةي   يػذٌبى بلَّ ئى كا ًلػىقمي  :كاقالي ، السيرافيُّ كى  تجعمي
(6) 

ٍىػػػا  ػػػا يريػػػدكفى أىىَّ ػػػا قبػػػؿى الحػػػرًؼ، ًإذ اإلعػػػرابي الى يكػػػكفي قبػػػؿى الطػػػرًؼ، ًإىَّهى مىػػػِ هى ٍت عى ػػػيِّرى ػػػةي اإلعػػػراًب  ي كى رى حى
اٍىػػػتجعمي 

 ،اعرابيػػػةن  الهىقكلػػػةي  الحركػػػةي  ف يكػػػكفى أى  ِ اشػػػتراطً لىػػػإً  يشػػػيري  الكبلهػػػيفً  ًهػػػفى  ؿ، كيػػػكى  ىتٍػػػِ. ا .اٍىػػػمى ثٍ هً  (7)
ػػ ؾى لً ذى ًبػػكى   اإلعػػرابً  حركػػةى  فَّ أًلى  :اؿى قىػػ (،ؿي ٍبػػقى )ف ًهػػكى  (،هػػسً أى ) :كً ٍحػػىى  حركػػةي   تىقػػؿي بلى فىػػ :يي يػػري غى كى ( 8)الشػػريؼي  حى رَّ  ى
ػيٍ أى – اؿى قىػ ،البىػاءً  حركػةً  ؼً بلى ًخػبً  ا العاهؿي ٍى بً  في ؤذً يي  ػ) :كى ٍحػىى  ،ي األفعػاؿً  ًفػيبلن ًمػقى  د جػاءى ف قىػًكػلى  :-اضن  (،ًي بى رى ضى
 ]الرجز[ :(10)ادو يى زً  :(9)مأى   اؿى قى  (،ًي تي بٍ رى ضى )كى 

ًجٍبػػػػػػػػػػػػػػػتي  بيػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  كىًثيػػػػػػػػػػػػػػػره  كىالػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّىري  عى  عىجى
 

                                                                                                                                                                               
 ٌػػػ( يكسػػؼ بػػف عمػػي بػػف جبػػارة، أبػػك القاسػػـ الٍػػذلي البسػػكرم: هػػتكمـ، عػػالـ بػػالقراءات الهشػػٍكرة475( الٍػػذلي)ت(1

كالشاذة. كاف ضريرنا. هف أٌؿ بسكرة بإقميـ الزاب ال غير. رحؿ إلِ أ بٍاف كبغداد. كقرري ىظاـ الهمؾ هقرئنا فػي 
فػي القػراءات. اىظػر: ابػف الجػزرم، غايػة الىٍايػة فػي  هدرستً بىيسابكر، فاستهر الِ أف تكفي. هف كتبً: )الكاهؿ(

 (.8/242(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/397طبقات القراء )ج
ٌػػ( عبػد الػرحهف بػف أحهػد بػف الحسػف بػف بىػدار العجمػٌي الػرازٌم، أبػك الفضػؿ: هقػرئ 454( أبك الفضؿ الرازم)ت(2

البمػداف. ككػاف ال يىػزؿ الخكاىػؽ )جهػع خاىقػاي( بػؿ فاضؿ عارؼ باألدب. قيؿ: هكلدي بهكة. عاش عهري يتىقؿ فػي 
ػػػػد، كت ػػػػاىيؼ، هىٍػػػػا: )جػػػػاهع الكقػػػػكؼ(. اىظػػػػر: هسػػػػاجديػػػأكم إلػػػػِ أحػػػػد ال . كتػػػػكفي بىيسػػػػابكر. لػػػػً شػػػعر فػػػػي الٌز

 (.294/ 3(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/75السيكطي، بغية الكعاة )ج
: لغكٌم، هف كبار الىحاة. أ ػمً هػف ٌهػذاف. ٌػ( الحسيف بف أحهد بف خالكيً، أبك عبد ا370( ابف خالكيً)ت(3

زار الػػيهف كأقػػاـ بػػذهار، هػػدة، كاىتقػػؿ إلػػِ الشػػاـ فاسػػتكطف حمػػب. كعظهػػت بٍػػا شػػٍرتً، فأحمػػً بىػػك حهػػداف هىزلػػة 
رفيعة. ككاىت لً هع الهتىبي هجالس كهباحث عىد سيؼ الدكلة. كعٍد إليً سيؼ الدكلة بتأديب أكالدي. كتكفي في 

ح هق ػػػكرة ابػػػف دريػػػد(، ك)هخت ػػػر فػػػي شػػػكاذ القػػػروف(، ك)إعػػػراب ثبلثػػػيف سػػػكرة هػػػف القػػػروف حمػػػب. هػػػف كتبػػػً: )شػػػر 
العزيز(، ك)ليس في كبلـ العرب(، ك)الشجر( كيقاؿ إىً ؿ أبي زيد، ك)اآلؿ(، ك)االشتقاؽ(، ك)الجهؿ( فػي الىحػك، 

ي، إىبػػػػاي الػػػػركاة (، كالقفطػػػػ1/157ك)الهق ػػػػكر كالههػػػػدكد(، ك)البػػػػديع(. اىظػػػػر: ابػػػػف خمكػػػػاف، كفيػػػػات األعيػػػػاف )ج
 (.2/231(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/148)ج
 (.4/316( ابف عقيؿ، الهساعد في شرح تسٍيؿ الفكائد )ج(4
 البقاء. أبك البغدادم، العكبرم ا عبد بف الحسيف بف ا عبد(: ٌػ616ت)العكبرم ((5
 .، ك)ـ(ساقط في )ط( ( )تجعمٍا(:(6
 )تجعمٍا(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(. ((7
 .(1/562كف الديف، شرح الشافية )ج( ر (8
 ( في )ط(: )أبك(.(9

 .األعجػػـ لػػً قيػػؿ فمػػذلؾ لكىػػة فيػػً ككاىػػت لمهمػػكؾ الهػػدح قميػػؿ ،ٌٌجػػاءن  رجػػبل كػػاف ،العبػػدم سػػميـ بػػف زيػػاد ٌػػك ((10
 (.1/343(، كابف قتيبة، الشعر كالشعراء )ج2/691اىظر: الجهحي )طبقات فحكؿ الشعراء )ج
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نىػػػػػػػػػػًزم   ًمػػػػػػػػػػفٍ   (1)أىٍضػػػػػػػػػػًربيوٍ  لىػػػػػػػػػػـٍ  سىػػػػػػػػػػبًَّني عى
ػػىَّ ا ً كى   ػػهى ػػلى  ًي ىَّػػأًلى   (2)ازى ا جى ػػكى  خفيػػةه  الٍػػاءي  ىػػتً اا كى هَّ ػػ سػػككفي  فى اكى ػػاعتهادى  ٍػػا يضػػعؼي ا قبمى هى  ىقمػػتً  ،ي الىطػػؽً ا ًفػػٌى

ػٍىػمى بٍ قى  رو كَّ ذى هيػ اءً ٌىػ ؿِّ ي كيػًفػ هطػرده  الىقػؿً بً  الكقػؼى  فَّ أى  :يً يػرً غى كى  ػػػافى يَّ ي حى ًبػأً  ي كػبلـً ًفػكى  .فى كَّ هى تى يى لى   الحركةي   فه اكً ا سى
 (.ًي ىٍ عى )كى  (،ًي ىٍ هً  خذتي أى ) :كى حٍ ىى  ، حيحه 

ٌيػذى ٌىػ [اسػاكنن  اآلخػرً  ا قبػؿى مى  ف يككفى أى  الحركةً  نقؿً  شرطي كى قىٍكليوي: ] ػكى  ،الهشػٍكري  كى ا   الىقػؿي  اءى جى
ػػيٍ أى – ِ هتحػػرؾو لىػػإً  ػػاً كى  (3)ي الكافيػػةً ًفػػ هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  اؿى قىػػ -اضن  ،ةه يَّػػهً خٍ لى  أ/ ليغىػػةه 127/ؽ ًً ًبػػ الكقػػؼى  فَّ إً : (4)غيٌر
 ]الرجز[ :(5)ىشدى أى كى 

ػػػػػػػػػػػفٍ  ٍيػػػػػػػػػػػرً  يىػػػػػػػػػػػٍأتىًمرٍ  مى ػػػػػػػػػػػا ًلٍمخى ػػػػػػػػػػػديهٍ  ًفٍيمى  قىصى
ػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ييٍعمىػػػػػػػػػػػػػػـٍ  مىسىػػػػػػػػػػػػػػاًعٍيوً  تيٍحمى  رىشىػػػػػػػػػػػػػػديهٍ  كى
ػ رى بَّػعى  ا[يحن حً صى  في اكً السَّ  ف يككفى أى قىٍكليوي: ]كى   ٌىػعى  السػاكفي  ف يكػكفى أى ًبػ: (6)ػػػؾو ػالً هى  ابػػػفي  ا الشػرطً ذى ف 

ػػ األلػػؼً  خػػراجً إًل   ًي تحريكيػػ  يهىػػعي الى  ػػكى  (،ارو دى ػ)كى ػػ ًي الىػػا قى هى   أحسػػفي  (9)مه ػػىؼً ا لً عنػػبى تى  (8)-رحهػػً ا– (7)حي ارً الشَّ
ًو ف كى ِ ًهػكلىػأى  مػؾى تً  ،ـعىػىى  ،ؼو سُّػعى تى  يػرً ف غى ًهػ (ـكٍ يىػ)كى  (،فى يٍ : )بىػكى ٍحػىى  ،الػكاكى كى  اليػاءى  -اضن يٍ أى – ًً خراجً إًل   ًي ىَّػأًلى   جػ
ًي  يمػزـي  ًي تحريكىػ فَّ أًلى   ًي يكيػتحر  يهتىػعي  ًي ىَّ أً فى  (،الجدٌ ) :حكى ىى  ،الهدغـى  (10)ًً بً  خرجي يى  ًفػي  ههتىػعه  كى ٌيػكى  ،(11)ًي كُّػفي  هىػ

ػا  (  ًلهى كى ػزى ا، فىبلى يىقػؿي ًهػف ىىٍحػًك: )غى ٌيكى أف يككفى الهىقكؿي  حيحن ، كى لمىقًؿ شرطه وخري ٌىذىا. كى غيًر الضركرًة 
                                                             

(، كلسػاف العػػرب البػػف هىظػػكر 4/180(، كالكتػػاب لسػػيبكيً )ج45هػػف الرجػػز لزيػاد األعجػػـ فػػي ديكاىػً ) ( البيػت(1
(، 2/322(، كشػرح الشػافية لمرضػي )ج1/389(، كببل ىسبة في سر  ىاعة اإلعراب البف جىػي )ج12/554)ج

ًٍ( 3/753كشػرح األلفيػة لؤلشػهكىي )ج ػػي الٍػاء، حركػة قػؿفى عميػً، كقػػؼ حيػث(، كالشػاٌد فػػي قكلػً: )لػـ أضػًربي  ٌك
 ( كالٍاء حركة بىاء كليست حركة إعراب.ًي بٍ أضرً  لـ): كاأل ؿ قبمٍا، ها إلِ الضهة،

 ( في )ط(: )أجاز(.(2
 (.2/328ابف هالؾ، الكافية الشافية )ج ((3
 (.330( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(4
ػقى البيػت لػـ يعػرؼ لػً قائػؿ، كالشػاٌد فػي قكلػً: ) ((5  ىقػػؿ كقػؼ لهػا كلكىػً فتحٍػا، كاأل ػؿ الػداؿ، ضػـ حيػث (يٍ دي  ى

ػك قبمٍػػا الػذم الحػرؼ إلػِ الٍػاء حركػة  الجهػػع بػكاك ق ػدكي، أ ػمً يكػكف أف كيحتهػػؿ: قيػؿ. كقػاؿ هػرادم: الػداؿ ٌك
(، كالهػػرادم، 5/15. ابػػف هالػػؾ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية )جبالضػػهة اكتفػػاء الػػكاك حػػذؼ ثػػـ ،(هػػف) هعىػػِ عمػػِ حهػػبلن 

 (.4/552(، كالعيىي، الهقا د الىحكية )ج3/1481الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )جتكضيح 
 (. 300( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ )ص(6
 (.1/670شاٌيف، شرح الشافية، شرح الجاربردم )ج ((7
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(8
 (.80)ص ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط ((9

 في )ؾ(: )بٍا(. ((10
 ؾ(: )قمً(.( في )(11
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ًفي الهخفكًض ًهفى القمًب كىالتغييرً  يمزـي ًفي الهرفكًع ًهف كاكو هتطرفةو بعدى ضهةو، كى
 ػػػافى يَّ ك حى بيػأى  ؾى ًلػذى  قػاؿى  ،(1)

 كغيرييي.
ًي هى  ؿي ا ً حى  [ك الى أى  ا فتحةه مَّ إً  الحركةى قىٍكليوي: ]ثيَـّ ًإفَّ تمؾى   الهكقػكؼي  الحػرؼى  فَّ إً  :قػؿً ي الىَّ ًفػ ا يقىٍكلي

ًً مى عى  ػػإً  يػ ػػ ،اا هطمقنػػٍىػتً حركى  ىقػػؿي  جػػازى  ٌهػزةن  فى اف كى ـى زً لىػػ ،الى ك أى  ت فتحػػةن ىىػاكى  اءه كى سى
ػػفً ) بىػاءي  (2) ( أك كأى  (ؿو عي  )فيًعػػؿو

الَّ  (3)افً اءىى البً  ـى زً ف لى إً ا ٌى ا غيري ذى كى كى  ،الفتحةي  ـ تىقؿٍ ا لى ٍى ىٍ كي ـ يى ف لى ا ً كى  ،الى  .كىاً     ىيًقؿى
 .  رً اآلخً  ةي كى رى حى  :مأى  ؛[الحركةي  مؾى تً  فَّ إً  َـّ : ]ثي (4)قىٍكليوي 

ػػنيي ًمػػقىٍكليػػوي: ]كى  ي ا ًفػػىىػػٌي  الكػػبلـى  فَّ أًلى   (6)هتكػػررو بً  لػػيسى كى  ،ًي هثميػػ (5)عً اًسػػي التَّ ًفػػ ـى تقػػدَّ  [ف يتبػػعي ـ مى
ػكى  ،(9)افً اءىىػالبً  ـى زً ا لى ذى إً ا هى  (8) يختصي الى  المغةي  يً ٌذً  فَّ إً  ّـَ ثي  ،تهى دِّ قي كى  ،ي الهىقمبةفً  ٌىاؾى كى  ،(7)ةً ابتالثَّ  الٍهزةً  ي ًٌ

 . ؾى لً ذى ا كى ىى ٌي 
ػتى ف فى كيػـ يى ف لىػإً : ] فىػًً قىٍكًلػِ مىػعى  طػؼه عى  [الحركػةي  تً نىػاف كى إً ا مَّػأى : ]كى (10)قىٍكليوي  ـ ف لىػإً  :يي قػديري تى كى  ةن[،حى

 ض. .فتحةن  ىتٍ اف كى إً ا هَّ أكى  ،فتحةن  تكفٍ 
  

                                                             
 ( في )ط(: )الت يير(.(1
(: ساقط في )ـ(.(2  ( )لـز
 ( في )ـ(: )البىاء(.(3
كىةي اآلًخًر(.(4 رى  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )حى
 (.1/664شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((5
 في )ـ(: )بتكرار(. ((6
 كفي )ـ(: )السابقة(. )الثاىية(.( في )ط(: (7
 ( في )ؾ(: )تخص(.(8
 في )ـ(: )البياف(. ((9

 (.فتحةن  كىاىتٍ  ًإففي )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط(10
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 (1)الباب الثاهف كالعشركف: الهق كر كالههدكد
ػػػػا ً قىٍكليػػػػوي: ]كى  [ اىىػػػػري آخً  فى اف كى ػػػػِ(،  ألفنػػػػا أك ىمػػػػزةن قبميػػػػا ألػػػػؼه هثالٍهػػػػا هػػػػف األفعػػػػاًؿ: )عىسى

اءى( )جى كى
ا.، كهفى (2) مىِ( كىحٌك )ٌؤالًء(، كجاءى هفى الحركًؼ: )عى    األسهاًء الهذككرًة: )لىدىل(، كى

 .(الرجاؿي  ي ٌؤالءً ىً اءى جى ) :حكى ىى  ا[يى كصفً  : ]مف جيةً (3)قىٍكليوي 
 .  ((4)ٌذا بزيدو  هررتي ) :حكى ىى  ا[يى بً  قىٍكليوي: ]كالكصؼً   

   ب/127/ؽ. (ايَّ تي )كى  (،ايَّ ذي ) :هثؿي  ىا[قىٍكليوي: ]كتصغيرً 
كهػا قػدرت  يً فػي خبػرً  الفاءي  دخمتً  كلذلؾى  ،هقدرةه  ًي قبمى  (اهَّ )أى كى  ،هبتدأه  (قكؿي ) [القراءً  قىٍكليوي: ]كقكؿي 

َستَكَ ﴿ :-تعالِ–ي قكلً فً   .  بالقاؼً  (اءي رَّ القي )كى  .اٍى فيها قبمى  الفاءً  ا بعدى هى  عهؿي  لي ححى   (5)﴾فََكثِّشْ  ََ
 عػف كاكو  ىػت هىقمبػةن اك أم: سػكاءه  [؛ألؼه  هي م آخري الذً  المتمكفي  ىك االسـي  :قىٍكليوي: ]فالمقصكري 

(لزن عٍ هً )كى  (،ِبمى حي ػ)كى  أك إلحاؽو  (8)لتأىيثو  (7)أك زائدةن  ،(6)ؿكها هثَّ  أك ياءو 
(9)  . 

                                                             
 ال الهتهكىػػة غيػػر كاألسػػهاء كالحػػركؼ األفعػػاؿ إذ الهتهكىػػة  األسػػهاء ضػػركب هػػف ضػػربافالهق ػػكر كالههػػدكد  ((1

ف ههػػدكد كال هق ػػكر فيٍػػا يقػاؿ ػػا كػػاف كا  ، قبمٍػػا ٌهػػرةن  أك ألفنػػا وخٌر ػػا ألػػؼه  هق ػػكر( ٌػػؤالء)ك ،(ٌػػؤال) فػػي قػػكلٍـ كأهَّ
 بٍػػػػا، كالك ػػػػؼ ك ػػػفٍا، جٍػػػػة هػػػف الظػػػػاٌر شػػػبً هػػػػف اإلشػػػارة أسػػػػهاء فػػػي هػػػػا هػػػع العبػػػػارة فػػػي فمتسػػػػهحو  كههػػػدكد

ا، ، الىحػػاة ا ػػطبلح عمػػِ ال المغػػة هقتضػػِ فعمػػِ ههػػدكده، ٌػػك( شػػاء)ك ،(جػػاء: ) هثػػؿ فػػي القػػراء كقػػكؿ كت ػػغيٌر
فالهق كر: ٌك االسـ الهتهكف الذم وخري ألؼ هفػردة، كال يػرد عميػً ىحػك: )زيػدنا( فػي الكقػؼ  ألفَّ ألفػً هىقمبػة عػف 

ف أطمػػؽ اله ػىؼ كبلهػػً لكػػفَّ الهػػراد هػػا التىػكيف، كال ) ذا(  ألفَّ األكؿ لػػيس باسػػـ، كالثػاىي لػػيس بهػػتهكف، كا  إلػػِ، كا 
(، 4-2/3(، كشاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح الجػاربردم )ج1/566ذكري الشارح، . ركف الديف، شرح الشافية )ج

 .(3/1362ج) هالؾ ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقا د تكضيح الهرادم،ك 
 ( في )ـ(: )كجاز(.(2
)تييَّا((.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((3 : )ذييَّا(، كى  : إلِ قكلً: )هثؿي
 ( في )ط(: )ٌذاد(.(4
 [.3( ]الهدثر: (5
 (.2/4)كالع ا(، ك)الرَّحِ(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج ((6
 ( في )ؾ(: )زايدة(.(7
 ( في )ـ(: )التأىيث((8
(،  ( في )ـ(: )هغرل(.(9 ٍجرىعو ًٌ ا هػذكرن ك ػفٍا  كأفَّ  تىكيىٍػا، لمتأىيػث ليسػت ألفػً أف عمػِ كيػدلؾك)ًهٍعزنل( هحمؽ بػػ)

 كها في قكؿ الشاعر: ]الٍزج[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدبنا كًهٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزنل  يىعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٌى

 
 سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىاىىا األرىضً  ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرافى  

 (.2/330ابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج 
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ػي كافيػةه  ،البابً  (1)أهثمةً  أم: بشٍادةً  ا ذكرناه[؛مى  المرادى  قىٍكليوي: ]لكفَّ   ِ ذلػؾى مىػعى  فػي القريىػةً  ٌك
 . الهرادً 

ػػ: ]لى (2)قىٍكليػػوي   ذكػػرى  فَّ إً  ،(3)شػػارحو  لقػػكؿً  رد،  ًً يػػفً  [لأخػػرى  ألػػؼه  األلػػؼً  ذ قبػػؿى إً  بمفػػردةو  ف ليسػػتٍ كى
ًً  ف يكػػكفى أى  هحػػاؿه  اآلخػػرى  ألفَّ   لغػػكه  اإلفػػرادً  ًي  ،فً يحػػرف فيػػ ػػىفرادي ا ا هفػػردةه ٍىػػهعىػػِ ككىً  فَّ أى  الػػردِّ  ككجػػ ف ٌػػا عى
ػػعميٍػػا كى  سػػابقةو  أللػػؼو  ل قبمٍػػا ليسػػت به ػػاحبةو أخػػرى  قبمٍػػا  ألػػؼه  يي رى وًخػػ فَّ أى  ي ػػدؽي  ًي ىَّػػإف ،ي الههػػدكدً ا ًفػػهى

ػػػ– ًً قىٍكًلػػػكل ،أخػػػرل ف لػػػـ يكػػػف تمػػػؾى ا ً كى  ،أخػػػرل ًي ، هحػػػاؿه  يفً فػػػلأ اجتهػػػاعى  فَّ إً  :-اأيضن ػػػ– يً ردِّ  ككجػػػ  فَّ أى  -اأيضن
ػػٍي اجتهاعى  ػػػكى  ا تقػػديرم، هى كيي ري ا قػػرَّ هى

ًي هً  ىعى ا هػػالى كى  ،(4)   هجػػػاؿى بلى فىػػ ،يػػأبِ ذلػػػؾى  اآلخػػرً  لفػػػظي  (5)ئػػذو حيى] :لػػًكقك . ىػػػ
ًي ِ هى مى عى  ي، هبى [-اأيضن – لمتقديرً   .(6)سقكطه  ـى د تقدَّ قى كى  ،ا فٍه

 .  الزيادةً  ا قبؿى هى  األ ؿً  كبأ ؿً  ،ىقبلبً اال ا قبؿى هى  [وً بً  المرادي  ي األصؿً قىٍكليوي: ]فً 
 .  بالق رً  (ارى حٍ  ى ) األ ؿً  أ ؿى  فَّ أًلى  ؛[األصؿً  ي أصؿً : ]فً (7)قىٍكليوي 
  ك عف ألؼو أى  ،ؿكها هثَّ  أك ياءو  ف كاكو عى  ىت هىقمبةن اك م: سكاءه أى  [؛ىمزةه  هً ي آخرً : ]فً (8)قىٍكليوي 

                                                             
 ( في )ـ(: )أهثؿ(.(1
كضػع ابػػف الحاجػػب فػػي تعريفػػً لبلسػػـ الهق ػػكر احتػػرازنا )ألػػؼ هفػػردة(، فقػػاؿ ركػػف الػػديف فػػي شػػرحً: ال حاجػػة  ((2

ف أف يقػاؿ احتػرز بٍػا عػف هثػؿ إلِ االحتراز  ألىًَّ ليس في وخر الههدكد ألؼ بؿ ٌهزة، قاؿ الجاربردم: لكف يهكػ
ّـَ قمبػت الثاىيػة ٌهػزة،  ) حراء(  ألىًَّ كاف بالق ر، ثّـَ زيدت ألؼ أخرل تكسعنا في المغػة كتكثيػرنا ألبىيػة التأىيػث، ثػ
ف لػػـ  في ػػدؽ أىَّػػً فػػي وخػػري ألػػؼ  أم: فػػي األ ػػؿ، لكػػف ليسػػت بهفػػردة  إذ قبػػؿ األلػػؼ ألػػؼ أخػػرل فػػي األ ػػؿ، كا 

(، كشػػاٌيف، هجهكعػػة 80ابػػف الحاجػػب، الشػػافية فػػي عمهػػي ال ػػرؼ كالخػػط )ص يكػػف كػػذلؾ فػػي أ ػػؿ األ ػػؿ.
 (.2/4الشافية، شرح الجاربردم )ج

 (.1/566( في )ط(: )الشارح(. ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
 في )ـ(: )قرري( ((4
 في )ـ(: )ح(. ((5
 (.1/300اليزدم، شرح الشافية )ج ((6
ٍحرىا( بالق ًر(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (7  )األ ًؿ ) ى
االسـ الههدكد: ٌك االسـ الهتهكف الذم يككف بعد األلؼ في وخػري ٌهػزة، كالكسػاء، كالػرداء، فػبل يىػتقض الحػد  ((8

ك أىًَّ ليس وخر الههدكد ألفنا بعدٌا ٌهزة بػؿ وخػري ٌهػزة   بهثؿ )جاء، كشاء(، كال يرد عميً ها أكردي ركف الديف، ٌك
يرد عمِ هف يقكؿ: الههدكد: ها وخري ألػؼ بعػدٌا ٌهػزة، كلػـ يقػؿ اله ػىؼ كػذلؾ، بػؿ قػاؿ: الههػدكد ألفَّ ذلؾ إىَّها 

ها كاف بعد األلؼ في وخري ٌهػزة، لكػف يػرد عميػً هػا قيػؿ: إىَّػً يػدخؿ فػي تعريفػً هػا وخػري ٌهػزة بعػد ألػؼ بػدؿ عػف 
يسػػهِ ههػػدكدنا  لعػػركض الهػػد فيػػً  ألفَّ أ ػػؿ ىحػػك: )هػػاء( أ ػػمً: هػػكي، قمبػػت الػػكاك ألفنػػا، كالٍػػاء ٌهػػزة هػػع أىَّػػً ال 

 (.6-2/5ألفٍا كاك في األ ؿ، كلك قيد األلؼ بالزائدة اىدفع ذلؾ. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
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(اءى بى مٍ عً )كى  (، حراءى ػ)كى  أك لئللحاؽً  لمتأىيثً 
(1)  . 

 .  ا ليسا باسـو هى ٍي ىَّ أًلى  ؛[(اءى شى )كى  (,اءى جى ) : ]بمثؿً (2)قىٍكليوي 
ػػ عميػػوً   يػػردي الى قىٍكليػوي: ]كى  ًي -( 3)ريؼي الشَّػ كى ٌيػػ [يفى حً ارً الشَّػػ بعػضي  هي دى كرى ا أى مى  كى ٌيػػكى  -تعػالِ اي  رحهػػ

ػػػ الػػػبعضي  ػػػ كدفػػػعي  ،ياآلًتػػػ كالقائػػػؿي  ،ؽي ابً السَّ ػػػكى  ظػػػاٌره  يي كردى أا هى  كػػػبلـً  أ/128/ؽ يف ًفػػػًكػػػلى  ،الشػػػارحي  ًي ىىػػػيَّ ا بى هى
ًي  كيهكفي  ،(5)شارحه  (4)يي كردى د أى قى كى  ،كالهظركؼً  الظرؼً  اتحادً  بعدى  اله ىؼً  ي ًفػ كاألحسػفي  ،اذى ٌىػ بالعىايػةً  دفعػ
ـي  كى ٌيػػ (:الهق ػػكري ) :(6)ف يقػػاؿى أى  التعػػريفيفً  ـي  كى ٌيػػ (:الههػػدكدي )كى  ،الزهػػةه  ألػػؼه  ًً إعراًبػػ م حػػرؼي الػػذً  االسػػ  االسػػ

 .  (7)زائدةه  قبمٍا ألؼه  ٌهزةه  ًً إعرابً  م حرؼي الذً 
ػػ :: ]الممػػدكدي (8)قىٍكليػػوي  ـي  يً وخػػرً ي ًفػػ قيػػده  [األلػػؼً  بعػػدى  فى اا كػػمى ًً ق فًهػػ يعمػػ ًً فيػػ  الضػػهيرى  : ]ألفَّ كلػػ

ػ ًي ىَّػأى  الهق ػكرً  ي تعريػؼً  ًفػالى كَّ أى  اله ػىؼي  ذكػرى  :ف قيػؿى إفى  ،[يً ِ وخرً لى إً  عائده  الهجركرى   ،هفػردةه  ألػؼه  يي ري ا وًخػهى
ػػػ :الههػػدكدً  ي حػػػدِّ ًفػػػ قػػػاؿى  ّـَ ثيػػ ػػػهى ٌى  فى اا كى  ِ األلػػػؼً لىػػػإً ا راجعنػػػ (اٌى بعػػػدً )ي ًفػػ الضػػػهيري  فيكػػػكفي  ،ٌهػػػزةه  ًً يػػا فً بعػػػد

ػػ دُّ رى ييػػفى  ،رً اآلًخػػ ألػػؼي  كى ٌيػػكى  ،الهػػذككرً  ـي قمػػتي  ،(9)الشػػارحيفً  بعػػضي  يي كردَّ أا هى  عائػػده  الضػػهيري  بػػؿً  ،ذلػػؾى  : ال ىسػػم
 ض.. رً ي اآلخً ا فً ٍى ىَّ أى بً  قيدً  ا هف غيرً هطمقن  ِ األلؼً لى إً 

ػػػ]قىٍكليػػػوي:  عى مى
ػػػ يي الى  وي نَّػػػأى  (10) ػػػىَّ ا ً : كى (11)بػػػػػف هػالػػػػػؾو  الػػػديفً  بػػػدري  اؿى قىػػػ ا[ى ممػػػدكدن مَّ سى ػػػهى ـي  صَّ ا خي  اسػػػ

ػكى  ،ًً ًبػ فمـ يعتدَّ  ،عارضه  ألفنا األ ؿً  فى هً  الهبدلةً  كيىكىةى  فَّ أًلى   الزائدةً  األلؼً  بذمً  ههدكدً ال  يء(،ًسػىى ) فَّ ا أى هى
ًي  الهدِّ  ىفكاؾً ا ل حةً   اِ ههدكدن هَّ سى  يي الى كء( ري قي )كى   . كالكاكً  ي الياءً فً  لتحريؾً ا فً اهكإًل   عى

                                                             
ػػػػي همحقػػػػة1/627( فػػػػي )ؾ(: )ٌمبػػػػاء(. ك)الًعٍمبػػػػاء(: عػػػػرؽ فػػػػي العيىيػػػػؽ. ابػػػػف هىظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )ج(1  (. ٌك

(. سيبكيً، الكتاب )ج  (.3/214بػ)ًسٍربىاؿو
2).) ا ليسا باسـو ٍيهى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أًلىىَّ
 (.1/566ركف الديف، شرح الشافية )ج ((3
 ( في )ط(: )أكرد(.(4
 (.1/300( اليزدم، شرح الشافية )ج(5
(، كأبػػك حيػػاف، التػػذييؿ كالتكهيػػؿ فػػي شػػرح كتػػاب 16اىظػػر: ابػػف هالػػؾ، تسػػٍيؿ الفكائػػد كتكهيػػؿ الهقا ػػد )ص ((6

 (.1/246(، كالهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج2/12التسٍيؿ )ج
 (: )زايدة(.( في )ؾ(7
ٍىا ًفي اآلًخًر. ض(.(8  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًبأىىَّ
 (.1/566ركف الديف، شرح الشافية )ج ((9

 ( )هع أىً(: ساقط في )ـ(.(10
ٌػػ( هحهػد بػف هحهػد بػف عبػد ا بػف هالػؾ الطػائي، أبػك عبػد ا، بػدر الػديف: الٌىحػكٌم بػف 686( ابف الىاظـ)ت(11

 شػرح)بػػ يعػرؼ( األلفيػة شػرح) لػً. هػدة بعمبػؾ سػكف. ككفػاة هكلػدنا دهشػؽ أٌػؿ هػف(. األلفية) ىاظـ ابف ٌك الٌىحكٌم:
 فػػػي( األفعػػػاؿ الهيػػػة شػػػرح)ك الهعػػػاىي، فػػػي( األذٌػػػاف ركض)ك كالبيػػػاف، الهعػػػاىي فػػػي( اله ػػػباح)ك ،(الىػػػاظـ ابػػػف

 كأربعػيف ىيػؼ عػف تػكفي. ذلؾ كغير(، الحاجب ابف ت ريؼ) غريب كشرح( العركض) في ككتاب، ألبيً ال رؼ
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ـي  :الههػػدكدي  :ف يقػػاؿى أى  ال ػػحيحةي  فالعبػػارةي  [بالزائػػدةً  األلػػؼى  دى يَّػػك قى لىػػ: ]كى (1)قىٍكليػػوي   الهػػتهكفي  االسػػ
 ض.  .يً ي وخرً فً  ٌهزةه  الزائدةً  ألفًً  بعدى  فى ام كالذً 

 .  (ا القكـً  ى عى )ي ا فً هى كى  ك الساكفً أى  (،ا ن عى )ي ا فً هى كى  [نكيفً التَّ  : ]لكجكدً (2)قىٍكليوي 
ػػلً  شػػارةي اإل ى[كلىػػا أى ذى ىىػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػا ذى هى ػػكى  ،فاكجٍػػ كى ٌيػػكى  ،يي رى كى ػػًٍ لً كَّ ي أى ًفػػ ظػػاٌره  ًً ًبػػ ؿى مَّػػا عى هى ِ مىػػعى كى  ،اهى

 ًً ػػأى  ،(3)اليػػزدمُّ  اقت ػػرى  تقديهػػ ًٍ ىً اا ثى هَّ ػػي ػػ فَّ أًلى   ياآلتً ًبػػ أىسػػبي  كى ا فٍػػهى  ـ يهػػدَّ لىػػ ،ًً اًلػػحى بً  ألفػػً بػػاؽو  ا لػػـ يحػػذؼٍ هى
ػ هحكيػةه  ،(5)(قاؿى ػ)ًبػ هتعمقةه  (كلِاألى )كى  ،ىيةي االث (ًي ىَّ أًلى ) ككذا (،ِلى كٍ أى ػ)ب هتعمؽه  []هف قكؿ: كلًكق .(4)اأبدن  ي ًٌ
 . ًً ا بعدٌا بً هى كى 

ػ لػيسى  اإلعػرابً  عػفً  الق ػرً  عدـى  فَّ أًلى   [ا يشعري مى  يوً فً  يسى لى  وي نَّ : ]أًلى (6)قىٍكليوي   ،ا بالههػدكدً هخت  
ًً فً   يكػػكفي بلى فىػػ ،ي غيػػريً ًفػػ بػػؿ يكػػكفي  ًً  بخػػبلؼً  الههػػدكدً  بهىاقضػػةً  إشػػعاره  يػػ  هخػػتصه  الهػػدَّ  فَّ إً فىػػ ،األكؿً  الكجػػ
 .  دكدً هاله بهىاقضةً  إشعاره  فيًً  فيككفي  ،بالههدكدً 

ًٌ دً حى أى ي ك فً أى  ،الهدِّ كى  بالق رً  ـً مٍ ي العً م: فً أى   [يوً ا فً إلييى  : ]يرجعي (7)قىٍكليوي   ض.  .اهى ا

                                                                                                                                                                               

ػػا  بغيػػة، كالسػػيكطي(، 1/165ج) بالكفيػػات الػػكافي، كال ػػفدم(، 15/581ج) اإلسػػبلـ تػػاريخ، الػػذٌبي: اىظػػر. عاهن
 (.7/31(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/225الكعاة( )ج

1).) ا القكـً  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )عى ى
سهي الهدكد ههدكدنا  ألفَّ األلؼ قبؿ الٍهزة تهد ألجؿ الٍهزة، كال يحذؼ بحاؿ، كسهي الهق كر هق كرنا   ((2

ذا أكلِ في  ألفَّ األلؼ ليس بعدٌا ٌهزة فتهد، كألىٍَّا قد تحذؼ لكجكد التىكيف، أك الساكف بعدٌا فيق ر االسـ، ٌك
ؿ: ألىًَّ ق ر عف اإلعراب  ألىًَّ ليس فيً ها يشعر هعىِ التسهية لها فيً هف هىاقضة الههدكد هف قكؿ هف قا

 (.2/6بهىاقضة الههدكد. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 (.1/299شرح الشافية )ج ( اليزدم،(3
 (: )أيضا(.( في )ؾ(4
 ( )بقاؿ(: ساقط في )ؾ(.(5
ا. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((6  : إلِ قكلً: )اآلخًر هفتكحن
الهق كر هىً القياسي كالسهاعي، ككضع ابف الحاجب دليبلن لمتهييز بيف القياسي كالسهاعي، فيجب أف يكػكف  ((7

ليػػؾ التف ػػيؿ. يكػكف االسػػـ الهق ػكر السػػهاعي فػػي  هػا قبػػؿ وخػر ىظيػػري هػف ال ػػحيح فتحػػة حتػِ يكػػكف قياسػينا، كا 
ػػػػي: األكؿ: اسػػػـ الهفعػػػكؿ هػػػف غيػػػر الثبلثػػػي الهجػػػرد، كػػػػػ)هيٍعطىِ(،  أربعػػػة أىػػػكاع هػػػف األسػػػهاء الهعتمػػػة اآلخػػػر، ٌك

ـه(، ك)هيٍشػػتىرىؾه(. الثػػاىي: أسػػهاء الزهػػاف كالهكػػاف كاله ػػدر الهيهػػي  هػػا هػػف ال ػػحيح )هيٍكػػرى ك)هيٍشػػتىرىل(  ألفَّ ىظائٌر
ٍقتىؿه(، ك)هيٍخرىجه(. الثالث: اله در ه ها )هى ٍىِ(  ألفَّ ىظائٌر ( سكاء كاف فعمً ثبلثي ا أـ غيري كػ)هىٍغزىل(، ك)هيٍم ف )فىًعؿى

دىل(  ( فٍػك )أعشػِ(، ككػػ)ال َّ ًشػيى هها  فتً لهشبٍة عمِ كزف )أفعؿ(، ك)فىًعؿ(، ك)فىعبلف( كػ)العىشىِ( ه ػدر )عى
ؿ(، ك)الفىػػػػرىؽ(،  ػػػػكى ػػػػا )الحى ( فٍػػػػك )طىيَّػػػػاف(  ألفَّ ىظائٌر (، ككػػػػػ)الطَّكىل( ه ػػػػدر )طىػػػػًكمى ػػػػدو ( فٍػػػػك ) ى ػػػػًدمى ه ػػػػدر ) ى

(. الرابػػع: جهػػع )فيٍعمىػػةو( (. كالسػػهاعي ىحػػك ك)العىطىػػشى ( ك)ًقػػرىبه هػػا )قيػػرىبه ، ك)ًفٍعمىػػةو( كػػػ)عيرنل(، ك)ًجػػزنل(  ألفَّ ىظائٌر
 (.12-1/7)الع ا(، ك)الرحِ( هها ليس لً ىظير يحهؿ عميً. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
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 ض.  .اهفتكحن  اآلخرً  ا قبؿى هى  م: ككفً أى  [؛ذلؾى  مثؿى  عى قى ا كى ذى قىٍكليوي: ]إً 
ًً ا فً ك هزيدن أى  فى اا كم: هجردن أى  [؛الرباعيٍّ كى  يوً فً  المزيدً  يٍّ َلثً الث   قىٍكليوي: ]مفى   .  ي

 ا. هطمقن  الرباعيِّ كى  الهزيدً  يِّ بلثً الثُّ  فى م: هً أى  ا[؛يى لى  المفعكؿً  اسـى  فَّ أى  : ]كذلؾى (1)قىٍكليوي 
ػػػػػأ- يً هزيػػػػػدً كى  يِّ اعً بىػػػػػالرُّ بى  ف يهثػػػػػؿى ِ أى كلىػػػػػاألى  [(ـه رى ٍكػػػػػمي ) :ؾى قكًلػػػػػقىٍكليػػػػػوي: ]كى  ػػػػػ -ايضن ك أى  (جو رى حٍ دى هي ػ)كى

 ض.  (.مكرً رى عٍ هي )كى  (،يسً مٍ قى هي ػ)كى  الهىقكصً  فى ا هً هى ٍي هثالي كى  (،ـو جى ىٍ رى حٍ هي )
كىالثُّبلًثػيُّ سػكاءه أىم: سػكاءه كػافى ثبلثي ػا أىك غيػرىيي،  [مطمقنػا المكػافً كى  الزمػافً  مػف أسػماءً قىٍكليػوي: ]ً 

( ًهػف  أىم:  ًي )هىٍفعىؿ( هيكىسَّره أىك الى  أًلىفَّ اسـى الزهػاًف كالهكػاًف ًهػفى الهىقػكًص الى يكػكفي ًإالَّ )هىٍفعىػبلن كافى فعمي
.  باًب كىافى

ػ يخػرجي  الى  الهجػردً  يِّ بلًثػالثُّ  فى ا ًهػٍىػىَّ أًلى  أطمقٍػا  ا[مطمقنػ المكػافً كى  مافً الزَّ  أسماءً  فقىٍكليوي: ]مً  ف عى
 .البابً  ذلؾى  هفعكؿً  اسـً  ف زىةً عى   يخرجي الى  يً ف غيرً هً كى  ،بالفتحً  (ؿعى فٍ هى ) زىةً 

ػ احتػرازه  [وي اسي يى ا قً مَّ مً ]: (2)قىٍكليوي   ي القيػاسً ا ًفػهق ػكرن   يكػكفي الى  ًي ىَّػإً فى  ،يِّ يًهػالهً  غيػرً  اله ػدرً  فً عى
 ض. (.عو جً رٍ هى ػ)كى  الهذككريفً  الكزىيفً  غيرً  ِمى عى  يٍّ يهً ف هً ا عى ذى كى كى  (لكى عٍ دى ػ)كى  ،ي السهاعً بؿ فً 

ف تىعىػيَّفى ًفػي اله ػدًر  كأما المصدر مف المعتػؿ الػَلـ فػَل يتعػيف فيػو ذلػؾ[؛قىٍكليوي: ] أىم: كىاً 
ًً لكافى أخ ري كأشهؿي  لىك عىبَّرى ًب ، كى الًهيًهيِّ
(3).   

   م:أى  ؛[مػػػافً الزَّ  أسػػػماءي  وً قىٍكًلػػػ ىمىػػػعى  الى  المفاعيػػػؿً  أسػػػماءي  وً قىٍكًلػػػى مىػػػعى  (4)ؼه ٍطػػػعى قىٍكليػػػوي: ]
ـي  ػػ ،ه ػدره  ًي ىَّػأى  (لزن ٍغػػهى ) :كً ٍحػِ ىى مىػػعى  ي ػدؽى  (5)ف الى أى  كاإللػزا ـي  ؿً بى ػكى  ،اله ػػدرً  اسػ ػػ فو ابزهػ يسى ً لىػػىُّػا أى هى  بلن ثى هى

  .ًي اسهي  ؿً بى 
ػػالتَّ بً  ؼي رى ٍعػػ: ]يي (6)قىٍكليػػوي   سػػهاءي أى كى  :يي تقػػديري  يكػػكفي  ِ الزهػػافً مىػػعى  ؼى ًطػػك عي لىػػ ًي ىَّػػأًلى   ظػػاٌره  كى ٌيػػكى  [ؿً أمي

ػف ىفػًس اله ػدًر، اله درً  (، بىػؿ عى ـو )سىػبلى (، كى ـو ػػ)كىبلى ٍيىىا عىف أسػهاًء اله ػدًر كى ٌى لىيسى البحثي   فيجػبي  ، كى
  . ض.يي دى عٍ ا بى ِ هى مى  عى الى  ،األسهاءً  ِ لفظً مى ا عى هعطكفن   يككفى الَّ أى 

  ض. ا.هى ًٌ ضدِّ كى  العطشً كى  الجكعً ِ ىى عٍ ف هى هً  [(فَلى عٍ فى )ك أى  (ؿي عى فٍ )أى قىٍكليوي: ]
 .ض .اهق كرن  ًً ككىً  تعميؿي  [هي ري مصدى  فَّ قىٍكليوي: ]أًلى

                                                             
كًرم(. ض(.(1 )هيٍعرى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
(. ض(.: إلِ قكلً: )كىػ)هىرٍ ، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(2  ًجعو
 (.1/10شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح األى ارم )ج ((3
ال عمػػػػِ قكلػػػػً كفػػػػي )ـ(: )عطػػػػؼ عمػػػِ قكلػػػػً اشػػػػتها ( فػػػي )ؾ(: )عطػػػػؼ عمػػػػِ أسػػػػهاء ال عمػػػِ قكلػػػػً الزهػػػػاف(.(4

 الزهاىي(.
 في )ـ(: )أال(. ((5
ًً هق كرنا. ض(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ككًى
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ػأى – اءى جى  [(ؿعى فى ) ب/128/ؽ ىمى عى  هي ري مصدى  فَّ قىٍكليوي: ]أًلى ل، كى ي رى ًفػ بالسػككفً  (ؿو ٍعػفى )ِ مىػعى  -ايضن
   .(1)شاذه  كى ٌي كى  ،اي  رى  ،مكً رٍ يى 

 .ض (.ؿعً فى )ف هً  ـً زً البلَّ  ه درً  قياسي  ًي ىَّ أًلى   [(ؿو عى فى )ى مى : ]عى (2)قىٍكليوي 
(لكى الطَّ ) :مأى  [؛ا بنظيريفً يسى مى قىٍكليوي: ]فى 

 (.ؽي رى الفى )كى  ،(3)
   .الهق كرً  طً ابً ِ ضى مى عى  م:أى  [؛ى ذلؾى مى ا عى : ]اعتراضن (4)قىٍكليوي 

قىٍكليوي: ]كاألصمعػػػيي 
 (.لدى ال َّ ) هثؿى  (لرى الغى ) :(6)م: يقكؿي أى  ه[؛ري قصي ي (5)

ػػ ،الق ػػرً  بركايػػةً  األ هعػػػػػيُّ  ـ يىفػػردً لىػػ [المػػد   وً يػػفً  المسػػمكعى  فَّ ًكػػقىٍكليػػوي: ]لى   ،(7)يػػدو ك زى بيػػأى  ًي قىػػؿ كافى بى
ػػكى : (8)كسً اهي ي القىػػًفػػكى  ل،رن ًغػػ ي،ًضػػرى كى  ًً ًبػػ مى رً غى

ػػ ،عى كًلػػأي  ءن:ارى ًغػػكى    الهػػدُّ  ،ىعػػـ ،هضػػهكهتيفً  مى رً غيػػكى  ًً ًبػػ مى غرً أي كى
 ]الطكيؿ[ :(9)ةى زَّ ر عى يِّ ثً كي  ي بيتً فً  هتعيفه 

                                                             
 ( في )ـ(: )شاٌد(.(1
دىل(.( (2  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هثؿى )ال َّ
رم، ال حاح )ج ((3  (.6/2415)الطَّكىل(: الجكع. الجٌك
،  ( ىص(4 ػًرمى  أم: أكلػع بػً، فٍػك غىػرو ا عمِ ذلؾ  إذ قياسً )غر ا(  ألىًَّ هػف غى الجاربردم: حثـ أكرد الفراء اعتراضن

، فهػػدُّي عمػػػِ خػػبلؼ القيػػاس، كاأل ػػػهعي ي ق ػػر، لكػػػفَّ الهسػػهكع فيػػً الهػػػدح. شػػاٌيف، هجهكعػػػة ك ػػدم فٍػػك  ػػػدو
 (.12-1/11الشافية، شرح الجاربردم )ج

 ٌػػ(، عبد الهمؾ بف قريب بف عمي بف أ ػهع البػاٌمي، أبػك سػعيد األ ػهعي: راكيػة العػرب،216( األ هعي)ت(5
 كأحد أئهة العمـ بالمغة كالشعر كالبمداف. ىسبتً إلِ جدي أ هع. كهكلدي ككفاتً في الب رة. كاف كثير التطػكاؼ فػي

ا، كيتمقِ عمكهٍا يقتبس البكادم،  ككاف. جد ا كثيرة أخباري. الكافرة بالعطايا عميٍا فيكافأ الخمفاء، بٍا كيتحؼ أخباٌر
. األ ػهعي هػف بالشػعر أعمػـ أحػد ا رأيىػا هػا(: ٌػػ215ت)األخفش قاؿ (.الشعر شيطاف) يسهيً(  ٌػػ193ت)الرشيد
ـ بالشػػعر، كأعمهٍػػـ لمغػػة، القػػـك أتقػػف كػػاف(: ٌػػػ351ت)المغػػكم الطيػػب أبػػك كقػػاؿ  األ ػػهعي ككػػاف. حفظنػػا كأحضػػٌر
، تأليفػػػً هػػػف أىػػػً فػػػي هشػػػككؾ( األضػػػداد) ك(، اإلبػػػؿ: )هىٍػػػا كثيػػػرة، كت ػػػاىيفً. أرحػػػكزة والؼ عشػػػرة أحفػػػظ: يقػػػكؿ

(، الخميػػؿ)ك كالحيػػكاف، اإلىسػػاف هػػف األعضػػاء أسػػهاء بػػيف الفػػرؽ: أم  (الفػػرؽ)ك(، الهتػػرادؼ)ك(، اإلىسػػاف خمػػؽ)ك
، الزركمػي(. كالشػجر الىبػات)ك(، ك ػفاتٍا الكحػكش)ك(، ٌػػ117ت)الرهػة ذم ديػكاف شػرح)ك(، الدارات)ك(، الشاء)ك

 (.4/162األعبلـ )ج
 هػػد كسػػر إذا بػػً، يمػػزؽ الػػذم اءرى كالًغػػ. لزهتػػً إذا أغػػرل، بالشػػيء غريػػت هػػف ،عمػػتفا (غػػارت): األ ػػهعي قػػاؿ ((6
ذا  (.455. األىبارم: أبك بكر، شرح الق ائد السبع الطكاؿ الجاٌميات )صالغرم ٌك كقيؿ. ق ر فتح كا 
 .األى ارم ثابت بف أكس بف سعيد( ٌػػ215ت)األى ارم زيد ( أبك(7
 (.1317( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(8
 ٌػ( كثير بف عبد الرحهف بف األسكد بف عاهر الخزاعي، أبػك  ػخر: شػاعر، هتػيـ هشػٍكر.105كثير عزة)ت ((9
 رفػػػع أدبػػً عػػرؼ كلهػػا هىظػػري، فػػازدرم هػػركاف، بػػف الهمػػؾ عبػػد عمػػِ كفػػد. به ػػر إقاهتػػً أكثػػر. الهديىػػة أٌػػؿ هػػف

 (،عػزة كثيػر)ك (،جهعػة أبػي بػف: )لػً يقػاؿ .كترفع شهـ ىفسً في دهيها، الق ر هفرط ككاف، بً فاختص هجمسً،
ـ هميح، بىي إلِ ىسبة (الهمحي)ك  عميً يقدهكف ال اإلسبلـ، في الحجاز أٌؿ شاعر كاف: الهرزباىي قاؿ قبيمتً، ٌك
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ٍيػػػػػػػػَلن  قيٍمػػػػػػػػتي  ًإذىا ػػػػػػػػارىتً  مى  ًبالبيكىػػػػػػػػا العىػػػػػػػػٍيفي  غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػدٍَّتيىا ًغػػػػػػػػػػػػػػرىاءن   ػػػػػػػػػػػػػػدىاًمعي  كمى  (1)نييَّػػػػػػػػػػػػػػؿي  مى
ًً  الهدَّ  يي غيري كى  (2)رو عػػ ػػفػػك  ابفي  د جعؿى قى كى   ػفً كى : (3)ٌػػػػشػػػػػاـو  ابػفي  قػاؿى  ،اشاذ   في ( 4)أبػا عبيػدو  فَّ أًلى   ىظػره  كيي ا قػالي يهى

ٌى مى عى كى  ،أىشدي ّـَ ثي  ،كاليتي  ء  أىم:راغً  الشيئيفً  بيفى  يتي ارى ِ غى كى حى   ثػؿي هً  ءن ارى ًغػ يػتى ارى غى  فَّ أًلى   ي، اًسػيى قً  ا فالهدُّ ذى ِ 
ػ) ؿى دى بى  (تٍ اضى قى ) أىشدى كى  :اؿى قى  ،االتى قً  قاتمتي  ًً  الركايػةى  فَّ أى  ًي مي حاً ػكى  .ىتٍػِا (.ؿي َّػىي ) ؿى دى بىػ (ؿي فَّػحي )كى  (،تٍ ارى غى  فيػ

ػمىػػعى  ي البيػػتً ًفػ – (5)يُّ العيىػػ ذلػػؾى  ِكىػػحى كى  ،اشػاذ   ليكػػكفى   بػػالفتحً الى  ِ القيػاسً مىػػعى  سػػرً الكى بً  بيػدى ك عي بيػػأى  اؿى ا قىػػِ هى
 ،اٍى اقى سىػ :مأى   اٌىػيري غً يي  ي األرضً ًفػ الغيػثي  ارى ف غى ت هً ارى غى كى  ،كأ كبي  ا الهعىِ أىسبي ذى ٌى كى  :اؿى قى  ّـَ ثي  ،-اأيضن 
ػػػًهػػػ :يػػؿى قً كى  ًً يىى عى  تٍ ارى ف غى ِ عىىػػػهى بً  ِ الحػػػاؿً مىػػػعى  بى ً ػػػىي  (اءن رى ًغػػػ)كى  ،أىسػػػبي  كاألكؿي  ،أسً ي الػػػرَّ ت ًفػػػمىػػػخى دى ا ذى إً  ،يػػػ
يرةن اغى هي 

(6).   
  .ض .الزائدةً  األلؼً  بعدى  الٍهزةً  م: ككفي أى  [؛ى الممدكدً نى عٍ مى  كى ىي : ]كى (7)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

 هػدتؾ؟ طػكؿ شػيئا عػزة هػف ىمػت ٌػؿ: لػً قيػؿ ،حبػً فػي اعفيفنػ ككػاف. كثيػرنا الضػهرية حهيػؿ بىػت عػزة أحػبَّ . اأحدن 
 تػػكفي. راحػػة لػػذلؾ كجػػدت جبيىػػي عمػػِ كضػػعتٍا فػػإذا ،يػػدٌا أخػػذت األهػػر بػػي اشػػتد إذا كىػػت إىهػػا كا، ال: فقػػاؿ

(، كالبغػدادم: عبػد القػادر، حزاىػػة األدب 2/144بالهديىػة. لػً )ديػكاف شػعر(. اىظػر: ابػف قتيبػة، عيػكف األخبػار )ج
 (.219/ 5(، كالزركمي، األعبلـ )ج383-2/381)ج
(، كبػػػػبل ىسػػػػبة فػػػػي شػػػػرح جهػػػػؿ الزجػػػػاجي 2/501البيػػػػت لكثيػػػػر عػػػػزة فػػػػي شػػػػرح الت ػػػػريح عمػػػػِ التكضػػػػيح )ج ((1
(. 4/292(، كأكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج9/4648(، كتهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج1/59)ج

ػا ابػف ٌشػاـ كالشاٌد في البيت في قكلً: )ًغرىاء( حيث هدت كالقياس الق ر، كابف ع فكر جعؿ اله د فيً شػاذ، أهَّ
 فجعؿ الهد فيً قياسي  ألفَّ )غراء( بهعىِ كاليت.

 (.1/59ع فكر، شرح جهؿ الزجاجي )ج ( ابف(2
 (4/252( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج(3
حاح (، ك)أبػػك عبيػػد( فػػي ال ػػ4/252)أبػػك عبيػػدة( فػػي كتػػاب أكضػػح الهسػػالؾ الػػذم ىقػػؿ عىػػً ابػػف جهاعػػة )ج( (4
ػػك ال ػكاب  ألفَّ ابػف ٌشػػاـ ىقػؿ عػف ال ػػحاح، 4/2020(، ككػذلؾ )أبػك عبيػػد( عىػد العيىػي )ج6/2445)ج (، ٌك

 كهىػً. كاليػت إذا غػراء، الشػيئيف بػيف غاريت: كمثـك بف خالد عف عبيد أبك كحكِكالعبارة التي في ال حاح ٌي: ح
 ]الطكيؿ[ :كثير قكؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي  فاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكا قيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ًإذىا  ًبالبيكى
 

ٍىا ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاءن   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاًهعي  كهى فَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  هى  ىحي
ػذا بػً أغػرل ءبالشػي غريػت هػف فاعمػت ٌػي. عبيػدة أبػك كقػاؿ" ثّـَ ىقؿ أبك عبيد كبلهنا عػف أبػي عبيػدة، فقػاؿ:  ح. ٌك

ػا ألبػي عبيػدة.  رم كػبلـ أبػك عبيػد الػذم يتضػهف كبلهن هف كجٍة ىظرم ٌك الذم أدل إلِ المبس، حيىها ذكر الجٌك
ـ.  ك)أبك عبيدة( بالتاء: هعهر بف الهثىِ، أهَّا )أبك عبيد( فٍك القاسـ بف سبلَّ

 (. في )ـ(: )القيىي(.4/2020، الهقا د الىحكية )ج( العيىي(5
كال ػػػكاب أىٍػػػا )هغػػػايرة(  ليسػػػتقيـ الهعىػػػِ، ككردت فػػػي عىػػػد العيىػػػي فػػػي  : )هغاربػػػة(.، ك)ـ(( فػػػي )ط(، ك)ؾ((6

 )الهقا د الىحكية( بٍذا المفظ.
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حرؼي عمةو. ض(.(7
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ًبطى(،يَّ ثً بلى ثي  فَّ أًلى   [ليس معتَلن  (اءي طى نٍ بً االحٍ ): ]كى (1)قىٍكليوي   .ض .عمةو  حرؼي  فيًً  ليسى كى  ً )حى
  .األ ميِّ  ي حكـً فً  الهمحؽى  فَّ أًلى   الهعتؿً  فى كي هً فجعمي  :مأى  ؛[ي العبارةً كا فً قىٍكليوي: ]تساىمي 

ػػ: ]لً (2)قىٍكليػػوي  ف أى  األ ػػكاتً  ه ػػدرً  قيػػاسى  فَّ ف أى ك ًهػػأى  ،ألػػؼه  يً رً وًخػػ قبػػؿى  فَّ ف أى م: ًهػػأى  [؛ـى دَّ قىػػا تى مى
   (.اؿو عى فً )ِ مى عى  يككفى 

  .ـً لبلَّ ا هعتؿى  الهفردً  ف ذلؾى اا كى ذى إً  [(ؿى عى فٍ أى ) ف مفردً مً قىٍكليوي: ]كى 
  (.ةو ىى هً زٍ أى )كى  (فو اهى زى ػ)كى  [(ةو يى بً قٍ )أى فرد قىٍكليوي: ]مي 
 ة(.مى عً فٍ )أى  ِ كزفً مى م عى الذً  الجهعً  م: قياسى أى  [؛ف يككفى أى  وي قياسى  فَّ قىٍكليوي: ]أًلى
ػػا فً ٌىػػهفردً  هثػػؿي  [(ةو يى دً نٍ أى ػ)ًبػػ ضى رً اعتيػػ َـّ ثيػػقىٍكليػػوي: ] ػػا ذى يهى أبػػك  اؿى قىػػ (،ةو يىػػرجً أى )كى  (،ةو يى ًضػػقٍ أى ) هفػػردي  يي رى كى

ؿي كِّ أى يي كى  ،الهكلديفى  ف كبلـً هً  (أقضيةى )كى  (،أرجيةى ) فَّ أى  األخفػػشي  كزعـى  :ػػافى يَّ حى 
 جهػعى  ف يكػكفى ِ أى مىػعى  (أىديةي ) (3)

   .ي الضركرةً فً  (4)الههدكدً  (ىداءو )
ـى  :(6)ػػػافى يَّ أبػك حى  الشػيخي  اؿى قىػ [(5)مادً اليىػ ي شػرحً ر ًفػكى ذى قىٍكليوي: ]كى   جهػعي  (7)(ىديػةى أى )ف أى  الهبػردي  زعػ

ِ مىػػػعى  يجهػػػعي  (اؿو عىػػػفً )كى  (،اؿو عىػػػفً )ِ مىػػػعى أ/ 129/ؽ يجهػػػعي  (بلن ٍعػػػفى ) فَّ أًلى  ( لدن ىىػػػ) جهػػػعي  (، كأفَّ )ىػػػداءن(داءو ًىػػػ)
ػػػذا ضػػػعيؼه  :اؿى قىػػػ ةو(،مىػػػعً فٍ أى ) ػػػهً بلى ف كى ًهػػػ كال يسػػػهعي   يحفػػػظي الى  (لدن ىىػػػ) جهػػػعي  (اءن دى ًىػػػ) فَّ أًلى  ،ٌك ًً  ،ـًٍ  جهػػػعي  كفيػػػ

ػػ ؿى ًقػػىي  ّـَ ثيػػ ،كال يىقػػاسي  ،الجهػػعً  ػػ فَّ أى : ػػػػكرو ػػ ػػفي عي  ابػػفً  فً عى ػػ يجػػكزي  الهبػػردي، :مأى   ًي ا قالىػػهى  ،لػػـ يسػػهع ًي ا لكىَّػػقياسن
ًً  االجهػاعي  ؿى قً كقد ىي  :قاؿى  ،اقياسن  الجهعً  جهعً  ف جكازً هً  ا اقتضايي يهى فً  ًي هي ٌٍ كى كى  ػ ، يجػكزي الى  ًي ىَّػِ أى مىػعى  فيػ ا بػؿ هى

ًي  جاءى  ًً مى عى  كال يقاسي  يحفظي  هى  .ي

                                                             
الههػدكد هىػػً القياسػػي كالسػػهاعي، كيهيػػز القياسػي بكػػكف هػػا قبػػؿ وخػػر ىظيػر الكمهػػة هػػف ال ػػحيح ألفنػػا، كيكػػكف  ((1

ػي: األكؿ: اله ػادر الهعتمػة الػبلـ التػي فعمٍػا هبػدكء بٍهػزة ك ػؿ أك كزىػً )فىاعػؿ( الههدكد قياسي   ا في هكاضع، ٌك
ب(، ك)افتتػػػاح(،  ػػػا )إكػػػراـ(، ك)ًطػػػبلى ػػػاء(، ك)اشػػػتراء(، ك)احبىطػػػاء(  ألفَّ ىظائٌر أك )أفعػػػؿ(، ىحػػػك: )إعطػػػاء(، ك)ًرهى

ػػراخ(. ك)احرىجػاـ(. الثػاىي: أسػهاء األ ػػكات الهضػهـك أكلٍػا كػػ)العيكاء(، ك) ػا )الىُّبػاح(، ك)ال ُّ الثُّغػػاء(  ألفَّ ىظائٌر
ػػا )ًحهػػار(،  الثالػػث: هفػػرد )أىٍفًعمىػػة( كػػػ)ًكسىاء(، ك)قىبىػػاء(، ك)ديعػػاء( هفػػرد )أكسػػية(، ك)أقبيػػة(، ك)أدعيػػة(  ألفَّ ىظائٌر

كعػػػة ك)قىػػذىاؿ(، ك)غيػػػراب(. كالسػػػهاعي ىحػػػك: )الخفػػػاء(، ك)اإلبػػػاء( ههػػػا لػػيس لػػػً ىظيػػػر يحهػػػؿ عميػػػً. شػػػاٌيف، هجه
 (.  16-2/12الشافية )ج

مىِ كزًف )أىٍفًعمىة(.(2  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
 ( في )ط(: )تأكؿ(.(3
(: ساقط في )ـ(.(4 يَّػػافى  ( )الههدكًد ًفي الضركرًة ... قىاؿى الشيخي أبك حى
اب (5  ٌػػ(.655الزىجاىٌي)ت( )الكافي في شرح الٍادم، قسـ الت ريؼ(، ألبي الهعالي عز الدِّيف عبد الٌك
 (.9/4650( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(6
 .(شاذ فٍذا كأىدية ىدل: كقالكا: )(2/63، الكتاب )جسيبكيً قاؿ ((7
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ٌيػإً  [المقصكرً  جمعى  (ةه يى ندً أى ) َل يككفي : ]فى (1)قىٍكليوي   (لدن ىىػ) الى كى  ،الههػدكدي  كى ٌيػكى  (،اءو دى ًىػ) ك جهػعي ذ 
ٌي إً     (.اؿه عى فً ) كى ٌي كى  (،اءو دى ىً ) هفردي  كى ذ 

ػ يٍّ ىِّ جً  ابفي  (4)ايي كى ا حى هى كى  ف الهٍهكزً هً  كى ٌي  (3)[بالفت ً  (2)اإلباءي قىٍكليوي: ]كى  يػٍػػًعى   الهعتػؿً الى  ،ف سػًػيػػبىػػكى
ػكى  ػػٌَّ كى ا تى هى ػػػػرمُّ  ًي هى ػػ [: ]بػػالفتحً ًً بقىٍكًلػػ كاحتػػرزى  ،يي يػػري غى كى ( 5)الجػػٌك  الىفػػاري  كى كٌيػػ ا،ىظيػػرن  ًي لىػػ فَّ أًلى   بالكسػػرً  بػػاءً اإلً  فً عى

كىذىاي دُّ فىهى  ،كالجهاحي  ، كى ـى الَّ أى  كى ٌي كى  ،بالضِـّ  باءي اإلي  قياسي،  .اعً دى ال ُّ كى  اـً كى الزُّ كى  اءه دى  ًي ىَّ أًلى    يشتٍي الطعا
 .(6)ػ)عىبىاءة(كى  -اأيضن – ي بالفتحً ًٌ  [ءة(ابى أى ) الكاحدةي قىٍكليوي: ]كى 

  

                                                             
ٌيكى )ًفعىاؿه(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
ال(، كال ػػكاب أىٍَّػػا )اإلبػػاء(، ف( (2 الجػػاربردم )كاإلبػػاء بػػالفتح(. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، فػػي شػػرح فػػي )ط(: )كا 

 (.2/16شرح الجاربردم )ج
 (.33)األىبىاء( كػ)عباءة(: الق بة. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((3
 (.33(، كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص1/84ابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج ((4
رم، ال حاح )ج ((5  (.6/2259الجٌك
 في )ط(، ك)ـ(: )كقباء(. ((6
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 الباب التاسع كالعشركف: ذك الزيادة
اليػـك ) :ؾى ا قكليػٍىػيجهعي  ،عشػرةه  (2)الزيػادةً  حػركؼي  [هً رً آخً  ىلى ا إً يى يجمعي  الزيادةً  : ]حركؼي (1)قىٍكليوي 

ػػػمىػػػعى  (سػػػألتهكىيٍاأىك ) (،تىسػػاي ػػػا يي ِ هى ػػػ ًي شػػػيخى  ا سػػأؿى تمهيػػػذن  فَّ أى  (3)ِحكى ػػػعى  :الشػػػيخي  فقػػػاؿى  ،ةً ادى يىػػػالزِّ  ركؼً ف حي
ٌى الَّ إً  اؾى لىى أى ا سى هى  :فقاؿى  ،ف قبؿي هً  ًً ـ بً ٍي ابى جى أى ا ِ هى مى عى  ًي الى حى أى  ًي ىَّ أى  ذي هيالتم فَّ ظى كى  (،سألتهكىيٍا)  :فقػاؿى  ة،الهػرَّ  يً ذً  
ٌي الى  كاً  :فقػػاؿى  (،اليػػـك تىسػػاي) ، أىسػػا ػػ ؾى د أجبتيػػقىػػ ا أحهػػؽي يىػػ :فقػػاؿى  فَّ ػػ) كً أى  .يفً تً رَّ هى ػػمىػػعى  (كيػػتي ٌى  فى اهَّ السَّ ا ِ هى
ٍى عى  الػػػهػػػازىػػػيَّ  سأؿى  الهبردى  فَّ ِ أى حكى يي   ]الهتقارب[ :(4)شعره  اؿى قى فى  ،اى

 فىشىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍَّبنىًني السٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىافى  ىىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 

قىػػػػػػػػػػدٍ   انىا ىىًكيػػػػػػػػػػتي  ًقػػػػػػػػػػٍدمان  كيٍنػػػػػػػػػػتي  كى  السٍّػػػػػػػػػػمى
ػ كأحسػفي  .تيفً رَّ هى  جبتؾى أى  :قاؿى ف ،ي الشعرً تىشدىي فً  تىأى كى  الزيادةً  حركؼً سألؾ عف أا ىى أى  :فقاؿى    ًً  ا قيػؿى هى  فيػ

 : ]الطكيؿ[(5)ِ شعرا كهعىن لفظن 
كؼى  سىػػػػػػػأىٍلتي  ػػػػػػػري ػػػػػػػفً  الزَّاًئػػػػػػػدىاتً  اٍلحي  اٍسػػػػػػػًميىا عى

 
ـٍ  فىقىالىػػػػػػػػتٍ   لىػػػػػػػػ ػػػػػػػػؿٍ  كى ػػػػػػػػافه : تىٍبخى تىٍسػػػػػػػػػًييؿي  أمى  كى

وخري  كقاؿى  
 : ]الطكيؿ[(6)
ـه, ىىنىػػػػػػػػػػػاءه   أيٍنًسػػػػػػػػػػػوً  يىػػػػػػػػػػػٍكـى  تىػػػػػػػػػػػَلى  كتىٍسػػػػػػػػػػػًمي

 
, ًنيىايىػػػػػػػػػػػػةي   ػػػػػػػػػػػػافه  مسػػػػػػػػػػػػؤكؿو تىٍسػػػػػػػػػػػػًييؿي  أمى  كى

 ي أىػكاعو ًفػ اسي الىَّػا ٍىػعى هى جى  ،عشػرةه  الزيػادةً  حػركؼي  [(تى ٍمػؿ نً ىى  كسي أا يى ) :ؾى ا قكلي يى قىٍكليوي: ]يجمعي  
ػػ لطػػؼً أف ًهػػكى  ،الكػػبلـً  فى ًهػػ ًً ت فً عىػػهً ا جي هى  ايي كىػػحى  ًذمالػػ ي البيػػتً ًفػػ هػػراتو  بلثى ت ثىػػرى ًكػػد ذي قىػػكى  (،لتهكىيٍاأسػػ) يػػ
ًي هً  جهعي أكى  ،ارحي الشَّ   ]الطكيؿ[: ػػؾو ػالً هى  ابػػفً  قكؿي  الحشكً  لعدـً   حسفي أكى  ى

                                                             
 اف كتسٍيؿ(.أه(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )( ساقط في )ؾ(1
ـ، لكػػف السػػؤاؿ  ((2 شِّػػي، كغيػػٌر ػػا اله ػػىؼ، كالشػػارح، كالهيحى حػػركؼ الزيػػادة جهعػػت فػػي كمهػػات كأبيػػات شػػعر ذكٌر

ة هعىػِ، كٍهػزة الذم يطرح ىفسً، هتِ ىحكـ عمِ ٌذي الحػركؼ العشػرة بأىٍػا زائػدة؟ تكػكف زائػدة عىػدها تػأتي إلفػاد
هػزة الك ػؿ التػي تػزاد إلهكػاف  (، كياء الت ػغير، كتػاء )زىادقػة( لمعػكض، ٌك )اى ر(، كألؼ )ضارب(، كهيـ )المٍّـَ
ػػا زيػػادة اإللحػػاؽ كالتضػػعيؼ فقػػد تكػػكف هػػف ٌػػذي الحػػركؼ أك ال، فهثػػاؿ  ػػاء السػػكت، أهَّ الىطػػؽ بػػالحرؼ السػػاكف، ٌك

ػػا: )جمبػػب(، ك)فػػرَّح(. كيحكػػـ عمػػِ حػػركؼ الكمهػػة بأىٍػػا  ككىٍهػػا هػػف ٌػػذي الحػػركؼ: )شػػهمؿ(، ك)عمَّػػـ(، كهػػف غيٌر
(، كابػف هالػؾ، إيجػاز التعريػؼ فػي 23-2/20أ مية إذا ثبتػت فػي جهيػع ت ػاريفً. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية )ج

 (.9/14)جعمـ الت ريؼ 
 .(2/331الشافية )ج الرضي، شرح( (3
 (.1/98الزيادة. اىظر: ابف جىي، الهى ؼ )ج( البيت لمهازىي أىشدي لمهبرد حيىها سألً عف حركؼ (4
 (.8/351(، كالشاطبي، الهقا د الشافية )ج2/331( لـ يىسب لقائؿ هعيف. اىظر: الرضي، شرح الشافية )ج(5
 البيت البف هالؾ، كركاي في شرح الكافية الشافية بمفظ: ((6

 يكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيؿ أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 

 كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ ٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ىٍايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
يجػاز التعريػػؼ 4/2033فػي هراجػع الىحػك بػىفس لفػظ الهػتف. ابػف هالػؾ، شػرح الكافيػة الشػافية )جبيىهػا ركيػت   (، كا 

 (.4/230(، كابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج9/3في عمـ الت ريؼ )ج
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ـه, ىىنىػػػػػػػػػػػاءه   أيٍنًسػػػػػػػػػػػوً  يىػػػػػػػػػػػٍكـى  تىػػػػػػػػػػػَلى  كتىٍسػػػػػػػػػػػًمي
 

, ًنيىايىػػػػػػػػػػػػةي   ػػػػػػػػػػػػافه  مسػػػػػػػػػػػػؤكؿو تىٍسػػػػػػػػػػػػًييؿي  أمى  كى
ػػ– كقيػػؿى   ػػكى  (ف ٌكيػػتاالسػػه) :-اأيضن  كى ٌيػػكى  (،فاٌكيػػت السػػه)ك ،الػػبلـ إلدغػػاـً   هعيػػبه  كى ٌيػػكى  ،ي الهػػتفً ا ًفػػهى

ًٍـي قى فً  -اأيضن –كجهعت  ،الٍهزةً  كلسقكطً  ،ؾى لً ذى لً  ًي هثمي   :(1)كل
تىػػػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػػف سىػػػػػػػػػػٍيؿو كأىٍسػػػػػػػػػػمىمىًني كى  أىكى

 
ػػػػػػػػػػػػكتي    يىٍنسىػػػػػػػػػػػػاهي كىىيػػػػػػػػػػػػـ يىتىسىػػػػػػػػػػػػاءىليكفكىالمى

ا   .كغيٌر
ٍىػػهً   تخمػػك كمهػػةه بلى فىػػ ،اٍى اسػػتعهالي  رى ثيػػكى  ؾى لً ذى ًلػػم: كى أى  [؛الحػػركؼً  خػػؼي أا يىػػنَّ : ]أًلى (2)قىٍكليػػوي  ف ك ًهػػا أى ى

ًٌ ٍا التً أبعاضً    .كالكسرةي  كالفتحةي  الضهةي  يى ي 
 .اٍى بً  طؽي الىُّ ب/ 129/ؽ يسٍؿي  ف الميفً ا فيٍا هً هى ا لً ٍى ىَّ م: أًلى أى  [؛ا كمفةن يى م  قى أى قىٍكليوي: ]كى 
 .-اأيضن – (3)اٌى كت كرً  [الميفً  إلى حركؼً  كتنقمبي قىٍكليوي: ]

   .هقدرو  سؤاؿو  جكابي  [النحكييفى  ا قكؿي مَّ أى كى ] :(4)وي لي كٍ قى 
   .كذلؾ لؼى األ فَّ أى  كىهىا [خفيةه  يى ىً : ]كى (5)قىٍكليوي 

 كسػتأتي الكمهػةي  ،(6)الب ػرييفى  ي هػذٌبً م: ًفػأى  [؛(اهي نىػا ىى يىػ)ي ًفػ الكاكً  فى ت مً لى بدً أي د قى قىٍكليوي: ]كى 
   .بداؿً ي اإلفً  الخبلؼً  هف ا فيٍاهى ا كى ٍى يضاحي ا  ك 

                                                             
 .التي كقعت عميٍا في كتب الىحك ي( لـ أجد(1
اخت ت ٌذي الحركؼ العشرة بالزيادة  ألفَّ أكؿ ها زيد حركؼ الهد كالميف  ألىٍَّا أخؼ الحركؼ، كأقمٍػا كمفػة،  ((2

ػا هػف الحػركؼ فخفيفتػاف، كغيػر حػركؼ  ػا بالىسػبة لغيٌر ا قػكؿ الىحػكييف الػكاك كاليػاء ثقيمتػاف فبالىسػبة لؤللػؼ، أهَّ كأهَّ
رة لؤللػػؼ فػي الهخػػرج، كتىقمػػب إلػِ حػػركؼ المػيف عىػػد التخفيػػؼ، الهػد كالمػػيف هػف العشػػرة هشػبٍة بٍػػا، فػػالٍهزة هجػاك 

ػك الشػفة، كفيٍػا غىػة  كالٍاء هجاكرة لؤللؼ في الهخرج، كقد أبدلت هف الكاك في يا ٌىاي، كالهيـ هف هخرج الكاك، ٌك
 فير، هىاسبة لميف حركؼ الميف، كالىكف فيٍا غىة، كيهتدُّ في الخيشـك اهتداد األلؼ، كالسيف حرؼ هٍهكس، فيً 

ا هىٍػا، فقػالكا: اسػتخذ فػي اتخػػذ،  فىاسػب بٍهسػً لػيف حػركؼ المػيف، كيقػرب هخرجػً هػف هخػػرج التػاء، كلػذلؾ أبػدلٌك
ف كػػاف هجٍػػكرنا لكىَّػػً يشػػبً الىػػكف، كقريػػب هىػػً فػػي الهخػػرج، كلػػذلؾ يػػدغـ فيػػً الىػػكف ىحػػك: هػػف لدىػػً، كقػػد  كالػػبلـ كا 

 (.19-2/18ككأىِّي(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج يحذؼ هعً ىكف الكقاية في )لعمي( كها حذفت في )أىِّي،
 ( في )ط(: )كت كر فيٍا((3
 .: )الخبلًؼ ًفي اإلبداًؿ(( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً(4
 (كذلؾ األلؼى )ساقط في )ـ(: إلِ قكلً:  ((5
فيػً الفػاء ( الهذاٌب في ٌذي الٍاء خهسة، أحػدٌا: أىٍػا أ ػؿ كأف هػادة الكمهػة )ٌػػىً( فتكػكف الكمهػة ههػا اتفقػت (6

ذا هذٌب أبي زيد. ثاىيٍا: أف الٍاء عكض هف الكاك، كأ مٍا )ٌػػىك(. ثالثٍػا:  كالبلـ فيككف هف باب سمس قاؿ: ٌك
أفَّ الٍاء بدؿ هف ٌهزة، كالٍهزة بدؿ هف كاك. فالٍاء بدؿ البدؿ، فبلـ الكمهة كاك لقكلٍـ: ٌىكات فبىػكي عمػِ )فعػاؿ( 

ذا هػذٌب ابػف جىػي. رابعٍػا: أفف ار )ٌىاكا( فجاءت كاك هتطرفة بعد أ  لؼ زائدة فأبدلت ٌهزة، ثـ أبدلت ٌاء، ٌك
 (ٌىػػكات) :أ ػػمً إذ ( فعػػبلي) فكزىػػً (أحهػػر) فػػي الٍهػػزة زيػػادة حػد عمػػِ البىػػاء ىفػػس فػػي لكػػف زائػػدتاف كالٍػػاء األلػؼ
 الكمهػة بىػاء فػي كزيػد أكالن  الكمهة الـ حذفت أك الساكىيف، اللتقاء  فحذفت ،األفن  فقمبت قبمٍا ها كاىفتح الكاك تحركت
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ػػنى قىٍكليػػوي: ]فى  ػػم: كى أى  [؛وً مًسػػيى بً  بى اسى ًً هى د قىػػكى   ،(1)-رحهػػً ا– الهك ػػميُّ  ًي الىػػقى  ،ال ػػفيرً  فى ًهػػ ا فيػػ
   .الشارحي  يي ذكرى هىا  ي كؿِّ فً  السيفً  هثؿي  ال ادي  :يقاؿي 

ػاتَّ )ي ًفػ (ذى حى تى اٍسػ) :كا: ]فقػالي (2)قىٍكليػوي  ًً  السػيفي  [(ذى خى  فى ًهػػ بػدؿه  (3)(تُّ ًسػ)ي ًفػكى  ء،االتَّػ فى ًهػ بػدؿه  فيػ
  .السيفً 

ػػا ً كى  قىٍكليػػوي: ]كالػػَلـي  ًه  الػػبلـي  ا[مجيػػكرن  فى اف كى ًه  كالىػػكفي  ،لمىػػكفً  هشػػاب ي ًفػػ يً الهتػػدادً   لؤللػػؼً  هشػػاب
ًه  فػػػالبلـي  ،الحمػػػؽً  يًفػػػ األلػػػؼً  اهتػػػدادى  الخيشػػػكـً  ًى  فَّ أًلى   لؤللػػػؼً  هشػػػاب ًً  الهشػػػاب ًه لػػػذلؾى  الشػػػيءً  لمهشػػػاب هشػػػاب
   الشيًء.

ػ ألفَّ  :الهك ػميُّ  قاؿى  [كفى الن   يشبوي  وي نَّ كً قىٍكليوي: ]لى  ًً  يػدغـي  كلػذلؾى  ،ًً ف هخرًجػًهػ قريػبه  ًي هخرجى  ،فيػ
ًى أى  (4)أرادى  الشارحى  كلعؿَّ  ٍي  ،ي الجٍػرً ًفػ كفى الىُّػ ف يشب ػ– اٍى كيشػب  االسػتطالةً كى  ،ىفتػاحكاال ،ي االسػتفاؿًفػ -اأيضن

   .ي الهخرجً فً 
ػ كى ٌيػ :ـًٍ ي ا ػطبلحً ًفػ الهضػاعؼى  ألفَّ   ذلػؾى  ا قاؿى هى ىَّ إً  [الكممةً  حركؼً  بتكريرً  :مقىٍكليوي: ]أى  ا هى

 .كاحدو  ف جىسو هً  ًي كالهي  ًي عيىي  فى اكى 
ٍى هً  د يككفي م: قى أى  [؛ضعيؼي ا التَّ ذى كى : ]كى (5)قىٍكليوي     .اٌى ف غيرً هً  د يككفي قى كى  ،اى

 .كالتحقيرً  ،الفاعؿً  كهعىِ اسـً  ،كالتعديةً  ،أم: كالتكمـً  معني[؛ فائدةً إل امَّ إً  يى ىً قىٍكليوي: ]كى 
   (.ةاًزىى رى فى ) اءً تى كى  (يؽادً ىى زى ) ف ياءً عى  عكضه  ًي ىَّ إف [ةقى ادً نى زى ) اءً تى كى  ا لمعكضً مَّ ا ً : ]كى (6)قىٍكليوي 

ػ [(ةقىػادً نى زى ) اءً تىػكى  ا لمعكضً مَّ ا ً قىٍكليوي: ]كى  ػ ي عػكضه ًٌ  الى  كلػذلؾى  (،يؽادً ىىػزى ) : ػؿي األكى  ،ف الهػدةً عى
  .ي الجهعً فً  كتقدـى  ،فً ا يثبتالى كى  (7)فً ايسقط

                                                                                                                                                                               

 ىػػػدبت إذا (زيػػػدا يػػػا) هثػػػؿ تمحػػػؽ التػػػي األلػػػؼ قبمٍػػا كاأللػػػؼ السػػػكت ٌػػػاء الٍػػػاء تكػػػكف أف: خاهسػػػٍا .كالٍػػػاء األلػػؼ
ػذا. األ ػمية بالٍػاء لٍا تشبيٍا الك ؿ في الٍاء كضهكا ، كاختػاري ابػف هالػؾ كابػف ع ػفكر. ىػاظر الفػراء هػذٌب ٌك

 (.3079-7/3578الفكائد )جالجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ 
 ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ( )رحهً(1
 ( ساقط في)ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لذلؾى الشيًء(.(2
ّـَ  ((3 (، ثػ (، بػدليؿ قػكلٍـ فػي الت ػغير: )سيػديس(، فأبػدلكا هػف السػيف تػاءن ف ػارت )ًسػٍدتي أ ؿ ٌذي الكمهة )ًسػٍدسه

(، كابػػػف 1/292أدغهػػػكا الػػػداؿ فػػػي الػػػداؿ فػػػي التػػػاء ف ػػػارت )ًسػػػٌت(. األىبػػػارم: أبػػػك البركػػػات، أسػػػرار العربيػػػة )ج
 (.1/389ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ج

 ادي ٌىا(.( في )ـ(: )هر (4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهف غيًرٌىا(.(5
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىتىاًء )فىرىاًزىىة(.(6
 ( في )ؾ(: )تسقطاف(.(7
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ٌي  ًي  ػمى أ فَّ إفىػ ،(2)الب ػرييفى  ِ هػذٌبً مى عى  [(َـّ الميي ) ميـً : ]كى (1)قىٍكليوي  ػ (،ا اي يىػ)ـ عىػد  حػرؼي  ؼى ذً حي
ـي  ضى كِّ عي كى  ،اءً دى الىِّ  ٍى عى  الهي    .ض .اى

ًً  -ِالى عى تى – ًً ا باسهً تبركن   رو خً أ ف ياءً عى  عكضه  يى ًٌ  [(َـّ الميي ) قىٍكليوي: ]كميـً  ػ كلككىػ ٍىػا عى عكضن  ،اى
 .(3)ركرةً ي الضُّ  فً الَّ إً جهع بيىٍها ـ يي لى 

ٍي هً  ؿ، كيػػ [(ـتيي سيػػ)كى  ـ(,قيػػرٍ زي ) مػػيـً قىٍكليػػوي: ]كى  ػػى ِـّ هى ًً أ ا بضػػ ًً  كلػػ ِـّ  ـ(رقي الػػزي )كى  ،كثالثػػ  الشػػديدً  :بالضػػ
ػػػػػرمُّ  قػػػاؿى  ،كاألىثػػػِ لمػػػذكرً  رقػػػةً الزُّ  ػػػذى إً  :(5)ًً تى السػػػ بػػػيفى  ًي تي اسػػػ رجػػػؿه  :(4)الجػػٌك ػػػالعى  كبيػػػرى  فى اا كى ـ ٍي السػػػتي كى  ،زجي

ًٌ كالستى  ٍى سى  كاهرأةه  ،ًي هثمي  يا ٍي سي كى  اءي ت    .ـت
ـه  كالهػرأةي  ،الػزرؽً  الشػديدي  (:ـرقي الػزي ) [(ـرقيػزي ) : ]كمػيـً (6)قىٍكليػوي  ػ– زرقػ ػالعى  (:االسػتي ) .-اأيضن  ،زجي

ػالعى  كبيػرى  فى اا كىػذى إً  :ًً السػتى  ً بػيفً اسػتي  كرجػؿه  ،رً بالد حمقةي  ًً بً  رادي د يي قى كى  ًٌ السػتى ٍـ كى السػتي كى  ،زً جي  كالهػرأةي  ،ًي ي هثميػا
ًٌ تى سى كى  ًه تى سى  رجؿه  :(7)السكيتً  ابفي  قاؿى  ،اءي ٍى تٍ سى  ـي  ي:ا ٍي كي  ستٍاءي  كالهرأةي  ،االستً  عظي ـي  ،ـست    .زائدةه  كالهي

                                                             
ٍىا(.(1 ى ـي عى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىعيكِّضى الهي
 كىالى ﴿: -تعػػالِ–، كهىػً قكلػػً بػػً اق ػدىا: أم ( بخيػػرو  اىىػأهِّ ): تقػػديري هحػػذكؼ فعػؿ بقيػػة كهػذٌب الكػػكفييف أىٍَّػا  ((2

ػػيفى  ـى  اٍلبىٍيػػتى  وهِّ ػػرىا  إذ عىػػدٌـ، بضػػركرة لػػيس كالهػػيـ (يػػا) بػػيف فػػالجهع ٌػػذا كعمػػِ[  أم: قا ػػديىً، 2]الهائػػدة:  ﴾اٍلحى
ذٍ ﴿ :تعالِ كقاؿ (،بخير أهىا المٍُـّ ) سهع قد بأىً ٌذا الب ريكف عميٍـ رد كقد. هىٍا اعكضن  ليست ّـَ  قىاليكا كىاً  ٍيػ  ًإفٍ  المَّ
ػؽَّ  ٌيػكى  ٌىػذىا كىػافى  مىٍيىىػا فىػأىٍهًطرٍ  ًعٍىػًدؾى  ًهػػفٍ  اٍلحى  (أهىػػا) بقيػة الهػيـ كاىػت فمػػك بػً، بالهػدعك  ػرح فقػد[ 32: األىفػػاؿ] ﴾عى
ػػػذا. بطبلىػػػً فبػػػاف ،الهعىػػػِ لفسػػػد غيػػػري. األىبػػػارم: أبػػػك  فػػػي يقػػػع أف يجػػػكز فػػػبل الىػػػداء لزهػػػت التػػػي األسػػػهاء هػػػف ٌك

(، كالسػهيف الحمبػي، الػدر اله ػكف فػي عمػـك الكتػاب الهكىػكف 1/281اإلى ػاؼ فػي هسػائؿ الخػبلؼ )جالبركػات، 
 (.3/97)ج
 كها في قكؿ الشاعر: ]الرجز[ ((3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإذا إىِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثه  هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  أىلىهَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكتي   ّـَ  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دىعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المٍَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍيهَّ  المَّ
 كقكؿ اآلخر: ]الرجز[ 

 كٌمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلي أف عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 المٌٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌميت أك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌبحت 
 (.1/366(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج1/185السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج 

رم، ال حاح )ج(4  (.6/2233( الجٌك
 )ـ(: )السًٍ(. ( في(5
ـي زائدةه.  حاح(.(6  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )كالهي
السػكيت: إهػاـ فػي المغػة كاألدب. أ ػمً ٌػػ( يعقكب بف إسحاؽ، أبك يكسؼ، ابػف 244 -ٌػ 186( ابف السكيت)(7

هف خكزستاف )بيف الب ػرة كفػارس( تعمػـ ببغػداد. كات ػؿ بالهتككػؿ العباسػي، فعٍػد إليػً بتأديػب أكالدي، كجعمػً فػي 
؟  عداد ىدهائً، ثـ قتمً، لسػبب هجٍػكؿ، قيػؿ: سػألً عػف ابىيػً الهعتػز كالهؤيػد: أٌهػا أحػبُّ إليػً أـ الحسػفي كالحسػيفي

ًي، فقػػاؿ ابػػف السػػكيت ػػمُّكا لسػػاىى ًي، أك سى : كا إفَّ قىبػػرنا خػػادـى عمػػيٍّ خيػػره هىػػؾ كًهػػًف اٍبىيػػؾى  فػػأهرى األتػػراؾى فداسػػكا بطىىػػ
ًهؿى إلِ داري فهػات )ببغػداد(. هػف كتبػً: )إ ػبلح الهىطػؽ(، قػاؿ الهبػرد: هػا رأيػتي لمبغػدادييف كتابنػا أحسػفى هىػً،  كحي

ك)شػػرح ديػكاف عػػركة ابػػف الػكرد(، ك)شػػرح ديػػكاف قػيس ابػػف الخطػػيـ(، ك)األلفػاظ(، ك)األضػػداد(، ك)القمػب كاإلبػػداؿ(، 
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 .(1)ح حا
ػىً كغيرً  كالتكسيرً  ي التصغيرً فً  وي تى معاممى  : ]ليعامؿى (2)قىٍكليوي  هػف  ًً ًبػ لمهمحػؽً  ا ثبػتى هىػم: فى أى  ا[؛مى

ػػ) أ/130/ؽ هثػػؿى  البيػػعً  فى ًهػػ فمػػك بىيػػتى  ،ًي هثميػػ لمهمحػػؽً  ثبػػتى  حكػػـو   ألفَّ   بالت ػػحيحً  (عى كى ٍيػػبى ) :قمػػتى  (فى كى يٍ ضى
ػىَّ إً  كى ٌيػكى  ،التقابػؿي  لحاؽً اإل فى هً  الهق كدى  ٌي ًهػكى  ،ًً بهثًمػ ال ػحيحي  ا قكبػؿى ذى اً  ا يح ػؿي هى ـي  ا اهتىػعى ىىػف  ي ًفػ االدغػا
ًً  الفؾى  فَّ إفى  (،رو فى عٍ جى ػ)بى  الهمحؽً  (دو ردى قى ػ)كى  بتضعيؼو  الهمحؽً  ًً  الهثمػيفً  كؿي أ فى اا كى ذى إً  ،ىعـ ،كاجبه  في ا سػاكىن  فيػ
ـي  تعػػيفى  ػػ يي الى  ًي ىَّػػأًلى   االدغػػا ػػ) :حػػكى ىى  بالتقابػػؿً  ؿُّ حى ػػىَّ : إً (4)ػػػػؾو ػالً هى  ابػػػػفي  (3)اؿى قىػػكى  (،رطى قٍ هى ػ)ًبػػ همحػػؽه  ًي ىَّػػإً فى  (بو دَّ جى ا هى

 ًً ػػ اغتفػرت فيػػ ػػلً  الهخالفػػةي  يً ذً ٌى  :كهكحػػدةو  كهٍهمػػةو  بهعجهػػةو  (بُّ ًخػػدى ال)كى  .(5)الثقػػؿً كى  ال ػػعكبةً  فى ًهػػ ي الفػػؾِّ ا ًفػػهى
ٍىػػ هق ػػكده  ًي ىَّػػأى بً  شػػعاره إ لمجعػػؿً  غايػػةن  الهعاهمػػةً  ي جعػػؿً ًفػػكى  ،الضػػخـي  ًً  د  ػػرحى قىػػكى  ،األجم ػػ بػػ  فَّ إً  :(6)ف قػػاؿى هى
ػا لً ىن اهكز  ك رباعيٍّ أى  ثبلثيٍّ  جعؿي  ًً بً  دى  ً ا قي هى  كى ٌي  :لحاؽً اإل حرؼى  ف ا ً كى  ي ال ػيغةً ًفػ ًي ا لىػهكافقنػ :مأى   ًي كقىػفى  اهى
ٌى هى ىَّ ا ً كى  ،تجكزه  ي الق دً فً كى : أبك حيػػافى  قاؿى . اهى ٍي ىي اهيز  اختمؼى  ،ىحػك  ا اعتبػاره ذى ا   ق ػدى  الكاضػعى  فَّ أى ًبػ (7)كردَّ  م،
ػًٌ ك غيرً أى  ك العػكضً أى ِ الهعىِ مى عى  الداللةً  فى هً  ًً بزيادتً  ريدى أا هى  لحاؽً اإل لغيرً  بالهزيدً   ف يضػعى أى  الهتىػاعً   اهى
ػ)كى  ،(8)(يضػربي ) :د قػاؿى قىػ كى ٌي كى  ؟يؼى كى  ،شيءو  اعتبارً  ًهف غيرً  الكمهةى   ا بكػؿِّ قا ػدن  (هضػركبه )كى  (،اربه ضى

                                                                                                                                                                               

ك)األجىاس(، ك)سرقات الشعراء(، ك)الحشرات(، ك)األهثاؿ(، ك)شرح شعر األخطػؿ(، ك)تفسػير شػعر أبػي ىػكاس(، 
يػػر(، ك)شػػرح شػػعر عهػػر بػػف أبػػي ربيعػػة(، ك)شػػرح الهعمقػػات(، ك)غريػػب  ك)شػػرح شػػعر األعشػػِ(، ك)شػػرح شػػعر ٌز

ىبػػات كالشػػػجر(، ك)الىػػكادر(، ك)الكحػػػكش(، ك)هعػػاىي الشػػعر(،  ػػػغير ككبيػػر. اىظػػػر: األىبػػارم: أبػػػك القػػروف(، ك)ال
ػػػة األلبػػػاء فػػػي طبقػػػات األدبػػػاء )ص (، كالزركمػػػي، 6/395(، كابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف )ج138البركػػػات، ىٌز

 (.8/195األعبلـ )ج
رم، ال حاح )ج(1  (.6/2233( الجٌك
عرؼ الشيخ األى ارم اإللحاؽ بقكلً: جعؿ الحػرؼ الزائػد فػي الهزيػد فيػً هقػاببلن لمحػرؼ األ ػمي فػي الهمحػؽ  ((2

هػا، كعرفػػً ابػػف جهاعػة بقكلػػً:   لت ػػيرى  الكمهػػة  فػي حػػرؼو  زيػادةي بػً  ليعاهػػؿ هعاهمتػً فػػي التكسػير كالت ػػغير كغيٌر
ٍىا بكمهةو  أ ميةو  ٌيئةو  عمِ ىحك: )قردد( همحؽ بػ)جعفر(، فىقكؿ: )قرادد(، ك)قراديػد(  األ كؿً  الحركؼً  عددً  في فكقى

ف كاف عمػِ  ػكرة )جعفػر(  ألفَّ الهػيـ زيػدت لمداللػة  ٍقتىؿ( غير همحؽ كا  كها قمىا: )جعافر(، ك)جعافير(، كىحك )هى
لحػاؽ  عمِ اله در، كالزهاف، كالهكاف، كاإللحاؽ ال يككف في األكؿ، كىحك: )أفعؿ(، ك)فىعَّؿ(، ك)فىاعػؿ( لػيس لئل

ا هخالفة له ػدر الربػاعي. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح األى ػارم  ألفَّ الزيادة لغير هعىِ اإللحاؽ، كه ادٌر
 (.29-2/24)ج
 ( )البدر(: زائد في )ـ(.(3
 (.4/2067( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(4
 لػػيس التعميػػؿ ٌػػذا أف يخفػػِ كال(: ح10/4986قػػاؿ ىػػاظر الجػػيش فػػي تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد )ج ((5

 بجيد، كالحؽ أف يقاؿ في التعميؿ: إفَّ ٌذا اإلدغاـ في هثمً ليس فيً إخبلؿ بالتقابؿح.
 (.131( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(6
 (.10/4988بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج( ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد (7
 ( في )ـ(: )اضرب(.(8
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 ًي ىَّػػأى  فالظػػاٌري  ،الهعىػػِ ذلػػؾى  ق ػػدي  ًي لىػػ لػػـ يجػػٍز   ػػميةً األ ِ الهػػادةً مىػػعى  الهزيػػدي  كال الحػػرؼي لىػػكى  ،هعىػػِ  ػػيغةو 
 ،يي ق ػػػدي  يهكػػػفه  هػػػره أا ٍىػػػهعاهمتى  ل لتعاهػػػؿى خرى أي ًبػػػ كمهػػػةو  لحػػػاؽى إ فَّ أى  شػػػؾَّ  الى كى   ،ًً جًمػػػأل بػػػالهعىِ الهزيػػػدً  يق ػػػدي 

 .ىتٍِا ا.لحاقن إ ِ ذلؾى سهَّ  الىحكمُّ  ،ىعـ ،كالهقابمةى  الهكازىةى  ق دى  فالكاضعي 
 ،ًً ِ عهكًهػمىػيس عى لىػ ًي ىَّػأى  ي األبىيػةً ًفػ (1)سػبؽى  [ي األكؿً فً   يككفي الى  لحاؽً اإل  حرؼى  فَّ أًلىقىٍكليوي: ]كى 

  .عٍ راجى فميي 
   .الرباعيِّ  م: له درً أى  [؛ا مخالفةن ىى : ]مصادرً (2)قىٍكليوي 

 .ض .لحاؽً اإلي فً  م:أى  [؛يوً فً  الحرؼً  زيادةي  :مقىٍكليوي: ]أى 
ٌي م: الذً أى  [؛ا الغرضً ذى يى  لً الَّ إً قىٍكليوي: ]  .ض .رى خى وِ لى إً  هثاؿو  جعؿي  كى م 

 ِ خػارجو ؿ لهعىنػبىػ ،ابتػداءن  الكمهػةي  كضػعتً  لهفٍػكـو  لػيسى  :مأى  ؛لمعنػى[ م لػيسى ك الػذً قىٍكليوي: ]ىيػ
 .ض .رى خى وِ لى إً  هثاؿو  جعؿي  كى ٌي كى  ،ًي لى  ا كضعى هى  ف هفٍكـً عى 

ي ًفػ ةً الباأل ػ أىم: كال يقػعي األلػؼي لئللحػاؽً [؛ لحاؽً لإل  ال يقعي  االلؼى  فَّ ى أى لى إً  : ]أشارى (3)قىٍكليوي 
ىػت اف كى كا ً  ،ىػت ثالثػةن اف كى إً ا ٌى كبعدى  ،ىيةن اىت ثاف كى إ الت غيرً  ياءً  ا قبؿى ٍى ف تحريكً هً  ا يمزـي هى لً  ،احشكن  االسـً 
  لئللحػاؽً الَّ إً   يكػكفي بلى فى  لحاؽً لئل يى ًٌ ا كى حشكن  ىت رابعةن اا كى ذى إً ا ٍى ىَّ أًلى   كالجهعً  ي الت غيرً ا فً خرن وىت اكى  رابعةن 

ذ إً  ،المفظػػيِّ  عػرابً لئل ةن عرضػػ ي ػيري  كحيىئػػذو  ،كت ػغيريي  تكسػيريي  لػػيهكفى   خػرً اآل حػػذؼي  فيجػبي  ،بالخهاسػيِّ 
 لػػؾى ذى كى  ،بػػالقكةً  الحركػػةً  ألىػػكاعً  قابػػؿو  يٍّ  ػػمأ حػػرؼو  ا كقعػػت هكقػػعى ٍىػػىَّ أًلى   اتقػػديري   ًي عرابيػػإ ف يجعػػؿى أى  ال يجػػكزي 

 ضى رً د عيػقىػ فيكػكفي  ،األلػؼً  حقيقػةي  ا لبطمػتٍ لفظي ػ ًي عرابيػإ ك جعػؿى لىػكى  ،لمزائدً  ضى رً ا عي هى  هثؿي  ،ًي لى  دىي عرضو أ
                                                             

اًلػػؾو  اٍبػػفي قػػاؿ  ((1 ًٍيؿً  شػػرح فػػي هى ػػعى  إالٌ  أكَّالن  لئللحػػاؽً  الٍهػػزةي  تكػػكفي  كال: ح(449-3/448ج) التٍَّسػػ ( ىػػكفً )كػػػ هيسىػػاًعدو  هى
ٍكفو ( )كاكً )ك(، أىلىٍىدىدً ) ري  حرؼه  هعٍا كاف إذا إالَّ  لئللحاؽ أكَّالن  تككف ال أٌىٍا: يعىي  (إٍدرى  همحػؽ( أىلىٍىػدىدً )ك، لئللحاؽ وخى
ؿ)بػػػ ٍشػػكنا لئللحػػاؽً  زائػػدتاف فيػػً( كالىُّػػكفي  الٍهػػزةي )فػػػ  (الَّمػػدىدً ) هػػف ألٌىػػً  (سىػػفىٍرجى ظٍػػاري ، حى ، ذلػػؾ عمػػِ يىػػديؿُّ  التَّضػػعيؼً  كا 
ٍكفو )ك فً ) بهعىِ (إٍدرى ؿو )بػ لئللحاؽً  زائدتاف فيً( كالكاكي  الٍهزةي )فػ( الدَّرى  ح.(ًجٍردىحى

ًً بالىقًض. ض(.(2  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هكضكًع
األلػػؼ ال تقػػع لئللحػػاؽ فػػي االسػػـ حشػػكنا  لهػػا يمػػـز هػػف تحريكٍػػا، كقػػاؿ ابػػف الحاجػػب لبياىػػً: لهػػا ق ػػدكا فػػي  ((3

ػػكا أف يكػػكف فػػي الحشػػك ألفنػػا، فيػػؤدم إلػػِ تحريػػؾ األلػػؼ فػػي حكػػـ  اإللحػػاؽ كقػػكع الحػػرؼ الزائػػد هكقػػع األ ػػمي كٌر
ف كاىػت رابعػة كجػب ا ىَّها تحريكٍا حشكنا  ألىًَّ إف كاىت ثاىيػة أك ثالثػة كجػب تحريكٍػا فػي الت ػغير، كا  أل مية، كا 

ي لئللحاؽ فبل يككف لئللحاؽ بالخهاسي، فيجػب  كقكعٍا وخرنا في الت غير كالجهع  ألىٍَّا إذا كاىت رابعة حشكنا ٌك
احتػػراز عػػف األلػػؼ التػػي ليسػػت فػػي حكػػـ األ ػػمية   حػػذؼ اآلخػػر. كفػػي قػػكؿ ابػػف الحاجػػب: )فػػي حكػػـ األ ػػمية(

ػػي فػػي حكػػـ األ ػػمية لكقكعٍػػا هكقػػع األ ػػمي، قػػاؿ الجػػاربردم: كفػػي ٌػػذا الكػػبلـ ىظػػر  ألىَّػػا ال  لجػػكاز تحريكٍػػا، ٌك
ىسػػمـ اهتىػػاع تحريػػؾ األلػػؼ، فػػإفَّ األلػػؼ يعرضػػٍا التحريػػؾ فػػي الت ػػغير باىقبلبٍػػا يػػاء كهػػا فػػي )كيتىيِّػػب( ت ػػغير 

كها في  حراء، كليس ككىٍا في حكـ األ مية هاىعنا، فإفَّ حكـ باب كىاب كذلؾ، فبل طائػؿ تحػت  كتاب، أك ياء
ف كاىت رابعة إلِ وخري(  إذ غاية ها يمـز هىً أىًَّ يقػع األلػؼ حيىئػذو وخػرنا، كأم هحػذكر يمػـز  قكؿ ابف الحاجب: )كا 

 (.26-2/23هىً. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
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ػػا كى ٌيػػكى  ،التغػػايرً  شػػدُّ أ لمزائػػدً  ػػ بالكميػػةً  ًي ىعداهي ػػالػػذً  الحػػرؼً  ثبػػاتً  عى هى ي ًفػػ ًً اًلػػِ حى مىػػعى  ًي هكقعىػػ الزائػػدي  ا كقػػعى م هى
ًي  ، ال يعرضي ىفسًً  ػ ا بخبلؼً ذى ٌى كى  ،اكىادرن  ،اهَّ   باعتبارو الَّ إً  تغييره  لى ًً فً  لحػاؽً لئل االلػؼي  ا كقػعى هى ا ٍىػىَّ إً فى  ،ارن ًخػو يػ
ػ د كقعػت هكقػػعى قىػ يكػكفي  حيىئػذو  ٌيػهى ػك  كى ا   حيىئػػذو   بػأسى بلى فىػ ،الهمحػؽً  فى ًهػػ ري ًخػاآل الحػرؼي عرضػةه لمتغػػايًر، ٌك
 لػؼي األ د يقػعي قىػ ي الىكتػةي ذً ٌى  كبهثؿً  ،(2)(اءى مبى عً )ي ا فً هى ا كى ٍى بقمبً كى  (1)(ِمقن عى )ي ا فً هى ا كى ٍى حالً ِ مى عى  لؼً األ بإبقاءً 
 التغػايرً  ي عػركضً ًفػ  تفػاكتى الى  ،هضػطربةه  الفعػؿً  فى اركػأ فَّ أًلى  غىافىػؿ( تى ) :حػكى ىى  (3)احشػكن  ي الفعؿً فً  لحاؽً لئل
ػىَّ إً ك أى  ارن ًخػػوك أى ا ا كسػػطن ٍىػػككىً  ا بػػيفى ٍىػلى  ًي الى احشػػكن  ي االسػػـً ًفػػ لئللحػاؽً  باأل ػػالةً  لػػؼي األ  يقػػعي الى  :اا قمىىػػهى   ألىىَّػػ

ػفى  ، باأل ػالةً الى  بالتبعيػةً  يجكزي أىف يقعى لئللحاًؽ ًفي االسـً حشػكنا ػفى تى )ي ًفػ لػؼً األ ا حكهىػا بكػكفً ذى ا إً أهَّ  (ؿاعى
ػ– ًً كهفعكًلػ ًً سػهِ فاعًمػاكى  ،يً ي ه ػدرً ا فً ٍى بككىً  الحكـي  لزـى  لحاؽً لئل  االلػؼى  فَّ إً  :د يقػاؿي قىػكى  ،لحػاؽً لئل -اأيضن
ػػكى  ،لمحركػػاتً  قابمػػةه  األ ػػكؿى    ألفَّ بىيػػةً ي األ ًفػػأ ػػبلن  ا ال تقػػعي ٍىػػىَّ أًلى   البتػػة لئللحػػاؽً   تقػػعي الى   ،اٍىػػال يقبمي  يى ًٌ
 ًً لًفػأي ًفػ األ ػؿي  (جعفرو ػ)بػ الهمحػؽً  (يمقىػعى ) :فىحكي  ، ؿو أ فى اهك  يىبغي أف ال يقعى أ بلن   يقعي الى  ًي ا أىَّ هى كى كى 
ػ ىفتػاحً التحركٍا ك   قمبت ،ياءه  ٍىػهى ـي  الكثيػرةي  الىاقػةي  -(احو ردى سً ػ)بػ الهمحػؽً  (اءمبىػعً ) :كىحػكي  ،اا قبم  الٍهػزةي  -المحػ

 ،ِ التػذكيرً مىػعى  الكمهػةً  كبىػاءً  اليػاءي  كلػـ ي ػحَّ  ،(4)السػهيفً  ق ػيرلم اء(درحػ)ي ي فً التً  الياءً  فً عى  فيً هىقمبةه 
ػػعى فى  ٌى ًً ًفػػ لػػؼى األ فَّ ع أى ًهػػ لحػػاؽً لئل (ؿافىػػغى تى )ي ًفػػ لػػؼي األ جعػػؿى ف ال يي ا يىبغػػي أى ذى مػِ  هعىػػِ  ةً فػػادى إل غالبػػةه  ي هثمػػ

   .اف اعدن  اثىيفً  بيفى  الفعؿً  ككفً 
  لئللحػاؽً  ي الحشػكً ًفػ لػؼً األ كا زيػادةى زي ـ يجػكِّ لىػ :ًً ىً اي بيفً  ف يقاؿى ِ أى كلى كاألى  [وً نً البي قيؿى قىٍكليوي: ]كى 

ًً ٍى زيادتى  ألفَّ  أك  ات ل ػارت كاكن كىػرِّ ا لػك حي ٍىػىَّ أى  :األكؿ ،ا ألهػريفً ٍىػتحريكي  كال يجكزي  ،ٍالِ تحريكً إيؤدم  ا في
 اشػػتقاؽو  ك أهثمػػةي أى  لٍػػا أ ػػؿه  ذ لػػيسى إً   ك ٌهػػزةه أ ك كاكه أ لػػؼه أ لحػػاؽً اإل حػػرؼى  فَّ أى  فػػبل يعػػرؼي  ،أك ٌهػػزةن  يػػاءن 

ػٍي كزىي   يختمػؼي الَّ ا  كى  ،الهتحػرؾً  الحػرؼً  ي هقابمػةً ًفػ ف تككفى أى  ال يجكزي  لحاؽً اإل لؼى أ فَّ أى  :ىياالث .يعرؼ بً ا هى

                                                             
ًي  كجهعان، كاًحدان  يىككفي  ىىٍبته : عىٍمقىِ(: كىسىٍكرىل( )ال(1 ٍا، عىًسره  ًدقاؽه، قيٍضباىي ذي  رىضُّ ، هىً ييتَّخى ًي  كييٍشرىبي  الهىكاًىسي  طىبيخي

 (.911الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .لبلٍسًتٍسقاءً 
. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط (2 ًً  (.117)ص( ًعٍمبىاءي البعير: عى ىبي عيىيًق
 (.1/311اليزدم، شرح الشافية )ج ((3
 ( في )ط(: ))درحاف( لمبعير السهيف( كيػرل الباحػث أىٍَّػا ))درحػاء( لمق ػير السػهيف(  ألفَّ كمهػة )درحػاف( غيػر(4

(، كألفَّ كمهػػػة الػػػبطف ضػػػخـ سػػػهيف ق ػػػيرهكجػػػكدة فػػػي الهعػػػاجـ المغكيػػػة، بيىهػػػا كمهػػػة )درحػػػاء( هكجػػػكدة بهعىػػػِ )
اء( عمِ  ىفس كمهة )ًعٍمًباء(، ككبلٌها الٍهزة فيٍها هىقمبة عف ياء، كغالبنا ها يهثؿ بٍا الىحاة في كتبٍـ عمِ )ًدٍرحى

(ح. ككذلؾ درحاء)ك (،عمباءػ)ك لئللحاؽ بؿ لمتأىيث تككف ال عىدٌـ فعبلء ألؼ ألفٌذا الهكضكع. قاؿ أبك حياف: ح
رم، ال ػػػػحاح )ج (، كابػػػػف 6/364اف، التفسػػػػير الهحػػػػيط )ج(، كأبػػػػك حيػػػػ1/361فػػػػي شػػػػرح الشػػػػافية لمىظػػػػاـ. الجػػػػٌك

(، كىػػػػػاظر الجػػػػػيش، تهٍيػػػػػد القكاعػػػػػد بشػػػػػرح تسػػػػػٍيؿ الفكائػػػػػد 1/241ع ػػػػػفكر، الههتػػػػػع الكبيػػػػػر فػػػػػي الت ػػػػػريؼ )ج
 (.2/231(، كالىظاـ، شرح الشافية )ج1/375)ج
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 ال يهكػفي  كحيىئػذو  ،لحػاؽي اإل حتػِ يتحقػؽى  السػاكفً  الحػرؼً  ي هقابمػةً ًفػ ف يكػكفى أى  دَّ  بي بلى فى  ،لحاؽي اإل  يعرؼي بلى فى 
 .ض .بالىقضً  ًً ِ هكضكعً مى عى  كتعكدي  لحاؽً ِ اإلمى عى  الدالةً  الهكازىةً  فً ع ذ يبطؿي إ  اٍى تحريكي 

 ألفَّ   ليٍػػاإا ىػػت هضػػافن اف كا  كى  لػػؼً األ فى ًهػػ حػػاؿه  كى ٌيػػ [األصػػميةً  ب/131/ؽ كػػـً ي حي قىٍكليػػوي: ]ًفػػ
   .(1)لمعهؿً   الحه  الهضاؼى 

ػػػ لػػػؼى األ  فَّ  : ]فىػػػ(2)قىٍكليػػوي  ًً  [يا التحريػػػؾي يعرضي ي ًفػػػ تحريػػؾه  لؤللػػػؼً  لػػػـ يعػػرٍض  ًي ألىَّػػ  ىظػػػره  فيػػ
 تحريػؾي  ال يت ػكري  حيىئػذو  ًي ألىَّػ  ا هردكده ذى ٌى كى  .لىا، كالٍهزةً  كالياءً  بؿ لمكاءً  (اءى رى حٍ  ى )كى  (،بو يتً كى كي )كى  (بو يِّ تى كي )
   .ض. الفن أ التحريؾً  قبؿى  م يحرؾي الذً  الحرؼً  ككفي  لؼً األ بتحريؾً  فالهرادي  ،ال يخفِ اِ هى مى  عى أ بلن  لؼً األ

ػػػقىٍكليػػػوي: ]كى  ػػػ)ي ا ًفػػػمى ػػػلى  ىيػػػةً االث لػػػؼً األ فى ًهػػػ ا بػػػدؿه ٍىػػػٌهزتى  فَّ إً م: فىػػػأى  [؛(اءى رى حى صى ِ لىػػػإً  ا اضػػػطرَّ هَّ
 .اٍى تحريكً 

ػػ جػكابه  [صػػميةى ا األيىػػككني  لػػيسى : ]كى (3)قىٍكليػوي   ف عػػركضً ًهػػ هػػا ذكػرتى  فَّ أى  كى ٌيػكى  ،هقػػدرو  ف سػؤاؿو عى
ػػ ي ألػػؼو ا ًفػػىىػػػككبلهي  هحضػػةه  زائػػدةه  لفػػاتً األ يً ٌػػذً  لكػػػكفً   الىػػزاعً  هحػػؿى  لػػيسى  لؤللػػؼً  الحركػػةً   ي فػػي حكػػػـً ًٌ

 .ض . ميةً األ
ػػ كأ  ػػميةه أ- األلػػؼي  ا حركػػتً ذى إً  ًي ألىَّػػ  ىعه اهػػ :أقػػكؿي  ا[قىٍكليػػوي: ]مانعنػػ ًً ا ًفػػهى  فَّ لػػـ يعمػػـ أى  -ي حكهػػ

ػػكىػػرَّ ك أ ػػمٍا حى أ ،ركػػتحي  ا ألػػؼه ٍى أ ػػمى  ٌى    ػػحيحو  غيػػري  (ىػػابو )كى  (،بابو ػ)ًبػػ (4)كاالسػػتدالؿي  ،ا الهتحػػرؾى ذى ت 
ػا بػؿ ًٍػي حكهً فً  الى كى  ،فيٍها ليست بأ ميةو  األلؼى  ألفَّ   ،العػارضي  ذلػؾى  كزاؿى  ،الفػاءً  ةي فتحػ كى ٌيػ ،لعػارضو  يى ًٌ

ًٍ فً  لؼي كاأل ،كاأل ميةً  هق كدةن  لؼي األ ف يككفى أى   ميةً األ ي حكـً ا فً هى بً  كالهرادي   بخػبلؼً  ،هق ػكدةو  ا غيري هى ي
 .ض .لحاؽي اإل ليتحقؽى   كاأل ميةً  هق كدةن  ٍا تككفي ىَّ إف لئللحاؽً  كالزائدةً   ميةً األ لؼً األ

 األهػػكرً  حػػدي أ ً يمػػزـي ىَّػػأى  :الهحػػذكرً  فً اي بيػػًفػػ األكلػػِ أف يقػػاؿى  منػػو[ يمػػزـي  محػػذكرو  م  أى قىٍكليػػوي: ]كى 
ػأى  ،ههتىػعه  ذلػؾى  ككؿُّ  ،اٍى ك حذفً أى  لحاؽً اإل لؼً أ ك تحريؾي أى  ،يً دِّ حى  (5)يرً ِ غى مى عى  كىيفً االس ا التقاءي هَّ إ ،الثبلثةً   اهَّ

ػإً فى  ،فً االتقػِ سػاكى الكمهػةً  يً ِ ٌػذً مى عى  التىكيفي  دخؿى ا ذى إً  ًي فؤلىَّ  األهكرً  حدً أ في ابي  التقػاءي  فيمػزـي  ال تحػذؼى  أىف اهَّ
ػػػا ً كى  ،ف حركػػػتٍ إ لحػػػاؽً اإل لػػػؼً أ ، كتحريػػػؾي ف لػػػـ يحػػػرؾٍ إ السػػػاكىيفً  ػػػا  .الثالػػػثه  فيمػػػزـي  ف تحػػػذؼى ا أى هَّ  في ابيػػػكأهَّ
 ا لػيسى ذى ٌىػكى  ،ًً باًبػ ي أكؿً فً  الهعدكدةً  ي الهكاضعً  فً الَّ إً  ال يجكزي  الساكىيفً  التقاءى  فؤلفَّ  الثبلثةً  األهكرً  اهتىاعً 

ٍىػػهً  ػػلى  جػػائزو  غيػػري  لحػػاؽً اإل لػػؼً أ تحريػػؾى  كألفَّ  ،اى  يً بٍػػذً  الهقابمػػةً  ِ ال ػػفحةً مىػػي عى ي حاشػػيتً ًفػػ ؾى لىػػ ا بىيػػتي هى
ـي  ًً ًبػػ يعػػرؼي  أ ػػؿه  ًي لىػػ لػػيسى  ًي ألىَّػػ  جػػائزو  غيػػري  لحػػاؽً اإل حػػرؼً  حػػذؼى  كألفَّ  ،ال ػػفحةً  لػػك  يي كجػػكدي  فػػبل يعمػػ

                                                             
 ( في )ـ(: )لمهعهؿ ال الح(.(1
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )التحريًؾ ألفنا. ض(.(2
. ض(.( ساقط (3  في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )غيرى كاحدو
 (.2/25شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((4
 ( في )ط(: )غيري(.(5
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ػا كى خرن و لئللحاؽً  لؼً األ زيادةى  زي كِّ جى تي  ؾى ألىَّ   يؾى مى عى  الزـه  ا الهحذكري ذى ٌى  :ف قمتى إفى . ًي حذفي   يجكزي بلى فى  ،حذؼى  ا هى
ٌى ىىػجكابي  كى ٍيػفى  ،رً ًخػي اآلًفػ يي يختاري  الثبلثةً  فى هً  يي يختاري  شيءو  فأمُّ  ،(1)الشارحي  قاؿى   التحريػؾى  اختػارى  :قمػتي  ،اىىػٍي ا 
ػػتى  كى ٍيػػفى   بػػؿ سػػاكفه  ،اهطمقنػػ السػػاكفً  فػػي هقابمػػةً   يكػػكفي الى  رً ًخػػي اآلا زيػػدت ًفػػذى إً  لػػؼى األ ألفَّ   رً ًخػػي اآلًفػػ زه كُّ جي

 بخػبلؼً  ي الهمحػؽً ا ًفػذى كى فى  ،العكاهؿً  بدخكؿً  الحركاتً  هحؿي  ًً بً  ي الهمحؽً فً  خرى اآل ألفَّ   ِ الحركةً لى إً  يىقمبي 
ي ًفػ كى ٌيػكى  ،الحػذؼى  ك اختػارى أ ،ًي تحريكيػ فػبل يجػكزي  ،اهطمقن  الساكفً  ي هقابمةً فً  فيً تككفي  لؼى األ فَّ إفى  ،الكسطً 

ػىىػي هبحثً ا فً أيضن كى  الكسطً  بخبلؼً  لمتغيرً  هحؿه  خرى اآل ألفَّ   جائزه  رً خً اآل  ِ  ػارتً تَّػحى  حػرؼه  رً ًخػاآل فً ا عى
ػػ– لػػؼى األ ك حػػذؼى مىػػفى  ،رً ًخػػِ اآللىػػإً  لػػؼي األ ػػ بخػػبلؼً  ا بالكمهػػةً اجحافنػػ يكػػكفي  -اأيضن ي ًفػػ لػػؼي األ ا زيػػدتً ذى إً ا هى
 .ض .كاحدو  غيرى  الهحذكؼي   يككفي ت الى فى ذً ك حي ا لى ٍى ىَّ إً فى  رً خً اآل

ـي  الشػيخي  ًي ٍىػجَّ كى  منػو[ يمػزـي  م محذكرو أى قىٍكليوي: ]كى   عرضػةن  حيىئػذو  ت ػيري  لػؼى األ بػأفَّ ( 2)الػديفً  ىظػا
 الحركػاتً  ألىػكاعً  قابػؿو   ػميٍّ أ حػرؼو  هكقػعى ا كقعػت ٍىػألىَّ   اتقػديري   أف يجعؿى  ذ ال يجكزي إً   المفظيِّ  لئلعرابً 
ػػ (3)اذى إً  كذلػػؾى  ،بػالقكةً  ػػرىضى  ضى رى عى  ،لػػؼً األ ا لبطمػػت حقيقػػةي لفظي ػػ عػػرابي اإل ؿى ًعػػك جي لىػػكى  ،لمزيػػادةً  لػػً هثػػؿي هػػا عى
 ًي هكقعىػ الزائػدي  كقعى  مالذً  الحرؼً  ثباتً إ عى ة هى يٌ بالكم ًي ىعداهي ا كى ٌي كى  ،(5)التغاييرً  شدُّ أ (4)مزائدً ل ضى رى د عى قى  فيككفي 

ػ ا بخػبلؼً ذى ٌىػكى  :قاؿى  .اىادرن ك  ،اهَّ   باعتبارو الَّ إً  ً تغييره لى  ال يعرضي كى  ،ي ىفسًً فً  ًً الً ِ حى مى عى  ًً فً  لػؼي األ ا كقػعى هى  يػ
ػػ قػػد كقعػػت هكقػػعى  تكػػكفي  ا حيىئػػذو ٍىػػىَّ إف اخػػرن و لئللحػػاؽً  ٌيػػهى  فى ًهػػ األخيػػري  الحػػرؼي  كى ٌيػػكى  ،(6)لمتغػػاييرً  ةن عرضػػ كى ا 
  .ىتٍيا (.اءمبى عً )ا هى كى  ا ٌهزةن ٍى ك بإبدالً أى  (يمقن عى )ي ا فً هى ا كى ٍى ِ حالً مى ا عى ٍى بإبقائً  حيىئذو   بأسى بلى فى  ،ًً بً  الهمحؽً 

   .ًي تحريكي  يي هحذكري  :ِ أف يقكؿى كلى األى  (8)[نوي مً  يمزـي  :قيؿى  فَّ  : ]فى (7)قىٍكليوي 
                                                             

 (.2/26شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((1
 (.2/230الىظاـ، شرح الشافية )ج ((2
 ـ(: )إذ(.( في )(3
 ( في )ؾ(: )الزايد(.(4
 )التفاسير(( في )ـ(: (5
 ( في )ؾ(: )لمتغاير(.(6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كؿِّ حاؿو فافٍـ(.(7
: ٌػػػذا كػػػبلـ هػػػف جػػػكز كقػػػكع األلػػػؼ  ((8 ىػػػص الجػػػاربردم: حفػػػإف قيػػػؿ: يمػػػـز هىػػػً أف ي ػػػير اإلعػػػراب تقػػػديري ا، قمػػػتي

لئللحػػاؽ وخػػرنا كهىػػع هىػػػً حشػػكنا، فكيػػؼ ي ػػحُّ هىػػػً االسػػتدالؿ عميػػً بمػػزـك أف ي ػػػير اإلعػػراب تقػػديري ا، فػػإفَّ ٌػػػذا 
ّـَ قيػػؿ  ػػا لئللحػػاؽ إال وخػػرنا إلهكػػاف إبقائٍػػا الهحػػذكر عمػػِ تقػػدير كقػػكع األلػػؼ لئللحػػاؽ وخػػرنا أشػػدُّ، ثػػ فيػػً: كلػػـ يكقعٌك

غيػػر هتحركػػة  ألىٍَّػػا لػػك كاىػػت هتحركػػة الىقمبػػت ألفنػػا، كذكػػر لبياىػػً فػػي بعػػض الحكاشػػي  أم: لػػك  ػػارت هتحركػػة 
ػذا غيػر سػديد  ألىٍَّػا  اىقمبت ألفنا  ألىٍَّا لك حركت كها قبمٍا هفتكح ل ارت كاكنا أك ياء، ثّـَ ألفنا الىفتاح ها قبمٍا، ٌك

ف  إف كاىت في الثبلثي فبل بدَّ أف تقع رابعةن كيككف ها قبمٍا هكسػكرنا حالػة الت ػغير  لكقكعػً بعػد يػاء الت ػغير، كا 
ّـَ قيػؿ فيػً: كقػد  كاىت في الرباعي فتكػكف لئللحػاؽ بالخهاسػي، فتسػقط عىػد الت ػغير، كي ػير هػا قبمٍػا هكسػكرنا، ثػ

 ، ف يقاؿ: إفَّ األلؼ لـ يقع لئللحاؽ أ بلن أهَّا في الحشك فمها تقدـ، كأهَّا في اآلخر فؤلىًَّ هكضػع يكػكف هتحركنػا، كا 



455 
 

ػكى  ػػ ًي كجكابيػػ ،اخػرن و كالتكسػػيرً  الت ػػغيرً  ا بعػػدى ٍىػػلكقكعً   (1)اله ػػىؼي  ا قػػاؿى هى  ف عػػدـً ًهػػ الشػػارحي  ا قػػاؿى هى
   .ًً تحريكً  اهتىاعً 

ػا أى خرن آقىٍكليوي: ] ًي  [د  شى ًً  شػدتًً  كجػ ال  رابعػةن  لئللحػاؽً  ازديػاديً  ا حػاؿى تقػديري   عػرابً اإل كػكفى  فَّ أى  كقكتػ
 .فافٍـ ،حاؿو  ففي كؿِّ  ،اخرن و ي ازدياديً ا فً هَّ أكى  ،كالتكسيرً  الت غيرً  ال عىدى إً  يككفي 

ًي  ؼى رً عي  [االستدالؿي  نوي مً  يص    قىٍكليوي: ]فكيؼي     .اىفن و رى كً ا ذي هَّ هً   حتًً  كج
 .(3)الهىسكبً  ي الشرحً فً  :مأى  ؛[يوً فً  قيؿى  َـّ : ]ثي (2)قىٍكليوي 

 لحػػػاؽً اإل تقػػػديري  التقػػػديرى  فَّ أى  هػػػريفً األ حػػػدً أ لػػػزكـً  في ابيػػػ لػػػت[إ َلثػػػيٍّ ي الث  ًفػػػ نػػػتٍ اف كإً قىٍكليػػػوي: ]
ػأى  الت ػغيرً  عىدى  لؼي األ ف يسقطى ا أى هَّ إً  يخمك الى  فحيىئذو  ،بالخهاسيِّ   فثبػتى  األكؿي  فى اف كػإفىػ ،الزائػدى  ًى شػبى أى ا ك هى

ػػ كى ٌيػػىي كى االثػػ فى اف كػػا ً كى  ،األكؿي  هػري األ ًى أا هى ػػ فيكػػكفي  رابعػةن  حيىئػػذو  لػػؼي فتبقػػي األ ،الزائػػدى  شػب   اا هكسػػكرن ٍىػػا قبمى هى
ػ ككػؿُّ  ،الت غيرً  ياءً  ا بعدى ٍى ا قبمى هى  لكقكعً  ػا كى هكسػكرن  ف يكػكفى أى  كجػبى  الت ػغيرً  يػاءً  بعػدى  ا كقػعى هى  ًفػي رى رِّ ا قيػهى

ػػىَّ ا  ك  ،ىياالثػ هػري األ فثبػتى  ،هكضػعًً  ػأ ،هحركػةو  غيػػرى  لػؼً األ ا لػـ يكػف بقػاءي هى   فظػػاٌره  األكؿً  ِ التقػديرً مىػا عى هَّ
ٍىا كاكنا أك لؼً األ لسقكطً  مىِ التقديًر الثاىي فمعدـً اىقبلًب ٍىا.، كىأهَّا عى  ياءن ثيّـَ ألفنا  لعدـً فتًح هىا قبمى

 ،الحركػةى  ا ال يقبػؿي ٍىػألىَّ   ا لئللحػاؽً ٍىػبً  في اتيػاإل  يهكػفي بلى فىػ :أم قىٍكليوي: ]فىَل حاجػةى إلػى األلػًؼ[؛
 .الفن األلؼي أ يبقي ك الى أى 

ٍي كى  [نظره  -اأيضن – يوً فً : ]كى (4)قىٍكليوي  ػهً  ـى ًمػا عي هى كى  ًي ج ػ غايػةى  فَّ أى  ا هػرَّ هَّ ًي هً  يمػزـي  اهى  لػؼي األ تقػعي  ًي ىَّػأى  ىػ
ارن خً و حيىئذو 

ًي هً  يمزـي  هحذكرو  ، كأمُّ (5)  .ى
ػػػمً  : ]يعػػػرؼي (6)قىٍكليػػػوي  ػػػمَّ ًً قف ًهػػػ [رَّ ا مى ـي : ]الى كلػػػ ٍىػػػ يعػػػرضي  فإىَّػػػً لػػػؼً األ تحريػػػؾً  اهتىػػػاعى   ىسػػػم ا ل

 [.التحريؾي 
ًً قِ لى إً  [سديدو  ا غيري ذى ٌى كى ] :قاؿى  حيثي  [رَّ ا مى مَّ مً  قىٍكليوي: ]ظاىره  ًً فً  يؿى قً  ّـَ ثي ]: كل   .[ي
 حػػرؼً  بهقابمػػةً   يقػػعي بلى فىػػ مٍّ بقػػك  لػػيسى  ضػػعيؼه  حػػرؼه  الهػػدِّ  م: حػػرؼي أى  [؛ل الحركػػةً رى ٍجػػقىٍكليػػوي: ]مي 

.قك   مٍّ

                                                                                                                                                                               

ح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم  كاىت حركة عارضة فبل حاجة إلِ األلؼ، كفيً ىظر يعرؼ هها هرَّ
 (.2/27)ج
 (.70( ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص(1
 إلِ قكلً: )الى يبقي األلؼي ألفنا(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: (2
 أم: في شرح الشافية الهىسكب البف الحاجب. ((3
 ( )قكلً(: ساقط في )ـ(.(4
 ( في )ـ(: )هع أخرل(.(5
6).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حرًؼ قكمٍّ
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 م.كً القى  (2)حرؼً ال ف هقابمةً عى  الهدِّ  حرؼً  م: لضعؼً أى  [؛صحي و  بحرؼو   يقابؿي َلى : ]فى (1)قىٍكليوي 
 ِ ابػػػػفً مىػػػػعى  (4)الخضػػػػراكمُّ  ذلػػػػؾى  دَّ ري  [يػػػػاءه  إنَّمػػػػا أيلًحقىػػػػت المحققػػػػيفى  ا عنػػػػدى يىػػػػنَّ : ]أًلى (3)قىٍكليػػػػوي 

 بالهىقمػبً  لحػاؽي اإل فى اىقمبػت كىػاكلػك  :قػاؿى  ،ا هىقمبػةه ٍىػىَّ أى  الىحػكييفى  فى ًهػ أحػده  لـ يقؿٍ  ًي ىَّ أى  كذكرى  ،(5)عػػ ػػفػػكرو 
ًي عى  ػػا ال يقػػاؿي ًفػػي )ًعٍمبىػاءى( ٌهػػزةي اإللحػػاًؽ، قيػػؿ: كيقػػاؿي  ىػ ًي: /ؽكىهى ًي، 131لىػ ىػػ أ/ ىعػػـ، اإللحػػاؽي بالهىقمػػًب عى

ػػفً  ػػا جعمٍػػا الهحققػػكفى اليػػاءى عى ىَّهى ػػ يػػاءو  فهػػا الهػػاىعي؟ ًكاً  ػػىَّ إً ا ٍىػػألىَّ   ف كاكو ال عى ف إفػػ ،أك خاهسػػةن  رابعػػةن  ا تكػػكفي هى
ًي عى  فػػػاأللؼي  ي األ ػػػؿً ًفػػػ يػػػاءن  (6)لحػػػرؼي ا ذلػػػؾى  فى اكػػػ  ،(7)(تى ٍيػػػرى )أىغٍ  حػػػكى ىى  ا يػػػاءو ٍىػػػقمبي  كجػػػبى  اكاكن  فى اف كػػػا  كى  ،ىػػػ
 .الفن أ ت يري  ّـَ ثي  (تى يٍ رى غٍ استى )كى 
ػ   ػ ِ  ػكرتيفى مىػعى  ي ػدؽي  [ذلػؾى  ك غيػري أى ا يىػا قبمى قىٍكليوي: ]مى  غيػرى  ك هتحركػةن أ ىػت سػاكىةن اا كذى إً ا هى

 .اٍى ا قبمى هى  هفتكحو 
ػإا ٍىػألىَّ   الفنػأ لػـ تىقمػبٍ  :مأى  ؛ا[يىػالً ي حى مىػف تبقي عى قىٍكليوي: ]أى     هفتػكحو  غيػرى  ك هتحركػةن أن  ا سػاكىةن هَّ
  .اٍى ا قبمى هى 

 ؿ، خػهي  رً ًخػاآل ي غيػرً ًفػ لػؼى األ فَّ ِ أى مىػعى  م يػدؿُّ الػذً  ِ الدليؿً لى إً  إشارةه  [ذلؾى  يءي  يجالى  ـى مً قىٍكليوي: ]فى 
ًي: ]لى  كى ٌي كى  ،باإللحاؽً   . [يً رً خً وِ لى إً  ف يمحؽى ا أى هَّ إً   ـ يخؿَّ قىٍكلي

                                                             
زيادة األلؼ حشكنا ال تككف لئللحاؽ، فبل يقاؿ: كتاب همحؽ بقهطر، كال عبلبػط بقػذعهؿ  ألفَّ حػرؼ العمػة إذا  ((1

كقع حشكنا كقبمً حركة هف جىسً ىحك ألؼ )كتاب(، ككاك )عجكز(، كياء )سعيد( جرل هجرل الحركػة كالهػدة، فػبل 
ا جػاز أف تكػكف لئللحػاؽ  ألفَّ الحػرؼ األخيػر تقابؿ بحرؼ  ػحيح، فػبل تمحػؽ بىػاء ببىػاء، فػإف كاىػت األلػؼ طرفنػ

هف الكمهة هتعرض لمسككف، كالتغيير في الكقؼ كغيري، فمـ يقك قكتً إذا كاف كسطنا، فجاز أف يقابؿ بحرؼ العمة. 
 (.1/28شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( في )ط(: )حرؼ(.(2
خػػرنا فيػػً تجػػك زه  ألىٍَّػػا عىػػد الهحققػػيف إىَّهػػا قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: كقػػكؿ الزهخشػػرم: ال يقػػع األلػػؼ لئللحػػاؽ إال و ((3

ا  ألحقت ياء، فتحركت كاىفتح ها قبمٍا، فقمبت ألفنا، إال أفَّ إلحاقٍا في الهكضع الذم تقمب فيً ألفنا هخ كصه أيضن
، إهَّا أف تمحؽ هتحركة هفتكح هػا قبمٍػا أك غيػر ذلػؾ، فػإف  بأف يككف وخرنا  ألىٍَّا لك ألحقت في غير اآلخر لـ يخؿي

ألحقػت عمػِ األكؿ اىقمبػت ألفنػا، فيػزكؿ كجػً اإللحػاؽ  لفػكات الحركػة فيٍػا، فيفػكت الهعىػِ الػذم هػف أجمػً ألحقػت، 
ف ألحقت عمِ الثاىي، كجب أف تبقِ فيً عمِ حالٍا، فبل يككف ألفناح. ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ  كا 

 (. 2/29م )ج(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربرد376-2/375)ج
 (.10/4990( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(4
 (.140( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(5
 ( في )ط(: )األ ؿ(.(6
(: 10/4990كفػػي تهٍيػػد القكاعػػد )ج ( فػػي )ط(: )أعربػػت(، ك)اسػػتعربت(. كفػػي )ـ(: )أغربػػت(، ك)اسػػتغربت(.(7

 ك)استغزيت(.)أغزيت(، 
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ػ– اخػرن وا ٍى ا قبمى هى  الهفتكحً  الهتحرؾً  الياءً  لحاؽً إي م: فً أى  ا[؛يى اقً لحى إً ي فً  :مقىٍكليوي: ]أى   يمػزـي  -اأيضن
   .(1)اقميد. يً ي غيرً فً  ًي اهتىاعى  رً خً ي اآلفً  لحاؽي اإل ـ يهتىعٍ لى  ـى مً فى  ،الفن أا ٍى ىقبلبً اف هً  ا ذكرتي هى 

 كالسػككفً  ي الحركػةً ًفػ ًً ًبػ كالهمحػؽً  الهمحؽً  تخالؼي  يضرُّ  بلى فى  [ةً نى ي الزً ا فً يى بً  د  تى عٍ مي  قىٍكليوي: ]غيري 
 .رً خً اآل حكـً  اعتبارً  دـً ف عى هً  ا ثبتى هى لً  رً خً اآل باعتبارً 

 لئللحػاؽً  ال يقػعي  لؼى األ فَّ أى  :يي كهرادي  ،(2)ي الهتفً فً  م: اله ىؼي أى  [؛ي االسـً فً  اؿى ا قى مى نَّ ا ً قىٍكليوي: ]كى 
ـي  بطريػؽً  ي االسػػـً ًفػ ػا قػػاؿى الىَّظىػا ًً   (4)يػػردي ه ػدري )تىقىاتىػػؿ(، فىػػبلى (3)األ ػػالًة كىهى مىػػِ رأيػػ ًً هػثبلن عى ـي فىاًعًمػػ كاسػ

ًي ًفي ذلؾى بطريؽً  ٍىا لى    .(5)(الهف ؿً  شرحً )ي فً  ًي ىتٍِ كبلهي ا [اؿى ا قى هى ىَّ ا ً : ]كى ًً قىٍكلً  ِ لى ا ً كى  .عً بى التَّ  أًلىفَّ كقكعى
ػػ(6)قىٍكليػػوي   كالتكسػػيري  ،الت ػػغيري  التحريػػؾً  سػػببى  ألفَّ   عىػػا ال يمػػزـي  التحريػػؾى  فَّ أًلى  ؛[هي دي يٍّػػؤى ا يي : ]أيضن

 (.جى رى حٍ دى تى ػ)بً  همحؽه  (ؿفى اغى تى ) فَّ ف أى هً  ًي هذٌبي  فيؤيدي  ،ي الفعؿً ا ليسا فً هى ٌي كى 
ًً فً  ا الهذككري ذى ٌى  [المفصؿً  ي شرحً فً  المذككرى  فَّ كى قىٍكليوي: ]لً    ػكى  ال ػحيحي  كى ٌيػ ي  ػػػافى يَّ ك حى بيػأى  ا قػاؿى هى
   .يي يري غى كى 

ػػ) م: كاقتطػػاعً أى  لػػت[؛إ ف أصػػؿو ًمػػ فػػرعو  اقتطػػاعي  كى ىيػػ: ]كى (7)قىٍكليػػوي  ػػ)ف ًهػػ (بو ارً ضى  ًي ىَّػػإً فى  (بى رى ضى
ي ا ًفػػػٍىػػػبترتيبً  (ضػػػاربو )ي ًفػػػ كالحػػػركؼي  ،(8)ًً ي ت ػػػاريفً ًفػػػ يػػػدكري   ػػػؿه أىي اكالثػػػ فػػػرعه  األكؿى  ألفَّ   اشػػػتقاؽه 

                                                             
 هحقػؽ: اىظػر(. ٌػػ700ت)الجىػدم عهػر بػف هحهػكد بػف أحهػد: الديف لتاج( اإلقميد)بػ: الهسهِ، الهف ؿ شرح ((1
 الظىػكف كشػؼ، كخميفػة(، 1/52ج) العثيهػيف سػميهاف بػف الػرحهف عبػد: الدكتكر( ٌػ617ت)لمخكارزهي(، التخهير)

 (.1/254(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/1776)ج
 (.70ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((2
 (.2/230( الىظاـ، شرح الشافية )ج(3
 ( في )ؾ(: )فكاعؿ(. كفي )ـ(: )تغافؿ(.(4
 (.2/376ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((5
6).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )همحؽه ًبػ)تىدىٍحرىجى
ك أخذ لفظ هف لفظ يدكر في ت ارفيً، هع ترتيب الحػركؼ، تعرؼ الزيادة بثبلث طرؽ، األ ((7 كلِ: االشتقاؽ: ٌك

كزيػػادة الهعىػػِ، فػػإذا كردت عميػػؾ كمهػػة فيٍػػا بعػػض حػػركؼ الزيػػادة العشػػرة كرأيػػت ذلػػؾ الحػػرؼ هحػػذكفنا فػػي بعػػض 
 يكجػد فػي ت اريؼ الكمهة حكهت بالزيادة. الثاىي: عدـ الىظير: بهعىِ أىَّؾ لك حكهت بأ الة الحرؼ لـز بىاء ال

ػك )فيعيٍىميػؿ( فػتحكـ بالزيػادة.  ٍىفيؿ( لك حكهت بأ الة الىكف فٍذا بىاء جديد ال يكجد في الكػبلـ، ٌك كبلـ العرب، كػ)قيري
ذا تعػػػارض  الثالػػػث: غمبػػػة الزيػػػادة: كثػػػرة زيػػػادة الحػػػرؼ، كػػػالٍهزة إذا كقعػػػت أكالن بعػػػدٌا ثبلثػػػة أ ػػػكؿ كػػػػ)أحهر(. كا 

د تىفػرد الكمهػة بكاحػدة هػف الثبلثػة، كقػد تجتهػع فيٍػا اثىتػاف أك الثبلثػة. فكمهػة بعضٍا حكهىا بالترجيح، كسيأتي، كقػ
ٍىػد(  تُّب( دؿ عمِ الزيادة فيٍا االشتقاؽ  ألىٍَّا هف )رتب(، كعػدـ الىظيػر  فمػيس فػي كبلهىػا )فىعىمُّػؿ(، ككمهػة )عيري )تىرى

يكجػػد )فيعيٍمػػؿ( بضػػـ الفػػاء كالعػػيف، كغمبػػة  اجتهػػع فيٍػػا ثبلثػػة أدلػػة، االشػػتقاؽ  ألىٍَّػػا هػػف )عػػرد(، كعػػدـ الىظيػػر  فػػبل
 (. 32-2/30زيادة الىكف الثالثة الساكىة. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 في )ـ(: )ت اريؼ(. ((8
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ػػ) ػػ فى ًهػػ (1)ِ الهعىػػِمىػػعى  الداللػػةً  زائػػدي  كى ٌيػػكى  (،بً رٍ الضَّ  ي الداللػػةً ًفػػ المفظػػيفً  ف اشػػتراؾً ًهػػ دَّ بيػػ بلى فىػػ ،ًي لىػػ ربً الضى
ػػًٌ كتغايرً  تركيػػبً الي ا ًفػػهى ًٍ بً الهعىػػِ كتىاسيػػ  ػػؿً أِ مىػػعى   لػػيسى  (بي ٌى ذٍ الهى ػ)فىػػ ،ي الهعىػػًِفػػ الهشػػتؽً  كزيػػادةً  ،اهى

ػػذى )ف ًهػػ بهشػػتؽو  ـى ) :ؾى ي قكًلػػًفػػ  اله ػػدري الى كى  ،هػػف الػػذئب (فاالسػػرح)ال كى  (،الػػذٌابً )ف ًهػػ (بى ٌى  ضػػربى  الػػدٌر
ًٌ شىػ) الى كى  ،ي هعىػايفً  الهستعهؿً  اله درً  فى هً  (األهيري  د قىػكى  ،العهػؿً  باعتبػارً  السػابؽي  كالحػدُّ  (،يدو ًٍ شىػ) هػف (ده ا
 فتػردُّ  ِ كالتركيػبً ىىػعٍ ي الهى ا ًفػتىاسػبن  المفظيفً  بيفى  (4)ف تجدى أى  :(3)ؿى اقى فى  ،العهؿً  باعتبارً  يي كغيري ( 2)ىيُّ االهيد يي حدَّ 
ػػ ،رً ًخػػِ اآللىػػإً ا هى ٌي حػػدي أ ًي هً   يىف ػػؿي الى  كى ٌيػػكى  ،األ ػػؿً  فى ًهػػ هػػأخكذه  ًي ىَّػػأى  ي الفػػرعً ًفػػ ف يقػػاؿى أى  ا ك ػػحَّ ذى ٌى  الفػػرعي  ىػػ

ًً، األ ػؿً  ف حػركؼً ا ًهػهبيىن  فى اا كهَّ لى  ًي ىَّ أى  ب/131/ؽ كذلؾى ا  زن كُّ جى كتى  استعارةن  ، كهعىػِ األ ػًؿ هكجػكدنا ًفيػ
ًي جزءه ًهف األ ًؿ، قاؿى ذلؾى ابفي ع فكرو   ارى كىأىىَّ
ـى األ ػؿي  ،(5) ًمػ : كعي ػ ف الفػرعً ًهػ قىػاؿى  د البىيتػيفً اتحػاً  عى هى

ٌي هى  (6)ٌىاؾى  ليسى  ًي ىَّ أى كى  باعتباًر دكًرًي ًفي المفًظ كالهعىِ، كالهعىِ ي األ كؿً فً   .يكلى أى  ًً بً  كى ا 
 ذلػػؾى  فى اكػػ م: سػكاءه أى  [؛الكممػػةً  تصػػاريؼً  ي بعػػضً ًفػػ د سػػقطى قىػػ الحػػرؼى  ذلػػؾى  قىٍكليػػوي: ]كرأيػػتي 

ٍى لـ يكجد فً  :مأى   رةو هٍ ف حي هً  سقطتٍ  (رى هى حٍ أى )  كٍهزةً أ بلن  البعضي  ػأى  ،اي ي ًفػ (7)(اؿو ذى قىػ) لػؼً أ ا كسػقكطً ك فرعن
 ا فػرعه ٍىػىَّ إفى  ،خكاتػًكأ (دي ًعػيى ) حػكي ىى  ليخػرجى   عمػةو  لغيػرً  السػقكطي  كالهػرادي  (،زو جي عي )ي فً  (كزو جي عى ) ككاكً  ،(8)(ؿو ذي قي )
ٍى فً  الكاكً  كسقكطي  ،اٌى ف ه درً عى   .زائدةن   تككفي بلى فى  ،ا لعمةو ي

ـي  فى اا كػذى إً م: أى  ا[؛يى تً بزيادى  تحكـي  ؾى نَّ  قىٍكليوي: ]فى  ػلىػإً يػؤدل  باأل ػالةً  الحكػ ػأى  ،ظيػرً الىَّ  ـً دى ِ عى ا ذى إً ا هَّ
ًً إ مالهؤد فى اك ـي  ،كذلؾى  باأل الةً  الحكـي  فى اا كذى إً  الَّ إً ا ٍى بً   تحكـي الى  ؾى ىَّ إً فى  الزيادةى  لي    .ا سيأتيهَّ هً  كسيعم

  . الةً كاأل ِ الزيادةً مى عى  الدالةً  الطرؽً  م: بعضي أى  ا[؛يى بعضي  ا تعارضى ذى ا ً : ]كً (9)قىٍكليوي 
ـي   .كالزيادةً   الةً األ يدليمحًد أًل  :مأى  [؛بالترجي ً  قىٍكليوي: ]يحك

                                                             
 ( )الهعىِ(: ساقط في )ـ(.(1
)ت ((2  ث،احػالب األديػب: الفضػؿ أبػك الىيسػابكرٌل، الهيػداىي إبػراٌيـ بػف أحهػد بػف هحهػد بػف أحهدٌػ( 518الهيداىيُّ

( خراسػاف حاضػرة) ىيسػابكر فػي كتػكفي كىشػأ الهيػداىي كلػد. هكضػكعة فػي هثمػً يؤٌلػؼ لػـ( األهثاؿ هجهع)  احب
ػػة) كتبػػً كهػػف .فيٍػػا هحمػػة( زيػػاد هيػػداف) إلػػِ كىسػػبتً األسػػاهي( فػػي  فػػي السػػاهي)ك ،(ال ػػرؼ عمػػـ فػػي الطػػرؼ ىٌز

(، كالسػيكطي، 1/46يػات األعيػاف )جالمغة، ك)الٍادم لمشادم( ىحك، ك)شرح الهفضميات(. اىظػر: ابػف خمكػاف، كف
 (.1/214(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/121إىباي الركاة )ج

ة الطرؼ في عمـ ال رؼ )ص ((3  (.5الهيداىي، ىٌز
 ( في )ؾ(: )يجد(.(4
 (.42ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((5
 ( في )ؾ(: )ٌىالؾ(.(6
 في )ـ(: )فقاؿ(. ((7
 )ؾ(.( )في قذؿ(: ساقط في (8
 : إلِ قكلً: )األ الًة كالزيادًة(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(9
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ػػقىٍكليػوي: ]كى  ػمى ػأكى  ،اكاضػحن  فى اكػػ فً ا  ك  االشػتقاؽً  لداللػػةً  التهثيػؿي  لػػـ يتقػدـً  [رَّ ا مى  :د يقػػاؿي قىػفى  فً اخػػر آلاا هَّ
ػ (ؿو في ىٍ ري قي )ي فً  الىكفً  ِ زيادةً مى عى  يدؿُّ  ػحٍ أى )ي ًفػ الٍهػزةً  ِ زيػادةً مىػعى كى  ،الزيػادةً  (1)غمبػةي  الىظيػرً  عػدـً  عى هى ػ (رى هى  عى هى

 .االشتقاؽي  الغمبةً 
( ) ([بى تى رى ) ًمف وي قىٍكليوي: ]ألنَّ  تىػبى  :لغػاتو  ثػبلثي  (بو تُّػرى تى )ِ كًفػ ،كلػـ يتحػرؾٍ  ثبػتى (: اكبنػتي ري يقػاؿي: )رى

 .اٍى هُّ ضى كى  ،اٍى عكسي كى  ،اىى ٌي  ةي الهراد يى ًٌ كى  ،ىيةً االث ِ كضُـّ كلى األي  اءً التَّ  فتحي 
ي ًفػ لػيسى  :كالن أى  قػاؿى  ًي ألىَّػ  يي رى ًخػو ًً كبلًهػ كؿي أ ضي اقً ىىػتي  [(ؿه م ػعى فى ) ي الكػَلـً فً  ليسى  وي : ]كألنَّ (2)قىٍكليوي   

(ادن ٍىػػري عي ) فَّ أى  كالحػػاؿي  (،بلن ٍمػػعي في ) الكػػبلـً 
(،مىػػعى في ) كى ٌيػػكى  ةو(،دى رى عيػػ)ف ًهػػ هشػػتؽه  (3) ًي  أف يجػػابى  كيهكػػفي  ؿه  بػػأفَّ  عىػػ

ٌي  ،كػذلؾى  لػيسى  (دى ردى عى )ِ فً كى  ،هختمفيفً  فً اً البله يككفى  أفى  ([ؿه مُّ عى فى ) ي الكبلـً فً  : ]ليسى ًً قىٍكلً ف هً  الهرادى  ػبػؿ  ا هى
ػػكى  فً اهتحػػد ػػ)ي ا ًفػػهى (ؿٍّ تيػػعي )كى  ،(4)(فٍّ بي جي

ػػ ،(5) ًً  قبيػػؿى  الزيػػادةً  ي غمبػػةً ًفػػ الشػػارحي  ا أجػػابى ذى كى ف ًهػػػ : ]كالتػػاءي قىٍكلػػ
 ([.ؿى اعى فى تى )كى  (،ؿعَّ فى تى )ف هً  يً حكً ىى كى  (يؿو عً فٍ تى )

 (6)]هعرفة الزيادة باالشتقاؽ[
ػػرمُّ  اؿى ا قى ذى كى  [لمطكيؿً  (عو رى جٍ ىً ػ)قىٍكليوي: ]كى  ػكى  ،الجػرعً  كاحدةي  بالتحريؾً  كالجرعةي  :قاؿى : (7)الجػػٌك  يى ًٌ

ًٍ : (10)كفي القاهكس .(9)اءي عى رٍ الجي  ككذلؾى  ،اشيئن  (8) يىبتي الى  ،هستكيةه  رهمةه    فى هً  ًي ألىَّ   في االجب :ـو ٌى رٍ دً كى  عي رى جٍ ال

                                                             
 كفي )ـ(: )غمبت(. ( في )ؾ(: )عميً(.(1
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هف تفعؿ كتفاعؿ(.(2
ٍىدي(: ال مب. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((3 ٍىدىدي(، ك)العىرى  (.298)العيري
ػػػػٍبفي (4 رم، ( )الجي ( بالضػػػػـ كالتشػػػػديد. الجػػػػٌك ػػػػبيفُّ ػػػػبيف( بضػػػػـ الجػػػػيـ كالبػػػػاء، ك)الجي (: الػػػػذم يؤكػػػػؿ، كفيٍػػػػا لغػػػػات: )الجي

 (.5/2090ال حاح )ج
(: الغمػػػيظ الجػػػافي، كهىػػػً قكلػػػً  ((5 ًىػػػيـو  ذىًلػػػؾى  بىٍعػػػدى  عيتيػػػؿٍّ ﴿: -تعػػػالِ-)العيتيػػػؿُّ رم، ال ػػػحاح 13]القمػػػـ:  ﴾زى [. الجػػػٌك
 (.5/1758)ج
ػػك االشػػتقاؽ الػػذم ال يعارضػػً اشػػتقاؽ وخػػر،  ((6 يىقسػػـ االشػػتقاؽ إلػػِ ثبلثػػة أقسػػاـ، األكؿ: االشػػتقاؽ الهحقػػؽ: ٌك

الثػػاىي: االشػػتقاؽ الكاضػػح: ٌػػك االشػػتقاؽ الػػذم يعارضػػً اشػػتقاؽ وخػػر غيػػر كاضػػح بػػبل تػػرجيح، الثالػػث: االشػػتقاؽ 
ػػػك االشػػػتقاؽ الػػػذم يعارضػػػً اشػػػتقاؽ وخػػػر هػػػع التػػػرجيح، كسػػػتأتي أهثمػػػة عمػػػِ ٌػػػذي األىػػػكاع الثبلثػػػة فػػػي  الػػػراجح: ٌك

ػػك الداللػػة عمػػِ الهعىػػِ الهشػػترؾ، هثػػؿ كمهػػة  ػػي هػػا خالفػػت شػػرط االشػػتقاؽ ٌك ىػػاؾ )شػػبٍة اشػػتقاؽ( ٌك الحاشػػية. ٌك
ك ها استكل هف الرهؿ. كأىكاع االشتقاؽ الثبلثػة هقدهػة عمػِ عػدـ  رىعى( ٌك ٍجرىع(  فة لمطكيؿ شبٍٍا البعض بػ)جى ًٌ (

 (.34-2/33. شاٌيف، هجهكعة الشافية )جالىظير، كغمبة الزيادة
رم(7  (.3/1195، ال حاح )ج( الجٌك
 في )ؾ(: )تىبت(. ((8
 )الجرعاف(. ( في )ط(:(9

 (.774( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(10
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   .(1)المحيػػاىيِّ  فً عى  عً رى الجى 
   .الىظيرً  ي عدـً م: فً أى  [؛يوً فً  وي : ]كَلمي (2)قىٍكليوي 

   .القكؿً  كً أى  ِ الجعؿً مى م: عى أى  [؛يوً مى عى  قىٍكليوي: ]كيدؿ  
ػ بػػالهحقؽً  احتػرزى  ًي ىَّػأى  كى ٌيػكى  ى[كلىػػأى  ا الكجػوً ذى ى ىىػػمىػقىٍكليػوي: ]عى  ـى  كأفَّ  ،االشػتقاؽً  ةً ٍف شػبعى  األقسػػا

   .الهحقؽً  االشتقاؽً  تحتى  داخمةه  الثبلثةى 
ػػمً ]قىٍكليػػوي:  ػػو اشػػتقاؽه  ًي ـ يعارٍضػػك لىػػلىػػ االشػػتقاؽى  فَّ إً  ّـَ : ]ثيػػًً قىٍكًلػػ يًفػػ :مأى  ؛[أكالن  اهي ا ذكرنىػػمَّ ِ لىػػإً  رى خى

 [.يً رً خً و

: االشتقاؽ الهحقؽ[  ]أكالن
ػػػعى ) جػػػاءى  ًي كألىَّػػػ ؛[الػػػذئبً  لعسػػػؿً  مكافػػػؽه  وي : ]ألنَّػػػأ/132/ؽ قىٍكليػػػوي  ػػػىٍ عى )هعىػػػِ بً  (ؿه سى  .(3)(ؿسى

اً  الشػػيفً  بفػػتحً  :اؿً هى الشَّػػ ريػػحي كى  .ارً الفىػػ بب ػػؿً  الهعػػركؼي  كى ٌيػػ مُّ البػػر  (4)كالب ػػؿي  ػػ)كى  ،ككسػػٌر  بسػػككفً  (ؿهٍ شى
ػ (الكػابكسي )كى  .كالػداؿً  الىكفً  بكسرً  (ؿه دً )ًىئٍ كى  .اٍى بفتحً  (ؿهى شى )كى  .الهيـً    يقػدري الى  بالميػؿً  فً اىسػِ اإلمىػعى  ا يقػعي هى
 .بالسككفً  (ؿي دٍ الىَّ )كى  .لم رعً  هقدهةن  ف يتحرؾى أى  ًي عى هى 

ِ لىػػػإً  الضػػػهيري  ف يعػػػكدى أى  كيجػػػكزي  ،ىيػػػةن اث الىػػػكفً  لزيػػػادةً  :مأى  [؛كثيػػػرةه  ا نظػػػائري يىػػػلى كى : ](5)ليػػػوي كٍ قى  
   .كثيرةه  ىظائري  الكمهةً  يً لٍذً : مأى  ( ؿو  ى ىعى )

                                                             
 ٌػػذيؿ بػػف لحيػػاف بىػػي هػػف المحيػػاىي المحيػػاىي  حػػاـز بػػف عمػػي( ٌػػػ207 قبػػؿ حي ػػا كػػاف) المحيػػاىي الحسػػف أبػػك ((1

 المحيػاىي كػاف. ىػكادر كلػً المغػة أٌػؿ أكػابر هػف كػاف. لحيتػً لعظػـ المحيػاىي سػهي: كقيػؿ(، الىكادر كتاب)  احب
ك الفٌراء عمِ دخؿ إذا ككاف. كاألحهر كالفراء الكسائي عف لمىكادر الىاس أحفظ  الفػٌراء أهسػؾ الىكادر كتابً يهمِ ٌك
 عػف المحياىي أخذ كقد: الطيب أبك قاؿ .لمىكادر الىاس أحفظ ٌذا: قاؿ خرج فإذا المحياىي، يخرج حتِ اإلهبلء عف
 عػف يأخذكف كمٍـ الككفة أٌؿ ككذلؾ الكسائي، عمِ كعهدتً كاأل هعي عبيدة كأبي الشيباىي عهرك كأبي زيد أبي

 ىكادري فهف ،.حجة عىٍـ يحككف الذيف األعراب يركف ال ألىٍـ عىٍـ  األخذ هف يهتىعكف الب رة كأٌؿ الب رييف،
 لػؾ ىشػرحى  ألػـ: )قػرأ هػف قػرأ المغػة ٌػذي كعمػِ(، لػـ)بػػ كيى ػبكف(، لػف)بػػ يجزهػكف أىٍػـ العػرب، بعػض عف حكي أىً

ػػػػػػة، البركػػػػػات أبػػػػػػك: األىبػػػػػػارم: اىظػػػػػػر .الحػػػػػػاء فػػػػػػتحب(  ػػػػػدرىؾى   األدبػػػػػػاء هعجػػػػػػـ، الحهػػػػػػكم(، 137ص) األلبػػػػػػاء ىٌز
 (.7/56)ج(، ككحالة، هعجـ الهؤلفيف 2/255(، كالقفطي، إىباي الركاة )ج4/1844)ج
رى ًإلىِ وًخًرًي(.(2  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )وخى
ي الىاقة السريعة، حكـ عميٍا بأفَّ أ مٍا ثبلثي لهكافقتٍا )عسؿ الػذئب(  أم: أسػرع، فػي الهعىػِ،  ((3 )عىسؿ( ٌك

ذا هذٌب سػيبكيً، كقيػؿ ٌػي هػأخكذة هػف )العػىس( الىاقػة ال ػمبة، كاألكؿ أقػكل  لقػكة الهعىػِ، كأل فَّ زيػادة الىػكف ٌك
(، 4/236ثاىيػػة أكثػػػر هػػػف زيػػادة الػػػبلـ وخػػػرنا كهػػػا فػػي كمهػػػة )عى ػػػؿ( بهعىػػػِ الب ػػؿ البػػػرم. سػػػيبكيً، الكتػػػاب )ج

 (. 2/333كالرضي، شرح الشافية )ج
 في )ـ(: )الع ؿ(، ك)البرم(: ساقط فيٍا. ((4
 (.ًىئًدؿو ) ٌهزةو ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((5
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 .ـًٍ بىيتً أى ف هً  فيككفي  (رو فى عٍ جى ػ)كى  يككفي  أ ميةن  ك جعمتٍ لى كى  [زائدةه  قىٍكليوي: ]كاليمزةي 
ـى أى  [؛(ؿو دً )ًنٍئػػى مىػػعى قىٍكليػػوي: ]كى  ًً  م: حكػػ ي ًفػػ لػػـ يكجػػدٍ  ًي هػػع أىَّػػ فيػػً زائػػدةه  كالٍهػػزةي  ،ثبلثػػي،  ًي بأىَّػػ عميػػ

   (جو رً بٍ زً ػ)يكجد كى  (بلن مً عٍ فً ) ألفَّ   ـًٍ ي كبلهً يكجد فً  كلك جعمت أ ميةن  ،ـًٍ كبلهً 
ًف(يػػدً ىً )ي ًفػػ اليػػاءي  ال يجػػكزي  ـى ًلػػ :أف يقػاؿى  كى ٌيػػكى  ،هقػػدرو  سػػؤاؿو  جػػكابي  [قىٍكليػػوي: ]كال يجػػكزي   هىقمبػػةن  الى

(؟ ِ ٌهزةو مى عى  بالزيادةً  الحكـي  كال يجكزي  ،ياءن  الٍهزةي  فقمبتً  (فً دالأى ىً ) ًي أ مي  فى اك :مأى   الٍهزةً  فً عى   )ًىئًدؿو
 كالىػكفي  (،رو فى عٍ جى ػ)كىػ (في شىػعٍ الرَّ ) :(1)ي القػاهكسً ًفػ مالػذً  [المػرتعشي  كى ىيػكى  (فو شى عٍ رى )ى مى عى قىٍكليوي: ]كى 

 .ىتٍِا .السريعي  :كالجهاؿً  فً االظمه فى هً كى  ،في االجب :زائدةه 
   (.رو فى عٍ جى ) :كي حٍ ىي  يكجدي  ًً  التً أ ِ تقديرً مى عى كى  ـ[يً بنيتً أي فً  وً عدمً  عى : ]مى (2)قىٍكليوي   

 .-اأيضن – بالسككفً  جاءى  [بالتحريؾً  (شً عى الرَّ ) فى قىٍكليوي: ]مً 
ِـّ  (4)(طه ئً اطىػحي )ك .ا هؤىثػةه ٍىػىَّ أى  :(3)ي القػاهكسً م ًفػالػذً  ،البعيػري  كى ٌيػكى  [(فو ًسػرٍ فً )ى مىػعى قىٍكليوي: ]كى   بضػ

ػػكى  ،ًً أكًلػػ ػػقي )كى  (،صه ًهػػالدي ) اذى كى ػػر ًٌ )كى  (،صه ارً هى ػػكى  ،ًً أكًلػػ بكسػػرً  (اسه هى ػػىى رً )تى كى  (،اسو رىىػػفً )كى  (،اسو عىػػىٍ فً )ا ذى كى  (كتو هي
 : ]الرجز[(5)قاؿى  ،فتحتيفً  بيفى  الراءً  بكسرً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكتى  تيجى  ًبتىًرنىميكًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصَّ
بَّػػػػػػػػػػػػػػةى  تىٍسػػػػػػػػػػػػػػتىٍخًرجي    تىابيكًتيىػػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػػفٍ  اٍلحى
 يعىي حبةي القمًب ًهفى الجكًؼ. 

  .لمزيىةً  (جو رً بٍ زً ػ)كى  يكجدي  ًً تً  الى أ كعمِ تقديرً  ،ف لـ يكجدٍ ا ً ك  [(فمً عٍ فً ): ](6)قىٍكليوي 
ػػ ػػلً  (رو ٍطػػهى قً ) :كي ٍحػػىى  يكجػػدي  ًً  ػػالتً أ ِ تقػػديرً مىػػعى كى  ـ[ًيػػمً َلى ي كى ًفػػ عدمػػوً  عى قىٍكليػػوي: ]مى ًً  في اا ي ػػهى  فيػػ

   .الكتبي 
                                                             

 (.1200القاهكس الهحيط )ص( الفيركز أبادم، (1
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: )ىحك جعفر(. ((2
 (.563( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
ػك الػدرع البػراؽ  الشػتقاقً هػف دلػص  ((4 ك الق ير  الشػتقاقً هػف الحػط، ك)دالهػص( ٌك حكـ بثبلثية )حطائط( ٌك

ػك األسػد  الشػتقاقً هػف  ك المبف الذم اشتدت حهكضتً  الشتقاقً هف القرص، ك)ٌرهاس( ٌك الدرع، ك)قهارص( ٌك
ػػك أسػػ ػػك اإلبػػؿ العظػػيـ  الشػػتقاقً هػػف قعػػس، ك)فرىػػاس( ٌك د غمػػيظ الرقبػػة  ألىػػً هػػف فػػرس، الٍػػرس، ك)فىعػػاس( ٌك

ك ترىـ القكس عىد الىزع  الشتقاقً هف الترىـ. ركف الديف، شرح الشافية )ج  (.584-2/582ك)ترىهكت( ٌك
ك هف األعراب الف حاء، قالً في القكس، كركم البيت )تجػاكب القػكس بترىهكتٍػا(، كالشػاٌد  ((5 البيت لمغىكم، ٌك

ابػف جىػي، سػر  .فيٍػا كالتػاء الػكاك زيػادة عمػِ يػدؿ اهَّ هً  ،الترىـ بهعىِ (كتترىه) كمهة استعهؿ حيثفيً )ترىهكت( 
(، كابػػػف هىظػػػكر، لسػػػاف 185(، كابػػػف ع ػػػفكر، الههتػػػع الكبيػػػر فػػػي الت ػػػريؼ )ص1/170 ػػػىاعة اإلعػػػراب )ج

 (.2/334(، كالرضي، شرح الشافية )ج12/257العرب )ج
فيكطو ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6  (.كىػعىٍضرى
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(كىػ (ؿاًلػعى في ) ًي كزىيػ ًً  ػالتً أ ِ تقديرً مى عى كى  ـ[يً ي كَلمً فً  وً مً دى عى  عى قىٍكليوي: ]مى  ػ)تيرىاًهزو
،القػك  لمجهػؿً  (1)  مِّ

   (.طو بً بلى عي )كى 
ًي  ًً  التً أ ِ تقديرً مى عى كى  [وً اشتقاقً  لظيكرً  (اؿو مى عٍ فً )قىٍكليوي: ]    (.اسو رطى قً ػ)كى  (ؿو بلى عٍ فً ) كزى

ػ (اؿو عىػنٍ فً ) وي قىٍكليوي: ]بأنَّػ  (،اجو رى حٍ دً ػ)كىػ (ؿو بلى ٍعػفً ) ًً  ػالتً أ ِ تقػديرً مىػعى كى  ـ[يً بيػتً أف ًمػ لػيسى  وي أنَّػ عى مى
(ؿو ازى لٍ زً )كى 

  .كذلؾى  (اسو رىى فً )كى  ،(2)
   (.كطو في ٍضرى عى ػ)كى  (كؿه مي مى عٍ فى ) ًي كزىى  يكجد  ألفَّ  ا مي  أ ف جعؿى ا ً كى  [(كتو مي عى فٍ تى ) وي قىٍكليوي: ]بأنَّ 
   .(5)ةً فى الشَّ  الغميظي  :(4)اءو حف بجيـو  (3)(ؿي فى ىٍ حى الجى )كى  ،الداؿً  بتشديدً  كى ٌي  [اهي نى عٍ مى بً  (د  لى األى )قىٍكليوي: ]كى 

ػػػ(6)قىٍكليػػػوي  ـي  :مأى   ؿه فىػػػىٍ حى جى  كرجػػؿه  ،الجػػػيشي  (:ؿي فىػػػىٍ حى الجى ) [(ؿو فى نٍ حى جى ػ): ]كى  :ؿي فىػػػىٍ حى كالجى  ،القػػػدرً  عظػػػي
   .(7) حاح .الىكفً  بزيادةً  ،ةً فى الشَّ  الغميظي 

( بلن مى ىٍ عىػفى ) (دو دى ٍىػلى )أى  كزفي  لتكػكفى   لػدِّ األ فى ًهػ ًي ىَّػِ أى مىػعى  يػدؿُّ  الىظيػرً  عدـي  [النظيرً  ى عدـً مى قىٍكليوي: ]عى 
ػػ ػػمىػػعى  يػػدؿُّ  الشػػاذي  ظٍػػاري كاإل (،ؿو فى ىٍ حى جى ػ)كى ٌى ػػ–ا ذى ِ    يمػػزـي بلى فىػػ (رو فى عٍ جى ػ)ًبػػ لئللحػػاؽً  ىيػػةي االث الػػداؿي  ليكػػكفى   -اأيضن
ـي اإل ًً مى ـ عى كى حى كى  ،عميٍا االشتقاؽى  ـى دَّ ا قى ذى ٌى  عى هى كى  ،دغا    (.ؿه عى ىٍ فى )أى  ًي ىَّ أى بً  ي

ػػ ي األبىيػػةً ًفػػ تقػػػدـى  [(8)الشػػاذً  ظيػػارً ى اإلمىػػعى قىٍكليػػوي: ]كى   الٍهػػػزةى  فَّ أى  :(10)يي كغيػػري ( 9)هالػػؾو  ابػػفً  فً عى
ًً ك  ،ِ ذلػؾى مىػعى  يػدؿُّ  يؼً عالتضػ تػرؾى  فَّ أى كى  (،ؿو رجى فى سى ػ)ًبػ لئللحػاؽً  فً ازائػد (دو دى ىٍ لى )أى ي فً  كالىكفى  ي ًفػ  شػذكذى الى  عميػ

   .ظٍارً اإل

                                                             
( فػػي )ط(: )فزافػػر(، كال ػػكاب أىٍَّػػا )تراهػػز(  ألىٍَّػػا غيػػر هكجػػكدة فػػي الهعػػاجـ، بيىهػػا كمهػػة )تراهػػز( كردت فػػي (1

ًي(. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صالقاهكس الهحيط تي هىؿي قد تىهٍَّت قيكَّ ي بهعىِ )الجى  (.504، ٌك
 ( في )ط(: )زلزؿ(.(2
َّا غير هكجكدة  في الهعاجـ. ((3  في )ط(: )الجخىفؿ(، كال كاب أىٍَّا )الجحىفؿ(  ألى
 ( في )ط(: )فخاء(.(4
 (.975( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(5
ًي ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6  .(أىفىٍىعىؿه ) ًبأىىَّ
رم، ال حاح )ج(7  (.4/1653( الجٌك
 )الشاذ(: ساقط في )ـ(. ((8
 (.4/1878( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(9

ٌيهػػػا يىٍمٍىػػػدىدو  كيػػػاءي  أىلىٍىػػػدًد، ٌىهػػػزةي : ًجىِّػػػي ابػػػفي  قىػػاؿى  ((10 قىػػػع إذا الٌزاًئػػػدي  كػػػاف فػػػإذا: قيٍمػػػتى  فػػػإف. لئللحػػاؽً  ًكمتا  يكػػػفي  لػػػـ أكَّالن  كى
ةً  عمػِ كالػدليؿي  ،(كيىمىٍىػددو  أىٍلٍىػدىدو ) في كالياء الٍهزة أىٍلحقيكا فكيؼ لئللحاًؽ،  إىٍَّػـ: ًقيػؿى  الٌتًضػعيًؼ؟ ظٍػكري  اإللحػاؽً  ً ػحَّ

، زائػػػده  هعػػػً يكػػػكف أف إالٌ  الكمهػػػة أكؿ هػػػف بالٌزائػػػدً  ييٍمًحقػػػكفى  ال ػػػري  أىلىٍىػػػدىدو ) فػػػي كاليػػػاءً  بػػػالٍهزة اإلٍلحػػػاؽي  جػػػازى  فمػػػذلؾ وخى
: اىظػػػر. الهعاهمػػػة شىػػػًرسي  الخي ػػػكهاتً  كثيػػػر: كيىمىٍىػػػدىد ألىػػػددي  رجػػػؿه ك  (،1/229ابػػػف جىػػػي، الخ ػػػائص )ج (.كيىمىٍىػػػدىدو 
 (.9/272ج) الهحكـ، سيدي ابف(، 8/9ج) العيف، الخميؿ



459 
 

 ،أكالن  ي الثبلثػةً ًفػ ـ الػدالئؿى ـ ح ػرتي كي ىَّ أى  االعتراضً  حا ؿي  [الدالةي  الدالئؿي  :ف قيؿى  : ]فى (1)قىٍكليوي 
 ًي ىَّػأى  عى ًىػهي  الجػكابً  كحا ػؿي  ،ا ػحيحن  الح ػري  فػبل يكػكفي  ،الشػاذي  ظٍػاري اإل كى ٌيػكى  رى خى و ـ دليبلن ا قد ذكرتي ىى ٍي ٌى كى 

ًً بً  ،هستقؿه  دليؿه   .الترجيحي  ؿي  يح ؿ بكاسطت
ػػ(2)قىٍكليػػوي  ًً  (يً هػػرادً )ي ًفػػ الضػػهيري  [الػػداؿً  بزيػػادةً  يػػوً كا فً : ]حكمي يػٍػػػ  :كقػػد قيػػؿى  ،كهػػف كافقػػً لسػًػيػػبىػػكى

ـي  (3)بىؿً   .الزائدةي  يى ًٌ  الهي
ػػعى قىٍكليػػوي: ] ػػفٍ مى ) كثػػرةً مى ػػكى  ،العػػيفً  أم: بفػػتحً  [؛(ؿو عى ػػفى ) ـً دى عى  فَّ أى  ٌػػذا الهكضػػعً  ي أكائػػؿً ًفػػ تقػػدـى  (ؿٌ عى

  أف يكجػدى الَّ إً  دغػاـً اإل فى ًهػ التغييػرً  كءً ري طي  قبؿى  الهكزكفي  ًي ا استحقى هى  الحركؼً  تً بلى كٍ ف شى هً  ةً ىى ي الزً فً  الهعتبرى 
ٍىػػػفً  ب/ 132/ؽ هقتضػػػيًً  ػػػ– ا فيػػػدغـي ي  حركػػػةن  الػػػكزىيفً  ٌػػػذيفً  تغػػػايري  يى ًىػػػابتي  الهتقػػػدـً  ِ ذلػػػؾى مىػػػعى كى  ،-اأيضن
 .اكسككىن 

ػػػم: كى أى  [؛الزيػػػادةً  كغمبػػػةً  النظيػػػرً  ى عػػػدـً مىػػػعى  االشػػػتقاؽى  قىٍكليػػػوي: ]فقػػػدـى   األ ػػػؿً  هخالفػػػةً  عى هى
د(دى ٍٍ هى ػ)كى  الفؾُّ  ًي بابي  الىظيرى  ألفَّ   باإلدغاـً 

   (.دى دى رٍ قى )كى  ،دِّ ٍٍ الهى  فى هً  ،اهرأةو  ـي مى عى  (4)
ػػتى  :مقىٍكليػػوي: ]أى   كى ٌيػػكى  ،الشػػريؼً  ي الىسػػبً ًفػػ الكاقػػعي  ،أبػػك العػػربً  كى ٌيػػ [فى اعػػدن فً بػػ كا بمعػػدٍّ يي بَّ شى

   .شديده  خشبه  كى ٌي كى  ،بى كِّ ا ري ذى إً  ك غيريً أى  الفرسً  فى هً  الفارسى  رجؿً  هكضعي  كى ٌي كى  (5)(عدِّ الهى ) فى هً  هىقكؿه 
ػػ [العػػيشً  ي خشػػكنةً ك ًفػػأى  ,بكَلميػػـً  ي الػػتكمـً قىٍكليػػوي: ]ًفػػ ػػف عي عى رى هى

 :-رضػػي ا عىػػً - (6)
   ح.كادي دى عٍ هى تى كا كى ىي كشً شى اخٍ ح

                                                             
1).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يح ؿي الترجيحي
(، كهػىٍـ  ((2 في كمهة )هىعىٌد( هف الىحاة هىف اعتبر أفَّ الزائد ٌػك الػداؿ الثػاىي هػع أ ػالة الهػيـ فيكػكف الػكزف )فىعىػبل 

(. كعمػِ هػذٌب سػيبكيً لػـ يعػد بأ ػالة الهػيـ فػي هف اعتبر الزائد ٌػك  الهػيـ هػع أ ػالة الػبلـ فيكػكف الػكزف )هفعػبلن
 (تهفعػؿ) :قكلػً كأها )تهسكف(، ك)تهدرع(، ك)تهىدؿ(  ألفَّ االشتقاؽ يدؿ عمِ زيادة الهيـ، في حيف قاؿ الرضي: ح

ػػٍدرىعى، لقػػكلٍـ  فههىػػكع يثبػػت لػػـ تىهى ، كى ٍىػػدىؿى تىهى ، كى ٍسػػكىفى هػػكا فػػي هسػػكيف : تىهى ػػي تهفعػػؿ بػػبل خػػبلؼ فكهػػا تٌك ٍغفىػػرى ٌك تىهى كى
هػكا فػي  كهىديؿ أىٍَّها )ًفٍعًميؿ(، كفي ًهٍدرىعىة أىٍا )ًفٍعمىمىة(، كفي هيٍغفيكر أىً )فيٍعميكؿ(  لمزـك الهيـ في أكائمٍا كذلؾ تٌك

 كهػا االسػـ لفػظ هػف اشػتقكا ٍـفكػأى الغمػط، قبيػؿ هػف قميػؿ فٍػكهعد أىً )فىعىٌؿ(ح. قاؿ ابف يعيش عف تمػؾ الكمهػات: ح
 كػبلـ ٌػذا: عثهػاف أبػك قػاؿ. (تىػدؿ)ك ،(تػدرع)ك ،(تسػكف): كالجيػد ،(سػبحؿ)ك ،(حكقػؿ) :ىحػك الجهؿ، هف يشتقكف
(، كالرضػي، شػرح الشػافية 3/237(، كابف السراج، األ ػكؿ فػي الىحػك )ج4286. سيبكيً، الكتاب )جالعرب أكثر
 (.5/329)ج، كابف يعيش، شرح الهف ؿ (2/336)ج
 ( )بؿ(: ساقط في )ط(.(3
 (.320أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(4
رم، تٍذيب المغة )ج(5  (.2/155( األٌز
، أىًبػي عىػفٍ ، - ػمِ ا عميػً كسػمـ–كردت كمهة )تهعددكا( هرتيف، األكلِ في حػديث الرسػكؿ  ((6 دو ػٍدرى  قىػاؿى : قىػاؿى  حى

مَِّ اً  رىسيكؿي  ًً  اي   ى مىٍي ـى  عى سىمَّ ٍعدىديكا): كى فىػاةن  كىاٍهشيكا كىاٍخشىٍكًشىيكا تىهى (، الثاىيػة: فػي كتػاب ألبػي هكسػِ األشػعرم هػف حي
ىىػا، -رضػي ا عىٍهػا–عهر بف الخطػاب  ، أىٍخبىرى ٍعهىػره طَّػاًب، ٍبػفى  عيهىػرى  أىفَّ  قىتىػادىةى، عىػفٍ  هى : هيكسىػِ أىًبػي ًإلىػِ كىتىػبى  اٍلخى
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ًً  :(1)أبػػك عبيػػدو  قػػاؿى  ًً  ،ظي مىػػٌػػك الغً  :يقػػاؿي  :فقػػكال فيػػ ػػكى  ظى ميػػا غى ذى إً  لمغػػبلـً  قيػػؿى  كهىػػ  ،دى دى ٍعػػهى د تى قىػػ :بَّ شى
 :(2)قاؿى 

بٍَّيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  تَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىدىا ًإذىا حى  تىمى
 

 
 ،ـٍي مى ثٍ كا ًهػػككىيػػ :يقػػكؿي  ،ي الهعػػاشً ًفػػ ظو مىػػكغً  قشػػؼو  كا أٌػػؿى ىي اككػػ ،دٍّ عىػػهى  كا بعػػيشً ٍي تشػػبَّ  :مأى   كادي دى ٍعػػهى تى  قػػاؿي يك 

– ِ ذلػؾى كىػد حى قىػ (كٍّ دي ٍعػهى ) ِ خمػؽو مى عى   ارى  عمِ األكؿً  (دى دى عٍ هى تى )فهعىِ  .ىتٍِا .العجـً  مِّ زً كى  كا التىعـى كدعي 
ًً  الشارحً  كبلـي  فٍـى أا هى بً  ،أىسبي  ي هعىِ البيتً فً  كى ٌي كى ، (3)عػػ ػػفػػكرً  ابفي  -اأيضن   .في

ػفٍ هى تى ) بػابى  فَّ أى  يً كغيػرً  ػػػافى يَّ حى  يًبػأى  ي كػبلـً ًفػ [بمكجػكدو  لػيسى  كى ىي قىٍكليوي: ]كى   فَّ أى  كالتكفيػؽي  ،قميػؿه  (ؿو عى
ًً مى عى كى  ،المفظً  ظاٌرً  بحسبً  (ؿه عى فٍ هى تى ) ؿ الهذككرةً األفعاً  فى  هً كبل   ـً مىػعى  (ؿى مى عٍ فى تى )كى  ،كااعتهدي  ي  ،ِ هقتضػي التػٌك
ًً ا  كى  ػػػرى دٍ الهً ) ّـَ ثيػػػ .الشػػػارحي  ىظػػػرى  ليػػػ  .اٍىػػػكفتحً  ،الهػػػيـً  بكسػػػرً  (يؿي دً ٍىػػػالهً )كى  .الهٍهمػػػةً  كسػػػككفً  ،الهػػػيـً  بكسػػػرً  (ةي عى
   .بالكسرً  (ةي قى طى ىٍ الهً )كى 

ـي الى  :ف يقػاؿى أى  كى ٌي كى  ،سؤاؿو  جكابي  [(فى كى سٍ مى تى ): ـا قىٍكلييي مَّ أى : ]كى (4)قىٍكليوي  ػفٍ هى تى ) هجػيءً  عػدـى   ىسػم  (ؿى عى
 .شاذه  ًي بأىَّ  :فأجابى  ،(5)األهثمةً  ٌذيً  كهجيءً  األهثمةً  يً ٌذً 
 بػػالغمطً  لمهػػرادً  في ابيػػ كى ٌيػػكى  ،األ ػػميِّ  هحػػؿي  الهحػػؿى  ألفَّ  م:أى  [؛أصػػَلن  المػػيـً  تىػػكىى ـً  ىمىػػقىٍكليػػوي: ]عى   
   (.الفرائدً  سً ئىفا)ي فً  ًي تي حكضى أى  أ/133/ؽ دقى كى  ،اىى ٌي 

 كالحهػػدً  اً  فى اسػػبح)ف ًهػػ هشػػتؽه  (ؿى بحسػػ)كى  (،كال قػػكةى  الحػػكؿى )ف ًهػػ هشػػتؽه  ([ؿى قىػػكٍ حى ): ](6)قىٍكليػػوي 
 ً.) 

                                                                                                                                                                               

ػػػػا) كا، بىٍعػػػػػدي، أىهَّ ًت، كىأىٍلقيػػػػكا كىاٍرتىػػػػػديكا، فىػػػػػاتًَّزري ػػػػػرىاًكيبلى ، كىأىٍلقيػػػػػكا السَّ قىػػػػػاًبميكا كىاٍىتىًعميػػػػػكا، كىاٍحتىفيػػػػكا، اٍلًخفىػػػػػاؼى ػػػػػا، كى ٍيهى  كىاٍخشيػػػػػىيكا، بىٍيىى
ٍعػدىديكا، كىاٍخمىٍكًلقيػػكا، كىاٍخشىٍكًشػىيكا، تىهى ، كىاٍرتىهيػػكا هىعىػد،، فىػػًإىَّكيـٍ  كى ، كىاٍقطىعيػكا اأٍلىٍغػػرىاضى ٍكػػبى كا الرَّ مىػػِ كىاٍىػزي ٍيػكرً  عى ٍيػػؿً  ظي  ىىػػٍزكنا، اٍلخى

ـي  كىاٍستقًبميكا كي كًٌ ، ًبكيجي ٍىا الشٍَّهسى هَّاهىاتي  فىًإىَّ ًب، حى يَّاكيـٍ  اٍلعىرى ، كىًزمَّ  كىاً  اًجـً ، اأٍلىعى ـٍ ٍي تىىعُّهى مىٍيكيـٍ  كى اًعيؿى  أىًبيكيـٍ  ًبًمٍبسىةً  كىعى  (.ًإٍسهى
[، ك]أبػػػك عػػركة: هعهػػػر، جػػػاهع 885: رقػػـ الحػػػديث: 22/353]الطبراىػػي، الهعجػػػـ الكبيػػػر/ أبػػك حػػػدرة األسػػػمهي، ج

 [.19994: رقـ الحديث: 11/85بف راشد/ التىعـ كالسهف، جهعهر 
رم، ال حاح )ج ((1  (، كفيً: )قاؿ: أبك عبيدة( بدالن هف )قاؿ: أبك عبيد(.2/506الجٌك
 ٌا:األرجكزة  لمعجاج، كعجز  ((2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  زىاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  أٍجمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا أفٍ  بالع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
ذا ، ػػبلن أ الهػػيـ فتكػػكف (،تهفعػػؿ) لقمػػة ( تفعمػػؿ) فكز  عمػػِ ٌػػك إذكالشػػاٌد فػػي قكلػػً: )تهعػػددا(    كػػاف كػػذلؾ كػػاف كا 

(. الرضي، شرح الشافية )ج  (.5/329(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج2/336)هىعىدُّ( )فىعىبلن
 (.167ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((3
ًي شاذه (4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بأىَّ
 ( )كهجيء ٌذي األهثمة(: هكرر في )ط(.(5
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالحهد (.(6
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   .(1)(الهف ؿً  شرحً )ف ا هً هى بمفظًٍ  فً اهأخكذ ًي كجكابي  ا السؤاؿي ذى ٌى  [يؿى ف قً  قىٍكليوي: ]فى 
  .ا أ ميةن ٍى عمِ ككىً  بؿ يدؿُّ  [االشتقاؽى  : ]فمـ يدؿَّ (2)قىٍكليوي 

ػػرٍ مى المي )قىٍكليػػوي: ]كى  ػػ [يً ٍشػػالكى  ف ثيػػابً ًمػػ ضػػربه  (:ؿي جى ػػػػرمُّ  ا قػػاؿى ذى كى ًي: ]أكالن . (3)الجػػٌك ػػكى  :فقىٍكليػػ  يى ًٌ
يػٍػً عبارةي  يً ذً ٌى كى  [يً شٍ الكى  ثيابي  سػًػيػػبىػػكى

ٍى  ضربه  الهرادي  هعىايي  ،(4)  :الشػيفً  كسػككفً  ،الػكاكً  بفػتحً  (يي ٍشػالكى )كى  ،اهى
   .الىقشي 

ػذى ٍىػكلً  ،التأىيثً  لغيرً  زائدةه  يى ًٌ كى  ،الٍهزةً  كبي هري  لؼي كاأل ،بل هدٍّ بً  ([اءه ييى ضى ): ]كى (5)قىٍكليوي   .ؼى رً ا  ي
  .ض

ػ) :(6)ي القػاهكسً ًفػ قػاؿى  [هً رً ًخػآى لى إً  بالرجؿً  ةي يى بَّ شى المي  المرأةي  يى ىً قىٍكليوي: ]كى   :كتق ػري  (،اءي يى ٍٍ الضَّ
 ،ي ال تىبػػػتي الًتػػػ كاألرضي  ،ثػػػدياٌا أك ال تىبػػػتي  ،كال تحهػػؿي  أك تحػػػيضي  ،كال تحهػػػؿي  ي ال تحػػػيضي الًتػػػ الهػػرأةي 
ًٌ ضى عً  كشجره     .ي، ا

 الياًء، كزيادًة الٍهزًة.، بأ الًة بالهدِّ  [اهي نى عٍ مى بً  ء(ايى يٍ ضى ) يءً : ]لمج(7)قىٍكليوي 
 أم: بيافي تقديـً االشتقاًؽ. ]بيانيوي أفَّ االشتقاؽى[؛ قىٍكليوي:

] ءي( في الكَلـً ـي ال  قىٍكليوي: ]ألنَّوي ليسى )فىٍعَلى ـ مىػعى  (فى االهيػز ) ألفَّ   ا ىكػرةه ىىػٌي  (ليسى ) اسـى  فَّ أى  يتٌك
 .ايي ِ هسهَّ مى عى 

   .الزيادةً  ِ غمبةً مى عى  ي الكبلـً فً م: أى  [ا بعدي يمى فً  ذلؾى  قىٍكليوي: ]يتض ي 
ػػ) فَّ : ]أى (8)قىٍكليػػوي   ي بىػػاتً ًفػػ اليػػاءً  أ ػػالةي  يمػػزـي  ىػػت أ ػػميةن اك كا لىػػٍىػػألىَّ  [(َلن مىػػعٍ فى ) لػػيسى  (اءيى يٍ ضى

 .فيٍا كال أ الةى  ،األربعً 
 .كالياءى  كالٍاءى  بٍا الضادى  أرادى  [األصكؿً  وً ي حركفً لو فً  قىٍكليوي: ]مكافؽه 

 ا جهيعن  كالٍهزةً  الياءً  لةى ا أهىٍها يقتضي  كاحده  م: ليسى أى  [؛فً الدليَل  ]فقد تعارضى  :(9)قىٍكليوي 
                                                             

 (.2/384ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((1
ٍىا أ ميةن(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (2  قكلً: )ككًى
رم، ال حاح )ج(3  (. 5/1818( الجٌك
 (.4/311سيبكيً، الكتاب )ج ((4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كلٍذا  رؼ. ض(.(5
 (.1306( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
 : إلِ قكلً: )تقديـ االشتقاؽ(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((7
 قكلً: )كال أ الة فيٍا(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (8
ىص الجاربردم: حفإىً قد تعارض الدليبلف، أعىي: )ضاٌيت(، ك)ضاٌأت(، فجكابً هف كجكي: األكؿ: أىً لػك  ((9

(، ك)فعبلء( أقرب هػف )فعيػؿ(  ألفَّ  اعتبر )ضاٌيت( لكاف كزىً )فعبلء(، كلك اعتبر )ضاٌأت( لكاف كزىً )فعيبلن
)ضػػاٌيت( أكثػػر اسػػتعهاالن هػػف )ضػػاٌأت( فاعتبػػاري أكلػػِ. الثالػػث: أىَّػػً لػػك اعتبػػر  الزيػادة بػػاآلخر أكلػػِ. الثػػاىي: أفَّ 
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ػػػ)ي ًفػػػ ٌيػػػ (بلن مىػػػعٍ فى ) فمػػػيسى  (،اءو يى ٍٍ ضى ػػػإً  كى بػػػؿ  ػػػ): ـًٍ لقىػػػٍكلً  (يػػػؿه عً فى )ا هَّ ٌى ضى  :ـًٍ لقىػػػٍكلً  (بلن ٍعػػػفى ) كأ (،تي أٍ ا
ٌى ضى ) ٌى لى إً ت ً رٍ د قى كى  (،تي يٍ ا    .ا فها الهرجحي ذى ِ 

 ،اًٍػف زيادتً ًهػ أكثػري  أكؿو  غيػرى  الٍهػزةً  أ ػالةى  فَّ أى  هعارضػةه  [(يؿو عً فى )ف مً  أقربي  ءي(َلعٍ فى )]كى قىٍكليوي: 
ػػقى بً  د قػػاؿى قىػػكى  ػػ ةً يَّ ضى ػػا الزَّ ذى ٌى ػػ)ف ًهػػ يي عىػػدى  لهػػدكدةي ا (اءي يى ٍٍ ضى ػ)فىػػ، اجي جَّ ٌى ضى ػػ)ف ًهػػ كالهق ػػكرةي  (،تي يٍ ا ٌى ضى  (،تي أٍ ا
 .(1)عػػ ػػفػػكرو  ابفي  ِ ذلؾى كى حى 

ػػ) فَّ أى : (2)الثػاًني]قىٍكليػوي:  ًي  [اسػػتعماالن  كثػري أ (تي يٍ اىى ضى ػأك  :(3)ًي كعبارتيػ ،شػػارحه  هىعػ ػػ)ا هَّ ٌى ضى  (تي أا
ػػػػ الكػػػػبلـً  فػػػػي ف ػػػػيحً  فسػػػػتعهؿي  ٌى ضى ػ)كى ٌِوُُنَ ﴿ :-ِالى عىػػػػتى – اي  قػػػػاؿى  (،تي يٍ ا  :الشػػػػارحيفى  كقػػػػكؿي  ،(4)﴾َُٔعااااا

ٌى ضى ) ىتٍػِ ا .االسػتعهاؿً  قمةً  ب/133/ؽ عمِ التىزيؿً  إلِ ككفً  ألدائًً   بشيءو   ليسى استعهاالن  أكثري  (تي يٍ ا
ػػ ،بػػاألخرل د جػػاءى قىػػ التىزيػػؿى  ألفَّ   بشػػيو  كلػػيسى  .ًي هيػػبلى كى  األكثػػري  ٍػػا قػػرأى ؿ بً بى

ػػفى  ،(5)  فَّ إً  :د قيػػؿى قىػػكى  ،األكثػػري  يى ًٍ
ٍى مى عى  الضهةً  لىقؿً   الياءً  فى هً  بدؿه  ي اآليةً فً  الٍهزةى  ا– األ ؿي  يى ًٍ ا فى ي    .-أيضن

 .(7)-اأيضن – لؤلسدً  اسـه  :كفاءو  ةو،هعجه ذاؿو ك  ،همةً هٍال بضِـّ  كى ٌي  [(رافً ذى عي )]كى  :(6)قىٍكليوي 
ػػ) يءً لمجػػ : ]كذلػػؾى (8)قىٍكليػػوي   فى ًهػػ ا أكثػػرى ٍى له ػػاحبتً   فيػػً زائػػدةه  الػػكاكى  ألفَّ  :مأى  ؛[(9)(ضكىارٍ جى

ػػػ)ي ًفػػػ فيكػػػكفي  ،األ ػػػميفً  ػػػ)ف ًهػػػ ،ؽي الريِّػػػ :بالتحريػػػؾً  (ضي رى الًجػػػػ)كى  ،كػػػذلؾى  (10)(ضائً رى جى ػػػػ (ضى رً جى  (،حى رً فى ػ)كى
   .بالفتحً  (ضُّ العى )كى 

                                                                                                                                                                               

)ضاٌأت( لـ يهكف حهؿ )ضٍياء( عميػً  ألىَّػً هتعػيف أف يكػكف هػف )ضػاٌيت( لكجػكب زيػادة الٍهػزة، كلػك اعتبػر 
 (.2/44ج)ضاٌيت( ألهكف حهؿ )ضٍياء( عميً، فاعتباري أكلِح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )

 (.155( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(1
 ( )الثاىي(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(2
 (.1/318اليزدم، شرح الشافية )ج ((3
 [.30( ]التكبة: (4
. أبػػػك حيػػػاف، التفسػػػير الهحػػػيط ٌهػػػز بغيػػػر السػػػبعة كبػػػاقي بػػػالٍهز، (يضػػػاٌئكف):  ه ػػػرؼ كابػػػف عا ػػػـ قػػػرأ ((5
 (.5/32)ج
(، ك)ًهٍعػزىل(:  ((6 ػٍركىاضو (  لهجيء )جي (: )فيعىاًئبلن (، ك)جيرىاًئضه (  لهجيء )فىىىفو (: )فىٍيعىاالن قاؿ ابف الحاجب: حك)فىٍيىىافه

ػػػٍيشه أى ًٍٍىيىػػػةه(: )فيعىٍمىىٍيػػة(، هػػػف قػػكلٍـ: )عى (، ك)بيمى (، ك)سػػػٍىبىتىةه(: )فىٍعمىتىػػة(  لقػػػكلٍـ: )سىػػٍىبه ٍعػػزه ًي(، )ًفٍعمىػػِ(  لقػػػكلٍـ: )هى ٍبمىػػػ
، ك)أيفٍ  (  أم: يىػػًبسى ػػؿى (  ألىَّػػً هػػف )قىحى ًي ًهػػفى )االعتػػراض( ... ك)ًإٍىقىٍحػػؿه(: )ًإٍىفىٍعػػبلن ٍضػػىىةي(: )ًفعىٍمىىػػة(  ألىَّػػ (: ك)الًعرى عيػػكىافه

فىػػػػػؽى(، (، هػػػػػف )خى ىفىًقٍيػػػػػؽه(: )فىٍىعىًمػػػػػٍيبلن ػػػػػحِ(، ك)خى ىنػػػػػا(، هػػػػػف )الضُّ (: )ًإٍفًعبلى (  لهجػػػػػيء )أفعػػػػػِ(، ك)ًإٍضػػػػػًحيىافه فن  )أيٍفعيػػػػػبلى
فىٍرىىِ(: )فىعىٍمىىِ(، هف )العىفىًر(ح. ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص  (.82ك)عى

 ( في )ؾ(: )كذلؾ(.(7
 ( هذككرة في )ـ(: بعد قكلً: ]كالهعز بسككف العيف، كفتحً[، كال كاب أىٍا بالترتيب الهذككر في الهتف.(8
 في )ؾ(: )جراكض(. ((9

 ( في )ؾ(: )جرايض(.(10
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ػػٌي  [كفتحػػوً  ,العػػيفً  بسػػككفً  (زي ٍعػػالمى )قىٍكليػػوي: ]ك أ قػػرى  كباإلسػػكافً  ،بٍهػػا التىزيػػؿي  جػػاءى  فً اا لغتػػهى
ػػ)كى  .الفػتحً  فى ًهػػ فػي العربيػػةً  أقػػيسي  كى ٌيػػكى : أبػػك عبيػدو  قػػاؿى  ،األكثػري  ػػ– بػػالفتحً  كجػاءى  ،بالسػػككفً  (في أٍ الضَّ  -اأيضن
ػهي  بفي  طمحةي  قرأى  كبًً  ك ذي  :زي ٍعػكالهى  ،الغػىـً  فى ًهػ ال ػكؼً  ذيك كى ٌيػكى ، عهػرى  كعيسػِ بػفي ، (2)كالحسػفي  ، (1)ؼو رِّ  ى

 .هىٍا الشعرً 
ػ)كى  .الىػكفً  كسػككفً  ،السيفً  ٌك بفتحً  [(3)(به نٍ سى ) :يـكلً قى قىٍكليوي: ]لً    اؿى قىػ ،اءً اليىػ بتخفيػؼً  (ةيى فً حٍ مى سي

 يًفػ البػردي  ا اشػتدَّ ذى إً  :كيقػاؿي  ،ا الهفا ؿي ٍى بدهً  كالتمطخي  ،ا اله ركعى ٍى ا كهرارتي ٍى دهي  يىفعي  دابةه  :(4)ي القاهكسً فً 
ٌى يىػػ يكػػكفي  بحيػػثي  ةه دى اًحػػكى  تٍ بَّػػكي كى  ،فو اهكػػ ٌىػػك رً ا أى دا  ي ذلػػؾى ًفػػ البػػردي  لػػـ يىػػزؿً  ،كػػذلؾى  كتركػػتٍ  ،ا إلػػِ الٍػػكاءً جبل

   .اٌى ككسرً  السيفً  بفتحً  (ةي عى السَّ )كى  ،ىاعـه  :ًي مى بٍ أى  كشبابه  ،ًي مى بٍ أى   عيشه  -ايضن أ– (5)كفيًً  .الهكضعً 
 ًث،كالتأىيػػ لمعمهيػػةً   تىػػكيفو  ف غيػػرً ا ًهػػٍىػػهثالي أك  (ةن يىػػىً مى عٍ في ) يىبغػػي أف تكػػكفى  [(ةه يىػػنً يى مٍ بي ): ]كى (6)قىٍكليػػوي 
ػػكى  ،العمهيػػةً  اعتبػػارً  ِ عػػدـً مىػػا عى ٍىػػفكأىَّ  ،بػػالتىكيفً  كالشػػرحً  ي الهػػتفً ًفػػ حى كلكػػف  ػػحَّ  ٌيػػهى  .الػػبعضً  هػػذٌبي  كى ا 

  .ض
 (.ةو يى ىً ٍى مٍ بي ) بتاءً  فمٍذا لـ يعتدَّ  ،التأىيثً  اءً بت كاالعتباري  [لإللحاؽً  قىٍكليوي: ]كالياءي 

 .الضادً  كسككفً  ،الراءً  كفتحً  ،العيفً  بكسرً  [(7)(ةي نى ضٍ رى العً )قىٍكليوي: ]كى 
 قػػػػاؿى  ،كهٍهمػػػػةو  هكحػػػػدةو  كحػػػػاءو  بػػػػراءو  (ةه مىػػػػحى بٍ رى )كى  (.يهشػػػػي): ًً تعمػػػػؽ بقىٍكًلػػػػه [: ]لمنشػػػػاطً (8)قىٍكليػػػػوي 

ػػرمُّ   .ةو مى ٍبحى سى  هثؿه  ضحهةه  :مأى   ةه مى حى بٍ رى  جاريةه  :اؿي قي: (9)الجػػٌك

                                                             
( طمحة بف ه رؼ بف كعب بػف عهػرك الٍهػداىٌي اليػاهٌي الكػكفي، أبػك هحهػد: أقػرأ 112طمحة بف ه رؼ)ت ((1

ػك( القػراء سػيد) يسػهِ ككػاف. ع ري في أٌؿ الككفة  شػٍد .كالىسػؾ الػكرع أٌػؿ كهػف الثقػات، الحػديث رجػاؿ هػف ٌك
 يػػدم أف كلػػكددت بأسػػٍـ، فيٍػػا رهيػػت: كقػػاؿ -بػػالعراؽ الحجػػاج هػػع األشػػعث ابػػف قعػػةو - (ٌػػػ83)الجهػػاجـ) كقعػػة

(، كالزركمػػػػػي، األعػػػػػبلـ 5/14) األ ػػػػػفياء كطبقػػػػػات األكليػػػػػاء حميػػػػػة، كاأل ػػػػػبٍاىي. اىظػػػػػر: أشػػػػػٍدٌا كلػػػػػـ قطعػػػػػت
 (.3/230)ج
 ٌػ( الحسف بف يسار الب رم، أبك سعيد.110 -ٌػ 21( الحسف الب رم)(2
 في )ـ(: )سبب(. ((3
 (.821( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(4
 (.1243)ص هرجع السابؽال( (5
 (.الضادً  كسككفً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6
ٍضىىةه، ىاقةه  ((7 ةن  تىهشي: كًسبىٍحمىةو  ًعرى  (.646  لمىشاط. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صهيعارىضى
 )ـ(: إلِ قكلً: )هكحدة كهٍهمة(. ( ساقط في(8
رم(9  (.4/1704، ال حاح )ج( الجٌك
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 .فً اف أ مياككاك  ،زائدةه  م: األلؼي أى  ؛(2)[ؿي أكَّ  فى ا: ]كك(1)قىٍكليوي 
ػ قىٍكليوي: ]فقاؿى  ػك فى ) كى ىيػ :ـيي بعضي : الهك ػم قػاؿى  [(ؿه عى ػأى  ،الكػكفييفى  فً ًعػ ذلػؾى  ىقػؿى يُّ ػهَّ  (ؿى أى كى )ف ا هى

ػا ىى ذى إً   (وؿى )ف ًهػكى  ،ي الػكاكًفػ الػكاكى  أ/134كا /ؽكأدغهيػ ،الفػاءً  ِ هكضػعً لىػإً  كا الٍهػزةى فىقميػ (ؿى أى كٍ كى ) ًي  ػمي أك  ،اجى
ػػا رى ذى إً  (يػػؤؿي ) (ؿى كى كٍ أى ) ًي  ػػمي أك  ،عى جى

ػػكٍ فى ) كاكي  فأدغهػػتٍ  (3) ػػ فَّ أى  كالظػػاٌري  ،الكمهػػةً  ي عػػيفً ًفػػ (ؿعى  ا االسػػتعهاؿى ذى ٌى
  [.ؿو كَّ أى  فى : ]هً ًً قىٍكلً ب ارحي الشَّ  يي م أرادى ٌك الذً 

  .كالبلـي  ،كالكاكي  ،الٍهزةي  :األ كؿي  ًي فحركفي  [(ؿو كَّ أى )ف مً  (ؿه عى كٍ فى ) كى ىي : ]كى (4)قىٍكليوي 
  .ض (.ؿي عى فٍ أى ) الى  (ؿه عى كٍ فى ) ًي ألىَّ   ا القائؿً ذى ٌى  عىدى  (الن كَّ أى ) يىبغي أف يككفى  [(ؿي كَّ )أى  ارى صى قىٍكليوي: ]فى 
 (.ؿه كعى فى ) ًي ىَّ ِ أى لى م: إً أى  [؛ى ذلؾى لى كا إً ا ذىبي مى نَّ ا  قىٍكليوي: ]كى 

   (.ؿعي الفً )كى  (،ؿعً الفي ) :مأى  [؛ذلؾى  مثؿى  (ؿو عى كٍ فى )ف مً ] وي:لي كٍ قى 
   (.ؿي عى فٍ أى ) (ؿى كَّ أى ) فَّ أى  تقديرً  م: بعدى أى  كا[؛اختمفي  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 

ػمىػعى  ًي فأ ػمي  ([ؿى أى كى )ف مً  وي نَّ أى  :ـيي بعضي  اؿى قى كى ] وي:لي كٍ قى  ٌى  كأدغهػتً  ،اكاكن  الٍهػزةي  فقمبػتً  (ؿي كى ءٍ أى )ا ذى ِ 
ػػػمىػػػعى  ًي  ػػػمي أف (ؿكَّ ف أى ًهػػػ) :اآلخػػػركفى  كقػػػاؿى  ،بػػػالكاكً  الػػػكاكي  ٌى  الػػػكاكي  كأدغهػػػتً  ،اكاكن  الٍهػػػزةي  قمبػػػتً  (ؿأكى ءى )ا ذى ِ 
  .بالكاكً 

ػأى  [خيػريفً األ ى المػذىبيفً مىػعى  القياسً  مخالفةً  ًمف ا يمزـي مى قىٍكليوي: ]لً  ًٍ اِ ثمىػعى  ا الهخالفػةي هَّ ػىي ا هى
ػ ىفتػاحً اا ك ٍى لسػككىً   الفنػأ الٍهزةً  قمبي  القياسى  فَّ ؤًلى فى   اإلدغػاـً  له ػمحةً  ا ا كاكن ٍىػقمبى  ًً ًبػ (5)القائػؿى  لكػفَّ  ،اٍىػا قبمى هى

ًً مى عى  كيػردُّ  ،لمخفػػةً  الهسػتجمبً  ـي  الخفػػةً  ي بػػابً ًفػ األلػػؼى  فَّ أى  يػػ –ا ٍىػػكيرجحي  ،ىػت هدغهػػةن اف كا  ك  الػػكاكً  فى ًهػػ أقػد
ػػػ ػػػأك  ،القيػػػاسً  اقتضػػػاءي  -اأيضن ػػػًٍ لً كَّ أى ِ مىػػػعى  ا الهخالفػػػةي هَّ ػػػىَّ ا  ك  ،الػػػكاكً   ػػػالةً أل  الىقػػػؿي  كى ٌيػػػ القيػػػاسى  فَّ ؤًلى فىػػػ :اهى ا هى

ـى  ٌيػذى ٌىػ (ةو كَّ رى قٍ هى ػ)كىػ ،ىػت زائػدةن اا كذى إً  يقتضِ اإلدغػا ػكى  ،الهشػٍكري  كى ا  يػٍػػً ف يػكىسى عى كسػًػيػػبىػػكى
 العػربً  فى ًهػ فَّ أى  (6)

                                                             
 في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ككاكاف أ مياًف(.( ساقط (1
ػػؿ(، كال ػػحيح األكؿ،  ((2 ؿ(، فػػذٌب الب ػػريكف إلػػِ أىَّػػً )أىٍفعىػػؿ(، كقػػاؿ الككفيػػكف: إىَّػػً )فىٍكعى اختمػؼ الىحػػاة فػػي )أكَّ

ؿ( )فيعىػؿ(، فيجػب أف يكػكف )أفعػؿ(  لهػا ثبػت أف )فعمػِ(، ك) فيعىػؿ( ال بدليؿ أفَّ هؤىثً )أنٍكلىػِ( )فيٍعمىػِ(، كجهعػً )أيكى
ّـَ اختمػؼ هػف قػػاؿ  لىػػةه(. ثيػ ( لكػاف هؤىثػة )أىكَّ يككىػاف تأىيثنػا كجهعنػا لػػ)فكعؿ(، بػػؿ لػػ)أفعؿ(، كبػدليؿ أىَّػً لػػك كػاف )فىػٍكعىبلن
: ٌػػك هػػف )أكأؿ( فقمبػػت الٍهػػزة كاكنا ثػػـ أدغهػػت، كقػػاؿ وخػػركف: ٌػػك هػػف )أأكؿ(  بأىَّػػً )افعػػؿ( فػػي أ ػػمً، فقػػاؿ قػػـك

ؿ(، فأ ػػؿ بىائػػً )أككؿ(، فأدغهػػت الػػكاك األكلػػِ فػػي  فقمبػػت الٍهػػزة الثاىيػػة كاكنا ثػػـ أدغهػػت. كال ػػحيح أىَّػػً هػػف )كىكى
 (.3/460(، كالرضي، شرح الكافية )ج1/320الثاىية. اليزدم، شرح الشافية )ج

 ( في )ـ(: )أكاؿ(.(3
 : إلِ قكلً: )كأدغهًت الكاكي بالكاًك(.، ك)ـ()ؾ( ( ساقط في(4
 ( في )ـ(: )الهقابؿ(.(5
 (.3/556سيبكيً، الكتاب )ج ((6



471 
 

 القػراءً  بعػضي  ةو(كَّ سىػ) ِ ىحكً مى عى  (2)لحهزةى  ي الكقؼً فً  ًً بً  (1)كقد أخذى  ،فيدغـي  ل الزائدً رى جٍ هي  م األ ؿى رً جً يي  هىف
   .القياسً  ي هخالفةً فً  أردأي  حيىئذو  الهتقدـي  يىً االث فالهذٌبي ، كهكيٌ  ي العبلءً كأبً 

   .اٍى قمبى  ييقتض قياسو  ف غيرً هً  اكاكن  الٍهزةي  قمبتً  ًي ألىَّ  [؛األخيريفً  ى المذىبيفً مى : ]عى (3)قىٍكليوي 
 :ـًٍ قىػٍكلً ك ف قػؿَّ ا  ك  كاقػعه  ا الىحػكى ذى ٌىػ بػأفَّ  :(4)أجيػبى  إلػت[ األكؿً  ف المػذىبً كا ًمػا فر  مى نَّ ا  قىٍكليوي: ]كى 

 عمػِ الكثيػرً  ف الحهػؿً ًهػ أٌػكفي  القيػاسى  م ال يخػالؼي الػذً  عمِ القميػؿً  كالحهؿي  ،فو اهك ي اسـً فً  ائيفبي (يف)ي
   .م يخالؼي الذً 

   .عبلؿً ي اإلم: فً أى  [؛يءي قىٍكليوي: ]كما سيج
ي كًفػ ،ًً ِ عظًهػمىػعى  يي جمػدي  يػبسى  هسػفه  :مأى   (5)ؿه ٍحػقى ىٍ إً  شػيخه  :يقػاؿي  [(سه ابً يىػ فه سٍّػمي ) كى ىي قىٍكليوي: ]كى 

ػػػقى ) :(6)القػػػاهكسً  ػػػ (ؿى حى ػػػقي  (عى ىى هى ػ)كى ػػػكى  ،كالن حي ػػػقي كى  ،كيحػػػرؾي  ،بلن ٍحػػػقى  (ـى مً عى ػ)كى  ،ًِ عظًهػػػمىػػػعى  يي جمػػػدي  ا يػػػبسى ذى إً  :كالن حي
   (.ؿى حَّ قى تى ػ)كى 

ًي     (.ؿو حى قى ىٍ )إً ي فً  كالىكفً  الٍهزةً  م: بزيادةً أى  [؛كا بذلؾى ]حكمي  :(7)قىٍكلي
ػىَّ ا  ك  [ى الفعػػؿً مىػػعى  مالجػػار  قىٍكليػػوي: ]غيػػرً  ػػ ااحتػػرازن  م[الجػار  غيػػرً ] :ا قػػاؿى هى ِ مىػػا عى جارينػػ ا يكػكفي عهَّ

ًً أي ًفػػ زيػػادتيفً  اجتهػػاعي  يجػػكزي  حيىئػػذو  ًي ىَّػػإف ،الفعػػؿً   (،جو سػػتخرً هي ) :كى ٍحػػىى  ،كالهفعػػكؿً  ،الفاعػػؿً  هثػػؿ اسػػـً  ،كلػػ
   (.ؽو مى طى ىٍ هي )كى 

ًً مى عى  مالجار  فً عى  احترزه  [ى الفعؿً مى عى  مالجار  قىٍكليوي: ]غيرً   ا.هى ًٌ كىحكً  (رو سى كى ىٍ هي )كى  (،ؽو مً طى ىٍ هي ػ)كٌ  ي
ٌى مى ً عى بأىَّ  (9)[( و قً يٍ نى أي ) هً يرً غي تص: ]فً (8)قىٍكليوي  ،خه لفظه  ا القكؿً ذى ِ     .ًً خاهسً  حذؼي  فيجبي  اسي،

                                                             
 )أخذي(. ( في )ؾ(:(1
ٌػػػ( حهػػزة الزيػػات: حهػزة بػػف حبيػػب بػػف عهػػارة بػف إسػػهاعيؿ، التيهػػي، الزيػػات: أحػػد القػػراء 156القػػارئ)ت ( حهػزة(2

 السبعة. كاف هف هكالي التيـ فىسب إليٍـ. ككاف يجمب الزيػت هػف الككفػة إلػِ حمػكاف )فػي أكاخػر سػكاد العػراؽ ههػا
 تمقي عمِ اإلجهاع اىعقد ت،بالقراءا عالهنا كاف. بحمكاف كهات. الككفة إلِ كالجكز الجبف كيجمب( الجبؿ ببلد يمي

 (.2/277(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/216قراءتً بالقبكؿ. اىظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يقتضي قمبٍا(.(3
 (.1/321اليزدم، شرح الشافية )ج ((4
(، ك)كتفحؿ(.(5 (، ك)فحبلن  ( في )ؾ(: )الفحؿ(، ك)فحؿ(، ك)فحكالن
 (.1047( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هستخرج كهىطمؽ(. ((7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حذؼ خاهسً(.(8
 هػػف (إىقحػبلن ) أف إلػِ الفػتح أبػك ذٌػػبىػص الجػاربردم: حقػاؿ بعػض الفضػبلء فػػي )شػرح ت ػريؼ ابػف هالػؾ(:  ((9

، كعمػِ األكؿ أىػت هخيػر إف حػذفت الٍهػزة (أىػيقح): ، كتقكؿ في ت ػغيري(ًفٍعمىؿ)  لفظً ككزىً: هف ال القحؿ هعىِ
ف حذفت الىكف قمت(ىقيحؿ): قمت ػك( ذٌب الزعفراىػي، إلػِ جػكاز كػكف الٍهػزة ثّـَ قاؿ فيً: .(أقيحؿ): ، كا   فػي )اىٌز

ػك)بدالن هػف العػيف فػي:  ػك( لمػذم ال يحػدث الىػاس، فٍػي إذا أ ػؿ كالىػكف كالػكاك زائػدتاف (عىٌز ، كيقػاؿ: )رجػؿ عىٌز
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ػػ ًً ًبػػ أرادى  [ى األكؿً مىػػعى قىٍكليػػوي: ]كى  ػػ الىقػػؿً  قبػػؿى  يي ا ذكػػر هى بهعىػػِ  كى ٌيػػكى ب/ 134، /ؽ(1)تحً ي الفػػف أًبػػعى
اهى 

   .الشارحي  ًي قالى  (2)
 .كالىكفً  الٍهزةً  بزيادةً  م: القكؿي أى  ر[؛مخيه  أنتى  ى األكؿً مى عى : ]كى (3)قىٍكليوي 
ػ– دؿَّ اسػتي  [(ٍـّ الس   ةي كى عٍ فى ): ـيً : ]لقىٍكلً (4)قىٍكليوي  ي األفػاعً  الكثيػرً  فً المهكػ (ةن مىػعى فٍ هى )كا ىىػـ بى ٍي بػأىَّ  -اأيضن

  .السيفً  هثمثي  (ُـّ السُّ )كى  (.ةه عى فى أٍ هى ) :لقيؿى  ىت أ ميةن اكلك ك ،زائدةه  اٍى ألىَّ   الٍهزةً  بحذؼً  (اةو عى فٍ هى )ِ مى عى 
 (ِعىػفٍ أى ) هجػيءي  :ف يقػاؿى أى  يي تقػديري  ،هقػدرو  ف دخؿً عى  ا جكابه ذى ٌى  [(ٍـّ الس   ةي كى عٍ فى ) :ًيـ: ]لقىٍكلً (5)قىٍكليوي 

ي ًفػ لئللحػاؽً  األلػؼي  كيكػكفى  (ةن مىػعٍ فى ) أف يكػكفى  بجػكازً  زائػدةن  الٍهػزةي  أف يكػكفى  ذ يهكػفي إً  (ؿى عى فٍ أى )ِ مى عى   يدؿُّ الى 
ػػ لغػػةً  ػػهى ػػ ي لغػػةً ًفػػ كلمتأىيػػثً  ،ًي فى رَّ ف  ى ًي - الشػػارحي  فأجػػابى  ،ًي ف لػػـ ي ػػرفٍ هى  ةي كى ٍعػػفى ًٍـ: ): ]لقىػػٍكلً ًً بقىٍكًلػػ -اي  رحهػػ
ػػػ ػػػ فيكػػػكفي  ([ِـّ السُّ ػػػ بػػػؿ هىقمبػػػةه  ،كال لمتأىيػػػثً  ليسػػػت لئللحػػػاؽً  األلػػػؼى  فَّ ِ أى مىػػػ عى ا داالن ذى ٌى ػػػكى  ف الػػػكاكً عى ي ا ًفػػػهى
 (.ا ن عى )

 .الىكفً  (6)]ك[ الٍهزةً  بزيادةً  [(افه كى عي فٍ أي )قىٍكليوي: ]
 .ض .بيضه  أكراؽه  ككفى ييىبغي أف  [ؽه رى كى  يوً الى كى قىٍكليوي: ]حى 

ػػيي قىٍكليػػوي: ]لكػػنَّ  ػػ الشػارحً  بحػػثً  حا ػػؿي  [كا ذلػػؾى ميػػا عمَّ ـ مى ِ مىػػعى  ـ يػػدؿُّ ٍيػػكبلهى  فَّ أى  الػبعضً  ذلػػؾى  عى هى
 لػيسى  الشػارحً  قػكؿً ب ًي ا لىػتقػديهن  باالشػتقاؽً  ؿى بػؿ عمَّػ ،ًً ًبػ بػاألكثرً  ؿى ا عمَّ هى  لكفَّ  (،فو اكى مي عٍ في )ف هً  أكثرى  (فو بلى عي فٍ أي )

ػػكى  ىػػادرافً  فً ابػػؿ الكزىػػ ،كػػذلؾى  ػػًٍ بً  ا  ػػرحى هى  األكثريػػةي  ف:دلػػيبل يكػػكفي  الػػبعضً  ذلػػؾى  ـً زعػػِ مىػػعى فى  ،ا اله ػػىؼي هى
 .كاحده  دليؿه  (7)ىؼكاله  الشارحً  ِ قكؿً مى عى ك  ،كاالشتقاؽي 

ػػمىػػعى  االعتػػراضي  يي هػػرادي  [نظػػره  يػػوً فى كى ] قىٍكليػػوي:  بحيػػثي  (فو بلى عيػػفٍ أي ) ةً بىػػمى ف غى ًهػػ الهػػذككري  ًي ا تضػػهىَّ ِ هى
  .البابً  رى وخً  اله ىؼي  ًي ا قالى هى ا لً ٍى هىعً ب اٍى بً  التعميؿي  ي حُّ 

                                                                                                                                                                               

 بضػركرم التعريػؼ شػرح(، كابػف إيَّػاز، 2/50كال يمٍك، كفيً غفمةح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شػرح الجػاربردم )ج
 (.70)ص الت ريؼ

 (.2/381(، كسر  ىاعة اإلعراب )ج1/230، الخ ائص )ج( ابف جىي(1
 ( )ها(: ساقط في )ؾ(.(2
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بزيادة الٍهزة كالىكف(.(3
4))  ) ػك ذكػػر األفػػاعي-ككػاف )أيٍفعيػػكافه )أيٍفعيبلىنػا( لهجػػيء )ألفعػػِ(، فػأفعِ أفعػػؿ  لقػػكلٍـ: )فعػكة السُّػػـ(، فيكػػكف  -ٌك

(، اعمػػـ أىػػً لػػك حكػػـ فػػي )أفعػػكاف( بزيػػادة الٍهػػزة كأ ػػالة الػػكاك، كػػاف كزىػػً: )أفعبلىنػػا( كػػػ)اقحكاف(  )أفعػػكاف( )أفعػػبلفن
ػك ىبػػت طيػػب الػػريح، حكاليػػً كرؽ بػيض، ككسػػطً  ػػك البػػابكىب، كلػك حكػػـ بزيػػادة الػػكاك كأ ػػالة الٍهػػزة، ٌك أ ػػفر، ٌك

ك أكؿ الشباب. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج  (.2/51لكاف كزىً: )فعمكاف( كػ)عىفكاف( ٌك
 في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )دليؿه كاحده(. ( ساقط(5
 ( زيادة هف عىدم  لتستقيـ العبارة.(6
 ( في )ط(: )الهص(.(7
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   .أسكدى  شيءو  لكؿِّ  اسـه  -اأيضن – كى ٌي  [وً بعينً  جبؿو  : ]اسـي (1)قىٍكليوي 
ػػػرمُّ  قػاؿى  [ةي يىػاىً الدَّ  كى ىيػقىٍكليوي: ]كى  ػكى : يػؽه قً فى ىٍ خى  كاهػرأةه  ،الداٌيػةي  (3)(ؽي ٍيػقً فى ىٍ الخى ) :(2)الجػػٌك  الخفيفػةي  يى ًٌ

 ،(6)فً اكالظمهػػ كؽً الىُّػػ فى ا ًهػػجػػدن  السػػريعةي  :ي الخىفقيػػؽً ًفػػ (5)ي القػػاهكسً ًفػػكى  ،(4)ةي يَّػػرً الجى  السػػميطةي  ،الىسػػاءً  فى ًهػػ
   .ي اضطرابو فً  ي، هش يى ًٌ كى  ،الخيؿً  مجر  كحكايةي 

 (.رى  ى ىى )كى  (،بى رى ضى ) ف بابً ك هً ٌي  [(ؽى فى خى )ف قىٍكليوي: ]مً 
   (.يؿو بً سى مٍ سى ػ)كى  يً كجكدً  عى هى  [(يَلن مً مى عٍ فى ) : ]الى (7)قىٍكليوي 

ػلً  ًً كثرًتػ م: لعػدـً أى  [؛(يؿو مً عى تٍ فى ) قىٍكليوي: ]لعدـً  ًً ك لقكى  (،يػؽو ىً جى ىٍ هى )ي ي ًفػا سػيأتً هى  أ ػميةن  ا تكػكفي ىىػٌي  لػ
 .في األكثرً 

ًي  [ى(نن رٍ فى عى ) فى ا: ]كك(8)قىٍكليوي   .القكةي  (رابً التُّ )ك( أللدِّ )ا بيفى  الهىاسبةً  كج
   .ً بالترابً فريستى  يم ؽي  ًي ألىَّ   األسدي  ًً بً  يى هِّ سي  ،بالتىكيفً  كى ٌي  [(ىنن رى فٍ عى ) فى اكى قىٍكليوي: ]كى 
ـي الىَّ  ًي ضػبطى  [بالتحريؾً  (رً فى العى ) فى قىٍكليوي: ]مً  ظػا

 ذو ئػحيى كهعىػايي  ،أحسػفي  كى ٌيػكى  ،السػككفً ب يي كغيػري  (9)
ٌيػػػِ السػػػككفً مىػػػعى كى  ،تػػػرابً ال :أم  التحريػػػؾً ب رً فىػػػي العى ًفػػػ التهريػػػ ي  ػػػكى  ،العػػػيفً  بفػػػتحً  كى ،   فَّ أى  (10)دريػػػدو  ف ابػػػفً عى

   .الشديدي  الغميظي  كى ٌي كى  :(11)قاؿى  ،الفاءً  كسككفً  ،العيفً  بكسرً  (رً فٍ العً ) فى هً  ِ(ىى رٍ فى عى )
                                                             

 يق د تفسير كمهة )ًإٍضًحيىاف(. ((1
رم، ال حاح )ج(2  (.4/170( الجٌك
 )الهحىفقيؽ(. ( في )ؾ(:(3
 بهعىِ )الجريئة(.( (4
 (.880( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(5
 في )ـ(: )الىكر كالظمهات(. ((6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كسمسبيؿ(.(7
 )كالتراب القكة(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (8
 (.2/241الىظاـ، شرح الشافية )ج ((9

ٌػػ( هحهد بف الحسف بف دريد األزدم، هف أزد عهاف هف قحطاف، أبك بكر: هػف أئهػة المغػة 321( ابف دريد)ت(10
ك  احب )الهق كرة الدريديػة(، كلػد فػي الب ػرة،  كاألدب. كاىكا يقكلكف: ابف دريد أشعر العمهاء كأعمـ الشعراء. ٌك

ػا، عشػر اثىػي فأقػاـ عهػاف إلِ قؿكاىت  ديػكاف( هيكػاؿ وؿ) فقمػدي فػارس، ىػكاحي إلػِ رحػؿ ثػـ. الب ػرة الػِ كعػاد عاهن
 شػػٍر كػػؿ فػػي عميػػً فػػأجرل العباسػػي بالهقتػػدر كات ػػؿ بغػػداد، إلػػِ رجػػع ثػػـ( الهق ػػكرة) بق ػػيدتً كهػػدحٍـ فػػارس،
(، شػػػرحً)ك(، كالههػػػدكد الهق ػػػكر)ك األىسػػػاب، فػػػي( االشػػػتقاؽ: )كتبػػػً كهػػػف. تػػػكفي أف إلػػػِ فأقػػػاـ ديىػػػارنا، خهسػػػيف

(، كالمجػػػػػاـ السػػػػػرج  ػػػػػفة)ك(، الهجتىػػػػػِ)ك رسػػػػػالة،( الحكهػػػػػة ذخػػػػػائر)ك هجمػػػػػدات، ثبلثػػػػػة المغػػػػػة، فػػػػػي( الجهٍػػػػػرة)ك
(، العػػرب زكار)ك(، الكشػػاح)ك(، األهػػالي) ك( الكاتػػب أدب)ك(، المسػػاف تقػػكيـ)ك(، كالغيػػث السػػحاب)ك(، الهبلحػػف)ك

 (.6/80(. كالزركمي، األعبلـ )ج4/323خمكاف، كفيات األعياف )جك)المغات(. اىظر: ابف 
 (. 2/766( ابف دريد، جهٍرة المغة )ج(11
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 (1)]ثاىينا: االشتقاؽ الكاضح[
ػػكى  (ؿو اًعػػفى ) م: بػػكزفً أى  ط[؛آرً  ـ: بعيػػره يً قىٍكليػػوي: ]لقػػكلً   ييقتًضػػ كالقيػػاسي  ،(2)الشػػريؼً  ي شػػرحً ا ًفػػهى

ِكىػػحى كى  :(3)ي ال ػػحاحً م ًفػػكالػػذً  ي،كلػػـ أر  ،ا االسػػتعهاؿى ذى ٌىػػ
 فى اا كػػذى إً  م:كً طىػػرٍ أى ك  ،(5)ِطىػػرٍ أى  بعيػػره  :ك زيػػدو بيػػأى  (4)

 ًي يأكميػم كالػذً  أ/135، /ؽ(7)ِرطى األ بشجرً  :مأى   ًً بً  الهدبكغي  (كطي ري أٍ الهى ) :(6)ي القاهكسً فً كى  .ِطى رٍ يرعِ األى 
(،كً طى رٍ األى ػ)كى  ،ًي كيبلزهي  (.اكً طى رٍ األى )كى  مِّ    مِّ

ًً  تكثيػػرو  كػػؿَّ  كلػػيسى  ،الكمهػػةً  حػػركؼً  م: تكثيػػري أى  [؛تكثيػػره  لحػػاؽو إ كػػؿَّ  : ]ألفَّ (8)قىٍكليػػوي  ػػ فيػػ   اؽه إلحى
 .اإللحاؽً  دكفى  التكثيرى  د كجدى قى  ئذو كحيى ،الحركؼً  تكثيرً  بهجردً  الحرؼً  ترؾى  فَّ أى  لجكازً 

(لرى ثى عٍ بى قى ) ألؼى  م: ألفَّ أى  [؛ ينعكسي الى قىٍكليوي: ]كى 
 .اإللحاؽ دكفً ب يرً ثلمتك (9)

(طى رٍ مى  يـه دً )أى قىٍكليوي: ]كى     .كأدغهتٍ  ،ياءن  الكاكي  قمبتً  [م(كً طى رٍ مى ) :األصؿي  ي 
   (.ِطى رٍ هى )كى  (،اطو رى )ي فً  كاحدو  ي كؿِّ م: فً أى  [؛يدؿ   : ]فيوً (10)قىٍكليوي 

                                                             
ػػك الكاضػػح، يكػػكف لمكمهػػة اشػػتقاقيف كاضػػحيف، بحيػػث ال يكػػكف ألحػػدٌها هزيػػة  ((1 القسػػـ الثػػاىي هػػف االشػػتقاؽ، ٌك

عمِ اآلخر، فجاز لؾ الرجكع إلػِ أيٍهػا كػاف، كهػف أهثمتػً: )أىٍرطنػِ( يجػكز أف يكػكف )أفعػؿ(، فتكػكف ٌهزتػً زائػدة 
ك)أكلػػؽ( كهعىػػػاي  زائػػدة جػػػيء بٍػػا لئللحػػػاؽ. كألفػػً أ ػػمية، كيجػػػكز أف يكػػكف )فىٍعمػػػِ( فتكػػكف ٌهزتػػػً أ ػػمية، كألفػػػً

الجىػػكف، فيجػػكز أف يكػػكف )أفعػػؿ( فتكػػكف الٍهػػزة زائػػدة كالػػكاك أ ػػمية  لقػػكلٍـ: )هكلػػكؽ(، كيجػػكز أف تكػػكف )فكعػػؿ( 
ٍسًف( فيككف  ك اسـ رجؿ، يجكز أف يككف هف )الحي فتككف الٍهزة أ مية كالكاك زائدة  لقكلٍـ: )هألكؽ(. ك)حسَّاف( ٌك

( كهعىػػاي القتػػؿ، فتكػػكف الىػػكف زائػػدة دكف التكريػػر زائػػ ػػسِّ دنا دكف الىػػكف، كلػػذلؾ  ػػرؼ، كيجػػكزف أف يكػػكف هػػف )الحى
ػػػك دكيبػػػة، كيجػػػكز أف يكػػػكف هػػػف )القيبيػػػكف( كيجػػػكزف أف يكػػػكف هػػػف  السػػػيف، كلػػػذلؾ هىػػػع هػػػف ال ػػػرؼ. ك)قىبَّػػػاف( ٌك

(. اليزدم، شرح الشافية )ج  (.326-1/325)القبِّ
 (.2/591)جركف الديف، شرح الشافية  ((2
رم، ال حاح )ج(3  (.3/1115( الجٌك
 )حكاي(. ( في )ـ(:(4
 (: )هأركط(.3/115( في ال حاح )ج(5
 (.658أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(6
 ( في )ط(: )األرط(. كفي )ؾ(: )األرطي(.(7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )دكف اإللحاؽ(.(8
ػػؿي : هىٍق ػػكرنا ،(القىبىٍعثىػػرىل)ك ((9 هى ـي، الجى ، كالفىً ػػيؿي  العظػػي كؿي ٍٍػػزي ـي  البحػػًر، فػػي تكػػكفي  كدابَّػػةه  الهى  كاألىًلػػؼي  الشػػديدي، كالعظػػي

 (.459الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .(قىباًعثي ) هعًج، ثالثه  ًقسـه  بىؿٍ  لئًللحاًؽ، كال ًلمتَّأىيثً  ليستٍ 
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )راطو كهرطِ(.(10
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ًي  [(َلن عى كٍ فىػػػػ) أف يكػػػػكفى  قىٍكليػػػػوي: ]يجػػػػكزي  ًً  أبػػػػك حيػػػػػػافى  ىقمػػػػ يػٍػػػػػ عػػػػف سػًػيػػبىػػكى
 ابػػػػفي  ًي حى ك ػػػػحَّ  ،(1)

 .(2)عػػ ػػفػػكرو 
ػػ رجػػؿه ) :ـيً قىٍكليػػوي: ]لقىػػٍكلً  ػ– ؿَّ دً اسػػتي  [(كؽه لي أٍ مى ػػ كأجيػبى  (،ألػػؽ) :ـًٍ بقىػػٍكلً  -اأيضن  كػػكفً  احتهػػاؿً  فً عى

ًً  الٍهزةً  ػبػدالن  في ػٍى ىضػهاهً ال  الػكاكً  فً  عى فػي  ـ الٍهػزةى ٍي التػزاهى  أفَّ (، بػعػد)أ :الرجػؿً  ي كعػدً ـ ًفػًٍ قىػٍكلً  يا ًفػا كهى
كلػؽ(  :لقػالكا (عػد)أ ف قبيػؿً ًهػ فى اك كػلىػكى  ،اٍى تً  ػالى أِ مى عى  دليؿه  (ألؽً ) ػكى )ى ػكى ) :(3)ا قػالكاهى (دى عى

ًبػ (4)  :كاـ قػالي ٍي أىَّ كى
ًً  الػكاكً  لقمبً  يى  هقتضالى  ذإً  ( كؽه لي كٍ هى ) :لقالكا (ألؽ)ي  فً بدالن  الٍهزةي  ىتً اك كلى كى  (،كؽه لي أهى ) ػكى  ٌهػزةن  فيػ ي ا ًفػهى

ًً مى عى كى  ، (5)الههتع    .اسيأتي قريبن  .عى ىً هي  ي
  (.ؽلى كٍ أى )ي ا فً ٍى تً ل اأِ مى عى  يدؿُّ  الٍهزةي  ف بدأتً إً فى  [كؽه لي أٍ مى  : ]رجؿه (6)قىٍكليوي 

   .اهى ٌي كغيري ( 8)هػالػػؾو  كابػػفي ، (7)الفارسيُّ  -اأيضن – يي جازى أ [(َلن عى فٍ أى ) ف يككفى أى قىٍكليوي: ]كى 
ػػالرَّ  ؽى ًلػػكى ) :يقػػكؿي  العػػربً  بعػػضى  فَّ أى ( 10)اعً طىػػالقَّ  ابػػفي  (9)ِكىػػحى  [(كؽه ليػػكٍ مى ) :ـيً قىٍكليػػوي: ]لقىػػٍكلً   (ؿي جي

ًً  (،كؽه كلي هى ) كى ٍي فى   الشػيخي  قػاؿى  ،الهكاضػعً  فى ًهػ ي هكضػعو ًفػ ذلػؾى  اكلػـ يقكلػك  ،عػػ ػػفػػػكرو  ابػفً  (11)لقػكؿً  رد،  كفيػ
ػلً كى  .ىتٍِا (.كؽه لي أٍ هى ) كى ٍي فى  (ؽه لً أى ) كاألشٍري  :ػػافى ك حيَّ بي أى  ػلً  (ؽو لى كٍ أى ػ)ًبػ التهثيػؿً  ًفػي د يتكقػؼي قىػ ًي ا قالىػهى  رضى اعىػا تى هى

 ًً  ( لػػؽأي )ي ًفػػ الػػكاكً  فى  ًهػػبػػدالن  الٍهػػزةً  كػػكفً  ِ احتهػػاؿً لىػػإً  يىظػػرى  (12)أىفٍ  الَّ إً  هػػرجحو  يػػرً ف غى ًهػػ فً ااالشػػتقاق فيػػ

                                                             
 (.3/195سيبكيً، الكتاب )ج( (1
 (.159ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((2
 ك)ؾ(: )قالك(. (،( في )ط(3
 في )ـ(: )كلؽ(. ((4
 (.159صههتع الكبير في الت ريؼ )( ابف ع فكر، ال(5
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في أكلؽ(.(6
 (.554( الفارسي: أبك عمي، التكهمة )ص(7
 (.91ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((8
ٍيكى هىكليكؽه(: ساقط في )ـ(.(9 كىِ ابفي ... فى  ( )حى

 عػالـ: القطػاع بػابف الهعػركؼ القاسػـ، أبػك السػعدم، عمػي بػف جعفػر بف عمي( ٌػ515 - ٌػ433)القطاع ابف ((10
 إلػػِ اىتقػػؿ الفػػرىب احتمٍػػا كلهػػا.  ػػقمية فػػي كلػػد. الهغػػرب أ ػػحاب السػػعدييف األغالبػػة أبىػػاء هػػف. كالمغػػة بػػاألدب
 أبىيػة)ك المغػة، فػي(، األفعػاؿ كتػاب: )هىٍػا ت ػاىيؼ، لػً. بالقػاٌرة كتكفي. الجهالي األفضؿ كلد يعمـ فأقاـ ه ر،
 هػف طائفػة فيػً جهػع( الهمح لهح)ك  قمية،: أم  (الجزيرة شعراء شعر هف الهختار في الخطيرة الدرة)ك(، األسهاء
( الىحػكر كقبلئػد الشػذكر فرائػد)ك(، الهعايػاة أبيػات)ك(، القػكافي فػي الشافي)ك(، البارع العركض)ك األىدلسييف، شعر
 أعػػبلـ سػػير، كالػػذٌبي(، 3/322ج) األعيػػاف كفيػػات، خمكػػاف ابػػف(، 3/347ج) الػػركاة إىبػػاي، القفطػػي: اىظػػر. أدب

 (.4/269ج) األعبلـ، كالزركمي(، 4/325ج) الىببلء
 )ؾ(: )لقكلٍـ(. ( في(11
 في )ط(: )ال أف(. ((12
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ي ًفػ  (1)-رحهػً ا– اله ػىؼى  فَّ ِ أى مىػعى  ل الػبلزـً رى ٍجػهي  (لػؽ)أي ًفػ لمبػدؿً  إجػراءن  (كؽلي أٍ هى )ي فً كى  ،اٍى ىضهاهً ال
ًو هً  ذلؾى  د ردَّ قى  (2)(الهف ؿً  شرحً )  ًي ىَّػف أى ًهػ (أكلػؽ)ي ًفػ -(3)ي الزهخشػرمُّ يعًىػ- يي رى كى ا ذى هى كى  :فقاؿى  ،رى وخى  ف كج

ػ يخػؿي ـ لىػ ًي ألىَّػ  ي التحقيػؽً ًفػ هستقيـو  غيري  األهريفً  يحتهؿي  ب/ 135/ؽ الػكاكً  ِ زيػادةً مىػعى  دليػؿه  ف يقػكـى ا أى إهَّ
ـى إً فى  ،ك الى أى  ف أقا

ٍىػعى  دليؿه  (4) ـي بزيادتٍػا  ف لػـ يقػٍـ ا  ك  ،أ ػميةه  الٍهػزةى  فَّ أى  ا ثبػتى مي ثبػتى أىٍَّػا زائػدةه، فكػاف الحكػ
 ،) ػؿو ( أكثػري هػف )فىٍكعى ػـ  ألفَّ )أفعػؿى ًٍ ف لػـ يقػـ دليػؿه أكلػِ هػف الػكاًك  ىظػرنا إلػِ األكثػًر فػي كبلًه  ًي فجعميػػ كا 

 .فميتأهؿ .ىتٍِا .ـ أكلًٍِ ي كبلهً فً  األكثرً  ف بابً هً 
   (.أكلؽ)ي ا فً ٍى تً ِ زيادى مى عى  فيً يدؿُّ  الٍهزةً  ـى عد فَّ إف [(كؽه لي كٍ مى ): ](5)قىٍكليوي 

ا قريبنػ ؾى ًبػ يهػرَّ ف أك  ،الحركةي  :(7)حيىئذو  كهعىايي  ،بالكسرً  ًي ىَّ أى  الظاٌري  [(6)سٍّ الحً  فى مً  فى اقىٍكليوي: ]لك
   .(9)شارحي  ًً بً  كقد فسرى  ،(8)ؿي قىتٍ ال فهعىايي  ،ا بالفتحً هَّ إً  .كتي ال َّ كى  ، ترايي الى كى  ًي فتسهعي 

   (.رى  ى ىى )كى  (،برى ضى ػ)كى  ًي كفعمي  ،القاؼً  بفتحً  [(ب  قَّ ال)قىٍكليوي: ]ك
   .يحفظٍ  ـف لِ هى مى عى حجةه   ف حفظى هى  :(10)ف تقكؿى ِ أى كلى األى  [ تسمعي ي الى النفً  ةي قىٍكليوي: ]فشيادي 

   (.فابَّ قى )كى  (،فاسَّ حى )ي فً  كاحدو  ي كؿِّ م: فً أى  [؛(فَلى عٍ فى ) يوً فً   ى جَّ رى : ]تى (11)قىٍكليوي 
ـي  ًي ألىَّػػ ( فاسَّػػحى ) ف ذلػػؾى م: ًهػػأى  [؛األعػػَلـً  ي األسػػماءً ًفػػ ا الػػكزفي ذى ىىػػ فى اكػػ قىٍكليػػوي: ]حيػػثي   اسػػ

ػمعى  أف يقػدرى  دَّ  بي الى  ًي ألىَّ  ( فو ابَّ قى  اري هى حً )ا ذى كى كى  ،رجؿو   حػرؼً  دخػكؿً  اهتىػاعً  دليؿً بػ (ةى اهى سىػأي ) ابً ف بىػًهػ ًه ألىَّػ ا هن
ًً  التعريؼً    .عمي

   (.اؿو عى فً )ف هً  كثرى م: أى أى  ؛[خارجه ف رى ثى كٍ : ]أى (12)قىٍكليوي 
ػػبً  التهثيػػؿى  الغػػرضى  م: ألفَّ أى  [؛وً ًبػػ كمخػػؿٌّ  الغػػرضً  عػػفً  قىٍكليػػوي: ]فخػػارجه   اشػػتقاقيفً  بػػيفى  دى دَّ رى ا تىػػهى

   . هرجحو بلى بً  كاضحيفً 

                                                             
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(1
 (.2/372( ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج(2
 (.501الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص ((3
 ( في )ط(: )أقاـ(.(4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )زيادتٍا في أكلؽ(.(5
 ( في )ـ(: )الحسيب(.(6
 (.538الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
 في )ط(: )الىقؿ(. ((8
 (.1/326، شرح الشافية )ج( اليزدم(9

 ( في )ؾ(: )يقكؿ(.(10
 : إلِ قكلً: )حساف كقباف(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((11
 : إلِ قكلً: )هف فعاؿ(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((12
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ػهً  ؿ يكػكفي ًبػ ،الكاضػحً  االشػتقاؽً  ًهػفى  ال يكػكفي  التقػديرً  ِ ذلػؾى مىػعى  ًي كألىَّػ [وً ًبػ ؿ  ًخػمي : ]كى (1)قىٍكليوي  ا هَّ
 . بالغرضً هخبلن  فيككفي  ،ي األكؿً ا فً ىى كبحثي  ،رً ِ اآلخى مى ا عى راجحن  االشتقاقيفً  أحدي  يككفي 

ػ حتِ ال يكػكفى  اله ىؼً  ف طرؼً هً  يً ِ تقديرً لى إً  إشارةه  [دي عي بٍ  يي َلى قىٍكليوي: ]فى   لىػك ِ الغػرضً مىػا عى خارجن
ػ ا جػكابه ذى ٌىػ :أف يقاؿى  كيهكفي  ،رً ِ اآلخى مى ا عى ا هرجحن هى ٌي أحدي  فى اك ػلً  رى وخى : ًً ف قىٍكًلػًهػ ِ اله ػىؼً مىػعى  يي كردى أا هى
  .ض [.إلخ متى ف قي إً ]فى 

ًً فً كى  [ ينصػرؼي َلى فىػ وى تى مٍ رى كٍ ف أى إً قىٍكليوي: ] ػرى كٍ أى ا ذى إً  ًي ألىَّػ  إيٍػاـه  يػ  ،ًي كيبلزهيػ يً ف عىػدً ًهػ  يى ػرؼي الى  ًي هى
 .ًً كً رٍ تى كى  ًً ِ بيتً لى إً  ف يى رؼى أى  دَّ  بي الى  ًي ا لـ يكرهٍ ذى ا ً كى 

 ]ثالثنا: االشتقاؽ الراجح[
   .شيءو  مَّ ف أى هً  ًً قاقً تشاي كا فً اختمفي  ـٍي لكىُّ  [(اكن مى مى ) فَّ ى أى مى كا عى اتفقي ] :(2)وي لي كٍ قى 

 فَّ ـ أى ًٍ ف بعًضػعىػفى  ،ىظػره  االتفػاؽً  حكايةً  فيً  [(ؾو أٍلى مى ) (3)مخفؼي  (اممكن ) فَّ ى أى مى كا عى قىٍكليوي: ]اتفقي 
ًي يهكى  ةو(،مى ايً عى فى )ِ مى عى  ًي جهعي  كشذَّ  (،ؾً مى الهى ) فى هً  (ؿه عى فى ) ًي كزىى  ػكى  ،أ ميةه  هي ػعى  (ًي كىػالى )ف ًهػ هشػتؽه  ًي ىَّػأى  يفى رً ف وخى
قمبػت  ّـَ ثيػ ،الػكاكً  حركػةي  ىقمػتٍ  (،ؾه كى ٍمػ)هى  ةي  مي أف ،يًً ي فً فً  الرسالةى  يديري  الهمؾى  ألفَّ  يي يري دً يي  يي ارى دى أى  :مأى  ( كؾي مي يى )
ًي ك  ،اتخفيفن  األلؼي  كحذفتً  ،األفن  ٌى مى عى  هيهي    .(5)ًً ي إعرابً فً ( 4)الحمبيُّ  ِ الهذٌبيفً كى د حى قى كى  ةه،ا زائدذى ِ 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هف أم شيء(.(1
( كالهػيـ زائػدة  ((2 ٍفعىػؿو في كمهة )الهىؤٍلىًؾ( ثبلثة هذاٌب، األكؿ: أىًَّ هقمكبه بجعؿ العيف هكضع الفاء عمػِ زىػة: )هى

ك الراجح عىد أكثر الىحاة. الثػاىي: هػذٌب ابػف كيػاف:  ك هشتؽ هف )األلككة( بهعىِ الرسالة، ٌك كالٍهزة أ مية، ٌك
ٍفعىػؿه( هػف قػكلٍـ:  أىًَّ )فىٍعػأؿه( هشػتؽ هػف )الًهٍمػًؾ(، كالٍهػزة زائػدة، كالهػيـ أ ػمية. الثالػث: هػذٌب أبػي عبيػدة: أىَّػً )هى

ىؾ(، إذا أرسؿ، كالهيـ زائدة، كالٍهزة أ مية. ككزف كمهة )هبلئكة( بحسب الهذاٌب الثبلثة )هىعىاًفمىة(، ك)فىعىاًئمىة(،  )ألى
فىاًعمة(. اليزدم، شرح الشافية )ج  (.1/328ك)هى

 )ؾ(: )تخفيؼ(. ( في(3
 ٌػػػػ( أحهػػد بػػف يكسػػؼ بػف عبػػد الػػدايـ الحمبػػي، أبػػك العبػاس، شػػٍاب الػػديف الهعػػركؼ بالسػػهيف:756( السػهيف)ت:(4

، ،. كالقػػراءاتً  بالعربيػػةً  عػػالـه  هفسػػره  ،(القػػروف تفسػػير) كتبػػً هػػف. القػػاٌرة فػػي كاشػػتٍر اسػػتقر. حمػػب أٌػػؿ هػػف شػػافعي،
 تفسػػير فػػي الحفػػاظ، عهػػدة)ك القػػروف، إعػػراب فػػي( اله ػػكف الػػدر) ك ،(العزيػػز الكتػػاب أحكػػاـ فػػي الػػكجيز القػػكؿ)ك

: اىظػر. هثمػً إلػِ يسػبؽ لػـ: الجػزرم ابػف قػاؿ القػراءات، فػي( الشػاطبية شػرح)ك القػروف، غريػب فػي( األلفاظ أشرؼ
 كالزركمػػػي، ،(1/152ج) القػػراء طبقػػات فػػي الىٍايػػػة غايػػة الجػػزرم، كابػػف ،(1/339ج) الكاهىػػػة الػػدرر، حجػػر ابػػف

 (.274/ 1األعبلـ )ج
 (.1/250( السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج(5
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ػػألؾو ًسػػنٍ إلً  فمسػػتي  :الشػػاعرً  : ]كلقػػكؿً (1)قىٍكليػػوي  ي  كلكػػف ًلمى
ـي  قػػاؿى  [(2) األعمػػ

 بػػفً  لعمقهػػةى  كى ٌيػػ: (3)
 ؾى ي طٍارتػػًفػػ الهبلئكػػةى  أ/136/ؽ كأشػػبٍتى  ًؾ،قػػبلي أخًفػػ ىػػسى اإل ىػػتى ايد بقىػػ :يقػػكؿي  ،رجػػبلن  هػػدحى ، (4)عبػػدةى 
   .ىتٍِا .يىزؿي  (:كبي  ي يى )ِ ىى عٍ هى كى  ،(5)همؾه ل ؾى ىَّ أى كى  ،ؾى كفضمً 

 أىشػػدى  ،الهمػكؾً  بعػضى  يهػدحي ، جػاٌميٍّ  ،قػيسو  ف عبػدً ًهػػ رجػؿه  الشػاعري  [ي  ًسػنٍ إلً  : ]فمسػتي (6)قىٍكليػوي 
     .(7).  حاحك عبيدةى بي أى  البيتى 

(ؾه لىػػأٍ مى ) وي أصػػمي  :الكػسائػػػػػي   فقػػاؿى قىٍكليػػوي: ]
ػػأى  ،الػػبلـً  م: بفػػتحً أى  [؛(8) ٍيػػكى الرسػػالةي  اٍى ا بضػػهِّ هَّ فى

(9)، 
  .البلـً  كضِـّ  الٍهزةً  بفتحً  (ةً ككى لي األى ػ)كى 

   (.ؿه عى فٍ هى ) ًي فكزىي  ،ِ البلـً مى عى  الٍهزةً  بتقديـً  [ةً ككى لي األى  فى مً  (ؾه لى أٍ مى ) وي صمي : ]أى (10)قىٍكليوي 
 .ِ البلـً لى إً  الٍهزةً  حركةً  ىقؿً  بعدى  م: حذفتٍ أى  [؛وي تي زى مٍ ىى  تٍ كى رً تي  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
 ىقمػتٍ  (،ؿو أى هٍ شى ػ)كىػ (ؾه لىػأٍ هى ) ةي  ػمي أف م:أى [؛ (ؾو مىػالمى ) فى ًمػ (ؿه عىػفى ) كى ىيػ :فى اكيسػ ابػفي  كقاؿى ] قىٍكليوي:

ػػئً بلى هى ) فػػكزفي  ،الزيػػادةً  ِ أ ػػؿً مىػػعى  الجهػػعي  كجػػاءى  ،اتخفيفنػػ الٍهػػزةي  كحػػذفتً  ،ِ الػػبلـً لىػػإً  الٍهػػزةً  حركػػةي  (ةو كى
(11) 

ٌى مى عى   (.ةه مى اعً فى هى ) ًي ا قبمى هى كى  (،ةه مى ايً عى فى ) ا القكؿً ذى ِ 

                                                             
 .، ك)ـ(( )قكلً(: ساقط في )ؾ((1
 )كلكف لهؤلؾ(: ساقط في )ط(. ((2
ػػػٍىتىهىرم ( األىٍعمىػػػـ(3 الهعػػػركؼ  ،يكسػػػؼ بػػػف سػػػميهاف بػػػف عيسػػػِ الشػػػىتهرم األىدلسػػػي، أبػػػك الحجػػػاج ق(476) تالشَّ

كهػات فػي  ،ب ػري فػي وخػر عهػري كرحػؿ إلػِ قرطبػة. ككػؼَّ  ،باألدب كالمغة. كلد في شػىتهرم الغػرب باألعمـ: عالـه 
يػر بػف أبػي )ك (،شػرح الشػعراء السػتة)عميا، فاشتٍر بػاألعمـ. هػف كتبػً إشبيمية. كاف هشقكؽ الشفة ال شػرح ديػكاف ٌز

فػي شػرح شػكاٌد ( عػيف الػذٌب تح ػيؿ)ك (،شػرح ديػكاف عمقهػة الفحػؿ )ك (،شرح ديكاف طرفة بف العبػد)ك (،مهِس
(، 2/253سيبكيً(. اىظر: ابف خمكاف، كفيات األعيػاف )ج الىكت عمِ كتاب)، ك(شرح ديكاف الحهاسة)ك يبكيً،س

 (.8/233كالزركمي، األعبلـ )ج
بىدة بف عمقهة( ٌػ.ؽ 20 ىحك ت)الفحؿ عمقهة ((4 ، شاعره : تهيـ بىي هف قيس، بف ىاشرة بف عى  الطبقة هف جاٌمي،

ػػا( الغسػاىي شػػهر أبػي ابػػف الحػارث) كأسػػر. هسػاجبلت هعػػً كلػً القػػيس، الهػرئ هعا ػػرنا كػاف. األكلػِ اسػػهً  لػً أخن
ابػػف )شػػأس(، فشػػفع بػػً عمقهػػة كهػػدح الحػػارث بأبيػػات، فأطمقػػً. لػػً )ديػػكاف شػػعر( شػػرحً األعمػػـ الشػػىتهرم. اىظػػر: 

 (.4/247(، كالزركمي، األعبلـ )ج58قتيبة، الشعر كالشعراء )ص
 )ـ(: )فكأىؾ الهمؾ(. ( في(5
 في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أبك عبيدة.  حاح(. ( ساقط(6
رم، ال حاح )ج(7  (.4/1611( الجٌك
 ( في )ؾ(: )همؾ(.(8
 )فٍك الرسالة(: ساقط في )ط(. ((9

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حركة الٍهزة إلِ البلـ(.(10
 )ؾ(: )هميكة(. ( في(11



444 
 

ًً  الٍهزةي  فتككفي  [(ؾً مى المى ) فى مً  (ؿه أى عٍ فى ) كى : ]ىي (1)قىٍكليوي     .زائدةن  في
ػػػمى مى ) يػػػوً فً   نعػػػرؼي ذ الى قىٍكليػػػوي: ]إً  ػػػمٍ هي  ًي لىػػػ بػػػؿ ىعػػػرؼي  :قمىػػػا [(اكن ػػػا كى كن  الهبلئكػػػةً  أكثػػػرى  فَّ إفػػػ ،ةي ىى طى مٍ سى

 .الهػػكتً  كهمػػؾً  ،الريػػاحً  كهمػػؾً  ،البحػػارً  كهمػػؾً  ،الجبػػاؿً  ؾً مىػػهى كى  ،الػػرزؽً  كهمػػؾً  ،اـو ظىػػعً  هػػكرو أي ِ مىػػعى  هسػمطكفى 
ػػ .ض ػػ ًي هىاسػػبتي  ذلػػؾى  عى كلكػػف هى ػػلي األى ) عى هى ػػ ًً ف هىاسػػبتً ًهػػ كثػػري أ (ةً ككى  فى ًهػػ ي الشػػرحً ًفػػ الهػػرادى  ألفَّ  ( ؾً مىػػالهى ) عى هى
ًً  اً  بيفى  كاسطةن  ف يككفي هى  (الهمؾً )   .ض .ًً ي هكضعً فً  (ؾً مى الهى ) ي تعريؼً كا فً ا ذكري هى كى  ،كرسم

 وًخًرًي، كىيةي هعهًر بًف الهيثىىَِّ هف ىحاًة الب رًة. يفً  بتاءو  كى ٌي كى  [ك عبيدةى بي أى  قىٍكليوي: ]كقاؿى 
]) ىؾى ( لمهكػػاًف، فحيىئػػذو يكػػػكفي  قىٍكليػػوي: ]ًمػػف )ألى ػػؿى (  ألفَّ )الهىٍفعى ( الى )هيٍرسىػػبلن كػػأفَّ هعىػػايي )هيرًسػػبلن

. ٌيكى الهرسؿي  هحؿي الرسالًة 
ي ًفػ الشػارحي  ًي ىقمىػا هػ :قاؿى ، (2)-رحهً ا– هػالػػؾو  بػػفً  ديفً ال بدري  الشيخي  كى ٌي  القائؿي  [يؿى قً قىٍكليوي: ]كى 

 .بهعىايي  (الطالبً  بغيةً )
ػأى  عف المكضعً  رى بَّ ]عى  قىٍكليوي: ـى  كؿً ِ األمىػعى  م: فيكػكفي أى  ؛[ؿً عىػفٍ بالمى  ف المفعػكؿً ك عى  ،فو اهكػ اسػ

ػػػهي ػػػهي (3)ك لػػػـ يكػػػفلىػػػكى  بهعىػػػِ الهفعػػػكؿً  ر قػػػد يكػػػكفي كاله ػػػدي ، اي ه ػػػدرن ىً اِ الثػػػمىػػػعى كى  بهعىػػػِ  (الخمؽً ػ)ا كى
ى ) فى هً  (ؾو مى هى ) ككفً  فى هً  فبل يمزـي  ،ؿً اعً بهعىِ الفى  ا يككفي هى كى  (،كؽً مي خٍ الهى )  هعىػايي  كػكفى يف أى  رسػؿى أبهعىِ  (ؾى ألى
   .بالكسرً  (بلن سً رٍ هي )

ػػ ك: ]أى (4)قىٍكليػػوي  ػػأ– الهفعػػكؿى  ألفَّ   [المفعػػكؿً  فً عى ػػكى  ،الكقػػكعً  بحسػػبً  الفعػػؿً  هكضػػعي  -ايضن  فَّ ا أى هى
  .ض .االيقاع بحسبً  ًي هكضعي  الفاعؿى 

 ،هعتبػره  ًي كىقميػ ،العربيػةً  ف عمهػاءً ًهػ ًي ىَّػا ً ك ، ي عبيػدةى ًبػأى  لىقػؿً  ثابػته  :قمىػا [(ؾى ءى الى ) ف ثبتى إً قىٍكليوي: ]
 فػًي،ِ ىمىػعى  شػٍادةه  ًي ألىَّػ ٍع ـ يسػهلىػ ًً كا بعدًهػحي رَّ ف  ى ا ً ك  ،ًي عدهي  الهذككرةً  ي الكتبً فً  يً ذكرً  ـً دى ف عى هً  ـ يمزـٍ لى كى 

   فكيؼى إذا سكتيكا عىف ذكًرًي. ض.
ًٍ أي ًفػ فَّ إفػ ،لػيفى كَّ األ م: بخػبلؼً أى  [؛نػادرو  ف مثػاؿو عى كى  ,القمبً  فً عى  وً تً قىٍكليوي: ]لسَلمى  ػكل  ،اا قمبنػهى

ًٍ اي ثفً كى   .ارن  ىادا هثاالن هى ىي
ػػػ)ي ًفػػػ قىٍكليػػػوي: ]كلػػػـ يػػػذكرٍ  (بً رى ٍغػػػالمي )ي  ًفػػػالى كى  ,(5)(احً حى الصٍّ

ػػػ) [(6)  بكسػػػرً  اشػػػتٍرى  (احً حى ال ِّ
 .الراءً  ككسرً  ،ةً هالهعج كسككفً  ،الهيـً  بضِـّ  (بً رً غٍ الهي )كى  .بالفتحً  كى ٌي  :كقيؿ، ال ادً 

                                                             
 إلِ قكلً: )دليؿه كاحده. ض(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(:(1
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ك)أىً(: زائد في )ـ(.(2
 )يكف(: ساقط في )ـ(. ((3
 : إلِ قكلً: )إذا سكتكا عف ذكري. ض(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(4
رم)ت ( ال حاح(5  ٌػ(.393تاج المغة ك حاح العربية، الجٌك
ًزٌم)ت( الهغرب في ترتيب الهعرب، (6  ٌػ(.610الهيطىرِّ
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ٍيػػ [رً تيػػخٍ بى ى التى لىػػإً ا يىػػنٍ مً  كثػػري أ (2)ؽً ٍمػػحى ى اللىػػإً  وي نسػػبتى  : ]ألفَّ (1)قىٍكليػػوي   (ِمىػػعٍ في )ك ٌيػػ :كاأف يقكليػػ ـل
ًي  ؾى لػؿ ذقىػىى كى  ،(4)ي القػاهكسً ًفػ ايي كىػحى  ،ؽً ٍمػحى بهعىِ ال ،(3)فسككفو  بفتحو  (سً ؤٍ الهى ) فى هً   فيسػقطي  ،(5)الشػريؼي  عىػ
   .حي جَّ رى ا الهي ذى ٌى 

ػلىػإً  تي ٍثػعى بى  [(اين نٍ دي ) :ـيً ي قىٍكلً فً  شذَّ  اال مى إً : ](6)قىٍكليوي  ي ًفػ ًً بشػريكً  ؿي ٍخػ تى بلى فىػ ،(7)ِِ هكسػِ بهكسن
 .د، حى  ًي لى  ليسى كى  فضؿه  ًي لى  اذى ٌى كى  ، فضؿه الى كى  د، حى  فذاؾى  ،العبدي  أى خطأف إً  ثـً اإل

 .ةً رى خً اآل هقابؿي  :الداؿً  م: بضِـّ أى   [(اين نٍ دي ) :ـيً ي قىٍكلً قىٍكليوي: ]فً 
ًي عى  ذلػؾى  ؿى قىػىى  [(ؿه عى فٍ مى ) كى ىي كى : كك عمرً بي أى  قىٍكليوي: ]فقاؿى  ػػػرمُّ  ىػ لكػف  ،يي يػري غى كى ب/ 136/ؽ (8)الجػػٌك

ًي   ػػحَّ  ػػفٍ هى )ِ مىػػعى  اليػػاءً  ف ذكاتً ًهػػ فيهػػا يكػػكفي  الهقػػرري  ًي  ػػمي أك  ،ًي تيػػالى هى إً  عىػػ ػػ (،ؿو عى ٌى سى رٍ ػ)هى كى  كى ٌيػػ ،(9)كدو ٍيػػبً  (اا
 .غيرى  ال الفتحً ب
ػػىَّ إ [ي النكػػرةً ًفػػ صػػرؼي ي: ](10)قىٍكليػػوي      هى ػػرؼو  غيػػرى  يكػػكفي  هعرفػػةن  فى الػػك كػػ ًي ألىَّػػ  بػػذلؾى  دى ًيػػا قي هى

 ًة.كالعمهي لمعجهيةً 
   .م: بالضِـّ أى  [؛(سً نٍ األي ) فى مً  (فه َلى عٍ فً ): ](11)قىٍكليوي 

                                                             
اختمػؼ الب ػػريكف كالككفيػػكف فػػي اشػتقاؽ كمهػػة هكسػػِ، فػػذٌب الب ػػريكف إلػِ أىٍػػا )هيٍفعىػػؿ( هػػف أكسػػيت  أم:  ((1

حمقت، فالهيـ زائدة كاأللؼ أ مية، كذٌب الككفيكف إلِ أىٍا )فيٍعمىػِ( هشػتؽ هػف )الهػيس(  أم: التبختػر، كالهػرجح 
ٌذي اآللة إلِ الحمؽ أقػكل هػف ىسػبتٍا إلػِ التبختػر، كلػك كػاف )فعمػِ( لهىػع هػف ٌك ها عميً الب ريكف  ألفَّ ىسبة 

 (.1/329ال رؼ  لكىًَّ  رؼ. اليزدم، شرح الشافية )ج
 ( في )ط(: )الخمؽ(.(2
 ( في )ـ(: )فتككف(.(3
 (.575( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )(4
 (.2/596( ركف الديف، شرح الشافية )ج(5
 إلِ قكلً: )كليس لً حد(. ( ساقط في )ؾ(:(6
ي هف باب الجىاس، حيث اتفقت 576)الهكسِ(: التي يحمؽ بٍا. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7 (. ٌك

 الكمهتيف بالمفظ هع اختبلؼ الهعىِ.
رم، ال حاح )ج(8  (.3/980( الجٌك
ا(9 ٌى ًً هىٍجرىا ٍىا ًبٍسـً المَّ قىاؿى اٍركىبيكا ًفي ي قكلً تعالِ: ﴿كى بِّي لىغىفيكره رىًحيـه﴾ ]ٌكد:  ( ٌك ٌىا ًإفَّ رى هيٍرسىا  [.41كى

 ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )لمعجهة كالعمهية(.(10
(، كقػاؿ الككفيػكف:  ((11 فن اختمؼ في اشتقاؽ كمهة )إىساف(، فقاؿ الب ريكف: إىًَّ هف )اإلىس(، فيكػكف كزىػً )ًفٍعػبلى

(، فحػذفت الػبلـ هىػً اعتباطنػا، ف ػار إىسػاىنا، ككزىػً  فو ( عمػِ زىػة )ًإٍفًعػبلى إىًَّ هف )الىسياف(، ككػاف األ ػؿ )ًإٍىًسػيىافن
(. كاستدلكا بهقكلة البف عباس  : حإىَّهػا سػهي إىسػاىنا  ألىَّػً عٍػد إليػً فىسػيح، كبقػكؿ أبػي -رضي ا عىٍها–)ًإٍفعىافه

 تهاـ: ]الكاهؿ[
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى  ًتٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  تىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلعي  فىًإىَّهى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىنا سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍِّيتى    ىىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ألىىَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  إٍىسى
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ًً مى عى  الدليؿي : (1)مُّ اليزد قاؿى   القػكؿي  فيجػبي  ،ِا كهعىنػلفظنػ ثابتػةه  ىػسً األي كى  فً اىسػاإل بػيفى  الهىاسػبةى  فَّ أى  ي
ٍي  االشتقاؽً  بكجكدً  ػأك  ،هكجػكدةه  متػيفً يي القبًفػ كالسػيفى  كالىػكفى  الٍهػزةى  فػؤلفَّ  لمفػظي اا هَّ أ ،اهى بيى  ا الهعىػِ فػؤلفَّ هَّ
ػػػػا، كسى ٍىػػػػاألي  يىاسػػػػبي  فى اىسػػػػاإل ًً هيٍستىأًىسن ػػػػا-  لككًىػػػػ ( بالكسػػػػرًة كالسػػػػككًف،  -أيضن : )اإًلٍىػػػػسي ًً أهثمػػػػة اشػػػػتقاًق

( ًفػي قػكًؿ  ـي أفَّ )اإًلٍىػسى ٌيػكى يفٍػ ًر. اىتٍِ. كى (، ككؿُّ كاحدو يشٍدي بأ ًؿ اآلخى )األيىىاسي ( بفتحتيًف، كى ك)األىىىسي
ػػعى )األيٍىػػًس( ًً هى ِـّ با كى ٌيػػكى  الشػػارًح  لهكافقًتػػ ػػأ– لضػػ – اً  قػػكؿي  الهضػػهرً  هكضػػعى  الظػػاٌرً  ف كضػػعً ًهػػ -ايضن

َموِز  ﴿:-تعػالِ ُْ ًِ  َػهْ  ُْٔضََّ ُ  َ   فََٕ   ًً عػف ذىًبػ حػده أ ال يسػأؿي  السػهاءي  (3)تشػقؽي  يػكـى  :أم  اآليػة ،(2)﴾َّلِْوش   َرْوثِ
ٌي  كفى في رى عٍ ـ يي ٍي ألىَّ   .ـًٍ هػراتبً  ِ اخػتبلؼً مىػعى  الهكقػؼً ِ لىػإً  ـ كيحشػركفى ف قبكرًٌ هً  يخرجكفى  حيفى  كذلؾى  ،ـبسيها
ًي هَّ أك  َستِّكَ ﴿: -تعالِ–ا قىٍكلي َُ  :الشػاعرً  قػكؿي  .ي الجهػعً ًفػ يحاسػبكفى  فحػيفى  ،يي كىحػكي  (4)﴾أَْجَمِؼإهَ  لَىَْضََّلَىٍَُمْ  فَ
ػأ– كيىسػبي ، (7)يِّ بالضػ الحػارثً  بػفً  (6)هرً شػِ لىػإً  يىسػبي  ا الشػعري ذى ٌىػ .(5)البيتػيف مارً ا ىى كٍ تى أى   لػِ تػأبطى إ -ايضن

ػػػ ارن شى
ًي فيػػػ. (8) ػػػعً )ك ،الجػػػفُّ  ىحػػػفي  :مأى   هحػػػذكؼو  هبتػػػدأو  ك خبػػػري ٌيػػػ (الجػػػفُّ ) ً:كقىٍكليػػػ ػػػعً ىٍ أى ) ًي  ػػػمي أ (كاهي  (،كاهي
ػػرمُّ  حكايي  بفتحتيفً  (سي ىى األى )كى  ،الظرؼً  (9)ِمى عى  بى  ً ىي  (اظبلهن )ك  .األخفػػشً  ىشادً إف عى ( 10)الجػػٌك

                                                                                                                                                                               

، بػػػدليؿ الهىاسػػػبة  بػػػيف اإلىسػػػاف كاإلىػػػس، كاسػػػتدلكا بت ػػػغير الكمهػػػة )أيىىٍيًسػػػيىاف(، كسػػػيأتي الػػػردُّ عميٍػػػا، كاألكؿ أ ػػػحُّ
ف(. األىبػارم: أبػك  فاإلىساف يىاسب اإلىس  لككىً هيٍستىٍأًىسنا. كهكافقتً لئلىػس أقػكل هػف الىسػياف، كبػدليؿ كثػرة )ًفٍعػبلى

 (.2/669البركات، اإلى اؼ في هسائؿ الخبلؼ )ج
 (.1/329( اليزدم، شرح الشافية )ج(1
 [.39( ]الرحهف: (2
 في )ـ(: )تىشؽ(. ((3
 [.92]الحجر: ( (4
ها كها في شرح الجاربردم:(5  ]الكافر[ ( ٌك

ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى : فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرم أتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا ؟ هى  أٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـٍ
 

،: فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليكا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا: قيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  الًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًعهي  ظىبلىهى
، إلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ: فىقيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ٍيـٍ  فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  الطَّعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً  ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ىىٍحسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  :يـه ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى    االطَّعاهى

 (.2/63الجاربردم )جشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح  
 في )ط(: )سهر(. ((6
 ( لـ أقؼ لً عمِ ترجهة في كتب التراجـ كالطبقات.(7
ير، أبك سفياف، بف جابر بف ثابتؽ.ٌػ(  80تأبط شر ا)ت ىحك ((8  فتػاؾ هف عٌداء، شاعر: هضر هف الفٍهٌي، ٌز

 عيػػد يػا: )هطمعٍػػا لػً، بق ػػيدة هفضػمياتً الضػػبي اسػتفتح فحػػؿ، شػعري. تٍاهػػة أٌػؿ هػػف كػاف. الجاٌميػػة فػي العػرب
يػراؽ شػكؽ هػف هالػؾ  ٌػػذيؿ بػبلد فػي قتػؿ .يفكتػً فػبل خمفػػً فيجػرم الفػبلة فػي الظبػي إلػِ يىظػر كػػاف إىػً :كيقػاؿ( كا 
 سػمهاف كلمسػيديف( شػرا تأبط أخبار) كتاب كلمجمكدم. هقتمً بعد فيً جثتً فكجدت( رخهاف) لً يقاؿ غار في كألقي
(، 1/66. اىظػػر: البغػػدادم: عبػػد القػػادر، خزاىػػة األدب )ج(شػػرا تػػأبط شػػعر) كتػػاب جاسػػـ  كجبػػار غػػكلي القػري داكد

 (.2/97كالزركمي، األعبلـ )ج
 : إلِ قكلً: ]كقاؿ الهتىبي[.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((9

رم، ال حاح )ج(10  (.3/906( الجٌك
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ًٍ ذ االستيىاس إً  [ىا كمعنن قىٍكليوي: ]لفظن   .ىاتً االحيك  ف سائرً هً  كثري أـ في
 بالككفػةً  كلػدى  ،ِِّ ًفػعٍ الجى  بف الحسػفً  الحسيفً  بفً  دي هحأ :ك الطيبً بي أى  كى ٌي كى  المتنبي[ : ]كقاؿى (1)قىٍكليوي 

ـى  كثػػرى أك  ،بالشػػاـً  أى كىشػػ ،(3)ثػػبلثو كثبلثهائػػةو  (2)سػػىةى  ًً ًفػػ الشػػعرى  كقػػاؿى  ،بالباديػػةً  الهقػػا ًً  حتػػِ بمػػ ى  ي حداثتػػ  فيػػ
ًً أ/ 137/ؽ ي سببً فً  رى كً ذي كى  ،الىٍايةى  ،حسػيى م، عمػك  ًي أىَّػ ِكادعػ (كمػبو )ِ لى إً  خرجى  فى اك ًي بالهتىبي أىَّ  تمقيب  ي،

ًً إ فخػػرجى  (،السػػهاكةً  بدايةً ػ)بػػ كذلػػؾى  ،ادعػػِ الىبػػكةى  ّـَ ثيػػ  ،ًي خشػػيدية فقاتمتىػػاإل ف قبػػؿً ًهػػ ؤ(ليػػؤ لي )حهػػص  هيػػري أ ليػػ
   .(4)ف تابى ِ أى لى إً  بالشاـً  ًي حبسى ك  ،سريي أك 

   .القياسً  ِ خبلؼً مى عى  (فيىاسً يٍ ىى أي ) يي ذ ت غيري إً  [(انن انى مً يٍ عى في ) ي التصغيرً : ]فً (5)قىٍكليوي 
(اعى فٍ )إً  ا(ىن اسى ىٍ )إً  فَّ ِ أى مى م: عى أى   [ى ذلؾى مى ـ عى يً قىٍكليوي: ]كحممً     ي(.سً ىى )ف هً  فه

   (.ـًٍ مً هٍ حى ) ِ فاعؿً مى عى  هعطكؼه  كى ٌي  [ا ذكرى مى قىٍكليوي: ]كى 
ػػػبيػػػأى  ]كقػػػاؿى قىٍكليػػػوي:  ـى ك تمَّ ا

 الشػػػعراءً  هػػػف فحػػػكؿً  ،الطػػػائيُّ  كسو أ بػػػفً  حبيػػػبي  :بالتشػػػديدً  كى ٌيػػػ [(6)
  .الهكلديفى 

ػػػ: ]كى (7)قىٍكليػػػوي  ا ٍىػػػبً  اك ي اسػػػتدلي الًتػػػ الثبلثػػػةً  عػػػف الكجػػػكيً  ي الجػػػكابً ًفػػػ شػػػرعى  [الككفيػػػكفى  ا ذكػػػرى مى
ػأك  ،لػـ يثبػتٍ  ًي فبأىَّػ( 8)عبػاسو  : ابػفً ا عف قىٍكؿً كأهَّ  ،شاذه  ًي فبأىَّ  الت غيرً  ا عفً هَّ أ ،الككفيكفى  ي ًبػأ ا عػف بيػتً هَّ

ـى  تها
 .بحجةو  ليسى  ًي فبأىَّ  

                                                             
 قاؿ الهتىبي: ]الخفيؼ[ ((1

 ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىاعه  األىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس أٍىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي  إىَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ٍٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن  يىتىفىارى  كىاٍغًتيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن  جى
 (. كالشاٌد في قكلً: )األىيس( بهعىِ األىس.2/63شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج 

 )ـ(: )سمبً(. ( في(2
 (. ك)ثبلث كثبلثهائة(: ساقط في )ـ(.333( في )ط(: )(3
 (.4/102)ج(، كالبغدادم: أحهد، تاريخ بغداد 1/36: ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج( اىظر(4
 (ىىًسي) ًهف( ًإٍفعىافه )ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ((5
ػاـ)ت(6 ٌػػ( حبيػب بػف أكس بػف الحػارث الطػائي، أبػك تهػاـ: الشػاعر، األديػب. أحػد أهػراء البيػاف. كلػد 231( أىبك تىهَّ

 عمػِ شػعراءفي جاسـ )هػف قػرل حػكراف بسػكرية( كرحػؿ إلػِ ه ػر، كاسػتقدهً الهعت ػـ إلػِ بغػداد، فأجػازي كقدهػً 
 شػعري فػي. كالهقػاطيع الق ػائد غيػر العػرب أراجيػز هػف أرجػكزة ألػؼ عشػر أربعػة يحفػظ كػاف. العراؽ في فأقاـ كقتً
 ديػػػكاف)ك(، الشػػعراء فحػػكؿ: )هىٍػػا ت ػػاىيؼ لػػً. كالبحتػػرم الهتىبػػي كبػػيف بيىػػً التفضػػيؿ فػػي كاختمػػؼ. كجزالػػة قػػكة

ك( القبائؿ أشعار هختار)ك(، الحهاسة  كلعمػً إليً، ىسب( كاألخطؿ جرير ىقائض)ك الحهاسة، ديكاف هف أ غر ٌك
ػك( الكحشػػيات)ك، الهيهىػػي يػرل كهػػا لؤل ػهعٌي، ، خمكػػاف ابػػف: اىظػر( شػػعري ديػػكاف)ك ال ػغرل، الحهاسػػة ديػػكاف ٌك

 (.2/165(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/11كفيات األعياف )ج
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ليس بحجة(. ((7
ٌػػػػ( عبػػػد ا بػػػف عبػػػاس بػػػف عبػػػد الهطمػػػب القرشػػػي الٍاشػػػهي، أبػػػك العبػػػاس: حبػػػر األهػػػة، 68عبػػػاس)ت( ابػػػف (8

 كركل عىػػً - ػػٌمِ ا عميػػً كسػػمـ-ال ػػحابي الجميػػؿ. كلػػد بهكػػة. كىشػػأ فػػي بػػدء ع ػػر الىبػػٌكة، فػػبلـز رسػػكؿ ا 
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   .ا تقدـى هى كى  قياسو  ِ غيرً مى م: عى أى  [؛الَلـً  بحذؼً  عَلؿى اإل يقىٍكليوي: ]يستدعً 
  .الزائدةً  لؼً ِ األمى عى  يدؿُّ  [ييا زائدةه مى : ]عى (1)قىٍكليوي 

   .ةً الق َّ  ضهيري  -ايضن أ– كى ٌي كى  (،اٍى ألىَّ ) الىسخً  ي بعضً كفً  ،(2)لمشأفً  الضهيري  [وي قىٍكليوي: ]ألن  
(، فحػذفٍت فه ايى ًسػيٍ ىى أي ) (فو اسىػىٍ )إً   ػؿى أ فَّ ف أى ًهػ الككفيػكفى  ًي ا قالىػهَّػم: هً أى  [؛نوي مً  ا يمزـي يضن أقىٍكليوي: ]كى 

ًي.    الهي
ػػأ ًي بأىَّػػ (3)ضى رً تيػػاعٍ  [لػػـ يثبػػتٍ  عبػػاسو  ابػػفً  قىٍكليػػوي: ]كحػػديثً   بػػفي  كعبػػدي ، (4)اؽً زى الػػرَّ  عبػػدي  ًي خرجى

   ،(6)جريرو  كابفي  ،(5)حهيدو 

                                                                                                                                                                               

 لػً. بٍػا كتػكفي ،الطػائؼ فسكف عهري، وخر في ب ري ككؼ. ك فيف الجهؿ عمي هع كشٍد. ال حيحة األحاديث
ها ال حيحيف في  ابف هجمس هف خير لكؿ أجهع كاف هجمسا رأيت ها: ديىار بف عهرك قاؿ .احديثن  1660 كغيٌر

 كاألىسػاب، الشعر في عباس ابف يأتكف ىاس كاف: عطاء كقاؿ. كالشعر كاألىساب كالعربية كالحراـ الحبلؿ عباس،
 ككػاف. يشػاؤكف بها عميٍـ يقبؿ إال  ىؼ هىٍـ فها كالعمـ، لمفقً يأتكىً كىاس ككقائعٍـ، العرب ألياـ يأتكىً كىاس
ػ أياهً يجعؿ ها اكثيرن  ػلمفقػً،  ايكهن ػ لمتأكيػؿ، اكيكهن ػ لمهغػازم، اكيكهن ػ لمشػعر، اكيكهن  بػف كلحسػاف .العػرب لكقػائع اكيكهن
 هركيػات هػف العمػـ أٌػؿ بعػض جهعػً (القػروف تفسػير) فػي كتاب إليً كيىسب. فضائمً كذكر ك فً في شعر ثابت

(، 4/123اىظػػر: ابػػف حجػػر، اإل ػػػابة فػػي تهييػػز ال ػػػحابة )ج .احسػػػىن  اتفسػػيرن  فجػػاء ويػػة كػػػؿ فػػي عىػػً الهفسػػريف
 (.4/95(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/314كاأل بٍاىي، حمية األكلياء كطبقات األ فياء )ج

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عمِ األلؼ الزائدة(.(1
ذا كػاف هؤىثنػا يسػهِ ضػهير الق ػة. السػيكطي، ٌهػع الٍكاهػع  ((2 إذا كاف الضهير هػذكرنا يسػهِ ضػهير الشػأف، كا 
 (.1/272)ج
 (.5/603( السيكطي، الدر الهىثكر في التفسير بالهأثكر )ج(3
ٍىعىاىٌي)ت(4  الحػديثٌػ( عبد الرزاؽ بف ٌهاـ بف ىافع الحهيرم، هكالٌـ، أبك بكر ال ىعاىي: هػف حفػاظ 211( ال َّ

 قػػاؿ الحػػديث، فػػي( الكبيػػر الجػػاهع) لػػً. حػػديث ألػػؼ عشػػر سػػبعة هػػف ىحػػكنا يحفػػظ كػػاف.  ػػىعاء أٌػػؿ هػػف الثقػػات،
ك: الذٌبي : اىظػر(. الكبيػر الجػاهع: )لً كيقاؿ( الحديث في اله ىؼ)ك(، القروف تفسير) في ككتاب عمـ، خزاىة ٌك

 (.3/353(، كالزركمي، األعبلـ )ج6/310التٍذيب )ج(، كابف حجر، تٍذيب 2/609الذٌبي، هيزاف االعتداؿ )ج
ٍبد ((5 هيػد بف عى  عبػد) اسػهً قيػؿ. الحػديث حفػاظ هػف: هحهػد أبػك الكسػي، ى ػر بػف حهيػد بػف عبػد(: ٌػػ249ت)حى

الحهيد( كخفؼ، ىسبتً إلػِ كػس )هػف بػبلد السػىد(. هػف كتبػً )تفسػير( لمقػروف الكػريـ، ك)هسػىد(. الزركمػي، األعػبلـ 
 (.269/ 3)ج
ريػػر ابػػف ((6  فػػي كلػػد. اإلهػػاـ الهفسػػر الهػػؤرخ: جعفػػر أبػػك الطبػػرم، يزيػػد بػػف جريػػر بػػف هحهػػد( ٌػػػ310ت)الطَّبىػػرم جى

 الرسػػػؿ أخبػػػار) لػػػً. فػػػأبِ كالهظػػػالـ فػػػاهتىع، القضػػػاء عميػػػً كعػػػرض. بٍػػػا كتػػػكفي بغػػػداد كاسػػػتكطف طبرسػػػتاف، وهػػػؿ
 عمػـك فػي( الهسترشػد)ك ،(الفقٍػاء اخػتبلؼ)ك الطبػرم، بتفسػير يعػرؼ( القػروف تفسػير فػي البيػاف جػاهع)ك ،(كالهمكؾ
ػك. ذلػؾ كغيػر( القراءات)ك ،(االعتقاد في جزء)ك الديف،  أكثػؽ جعفػر أبػك: األثيػر ابػف قػاؿ الهػؤرخيف، ثقػات هػف ٌك
 قمدي بؿ أحدنا، يقمد ال الديف أحكاـ في هجتٍدنا ككاف. كتحقيؽ غزير عمـ عمِ يدؿ ها تفسيري كفي التاريخ، ىقؿ هف

ا الجسػػـ، ىحيػػؼ أعػػيف، أسػػهر، ككػػاف. كورائػػً بأقكالػػً كعهمػػكا الىػػاس بعػض  هعجػػـ يػػاقكت،: الحهػػكم: اىظػػر. ف ػػيحن
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ػػًبػػأ كابػػفي  ،(1)الهىػػذرً  كابػػفي  كالحػػاكـي  ،(4)ي ال ػػغيرً ًفػػ يُّ ًىػػاكالطبر  ،(3)ـًٌ ي تفاسػػيرً ًفػػ( 2)ـو اتً ي حى
ي ًفػػ( 5)

 .ًي حى حَّ ك ى  ،(6)ًً هستدركً 
ـٍ   اـو مَّػػك تى بيػػأى قىٍكليػػوي: ]كى  اهرئ كػػ الجػػاٌميكفى  ،طبقػػاته  الشػػعراءي : ىيُّ االتفتػػاز  قػػاؿى  [هً بشػػعرً  يحػػتجَّ  لػػ

يره  ،(7)القيس    .كٌز

                                                                                                                                                                               

(، 145/ 11ج) كالىٍايػػػػة البدايػػػػة كثيػػػػر، كابػػػػف(، 456/ 1ج) بالكفيػػػػات الػػػػكافي كال ػػػػفدم،(، 423/ 6ج) األدبػػػػاء
 (.6/69كالزركمي، األعبلـ )ج

 شػيخ كػاف. الحفػاظ هػف هجتٍد، فقيً: بكر أبك الىيسابكرٌل، الهىذر بف إبراٌيـ بف هحهد( ٌػ319ت)الهيٍىًذر ابف ((1
 األكسػط)ك الفقػً، فػي( الهبسػكط) هىٍا. هثمٍا ي ىؼ لـ التي الكتب  احب الهىذر ابف: الذٌبي قاؿ. بهكة الحـر
( القػروف تفسػير)ك ،(العمهػاء اخػتبلؼ)ك فقً،( العمـ أٌؿ هذاٌب عمِ اإلشراؼ)ك ،(كاالختبلؼ كاإلجهاع السىف في

(، كال ػػػػػفدم، الػػػػػكافي بالكفيػػػػػات 14/490كغيػػػػر ذلػػػػػؾ، كتػػػػػكفي بهكػػػػػة. اىظػػػػػر: الػػػػػذٌبي، سػػػػػير أعػػػػػبلـ الىػػػػػببلء )ج
 (.294/ 5(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/231)ج
 الػػرازٌم، الحىظمػيٌ  التهيهػي الهىػػذر بػف إدريػس ابػػف حػاتـ أبػي هحهػد بػػف الػرحهف عبػد( ٌػػػ327ت)حػاًتـ أىبػي ابػف ((2
ـ هػػف لمحػػديث، حػػافظ: هحهػػد أبػػك ليٍهػػا بػػالرٌم، حىظمػػة درب فػػي هىزلػػً كػػاف. كبػػاٌر  كثيػػرة، ت ػػاىيؼ لػػً. ىسػػبتً كا 

 ،(الكبػػرل الفكائػػد)ك ،(الهسػػىد)ك ،(الحػػديث عمػػؿ)ك ،(الجٍهيػػة عمػػِ الػػرد)ك ،(التفسػػير)ك ،(كالتعػػديؿ الجػػرح) كهىٍػػا
ػا( كهىاقبػً الشػافعيٌ  وداب)ك ،(كالتعػديؿ الجػرح بكتػاب الهعرفة تقدهة)ك ،(الهراسيؿ)ك  تػذكرة الػذٌبي،: اىظػر. كغيٌر

 (.3/324(، كالزركمي، األعبلـ )ج3/46الحفاظ )ج
الػػرازم: ابػػف (، 16/182(، الطبػػرم، تفسػػير الطبرمعجػػاهع البيػػاف )ج2/19ال ػىعاىي، تفسػػير عبػػد الػػرازؽ )ج( (3

 (.7/2437أبي حاتـ، تفسير ابف أبي حاتـ )ج
 [.925: رقـ الحديث: 2/140]الطبراىي، الهعجـ ال غير/ هف اسهً هحهد، ج ((4
ٌػ( هحهد بف عبد ا بف حهدكيػً بػف ىعػيـ الضػبي، الٌطٍهػاىي الىيسػابكرٌل، الشػٍير 405( الحاًكـ الىٍَّيسىابيكرم)ت(5

 دي ككفاتػً فػي ىيسػػابكر.بالحػاكـ، كيعػرؼ بػابف البٌيػػع، أبػك عبػد ا: هػػف أكػابر حفػاظ الحػػديث كاله ػىفيف فيػً. هكلػػ
 ككلػػي. شػػيخ ألفػػي ىحػػك عػػف كأخػػذ الىٍػػر، كراء كهػػا خراسػػاف بػػبلد فػػي كجػػاؿ كحػػب، ٌػػػ 341 سػػىة العػػراؽ إلػػِ رحػػؿ
 فيحسػػف بكيػػً، بىػػي همػػكؾ إلػػِ الرسػػائؿ فػػي يىفػػذ ككػػاف. فػػاهتىع جرجػػاف، قضػػاء قمػػد ثػػـ 359 سػػىة ىيسػػابكر قضػػاء
ك. الساهاىييف كبيف بيىٍـ السفارة  جػدنا، كثيػرة كتبػا  ػىؼ. سػقيهً عػف كتهييػزي الحديث ب حيح الىاس أعمـ هف ٌك
 تػػػاريخ) هىٍػػػا. جػػػزءنا كخهسػػػهائة ألفنػػػا يبمػػػ  هػػػا الىػػػاس أيػػػدم فػػػي الهسػػػهكعة ت ػػػاىيفً هػػػف كقػػػع: عسػػػاكر ابػػػف قػػػاؿ

 ،(الشػػػػيكخ تػػػػراجـ)ك الحػػػػديث، أ ػػػػكؿ فػػػػي( الهػػػػدخؿ)ك ،(اإلكميػػػػؿ)ك ،(ال ػػػػحيحيف عمػػػػِ الهسػػػػتدرؾ)ك ،(ىيسػػػػابكر
ػػػا( كهسػػػمـ البخػػػارم أخػػػرجٍـ هػػػف تسػػػهية)ك ،(الشػػػافعيٌ  فضػػػائؿ)ك  بغػػػداد تػػػاريخ الػػػذٌبي،: اىظػػػر. الكتػػػب هػػػف كغيٌر
 (.6/227(، كالزركمي، األعبلـ )ج3/320(، كال فدم، الكافي بالكفيات )ج5/473)ج
 [.3436، رقـ الحديث: 2/412( ]الحاكـ، الهستدرؾ عمِ ال حيحيف/تفسير سكرة طً، ج(6
 شػػعراء أشػػٍر: الهػػرار وكػػؿ بىػػي هػػف الكىػػدم، الحػػارث بػػف حجػػر بػػف القػػيس اهػػرؤ( ٌػػػ ؽ 80ىحػػك)القػػيس اهػػرؤ ((7

 الهؤرخػكف كاختمؼ بمقبً، اشتٍر. باليهف السكاسؾ بهخبلؼ أك بىجد، هكلدي. األ ؿ يهاىي. اإلطبلؽ عمِ العرب
 الشػاعر، الهٍمٍػؿ أخػت كأهػً. كغطفػاف أسػد همػؾ أبػكي ككػاف. عػدم: كقيػؿ. هميكػة: كقيػؿ. حىػدج: فقيػؿ اسهً، في
ػك فقالػً الشعر  الهٍمٍؿ فمقىً  عػف فىٍػاي أبػاي، ذلػؾ فبمػ  العػرب،  ػعاليؾ كيعاشػر، كيمٍػك يشػبب كجعػؿ غػبلـ، ٌك
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ػػػ ،سػػػبلـً كاإل كا الجاٌميػػػةى يف أدركيػػػالػػػذً  :كالهخضػػػرهكفى   ٌػػػؿً أف ًهػػػ كالهتقػػػدهكفى  ،(2)كلبيػػػدو  ،(1)فى اكحسَّ
   .ـبأشعارًٌ  كيستشٍدي  ،(4)كجريرو  ،(3)كالفرزدؽً  سبلـً اإل

                                                                                                                                                                               

ػك بحضػرهكت،( دهكف) إلِ فأبعدي. يىتً فمـ سيرتً ػاء فأقػاـ. عهػري هػف العشػريف ىحػك فػي ٌك  إلػِ سػىيف، خهػس ٌز
ػك القػيس اهػرأ ذلػؾ فبمػ  كقتمػكي، أبيػً عمِ أسد بىك ثار أف ،  ػغيرنا ضػيعىي  أبػي ا رحػـ: فقػاؿ لمشػراب جػالس ٌك

 ثػػأر حتػػِ يػػزؿ فمػػـ غػدي ًهػػفٍ  كىٍػػض ، أهػػر كغػدنا، خهػػر اليػػـك  غػػدنا سػػكرى  كال، اليػـك  ػػحكى  ال كبيػػرنا، دهػػً كحهمىػي
 شػعري فػي ي ػفٍا التػي الػديار)ك(. ىجد أٌؿ هف ٌك: )قتيبة ابف قاؿ. كثيرنا شعرنا ذلؾ في كقاؿ أسد، بىي هف ألبيً
 لهػػا) القػػركح  كبػػذم(، حياتػػً طػػكؿ أهػػري الضػػطراب) الضػػميؿ  بالهمػػؾ القػػيس اهػػرؤ كيعػػرؼ(. أسػػد بىػػي ديػػار كمٍُّػػا

(، كابػػف 1/107أ ػػابً فػػي هػػرض هكتػػً(. ككتػػب األدب هشػػحكىة بأخبػػاري. اىظػػر: ابػػف قتيبػػة، الشػػعر كالشػػعراء )ج
 (.2/12(، كالزركمي، األعبلـ )ج9/245عساكر، تاريخ دهشؽ )ج

سَّػاف ((1  عميػػً ا  ػمِ - الىبػػي شػاعر ال ػػحابي، األى ػارم، الخزرجػي ثابػػت بػف حسػػاف( ٌػػ54ت)ثاًبػػت بػف حى
. اإلسػػبلـ فػػي كهثمٍػػا الجاٌميػة، فػػي سػػىة سػػتيف عػاش. كاإلسػػبلـ الجاٌميػػة أدركػػكا الػذيف الهخضػػرهيف كأحػػد - كسػمـ
 لػػـ. كفاتػػً قبيػػؿ كعهػػي اإلسػػبلـ، قبػػؿ الحيػػرة، كهمػػكؾ الغسػػاىييف، فػػي هدائحػػً كاشػػتٍرت. الهديىػػة سػػكاف هػػف ككػػاف
 ككػػاف. عيىيػػً بػػيف يسػػدلٍا ىا ػػية لػػً ككاىػػت. أ ػػابتً لعمػػة  - هشػػٍدنا كسػػمـ عميػػً ا  ػػٌمِ - الىبػػي هػػع يشػػٍد

كيىػػً ابػػف: اىظػػر(. شػػعر ديػػكاف: )لػػً. طكلػػً هػػف أىفػػً ركثػػة بمسػػاىً يضػػرب ٍىجي (، 1/167ج) هسػػمـ  ػػحيح رجػػاؿ، هى
 (.2/175)جكالزركمي، األعبلـ 

 أٌػؿ هػف. الجاٌميػة فػي األشػراؼ الفرسػاف الشػعراء أحػد: العػاهرمٌ  عقيػؿ أبػك ،(ٌػػ41ت)هالػؾ بف ربيعة بف لبيد ((2
 :ٌػػػك قيػػػؿ كاحػػػدنا، بيتنػػػا إال اإلسػػػبلـ فػػػي يقػػػؿ فمػػػـ الشػػػعر، كتػػػرؾ. قمػػػكبٍـ الهؤلفػػػة كًهػػػفى  اإلسػػػبلـ، أدرؾ. ىجػػػد عاليػػػة

 ]الكاهؿ[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءى  عاتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـى  الهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرٍي ًً  الكى  كىىىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءي   ًي  كىالهى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسي  ييٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلحي  الجى  ال َّ

ػا ككػاف  ًهػعى ، كريهن  التسػع الهعمقػات شػرح، الشػيباىي: اىظػر. األلهاىيػة إلػِ تيػرجـ ،( ػغير ديػكاف) فػي شػعري بعػض جي
 (.1/266ج) كالشعراء الشعر، قتيبة كابف(، 264ص)

الػدارهي، أبػك فػراس، شػاعر، هػف الىػببلء، هػف أٌػؿ ٌػ( ٌهاـ بف غالب بف  ع ػعة التهيهػي 110( الفرزدؽ)ت(3
 الب ػرة، عظػػيـ األثػػر فػػي المغػػة، كػػاف يقػػاؿ: لػػكال شػػعر الفػرزدؽ لػػذٌب ثمػػث لغػػة العػػرب، كلػػكال شػػعري لػػذٌب ى ػػؼ

ًي . الىاس أخبار ير ييشبَّ يػر األكلػِ، الطبقػة شػعراء هػف ككبلٌهػا. سػمهِ أبي بف بٌز  فػي كالفػرزدؽ الجػاٌمييف، فػي ٌز
ك. اإلسبلهييف  يسػتجير هػف يحهػي الجاىػب، عزيػزى  قكهػً، فػي شػريفنا كػاف كاألخطػؿ، جرير هع األخبار  احب ٌك

 يػدم بػيف يىشػد ال الفػرزدؽ كػاف: الببلغػة ىٍػب شػرح كفػي. جػدُّيي  ككذلؾ، األشراؼ األجكاد هف أبكي ككاف، أبيً بقبر
 كقػد  بػالجمكس لػً فػأذف تهػيـ، هػف طائفػة فثػارت يقيهػً أف الهمػؾ عبػد بػف سػميهاف كأراد قاعػدنا، إال كاألهراء الخمفاء
 شػبابً فػي ييكىػِ كػاف(، كالفػرزدؽ جرير ىقائض: )كاألخبارً  األدبً  كيتيبً  أهَّاتً  كهف(، ديكاف) في شعري بعض جيهع

ػي ،(هكية أبي)بػ . الهائػة قػارب كقػد الب ػرة، باديػة فػي كتػكفي. كغمظػً كجٍػً لجٍاهػة بػالفرزدؽ، كليقِّػب. لػً ابىػة ٌك
، خمكػػاف ابػػف: اىظػػر. هػػذككر الىسػػيب فػػي كاحػػد بيػػت لػػً كلػػيس غػػكاف، زيػػر بالىسػػاء، هشػػتٍرنا ككػػاف. كثيػػرة كأخبػػاري

 (.8/93(، كالزركمي، األعبلـ )ج6/86كفيات األعياف )ج
رير ((4 طىفي حذيفة بف عطية بف جرير(: ٌػ110ت)جى . ع ػري أٌؿ أشعر: تهيـ هف اليربكعي، الكمبيٌ  بدر بف الخى
 غيػر أهاهػً يثبت فمـ - هير ا ٌٌجاءن  ككاف - كيساجمٍـ زهىً شعراء يىاضؿ كمً عهري كعاش. اليهاهة في كهات كلد

ػك عفيفنػا، كاف. كاألخطؿ الفرزدؽ  أجػزاء، ثبلثػة فػي( الفػرزدؽ هػع ىقائضػً) جهعػت كقػد. شػعرنا الىػاس أغػزؿ هػف ٌك
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، كالبحترمِّ  ،(1)الهحدثكفى  ّـَ ثي  ـ.، كال (2)كأبي تهاـو  يستشٍد بأشعاٌر
مىػػػى مػػػذىًب الشػػػعراًء التخييميػػػًة[(3)قىٍكليػػػوي   كال يسػػػتمزـي إذ التخييػػػؿي ًهػػػف ذاتيػػػاًت الشػػػعًر،  : ]عى

   .التحقيؽي 
 تخيػػػؿً  :مأى   يميػػػةً يـ التخًٍ رايقً طػػػِ مىػػػعى  :مأى   لمهػػػذاٌبً   ػػػفةه  [ةً يػػػميالتخي الشػػػعراءً ]: (4)قىٍكليػػػوي 

   .الحقيقيِّ  االشتقاؽً  فً ابي  عمِ سبيؿً الى  التخييؿً  ِ سبيؿً مى عى  كىظـى  ،فً اف الىسيهً  ًً اشتقاقً 
 ًفػيكى  ،اٌى بكسػرً  (ؿً الػذِّ )ف ًهػ الهعجهػةً  الػذاؿً  بفػتحً  كى ٌيػ [(كؿي لي الػذَّ ) كى ىيػ (كتى بي رى التى ) : ]ألفَّ (5)قىٍكليوي 

 .ؿً الذِّ  بىيةي  (كؿه لي ذى  ةه ابى )دى  :(7)يقاؿي  ،ال عكبةً  ضدُّ  كى ٌي كى  ،-ايضن أ–ا ٍى ضهُّ  (6)القاهكسً 
 الهػذككرةً  الهػادةً  فى ا ًهػاسػهن  ةى لىػالذِّ  أرى ـ لىػ [التػرابى  تناسػبي  المسػكنةي ك  ب/137/ؽةي لى الذٍّ ]كى  قىٍكليوي:

هي هى كى  ًٌ هى ىَّ ا  ك  رنا،كال ه د ًي كبلهي  ًي ا يٌك   ضد العز. يى ا 

                                                                                                                                                                               

ـ الشػعراء هػػع كأخبػاري. جػزأيف فػػي( شػعري ديػكاف)ك ػٍزرىة أبػي)بػػػ يكىػِ ككػػاف، جػد ا كثيػرة كغيػػٌر  الشػػعر، قتيبػة ابػػف(. حى
 (.2/119ج) األعبلـ، كالزركمي(، 1/461ج) األدب خزاىة، كالبغدادم(، 1/456ج) كالشعراء

 هطمقنػػػا، بكبلهٍػػـ يستشػػٍد ال(، ٌػػػػ198ت)ىػػكاس كأبػػي(، ٌػػػػ167ت)كبشػػار. الهحػػدثكف: لٍػػػـ كيقػػاؿ( الهكلػػٌدكف، (1
 كقيؿ: يستشٍد بكبلـ هف يكثؽ بً هىٍـ.

 سبلسػؿ) لشػعري يقػاؿ كبيػر، شػاعر: البحتػرم عبػادة أبػك الطػائي، يحيِ بف عبيد بف لكليدٌػ( ا284البحترم)ت ((2
ػػػك(، الػػذٌب ـ أبىػػػاء أشػػػعر كػػػاىكا الػػػذيف الثبلثػػػة أحػػػد ٌك  العػػػبلء ألبػػػي قيػػػؿ. كالبحتػػػرم تهػػػاـ، كأبػػػك الهتىبػػػي،: ع ػػٌر
ىهػػػا حكيهػػػاف، تهػػػاـ كأبػػػك الهتىبػػػي: فقػػػاؿ أشػػػعر؟ الثبلثػػػة أم: الهعػػػرم  حمػػػب بػػػيف) بهىػػػبب كلػػػد. البحتػػػرم الشػػػاعر كا 
. بهىػبب كتكفي الشاـ، إلِ عاد ثـ العباسي، الهتككؿ أكلٍـ الخمفاء هف بجهاعة فات ؿ العراؽ، إلِ كرحؿ( كالفرات

 (،كالبحتػػرم تهػػاـ أبػػي بػػيف الهكازىػػة) كلآلهػدم. تهػػاـ أبػػي حهاسػػة هثػػاؿ عمػِ (الحهاسػػة) ككتػػاب (،شػػعر ديػػكاف) لػً
 حيػػػاة أك الكليػػػد طيػػػؼ) رسػػػتـ السػػػبلـ كلعبػػػد. ديكاىػػػً هػػػف لػػػً كقعػػػت ىسػػػخة ت ػػػحيح فػػػي (الكليػػػد عبػػػث) كلمهعػػػرم
. اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات إليػػً الرجػػكع يحسػػف هػػا كفيٍػػا رسػػائؿ، ككمٍػػا(، البحتػػرم) فػػاخكرم كلرفيػػؽ (،البحتػػرم

 (.8/121(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/175األعياف )ج
 )قكلً(: ساقط في )ؾ(. ((3
4) ).)  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بياًف االشتقاًؽ الحقيقيِّ
(  ألىَّػػً الػػػذَّليكؿ، ككػػاف أ ػػػمً )دربػػكت(، هشػػػتؽ هػػػف  ((5 ( عمػػػِ زىػػة )فىعىميػػػكتو بيػػكتو ذٌػػب سػػػيبكيً إلػػِ أفَّ كمهػػػة )تىرى

ػا هػذٌب أبػك عمػي، كلػـ يقػؿ سػيبكيً أى ػً هشػتؽ هػف )ال ػذا أيضن تػراب(، بػؿ قػاؿ: الدربة، فأبدلكا التاء هكاف الػداؿ، ٌك
رم،  الداؿ هكاف التاء فأبدلكا، هدرب: لمذلكؿ يقاؿ الذلكؿ، هف ألىً التربكت  ككذلؾح ح، كلكفَّ القائؿ بػذلؾ ٌػك الجػٌك

ىهػا، بهفػردي يقػكل ال بعيػد االشػتقاؽ ٌػذا أف عمػـكقاؿ ركف الديف: حا  وخػر فػي كالتػاء الػكاك زيػادة بكثػرة ٌٍىػا يقػكل كا 
بػػػػػكت كرحهػػػػكت كجبػػػػركت رغبػػػػكت: ىحػػػػك هثمػػػػً، (.سػػػػيبكيً، الكتػػػػػاب فعمكؿ) (تربػػػػكت): يقػػػػكؿ سػػػػيبكيً كغيػػػػر، كٌر
رم، ال حاح )ج4/316)ج  (.2/598(، كركف الديف، شرح الشافية )ج1/91(، كالجٌك
 (.1002أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(6
رم، ال حاح )ج(7  (.4/1701( الجٌك
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لىػػةن:(1)يقػػاؿي  ذىالى هىذىلَّػػةن، كى ًذلىػػةه بالكسػػًر، كى لىػػةن بضػػهٍا، كى ذيالى ؿه  : ذىؿَّ يىػػًذؿُّ ذيال  كى ذيالى ٍيػػكى ذليػػؿه، كى ، فى ػػافى ٌى
.  بالضِـّ

بَّػػاهي[ ػػأ– (التربيػػةي ) قىٍكليػػوي: ]أم: رى ـى ل  قمػػيبلن  ال ػػبيِّ  بً ىػػِ جمىػػعى  اليػػدً  ضػػربي  :-ايضن كالهعىػػِ  ،يىػػا
   .بالهقاـً  أىسبي  األكؿي 

ـى   بػذلؾى  هػا  ػرحى ىَّ إ ،كالتػاءي  كالبػاءي  الػراءي  [األصػكؿي  وي : ]كحركفي (2)قىٍكليوي   ،ةً يَّػبً ف الرَّ ًهػ ًي أىَّػ لػئبل يػٌك
  .كالياءي  كالباءي  الراءي  : كؿي األ ًي حركفي  فيككفي 

   .يً كتفسيرً  ،الهذككرً  (ـًٍ لقىٍكلً ) الضهيري  [ي الصحاحً فً  هي قىٍكليوي: ]ذكري 
 .السابؽي  اله دري  -الياءً  بسككفً - كى ٌي  [يتً بً رٍ التَّ قىٍكليوي: ]بً 

نَّمػػا(3)ليػػوي كٍ قى  ـى  : ]كا  يػٍػػػوً  حكػػ ٌيهىا  [بػػذلؾى  سػًػيػػبىػػكى حى أحػػدي ، فػػرجَّ ًً ًي تعػػارضى االشػػتقاؽي ًفيػػ ًي أىىَّػػ حا ػػمي
ًر بغمبًة الزيادًة. ض. مىِ اآلخى   عى
   (.كته بي رى تى )م: أى  قىٍكليوي: ]رجكعي ىىذىا[؛

اٍى بضهِّ  (ةي بى رٍ الدُّ )كى  ،هٍهمةو  م: بداؿو أى  [؛(كته بي رى دى ) صؿي األقىٍكليوي: ]كى 
(4).   

يػٍػػوً  لػـ يختػرٍ  إنَّمػاقىٍكليوي: ] ًً مىػعى  ا غمػطه ذى ٌىػ: (5)مُّ اليزيػد قػاؿى  [ا المػذىبى ذى ىىػ سػًػيػػبىػػكى يػٍػػ  ،ِ سػًػيػػبىػػكى
 .ىتٍػِا .الػداؿً  فى اهكػ اءى التَّػ اك بػدلي أف (،ب، رى دى هيػ) :كؿً لي لمػذَّ  ذ يقػاؿي إ ،ةً بىػرٍ الدُّ  فى ًهػ (كته بيػرى دى ) ًي  مى أ فَّ أى  ًي هذٌبى  فَّ إف

ًي هى كى  (6)ىؼً ي اله لى إً بؿ يتعدل  ًي كبلهي  ًي فٍهى أا هى كى  بالشارحً  ال يختصُّ  ًي كتغميطي  ػكى  ،الشػارحيفى  فى ًهػ ف تبعػ ا هى
ػػ ًي ىقمىػػ ًً عى يػٍػػػ ػػكى  ،الزكائػػدً  ف حػػركؼً ا ًهػػزائػػدن  ًي هػػا يجعميػػ عمػػؿً  بػػابً )ي ًفػػ (7)(ًً كتاًبػػ)ي ًفػػ كػػذلؾى  كى ٌيػػ ف سػًػيػػبىػػكى ا هى

كذكرى  (،الحرؼً  ف ىفسً هً  ًي يجعمي 
ًي      .كبالعكسً  تاءن  الداؿً  بداؿً إِ مى عى  اشتهمتٍ  رى ئىظا ل

ِـّ  (كتي بري السُّػػ)ك ،فه ااهتحػػ :هكحػػدةً ال كسػػككفً  ،السػػيفً  بفػػتحً  كى ٌيػػ [(رً بٍ السَّػػ) فى : ]ًمػػ(8)قىٍكليػػوي   ،بالضػػ
 .هعجهةو  بذاؿو  (ؽي ذً االحى )كى  (،ري بى الخى )ا ذى كى كى 

                                                             
 (.1001( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(1
 : إلِ قكلً: )الباء كالياء(.، ك)ـ(ساقط في )ؾ(( (2
بيكته : )أىمساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((3  (.تىرى
 ( في )ط(: )بضٍها(.(4
 (.332-1/331( اليزيدم، شرح الشافية )ج(5
 في )ط(: )الهص(. ((6
 (.4/316( سيبكيً، الكتاب )ج(7
ك الدليؿ الحاذؽ في سبر الطرقات، فعىد سيبكيً أىَّػً )فيٍعميػكؿه(، كالتػاء أ ػمية،  ((8 ( ٌك كتو اختمؼ في اشتقاؽ )سيٍبري

( هشتؽه هف )السٍَّبر( فأجركا تاءي كها أجرل سيبكيً تاء )تربكت(. شاٌيف، هجهكعة الشافية  كعىد غيري أىًَّ )فيٍعميكته
 (.68-2/67)ج
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 ِ القػكؿً مىػعى  (كتو ري بٍ سيػ) لفػظى  فَّ أى  القػكليفً  بيفى  الفرؽي  [(كتو ري بٍ سي ) :ـيً قىٍكلً  فمً  (كؿه مي عٍ في ): ](1)قىٍكليوي 
ًٍ  كحقيقةه  ،ي التقديرً فً  هختمؼه  األكؿً  ، كحقيقػةه فػي كالتقػديرً  ي المفػظً فً  ي كاحده ىً االث عمِ القكؿً  ًي كلفظي  ،اهى في

ًر. ض. هىا  هجازه في اآلخى ًٌ  أحًد
: ]بأف يككفى هشتقنا[. [(2)قىٍكليوي: ]أىًك إلطَلؽو  ًً  عطؼه عمِ قىكًل

ا ًمفى المَلبسًة[؛: (3)قىٍكليوي  ا بينييمى  .رً قفال رضً ي األفً  كالركاحى  يءى الهج ألفَّ  ]ًلمى
ػػقىٍكليػػوي: ]لً  ػػا بينيي مى  اسػػـً  طػػبلؽً إ ف قبيػػؿً ًهػ م، فٍػػك هجػػاز  ،التعمػؽً  م: عبلقػػةً أى  [؛المَلبسػػةً  فى ا ًمػػمى

ا ( بفتح البلـ عمِ )الهتعمًِّؽ(ؽً الهتعمَّ ) ػكى  ،رضً األ بتمػؾى  خبيػره  الحػاذؽى  ألفَّ   بكسػٌر ( سػهاءى )أ هحػبَّ  ا أفَّ هى
ٌى يَّ إ ًً لهحبتً   اٍى باسهً  بى قِّ لي  :مأى   (4)زه بى ىى  أ/138/ؽ  .اا

ـي  كى ٌيػكى - (أسػهاءى ) فَّ ي أى ًفػ االستشػٍادي  (6)البيػت[ رً خً آى لى إً ى عى دٍ أى : ](5)قىٍكليوي   طمػؽى أ -ًً هحبكبًتػ اسػ
ٌى يَّ إ ًً هبلبستً ل  عميًً   .اا

 (تى رى بٍ سىػ) ي هػادةً ًفػ ذلػؾى ( 9)يً م: لػذكرً أى  لػت[؛إ (8)التػاءى  فَّ ى أى لىػإً  (7)ي الصػحاحً ًفػ شارى أقىٍكليوي: ]ك 
كتنا( بهعىِ الدليًؿ الحاذًؽ.(10)ككذا فعؿى في القاهكسً  (ري بٍ سي ) هادةً  دكفى   ، كلـ يذكٍر )سيٍبري

ًً األكًؿ  : ]أىكلىى كأليؽي[؛(11)قىٍكليوي  مىِ التكجي ًي عى ًً ِ مى ا عى هَّ أك  ،االشتقاؽً  بتحقيؽً ألىَّ ي ىً االثػ التكجيػ
فػػبل  ،الحػػاذؽً  ِ الػػدليؿً مىػػعى  طمػػؽى أ ّـَ ثيػػ ،رً ٍفػػالقى  رضً األ :بهعىػػِ الكضػػعً   ػػؿً أي ًفػػ (كته ري بٍ سيػػ) ف يكػػكفى أى  كى ٌيػكى 

ًً مى عى  طمؽى أ حيىئذو  ًي ألىَّ   االشتقاؽي  يتحقؽى  ًي هً  هشتؽه  ًي ألىَّ   لمهىاسبةً   الهجازً ب ي  .فافٍٍـ  ،ى

                                                             
ًر. ض(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: (1  إلِ قكلً: )هجازه في اآلخى
 ط(، ك)ـ(: )اإلطبلؽ(.( في )(2
 : إلِ قكلً: )ًفي األرًض القفًر(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((3
 ( في )ؾ(: )بزام(.(4
ٌىا(.(5 ًً إيَّا  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لهبلبسًت
 قاؿ الشاعر: ]البسيط[ ((6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزنا ًبأىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىاءى  أيٍدعى  قىبىاًئًم
 

ػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ   تٍ  أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػهىاءى  كى اًئي بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػضى  أٍضػػػػػػػػػػػػػػػحى  أٍسػػػػػػػػػػػػػػػهى
 (.2/67شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج 

رم(7  (.1/251، ال حاح )ج( الجٌك
 في )ـ(: )الفاء(. ((8
 ( )ذكري(: هكرر في )ؾ(.(9

 (.153( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(10
ًي، هشتؽه ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((11  (.فافٍـٍ  ًهى
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 كى ٌيػكى  ،الحقيقػةي  طػبلؽً ي اإلًفػ  ػؿى األ فػؤلفَّ  ،ِكلىػأى  ًي ا ككىيػهَّ أ [يوً فً  ا نحفي مى بً  ليؽي أى ك كلى أى قىٍكليوي: ]
ػػأك  ،ي هجػػازه ىً اِ الثػػمىػػعى  ػػ الكػػبلـى  فػػؤلفَّ  ،ليػػؽي أ ًي ا ككىيػػهَّ  (كته ري بٍ سيػػ)كى  ،رجػػحي أا هى ٌي حػػدي أ اشػػتقاقيفً  بػػيفى  دى ا تػػردَّ فيهى
 .كذلؾى  كؿً ِ األمى عى 

يػٍػػػػوً مىػػػعى  ا المكضػػػعً ذى ي ىىػػػًفػػػ ضى رً تيػػػاعٍ  َـّ قىٍكليػػػوي: ]ثيػػػ  قػػػاؿى : (1)الشػػػريؼً  ي شػػػرحً ًفػػػ [ى سػًػيػػبىػػكى
 ًً يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
ػػلً  كالهىػػاقضً  كى ٌيػػكى  (،كؿه ميػػعٍ في ) (كته ري بٍ سيػػ) :(2) ٌيػػالػػذً  (اكتنػػبي رى تى ) فَّ أى  كى ٌيػػكى ، رى ًكػػا ذي هى  ًي جعمتىػػ كؿي لي الػػذَّ  كى م 

ػػػك (3))الػػذِّؿ( فى ا ًهػػػهشػػتقن  ػػػ التػػرابً  ٌك ػػ عى هى ٍي هى ػػػا بيى ف ًهػػػ( اكتنػػػمي عٍ في ) ف يكػػكفى ِ أى كلىػػػأى  (كته ري بٍ سيػػ)كى  ،البعػػػدً  فى ا ًهػػهى
ًي:  .ىتٍػِا .ِىىػعٍ الهى كى  ي المفػظً ًفػ ايي يَّػإ ًً لهكافقتً  ( رً بٍ السَّ ) فى هً  ًي ي أىَّ فً  يً لظٍكرً  ( كته بي رى تى ) يػٍػػً  فَّ إً كقىٍكليػ –سػًػيػػبىػػكى

ػ كى ٌيػ الترابً  فى هً  (اكتن بي رى تى )ؿ عى جى  (4)-رحهً ا مىػِ رٍ جى ػا تقػدَّـ مه عى مىػِ هى ػا عى ًي تبعنػا لمه ػىًؼ، أهَّ ػ ػا قدَّهى ًكٍفػًؽ هى
: ًإفَّ  ػػػًف )الكتػػػاًب(، فيقػػػاؿي ػػػ) فى ًهػػػ( كتو ري بٍ سيػػػ) اشػػػتقاؽى  عى ػػػهً  بعػػػدى أب لػػػيسى  (رً بٍ السَّ ًً إ ا ذٌػػػبى هَّ  ي اشػػػتقاؽً ًفػػػ ليػػػ

(،ك بي رى تى ) ًي فاأل تو    .ال كاحدن رن جٍ هي  اهى ٍي ف يجريى أى  شب
ػػم: فمكجكدً أى  [؛الزيػػػادةً  بغمبػػػةً  ـى ًكػػػقىٍكليػػػوي: ]حي  ػػػ (،كتو بيػػرى تى ) ي هثػػػؿً ا ًفػػػًٌ  (،كتو بيػػػغى رى )كى  (،كتو بي ٌى رى ػ)كى

 ًي بأىَّػػ ـى ًكػػحي  ،اٌىػػغيرى  كال يحفػػظي  :(5)(الههتػػعً )ي ًفػػ اؿى قىػػ (،كتو ري بىػػجى )كى  (،كتو كيػػمى هى )كى  (،كتو اغي طىػػ)كى  (،كتو هيػػحى رى )كى 
ًً  ًً ك لعدًهػأ ي الكػبلـً ًفػ (كتو ميػعٍ في ) لبعػدً : (6)مُّ اليزد قاؿى  (ركتو بي سي ) ي هثؿً فً  ىتفتٍ اا لهَّ كى  (،كتو مي عى فى )  فى اككػ ،فيػ
ػػ ،اكثيػػرن  (كؿه ميػعٍ في ) ػػ (كبو ىيػػرٍ خي )كى  (،كؼو ري ضٍ غي ػ)كى  ،السػػابقيفً  كجٍيفً تػػال (7)فػػي الهػػذككرةً  أ/138/ؽ الهىاسػػبةً  عى هى
ًً مى عى  ا(كتن ري بٍ سي ) ؿى هً حي     .بالراجحً  خذي األ -ايضن أ– عميًً  ًً ي حهمً فً  رى ٍى ظى كى  ،ي

ػػأ–ا ىىػػٍي ٌى كى  [كثيػػره  (كؿه ميػػعٍ في )]كى  :(8)قىٍكليػػوي  ِ مىػػا عى هى ٌي حػػدي أى  فػػرجحى  (9)فً يي االشػػتقاقًفػػ تعػػارضه  -ايضن
 .الزيادةً  عدـي   ؿى األ كبأفَّ  ،يً كجكدً  لكثرةً   رً خى اآل

                                                             
 (.2/599( ركف الديف، شرح الشافية )ج(1
 (.4/318( سيبكيً، الكتاب )ج(2
ك(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(3  ( )الذؿ ٌك
 )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ((4
 (.1/183ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ج ( ابف(5
 (.1/332الشافية )ج( اليزدم، شرح (6
 ( )في(: ساقط في )ط(. كفي )ط(: )الكجٍيف(.(7
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: عمِ قكلً: )أك هدر. هغرب(. ((8
( في )ط(: )االشتقاقاف(، كال كاب أىٍَّا )االشتقاقيف(  ألىٍَّا هجػركرة، كقػد تكػكف عمػِ لغػة هػف جعػؿ األلػؼ فػي (9

 (: حكلػزـك األلػؼ فػي1/145الهقدرة، قػاؿ السػيكطي فػي ٌهػع الٍكاهػع )جاألحكاؿ الثبلثة كأعرب الهثىِ بالحركات 
 ربيعػة هػف كبطػكف ،الٍجيـ كبىي ،العىبر كبىي ،كعب بف الحارث كبىي ،لكىاىة عزيت هعركفة لغة الثبلثة األحكاؿ

هداف كفزارة كعذرةح.  كبكر بف كائؿ كزبيد كخثعـ ٌك
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ػػ ػػ كى ٌيػػكى  [المػػذككرةً  المناسػػبةً  عى قىٍكليػػوي: ]مى  رضً كبهعىػػِ األ ،بهعىػػِ الػػدليؿً  (كتً ري بٍ السيػػ) ا بػػيفى هى
 .الهبلبسةً  فى هً  رً فٍ القى 

ـٍ (1)قىٍكليػػوي  ػػ [مشػػتؽه  كى ىيػػ يقػػؿٍ  : ]كلػػ ػػالىَّ ) فى ًهػػ ًً اشػػتقاقً  ظٍػػكرً  عى هى ػػالىَّ ) (،ؿً بى ِـّ  ،بػػالفتحً  (ؿي بى  :كالضػػ
ُـّ  ،االسػػػتىجاءً  حجػػػارةي  ػػػكى  (،ةو مىػػػبٍ ىى ) جهػػػعي  -األ هعػػػػػػيِّ  اختيػػػاري - كالضػػػ ػػػ يى ًٌ ػػػف حى ًهػػػ ًي لتىػػػاكى ىى تى  اهى ػػػأى  رو جى  .رو دى ك هى
 .(2)هغرب

ػػػػ كى ىيػػػػقىٍكليػػػػوي: ]كى  ( :(3)ي القػػػػاهكسً ًفػػػػ قػػػػاؿى  [اري غى الصٍّ ػػػػؿي ـي  :هحركػػػػةن  )الىَّبى ػػػػ الحجػػػػارةً  عظػػػػا  ،رً دى كالهى
   .اءً التَّ  بكسرً  (ةو الى بى ىٍ تً )كى  .ىتٍِا (.دو رٍ  ي ػ)كى  (ؿً بٍ الىُّ ػ)ا كى هى ًٍ ِ بً يستىجى   كالحجارةي ، د، ضً  ،اهى ٌي اري ك غى 

ػػذى ٌىػ فيكػػكفي  [بػػذلؾى  : ]قػػاؿى (4)قىٍكليػػوي   القاعػػدةً  ؼي بلخػػ كى ٌيػػكى  ،ِ االشػػتقاؽً مىػػعى  الىظيػػرً  لعػػدـً   اا ترجيحن
  .ض .ؿٍ أهَّ تى  ،الىظيرً  دـً عِ مى عى  االشتقاؽً  ف تقديـً هً  الهقررةً 

ػػنَّ ا  قىٍكليػػوي: ]ك  ػػأى  ا[؛نىػػيي ىى  (ةن لىػػابى نٍ تً ) (5)المصػػنؼي  ا ذكػػرى مى ػػهً  لػػيسى  ًي أىَّػػ عى م: هى ًً  ا ىحػػفي هَّ ًي فيػػ لػػـ    ألىَّػػ
ٌيهىا ِ اشتقاقيفً لى إً  عٍ يرج .، أحد  أرجحي

[(6)قىٍكليػػوي  نَّمػػا ذكػػرى المصػػنؼي ٌيػػكى أفَّ )ًتٍىبىالىػػةن( لىػػـ  : ]كا  ، كى ػػف سػػؤاؿو هقػػدرو ٍىػػفً  يتحقػػؽٍ  جػػكابه عى ا ي
ٌى ٌى ذكرى  ـى مً فى  ،االشتقاقيفً    .ض ؟اىى ٍي ا 

   .اا بيتن ٍى تى بيكِّأٍ ي التً  ةي هى األى  يى ًٌ  [(ةه يَّ رٍّ سي ): ]كى (7)قىٍكليوي 
 ًي  ػمي أك  ،عزيػزه  كى ٌيػكى  (،لرن سيػ) عي ٍهػجي  ،السػيفً  بفػتحً  كى ٌيػ [ةً ارى السَّ  فى مً  ايى نَّ إ :ـيي بعضي  قىٍكليوي: ]كقاؿى 

 (.ةه كى رٍ سى )

                                                             
، كهػػذٌب  ((1 ػػغىاري ػػك ال ِّ لىػػةه(، كقػػاؿ غيػػري: بأىَّػػً )ًتٍفعىالىػػةه( هشػػتؽ هػػف الىَّبىػػًؿ، ٌك ذٌػػب سػػيبكيً إلػػِ أفَّ )ًتٍىبىالىػػةو( )ًفٍعبلى

سيبكيً ٌك الهرجح  ألفَّ )تفعالة( ىادر بعيد هف األكزاف، ك)فعبللة( كثير، فالحهؿ عمػِ الكثيػر أكلػِ  إذ ال تحقػؽ 
 (.1/333ية )جلبلشتقاؽ. اليزدم، شرح الشاف

ًزٌم، الهغرب في ترتيب الهعرب )ج(2  (.1/453( الهيطىرِّ
 (.1060( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
مىِ عدـً الىظيًر، تىأهٍَّؿ. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((4  : إلِ قكلً: )عى
 ( في )ؾ(: )الهص(.(5
ا ٌٍىا. ض(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فمـ ذكٌر
ػك الجهػاع أك هػا يخفػِ، فكزىٍػا  ((7 ا سيدٌا هشتقة هػف )السِّػر( ٌك ي األهىة التي يطٌؤ يَّة( ٌك ذٌب قـك إلِ أفَّ )سيرِّ

( فػي الىسػبة إلػِ  ٌٍػرم، ا  ألفَّ التعبير قد يقع في الىسػب، كهػا قػالكا: )دي )فيٍعًميَّةه(، كضهت سيىٍا هع أفَّ القياس كسٌر
كزف )فيٍعميكلىةو( هف )السِّر( فأبدلكا هف الراء الثالثة ياء لمتضعيؼ، ثـ قمبػكا الػكاك يػاء، الدٌَّر، كقيؿ: أ مٍا )سيٍركيرىةه( ب

ي (فيٍعميكلىةو هغيرة هف ) (ةه فيٍعًمٍيمى )كأدغهكا ثّـَ كسركا ها قبؿ الياء  لمهىاسبة، فكزىٍا  ، كقيؿ: إىٍا هشتقة هف )السِّرىاًة( ٌك
يار، ألفَّ الهرء يختار األهىة لىفسػً، ك  حػدل اليػائيف، كاألكؿ ٌػك الهختػار  الخى كزىٍػا )فىعٍِّيمىػةه( بزيػادة إحػدل الػرائيف، كا 

 (.71-2/70. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج(فىعٍِّيمىةه )، كعدـ (فيٍعميكلىةو )، كقمة (فيٍعًميَّةه )لهىاسبة الهعىِ كالمفظ، ككثرة 



431 
 

ػػكى قىٍكليػػوي: ] ر  قػػاؿى  [م(رً ٍىػػدي ) :كاا قػػالي مى ػػكى كى  :(1)مُّ الجػػٌك  :ةً مى ٍٍ السَّػػ رضً لػػِ األإ ةً بي الىسػػًفػػ اك ا قػػالي هى
(مً ٍٍ سي )    .بالضِـّ  ي،

ًً  كالهػدغـي  الهػدغـي  الػرائيفً  ألفَّ  ( ةه كلىػعي في ) :أف يقػكؿى  ًي  ػكابي  ([ةو كلىػمي عٍ في ) ى كزفً مىػ: ]عى (2)قىٍكليوي   فيػ
مىػِ  مييفً أا بليسى  يى عى ًٌ ًي: ]كى كىذىا قكلي ٌيهىا أ مي، كاآلخري زائده، كالراءي األخيرةي الهىقمبةي ياءن أ ؿه، كى ، بؿ أحد

ًي:  ػف )فيٍعميكلىػةو([، كقكليػ ًي: ]عى ػف )فيعيكلىػةو(، ٌىذىا )فيٍعًمٍيمىةه([، كقكليػ : )فيعٍِّيمىػةه( عى ًي أف يقػكؿى ًقمَّػًة )فيٍعميكلىػةو([  ػكابي ]كى
 كًقمًَّة )فيعيكلىةو(، تأهٍؿ لً.

ػكى  هثػاؿً األ الجتهػاعً  ةن م: كراٌػأى  [؛لمتضػعيؼً  األخيػرًة يػاءن؛ الػراءً  فى ًمػ اك بػدلي أقىٍكليوي: ]  ا:ك ا قػالي هى
(ىَّ ظى تى )   (.فِّ الظى ) فى هً  ٍيتى

امى يي قىٍكليوي: ]ألنَّ 
 (4)الهؤىػثً  ي الكػبلـً ًفػ فى اا كػذى إً  ا الضػهيرً ذى ٌىػ تأىيثي  كيختاري  ،لمق ةً  الضهيري  [(3)

ػػ) :كى ٍحػػىى  ،الهؤىػػثً  ِ ذلػػؾى لىػػإً  راجػػعه  ًي  ألىَّػػالى  ِ الهطابقػػةً لىػػإً ا ق ػػدن  ةو،فضػػم غيػػري  ا ىىػػٌي  كى ٌيػػكى  (،هميحػػةه  ي ٌىػػده ًٌ
ف ، كلـ يسهٍع  ؿً ي األ فً هفعكالن  ىتٍ اف كا  ك  (ةً هى ألػ)ل ػيى زيػده عػالـه(، كا  ًٌ ( يى األهيري بىىىِ غرفةن(، كى ًٌ ( : ىىٍحكى

 كافى القياسي يقتًضي جكازىيي.
ـي )فيعٍَّيمىةو([ د قىػكى  ،رً في ٍ ػالعي  حػبُّ  كى ٌيػكى  (ؽو ٍيػرَّ هي ) ًي لىػ لهجػيءً   ا خطػأه ذى ٌىػ :(5)شػارحي  قػاؿى  قىٍكليوي: ]كعد

ػػػأ– اك قػػػالي  (،رِّ دي  كككػػػبه ) :-ايضن  فػػػي كػػػبلـً  ثػػػاالفً كاله .ىتٍػػػِا .ي البىيػػػةً ًفػػػ التأىيػػػثً  بتػػػاءً   عبػػػرةى الى كى  ا:ك كقػػػالي  م،
يػٍػػػً ػػمىػػعى  كيكػػكفي  :(6)قػػاؿى  ،سػًػيػػبىػػكى ٌى ػػ طػػابً خك البيػػأى ا ىى حػػدثى  (،ؽً ٍيػػرِّ الهي ) ي كػػبلـً ًفػػ قميػػؿه  كى ٌيػػكى  (،ؿه ٍيػػعِّ في )ا ذى ِ   فً عى
(.رِّ دي  كككػػبه ) :العػػربً  ـه  كؿي كاأل .ىتٍػػِا م، ػػلً  اسػػ ػػأ ،الخيػػؿً  فى ًهػػأ/ 139/ؽ ي السػػهفً ًفػػ ذى ًخػػأي ا هى  (رى في ٍ ػػالعي )ا هَّ
ػػػ الػػراءً  (7)فبفػػتحً  ًٍ فً  ي القػػػاهكسً ا ًفػػذى كى ػػي ـه  الشػػارحً  لػػؾى ذى  فتفسػػػيري  ،اهى ػػػ بالثػػػاًىي: الهٍهػػكزي لفظنػػػا أك  كالهػػرادي  ،ٌك

، كقػاؿى  ًً هىعى التقييًد الهذككًر كبلـي أًبي عبيػدو ًي في ، كيخالؼي هىا قالى ػهًَّت الػداؿي (8)أ بلن ( : ًإف ضي : )ديرِّم، قمػتى
: كهػػف  (9)يكػػكفي هىسػػكبنا إلػػِ الػػدارً  ًي لػػيسى ًفػػي كػػبلـً العػػرًب )فيعٍِّيػػؿه(، قػػاؿى لىػػـ تٍهػػٍزيي  ألىَّػػ ( كى مىػػِ )فيٍعًمػػيٍّ عى

(، فاستثقؿى  (10)يٍهزي  ِ ىىػبى  ًي ِ هػا قالىػمىػعى كى  ،ِ الكسػرةً لى إً  ًي بعضى  فردَّ ًهفى القراًء فإىَّها أرادى )فيعُّكؿ( هثؿى )سيبُّكحو

                                                             
رم، ال حاح )ج(1  (.2/662( الجٌك
 )تأهؿ لً(.)ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ( ساقط في(2
 في )ـ(: )ألىٍا(. ((3
 )هؤىث(. ( في )ط(:(4
 (.1/333دم، شرح الشافية )ج( اليز (5
 (.4/268( سيبكيً، الكتاب )ج(6
 في )ؾ(: )فيفتح(. ((7
رم، ال حاح )ج(8  (.1/49( الجٌك
 ( في )ؾ(: )الدر(.(9

 ( في )ؾ(: )ٌهزي(.(10
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ف ا ً ك  التػاءى  فَّ ِ أى مىػعى  الكثيػرى  ال يعارضي  القميؿى  ألفَّ   ي الهق كدً فً  لـ يضرَّ  الثبكتي  ـى مً ك سى لى كى  ،ًي هى بلى كى  الشارحي 
(ةن مىػعي فٍ هى ) فَّ ال تػرل أى أ  اٌىػباعتبارً  الحػاؿي  تمػؼي خقػد ي ي البىيػةً ًفػ لـ تعتبػٍر 

ِـّ  (1) ،كثيػ العػيفً  بضػ  التػاءً  بػدكفً ك  ره
   .ىادره 

 .لمهىاسبةً   اٍى ا قبمى كا هى ككسري  [رَّ مى  امى كا كى دغمي أ]ك : (2)قىٍكليوي 
ػكى ، تٍهػزي  كال تٍهػزي  (ةي كىىػؤي الهى ) :(4)(ال ػحاحً )ي ًفػ قػاؿى  [بػاليمزةً  ف يقػرأى أى  : ]كيجكزي (3)قىٍكليوي   يى ًٌ

أىفى هى كى ) :قاؿى  ّـَ ثي  (،ةه كلى عي فى )
ـٍي تي ىى ؤٍ هيػ ا احتهمػتٍ ذى إً  ،اىنػأى ـ هى ٍي ىى أهأى  :(6)مأى  ( القكـي  (5)

ػكى  ،ـٍي كتي قيػ :(8)مأى   (7)  ف تػرؾى هى
ػػأي  ،ـٍي تى ىىػػهي  :قػػاؿى  ،الٍهػػزةى  ػػكى  ي فػػبلفه اىً تىػػأك  ،ـٍي ىى ك هي ػػكى  :ػػػػػيُّ الكػسائً  اؿى قىػػكى  ،ًي لىػػ كثػػرتٍ ألػػـ  :مأى  ً ىػػأٍ هى  تى ٍىػػأى ا هى هى ا هى
ًً  ،يي ىحػكي  (9)ي القػػاهكسً كًفػ .اىتٍػػِ .ًي لىػ تٍيػأتٍ   ،جػػائزه  التػزاـه  األكؿى  الهػػذٌبى  (11)فَّ إ :(10)شػارحو  لقػػكؿً  ردُّ  كفيػ

ـي  ،ٌهػػزةن  الػػكاكً  قمػػبي  كى ٌيػػكى  ًي  كيفٍػػ ػػأ– هىػػ ًً  الٍهػػزً  فى  ًهػػكػػبل   فَّ أ -ايضن  ،اٍىػػمً عٍ فً  ِ قيػػاسً مىػػعى  (ةو كىىػػؤي هى )ي ًفػػ كتركػػ
   .اجائزن  ف كافى ا ً ك  إليًً   حاجةى الى  ىحكم،  ت رؼه  ٌهزةن  الكاكً  فدعكل قمبً 

 هػػأخكذةن  (ةي ىيػػؤٍ الهي ) ف يكػػكفى أ فىاسػػبى  ،ىسػػافً ِ اإلمىػػعى  قػػؿه ث ًي ألىَّػػ [؛العػػدؿي  (:في كٍ األىػ)فػػ]: (12)قىٍكليػػوي 
ًي     .ثقؿه  -اأيضن – ًي ألىَّ   هى

                                                             
 كفي )ـ(: )هفعؿ(. ( في )ؾ(: )تفعمة(.(1
 )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لمهىاسبة(.( ساقط في (2
اختمفكا في اشتقاؽ )هىؤيكىىةو(، فقالت طائفة: إىٍَّا هف )هاف يهكف(  أم: قاـ بهؤكىتٍـ، ككزىٍا )فىعيكلىػةه(، كأ ػمٍا  ((3

فيٍعمىةه( كاىػت ك الثقؿ، ككزىٍا )هى فػي  )هككىة( بكاكيف، قمبت األكلِ ٌهزة، كذٌب قـك إلِ أىٍَّا هشتقة هف )األٍكًف( ٌك
ػك التعػب، ككزىٍػا  ىىةه( فىقمت حركة الكاك إلِ الٍهزة، ف ات )هىؤيكىىةن(، كقاؿ الفراء: إىٍَّا هف )األيف( ٌك األ ؿ )هٍأكي

ػا– ٍأييىىػةه( ىقمػت حركػة اليػاء إلػِ الٍهػزة، فاىقمبػت اليػاء كاكنا  لسػككىٍا كاىضػهاـ هػا قبمٍػا،  -أيضن فيٍعمىػةه(، كأ ػمٍا )هى )هى
ػػا الهػػذٌب الثػػاىي يمػػـز هىػػً ثػػبلث، ف ػػارت )هؤكىػػةن(، كالػػرا جح ٌػػك الهػػذٌب األكؿ  لمهىاسػػبة المفظيػػة كالهعىكيػػة، أهَّ

اسكاف هتحرؾ، كتحريؾ ساكف، كتغيير بىية، كقكؿ الفراء أبعد، كيمـز هىً أربع، الثبلث الهذككرة، كقمب اليػاء كاكنا. 
 (.  1/335فية )ج(، كاليزدم، شرح الشا73-2/72شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح األى ارم )ج

رم(4  (.6/2198، ال حاح )ج( الجٌك
 ( في )ؾ(: )هأىت(.(5
 ( )أم(: ساقط في )ؾ(.(6
 في )ؾ(: )هكدتٍـ(. ((7
 )أم: قكتٍـ(: ساقط في )ؾ(. ((8
 (.1233( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(9

 (.1/335( اليزدم، شرح الشافية )ج(10
 ( )في(: زائد في )ؾ(.(11
ا ثقؿ(.( ساقط في (12  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ألىً أيضن
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ػػػػرمُّ  ًي م قالىػػالػػذً  [(1)الثقػػؿي  (:في كٍ األى)قىٍكليػػوي: ]ك ػػالدَّ  (في كٍ األى ) :يي كغيػػري  الجػػٌك  ،كالرفػػؽي  ،كالسػػكيىةي  ،ةي عى
ًي  تقكؿي  ػ– كفي كاأل، اكىنػأى  كفى ؤ أى  ىػتى أ :هى ٍيػ فى ًهػ هبػدؿه  كى ٌيػكى  ،الركيػدي  شػيي اله -اأيضن  كفي كاألب/ 139/ؽ ،كفً ال
ػٌي كى  ،كىػيفً أ ذك خػرجى  :تقكؿي  ،رجً خي الجاىبً  أحدي  -اأيضن – ٍىػ ،(2)لم ػحاحً  كالعبػارةي  .اىتٍػِ .ا كالعػدليفً هى ا كفي
ػ– ػػ :كيقػػاؿي  -اأيضن  ،ىسػػافً ِ اإلمىػػعى  ا ثقػػؿه ٍىػػألىَّ   كالعػػدؿي  رجي خػػال كى ٌيػػكى  ،كفً األى  فى ًهػػ (ةه مىػػعٍ في هى ) ةي كىىػػؤي الهى  :مأى   يى ًٌ

   .هتابعه  تفسيره  حيىئذو  بالثقؿً  (كفى األ) يً كغيرً  الشارحً  فتفسيري 
ٌي لى إً  [(كفً األى) مثؿى  فصارى ]: (3)قىٍكليوي   .[فاألكف]: ًً ف قىٍكلً هً  ا تفسيره ىى ِ 

ـي الىَّ  اؿى قىػػ [(ةه مىػػعٍ في مى )ا ذى ى ىىػػمىػػا عى يىػػقىٍكليػػوي: ]ككزني  ظىػػا
ِـّ ب :(4)  كالقيػػاسي  ،العػػيفً  كسػػككفً  ،الفػػاءً  ضػػ

ـي هى كى  العكسي     .ا لمفٍـً ا تقريبن ىى ٌي الضبط ى  ذلؾى  اختارى  ًي كلعمَّ  ،ِ الهيزافً مى عى  ي الكبلـً فً  ًي ا قدهتي هَّ هً  ا يعم
 .األ ؿً  باعتبارً  :مأى   [(ةه مى عٍ في مى )ا ذى ى ىى مى عى ]: (5)قىٍكليوي 

ػكى  :مأى  ؛[األكؿي  قىٍكليوي: ]كالمختاري  ي ًفػ ًً ًبػ حى ك ػرَّ  ،ًً ا بتقديًهػىىػٌي  اله ػىؼي  ًً ِ ترجيًحػلىػإً  ا أشػارى هى
 .الشرحً 

كى ٌي  [(ره فى زي ) :: ]قاؿى (6)قىٍكليوي 
 .(رو فى عٍ جى ػ)كى  كهٍهمتيفً  بهكحدةو  (ؿه دى حٍ بى )كى  ،الفاءً  كفتحً  م،الزا بضِـّ  (7)

 .يىً رتى يَّ  ى  :مأى  ؛ي[نً د تركتى قى لى ]: (8)قىٍكليوي 
 .(يىً تى كٍ رى تى ػ)لً  ثافو  هفعكؿه  كى ٌي كى فنا، خك  رتعشي أ :مأى  ؛[يدي حً قىٍكليوي: ]أى 

                                                             
 في )ـ(: )البقؿ(. ((1
رم، ال حاح )ج(2  (.5/2075( الجٌك
 [.فاألكف]ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ((3
 (.2/249( الىظاـ، شرح الشافية )ج(4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )باعتبار األ ؿ(.(5
ي هعربة هؤىثة، قاؿ زفر بف الحرث: ]الطكيؿ[ ((6 ًىٍيؽه( ٌك ٍىجى  ىص الجاربردم: حكأهَّا )هى

ٍتًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  كى ًىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  تىرى ٍىجى  بىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؿو  ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً ا هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أ   يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى  الع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكرً  فً عى
ٍىا هعربة  ألفَّ الجيـ   ىَّها حكهكا بأى كالقاؼ ال يجتهعاف في كأ مٍا بالفارسية )هف جً ىيؾ(  أم: أىا ها أجكدىي، كا 

(. كأل ػػػػؿ كمهػػػػة 74-2/73كمهػػػػة كاحػػػػدة هػػػػف كػػػػبلـ العػػػػربح. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية، شػػػػرح الجػػػػاربردم )ج
ٍىفىًعيػػؿه( فتكػػكف الهػػيـ كالىػػكف  ػػي: األكؿ: أف تكػػكف أ ػػكلً الجػػيـ كالىػػكف كالقػػاؼ فكزىػػً )هى )هىجىيػػؽ( أربعػػة كجػػكي، ٌك

ػك باطػػؿ لكجػكد زيػػادتيف هتػكاليتيف، ػػك غيػر هكجػكد فػػي كػبلـ العػػرب. الثػاىي: أف تكػػكف أ ػكلً الهػػيـ  زائػدتيف، ٌك ٌك
كالجػيـ كالىػػكف الثاىيػة كالقػػاؼ، فيكػكف رباعي ػػا أ ػمي ا، ثػػـ زيػد فيػػً الىػكف األكلػػِ، ككزىػً )فىٍىعىًميػػؿه(. الثالػث: أف تكػػكف 

اسػي ا. الرابػع: أف تكػكف أ ػكلً أجزاؤي كمٍا أ مية إال الياء، فتككف زىتً )فىًعمىًمٍيؿه( بثبلث الهػات أ ػمية، فيكػكف خه
(. اليػػػزدم، شػػػرح الشػػػافية  الهػػػيـ كالىػػػكف األكلػػػِ كالجػػػيـ كالقػػػاؼ، فتكػػػكف الىػػػكف الثاىيػػػة زائػػػدة، فيكػػػكف كزىػػػً )فىٍعمىًىٍيػػػؿه

 (.337-1/336)ج
 ( في )ؾ(: )ٌـ(.(7
ٍكتىًىي(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((8  : إلِ قكلً: )ثافو ًلػ)تىرى
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:قىٍكليػػوي: ] ػػ–ا ٍىػػعجاهي إ كجػػاءى  ،كالػػداؿً  الجػػيـً  بفػػتحً  كى ٌيػػ [قىػػةي(دى رٍ الجى ) نىٍحػػكى  :اٌىػػف ىحكً ًهػػكى  ،-اأيضن
ػػػػرٍ الجي ) ػػػػكٍ الجى )كى  ،بالهك ػػػػؿو  لقػػػػكـو  (ةي قىػػػػاهً رى الجى )كى  ،خػػػػؼو  فػػػػكؽى  كاسػػػػعه  خػػػػؼه  كى ٌيػػػػكى  (:كؽي هي  ،لمق ػػػػيرً  (1)(ؽي سى
ػػػػ)كى  ِـّ  (ؽي الىػػػػكى الجي )كى  ،القطػػػػفي  (ؽه زى كٍ حى ػػػػ–ا هى ًٌ كبكسػػػػرً  ،اٌى ككسػػػػرً  الػػػػبلـً  كفػػػػتحً  ،الجػػػػيـً  بضػػػػ  ،(2)الكعػػػػاءي  :-اأيضن
ػبلى الجي )كى  ػػ (ؽي ًٌ ػػرٍ م يي الػػذً  لمبىػػدؽً  (طو بً بلى عي ػ)كى  ،الػػبلـً  كتشػػديدً  بكسػػرتيفً  (ؽه مِّػػجً )كى  ،لمجهاعػػةً  (ةي قىػػكٍ الجى )كى  ،ًً ي ًبػػهى

(كٍ جى ػ)كى  بهكحدةو  ؽه(بى كٍ جى )ك ،لدهشؽو  -اأيضن –ا ٍى كبفتحً   ا.ٌى كغيرً  يـً لمظمً  ،براءو  (ؽي رى كٍ الجى )كى  ،لقريةو  (3)ٌىرو
 : ]الطكيؿ[(4)الػػػهػػػازىػػػيُّ  ىشدى أ [(ؽمى بى نٍ مى جى ) :كى حٍ قىٍكليوي: ]نى 

ػػػػػػػػػػػػػػػوي   تيًجيفيػػػػػػػػػػػػػػػو كطػػػػػػػػػػػػػػػٍكرنا طىػػػػػػػػػػػػػػػٍكرنا فىتىٍفتىحي
 

مىٍنبىمىػػػػػػػػؽٍ  ًمٍنػػػػػػػػوي  الحػػػػػػػػالىٍيفً  ًفػػػػػػػػي فىتىٍسػػػػػػػػمىعي    جى
ًً  ي كقتً فً  فٍ مى جى  يً دِّ رى  م:أى [؛ (وً قً افى صٍ )إً : ]كى (5)قىٍكليوي   ىػِ عى ِ هى مىػعى  بػذلؾى  ،يً دِّ رى  ي كقػتً ًفػ ؽٍ مىػبى كى ، فتحػ

 .ًً  التً كأى  الحرؼً  بزيادةً  :مأى   اٍى ىَّ أى 
ِ مىػعى   الهقايسػةى الى  :هعىػايي  م: فمػيسى أى  [؛هً رً خً آى لى ى إً نى عٍ ى مى مى عى  بذلؾى  يحكمكفى  -اأيضن قىٍكليوي: ]كى 

ًً ًفػػ العربػػيَّ  فَّ أى  ػػ ًي حقيػػ ي هثمػػ ػػذى ٍىػػلً  ثبػػتى ف ،اذى كى ىَّ  ،(6)التعريػػؼً  لػػذلؾى  ا ثبػػتى ا هى ػػكا  ػػ ا سػػاغى هى  تقػػديرم،  هػػره أى  كى ٌيػػا كى ذى ٌى
 .  التهريفً  سائؿً هك ًي ألىَّ   هحقؽه  ًي ألىَّ   ِ هحقؽو مى عى  هبىيٍّ  غيري  كاعتبارم، 

ـى  ،الكمهةً  لكزفً  التعرضى : مأى  [؛ذلؾى  ا ثبتى مى : ]إنَّ (7)قىٍكليوي  ٍىػمى عى  كالحكػ  ًً كأ ػالتً  الحػرؼً  فزيػادةي  ،اي
ٌي هى إىَّ   ـ. ًٍ ف كبلهً هً  ها يككفي يف كى ا 

 .هعربةه  يى ًٌ  حيفى  كالزيادةً  باأل الةً  ِ الكمهةً مى عى  يحكـي  ًي ىَّ أى  كى ٌي كى  [المختارً  ى المذىبً لى قىٍكليوي: ]إً 
  :ي عبيدةى ف أبً عى ، (10)تَّكًَّزمِّ ال فً عى  (9)ك عثهافى ِ أبي كى حى  :(8)ي الههتعً فً  قاؿى  [هي غيري  قىٍكليوي: ]كنقؿى 

                                                             
 في )ؾ(: )الجرسؽ(. ((1
 في )ؾ(: )لكعاء(. ((2
 ( في )ط(: )كجكجك(.(3
(، كابػف هىظػكر، لسػاف 1/200(، كالرضي، شػرح الشػافية )ج59اىظر: العكتبي، اإلباىة في المغة العربية )ص ((4

ر في عمـك المغة كأىكاعٍا )ص10/36العرب )ج  (.214(، كالسيكطي، الهٌز
(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بزيادًة الحرًؼ كأى ال(5 ًً  ًت
 : )لمتعريب(.، ك)ـ(( في )ؾ((6
ًٌيى هعربةه(.(7  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حيفى 
 (.169( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(8
 (.1/147ابف جىي، الهى ؼ )ج ((9

 كراك كالشػػػعر بالمغػػػة عػػػالـ هحهػػػد، بػػػف ا عبػػػد هحهػػػد أبػػػك: التَّػػػكًَّزمِّ  ( فػػػي )ط(: الىػػػككم. كفػػػي )ـ(: )الثػػػكرم(.(10
ػك، لؤلخبػار ػػـ تػٌكز، اسػهً فػػارس بػبلد هػػف هكضػع إلػِ هىسػػكب ٌك اختمػؼ فػػي تػاريخ كفاتػػً،  .تػٌكج اليػػـك يسػٌهكىً ٌك

 عهػػر أبػِ عمػػِ سػيبكيً كتػػاب التٌػٌكزمٌ  قػػرأ: الهبػٌرد قػػاؿٌػػ (، 238(، كقيػػؿ: )ت237ٌػػػ(، كقيػؿ: )ت230فقيػؿ: )ت
ـ كالهازىيٌ  الرياشيٌ  هف أعمـ ككاف. هىً بالشعر أعمـ رأيت ها: قاؿ. الجرهيٌ   قػرأ كقػد. عبيػدة أبػِ عػف ركاية كأكثٌر
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 هػرةن  ،فيٍػا العيػكفى  تفقػأي  (2)عػكفو  حػركبى  كاىتٍ  :فقاؿى  ،ـٍي بيىى  كاىتٍ  ف حركبو ا عى أعرابي   (1)أؿى س ًي ىَّ أى 
 .  رشؽي ى كهرةن  ،جىؽي ى

ٌي هً  [هي غيري  : ]كنقؿى (3)قىٍكليوي  ٌي ىى قٍ ىى جى ] :ًً ِ قكلً لى ا إً ىى ف   . العربً  ي لغةً ا فً جىقكىن  ِ اعتدادً مى عى  دليؿه  [ـا
 فى ًهػػػ (4)اًٍ ي اشػػػتقاقً ًفػػػ قػػػد تخمػػػطي  العػػػربى  فَّ ِ أى مىػػػعى  [الفصػػػحاءً  ي اسػػػتعماؿً ًفػػػ وً قىٍكليػػػوي: ]لقمًتػػػ

 : ]الرجز[(5)الراجزً  ِ قكؿً لى رم إً  تالأ ،ـًٍ بلهً ف كى هً  ا ليستٍ ٍى ألىَّ   األعجهيةً 
ػػػػػػػػػػػػػػٍزرىجً  أليٍـّ  الػػػػػػػػػػػػػػدارى  تىٍعػػػػػػػػػػػػػػًرؼي  ىػػػػػػػػػػػػػػؿ  الخى

رَّجً  اليػػػػػػػػػػػػػكـى  فىظىٍمػػػػػػػػػػػػػتً  (6)منيػػػػػػػػػػػػػا   كػػػػػػػػػػػػػالميزى
ػػ) أرادى   ػػالػػذً كى  (افى رى كٍ سى ػػرى الزَّ  بى رً م شى ػػ :أف يقػػكؿى  القيػػاسي  ككػػافى  ،كفى جي ػػزى ) ىػػكفى  ألفَّ   في جى رٍ زى الهي  ،أ ػػميةه  (فى كي رجى

 .(8)يي كغيري  (7)عػػ ػػفػػكرو  ابفي  ذلؾى  قاؿى  ،أعجهيةه  الكمهةى  ألفَّ   اٍى حذفى  ًي لكىَّ 
 (،جو رى خٍ تى ٍسػػهي )ك (،ؽو ًمػػطى ىٍ هي ) :ىحػػكى  ،الهفعػػكؿً  كاسػػـً  ،الفاعػػؿً  كاسػػـً  [ى الفعػػؿً مىػػا عى : ]جارينػػ(9)قىٍكليػػوي 

ًٍ فً  أف يجتهعى  يجكزي  ًي فإىَّ   .  ا زيادتافً هى ي أكل
يػٍػً عميًً  بؿ ىصَّ  م[اليادً  ي شرحً فً  ا ذكرى ذى كى قىٍكليوي: ]ىى  سػًػيػػبىػػكى

 .يي كغيري  (10)
ٍمسىًبٍيؿو  اٍعتىدَّ  فىً فً : ]قىٍكليوي  ًً  ذٌػبى  كىهىا( فىٍعمىًميؿه ) ٌيكى : كقيؿى  [ًبسى ، إليػ ًي  الظػاٌري  األكثػركفى  أشػارى  أىَّػ

ًي  يفٍهػػً كهػػا كاحػػدةو  خبلفيػػةو  إلػػِ ػػ ػػًبيؿو  اٍعتىػػدَّ  فىػػًإف: ]الشػػرحً  فػػي اله ػػىؼً  كقػػكؿي  اآلًتػػي، كبلهي ٍمسى ٌيػػػكى [ بىسى  كى

                                                                                                                                                                               

 .(الىػػػػػكادرك) (،كأفعمػػػػػت فعمػػػػػتك) (،الخيػػػػػؿك) (،األضػػػػػداد(، ك)األهثػػػػػاؿ) :ت ػػػػػاىيفً هػػػػػف .كغيػػػػػري األ ػػػػػهعي عمػػػػػِ
ػة 2/126(، كالقفطي، إىباي الركاة )ج1/66السيرافي، أخبار الىحكييف الب رييف )ج (، كاألىبارم: أبػك البركػات، ىٌز

 (.333-232األلباء )ص
 ( في )ط(: )سهع(.(1
 ( )عكف(: ساقط في )ط(. كفي )ؾ(: )عكر(.(2
 ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )لغة العرب(.(3
 في )ـ(: )اشتقاقً(. ((4
(، كابػػف ع ػػفكر، 79(، كالهحتسػػب )ص1/360الرجػز لػػـ يعػػرؼ لػػً قائػؿ. اىظػػر: ابػػف جىػػي، الخ ػائص )ج ((5

 (.13/197(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج170الههتع الكبير في الت ريؼ )ص
 في )ؾ(. ( )هىٍا(: ساقط(6
 (.1/170( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ج(7
اىظػػر: ابػػف جىػػي، الخ ػػائص  .حفيػػً طػػتخمَّ  األعجهػػي هػػف اشػػتقت إذا العػػرب فكلكػػح: الفارسػػي عمػػي أبػػك قػػاؿ ((8
 (.1/360)ج
ًٍهىا زيادتاًف(.(9  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أكل

 فػػػي يمتقػػػي ال ًي ألىَّػػػ...  الحػػػرؼ ىفػػػس هػػػف هىػػػً فػػػالهيـ هىجىيػػػؽه  كأهػػػا(: ح4/309قػػػاؿ سػػػيبكيً فػػػي الكتػػػاب )ج ((10
 ليست عمِ األفعاؿ الهزيدة في أكلٍا حرفاف زائداف هتكاليافح.كال في ال فات التي  األسهاء
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، ًي  األكثرً  عمِ سمسبيبلن  فىإفَّ  األكثري  قػاؿى  فقػد هرتبنػا، خبلفنا الشارحً  كبلـً  هف تستفيدى  أف كلؾى  ،(فىٍعمىًميؿه ) كزىي
، اسـه  سمسبيبلن  إفَّ : (1)هكيُّ  ًي  لػـ: األعرابػيِّ  ابػفي  كقاؿى  اعجهي، مىػِ القػروف، ًفػي إال أسػهع ، ٌػذا فىعى  ال هعػربه
ًً  يعتػػدُّ  ػػا ٌيػػكى : قيػػؿى  هقابمػػً كعمػػِ. العػػربً  كػػبلـً  ًفػػي أ ػػؿو  إىبػػاتً  فػػي بػػ ًميػػؿه ) فكزىػػً فػػاؤييي، تكػػررت ًههَّ  ،(فىٍفعى

ًً، عمِ كاألكثركفى  ًي  خبلف ػًبيؿو ) تركيػبً  ًفػي زيػدت اليػاءى  أفَّ  (3)الكشػاؼً  ًفػي ككقػع ،(2)(فىٍعمىًميػؿه ) فكزىيػ ٍمسى  ،(سى
ٍمسىبىاؿو )كى  مىػِ كدلَّتٍ  ب/140خهاسيةن، /ؽ الكمهةي   ارت حتِ( سى  حػرؼه  أىٍَّػا كهػرادييي  ،(4)السبلسػةً  غايػةً  عى

ٍىا ال فيٍها كليسى  الكمهةً  ىسخً  ًفي جاءى   .الهعٍكدةً  الزيادةً  حركؼً  ًهف كليستٍ  كيؼى  حقيقةه، زائدةه  أىَّ
 ض.  .ااسي  هخ ِ ٌذا يككفي مى عى فى  [(يؿه مً مى عٍ فى ) كى ىي  :: ]كقيؿى (5)قىٍكليوي 

ًً  م: لػػـ يقػػؿٍ أى  [؛كثػػرً ى األ مىػػعى  (يؿو بً سى مٍ سى ػ)ًبػػ ف لػػـ يعتػػدَّ ا  قىٍكليػػوي: ]كى  ػػهً  ؿى ًعػػبػػؿ جي  ،ـًٍ بقػػكلً  فيػػ ا هَّ
 . يي فاؤي  تكررتٍ 

ػػهى )ِ مىػعى  [(اكننػػقي نٍ جى ) ـى دَّ ]قىػػ: (6)قىٍكليػػوي   كالىسػػبةً  بػػالىظرً  (يػػؽو ىً جى ىٍ هى )ي الحػػرفيف ًفػػ حػػاؿى  فَّ أل ( يؽى اىً جى
ـي  (اكىن قي ىٍ جى )إلِ  ػٍي كحالى  ،ال ػرؼى  باالشػتقاؽً  ىعمػ ػهى )إلػِ  ا بػالىظرً هى ـي  (يؽى اىً جى  ،الهحػضً  إال باالشػتقاؽً  ال يعمػ

ـي  الىكفي  كى ٌي كى  ،اهى ًٌ أحدً  بؿ حاؿي  ـي  كى ٌي كى  ،خرً اآل كحاؿي  ،باالشتقاؽً  يعم  .ًي فمٍذا قدهى  ،الىظيرً  بعدـً  الهي
 كالىػػػكفً  الهػػػيـً  زيػػادةي  ـى ًمػػػعي  (اكىنػػػقي ىٍ جى ) :ـًٍ م: كبقػػكلً أى  [؛هً ى غيػػػرً مىػػػعى  مقػػػدـه  ذ االشػػػتقاؽي قىٍكليػػػوي: ]إً 

ػهى ) ا بخػبلؼً جهيعنػ ف عي  ًي فإىَّػ (،يؽى اىً جى ًي  ـى ًمػكا  ًي  لػـ ىعمػٍـ  باالشػتقاؽً  (يػؽو ىً جى ىٍ هى )ي ًفػ الىػػكفً  زيػادةي  هىػ  أ ػػالةى  هىػ
ػكى  زيادتػافً  االسػـً  ي أكؿً ًفػ ذ ال يجتهػعي إً   الىظيرً  بؿ بعدـً  ،الهيـً   كالحا ػؿي  (،اكىنػقي ىٍ جى ) قػدـى  فمػذلؾى  ،ا سػبؽى هى
ًً  ف اعتػػػػدَّ إ (اكىنػػػػقي ىٍ جى ) أفَّ  ػػػػهى ) أف يكػػػػكفى  كجػػػػبى  بػػػػ  فيتحػػػػدُّ  ،الهقػػػػدـً  باالشػػػػتقاؽً  (7)عهػػػػبلن  (يػػػػؿى اعً فى هى ) (يؽي اىً جى

ٌي  ػػ اهتىػػعى  ًً ًبػػ ف لػػـ يعتػػدَّ ا ً كى  ،اهى هقتضػا ـي  ،رى ًكػػا ذي هى  حيىئػػذو  أف يكػػكفى  فيجػػبي  (يػػؽو ىً جى ىٍ هى )ي ًفػػ الىظيػػرً  عػػدـي  كاإللػػزا
 (،جىقكىاػ)ًبػػ االعتػػدادً  ِ عػػدـً مىػػعى  ًً ًبػػ االعتػػدادى  (8)اله ػػىؼي  رتػػبَّ  فمػػذلؾى  (،يبلن ًمػػعى ىٍ فى ) (يػػؽي ىً جى ىٍ هى )ك (،يػػؿالً عى فى )
 ـ.ٍى فٍ ميي فى 

 .زيادتافً  ِ الفعؿً مى الجارم عى  االسـً  ي أكؿً فً  ذ ال يككفي إً  ؛[النظيرً  : ]بعدـً (9)قىٍكليوي 
 [لخإ ... ـى قدٌ ] :ًً ف قكلً ا هً ىى ا ذكرٍ هى م: لً أى [؛الترتيبي  كقعى  قىٍكليوي: ]فمذلؾى 

                                                             
 (.10/613اىظر: السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج ((1
 ( في )ؾ(: )فعفميؿ(.(2
 (.4/672، الكشاؼ )ج( الزهخشرم(3
 في )ط(: )السبلهة(. ((4
 : إلِ قكلً: )خهاسي ا. ض(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(5
ًي(.، ك)ـ(ساقط في )ؾ( ((6  : إلِ قكلً: )فمٍذا قدهى
 ( في )ؾ(: )عمهبل(.(7
 (.73ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص ((8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كلقكؿ الفراء(.(9
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ًي:  كى ٌي كى  [رَّ ا مى مى لً ] :وي قكلي   .(1)[، كلقكًؿ الفراءً االستعهاؿً  لقمةً ]قىٍكلي
ػػ :ف قيػػؿى إ [(مجانيؽى ػ)بػػ االعتػػدادً  لعػػدـً  قىٍكليػػوي: ]كال كجػػوى  ػػ يػػؿً بً ف قى ًهػػ كيي  جعمتهيػػبلَّ ٌى ًً  طى ًمػػا خي هى  فيػػ

ػػػ ػػػٍي بأىَّ  :جيػػػبى أ (،يجىػػػؽي )كى  (اكىن قي ىٍ جى ػ)كى ػػػلىػػػا إً يىػػػدَّ أا هى ػػػكبلهً  ف أبىيػػػةً ًهػػػ ا لػػػيسى ِ هى  بخػػػبلؼً  (هىفعيػػػؿ) كى ٌيػػػكى  ،ـًٍ
ٌى هً  ًً لجعمً  فمـ يكفٍ  (ؽى يٍ اىً جى هى )  ِ. هعىن  ا القبيؿً ذى ف 

 ي الجهػعً األكلػِ ًفػ الىػكفً  حػذؼى  ألفَّ  ( يػؿه مً عى ىٍ فى ) ًي ِ أىَّػمىػم: عى أى  [؛عميوً  ا يدؿ  مى : ]ككَلىي (2)قىٍكليوي 
ذا كػػافى  ،الىػػكفً  عمػِ زيػػادةً  دؿَّ  ـي  أف تكػػكفى  ال يجػكزي  زائػػدةن  الىػػكفي  كا  ػػ زائػػدةن  الهػػي  زيادتػػافً  ذ ال يجتهػػعي إً  ،اأيضن
ػػهى )عمػػِ  (يػػؽو ىً جى ىٍ هى ) جهػػعى  أفَّ  فثبػػتى  ،ِ الفعػػؿً مىػػالجػػارم عى  غيػػرً  االسػػـً  ي أكؿً ًفػػ ػػهى )ك أى  (يؽى اىً جى  يػػدؿُّ  (ؽى اىً جى

 .(يؿه مً عى ىٍ فى ) ًي عمِ أىَّ 
 .  (يؿىً مى عٍ فى )ك (،يؿمً مى عٍ فى )م: أى  [؛يفى خرً اآل قىٍكليوي: ]كاعتباري 

ػػأى  [؛(4)وً ي ذاًتػػًفػػ (مجػػانيؽ)ى لىػػإً  النظػػرى  فَّ إ َـّ : ]ثيػػ(3)قىٍكليػػوي   االشػػتقاؽً  فً عػػ الىظػػرً  ع قطػػعً م: هى
ىَّ  ،الهقػدـً  ػلً  (يػػؿالً عى فى ) (5)حيىئػذو  هػا اقتضػػِ أف يكػكفى كا  ػا قدَّ هى  ،اٍىػػِ زيادتً مىػعى  هىػػً دؿَّ  الىػكفً  ف أف حػذؼى ًهػػ ًي هى
ـى  كأفَّ   .الىظيرً  لعدـً   أ ميةن  تككفي  حيىئذو  الهي

ي ًفػ ،ي هػذككرو ًفػ ًي أىَّػ اهػذككرن  ًً ف ككًىػًهػ يي كهػرادي  (،يػؽو ىً جى ىٍ هى ) م: فػي بحػثً أى  ؛[أكالن  : ]ذكرى (6)قىٍكليوي 
ػػػهى ) كبحػػػثً  (،يػػػػؽو ىً جى ىٍ هى ) بحػػػثً  ،ا بحثػػػيفً ىىػػػٌي  فَّ أل ( يػػػؽو ىً جى ىٍ هى ) بحػػػثً   ي أبحػػػػاثً  ًفػػػأكالن  ذكػػػرى  ًي ألىَّػػػ ( يؽى اىً جى

 .(اكىن قي ىٍ جى ) كى ٌي  (هىجىيؽ)ي  فً أكالن  الهذككرى  ألفَّ  ( هىجىيؽ)
 .(يؽى اىً جى هى ػ)م: بً أى  [؛وً بً  ف اعتدَّ إً قىٍكليوي: ]

 .(يؽى اىً جى هى ) م: غيرى أى  [؛ذلؾى  قىٍكليوي: ]غيرى 

                                                             
قػػػاؿ الفػػػػراء: إىَّػػػػً هكلػػػػد هػػػف لفػػػػظ الهىجىيػػػػؽ، ال أىَّػػػػً هكضػػػكع فػػػػي لغػػػػة العػػػػرب. اىظػػػر: ابػػػػف جىػػػػي، الهى ػػػػؼ  ((1

 (.147)ص
 في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فعمميؿ كفعمىيؿ(. ( ساقط(2
ػي: يحتهػؿ الكجػً األكؿ، ك  ((3 ًىيػؽو( ثبلثػة أكجػً، ٌك ٍىجى اًىيؽي( يحتهؿ هف الكجكي األربعة التي ذكػرت فػي )هى ٌػك )هىجى

ذا ٌك ال حيح  فىاًعيؿ(، ٌك ك )فىٍىعىًميؿ(، فيككف كزىً )هى فىاًعيؿ(، كيحتهؿ الكجً الثاىي، ٌك ٍىفىًعيؿ(، فيككف كزىً )هى )هى
ًىػػؿ(، كفػػي ٌػػذا الكجػػً ىظػػر  ألفَّ  ػػك )فىٍعمىًىيػػؿ(، فتكػػكف زىتػػً )فىبلى كهػػا ذٌػػب إليػػً سػػيبكيً، كيحتهػػؿ الكجػػً الرابػػع، ٌك

ػػا عػػدـ جػػكاز الكجػػً ذٌػػاب العػػيف كبقػػاء الزائػػد ال يجػػ كز، فكػػاف ال ػػكاب أف يقػػاؿ: )كهجػػاىيؽ يحتهػػؿ كجٍػػيف(، كأهَّ
ك )فىٍعمىًميؿ(  ألىًَّ لك كاف كذلؾ لكاف زىتً )فبلليؿ(. اليزدم، شرح الشافية )ج  (.338-1/337الثالث، ٌك

 ( في )ؾ(: )ذابً(.(4
 )ح(. ( في )ؾ(:(5
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )غير هجاىيؽ(.(6
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ِـّ  كى ٌيػػ (2)[بي كالى الػػد   كى ىيػػ: ]كى أ/141/ؽ (1)قىٍكليػػوي   ًً ًبػػ ِقى تى ٍسػػيي  ،كالىػػاعكرةً  شػػكؿه  :اٍىػكفتحً  ،الػػداؿً  بضػػ
به رَّ عى هي ، الهاءي 

(3)  . 
 . ًً متً لقَّ  ( يؽى اىً جى هى ػ)بً  ف لـ يعتدَّ ا  م: ك أى  [؛الَّ ا ً قىٍكليوي: ]كى 
 (كفه ىي جى ىٍ فىػػ)هى  ًً ًبػ اعتػدَّ  فػإفَّ  (،يفى اىً جى هى ػ)ًبػ لـ يعتدَّ  اذم: إً أى  [؛(كالن مي مى عٍ فى ) (4)(جنكفنم) ]لكافى  قىٍكليوي:

 .ـى ا تقدَّ هى كى  (كؿه مي عى ىٍ فى )
ِـّ - ٍذفيكطي العيػ كى ٌيػ :(5)ي القػاهكسً فً  قاؿى  [(عىٍضرىفكطو ػ)قىٍكليوي: ]كى  ف ًهػ كى ٌيػ، كى اءً ظىػالعً  ري كىػذى ك  ،-بالضػ

ػػػػعى ) :الجهػػػػعي ، ـًٍ بً ئً كركػػػػا الجػػػػفِّ  دكابِّ   بيضػػػػاءي  دكيبػػػػةه  (:كطي في عيػػػػذٍ ال) :(6)كقػػػػاؿى  (،اته كطى في رى ٍضػػػػعى )كى  (،ؼي ارً ضى
ػػػيي  ،ىاعهػػػةه   :الجهػػػعي  ،صى رى ٍبػػػأى  كسػػػاٍـّ  ةه بىػػػيِّ كى دي  ،بػػػالفتحً  :مأى  ( ةي ايىػػػظى العً ) :(7)كقػػػاؿى  ،مالجػػػكارً  ا أ ػػػابعي ٍىػػػبً  ًي بَّ شى

 .  بالكسرً  :مأى  ( اظى عً )
 .-تعالِ اي  ًي رحهى - (8)الشريؼي  السػػيػػدُّ  كى ٌي  [الشارحيفى  بعضي  ]كذكرى قىٍكليوي: 
ػػػىَّ إً  اءفىػػػذ الخى إً  [وي مثميػػػ (ايننػػػنً جى نٍ مى ) فَّ ي أى ًفػػػ]: (9)قىٍكليػػػوي  ٌيػػػهى ِ لىػػػ إً الى  (كفً ىيػػػجى ىٍ الهى )إلػػػِ  بالىسػػػبةً  كى ا 

 ا.جد   ظاٌره  (يؽىى جى ىٍ هى )ِ لى إً  هثميتً بالىسبةً  ألفَّ  ( يفً ىً جى ىٍ الهى )
ػػػىي : ]كى (10)قىٍكليػػػوي   فَّ ا  ك  ،ي األبىيػػػةً ًفػػػ الخػػػبلؼي  ـى تقػػػدَّ  [(يػػػؿو مً عى نٍ فى )كى  (,يػػػؿو مً مى عٍ فى )ى مىػػػا عى ا أف يككنىػػػمى

   .ِ األكؿً مى عى  األكثرى 

                                                             
ىَّهػػػػا كػػػػاف  ((1 ( ... كا  ٍىفىًعيػػػػؿو ػػػػك الػػػػدكالب هثػػػػؿ )هىجىيػػػػؽ( فػػػػي أكزاىػػػػً إال فػػػػي )هى ىيػػػػكف( ٌك ٍىجى ىػػػػص الجػػػػاربردم: حك)هى

( لهجػيء ٌػذا الػكزف  ( )فىٍعمىميػكالن )هىجىكف( هثؿ )هىجىيؽ( لهجػيء )هىجىػيف( بهعىػاي، كلػكال )هىجىػيف( لكػاف )هىجىػكفه
ّـَ هػف جعػؿ الىػكف األ (، ثػ فيكطو كلػِ فػي )هىجىػكف(، ك)هىجىػيف( ا ػمية جهعػً عمػِ )هىػاجيف(، في كبلهٍػـ كػػ)عىٍضرى

ككذا تجهعً عاهػة العػرب، كهػف جعمٍػا زائػدة جهعػً عمػِ )هجػاىيف(ح. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح الجػاربردم 
 (.80-2/79)ج
 (.84( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(2
 ط(: )هغرب(.( في )(3
 في )ط(: )هىجىكىا(. ((4
 (.678أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(5
 (.677الهرجع السابؽ )ص ((6
 (.1313)ص هرجع ىفسً( ال(7
ػ– اعمػـ(: ح2/607قػاؿ ركػف الػديف فػي شػرح الشػافية )ج ((8  ألفَّ  أكلػػِ  كػاف هثمػً (هىجىػيفك): قػاؿ لػك ًأىَّػ -اأيضن

 (ح.هىجىكف)  كرة ال (هىجىيؽ)  كرة هثؿ (هىجىيف)  كرة
 إلِ قكلً: )ظاٌره جد ا(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(:(9

( كػػػ)سىٍمسىبويؿ(، كاألخيػػر ٌػػػك  ((10 : ٌػػك )فىٍىعىًمٍيػػؿه(، كقػػاؿ اآلخػػركف: ٌػػك )فىٍعمىًمٍيػػؿه (، فقػػاؿ قػػـك اختمػػؼ فػػي )ٌخٍىػػدىًريسو
ك هذٌب سيبكيً. الرضي، شرح الشافية )ج ، ٌك  (.1/340(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/355األ حُّ
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ًً  قػد ىػصَّ  :قمػتى  (1)إففى  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى
ػ– (2)  :قمػتي  ؟الفػرؽي هػا فى  (،يػؿه مً عى تٍ فى ) (3)ا(يسنػرً تى ىٍ عى ) عمػِ أفَّ  -اأيضن

 ا. ٍى هي دى عى  كاأل ؿي  ،سو يٍ رً دى ىٍ خى  دكفى  كالغمبةى  الشدةى  :مأى   ةى سى رى تٍ العى  فَّ أى  كى ٌي كى  ،فيًً  ِ الزيادةً مى عى  الدليؿً  ـي قيا
ًً  [ظػػاىره  كى ىيػػقىٍكليػػوي: ]كى  ػػ إلػػِ االعتػػذارً  إشػػارةه  فيػػ  :ًً ي قكًلػػًفػػ التشػػبيًً  ي إطػػبلؽً ًفػػ اله ػػىؼً  فً عى

ًي ا ألىى ٌي  ذلؾى  اله ىؼي  لك ترؾى كى  [يؽو ىً جى ىٍ هى كى  (4)سه يٍ رً دى ىٍ خى كى ]  .  الكتابً  أكائؿي  ًي هى ا قدَّ هى  غىِ عى
ػػػػلً  ؛ايىػػػػػعى : ]مى (5)قىٍكليػػػػوي  ػػػػػيي ا بينى مى  (،كفً ىيػػػػػجى ىٍ الهى )كى  (،يفً ًىػػػػجى ىٍ الهى ) م: بػػػػػيفى أى  [؛المقاربػػػػةً  فى ا ًمػػػػػمى

 .الخهاسيِّ  ي هزيدً فً  ذلؾى  ا قبؿى ا ذكرىى هى كى  بعضو  ىدى عً  به رَّ عى هي  -اأيضن – (ايسن رً دى ىٍ خى ) ع أفَّ هى  (يسً رً دى ىٍ خى ال)كى 
 (6)]هعرفة الزيادة بعدـ الىظير[

 .  الفعؿً  ال فاءى  ،رو في عٍ جى  م: فاءى أى  [؛الفاءً  بضـ   (رو في عٍ جى ػ): ]كى (7)قىٍكليوي 
ًً  .لىػا ،فػبل تقبػؿي  ،ِ الىفػيِّ مىػعى  شٍادةه  ًه ألىَّ   ىظره  فيًً  [(ؿعي فٍ تى ) ليسى  وي أنَّ  كى ىي قىٍكليوي: ]كى   ،ىظػره  كفيػ

ػكى  ،هفتػكحه  ًي كأىَّػ ،الىظيػرً  لعػدـً   الزيػادةً  ثبػاتً إ بػابً  ِ سػدِّ لىػم إً ا يؤدً ىى ٍي ٌى  التعميؿى ا ذى ٌى  ألفَّ   يي اىسػدادى  ا يكجػبي هى
 ض.  .هردكده  كى ٍي فى 

ٍىػػػهً كى  ،ي الشػػػركحً م: ًفػػػأى  [؛وي ٍنػػػعى  جيػػػبى أقىٍكليػػػوي: ]ك   كعبػػػارةي  ،ِ اله ػػػىؼً لىػػػإً  الهىسػػػكبي  ا الشػػػرحي ى
 بخػػبلؼً  ،هضػػبكطةو  غيػػري  الهزيػػدً  أكزافى  فػػإفَّ  ،يً ك فاقػػدً أى  الىظيػػرً  دى اًجػػكى  الزائػػدً  كزفً  بكػػكفً  كال عبػػرةى  :(8)ـً االىظػػ

ِ أعًىػ ،ي الجهمػةً ًفػ هكجػكده  ؿه(عي فٍ تى ) :امىى قي  :ي الجكابً فً  (9)اليزدمُّ  كقاؿى  ،يً غيرً  ي بهعىِ جكابً ًٌ كى  ،األ كؿً 
ف لـ يشتٍٍر  ي الفعؿً فً  ك كائفه ٌي     .غريبه  كى ٌي كى  .اىتٍِ .ي االسـً فً  كا 

                                                             
 (: ساقط في )ـ(.الفرؽي؟ فىها ... ( )فىإف قمتى (1
 (.4/322( سيبكيً، الكتاب )ج(2
ثيقىةي. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3 (: الىاقةي الغميظىةي الكى  (.556( )العىٍىتىريسي
 هػػػف هيٍشػػػتىؽ، كقيػػػؿ: ٌػػػي  .لمعتيقػػػة (خىػػػدريس حىطػػػة): قيػػػؿ كهىػػػً. لقػػػدهٍا  بػػػذلؾ سػػػهيت الخهػػػر،: (الخىػػػدريس) ((4

ػػػًة، سى ٍدرى ػػػػٍر، كلػػػػـ الخى كًهيَّػػػةه  أك تيفىسَّ بىػػػػةه  ري رم، ال ػػػػحاح )جهيعىرَّ (، كالفيػػػركز أبػػػػادم، القػػػػاهكس الهحػػػػيط 3/922. الجػػػػٌك
 (.540)ص

ٍيكى هردكده. ض(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(5  : إلِ قكلً: )فى
ها )عدـ الىظير( إلػِ ثبلثػة أقسػاـ، األكؿ: أف تخػرج الكمهػة عػف األ ػكؿ بتقػدير  ((6 قسـ الهى ؼ كالشارح كغيٌر

األ ػالة، الثػػاىي: أف ال تخػػرج الكمهػػة بػػؿ تخػرج زىػػة أخػػرل لٍػػا عىٍػػا، الثالػث: أف تخػػرج تمػػؾ الكمهػػة عػػف األ ػػكؿ 
 (. 2/81عمِ تقديرم األ الة كالزيادة هعنا. شاٌيف هجهكعة الشافية )ج

7))  ،) (، ك)تىٍرتيػبو ك أف تخرج الكمهة عف األ ػكؿ بتقػدير األ ػالة، هثػؿ: )تىٍىفيػؿو القسـ األكؿ هف )عدـ الىظير(، ٌك
ذا هعدـك في الكبلـ، قػاؿ سػيبكيً: ح ػهً فمك حكهىا بأ الة التاء لـز أف تككف زىتٍها )فىٍعميؿ(، ٌك  التػاء أف لػؾ يبػيف اهَّ

 (.4/315ح. سيبكيً، الكتاب )جؿي في تٍ التى  ككذلؾ ،(رو في عٍ جى ) هثاؿ عمِ الكبلـ في يسل ًي ألىَّ   بي ضي ىٍ التى  زائدة فيً
 (.2/254( الىظاـ، شرح الشافية )ج(8
 (.1/341( اليزدم، شرح الشافية )ج(9
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ـي ]: (1)قىٍكليوي  ـي  :الشارحي  قاؿى  [نوي مً  كيعم  ،(2)(بلن ٍتفي تىػ) فَّ أى  ي الشػرحً ًفػ المػذيفً  كالجكابً  السؤاؿً  فى هً  فيعم
(ابن تي رٍ تى )كى 

ػٍي ألىَّ   الىزاعً  هحؿَّ  ليسى  (3) ػ ا يخرجػافً هى  الىػزاعً  كهحػؿي  ،اٍىػكزيادتً  التػاءً  أ ػالةً  بتقػديرً  األ ػكؿً  فً عى
 .  ِ اله ىؼً مى ا عى اعتراضن  (بتي رٍ تى )ك (،ؿفي تٍ تى : )مأى   فيككىافً  ،التقديريفً  ِ أحدً مى ا عى ٍى ىٍ عى  ا يخرجي يهى فً 

 :(4)(شػرح الهف ػؿ)ي ًفػ اله ػىؼً  قكؿي  يي يؤيدي ب/ 141/ؽ لت[إ يوً ي فً نً ا أمكنى مى  قىٍكليوي: ]كغايةي 
ًي   ،ـًٍ بىيػتً أهػف  كلػيسى  (بلن ميػعٍ فى ) أف يكػكفى  لكجبى  أ ميةن  ك كاىتٍ لى  ًي أىَّ  زائدةن  (بو تي رٍ تى )ي فً  التاءً  ي ككفً فً  كالكج

ػ– (ؿه عيػفٍ تى ) ًي ىَّػإ د يقػاؿي قى كى  :قاؿى  ّـَ ثي  ػ -اأيضن ػ ،ا باالشػتقاؽً إهَّ هَّ ًً مى عى  ًي فحهميػ ،أكثػري  (ؿعيػفٍ تى ) بىػاءى  ا ألفَّ كا   .أكلػِ يػ
ىَّ  ،ي األكؿً فً  داخؿه  الثالثي  فالقسـي  كعميًً  .اىتٍِ ًي  ألهرو  ا أفردى هى كا   .  شكاؿى إ بلى فى  عميًً  سيأتي التىبي

ػ– يرى كىػذى  ،كبً تيػالري  فى ًهػ [(ابنػتي رٍ تى ) فَّ أم اليادً  ي شرحً ر فً كى قىٍكليوي: ]ذى  ػ يي كغيػري  يُّ الهك ػم -اأيضن ف عى
يػٍػً سػًػيػػبىػػكى
   .ا سبؽى هى كى  (6)-رحهً ا– اله ىؼي  إليًً  كأشارى  ،(5)

   .ا بالتهثيؿً  الحن  فبل يككفي  ،باالشتقاؽً  ا يعرؼي هَّ هً  فيككفي  [كبً تي الري  فى : ]مً (7)قىٍكليوي 
 (ترتػب) يءً هجػ هكػافً إل  جيػدو  غيػري  ِ اله ػىؼً مىػعى  ا التشػىيعي ذى ٌىػ [المصػنؼي  وي د جعمى قى قىٍكليوي: ]كى 

   .ِ الثابتً ال بهعىى  ،رى ِ وخى بهعىن 
 عىػػدى  لػػـ يثبػػتٍ  ا االشػػتقاؽى ذى ٌىػ بػػأفَّ  :كاألكلػػِ أف يقػػاؿى  [وً ى اشػػتقاقً لىػػإً  النظيػػرً  ف غيػػرً قىٍكليػػوي: ]ًمػػ

ٍى  ،اله ىؼً   ض. .اىى ٌي  يي ا ذكر ذى فم
ٌي هَّ عى  ًً ف خركجً م: هً أى  ل[؛رى ا تى مى كى  وي قىٍكليوي: ]لكنَّ  ٍن حكهن  ف  حَّ ا  ك  ،الغرضي  كى ا  أف  كلػؾى  ،اا كتكجي

ػػمىػػعى  ًً لتقدًهػػ  الهعػػارضً  االشػػتقاؽً  (8)دي فقػػ الهػػرادي  :تقػػكؿى   ،دليمػػيفً  اجتهػػاعي  ذ ال يهتىػػعي إً   اال هطمقنػػ ،ا سػػكايي ِ هى
 . حيحه  حيىئذو  -اأيضن – ًً بً  فالتهثيؿي  ،االشتقاؽي  ؾى ذل فيًً  دى قً ا في هَّ هً  (به تي رٍ تى )كى 

ًٍ ا ًفػهى كى  (،ِمى عى )بهعىِ  الكاؼي  ل[رى ا تى مى : ]كى (9)قىٍكليوي  ػكى  فٍ كيػ) :ـي قػكل ػمىػف عى كيػ :مأى  ( تى ٍىػأى ا هى ا ِ هى
ًً  ىػػتى أ ًً ىىػػلى  ،عميػػ ػػ هعىػػايي  ذ ي ػػبحي إً   ىظػػره  ا فيػػ  .ضػػركرةو  ف غيػػرً ًهػػ ؿي كَّ أى  ييػػبلى فىػػ ،يً ِ ظػػاٌرً مىػػعى  الكػػاؼً  ع حهػػؿً هى

 ض.
                                                             

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عمِ اله ىؼ(.(1
رم، ال حاح (2  (.4/1644)ج( )التتفؿ(: كلد الثعمب، كالتاء زائدة. الجٌك
ٍىػػػدىبو )ك (،قيٍىفيذو ػػػػػ)كى  (:التٍُّرتيػػػبي ) ((3 ـي  الشَّػػػٍيءي : (جي ، الهيقػػػي ػػػ الثاًبػػػتي ٍىدىبو ػ)ككى ، السُّػػػكءي، كالعىٍبػػػدي  األىبىػػػدي،: (جي ، كالتُّػػػرابي ُـّ ػػػ  كييضى

هيعان : تيٍرتيبان  جاؤيكا: ككذا  (.88الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .جى
 (.2/387الهف ؿ )ج ( ابف الحاجب، اإليضاح في شرح(4
 (.4/315( سيبكيً، الكتاب )ج(5
 )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ((6
ٌيىىا. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((7  : إلِ قكلً: )ذكريي 
 في )ط(: )فقط(. ((8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهف غيًر ضركرةو. ض(.(9
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ِـّ  :مأى  [؛(ؿو أٍ تىػنٍ كي ) كفً ني كى : ]كى (1)قىٍكليوي   :(3)ي القػاهكسً لكػف ًفػ ،ااتفاقنػ: (2)الشػريؼي  قػاؿى  ،الكػاؼً  بضػ
 .الق يري  (ؿو حٍ دى رٍ جً ػ)كى  (ؿي أٍ تى ىٍ الكً )

 ،اٍىػػػكزيادتً  ،الٍهػػػزةً  أ ػػػالةً  احتهػػػاؿً عمػػػِ  م:أى  [؛(الن ألىٍ ٍعػػػفي )أك  (,َلًّ مىػػػعٍ في ) وي كزنيػػػ قىٍكليػػػوي: ]لكػػػافى 
   .األ الةي  كالقياسي 

 زيػادةً  عمػِ تقػديرً  (الن ؤلىٍ ٍعػفي )أك  ،الٍهػزةً  أ الةً  م: عمِ تقديرً أى  [؛(َلًّ مى عٍ في ) وي كزني  : ]لكافى (4)قىٍكليوي 
 .الٍهزةً 

 الىػكفً  فزيػادةي  ،بهعىػايي  (5)(ؿه بيػٍٍ ىى كى ) -اأيضن – جاءً  [(ؿو جي رٍ فى سى ) مثؿى  ي األصكؿً فً  ذ ليسى قىٍكليوي: ]إً 
 ًً ًً  يى ًٍ فى  (ؿو جى رٍ فى سى ػ)كى  الباءً  بفتحً  (ؿه بى ٍٍ ىى كى ) -اأيضن – كجاءى  ،-اأيضن – باالشتقاؽً هعمكهة ه  في ػ– فيػ  زائػدةه  -اأيضن
ـي هى كى  الىظيرً  كلعدـً  ،لذلؾى     .يا سيأتً هَّ هً  ا يعم

ػ ا مثػؿى نىػيي ىى  د  رى ييػ: ]فى (6)قىٍكليػوي  ػػمى ِ مىػػعى  ا فيهػا يخػرجي ىىػككبلهي  ،ِ التقػديريفً مىػعى  هخػرجه  ًي ف أىَّػًهػ [رَّ ا مى
 .  التقديريفً  أحدً 

ـي  كى ىي : ]كى (7)قىٍكليوي   .  -اأيضن – الرجاؿً  فى هً  الضخـي  كى ٌي  [السحابً  فى مً  العظي
يػٍػً قاؿى  ،ا االشتقاؽي ٍى ِ زيادتً مى عى  -اأيضن – يدؿُّ  [(ؿَّ مى عٍ في ) قىٍكليوي: ]لعدـً  سػًػيػػبىػػكى

   (ري خٍ فى ىٍ القي )ا هَّ أكى  :(8)

                                                             
ٍؿه(، كالكاجػػب أف تقػػكؿ ٌػػك  ((1 ( أك )فيٍعػؤلى ػػا )فيٍعمىػػؿ، ػػك إهَّ ( أ ػمية لمػػـز بىػػاء لػػيس هكجػكدنا، ٌك لػك اعتبرىػػا ىػػكف )كيٍىتىػػٍأؿو

( رباعي، زيدت فيً الىكف. ٍٍبيؿ( لػـ يحكػـ فيٍػا بزيػادة الىػكف  ألىَّػً لػك حكػـ بزيػادة الىػكف كػاف كزىػً  )فيٍىعىؿ، ا )كىىى كأيضن
ػػك هىتػػؼ ( ٌك ػػفػػي الكػػبلـ، قػػاؿ سػػيبكيً: ح )فىعىٍمميػػبلن  هثػػاؿ عمػػِ الكػػبلـ فػػي لػػيس ًي ألىَّػػ زائػػدة  فيػػً فػػالىكف (ؿبيػػٍٍ ىى كى ) اكأهَّ

ّـَ ؿجي رٍ فى سى ) ( هكجكد في كبلـ العػرب، ثػ ( فالىكف فيً أ مية  ألفَّ )فىعىٍمبلن ٍٍكىرو ك بخبلؼ )كىىى (ح، فتعيف كزىً )فىىىٍعميؿه( ٌك
ػػك هعػػدـك فػػي ألحػػؽ بػػػ)سفرجؿ( فكزىػػً حيىئػػذو  ء( ٌك ٍىفىسىػػاءي( لػػك قػػدرىا أ ػػالة الىػػكف لكػػاف )فهٍعمىػػبلى ؿه(، ككػػذا )خي )فىعىٍمػػكى

ػػك  ( ٌك ػػك العظػػيـ الجثػػة، لػػك قػػدرت الىػػكف أ ػػبلن لكػػاف )فيٍعمىػػبل  (  ٌك ءى(، ككػػذا )قيٍىفىٍخػػري الكػػبلـ، فيجػػب أف يكػػكف )فيػػٍىعىبلى
(. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية  ، فيجػػػب أف يكػػػكف )فيػػػٍىعىبل  -1/342(، كاليػػػزدم، شػػػرح الشػػػػافية )ج2/84)جهعػػػدـك

 (.4/324(، كسيبكيً، الكتاب )ج343
 (.2/610ركف الديف، شرح الشافية )ج ((2
 (.1/1054ز أبادم، القاهكس الهحيط )ج( الفيرك (3
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )زيادًة الٍهزًة(.(4
ٍٍبىػػؿي ) ((5 ُـّ  ،(الكىىى ػػ ٍٍبىػػًؿ، ًعظػػاـه، شػػجره : بػػاؤيي كتيضى ـي  كالشَّػػعيري  كالكى ػػٍخ الفيػػركز أبػػادم، القػػاهكس الهحػػيط  .السُّػػٍىبيمىةً  الضَّ

 (.1054)ص
مىِ أحًد التقديريًف(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
ٍٍػػػكري ) ((7 ، ،(الكىىى ـي  أك كالًجبػػػاًؿ، قطىػػػعه : السَّػػػحابً  هػػػف كسػػػفرجؿو ـي  هىػػػً، الهيتىػػػراًك ػػػٍخ  الىاقػػػةي : كبٍػػػاءو  الرِّجػػػاًؿ، هػػػف كالضَّ

 (.472الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .الهيًسىَّةي  كالىابي  العظيهةي،
 (.4/324، الكتاب )جسيبكيً ((8
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ًً  فػػالىكفي   بعػػدـً  لبلسػػتدالؿً   بهىػػاؼو  كلػػيسى أ/ 142. /ؽاىتٍػػِ (.رمُّ اخً فىػػقي ) :تقػػكؿي  ؾى ألىَّػػ  زائػػدةه  فيػػ
ػو بطريػؽو  ،الزيػادةً  :مأى   اٍىػتً هعرفى  تح ػيؿي - :(1)شارحو  فقكؿي  ،الىظيرً   -[ـه دَّ قىػهي ] :بلشػتقاؽً ل ًى قىٍكلىػ ضي اقً ىىػتي  رى خى
   .ساقطه 

 فػتحي  :يي كغيػري  حكاٌػا الهك ػميُّ  ،لغػاتو  هىٍهػا ثػبلثي  ي كػؿٍّ ًفػ [(بو تي رٍ تي )كى  (,ؿو ٍنفي تي ) : ]كتاءً (2)قىٍكليوي 
،اهى ٍي كضهُّ  ،كالعكس ،الثالثً  كضُـّ  األكؿً 

 ا.ىى ٌي  الهرادةي  يى ًٌ كى  
ـ   :وً بقكًلػػ قىٍكليػػوي: ]فأشػػارى   بالضػػبطً  ًي ألىَّػػ: مأى  [؛زائػػدةه  اءى التَّػػ فَّ ى أى لىػػإً  العػػيفً  كفػػت ي  التػػاءً  ضػػ

   .ي األ كؿً فً  ًي لى  ال ىظيرى  الهذككرً 
ِ مىػعى  أف يجمػسى  القرف ػاءي  :(4)ك الهٍػدمِّ بيػأى  كقاؿى  [القعكدً  فى مً  ضربه  (:اءي صى في رٍ القي ): ]كى (3)قىٍكليوي 

 ]الرجز[ :(5)ىشدى أك  ًب،األعرا جمسةي  يى ًٌ كى  ،ًً كفيَّ  كيتأبطي  ،ًً بفخذيً  ًي بطىى  كيم ؽي  ،اهىكبن  ًً يٍ ركبتى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىكىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٍرىيمن ٍمبػػػػػػػػػػػػػػػػػا جي  ككى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػٍيَلفى  كقىػػػػػػػػػػػػػػػيسى   ـى  عى  الغيٍمبىػػػػػػػػػػػػػػػا الًكػػػػػػػػػػػػػػػرا

َـّ    ميٍنكٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػا القيرفيصػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػدتى  ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   قىٍمبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىبىًطيًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإال كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  مى
ِ مىػػعى  ك يجمػػسي أى  :(6)ي القػػاهكسً ًفػػ قػػاؿى  لػػت[إ وً ٍيػػتى يى لٍ أى ى مىػػعى  الشػػخصي  أف يجمػػسى  كى ىيػػقىٍكليػػوي: ]كى  

ًً  ًي بطىى  كيم ؽي  ،اب  كىه ركبتيًً   .ًً يٍ فَّ كى  كيتأبطي  ،بفخذي
 .(7)كاألىسىدي  كالرٍِّجمىٍيًف، الكىفٍَّيفً  الغىميظي  :ثمثةه هف ،هكحدةو  ّـَ ثي  ،بهعجهةو  كى ٌي  [(ثو بى نٍ رى شى ػ)قىٍكليوي: ]كى 

ـً  كسػىدي  [ا يػكىـي ذى ىىػ: ]كى (8)قىٍكليوي  ػلى  ًي أىَّػ التػٌك ـ أفَّ  ،أ ػميةه  ًي كحركفيػ ([،ؿو جى رٍ فى سىػ) هثػؿى ] :ا قػاؿى هَّ  تػٌك
 .(ؿو جى رٍ فى سى )ي ا فً هى كى  ا أ ميةه ٍى كمُّ  (بو جى ىٍ لى )أى  حركؼى 

                                                             
 (.1/343( اليزدم، شرح الشافية )ج(1
ػك  ((2 ، كهػف أهثمتٍػا: عىٍػا لٍػا أخػرل زىػة تخػرج بػؿ الكمهػة تخػرج ال أفٌذا ٌك القسـ الثاىي هػف عػدـ الىظيػر، ٌك

ٍف كاف )فيٍعميؿ( هكجكدنا في الكمـ كػ)بيٍرثيف(  لهػا ثبػت زيادتٍػا فػي )تىٍتفيػؿ(، التاء في  )تيٍتفيؿ( ك)تيٍرتيب( ىحكـ بزيادتٍا كا 
( كػ) هػزة  (ًقٍرطىٍعبو ك)تىٍرتيب( بفتح األكؿ، ككذا ىكف )ًقٍىفىٍخرو ٍىفىًسػاء(، ٌك اء( هػع )خي ٍىفيسىػاء( كػػ)قيٍرفي ى (، ك)خي هع )قيٍىفىٍخرو

 ) بو ( )أىلىٍىجى ٍىبىثو ك عكد يتبخر بً-كػ)شىرى  (. 86-2/85هع )أىلىٍىجيكج(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج -ٌك
 (.قىٍمبىا ىىبىًطي اساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((3
رم، ال حاح )ج(4  (.3/1051( الجٌك
ػػا فػػي لسػػاف العػػرب )ج3/1051الرجػػز بػػبل ىسػػبة فػػي ال ػػحاح )ج ((5 ( الػػذم ىقػػؿ عػػف 7/72(، كبػػبل ىسػػبة أيضن

 ال حاح.
 (.548( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
 (.171)ص هرجع السابؽ( ال(7
8).) ؿو ا ًفي سىفىٍرجى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىهى
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ًً أى  [؛(نضربي ) ى مثاؿً مى عى  وي : ]ألنَّ (1)قىٍكليوي   .الفعؿً  ككزفي  العمهيةي  م: ففي
ػػ  ،اٍىػػكفتحً  الىػػكفً  بكسػػرً  (سي جً رٍ الىَّػػ) :(2)ي القػػاهكسً ًفػػ قػػاؿى  [(سي جً رٍ نىػػ) :ـ يقػػكؿي يي قىٍكليػػوي: ]كبعضي

ػػػ ًي مي ٍ ػػػكأى  ،يفً دى ارً البىػػػ كال ػػػداعً  لمزكػػػاـً  ىػػػافعه  ًي شػػػهَّ  :(3)هعػػػركؼه   ذكػػػري  ًً ًبػػػ ِمىػػػطٍ يي  ليمتػػػيفً  ي الحميػػػبً ا ًفػػػهىقكعن
 .اعجيبن  كيفعؿي  ،ًي فيقيهي  ،يفً ىِّ العً 

ػ الػكزفي  ف خػرجى ا  : ]ك (4)قىٍكليوي  ػ بػالخركجً  كال بػأسى  ،عجهػي، أ ًي ألىَّػ [؛األصػكؿً  فً عى   األ ػكؿً  فً عى
 .ي العجهيِّ ال فً  ي العربيِّ فً  الهحذكرى  ألفَّ 

ػ (كسيني الً جى ) قىٍكليوي: ]ككفي  ػلى  ـى مىػالعى  بػأفَّ  :أف يجػابى  كيهكػفي  ا[عممن ًً ا لػـ يت ػرفي هَّ  فٍػك بػاؽو  ،كا فيػ
ًً ـ ت ػرفي ٍي ىَّ إفػ ،الجػىسً  اسـً  بخبلؼً   كؿً األ عفً  بخركجًً  فبل بأسى  ،ا كافى هى كى  ،ًً عمِ عجهتً   ف ػارى  كا فيػ

ػكهً  ، ػكؿً األ فً عى  ًي خركجي  فمـ يجٍز  ،اهن كٍ ـ حي ًٍ كبلهً  ي جىسً فً  ًً مى عى  ا يػدؿي هَّ  عػبلـً ي األًفػ ـ العجهػةى اعتبػارٌي  يػ
  .ض .اٌى غيرً  دكفى  ال رؼى  يهىعي 

كالضػػهير لمهػػذككر هػػف السػػؤاؿ كالجػػكاب  ،(6)ازو إيَّػػ ك ابػػفي ٌيػػ [الفضػػَلءً  بعػػضي  : ]ذكػػرى (5)قىٍكليػػوي 
   .بمفظٍها

ـي  :هٍهمتيفً  بيفى  ىكفو ب كى ٌي  [(كو أٍ ػ)ًحٍنطى قىٍكليوي: ]كى     .-ايضن أ– البطفً  العظي

                                                             
ػك ٌذا ٌك القسـ الثالػث هػف عػد الىظيػر ((1  كالزيػادة األ ػالة تقػديرم عمػِ األ ػكؿ عػف الكمهػة تمػؾ تخػرج أف، ٌك
هػػا زىتػػاف خارجتػػاف عػػف األكف الهعٍػػكدة، فػػيحكـ هعنػػا ( ٌك (، أك )ىىٍفًعػػبلن ػػا يكػػكف )فىٍعًمػػبلن (، فإىَّػػً إهَّ ، هثػػؿ ىػػكف )ىىػػٍرًجسو

يىا بػػً لػػـ ى ػػرفً  ألىَّػػً عمػػِ هثػػاؿ )ىضػػرب(. ككػػذ ػػا أف يكػػكف بالزيػػادة  لكثػػرة الزيػػادة، كلػػك سػػهَّ ا )ًحٍىطىػػٍأك(، فإىَّػػً أهَّ
ػك عظػيـ المحيػة-)ًفٍعمىٍمكنا(، أك )ًفٍىعىٍمكنا( ككمتاٌها خارجتاف، كىظيري في زيادة الىكف )ًكٍىثىػٍأك(  (، كىظيػري  -ٌك ػكه ٌٍ ك)ًعٍىزى

( بزيػادة الٍهػزة كػػ)سىدأك(. شػا ٌيف، هجهكعػة بتقدير أ التٍا )ًقٍرطىٍعػب(، كأجػاز بعػض الشػارحيف أف يكػكف )ًفٍىعىػٍأالن
 (.2/362(، كالرضي، شرح الشافية )ج90-2/88الشافية )ج

 (.548( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(2
 )هعركؼ(: ساقط في )ـ(. ((3
 : إلِ قكلً: )دكفى غيًرٌىا. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((4
ػ (جػاليىكس): كػكف: بيىٍها الفرؽ أف: فالجكاب ىص الجاربردم: ح ((5  لغػة فػي (كعهػرك ،زيػد)كػػ أٌمػً لغػة فػي اعمهن

ا، في يستجاز ال ها فيٍا يستجاز اإلعبلـ أف تقرر كقد العرب، ذكري  جىس اسـ ًي ألىَّ  ( ىرجس) في كذا كليس غيٌر
(، كابػػػف إيػػػاز، شػػػرح التعريػػػؼ بضػػػركرم 2/87بعػػػض الفضػػػبلءح. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح الجػػػاربردم )ج

 (.100الت ريؼ )ص
سىػػٍيف( ٌػػػ681ت)الىٍَّحػػًكمٌ  ازو إيَّػػ اٍبػػف( (6  الهستى ػػرية تػػدريس كلػػي. العربيػػة شػػيخ الػػديف جهػػاؿ العبلهػػة، يػػازإ بػػف اٍلحي

، (اٍلخػػػػػبلؼ ًفػػػػػي اإلسػػػػػعاؼ)ك(، الهطارحػػػػػة كتػػػػػاب: )هىٍػػػػػا ه ػػػػػىفات كلػػػػػً العمهػػػػػاء، أعيػػػػػاف هػػػػػف ككػػػػػاف ببغػػػػػداد،
: حيػاف أبػك قػاؿ، ك)شػرح التعريػؼ( بضػركرم لمت ػريؼ البػف هالػؾ، هعطػي البف الف كؿ شرح في( الهح كؿ)ك

 كالهسػتكفِ ال ػافي الهىٍػؿ، بػردم تغػرم ابػف(، 9/259ج) بالكفيات الكافي، ال فدم: اىظر. تعاليؿ أبك إياز ابف
 (.1/532ج) الكعاة بغية، كالسيكطي(، 5/150ج) الكافي بعد
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ًي  ام: فيهػا ذكرىىػػأى  ؛[نظػػره  فيػػوً : ]كى (1)قىٍكليػوي   يخػػرجي ( كو أٍ طىػػىٍ حً ) فَّ ا  ك  ،عمػػِ التقػديريفً  ًي لىػ ال ىظيػػرى  أىَّػ
 . كالزيادةً   الةً م األعمِ تقديرى 

ِى عى  [(كه مٍ عى نٍ فً ) نئذو يح وي كزنى  فَّ قىٍكليوي: ]أل    . ميةن أ كالٍهزةي  ،زائدةن  الكاكي  ف يككفى أ تقديرً  م
   .-ايضن أ– كبهثمثةو  ،بهثىاةو  كى ٌي كى  [(كو أٍ ثى نٍ كً ) (2)نظيريهي قىٍكليوي: ]

ػأ– (3)ي القػاهكسً ًفػ [ي الصػحاحً ًفػ قىٍكليوي: ]قػاؿى  ػ رجػؿه  :-ايضن ، اةه ٌىػزٍ عً كى  ِ،ٌىػزٍ عً كى  (،ؼو تً كى ػ)كىػ يه زً عى
 .كالىساءً  المٍكً  فً عى  عازؼه  :بالضِـّ  (يُّ ىً اٌى زي عي )كى  ،كٌي زٍ عً كى  ،ٌِى زٍ كعً  ةه،اءٌى زٍ عً كى  (4)كًعٍزٌىايه 

  .زائدةن  كالٍهزةي  ، ميةن أ الكاكي  ف تككفى أ عمِ تقديرً  م:أى   [(ؿه أٍ عى نٍ فً )ك أى : ](5)قىٍكليوي 
 ،كؿي األ كى ٌيػ يً كغيػرً  القػاهكسً  فى ًهػ كالهفٍػكـي  ،سػابؽً لا (كو ٍمػعى ىٍ فً )ِ مىػعى  هعطكؼه  [(ؿه أعى نٍ فً )ك أقىٍكليوي: ]

ًً مى كا عى ا اتفقي هَّ هً  الكاكً  زيادةى  فَّ ب/ إ142/ؽ :(7)اليزدم بؿ قاؿى  ،فيها سيأتي (6)اله ىؼي  جزـى  كبًً     .ي
ػأ– كى ٌي    أم:كدالسِّ  فى هً  [(8)(كو أٍ دى نٍ سً ) هي قىٍكليوي: ]كنظيري  ػ (9)ًً ي كبلًهػكسػيأتي ًفػ (ؿه أعػىف) -ايضن  اهى

 (12)شػارحه  شػارى أد قىػ، كى (11)الشػريؼً  ف شػرحً ًهػكى ، ًي لى  االعتراضً   ؿي أك  ،(10)هػالػػؾو  بػػفً  البدرً  فى ا هً خذن أ ًي يكافقي 
يػٍػػً ي كتػابً فً  فَّ أب يً ِ ردِّ لى إً  سػًػيػػبىػػكى

 طػبلؽى اإل فَّ أل  هىافػاةى  (14)بلفىػ .اىتٍػِ (.كو أٍ طى ىٍ حً ػ)ٌكػ (كٍمػعى ىٍ فً ) (كأٍ دى ىٍ ًسػ) (13)
ًً  ري فيهػػا كفقػتي أكلػـ - ف ثبػتى إ السػابؽى  يػٍػػػً ا هػرادي قطعنػ لػػيسى  -المغػةً  هػػف كتػبً  عميػ ي فًفػػ ،يً بػؿ غيػرً  ،سػًػيػػبىػػكى
ػػٍىدىٍأكي ): (15)القػػاهكسً  ػػ (السِّ ، كالػػدًَّقيؽي الًجٍسػػـً هػػع (ًجٍردىٍحؿو ػ)كى ـي، كالقىً ػػيري ػػًرمءي الهيٍقػػًد ، كالجى : الخًفيػػؼي ، كبٍػػاءو

ًي  ـي الرٍَّأًس، كالذٍِّئبىةي، كٍزىي ، كالعىًظي ًض رىٍأسو ٍمكه )ًعرى    .اىتٍِ (.ًفٍىعى

                                                             
 أ ميةن(.: إلِ قكلً: )كالٍهزةي ، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((1
 )ىظيري(: ساقط في )ط(. ((2
 (.1249( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
اي(: ساقط في )ط(. ((4  )عٌز
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالٍهزةي زائدةه(.(5
 (.83ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص ((6
 (.1/345الشافية )ج ( اليزدم، شرح(7
 )سىدأؿ(.( في )ط(: (8
 (.2/89( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(9

 ( هف كتابً )بغية الطالب(.(10
 (.2/616( ركف الديف، شرح الشافية )ج(11
 (.1/346( اليزدم، شرح الشافية )ج(12
 (.4/269( سيبكيً، الكتاب )ج(13
 ( في )ؾ(، )كال(.(14
 (.43( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(15
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ػػ ىحػػكى  (1)الشػػريؼي  ذكػػرى  [(به ٍعػػطى رٍ قً ) هي نظيػػرى  فَّ  قىٍكليػػوي: ]فىػػ  (،ؿو حٍ دى رٍ ػ)جً ًبػػ رى ظَّػػىى كى  ،الشػػارحي  يي ا ذكػػر هى
ـي  (كأٍ طى ىٍ حً ) فَّ أا هى ًٍ كهقتضِ كبلهً  ،اسهخ ًً ىكىً   الةً أ عمِ تقديرً  الإ ،الىظيرً  عدي  كى ٌيػكى : (2)مُّ اليػزد قػاؿى  ي،

ػ (الطالػبً  ةً يىػغٍ بي )ي فً كى  ،غمطه  ػهى ـى  (كو أٍ طىػىٍ حً ) ال يكػكفي  :(3)قػاؿى  ،ًي ا يىاقضي   ػالةً أ عمػِ تقػديرً  الإ الىظيػرً  عػدي
(ؤلىٍ عٍ فً ) ي الكبلـً فً  ليسى  ًي ىَّ أل  ًً ىكىً  كه

 (.كه مٍ مى عٍ فً )ال ك  (4)
: ففػػ قىٍكليػػوي: ] ػػلً  هطػػابؽو  غيػػري  كى ٌيػػكى  ،فيػػً الشػريؼى  عى ًبػػتى  (5)ت ػػرؼه  فيهػػا ذكػريي  [هً ى آخػػرً لىػػإً  قيػػؿى ا هى

 :قػاؿى  ّـَ ثيػ ،فقػطٍ  الزيػادةً  ِ تقػديرً مىػعى  الىظيػرً  عدـى  هىعى  (الطالب بغيةً )ي فً  ًي ىَّ أ كذلؾى : الديفً  بدري  الشيخي  ذكريي 
ـي  ،اىكىنػ ًً ثاىيػ ككفي  متزـه هف كاكه  ًي ا خاهسي هَّ هً  (ؿو حٍ دى رٍ جى ػ)كى  ِ هثاؿو مى عى  ا جازى هى  ككؿُّ  ػًٍ بزيادتً  كيحكػ  ي جهيػعً ا ًفػهى
ػ ػػكذكرٌي  هػػريفً أل  ف ذلػػؾى ًهػػ ا جػػاءى هى ػػ الشػػريؼي  فىقػػؿى  ،اهى ًً  قيػػؿى ) بمفػػظً  ًي اعتراضى  عمػػِ تقػػديرً  الهىػػعى  كزادى  (،عميػػ
ًي عى  جيػبى أك  ،بمفػظو  هػريفً األ ّـَ ثيػ -ايضن أ–  الةً األ ػبً  ذلػؾى  ردَّ  ّـَ ثيػ ،ىػ ا كقػد ذى ٌىػ ،فميتأهػؿٍ  ،ي الشػرحً ًفػ يا سػيأتهى
ُـّ أ أ/143/ؽ كى ٌيػكى  ،الزىػةً  ك خػركجي ٌي   ىؼي هال يي ا ذكرى هى  فَّ أ التحقيؽي : (6)مُّ اليزد قاؿى   ذً إً  الىظيػرً  ف عػدـً ًهػ عػ

فػبل  ،الىظيػرً  عدـً  بخبلؼً  فيًً  ك لفظيفً أ لفظو  كركدى  زي كِّ جى يي  الخارجي  فالكزفي  ،عكسى  الك  ،كؿى األ الثاىي يستمزـي 
   .اىتٍِ .ِ اله ىؼً مى عى  يي ا ذكرى هَّ هً  شيءه  يردُّ 

   .اثاىين  الىكفي  فيًً  م كقعى الذً  كى ٌي  [ا النحكً ذى ف ىى : ]مً (7)قىٍكليوي 
   .اٍى تً ِ زيادى مى عى  االشتقاؽً  داللةي  حيفى  م:أى  ؛[حينئذو  فيوً  النكفً  قىٍكليوي: ]زيادةي 

  .الزيادةً  ك غمبةي أ االشتقاؽي  كى ٌي كى  [رى آخى  قىٍكليوي: ]بؿ بأمرو 
  .اىى ٌي  يي استحضارى  ا يىفعي ا هى ا قريبن د قدهىى قى كى  ،الشريؼً  ِ السػػيػػدً لى إً  يشيري  لت[إ :ا قيؿى مى قىٍكليوي: ]كى 

ر  قػاؿى  ،الػبلـً  كسػككفً  ،الخػاءى  بفتحً  كى ٌي  [ؼي مٍ الخى  قىٍكليوي: ]فيمزـي   فى ًهػ ردمي الػ (:ؼي ٍمػالخى ) :(8)مُّ الجػٌك
ـى  ّـَ ثيػ ،(9) ػائبو  كمهػةً  ف ألؼً عى  سكتى  :مأ  افن مٍ خى  ا كىطؽى لفن أسكت  :يقاؿي  ،القكؿً   .اىتٍػِ .خطػأو  بكمهػةو  تكمػ

مهاءي الع ًي كتستعهمي 
   .ركضى فاله يخالؼي ا يهى فً  (10)

                                                             
 (.2/615الديف، شرح الشافية )ج( ركف (1
 (.1/345( اليزدم، شرح الشافية )ج(2
 (.2/613ركف الديف، شرح الشافية )ج ((3
 ( في )ـ(: )فعبل(.(4
 ( في )ؾ(: )ي رؼ(.(5
 (.1/345اليزدم، شرح الشافية )ج ((6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )غمبةي الزيادًة(.(7
رم، ال حاح )ج(8  (.4/1354( الجٌك
 في )ؾ(: ) ابية(. كفي )ـ(: ) ائبة(. ((9

 في )ط(: )العرب(. ((10
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 كالهجػركري  ،هعجهػةو  كخػاءو  ،بجيـو  كى ٌي كى  (،بو دى خٍ جي ػ)لً  الهىف ؿي  الضهيري  (2)بمعناه[ كى ىي : ]كى (1)قىٍكليوي 
   (.بو دي ىٍ جي ػ)لً 

ػػأ: ]كى (3)قىٍكليػػوي   بىيػػةً ي األًفػػ كتقػػدـى  ،اك اعتػػدادن أ ،العػػربً   عػػفً م: ىقػػبلن أى  ؛[(بدى ٍخػػجي ) ا ثبػػتى ذى ا إً مَّ
  .الحؽي  كى ٌي  الثبكتى  فَّ أ ٌىاؾى  الشارحي  ـى كقدَّ  ،لؾى ذ يضاحي إ

ـى  دى رى ٍفػأى  ًً جًمػم ألالػذً  هػري األ كى ٌيػ [الزيادةي  ف تشذَّ أال إ: ](4)قىٍكليوي  ػمىػعى  رً ذكبالػ (5)اهػخركجٍ قسػ ا ِ هى
ًً إ شارةي اإل تقدهتً    .لي

   .به رَّ عى ا هي هى ٌي بلى كً كى  ،(6)كشي قي دى رٍ الهى  كى ٌي  [(كشو جي نٍ ٍرزى مى ) ميـً قىٍكليوي: ]كى 
ف ًهػ االبتػداءً  ِ اعتبػارً لىػإً  كال حاجػةى  [الن كَّ اى ] :ًً قكلً ًة م: بقريىى أى  [؛الخمسةً  فى مً  كاحدةه  :مأى قىٍكليوي: ]

   .(7)الشريؼي  ا اعتبرى هى كى  الكمهةً  رً خً و
   .ض .ضعيفةي  لغةه  الكسري  [ف تشذَّ أال ]إ: (8)قىٍكليوي 

ـي  ف كقػعى ا  ك  ًي ىَّػإفى  (جو رً حٍ دى هي ػ)كػ الفعػؿً م: الجارم عمِ أى  [؛مالجار  ي غيرً فً  قىٍكليوي: ]كذلؾى   أكالن  الهػي
ػػكى  ،الخهسػػةً   ػػكؿً األ الحػػركؼً  فى ًهػػ يي كاحػػدي  يكػػكفي   ػػبلن أ ا جعمػػتٍ ذى إً  ككاىػػت بحيػػثي  ـي ٌػػذى  عى هى  بزيػػادةً  ا يحكػػ

   .الهيـً 
   (.ـو جً ىٍ رى حٍ هي ػ)الجارم عميً كى  فً عى  احترازه  [ى الفعؿً مى عى  مالجار  ي غيرً فً  قىٍكليوي: ]كذلؾى 

                                                             
 ( ترتيبٍا في )ط( بعد قكلً: ]أىم: كاحدةه ًهفى الخهسًة[.(1
ك ضرب هف الجػراد، فػيحكـ بزيػادة ىكىػً  ألىَّػً ال ىظيػر لػً عمػِ تقػدير الىػكف  ((2 ( ٌك ٍىديبو ىص الجاربردم: حككػ)جي

ػا ثبػتى )جخػدب( كهػا ركاي األخفػش فكزىػً )فيٍعمىػؿ(  ػك بهعىػاي، كأهَّ ( بفػتح الػداؿ ٌك ٍخػدىبه ذا إذا لـ يثبت )جي كزيادتً، ٌك
، قيػػػؿ: ال ىسػػػمـ أف جىػػػدبنا يكػػػكف فعمػػػبلن عمػػػِ تقػػػدير ثبػػػكت لعػػػدـ الػػػدليؿ العػػػاـ عمػػػِ زيػػػادة ىكىػػػً، كاأل ػػػؿي ا أل ػػػميُّ

جخػػدب، فػػإفَّ االشػػتقاؽ يػػدؿ عمػػِ زيػػادة ىكىػػً  ألىَّػػً هػػف الجػػدب  ألفَّ األرض تجػػدب هػػع الجػػراد عالبنػػا، كيهكػػف أف 
ردم يقػػػاؿ: ٌػػػذا إىَّهػػػا يهػػػتي لػػػك كػػػاف ٌػػػذا اشػػػتقاقنا هحققنػػػا، كلػػػيس كػػػذلؾح. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح الجػػػارب

 (.2/90)ج
(.، ك)ـ()ؾ( ( ساقط في(3  : إلِ قكلً: )يحكـي بزيادًة الهيـً
4).) ا اعتبرى الشريؼي  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىهى
استثىي هف القسـ الثالث هكضعاف تككف الزيادة فيٍها ىادرة، األكلِ: إذا كاىت الهيـ أكؿ الكمهة خاهسة ألربػع  ((5

( ال  ( فيكػػػكف كزىػػػً )فىٍعمىٍىميػػػػكالن ٍىجيكشو أحػػػر أ ػػػمية فػػػي غيػػػر هػػػا يجػػػرم عمػػػِ الفعػػػؿ، فػػػيحكـ بأ ػػػالة الهػػػيـ، كػػػػ)هىٍرزى
( كحرفً األ كؿ ٌي: الهيـ كالراء ك  ٍفعىٍىميكالن الزام كالجيـ كالشيف، كالهيـ أ مية  لشذكذ زيادتٍػا فػي ٌػذا الهكضػع، )هى

ء(، فٍػػك  الى ءه(، كعىػػد سػػيبكيً )فىٍعػػبلى الثػػاىي: هػػا كػػاف ثالثػػً ىػػكف هتحركػػة، كػ)بىٍرىىاسىاء(ػػػ كزىػػً عىػػد ركػػف الػػيف )فىٍعىىػػاالى
 (.93-2/92)ج(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية 4/295رباعي، أ كلً ها سكل األلفيف. سيبكيً، الكتاب )ج

 ( في )ـ(: )الهىردقكش(.(6
 (.2/614ركف الديف، شرح الشافية )ج ((7
 (.الهيـً  بزيادةً  يحكـي )ؾ(، ك)ـ(: ) ( ساقط في(8
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ـي  وي نَّػػػػػ فا ًيػػػػنكنً  قىٍكليػػػػوي: ]دكفى  ، كاآلخػػػػػراًف الشػػػػأفً  ضػػػػهيري  الهى ػػػػكبي  الضػػػػػهيري  [فيػػػػوً  يحكػػػػ
،) ٍىجيكشو   .الكمهةً  باعتبارً  كؿً األ كتأىيثي  لػ)هىٍرزى

(مى عٍ فى ) قىٍكليوي: ]لعدـً  ـي  :(1)  أىم[ميكؿو  .  األ كؿً  سداسيي  كاإللزا
([؛(2)قىٍكليوي  ف هعدكهنا  : ]فكزنيوي )فىٍعمىٍنميكؿه ا–أم: كا   لها تقدـ. -أيىضن

ًً  بػػػؿ ىػػػصَّ  اليػػػادم[ ي شػػػرحً ًفػػػ بػػػذلؾى  قىٍكليػػػوي: ]صػػػرحَّ  يػٍػػػػً عميػػػ  :(3)ًً ي كتاًبػػػًفػػػ قػػػاؿى  ،سػًػيػػبىػػكى
 .  (5)(اءاسى ىى رٍ بى ) ا:ك قالي ، ٌك قميؿه ك  ،(4)ء(الى بلى عٍ فى  )ِمى عى  كيككفي ب/ 143/ؽ

 .ي زائدةن كالباقً  ، ميةن أ كالسيفي  كالىكفي  كالراءي  الباءي  فيككفي  [حرؼو أ ثَلثةي  : ]فيوً (6)قىٍكليوي 
ػلً  هكافػؽه  (8)الىظاـً  كشرحي  ،(7)الشريؼى  رادى أ [الشارحيفى  بعضي  هي ا ذكرى مى قىٍكليوي: ]كى   ،حي ر الشػا ا شػرحى هى

ػػ ا لبيػػافً ىىػػٌي  ًً ي شػػرحً ًفػػ اله ػػىؼي  كلػػـ يتعػػرضً  ػػ فَّ : إ(9)اليػػزدمُّ  كقػػاؿى  ،الكمهػػةً  يً ذً ٌى ، حسػػفي أ الشػػارحي  يي ا ذكػػرى هى
 .اىتٍػِ (.سه ىى مٍ قى ) :قالكا ،ةو ذشا غيري  الهتحركةى  الثالثةى  الىكفى  فَّ أل  هتعذره  ي الحكـً فً  االشتراؾي  لكفَّ  :(10)قاؿ
ػػػػ ،ههىػػػػكعه  كى ٌيػػػػكى  ًٌ ًً  ليسػػػػت بقيػػػػاسو  :مأ  ةه ذشػػػػا يى بػػػػؿ   ابػػػػفي  حى ك ػػػػرَّ  ،ياآلًتػػػػ اله ػػػػىؼً  تقييػػػػدي  كهػػػػا يقتضػػػػي

ػػػٌي كغيري  (12)هػالػػػػػؾو  كابػػػػػفي  (11)عػػ ػػفػػػػػكرو  ػػػقٍ يي  ا فقػػػدى ذى إً  الثالثػػػةً  الىػػػكفً  سػػػككفى  فَّ أبػػػ :اهى كال  ،اٍى بأ ػػػالتً  (13)ِضى
كقػػاؿ  ،ال ذلػػؾى إ  هعىػػِ لمشػػذكذً الى كى  ،ًي خبلفيػػ كالزيػػادةي  ، ػػالةي األ حيىئػػذو  فالقيػػاسي  ،ال بػػدليؿو إ يقضػػِ بالزيػػادةً 

  ةو.قميم (15)لفاظو أي فً  هتحركةن  ثالثةن  قد زيدتٍ  :(14)الػػهػػرادمُّ 

                                                             
 .، ك)ـ(: ساقط في )ط( ( )أم((1
 ( ساقط في )ط(: إلِ قكلً: )لها تقدـ(.(2
 (.4/295( سيبكيً، الكتاب )ج(3
 )ط(: )فعبلال(. ( في(4
 )برىاسا(.( في )ط(: (5
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالباًقي زائدةن(.(6
 (.2/618( ركف الديف، شرح الشافية )ج(7
 (.2/258الىظاـ، شرح الشافية )ج ((8
 (.1/348( اليزدم، شرح الشافية )ج(9

 ( في )ط(: )لكف قاؿ(.(10
 (.175( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(11
 (.88ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((12
 (: )قد يقضي(.( في )ـ(13
 (.3/1345( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(14
 ( في )ط(: )األلفاظ(.(15
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 ٍػػاىَّ أ ـى كتقػػدَّ  ِ.اىتٍػػ .اٍى ي بعًضػػًفػػ ِ احتهػػاؿو مىػػعى  (3)(كبه ىيػػرٍ خي )كى  ،(2)(به ىىػػعٍ قى )كى  ،(1)(يػػؽه ىً رٍ غي ) :اٍىػػىٍ هً 
 (.كتو هي ىى رٍ تى )كى  (،اسو ىى رٍ قي )ي فً  -ايضن أ– زيدتٍ 

ػػػػلً  كػػػػذلؾى  : ]كلػػػػيسى (4)قىٍكليػػػػوي   (،شػػػػرح الٍػػػػادم)ي ًفػػػػ الىػػػػكفً  بأ ػػػػالةً  ف الت ػػػػريحً ًهػػػػ [ا مػػػػرَّ مى
 .(الهف ؿً )كى 

ػػ ]كيؤيػػدي قىٍكليػوي:   ،(5)ا كػػذلؾى ٍىػػزيادتي  دي رً طَّػم: ال تى أى [؛ متحركػػةن  ثالثػػةن  ال تػػزادي  النػػكفى  فَّ أا ا ذكرنىػػمى
ًً إ شارى أا هى كى ] :ًً لقكلً  ًي هى لً كى  [،(6)لخإ اله ىؼي  لي يهي  (،كتو هي ىى رٍ تى )كى  (،اسو ىى رٍ قي )ي فً  ا قده  .  هؿه اتح ًي فتٌك

ػػأ: ]ك (7)قىٍكليػػوي  ػػ [(8)(يػػؿو بً عٍ زى خي ) ؿي ٍثػػمً فى  (ؿه ٍيػػبً أٍ نى كي )ا مَّ  هثمػػةً ي األًفػػ الىػػكفً  زيػػادةى  اله ػػىؼي  ا ذكػػرى لهَّ
ػػأ– زائػػدةه  (يػػؿو بً أٍ ىى كي )ي ًفػػ الىػػكفى  فَّ أ الهػػذككرً  فى ًهػػ ـى ٌِّ كي تيػػفى  الهػػذككرةً    ػػالةً األ ِ تقػػديرً مىػػعى  الىظيػػرً  ـً دلعػػ -ايضن
 (.يؿو بً عٍ زى خي ) مكزا  الةً ي األفً  ًي ىكىى  فَّ أب :اله ىؼي  فأجابى  ،كالزيادةً 

ػػمىػػجػػرل عى  [الخماسػػيٍّ  مزيػػدى  وي مىػػعى جى  وي نَّػػأى مىػػعى  قىٍكليػػوي: ]يػػدؿ   ٌى ـي ظَّػػا الهقتضػػِ الىَّ ذى ِ  ا
 ؿى مَّػػعى كى  ،(9)

(،عً أٍ ىى في )كى  (،يؿو لً أٍ عى في )كى  (،يؿو مً عٍ ىى في ) بعدـً   .  (يؿو مِّ عى في ) ككجكدً  يؿو
ًً  مػِ ذلػؾى ع بػؿ ىػصَّ  [الربػاعيٍّ  ي مزيػدً ًفػ مي شػرح اليػادًفػ قىٍكليوي: ]ذكرى  يػٍػػ  :(10)قػاؿى  ،سػًػيػػبىػػكى

ػ اىتٍِ. كالقيػاسي  .اسـه  كى ٌي كى  (ؿه يٍ بً أىى كي ) :قالكا ،قميؿه  كى ٌي كى  (،يؿو لً أٍ عى في ) ِ هثاؿً مى عى  كيككفي  ف أال إ ِ الهػتفً هقتضى
ػػػػ (ؿي بيػػػػىٍ الكي ) :(11)ي القػػػػاهكسً ًفػػػػ كقػػػػد قػػػػاؿى  ،هحقػػػػؽه  اشػػػػتقاؽه  يثبػػػػتى   .الشػػػػديدي  ال ػػػػمبي  (:طو ًبػػػػبلى عي )كى  (،ذو ػ)قيٍىفي كى

 .فميتأهؿٍ  ،هكضعه  (طو بً بلى عي ػ)كى كى 
ًً  القػػكؿً  اي ٌػػذم: ًفػػأى  [؛يػػوً فً  : ]لكػػفَّ (12)قىٍكليػػوي  ًى  فَّ أل  تعسػػؼه  كالتكجيػػ  ف يكػػكفى أي يقتًضػػ التشػػب

 .ةن أ مي -ايضن أ– الىكفي 
                                                             

، األبػػػيضي  الشَّػػػابُّ : بالضػػػـ (الغيٍرىىٍيػػػؽي ) ((1 هيػػػؿي الفيػػػركز أبػػػادم، القػػػاهكس  .كالغىراًىػػػؽي  كالغىراًىقىػػػة الغىراىيػػػؽي : هػػػعجال الجى
 (.914الهحيط )ص

، كاألىسىدي. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(2 ٍمبي (: الشديدي ال ُّ  (.127( )القىٍعىىبي
 يشػددكىً أك يضهكىً الف حاء فإفَّ  (كبرىي الخي ) اكأهَّ  .بالفتح (كبىي رٍ الخى ) تقؿ كال ،في الخركب لغة (:كبىي رٍ لخي )ا ((3
ىها الىكف، حذؼ هع رم، ال حاح )جالعاهة يفتحً كا   (.4/1507(، ك)ج1/119. الجٌك
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في شرح الٍادم، كالهف ؿ(.(4
 )لذلؾ(. ( في )ـ(:(5
 ( في )ـ(: )آلخري(.(6
7).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كزام )خيزىٍعًبيؿو
(: الباطؿ. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((8 زىٍعبيؿي  (.992)الخي
 (.2/258، شرح الشافية )ج( الىظاـ(9

 (.4/294( سيبكيً، الكتاب )ج(10
 (.1054( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(11
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كقد تككف ًهف غيًرٌىا(.(12
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 (1)]هعرفة الزيادة بغمبة الزيادة[
ػػػ فَّ أل  [كالتضػػػعيؼً  لحػػػاؽً اإل  قىٍكليػػػوي: ]لغيػػػرً  ف ال ًهػػػإ ي ال تكػػػكفي الًتػػػ الزيػػػادةى  ف يبػػػيفى أ ًي غرضى

 ا.ٌى ف غيرً هىٍا كقد تككف هً  قد تككفي  كالتضعيؼً  لئللحاؽً  ي تككفي التً  كالزيادةي  (،سألتهكىيٍا) حركؼً 
 :كلػِكاأل (،لحؽى ػ)أًبػ هتعمػؽه  ف البػاءيفً ًهػ كػؿ، أ/ 144ؽ/ [(رو فى عٍ جى ػ)ًبػ الػَلـً  بزيادةً  لحؽى أقىٍكليوي: ]

 . الهٍهمةً  بسككفً  (:بي  ٍ العى )كى  ،الهيـً  بفتحً  (:ةً راسَّ الهى )ك .لمتعديةً  :كالثاىيةي  ة،يببلمس
ٍي أى  كا[؛ذىبي  كثريفى األ  فَّ  قىٍكليوي: ]ف ًً م: كهى يػٍػ  .  (2)ًً ي كتابً فً  عميًً  ىصَّ  ،ـ سػًػيػػبىػػكى

  ػكرةى  فَّ أِ لىػإً كا ىظػري  كثريفى األ لكفَّ  ،ًي يقكم هذٌبى  الىظيرً  عدـً  رجحافي  [األخفػػشي  قىٍكليوي: ]كقاؿى 
ػػغالبنػػ الحقيقػػيِّ  تضػػعيؼً الِ مىػػعى  تػػدؿُّ  التكريػػرً  ِ مىػػا عى ىىػػٌي  دغػػاـً اإل سػػببى  فَّ ألػػِ ا  ك  ،الزيػػادةً  ةً يػػبىأ غمبػػةً  عى ا هى
ٌىٍىهىًرشنا(  ؿي األ كلك كافى  ،ليس بهكجبو  يً تقديرً   .  ك لـ يسهعٍ أ عى هً سي  )

 .  (شو رً هى ىٍ ٌى ػ)لً  الضهيري  [قىٍكليوي: ]بمعناهي 
 ـ. ًٍ ي كبلهً فً  ال يكجدي  (ؿو مً عَّ فى ) ىظيرى  فَّ أل ؛[النظيرً  : ]بعدـً (3)قىٍكليوي 

ػنٍ ىى ) وي قىٍكليوي: ]أصمي  ًً  فػبل يكػكفي  [(شه رً مى ػ الىػكفي  بػؿ قمبػتً  ،يعىػدى  تضػعيؼه  فيػ ي ًفػ دغهػتٍ أك  ،اهيهن
ًً فً  كليسى  ،التضعيؼي  ـى ٌِّ كي فمذا تي  ،الهيـً   .  تضعيؼه  ي

ـي  ًي ألىَّػػ  ا يمتػػبسي ىىػػٌي كى  [لػػى المػػبسً إ مقىٍكليػػوي: ]يػػؤد ػػىٍ ٌى ) كزفى  فَّ أ ال يعمػػ  (ؿه ًمػػعَّ فى )ـ أ (ؿه ًمػػعَّ فى ) (شو رً هى
 .  دغاـً اإل ِ تقديرً مى عى 

ػػىحًك )ًبػ رادى أ ي[الثػانً  (ـى رَّ كىػ) ي نحكً فً  : ]كالزائدي (4)قىٍكليوي   ،فا ػؿو  ف غيػرً ًهػ العػيفً  هضػعؼى  (ـى رَّ كى
ػػاسػػهن  ػػك فعػػبلن أ (،ـو مَّ سي ػ)ا كػػاف كى ػػهً  ـى ًمػػعي كى  (،حى رَّ فى ػ) كى ًً  ذكػػريي ا هَّ ػػ ؿى ًقػػكىي ، يػػكىسى  هػػذٌبي  فيػػ  كلكػػفَّ  ،كثػػريفى األ فً عى

                                                             
إذا فقد االشتقاؽ، كلـ تخرج الزىة بىفسٍا عف األكزاف، كال بزىة أخرل لٍا، فاالعتبار بالغمبة، فأمُّ حرؼ كاىػت  ((1

زيادتػً أغمػػب فٍػي الزائػػدة، كأكؿ هكضػػع هػف ٌػػذي الهكاضػع الزيػػادة بالتضػػعيؼ فػي هكضػػع أك هكضػعيف هػػع ثبلثػػة 
ك الهكاف الغميظ الهرتفع–حرؼ كاحد كػ)قىٍردىدى(  أحرؼ أ كؿ لئللحاؽ كغيري، فإف كاىت لئللحاؽ، فإهَّا بتكرير  -ٌك

ػػًريس(  ػػك الداٌيػػة الشػػديدة هػػف الهراسػػة، –لئللحػػاؽ بػػػ)جعفر(، أك بتكريػػر حػػرفيف، كتكريػػر الفػػاء كالعػػيف فػػي )هىٍرهى ٌك
ػػي الشػػدة ػػب(  -ٌك ٍب ى ػػك الشػػديد–لئللحػػاؽ بػػػ)سمسبيؿ(، ككتكريػػر العػػيف كالػػبلـ فػػي )عى ى لئللحػػاؽ بػػػ)سفرجؿ(،  -ٌك

ٌىهًَّرش(  ػػػك العجػػػكز–كيكػػػكف لغيػػػر اإللحػػػاؽ كػػػػ) )فىعًَّمػػػؿ( ، كذٌػػػب األكثػػػركف كهػػػىٍـ سػػػيبكيً أف كزف )ٌهػػػرش( -ٌك
ػػػًرش( كال تضػػعيؼ فيػػػً، كال زائػػد، ككزىػػً )فىٍعمىًمػػػؿ(.  ٌىٍىهى شػػاٌيف، هجكعػػػة بتضػػعيؼ العػػيف، كقػػػاؿ األخفػػش: أ ػػمً )

 (.96-2/94الشافية )ج
 (.4/298بكيً، الكتاب )جسي ((2
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عمِ تقدير اإلدغاـ(.(3
إلػػػِ أفَّ الزائػػػد الحػػػرؼ األكؿ، كهػػػذٌب األكثػػػريف أىَّػػػً الثػػػاىي، كهػػػىٍـ يػػػكىس، كابػػػف  -رحهػػػً ا–ذٌػػػب الخميػػػؿ  ((4

 األكلػِ: فقػاؿ الزائدة؟ أيتٍها (مـه سي ): فقمت الخميؿ سألتجىي، كالفارسي، كهذٌب سيبكيً ت كيب األهريف، فقاؿ: ح
ػػكٍ فى ) فػػي ثػػكاىي يقعػػف كاأللػػؼ كاليػػاء الػػكاك ألفَّ  الزائػػدة  ٌػػي  (فعػػؿٍّ )ك (،فعمػػؿو ) فػػي كقػػاؿ .(ؿعىػػيٍ فى )ك (،ؿاًعػػفى )ك (،ؿعى
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 ابػفي  ًً ًمػقٍ ِ ىى مىػعى  يػكىسى  كقد عمؿى  ،مبالهساكً  تعميؿه  ًً بً  فالتعميؿي  ،-ايضن أ– (دى دى رٍ قى ) :ي ىحكً فً  (1)جارو  الخبلؼى 
اليػػاءى  فَّ أبػػ (2)عػػ ػػفػػػػكرو 

ػػٌي كى - كالػػكاكى  (3)  ي ىحػػكً ًفػػ يفً تهتحػػرك يفً تثػػالث كقعتػػا زائػػدتيفً  -الزكائػػدً  هٍػػاتً أف ا ًهػػهى
ػػ) ف ىحػػكً ذا جعمىػػا الثػػاىي ًهػإفػ ة(،يىػػرً فٍ عى )كى  (،رى كى ٍٍػػىى كى ) ي ىحػكً ًفػػ كػػذلؾى  كرابعتػيفً  (،رى كى ٍٍػػجى ك) (،رى يىػثٍ عى )  (،ـى رَّ كى
ػٍي ا هكقعى كاقعنػ كػافى  الزائدي  كى ٌي  البلـً  بتضعيؼً  )ًبمِّز(كى  ػكى  الخميػػػؿي  كعمػؿى  ،ا فيهػا ذكػرى هى ػأ– ًي ا ىقمىػهى  بىحػكً  -ايضن

ػػ) ىحػػك يًفػػ سػػاكىةن  ثاىيػػةن  لػػؼً ألكا كالػػكاكً  اليػػاءً  كقػػكعي  كى ٌيػػكى  ،ذلػػؾى  ػػ)كى  (،ؿى قى يٍ  ى ػػكى ك) (،رى ٌى كٍ جى ًٌ  (4)ثػػةن لكثا (،ؿو ا
ػعى )كى  (،يبو ضً قى ) ي ىحكً فً  كذلؾى  ًً  ّـَ ف ثيػًهػكى  (،اؿو هى ًشػ)كى  (،كزو جي يػٍػػ  ًي سيػىِّ ؤى تي  ،اههكىنػ القػكليفً  فى  ًهػكػبل   رأل سػًػيػػبىػػكى

ػػٌي فجكزى  ،الىظػػائري  ٌي  :(5)كقػػاؿى  ،اهى ػػكبل ػػكى  (7)هػالػػػػؾو  ابػػػػفً  ف كػػبلـً ًهػػ صى مخػػم تكالػػذً  .هػػذٌبه (6)ك ا  ػػكابه هى ف هى
ـي  الخػػبلؼً  فى ـ ًهػػٌي عىػػدى  ي الهختػػارً ًفػػ ًي تبعىػػ ػػ) ف بػػابً ًهػػ الهكػػررً  فى ًهػػ (8)ًً بزيادًتػػ فيهػػا يحكػػػ  (،دى دى رٍ قىػػػ)كى  (،ـى رَّ كى
ػػػىٍ عى قٍ )اكى  (،سى ػػػبٍ  ى عى )كى  سى (، ى ػػػرٍ هى )كى  بو ػػػىحكً كى  (يسو رً هى ـي  ًي ىَّػػػػأ كى ٌيػػػ ،اٌى  ي ىحػػػػكً ًفػػػ ي كالثالػػػثً الثػػػاىً  بزيػػػادةً  يحكػػػ
ػػبٍ  ى عى ) ػػػ) ى بو  ى ػػرٍ هى )ي ًفػػ كالرابػػعً  كالثالػػثً  (،حو هى حٍ هى ( كى ي ي ًفػػالثػػاىً  فَّ ا  ك ب/ 144/ؽ (،يػػتو رً هى رٍ هى )كى  (،يسو رً هى

 ا التف ػيؿي ذى ٌىػكى  :قػاؿى ، ػػػافى بػك حيَّ أ الشػيخي  ذلػؾى  ىقػؿى  ،كلِ بالزيادةً أ (ـى مَّ عى ) ي ىحكً فً  كؿي كاأل (،سى سى ىٍ عى اقٍ ) ىحكً 
ػػػىَّ ا  ك  حػػػدو أل ذٌبناهػػػ لػػػيسى  ٌيػػػهى ـي أكال  :(9)الجػػػيشً  ىػػػاظري  قػػػاؿى  ،ثالػػػثو  قػػػكؿو  ثي احػػػدإ كى ا  ػػػ عمػػػ ـي ا الػػػذً هى  ًً ًبػػػ م يحكػػػ

 اىتٍِ . (.زو مِّ بً ) ي ىحكً فً  اله ىؼي 

                                                                                                                                                                               

ها اليػزدم،  .(حشػهاؿ)ك ،(عثيػرو )ك ،(جػدكؿو ): ىحػك ثكالػث يقعػف كاأللػؼ كاليػاء الكاك ألفَّ  الزائدة  ٌي األكلِ: كىحٌك
 (.4/329(، كسيبكيً، الكتاب )ج1/351شرح الشافية )ج

 ( في )ـ(: ) ار(.(1
 (.202ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((2
 ( في )ـ(: )التاء(.(3
 في )ـ(: )ثالث(، كفي )ط(: )ثبلثة(. ((4
 (.3/620( سيبكيً، الكتاب )ج(5
 ( في )ؾ(: )أك(.(6
 (.297ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((7
8) ًً ًي  ٌيكى ...  الهكررً  ًهفى  ( )بزيادًت  (: ساقط في )ؾ(.يحكـي  أىَّ
 ٌػػػ( هحهػػد بػػف يكسػػؼ بػػف أحهػػد، هحػػب الػػديف الحمبػػي ثػػـ اله ػػرم، الهعػػركؼ778 -ٌػػػ 697( ىػػاظر الجػػيش)(9

 كلػي أف إلػِ ترقػِ. بالقػاٌرة ككفاتػً كهكلػدي حمػب، هػف أ ػمً حيػاف، أبي تبلهيذ هف بالعربية، عالـ: الجيش بىاظر
 تهٍيػد: )كألػؼ. العمػـ طمبػة سػيها كال يق ػدي هػف كهسػاعدة الهػركءة فػي غيػري كفػاؽ. اله ػرية بالػديار الجػيش ىظر

 الكتػاب ثىايػا فػي كلػً(، ٌػػ745ت)حيػاف أبػا هقدهتػً فػي اهتػدح الىحك، في( هالؾ البف الػػتسػػػٍػػػيػػؿ) كشرح(، القكاعد
. كالبيػػاف الهعػػاىي فػػي( التمخػػيص شػػرح)ك تهاهػػً، إلػػِ قىػػريبى ، هالػػؾ ابػػف عمػػِ اعتراضػػاتً فػػي حيػػاف أبػػي عمػػِ ردكد

(، كالسػػػػػػيكطي، بغيػػػػػػة الكعػػػػػػاة 7/210اىظػػػػػػر: ابػػػػػػف تغػػػػػػرم بػػػػػػردم، الهىٍػػػػػػؿ ال ػػػػػػافي كالهسػػػػػػتكفِ بعػػػػػػد الػػػػػػكافي )ج
ىػػػاظر  (.7/153األعػػػبلـ )ج(، كالزركمػػػي، 2/151(، كهحيسػػػف، هعجػػػـ حفػػػاظ القػػػروف عبػػػر التػػػاريخ )ج1/275)ج

 (.10/4964الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج
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ًٍ فً  الهثميفً  عً تهاجي افً  ًي هثمي  ًي ألىَّ  [؛هً ي غيرً ا فً : ]فكذى (1)قىٍكليوي   ا.هى ي
   .كؿي األ (ـى رَّ كى ) ي ىحكً فً  م: الزائدةي أى  [؛كؿي األ  الخميػػؿي  قىٍكليوي: ]كقاؿى 

 .ي كالهعدكـً الثاىً  فَّ أل  ِكلى أى  [بالزيادةً ]قىٍكليوي: 
، كها ال يضعَّؼي هف األ كًؿ[  ]بيافي ها يضعَّؼي

ػ كزافى األ بػالٍهزةً  يػافي تاإل سي بً مى م: يي أى  [؛سي بً مٍ قد يي  وي نَّ  : ]ف(2)قىٍكليوي   ًي ىَّػأِ هعىػِ مىػعى  ا بػبعضو ٍى بعضى
ـي   .  ِ التعييفً مى عى  ـ ذاؾى أ ِ التعييفً مى ا عى ذى ٌى  ًي كزىى  فَّ أ ال يعم

 بػػالٍهزةً  تيػتى أك  ،دغهػتٍ كأ ٍت فىػػاي،ا كػرر ذى إً  كؿي قػت ؾى إىَّػف (عى مىػػطى )ي ا ًفػهىػم: كى أى  [؛سي بً ٍمػػد يي قىٍكليػوي: ]قىػ
ـي  (عى مى اطَّ )  .  (ؿى عتفا) ًي ىَّ أ حيىئذو  فيتٌك

 الكمهػةي  يرتً ا ل ػزائػدن  كؿي األ لك جعؿى  :-ايضن أ– (3)قيؿى  [الفصؿً  عى مى  الحرؼً  تكراري  قىٍكليوي: ]يمزـي 
ها قمي (،سمس) هف بابً  ل يرتٍ  ي كذلؾى الثاىً  كلك جعؿى  ،(4)(فى يى )يى  هف بابً  ًٍ  ال يحهػؿي  ،فً بلٌك ػعمي ا هػع هى

 .  بهعجهتيفً  (5)ةي(اكضى الضى )كى  .ال اديفً  بكسرً  (ةه يى ي ً  ً )كى  .عىٍها االى راؼً  هكافً إ
 . كال العيفً  الفاءً  تكريري  فيًً  فميسى  [بحرؼو  الفصؿً  : ]معى (6)قىٍكليوي 

( ةو يى ً ػػػيٍ  ً ) ككزفي  (،ؿى مىػػػعٍ فى ) (ؿى زى ٍلػػػزى ) فػػػكزفي  [(ؿى زى ٍلػػػزى ) :قىٍكليػػػوي: ]فنحػػػكي  ػػػٍيتي ٍكضى ( )ًفٍعًممىػػػةه(، ك)ضى
.)  )فىٍعمىٍمتي

ػػرى بعػػضي الفضػػَلًء[(7)قىٍكليػػوي  رمُّ  : ]ذىكى ًي الجػػٌك : فهػػا الػػدليؿي عمػػِ أفَّ  قػػاؿى هثمىػػ كغيػػرييي، فػػإف قيػػؿى
بلَّ  ،الياءً  ف هضاعؼً هً  )ً يً يىةن( ػ ي ) : ؿي كاأل ،الكاكً  هف هضاعؼً   كافى ٌك  ،يػاءن  الػكاكي  فقمبػتً  (،ةه كى ك ي

                                                             
مىِ التعييًف(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(1  : إلِ قكلً: )أـ ذاؾى عى
ذٌب الب ريكف إلِ أفَّ الهضعؼ الرباعي حركفً أ كؿ كال زائد فيً، كال تضاعؼ فاؤي إال بتكرير العػيف هػع  ((2

(، كحجػػة  ػػك هػػذٌب سػػيبكيً، كذٌػػب الككفيػػكف إلػػِ أىَّػػً تكريػػر لمفػػاء كحػػدٌا، فأ ػػؿ )زلػػزؿ( )زؿَّ الفػػاء كػػػ)زلزؿ( ٌك
كحػدٌا هػع فا ػؿ أ ػمي بػيف حرفػي التضػعيؼ،  الب رييف أىًَّ لـ يثبت فػي لغػة العػرب تضػعيؼ لمزيػادة فػي الفػاء

 ،) كاحتب الككفيػكف بػأفَّ االشػتقاؽ يكضػح أفَّ الفػاء هكػررة، فيكػكف )فعفػؿ(، ككػذلؾ اتفػاؽ الهعىػِ بػيف )زلػزؿ( ك)زؿَّ
(، ك)دهدـ( ك)دّـَ(.   (.97-2/96شاٌيف، هجهكعة الشافية )جك) ر ر( ك) رَّ

 (.2/622( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص( (4 ٍيًحؾو ، أك كادو بيف ضاًحؾو كضيكى (، هحركةن: عىٍيفه  (.1241)يىيىفه
 (.)ؾ(: )العضكضاة ( في(5
6).) ٍيتي فىٍعمىٍمتي ٍكضى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كضى
ىص الجاربردم: حذكر بعض الفضبلء في شرح ت ريؼ ابف هالؾ أفَّ أ مٍا )قكقػكت(، ك)ضكضػكت( قمبػت  ((7

، كال زيػادة حػرؼ لػيف  ألىَّػً  الكاك فيٍها ياء  لكقكعٍا رابعة كها في )أغزيت( ليس فيٍا تكرار فاء كال عيف كهػا هػرَّ
التحكػػػيـح. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح لػػػك جعػػػؿ كبلٌهػػػا زائػػػدنا لبقػػػي حرفػػػاف، كلػػػك جعػػػؿ أحػػػدٌها زائػػػدنا لػػػـز 

رم، (.2/98الجاربردم )ج  (.6/2470ج) ،(6/2410ج) ال حاح كاىظر: الجٌك
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 ،ياً ػكى ال ى  :لقيػؿى ا كاكن  اليػاءً   ػؿي أ كلػك كػافى ، ياً ػيى  ى ال :اٍىػي جهعً ـ ًفػًٍ لقػكلً  ال يجػكزي  ذلؾى  فَّ أب :جيبى أ
ال لزـى  ،الثاىيةً   الةً أعمِ  (1)ذلؾ كلِ دؿَّ األ  الةي أ ا ثبتٍ كلهَّ     .التكريرً  لزكاؿً  ( سى مً سى ) بابى  كا 

ػ)كى  (،زلػزؿى ) لىحػكً  خبػرو  بعدى  خبره  (ليسى ) [تكراري فاءو ا ييى فً  : ]ليسى (2)قىٍكليوي  ًً  عطػؼه  (اهى ك أ ،عميػ
ٍكـً  لبيافً   كبلـو  ابتداءي   ض.  .الهذككرةً  هثمةً األ حي

 ،كثػػػرً األ هػػػذٌبي  ًي ىَّػػػأ كسػػػبؽى  ،اله ػػػىؼً  عىػػػدى  م: عمػػػِ الهختػػػارً أى  [؛(فعمميػػػؿ) وي قىٍكليػػػوي: ]ككزنيػػػ
 .  (يؿه مً فى عٍ فى )ـ ٌي عىدى  ًي فكزىي  ،ا سيأتيهَّ هً  ا يفٍـي هى كى  الككفييفى  هذٌبي  كى ٌي كى  ،الفاءً  هكرري  ًي ىَّ أ ًي كهقابمي 

ػػلىًفػػ  كالعػػيفى  ،ِ الكػػكفييفى مىػػعى  لمػػردِّ   الفػػاءى  ذكػػرى  [كال عػػيفو  فػػاءو  تكػػراري  فيػػوً  قىٍكليػػوي: ]كلػػيسى  ا ي هى
ـي  ًي لعمَّ  يتٌك

 ـ بجػكازً ًٍ ا لقػكلً ٌى كحػدى  الفػاءً  تكػراري  ٌػؤالءً  تجكيزً  قياسى  فَّ أبً عمِ  لـ يقؿٍ  ًي لكىَّ  ،اٌى ف تكرارً هً  (3)
عه(يمً مى عٍ فى ) حيىئذو  ًي فكزىي  لذلؾى  ،العيفً  تكرارً  تجكيزي  الف ؿً 

(4)  . 
نَّ : ]ك (5)قىٍكليػوي   ف يكػػكفى أ ال يجػكزي  :ــ قمػتي كيػىَّ أ كى ٌيػكى  ،هقػدرو  عػف سػؤاؿو  جػكابه  [(6)نحػكى كا زي مػا جػكَّ ا 

ًي أل  العػػيفً  بعػػدى  ػػ الحػػرؼً  تكػػراري  يمػػزـي  ىَّػػ ػػكى  ،أ ػػؿو  بحػػرؼو  الف ػػؿً  عى هى  كحا ػػؿي  (،سيً ر رهى الهى ػ)ًبػػ ا هىقػػكضه ذى ٌى
  ، كالهحذكري أكؿه.-ايضن أ– العيفً  بؿ تكراري  اٌى كحدى  الفاءً  تكراري  ىا ليسى ٍي ٌى  فَّ أ (7)الجكابً 

ا ٍىػىَّ فإ ،الثاىيػةي  الراءي  كى ٌي كى  ،بأ ميٍّ  ا ليسى هى لً  ي المفظً فً  ًً لهشابٍتً   [(8)أصمي  بً  ليسى  وي قىٍكليوي: ]فكأنَّ 
ًى أا هى كى  ،اقطعن  زائدةه    .ًي هي حكٍ ِ طى عٍ قد يي  الشيءى  شب

   .فقطٍ   كؿو أ ثبلثةً  عى هى  ٌهزةه  ًي كلي أ ا كافى هى  بالغمبةً  ًي زيادتي  ا يعرؼي هَّ م: هً أى  [؛ةً : ]ككاليمز (9)قىٍكليوي 

                                                             
 ( )ذلؾ(: ساقط في )ؾ(.(1
 إلِ قكلً: )األهثمًة الهذككرًة. ض(. ك)ـ(: في )ؾ(، ( ساقط(2
 ( في )ؾ(: )يتكاٌـ(.(3
 في )ـ(: )فعىميع(. ((4
 قكلً: )فيحهؿي ًإلخ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (5
 في )ط(: )تحهؿ(. ((6
 (، كالىظاـ، شرح الشافية1/352(، اليزدم، شرح الشافية )ج2/623( اىظر: ركف الديف، شرح الشافية )ج(7
 (.2/260)ج
 ( في )ط(: )بأفعؿ(.(8
ف لـ يدؿ عميً االشتقاؽ  لكثػر  ((9 ة كقػكع الٍهػزة زائػدة تعتبر الٍهزة زائدة إذا كقعت أكالن كجاء بعدٌا ثبلثة أ كؿ كا 

ال كاىػػت الكمهػػة الهعربػػة عمػػِ  فػػي ٌػػذا الهكضػػع كػػػ)أفكؿ(، كهػػا جػػاء بعػػدي أ ػػبلف كػػػ)أدب( فػػالٍهزة فيػػً أ ػػؿ كا 
 ،) ػػا إف كاىػػت هػػع أكثػػر هػػف ثبلثػػة أ ػػكؿ فٍػػي أ ػػمية كػػػ)إ طبؿ( فإىَّػػً )ًفٍعمىػػٌؿ( لهجػػيء )ًقٍرطىٍعػػبو حػػرفيف، كأيضن

(، 101-2/100ا كػػػ)برأؿ(، ككػػذا )تكرفػػأ(. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية )جكالٍهػػزة التػػي لػػـ تقػػع أكالن يحكػػـ بأ ػػالتٍ
 (.5/317كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج
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ػػػقىٍكليػػػوي: ]فً  ػػػيمى ـي  [باالشػػػتقاؽً  ؼى رً ا عي ػػػ ي هثػػػؿً ًفػػػ ا كقعػػػتٍ ذى إً  الٍهػػػزةى  فَّ أ االشػػػتقاؽً ب يعىػػػي عمػػػ ا ذى ٌى
 . لخإً  فيحهؿي  ،يً كغيرً  التفضيؿً  (ؿً عى فٍ )أى ي ا فً هى ا كى زائدن  يككفي  الهكضعً 

ػػػػ ،يي وخػػػػري  بػػػػبلـو  كى ٌيػػػػ [(ؿكى فٍ ػ)أى قىٍكليػػػػوي: ]فىػػػػ ػػػػكفتحً  الػػػػراءً  بكسػػػػرً  (ةي دى ٍعػػػػالرِّ ك) أ/145(، /ؽدى هى حٍ أى ػ)كى  ،اًٍ
ػػأ– بػػالبلـً  (ؿى أى رٍ )بىػػكى  (،ؿو كى فٍ اى ػ)ًلػػ كى ٌيػػكً  كضػػهيره  ػػ -ايضن (ؿي ٍئػػرً البي )كى  (،جى رى حٍ دى ػ)كى

ِـّ  (1) ػػ :مأى   ايي فىػػقى  شػػعري  :بالضػػ ا هى
(ؿه ٍئػرً بي ) :قيؿى  لمقتاؿً  ًي ا ىفشى ذى إف ،ًً عىقً  حكؿى  ف الريشً هً  استدارى   : بكسػرً (2)(، ك)تبػرءؿ(، ك)ابػرأؿ(. ك)اإًلٍتػبي
   ؽي.الطك  (بي يٍ الجى )كى  .الثكبً  فى ا هً ٍى كهخرجي  اليدً  هدخؿي  :بالضِـّ  (ُـّ الكي )كى  .كهكحدةو  ًة،ساكى كهثىاةو  ،الٍهزةً 

ًي:  [ا مرَّ مى : ]لً (3)قىٍكليوي  ك قىٍكلي    [.اٍى تي ادى يز  تٍ رى ثي ا كى ٍى ىَّ ]إً ٌك
ومىػئً رى بى  الديؾي  ؿى أرٍ بى ) :ـيً قىٍكليوي: ]كقكلً 

ًً  الٍهػزةى  فَّ إفػ [((4)  ايي قفػ شػعري  كى ٌيػكى  ،ًى مىػئً رابى  دَّ إذا ر  ، ػؿه أ فيػ
    .الهىازعةً  عىدى  :مأ  الٍراشً  عىدى  ِ يافكخًً لى إً 

ًً  الٍهزةى  فَّ إفى  [(السحابي  أى فى رٍ كى تى )ا ذى كى قىٍكليوي: ]كى     . ؿه أ -ايضن أ– في
ػػ احتػػرازه قىٍكليػوي: ] ف قارىٍػا زائػػده، كالكػػبلـي [؛ صػػكؿو أ حػػرؼو أ ربعػػةي أ عػػدىاب ف يكػػكفى أ فعى أىم: كا 

   زائدةه. (5)ًفي غيًر الفعًؿ، فالٍهزةي ًفي ىحًك )ادحرج(
ػ حػرؼى األ فَّ أل  ربعػةو أل ال أحػرؼو   ػفةي  [صػكؿو أ حػرؼو أ ربعةي أ بعدىا: ](6)قىٍكليوي   الهق ػكدةي  يى ًٌ

 أََسِ َّلوِّآ﴿ :تعػالِ ًي قكليػ ءى جػا ِ ذلػؾى مىػعى كى  ،عميٍػا يحكـى  لػال الكمهػةً  بٍػا لبيػافً  جػيءى  إىَّهػا ربعػةي كاأل ،اٍى ذاتً لػ

َصاااْثغِ ﴿ ًي كهثميػػػ ،لسػػػبعو  ةه  ػػػف ال بالى ػػػبً  ،لبقػػػراتو   ػػػفةه  بػػػالخفضً  (7)﴾ِصاااَمان   تَقَاااَشاخ   َصاااْثغَ   ُصاااْىثاَُلخ   ََ

   .ضرو خ بخفضً  (8)﴾ُ ْعش  
   ،بالسيفً  الكتبً  ي بعضً كفً ، يً كغيرً  (9)القاهكسً  فى هً  ا يفٍـي هى كى  بال ادً  كى ٌي  [(ؿو بٍ طى صٍ إً ػ)قىٍكليوي: ]كى 

                                                             
 ( في )ـ(: )البف(.(1
ٍيػػبو  غيػػرً  هػػف الهػػرأةي  فىتىٍمبىسيػً يشىػػؽُّ، بيػػٍرده : (ًهٍكىىسىةو ػ)كىػػ ،(الًهٍئتىبىػػةي )ك بالكسػػر، ،(اإًلتٍػبي ) ((2 ػػٍيًف، كال جى  كًدٍرعي  كالبىًقيػػرةي، كيهَّ

ػػػرى  كهػػػا الهػػػرأة، ػػػؼى  الثِّيػػػابً  هػػػف قى ي ػػػٍيًف. بػػػبل قىًهػػػيصه  أك ًرٍجمىػػػٍيًف، ًبػػػبل سىػػػرىاكٍيؿي  أك السػػػاؽى، فىىى ى  (،وتىػػػابه ): هػػػعجكال كيهَّ
 (.58الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط)ص .(أيتيكبه )ك (،إتابه )ك

ا أ ؿ(. ( ساقط(3  في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فيً أيضن
 )برءلة(.( في )ط(: (4
 في )ـ(: )دحرج(. ((5
(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((6  : إلِ قكلً: )بخفًض خضرو
 [.43( ]يكسؼ: (7
 [.46( ]يكسؼ: (8
 (.961( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(9
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ػػػػػهيفً  (1)لمتَّػػػػػارِّ  :هعجهػػػػػة اءو بخػػػػػ (ؿه ٍخػػػػػدى رٍ )إكى  ،لبمػػػػػدو  (ره خطٍ ػػػػػ)إ الٍهػػػػػزةً  ي زيػػػػػادةً ًفػػػػػ ًي كهثميػػػػػ ، السَّ
م الػػػذً  لمجػػػزرً  :كالىػػػكفً  اليػػػاءً  بزيػػػادةً  (يفه مً فٍ )إٍ ػػػطى كى  ،لمخهػػػرً  :العػػػيفً  ككسػػػرً  ،الىػػػكفً  بزيػػػادةً  (2))ًإٍ ػػػفىعىٍىده(كى 

   .يؤكؿي 
ًي  خبػػػرى أك  ،ي لمكمهػػػةً ًتػػػاآل (اٍىػػػىَّ )أي كًفػػػ ًة،لمٍهػػػز  الضػػػهيري  [ا ثقيمػػػةه يىػػػنَّ أ :امى ىي : ]أحػػػدي (3)قىٍكليػػػوي   عىػػػ

ػا–كباعتبػاري  ،المفػظً  باعتبارً  بأعجهيٍّ  ػهىقػكالن  (4)ازو يَّػإابػف  كعبػارةي  (،لػً)ي ًفػ الضػهيري  عػادى  -أيضن ي ًبػأف  عى
    . ؿه ألً  ال يعرؼي  عجهيُّ كاأل ،عجهيةه أ ةه يلفظ ٍاىَّ أ :يالثاىً  .(5)البقاءً 

 .لً أ ؿه  ال يعرؼي  عجهيَّ األ فَّ أ م: ألجؿً أى  [؛اليمزةً  بأصالةً  ـى كً حي  : ]كلذلؾى (6)قىٍكليوي 
ًي  ،كفاءو  بجيـو  كى ٌي  [(يؿو فً جٍ إً ػ)قىٍكليوي: ]كى     .(7)(يطه رً خٍ إً ) ي الحكـً فً  كهثم

[؛امى يً زيادتً  : ]مكضعى (8)قىٍكليوي 
 هكضػعى  ف يكػكفى أ ريػدي أ الطػرؼً ي فً  (10)ٍهايهخرج فَّ أ اهى كى  :مأى  (9)

 .ىاسبو تل  ي الطرؼً ا فً هى ًٍ زيادتً 
 كػػأهرً  الهػػيـً  ري هػػ]أ: ًً ف قىٍكًلػػًهػػ اسػػتدرؾى  لػػت[إ كالفعػػؿً  ي االسػػـً ًفػػ زيػػدتٍ  اليمػػزةى  قىٍكليػػوي: ]لكػػفَّ 

 [.الٍهزةً 

                                                             
 ( في )ط(: )لمىار(.(1
 في )ؾ(: )ا فىعد(. ((2
أحػدٌها: أىٍهػا ثقيمػة كالكمهػة الرباعيػة هسػتقمة، ( ىص الجاربردم: حقاؿ أبك البقاء: الدليؿ عمِ أ التٍا كجٍاف: (3

 كليسػت الٍهػزة فيٍػػا لهعىػِ فػبل كجػػً لزيادتٍػا. كالثػػاىي: أىٍػا لفظػة أعجهيػػة، كاألعجهػي ال يعػرؼ لػػً أ ػؿ، كلػػذلؾ
ذا كػاف بعػد الٍهػػزة أربعػة أحػرؼ لكػػف إحػداٌها زائػدة كػػػ)إجفيؿ( إسػػهاعيؿ)ك (،إبػراٌيـ) فػي الٍهػػزة بأ ػالة حكػـ (، كا 

ػػك الجبػػ اف، فإىَّػػً يحكػػـ بزيػػادة ٌهػػزة  إذ بعػػدٌا ثبلثػػة أ ػػكؿ فقػػطح. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػرح الجػػاربردم ٌك
 (.102-2/101)ج
 (.63ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص ((4
 .البقاء أبك البغدادم، العكبرم ا عبد بف الحسيف بف ا عبد(: ٌػ616ت)العكبرم ((5
(.( ساقط في )ؾ(، (6  ك)ـ(: إلِ قكلً: )ال يعرؼي لً أ ؿه
رم، ال حاح )ج(7 ٍهًض. الجٌك  (.3/1122( اإلخريط: ضرب هف الحى
8).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفي الطرًؼ  لتىاسبى
 لكثػرة زائػدة  كاىػت، (هقعػد) ىحػك فقط أ كؿ ثبلثة هع أكالن  كقعت إذا ٍافإىَّ ، في الزيادة كاأل الة كالٍهزة الهيـ ((9

ف زائدة، كقكعٍا  ىظير الهيـ ٌذا فيً الذم االسـ لذلؾ كاف إف ،أ مية فٍي أ كؿ ثبلثة هف أكثر هع أكالن  كاىت كا 
 عمػػِ يجػػرم فيهػػا هطػػردة أ ػػكؿ أربعػة هيهٍػػا بعػػد التػػي الكمهػػة أكؿ فػي الهػػيـ كزيػػادة .(هرزىجكشػ)كػػ األ ػػكؿ  فػي

 زيػػادة كهعرفػػة، (جرى حٍ دى هيػػ)كى  (،جرً حٍ دى هيػػ): ىحػػك كالهفعػػكؿ، الفاعػػؿ كاسػػهي الفعػػؿ  هػػف هشػػتقا يكػػكف فيهػػا: أم الفعػػؿ 
 (.2/627الهيـ حيىئذ تككف في باب االشتقاؽ. ركف الديف، شرح الشافية )ج

 ( في )ط(: )هخرجاٌها(.(10
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 قػػاؿى  (،جو رً خٍ تى ٍسػػهي )كى  (،ؽو ًمػػطى ىٍ هي )ك (،ـو رً كٍ هي ػ)كىػ ،يِّ ثػػبلالث ف غيػػرً م: ًهػأى   [الفاعػػؿً  ي اسػػـً ًفػػ]قىٍكليػػوي: 
ػػأ–ا هػػٍزيادتي  تٍ دطػػر اك  :(1)ازو يَّػػإابػػف  ػػفً  -ايضن ػػيهى ػػ ؿى دً ا عي ػػ الفاعػػؿً  اسػػـً  فً عى  ككػػذلؾى  (،افو عىػػطٍ هً )كى  (،ابو رى ضٍ هً ػ)كى

(ةو عى بى سٍ هى )كى  (،ةو دى سى أٍ هى )ي فً 
 . فيًً  ذلؾى  م يكثري ذال لمهكضعً  (2)

 .  الياءي  بالغمبةً  ًي زيادتي  ا يعرؼي هَّ م: هً أى  ؛(4)[]كالياءي : (3)قىٍكليوي 
ػ)كى  يَّةه،ه ػدر  (اهى )كى  ،البلـً  بكسرً  كى ٌي  [ؼى رً ا عي مى قىٍكليوي: ]لً  (ـي غٍ يى الضَّ

 ،الضػادً  ب/145/ؽ بفػتحً  (5)
 .  الهعجهتيفً  الغيفً  كسككفً 

 ا.ف اعدن  ثبلثةو  عى م: هى أى  ؛[ا كذلؾى يى : ]زيادتي (6)قىٍكليوي 
ػػ–يسػػتثىِ  [الربػػاعيٍّ  ي أكؿً ال ًفػػإقىٍكليػػوي: ] ذم  لطػػائرو  (7)(ؤييػػؤٍ )يي  :ىحػػكى  الهكػػرري  الثىػػائيُّ  -اأيضن

ـي  فٍذا الىػكعي  ،هخمبو  ًً  يحكػ ًي  ،ٍػاكمِّ  ًً حركًفػ بأ ػالةً  فيػ  ،يً كغيػرً  الكمهػةً  ألكؿً  شػاهؿه  ذلػؾى  بعػدى  كالهسػتثىِ هىػ
ػػرٍ يى ) :ي ىحػػكً ًفػػ ي االسػػـً ًفػػ كػػذلؾى  اليػػاءي  فتػػزادي  ػػ)كى  (،عهى ػػ)كى  (،يؿدً ٍىػػقى )كى  (،يبًضػػقى )كى  (،ـي غى يٍ ضى ي كًفػػ (،ةيى فً حٍ مى سي
ػ كى ٌيػكى  ،الفعػؿً  بىيػةً أي فً  (يؿعٍ فى ) ثبتى أف هى  عىدى  بالٍهزةً  (أى يى ٌٍ رى )ك ،(8)(طرى )بيكى  (،يضربي ) :في ىحكً  الفعؿً  ا هى

ًً مىػػعى  (9)الزبيػػدم ًي اسػػتدركى  يػٍػػػ ػػمٍ قى )كى  ،ِ سػًػيػػبىػػكى ػػمٍ قى تى )كى  (،تي يٍ سى  ،لمهطػػرً  ا تٍيػػأى ذى إً  (السػػحابي  أى يىػػٌٍ رى ) :يقػػاؿي  (،تي يٍ سى
ػ)كى  ،ًي فعمىػ يريػدي  كى ٌيػكى  هسػؾى أ ّـَ ثيػ ،ًً ًبػ ّـَ ٌى  (يً رً هٍ أى ي فً  أى يى ٌٍ رى )كى   رضه أ :الػراءً  كتشػديدً  ،الهٍهمػة الحػاءً  بفػتحً  (ةي رَّ الحى

 .  سكدو  ىخرةو  حجارةو  ذاتي 
ًً  الياءى  فإفَّ  [(كرو عي تى سٍ يى ػ): ]كى (10)قىٍكليوي   .أ ميةه  (كطو في رى ضٍ عى )ي فً  العيفى  فَّ أا هى كى   ميةه أ في

                                                             
 (.67ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص ((1
 ( في )ـ(: )سبقً(.(2
 )بالغمبًة الياءي(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (3
قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: حكاليػػاء زيػػدت هػػع ثبلثػػة ف ػػاعدنا، إال فػػي أكؿ الربػػاعي إال فيهػػا يجػػرم عمػػِ الفعػػؿ، كلػػذلؾ  ((4

(، ك)سيػمىٍحًفيىة( )فيعىمِّيىػػة( فيكطو ( كػػ)عىٍضرى  كلػػذلؾ األكؿ، فػي إال ف ػاعدنا، ثبلثػة هػػع زيػدتا كاأللػؼ كالػكاك ،كػاف )يسػتعكره
ٍىتىؿه ) كاف ٍىفىؿو )كػ( كىرى حى  فػي كاٌطػردت ،(دو ٍىػري عي ) ك( ثو بى ىٍ رى شىػ) ىحػك سػاكىة، ثالثػة أك ا،وخػرن  األلػؼ بعػد كثػرت كالٌىكف، (جى

 (.83ح. ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت رؼ كالخط )ص.كالهطاكع الهضارع
رم، ال حاح )ج .سداأل: كالضيغـ. زائدة كالياء يعض، الذم الضيغـ: عبيدة أبك قاؿ ((5  (.5/1972الجٌك
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هىعى ثبلثةو ف اعدنا(.(6
 في )ط(، ك)ؾ(: )بؤبؤ(. ((7
 (: )بيطركر(.( في )ط(8
بيدم بكر ( ٌك أبك(9  الىحػكييف طبقػات)ك الىحػك، فػي( الكاضػح: )ت ػاىيفً هػف، اإلشػبيمي األىدلسػي( ٌػ379ت)الزُّ

 ألف  (األبىيػػػة كتػػػاب فػػػي سػػػيبكيً عمػػػِ االسػػػتدراؾ)ك، المغػػػة فػػػي( العػػػيف هخت ػػػر)ك(، العاهػػػة لحػػػف)ك(، كالمغػػػكييف
بيػػػدم العػػػركس تػػػاج  ػػػاحب (، 1/84ج)  الكعػػػاة بغيػػػة، السػػػيكطي: اىظػػػر. الهحشػػػي عػػػف هتػػػأخر( ٌػػػػ1205ت)الزَّ

 (.6/82كالزركمي، األعبلـ )ج
فيكطو  ًفيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((10  (.أ ميةه  عىٍضرى
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ػػ رجػػؿه ) :: ]يقػػاؿى (1)قىٍكليػػوي  ػػ– يقػػاؿي  [(ره ثى كٍ كى ػػ كثيػػره  :بهعىػػايي  -اأيضن  كريهػػةي  (ةي يمىػػقً العى )كى  (،ؿو يى قٍ  ى ػ)كى
 .ًي هي ري كٍ أى  :شيءو  كؿِّ  كعقيمةي  ،اإلبؿً  ككريهةي  ،الحيِّ 

 الػػػىفسً  طيػػبي  :مأ  به طيَّػػ ،هػػركافى  يػػا ابػػػفى  العطػػاءً  م: كثيػػري أى  [؛يػػره ثً كي  نػػػتى أك  :: ]قػػاؿى (2)قىٍكليػػوي 
 .(ارى ثى كٍ كى ) بيافو  ؼي طع ،ؿً ئالعقا ابفي  أبكؾى  ، ككافى كاأل ؿً 

ػػ ةن قىٍكليػػوي: ]كخامسيػػ ػػ– لػػؼي كاأل [(كطو في رى ضٍ عى ػ)كى ػػ ا كاىػػتٍ ذى إً  -اأيضن ا ال ف ػػاعدن   ػػكؿو أ ثبلثػػةً  عى هى
ػػػ ك رابعػػػةن أ (،ابتىػػػكً ) :ىحػػػك أك ثالثػػػةن  (،ارب)ضػػػ :ىحػػػك ثاىيػػػةن  كاىػػػتٍ  سػػػكاءه  ال زائػػػدةن إ تكػػػكفي  ك أ ِ(،مى بٍ حي ػ)كى
 .  ل(رى ثى عٍ بى ػ)كى  ك سادسةن أ ِ(،طى ىٍ بى حى ػ)كى  خاهسةن 

 (3)(احو شىػكً ) :ي ىحػكً ككذا ًفػ (،كيو جي كي ) :ي ىحكً ا فً ردن ا هطَّ جكازن  م:أى  [؛إلييا اليمزةي  قىٍكليوي: ]تطرؽي 
 . عبلؿً ي اإلكسيأتي فً  الػػػهػػػازىػػػيِّ  (4)عىدى 

ي كًفػػ .ض (.ًٍيػػجى )أي  ّـَ ثيػػ (ًٍيػػجى كي ) ّـَ ثيػػ (ًٍجػػكى ) :ىحػػكى  الت ػػغيرً  حػػاؿى  [ي االسػػـً ًفػػ : ]كذلػػؾى (5)قىٍكليػػوي 
َّلَِرا﴿: ىحكى  ،لمهفعكؿً  ًً بىائً  عىدى  الفعؿً  ُصلُ  ََ  .  بالكجٍيفً  قرئى  (6)﴾أُقِّرَدْ  الشُّ

ـي ىَّػأ :كالجػكابي  ،باأل ػميةً  عػكرضى  ـ ال[أ المنقمبػةي  ىػيى أ لػـ يعمػـٍ  ذا ىمػزتٍ ا  قىٍكليوي: ]ك   ا ال ىسػم
ا ذى ٌىػ :(7)شػارحو  قػكؿي  ي هعىِ الهعارضػةً كفً  ،يً ك غيرً أ باشتقاؽو  االىقبلبً  ف يعرؼى أ لجكازً   فيٍا المبسً  لزكـى 

ًي  (8)كاا لـ يحترزي ذى إً   ؿً ِ األمى عى  الفرعً  هزيةى  يستمزـي   .  ي األ كؿً فً  هى
 .  (ؿو فى ىٍ خى جى )ي فً  كالجيـً   ميةه أ (ؿو تى ىٍ رى كى )ي فً  م: الكاكي أى  [؛(ؿو فى نٍ خى جى ػ)كى ] :(9)قىٍكليوي 
(ؿو تى ىٍ رى كى )ي فً  البلـى  فَّ أب شعاره إ فيًً  [(ؿو فى نٍ خى جى كػ): ](10)قىٍكليوي 

ًً ا  ك  ،أ ميةه  (11)   بعضي  ذٌبى  لي

                                                             
 رجؿ ككثر  أم: كثير العطاء، قاؿ الكهيت بف زيد: ]الطكيؿ[ يقاؿ( (1

ًثيػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كأىىػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍركافى  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  يػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػكثره  هى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكثىرا العقاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   كى
 (.209، كاىظر: الكهيت، الديكاف )ص(2/104الشافية، شرح الجاربردم )جشاٌيف، هجهكعة  

 كىػ)بىٍعثىرىل(.: إلِ قكلً: )أك سادسةن ، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((2
 في )ـ(: )شارح(. ((3
 في )ـ(: )عقد(. ((4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )قرئى بالكجٍيًف(.(5
 [.11( ]الهرسبلت: (6
 (.1/358اليزدم، شرح الشافية )ج ((7
 في )ـ(: )يجتكزكا(. ((8
(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(9 ٍىفىؿو خى  : إلِ قكلً: )كالجيـً ًفي جى

 ساقط في )ؾ(.( )قكلً(: (10
 في )ؾ(: )درىتؿ(. ((11
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ا ٍىػىَّ ألػِ إ الفارسػيُّ  كذٌػبى  ،الحؽي  ًي ىَّ إ: (1)الجيشً  ىاظري  كقاؿى  .يي كغيري  ػافى بك حيػَّ أ يي كاختارى  ،الىحكييفى 
 فميتأهؿ. ،ِ القكليفً مى عى  (ؿه مى ىٍ عى فى ) كالكزفي  ،(2)هػالػػؾو  ابػػفه  يي كاختارى  ،زائدةه 

ػػهً م: أى   [كالنػػكفي ]: (3)قىٍكليػػوي   لػػؼى األ فَّ أاعمػػـ  ا،خػػرن و لػػؼً األ بعػػدى  الىػػكفي  بالغمبػػةً  ًي زيادتيػػ ا يعػػرؼي هَّ
 (ةىىػبلى عٍ فى )ا ٍىػي هؤىثي كالتً  (،افى بى ضٍ غى )كى  (،افى شى طٍ عى ػ)كى  (ِمى عٍ فى )ا ٍى ي هؤىثي التً  ال فاتً  يمحقافً  الهزيدتيفً  كالىكفى 

 بٍهػا الىػكعي  الثبلثػةً  ىكاعً األ يً كلِ ٌذً أك  (،افى رى هٍ عً )كى  (،افى هى مٍ سى ػ)كى  سهاءى األ كتمحقافً  (،افى هى دٍ ىى )كى  ،(4)(افى فى يٍ سى ػ)كى 
ًه  ،ك ػػؼه  ًي ألىَّػ  كؿي األ  ًي ىَّػػأ فػػالجكابي  ،ي كػذلؾى الثػػاىً  الىػػكعي  :ف قمػتى إفػػ ،لمزيػػادةً  قبػؿي أفٍػػك  ،بالفعػػؿً  فٍػػك شػبي
ًً ًفػ ًً ٍىػػغمبتً  فمػػـ يهكػف ادعػاءي  ،قميػؿه  ي ىفسػ ػػىَّ ا  ك  ،ي القميػؿً ًفػ ال يكػػكفي  الغالػبى  فَّ أل  ا فيػ  ،ي الكثيػػرً ًفػ ا يكػكفي هى

   .ِ هقتضِ القياسً مى الجارم عى  الغالبي  :اىى ٌي  باأل ؿً  اله ىؼً  كهرادي 
ًً  بحسػبً  ًي  ػيغي  ف تتغيػرى أِ مىػعى  كضػعى  ًي ألىَّ  [؛ي الزيادةً فً  قعدي أ كالفعؿي ]قىٍكليوي:   بخػبلؼً  ،هعاىيػ

 .  االسـً 
ف ًهػكى  ،ي الت ػريؼً ًفػ ًً م: أل ػالتً أى  [؛االسػـً  فى ًمػ أ/146/ؽ ي الزيػادةً ًفػ قعدي أ قىٍكليوي: ]كالفعؿي 

ػػػالَّ إً  ًي لىػػػ غيػػػر الهىاسػػػبً  االسػػػـً  دكفً  (5)ًهػػػف ًً ي أكًلػػػًفػػػ الزيػػػادةي  تعػػػددتً  ّـَ ثيػػػ  ،(6)قحػػػؿ(اىٍ ) :ف ىحػػػكً ًهػػػ ا شػػػذَّ  هى
(كه ٌٍ زى ىٍ )إكى 

ىَّ  ،(7) ًً  التعػددي  ا يكػكفي هى كا  ػكى  ،يً ي وخػرً ًفػ فيػ ًً  لػـ يكثػٍر  ذلػؾى  عى هى  ِ ذلػؾى لىػإً  شػارى أ ،كثرتػً فػي الفعػؿً  فيػ
 .يي كغيري  (8)هػالػػؾو  ابػػفي 

 االسػـً ي ًفػ الىػكفً  زيػادةً  ِ جػكازً لىػإً  شػارةه إا ذى ٌىػ (10)[كالسػَلـي  الصػَلةي  عميػوً  وي نَّػأ مى كً : ]ري (9)قىٍكليوي 
   .ـ الأا ك فن  كافى  سكاءه 

                                                             
 (.10/4922( ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(1
 (.296ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((2
3).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بخبلًؼ االسـً
رم، ال ػػػػػحاح  .سػػػػػيفاىة كاهػػػػػرأة الػػػػػبطف، ضػػػػػاهر ههشػػػػػكؽ طكيػػػػػؿ :أم سػػػػػيفاف  رجػػػػػؿ: الكسػػػػػائي قػػػػػاؿ ((4 الجػػػػػٌك
 (.4/1379)ج
 (: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.( )هف(5
 ( في )ط(: )اىفعؿ(.(6
. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(7 : هيتىكىبِّره ، كًقٍىدىٍأكو ٌٍكه  (.1293( رجيؿه ًإٍىزى
 (.293ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((8
 قكلً: )كافى ك فنا أـ ال(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ(9

: هػف أىػتـ؟ فقػالكا: ىحػف بىػك غيَّػاف، فقػاؿ عميػً السػبلـ: بػؿ  ((10 ىص الجػاربردم: حركم أىَّػً عميػً السػبلـ قػاؿ لقػـك
 (.2/106أىت بىك رشدافح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
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 افى يَّػي غى ًىػبى  كا يسػهكفى كػاىي  بطػفه  :كيكسػري  ،افى دى ٍشػك رى بىيػ :(1)ي القاهكسً فً  قاؿى  [افى دى شٍ ك رى ني قىٍكليوي: ]بى 
ًً مى عى  ِ اي مى  ى - يُّ بً الىَّ  يي فغيري  ـى  ي  .افى يَّ غى  ليحاكيى   الراءى  كفتحى  -كسم

 بثبلثػةً  هسػبكقةو  ألػؼو  بعػدى  اوخػرن  الىكفي  فيًً  ا كقعتٍ هَّ م: هً أى  ؛[النحكً ا ذى ف ىى مً  ؾى ا جاءى ذى  قىٍكليوي: ]فى 
ػػػ ،ال بػػػدليؿو إ الىػػػكفً  بزيػػػادةً  لػػػـ يحكػػػـٍ  لػػػؼي األ ف فقػػػدتً إفػػػ ،اف ػػػاعدن  أ ػػػكؿو  بىٍعًثًف(كى ػػػرٍ عي )كى  ،(2)ػ)خي  ،(3)(كفجي

 ا.ٌى كغيرً  (4)(يفزً رٍ كي )كى  (،كفزي مى حى )كى 
 . كالىكفي  لؼي فيٍا األ كمهةو  ي كؿِّ م: فً أى  ؛[ا النحكً ذى ف ىى : ]مً (5)قىٍكليوي 

ًً  ًً ًبػ م تهسػؾى الػذً  كالػدليؿي  ،الراءً  بتخفيؼً  [ةى انى رى المى  فى و مً نَّ ا  قىٍكليوي: ]ك  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى
ػ) ي ىػكفً ًفػ (6)  (افرى هى

ٌى ا  ك  ،االشتقاؽي  كى ٌي  ًً  شارى أا ذى لِ   . [ةً اىى رى الهى  فى هً  ًي ىَّ ا  ك ] :بقكل
 غيػرى  (9)كػكفى تف أك  ،ا حرفػافً ٌى بعػدى  ف يأتيى أ (8)غيريي  زادى  (7)[ساكنةن  ثالثةن  -ايضن أ– قىٍكليوي: ]كتزادي 

   .ال بدليؿو إ (10)(سو ىَّ جى عى )كى  (،دو ىي رٍ عي ) :ي ىحكً ا فً ٍى بزيادتً  فبل يحكـي  ،هدغهةو 
 فكقعػتٍ  ،ي هعىػايي ًفػ (ثى ابً رى شىػ) فَّ أل ( ثو بى ىٍ رى شىػ)ي ًفػ الىػكفً  لػِ زيػادةً إ شػارةه إ [(ثابً رى شى ): ](11)قىٍكليوي 

 ا الهكقػعً ذى ٌىػ ي هثػؿً ًفػ لػؼى األ فَّ أل  اٍى بزيادتً  الحكـي  كجبى  لؼً األ بهىزلةً  الىكفي  يي ٌذً  ا كاىتٍ فمهَّ  ،لؼً األ هكقعى 
 .زائدةه 

ػ قىٍكليػوي: ]شػػيءه  ػػٍمبي : )العىػٍردي( :(12)ي القػػاهكسً ًفػ قػػاؿى  ،الػراءً  كسػككفً  ،العػػيفً  بفػتحً  كى ٌيػػ [ده رٍ عى  ال ُّ
، الشديدي  ، الهيٍىتىً بي ، الهيٍىتىًشري  كالذَّكىري  كالًحهاري زي  الهيٍىتىً بي    :بالضِـّ  (دي ىي رٍ العي )كى  :قاؿى  ّـَ . ثي العيىيؽً  كهىٍغرى

                                                             
 (.282( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(1
ٍبعىًثفي : (خبعثففي )ط(: )كبعثر(. ) ((2 فىاً ًؿ، الٌرٌيافي  البىدىف، الٌتارُّ  شيءو  كؿٌ  هف الخي ،  في اخبىعَّثى : كتقكؿ الهى ًً هشي

ك هىٍشيه كىهىشًي األسد. الفراٌيدم، الخميؿ )ج  (.2/349ٌك
ػػػ الىخػػػؿ عمػػػِ فيبقػػػِ الشػػػهاريخ هىػػػً كتقطػػػع يعػػػكج الػػػذم العػػػذؽ أ ػػػؿ: العرجػػػكف ((3 رم، ال ػػػحاح ايابسن . الجػػػٌك
 (.6/2164)ج
 (.1227. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صكىبيره  فىٍأسه ( : الكىٍرزيفي ) ((4
ًي ])ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ( ساقط في(5 ىَّ  [.الهىرىاىىةً  ًهفى  كا 
 (.3/217( سيبكيً، الكتاب )ج(6
ا–قاؿ اليزدم: حكاعمـ أىًَّ قد تزاد ثاىية ساكىة  ((7 كػ)عىسؿ(، ك)خىفقيؽ( كلكىىٍا لـ تكثػر تمػؾ الكثػرة، فمػذلؾ  -أيضن

 (.1/359لـ تذكرح. اليزدم، شرح الشافية )ج
 (، كىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد295( ابػػف هالػػؾ، تسػػٍيؿ الفكائػػد كتكهيػػؿ الهقا ػػد )ص(8
 (.10/4435)ج
 ( في )ط(: )يككف(.(9

10)) ) ىَّسي  (.556الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .الشديدي  ال مبي  الضخـي  الجهؿي : )العىجى
ٌىذىا الهكقًع زائدةه(.(11  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )
 (.298( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(12
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 (.ؿٍّ تي عي )كى  (،ؼو تً كى ػ)كى  (،دً رً العى ػ)كى  ال مبي 
 ،االشػػتقاؽً  ف جٍػػةً ًهػػ كؿى األ فَّ أال إ (دو ىيػػرٍ عي )ي ًفػػ الىػػكفً  ِ زيػػادةً لىػػإً  شػػارةه إ ـ[يً ف قػػكلً : ]ًمػػ(1)قىٍكليػػوي 

   .الهعىِ ف جٍةً ي هً كالثاىً 
ػػ عىػػدى  دعػػكل الفرعيػػةً  هكػػافي إ الفػػرؽي  [مختمفػػيفً  الَلمػػافً  ف يكػػكفى أ المػػرادي ]قىٍكليػػوي:  ف تهاثمٍهػػا عى

ػػػػػ (ؿو ميػػػػػعٍ في ) ػػػػػًٍ اختبلفً  دكفى  دغػػػػػػاـً ئلل ( ذو في ىٍ قي ػ)كى (ا)كى  ،اهى  .كبفػػػػػػتحو  ،هضػػػػػهكهةو  ةو كهثمثػػػػػ ،بفتحتػػػػػػيفً  (2)لعىبىػػػػػٍكثيرافي
ػأ–كالػزام  بالسػفً  (3)كجازى  ،ال ادً  بفتحً  (ري قٍ ال َّ )كى  (ري تىػىٍ العى )كى  .-ايضن

ي ًفػ (بو دى ٍىػجي (، ك)رو فى عٍ جى ػ)كىػ بهثىػاةو  (4)
 .ةو يَّ غى لي 

 .(ثو بى ىٍ رى شى )ِ مى عى  ؼه طٍ عى  [(رفى نٍ ضى غى )ا ذى كى : ]كى (5)قىٍكليوي 
 .  (يفى مً عى فٍ تى (، ك)كفى مي عى فٍ يى )كى  (،فً بلى عى فٍ يى ) كى ٌي كى  [الخمسةً  مثمةً ي األ: ]فً (6)قىٍكليوي 

 . هثبلن  الكاكً  بعدى  ًً م: لككىً أى  [؛وي نٍ مً  قريبه  ري خى اآل قىٍكليوي: ]كالبعضي 
 ،الػػكاكً  ا بعػػدى ٍى ي بعًضػكًفػػ ،لػؼً األ ي بعضػػٍا بعػػدى ًفػ الىػػكفى  فَّ أل  [المصػػنؼي  : ]لػػـ يػػذكرهي (7)قىٍكليػوي 

ػػٍي لى  ذكػػره  لػػؼى األ ذكػػريي  أفَّ فكػػ ،كالمػػيفً  الهػػدِّ  ف حػػركؼً ًهػػ فَّ ٍيػػألىَّ   هتقاربػػاتو  فَّ ٌيػػكى  ،اليػػاءً  كفػػي بعضػػٍا بعػػدى   ،اهى
 .  ؿٍ تأهَّ 

ػػػأ ،الٍهػػػزةً  قطػػػعً بم: أى  [؛(اعى طى ٍسػػػ)أي ًفػػػ تٍ : ]كشػػػذَّ (8)قىٍكليػػػوي  ي ًفػػػ ا فمغػػػةه ٍى بك ػػػمً  (اعى طى اٍسػػػ)ا هَّ
ٍَاااُشَيُ  أَنْ  اْصاااطَاُػُا فََمااااتعػػػالِ: ﴿ قػػػاؿى  (،اسػػػتطاعً ) ػػػأ– كجػػػاءى ب/ 146، /ؽ(9)﴾َْٔظ  (10)(اعى تى ٍسػػػا) -ايضن

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهف جًٍة الهعىِ(.(1
رم، رافيثىػبى عى )ك ،(رافيثيػبى عى )ك ،(رافكثى بىػعى )ك ،(رافكثي بىػعى ): لغػات أربػع كفيػً. الػريح طيػب ىبػت: العبكثراف ((2 (. الجػٌك

 (.2/734ال حاح )ج
 ( في )ؾ(: )جاء(.(3
 (.447. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صالذُّبابي : العىٍىتىري  ((4
5).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يىٍفعىميكفى كتىٍفعىًميفى
في التثىية كالجهع اله حح، كاألهثمة الخهسة فقد هرت في الىحك هػع  -الىكف–ىص الجاربردم: حكأهَّا زيادتٍا  ((6

أفَّ بعضػػػٍا بعػػػد األلػػػؼ وخػػػر، كالػػػبعض اآلخػػػر قريػػػب هىػػػً، فمػػػذا لػػػـ يػػػذكري اله ػػػىؼ ٌػػػا ٌىػػػاح. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة 
 (.2/108الشافية، شرح الجاربردم )ج

ا، تأهؿ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (7 ٍيهى  قكلً: )ذكره لى
 كالٌسػػيف (.جبػركت) ك( رغبػكت) ىحػك كفػػي كىحػكي، تفعيػؿ فػي كالتٌػاء(: ح83قػاؿ ابػف الحاجػب فػي الشػػافية )ص ((8

،( يسػػطيع) فهضػػارعً أطػػاع، ٌػػك: سػػيبكيً قػػاؿ ،(أسػػطاع) فػػي كشػػٌذت اسػػتفعؿ، فػػي اٌطػػردت ـٌ : الفػػٌراء كقػػاؿ بالٌضػػ
 .حالكشكشة شيف الستمزاهً غمط  الكسكسة سيف كعدٌ  بالفتح، فهضارعً الٌتاء، كحذؼ الٍهزة فتح الٌشاذ

 [.97 ( ]الكٍؼ:(9
 ( في )ط(: )استتاع(. كفي )ـ(: )اهفاع(.(10
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ػًٍ هخرجً  التحػادً   التػاءً  عى ا هى هى ًٍ اجتهاعً  ثقؿً  كراٌيةى  (2)طاءى كا الـ حذفي ٍي ىَّ أل :مأ  (1)بالتاءً   حػذفتٍ  ك التػاءي أ ،اهى
 :(3)ًً ي ت ػريفً ًفػ هػالػػػؾو  ابػػػفي  كقػاؿى  (،اعى طى ٍسػ)أِ مىػعى  يً كغيػرً  اله ػىؼي  كاقت ػرى  تاءن، الطاءً  هفى  بدؿى أ ّـَ ثي  كالن أ

ػػػ)ي ًفػػػ  السػػػيفً  زيػػػادةى  يى ف يػػػدعأ كلهػػػدعو   :العػػػػربً  بقػػػكؿً  كيسػػػتدؿي  ،اءً ثَّػػػالقً  فى ًهػػػ ال ػػػغيري  كى ٌيػػػػكى  (،كسو بي غٍ ضي
ي ًفػا ٍىػتي دزيا ف ذلػؾى هً  ظٍري أك  ،ي االشتقاؽً فً  سقطكا السيفى أف ،يسى ابً غى الضى  اشتٍتً  (4)اذى (: إً أةي ر اله تً سبى غٍ ضى )
 اىتٍِ.  .بهعىِ قديـو  (كسو هي دٍ قي )

يػٍػوً  قىٍكليوي: ]قاؿى   (اعى طى تى اٍسػ)فهعىػِ  ،ٍهػا هتبايىػافيالهعىيػيف ف فَّ أب اعترضى  [اعى طى أى  كى ىي  :سػًػيػػبىػػكى
بػؿ  (،طػاع)أبهعىػِ  (اسػتطاع) فَّ أ عػف العػربً  المغػةً  ٌػؿً أى ف ًهػ حده أ كلـ يىقؿٍ  دى،اقى اىٍ  (اعى طى )أى هعىِ ك  ،رى دً قى 

ِ بهعىىػػػ ذلػػؾى  ككػػػؿُّ  ،اٍى كك ػػمً  الٍهػػػزةً  بقطػػعً  (اعى تى ٍسػػ)إكى  (،اعى طى تى ٍسػػػ)إكى  (،اعى طى ٍسػػ)إ :تقػػػكؿي  العػػربى  فَّ أ كاذكػػر 
 .  (التعريؼ) (5)يي كتابً فً  كالجكابي  .اىتٍِ .رى دً قى 

ًً  ذكػرى  [التغييػرً  فى مً  الكممةى  ا دخؿى مى ا لً جبرن  قىٍكليوي: ]ليككفى  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى
ػ السػيفى  فَّ أ (6) ا زيػدت عكضن

ػػيَّ إـ ًٍ سػػكاىً ا  ك  ف حػػذفٍـ العػػيفى ًهػػ ٌى ػػٍىػػىَّ أ يي كهػػرادي  ،اا ا لهػػا ٍىػػألىَّ   هىٍػػا العػػيفً  حركػػةً  ف ذٌػػابً ا ًهػػا زيػػدت عكضن
ًً ا  ك  (تى عٍ طى )أى كى  (،لـ يطعٍ ) :ي ىحكً فً  البلـً  سككفي  عىدى  لمحذؼً  أتٍ كتٍيَّ  ىتٍ تكٌَّ  تٍ ىى سكِّ   شػارى أ لِ ٌػذا التكجيػ
ًي  هػػا يعػػرضي ىَّ إ الشػػيءى  فَّ أبػػ الهبػػردً  اعتػػراضي  فػػبل يػػردي  ،(7)بػػك البقػػاءً أ ي الًتػػ العػػيفً  حركػػةي  كذٌػػبى  ا فقػػدى ذى إً  هىػػ

   .ي الطاءً فً  هكجكدةن  كاىت في الكاكً 
ًً  فَّ إفػ[ التغييػرً  فى ًمػ الكممةى  ا دخؿى مى : ]لً (8)قىٍكليوي   كقمػبي  ،العػيفً  حركػةً  ذٌػابي  ،تغييػراتو  ثبلثػةى  فيػ

   .(9). اقميدالفاءً  كتحريؾي  ،ي الهستقبؿً فً  كياءن  ،يي الهاضً فً  فاءن  الكاكً 
 .الككفييفى  فى هً  يي كغيري  م:أى  [؛الػػػفػػػراءي  قىٍكليوي: ]كقاؿى 

ـي  :الهكحػػدةً  بفػػتحً  كى ٌيػػ ا[بكػػرن  فَّ إ َـّ : ]ثيػػ(10)قىٍكليػػوي   بػػفً  كائػػؿً  بػػفً  /147/ؽِ بكػػرً لىػػإً  تىسػػبي  قبيمػػةو  اسػػ
   .سطو قا

                                                             
 ( في )ـ(: )بالياء(.(1
 في )ط(: )التاء(. ((2
 (.98( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(3
 ( في )ط(: )فإذا(.(4
 في )ط(: )كتاب(. ((5
 (.1/25سيبكيً، الكتاب )ج( (6
 ٌػ(.616أبك البقاء العكبرم )ت ((7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كتحريؾي الفاًء. اقميد(.(8
 (.ٌػ700ت)الجىدم عهر بف هحهكد بف أحهد: الديف لتاج( اإلقميد)بػ: الهسهِ، الهف ؿ شرح ((9

الحاجب: حكعدُّ سيف الكسكسػة غمػط  السػتمزاهً شػيف الكشكشػةح، فقبيمػة )بكػر( يمحقػكف السػيف بكػاؼ  ( قاؿ ابف(10
الخطاب لمهؤىث، فيقكلكف: )أكرٍهتيًكس(، كبىي تهيـ يمحقكف الشيف، ككبلٌها فػي حػاؿ الكقػؼ  إلبقػاء الكسػرة حتػي 
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ًً  الهكقػكؼى  الحػرؼى  فَّ أل كذلػؾى  [الكقػؼً  ي حػاؿً ا فً مى : ]ككَلىي (1)قىٍكليوي  ا كلٍػذى  ،اضػعيفن  يكػكفي  عميػ
 ًً ػ يقكيػ فػػبل  االسػتراحةً  هحػؿُّ    ألفَّ الكقػػؼى الكقػؼى  يىاسػبي  لضػػعفًً  الهٍهػكسي  فػالحرؼي  ،ـ بالتضػػعيؼً ٍي بعضي
،القػك  الحرؼي  ًي يىاسبي  ك أ هػف جهػادو  كػافى  سػكاءه  ،الضػعيؼً  ال ػكتً  هطمػؽي  كى ٌيػكى  :لغػكم،  ،ىكعػاف كالٍهػسي  مُّ
 هخ ك ػةو  بػأحرؼو  خػاصه  ضػعؼه  كى ٌيػكٌ  :كا ػطبلحي،  ،كػافى  أمِّ كمهػةو  يكًفػ ،كػافى  حػرؼو  مِّ أي ًفػ حيكافو 

ػػػكى  ػػػًٍ لخفائً ] :ًً بقكًلػػػػ ًي عىػػػ الهعبػػػرً  كؿً األ ضػػػػعؼً الب فػػػالهرادي  ً(، ػػػفخؾ ثحشػػػػست) حػػػركؼي  يى ًٌ  ،المغػػػػكمُّ  [اهى
ًي  ي الهعبرً كبالثاىً   .  اال طبلحيُّ  [الٍهسً  فى هً ] :ًً بقكلً  عى

ٌيكى مأى  ؛[الزيادةً  ف حركؼً مً  (2)اىى قىٍكليوي: ]فعد    :
 .(4)كها فعؿ الزهخشرمُّ  (3)

 كلػػـ يكػػػفٍ  يػػزادي  احرفنػػ الزيػػادةً  بحػػركؼً  ـ يريػػدكفى ٍيػػىَّ أل ؛[غمػػػطه  الزيػػادةً  ف حػػركؼً : ]ًمػػ(5)قىٍكليػػوي 
 ِ. لهعىن 

ػػذا ههىػػكعه  ،الزيػػادةً  ف حػػركؼً ًهػػ الشػػيفً  م: عػػدُّ أى  [؛الشػػيفً  عػػد   قىٍكليػػوي: ]يسػػتمزـي   الشػػيفى  فَّ أل  ٌك
 .  الزيادةً  ف حركؼً هً  ليسى 

 .  الفرؽي  كى ٌي كى  ،رً ك كذِ الهىى عٍ بيىٍها لمهى  لِ الجاهعً إ شارةه إ منيما[ كؿ   قىٍكليوي: ]لككفً 
 ض. .ـى عمِ ها تكٌَّ  ال ال يركرةى  م: الزيادةى أى  [؛قىٍكليوي: ]ال ينافي ذلؾى 

ػػػػا–فالحكايػػػػةي قىٍكليػػػػوي: ] ػػػػكى سٍ الكى  فَّ أل  [بالكسػػػػرً  -أيضن ًٍ  يػػػػةي حكا ةى سى ي ًفػػػػ (سًكػػػػ سًكػػػػ) :ـً قػػػػكل
ػػػ (سًكػػػبً  هػػػررتي )كى  (،سكً تي هٍ رى ٍكػػػ)أى  ًٌ ػػػأ– يى فيىبغػػػي   (،سكً تي هٍ رى ٍكػػػ)أى ي ًفػػػ (سس ًكػػػًكػػػ) كى ٌيػػػكى  حػػػؿً هي الًفػػػ -ايضن
  .هكسكرة (بكس هررتي )كى 

الكػافيف هػع  بفػتحً  الفعػؿى  فَّ أي الىػزاع ًفػ م: لـ يقػعً أى  المأخكذة[؛ (ؿى مى عٍ فى ) ا مصدري مى يي نَّ قىٍكليوي: ]أل 
 كػػذلؾى  ه ػػدريي  ف يكػػكفى أ فيجػػبي  بالكسػرً  حػػده أكلػػـ يقػػؿ  ،يي بعػػدى  كالسػيفً  الهؤىػػثً  كػػاؼً ب ِ الػػتمفظً مىػػعى  داؿه  ًي ىَّػأ
   (.فعممة) (فعمؿ) ه درً  ككفً ف هً  ا استقرى هى لً 

ػػػك)ضػػػهير ك  (،لػػػيس) لمفػػػظً  كالضػػػهيري  (،فعمػػػؿ)  ػػػفةي  بػػػالجرٍّ  كى ٌيػػػ [منػػػوي  المػػػأخكذً ]قىٍكليػػػوي:   (ٌك
   .له درو 

                                                                                                                                                                               

هػػف حػػركؼ الزيػػادة غمػػط  ألفَّ عػػدٌا  يفرقػػكا بػػيف الهػػذكر كالهؤىػػث، فعمػػـ أفَّ السػػيف حػػرؼ جػػيء بػػً لهعىػػِ، فعػػدٌا
ػػك ضػػعيؼ. شػػاٌيف، هجهكعػػة  يسػػتمـز عػػدَّ الشػػيف فػػي لغػػة تهػػيـ. ك)الكسكسػػة( بفػػتح الكػػاؼ، كقيػػؿ بكسػػر الكػػاؼ ٌك

 (.112-2/110الشافية )ج
(. ( ساقط في(1  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهفى الٍهًس اال طبلحيُّ
 في )ـ(: )فقد جاء(. ((2
 ك)ؾ(.( )ٌك(: ساقط في )ط(، (3
ح. الزهخشػػرم، الهف ػػؿ فػػي  ػػىعة كسػػكس فػػيهف الضػػهير كػػاؼ كهػػع اسػػتفعؿ، فػػي زيادتٍػػا اطػػردت كالسػػيفح ((4

 (.504اإلعراب )ص
 : إلِ قكلً: )ه دًر فعمؿ، فعممة(.، ك)ـ()ؾ( ( ساقط في(5
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ػػ)ف ًمػػ رجػػؿه ]: (1)قىٍكليػػوي  ػػ)كى  (2)[(ـو رٍ جى  كالجهمػػةي  ،ىاؼو ياسػػت كأ حػػاؿو  كاكي  ،الىػػاسً  ف ف ػػحاءً ًهػػ (ـه رٍ جى
  .ض .اعتراضيةه 

ـى  ػًمػػ رجػػؿه  قىٍكليػوي: ]فقػػا ر  قػاؿى  ،الػػراءً  كسػككفً  ،الجػػيـً  بفػتحً  كى ٌيػػ [ـو رٍ ف جى  بطىػػافً  كجػرـه  :(3)مُّ الجػػٌك
ػػقي  :حػػدٌهاأ ،العػػربً  فى ًهػػ  ،ٌػػؤالءً  الهػػرادى  كلعػػؿَّ  .اىتٍػػِ. ي طػػيءو ًفػػ :خػػري كاآل ،بػػف زبػػاف جػػرـي  كى ٌيػػكى  ،ةي اعى ضى

ػف قي ًهػػ كلػػيف بطػفه فػي األ :(4)القػػاهكسً  كعبػارةي  ػػقي )ك ،ةى اعى ضى ِـّ  (ةى اعى ضى  فى ًهػػ حػي،  :هعجهػػةو  كضػادو  ،القػػاؼً  بضػ
 ،بػف قحطػافى  بػف يعػربى  يشػجبى  بػفً ًأ بػف سػب يػري هح كى ٌيػكى  ،اليهفً  فى هً  يمةو بك قبي أ (:ـو ٌى رٍ دً ػ)ك (ره ٍهيى حى )ك ،اليهفً 

ػاك :(5)القػاهكسً  يًفػ قػاؿى  .كؿً األ ٌرً ي الػدَّ ًفػ الهمػكؾي  كهىٍـ كاىتً  ِـّ  (ٍـي تي يَّ ىً )طيٍهطيهى ػ :بالضػ ي لغػتٍـ هػف ا ًفػهى
( بهثمثػة. قيفً ابػيف العػر  (6)حً ئطػاببال يىزلػكفى  جيػؿه  بفتح الىكف كالبػاء: (طي بى الىَّ )ك ًة،الهىكر  الكمهاتً  ، ك)الثٍِّيػرىافي

( بضِـّ الذاؿ الهعجهًة.  ك)الذٍُّعري
   (.اطه بى ىٍ )أى  :كالجهعي )الىَّبىطي(: قـك يىزلكف بالبطائح بيف العراقيف،  : ]العجـى كالنَّبىطى[(7)قىٍكليوي 

ػ بالكػاؼً  الػتمفظي  يى سػهِّ  :ًي  ػكابي  [ا بػذلؾى قىٍكليوي: ]سػميَّ  ػٍي ىَّ أل  بػذلؾى  فً يك السػأ الشػيفً  عى هى ا اسػهاف هى
 ،الهعىػِ باعتبػارً  ةً سى كى سٍ الكى كى  ةً شى كى شٍ ِ الكى لى إً  عائده  (اسهيَّ ) ضهيري  :ف يقاؿى أ ؿي يحته ،سٍهافبٍها ال لى لمتمفظً 

  .ض .لِ لفظٍهاإ إشارةه  كبذلؾى  ،الهذككري  التمفظي  كى ٌي كى 
   لمثكبً  (:جو رً بٍ زً ػ)كى  (ؿو هً دٍ ًٌ )كى  (،ؿو جى حٍ فى ػ)بً  (9)ابػػف هػالػػؾو  هثؿى  [ايى زيادتي  قميؿه ف َلـي الا مَّ أ: ]ك (8)قىٍكليوي 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالجهمةي اعتراضيةه. ض(.(1
ػا: هػف أف ػح الىػاس؟  -رضػي ا عىػً–غير ف يح، حكي أف هعاكية اعمـ أفَّ إلحاؽ السيف كالشيف  ((2 قػاؿ يكهن

، كجػـر هػف ف ػحاء الىػاس، فقػاؿ: قػـك تباعػدكا عػف فراتيػة العػراؽ، كتيػاهىكا عػف كشكشػة تهػيـ،  فقاـ رجؿ هػف جػـر
قػكهي. كتياسركا عف كسكسة بكر، ليس فيٍـ غهغهة قضاعة، كال طهطهاىية حهير، فقاؿ هعاكية: هػف ٌػـ؟ قػاؿ: 

 (.2/113شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
رم، ال حاح )ج(3  (.5/1885( الجٌك
 (.380( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(4
 (.1134الهرجع السابؽ )ص ((5
 ( في )ط(: )البطايح(.(6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )إشارةه إلِ لفظٍها. ض(.(7
ػػا زيػػادة الػػبلـ فقميمػػة  ألىٍَّػػا أبعػػد حػػركؼ الزيػػادة بحػػركؼ الهػػد، كهثػػاؿ زيػػادة )زيػػدؿ( فػػي زيػػد، ك)عبػػدؿ( فػػي  ((8 كأهَّ

ػػي رأس الػػذكر، قػػاؿ بعضػػٍـ: كزىٍػػا )فىٍيعىمػػة( كالػػبلـ أ ػػمية، كقػػاؿ وخػػركف: كزىٍػػا )فىٍعمىمىػػة(  ػػا )فيشػػمة( ٌك )عبػػد(، أهَّ
ػك ذكػر الىعػاـ، هػع )ٌيػؽ(، ك)طيسػؿ( لمكثيػر  لهجيء )فيشة( فتككف الياء أ مية كالبلـ زائدة، ككذا فػي )ٌيقمػة( ٌك

هػػف الهػػاء، هػػع )طػػيس(. كفػػي )فحجػػؿ( الػػذم يهشػػي هشػػي األفحػػب، لقمػػة زيػػادة اليػػاء حكػػـ بأ ػػمتٍا كػػػ)جعفر( هػػع 
 (.115-2/114كجكد )األفحب(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 (.102هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ( ابف(9
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(ؿو دى ٍبػعى )كى  (،ؿو دى ٍيػزى )ي ًفػ زائػدةن  الػبلـى  ال يعػدُّ  ًي ىَّػأِ مىػعى  عميٍهػا دليػؿه  يً ي اقت ػارً كًفػ :قيػؿى  .الخمػؽً 
(1) 

ًي  كقد يهىعي  .اىتٍِ .بالكمهةً  االهتزاجي  كى ٌي كى  ،الشرطً  لفكاتً   فيٍها زائدةه  ف كاىتٍ ا  ك  فيٍهػا لػـ  الػبلـى  فَّ أل فكاتي
   رنا.وخ ف كاىتٍ ا  عميٍا ك  ي بىيت الكمهةي التً  الحركؼً  كسائرً  يى فٍ ،لهعىِ تردٍ 

ػػ قىٍكليػػوي: ]حتػػى قػػاؿى    زائػػدةن  ي الثبلثػػةً ًفػػ الػػبلـى  ف يجعػػؿى أ يهكػػفي  :(2)ابػػف عػػ ػػفػػػػكرو  قػػاؿى  ـ[يي بعضي
ػػيٍ فى ) :ي هعىاٌػػاًفػػ يقػػاؿي  ًي ىَّػػأل ا ٍىػػزيادتى  فَّ أل  زائػػدةن  اليػػاءى ك   ػػيمةن أ ف تجعػػؿى أك  (4)(سى يٍ طىػػ)كى  (،ؽى ٍيػػٌى )كى  ،(3)ة(شى
   .البلـً  دةً اف زيهً  كسعي أ

ػ فيكػكفي  ، ػؿه أفيٍػا  كالياءي  (،ؿى عى فى )ا ٍى ألىَّ  ؛ا[يى ف لفظً مً : ]ال (5)قىٍكليوي  ف هعاىيٍػا ال ًهػ هػأخكذةه  يى ًٌ
   .اٍى لفاظً أف هً 

ػيٍ الفى )لػِ إ عائػده  ضػهيره  ًعمػاف ا[يى ف كافقتٍ ا  قىٍكليوي: ]ك  ػالىػإً  (ةً مى شى  (ةو شىػيٍ فى )لػِ إ عائػده  كالٍػاءي  ،ِ وخٌر
اإ  ب/147/ؽ .لِ وخٌر

ػػػ :قىٍكليػػػوي   يي كغيػػػري  الهكػػػافي  (ثى ًهػػػدى ) :يقػػػاؿي  :كهثمثػػػةو  ،الهػػػيـً  ككسػػػرً  ،الهٍهمػػػةً  بفػػػتحً  كى ٌيػػػ [(ثو مً دى ػ)]كى
(ري اثً هى الػدُّ ) :(6)ي القػاهكسً كًفػ .فى كالى  ؿى ٍي سى  (:حى رً فى ػ)كى 

ِـّ  (7)  ،المحػـً  الكثيػري  الجهػؿي كى  ،رضً األ فى ًهػ السػٍؿي  :بالضػ
(رً ثً هى الدُّ كػػػػ)

ػػػ (8) ) (،ؿو بىحٍ ًسػػػ)كى  ،(9)(طو بً مى عي ػ)كى ٍى )كى  .اىتٍػػػِ .(10)(رو فىػػػعٍ جى كى  ًة،اىػػػثهال كسػػػككفً  ،الٍػػػاءً  بفػػػتحً  (ؽي ٍيػػػال
ًٍ )كى     .بالكسرً  (ؿي قٍ ال

ي ا ًفػٍى تً  ػالأ ثبػكتي  كى ٌيػكى  ،رى وخى  بدليؿو   الةً األ م: احتهاؿي أى  [؛احتماؿه  (ؿو قى يٍ ىى )ي فً : ]كى (11)قىٍكليوي 
ًً أب كيقػكؿي  (،ؿو قىػيٍ ٌى ) ي غيرً فً  ـً بللا بزيادةً  قكؿي ي (رو ثً هى دي )كى  (،ثو هً دى ) بابى  ف ال يعتبري هف (،ؿو قى يٍ ٌى )  ، ػالتٍا فيػ

(، ك)لِ إ لكف ال بالقياسً     .بؿ باالشتقاؽً  (رو ثً هى دي )دىًهثو

                                                             
 ( في )ط(: )عىدؿ(.(1
 (.146ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((2
 الهكجكدة( فيشمة) هف هشتقة( فيشة) أىٍَّا كال كاب(. فيش(: )ؾ) كفي(. فيشبً(: )ـ) كفي(. فيشة(: )ط) في ((3
ي الشرح، في  .الت ريؼ في الكبير الههتع في المفظ بٍذا هكجكدة ٌك
 ( في )ـ(: )طيش(.(4
ا إلِ فىٍيشىةو ))ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) في ( ساقط(5  (.وخٌر
 (.393( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
 في )ـ(: )الدٌاثر(. ((7
 ( في )ط(: )كالهثر(.(8
 ( في )ـ(: )كغميظ(.(9

 في )ـ(: ) غير(. ((10
 : إلِ قكلً: )بؿ باالشتقاًؽ(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(11
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ػ م: عػدؿى أى  [؛الَلـً  صالةً أا بتصريحن  قىٍكليوي: ]ليككفى  ًً إ (1)ف الهيػزافً عى   لػذلؾى  [كجعفػرو ] :لػِ قكلػ
الهنا الهزيدً  الثبلثيِّ  بيفى  هشترؾه  (ؿى مى عٍ فى ) كى ٌي كى  الهيزافى  فَّ أل

   .الهجردً  كالرباعيِّ  (2)
ًً فً  ا تقدـى هى كى  الكقؼً  لحركةً  بيافه  كى ٌي  لمعنى[ بوً  ءى جي (4): ]حرؼه (3)قىٍكليوي   .ي باب

ػػقي  كى ٌيػػ [(5)الشػػاعري  قىٍكليػػوي: ]كقػػاؿى  ًي استشػػٍادن  لػػيسى  ًي ىَّػػأل  تػػِ بػػالكاكً أك  ،كػػبلبو  بػػفي  يُّ  ى ػػا قىٍبمىػػ  ا ًلهى
)ًخىٍ  (،عىدى  مَّ أخته كلد)  (ليػاسي )إكى  ،كالتأىيػثً  لمعمهيػةً   هى ػرؼو  غيري  :الهٍهمةً  ّـَ ثي  ،الهعجهةً  بكسرً  (ؼي دً كى

ًي  سػػرياىي،  هزتيػػ ،العػػربي  اسػػتعهمت ػػ كجػػازى  اؽى(،سػػح)إ ٍهػػزةو كى  قطػػعو  ٌهػػزةي  ًي ٌك ًً ًفػػ (6)ذكػػكافى  ابػػفً ف عى – ي قكلػػ
َّلِنَ ﴿ :-تعالِ  (  8)هجاٌدو  ابفي  قطعى  بًً ك  ،اٍى ك مي  (7)﴾اْلُمْشَصلِٕهَ  لَِمهَ  َّلِْلَٕاسَ  ََ

                                                             
1) : ًً (: هكرر في )ؾ(.( )الهيزاًف إلِ قكل  كجعفرو لذلؾى
 ( )الهنا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(2
ذٌب الهبرد إلِ أفَّ الٍػاء ليسػت هػف حػركؼ الزيػادة، كذٌػب األكثػركف إلػِ أىٍَّػا هىٍػا، كاعترضػكا عمػِ الهبػرد  ((3

بخهسة أكجً، األكؿ:  ٌاء السكت، ىحك قكلٍـ: )اخشً(، كأجيب عىً بأفَّ الٍاء حرؼ هعىِ كػالتىكيف كبػاء الجػر 
( )فيٍعػؿ( بػدليؿ األهكهػة كالهً فبل يككف هف حركؼ الزيػادة. الثػاىي: قػالكا فػي جهػع )أي  ( )أيهٍَّػات(، فأجػابكي بػأفَّ )أيـٌ ـٌ

ٍىػػػة(  ٍىػػػت( فتكػػكف )أيهَّ )فيعيكلػػة(، كأجػػاب بعضػػػٍـ عػػف الهبػػػرد بػػكجٍيف، أحػػػدٌها: أف تكػػكف الٍػػاء أ ػػػمية بػػدليؿ )تىأهَّ
ػػً( أ ػميف، فيكػػكف األكؿ )فيٍعػػ ٍىةو(، كالثػػاىي: يجػػكز أف تكػػكف )األـٌ(، ك)األيهَّ (، كالثػػاىي )فيع مىػػة( كالػػدليؿ )فيعَّمىػة( كػػػ)أيبَّ بلن

هجيء )دهث( ك)دهثر(، ك)ثرَّة( ك)ثىٍرثىار(، ك)لؤلؤ( ك)آلؿ(. الثالث: )أٌػراؽ( فػي )أراؽ( بزيػادة الٍػاء. الرابػع: قػاؿ 
ك الهكاف السٍؿ، كقػاؿ  ك هشتؽ هف )الجرع( ٌك ٍفعىؿ(، الٍاء في أكلً زائدة، ٌك ًٌ ا( لمطكيؿ ) ٍجرىعن ًٌ –األخفش: إفَّ )

ػػػا ػػػك  -أيضن ٍفعىػػػؿ( هػػػف البمػػػع. الخػػػاهس: قػػػالؽ الخميػػػؿ: )الٍركمكلػػػة( لمضػػػخهة )ٌفعكلػػػة( هػػػف )الركػػػؿ( ٌك ًٌ ٍبمىػػػع( ) ًٌ (
 (.122-2/114الضرب بالرجؿ الكاحدة، فحكـ بزيادة الٍاء. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( )حرؼ(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(4
 ىص الجاربردم: ح كقاؿ الشاعر: ((5

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربً  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل ًإىِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  المَّبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  رىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ  الحى
 

ـٍ  ًعٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى   ًٍ ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  تىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ًب ٌى  كى
 ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربة هعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز 

 
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس خىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ أٌهٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 (.2/116شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج 
ٍكػػػػكىاف)(6 ـ( عبػػػػد الػػػػرحهف بػػػػف أحهػػػػد، أبػػػػك عهػػػػر، ابػػػػف ذكػػػػكاف: عػػػػالـ  818 - 789ٌػػػػػ ع  202 - 173( ابػػػػف ذى

 بػػالقراءات. كػػػاف شػػيخ اإلقػػػراء فػػي الشػػػاـ. كلػػػـ يكػػف بالهشػػػرؽ كالهغػػرب فػػػي زهاىػػػً أعمػػـ بػػػالقراءة هىػػً. اىظػػػر: ابػػػف
 (.3/293(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/145الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج

 [.123( ]ال افات: (7
 الهحػػدث الهقػػرئ اإلهػػاـ: هجاٌػػد بػػف بكػػر أبػػك التهيهػػي، العبػػاس بػػف هكسػػِ بػػف أحهػػد( ٌػػػ324ت)هجاٌػػد ابػػف ((8

 كبيػر(. السػبعة) كتػاب ه ػىؼ. البغدادم هجاٌد بف العباس بف هكسِ بف أحهد بكر أبك الهقرئيف، شيخ الىحكم،
 القػراءات كتػاب: )لػً. جػكادنا فطىنػا الخمػؽ، رقيػؽ األدب، حسػف ككػاف. بغداد أٌؿ هف. ع ري في بالقراءات العمهاء
 قػػػراءة)ك(، حهػػػزة قػػػراءة)ك(، ىػػػافع قػػػراءة)ك(، عا ػػػـ قػػػراءة)ك(، عهػػػرك أبػػػي قػػػراءة)ك(، كثيػػػر ابػػػف قػػػراءة)ك(، الكبيػػػر

(. الٍػػػاءات) ككتػػػاب(، اليػػػاءات كتػػػاب)ك(، كسػػػمـ عميػػػً ا  ػػػمِ الىبػػػي قػػػراءة)ك(، عػػػاهر ابػػػف قػػػراءة)ك(، الكسػػػائي
 (.1/261ج) األعبلـ كالزركمي، ،(11/488ج) الىببلء أعبلـ سير الذٌبي،: اىظر
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ٍيػػ ،(1)عػػاهرو  ابػػفً  عػػفً  ػػ (اسو يىػػ)ي ًفػػ زيػػدتٍ  التعريػػؼً  داةى أ الػػبلـً  جعػػؿي  ًي ككج ِ ٌػػذا مىػػعى كى  (،عً سى اليى ػ)كى
   .ي الشرحً كها سيأتي فً  لِ دعكل الضركرةً إ كال ضركرةى  ،كاحده  المفظى  فَّ أل  ي الرجزً فً  الك ؿي  جي رَّ خيت

ـى  بك القبيمةً أ كى ٌي  ،رجؿو  اسـي  (ري ضً هي ) [مضرى  بفً  لياسى إ: ](2)قىٍكليوي   غيػرى  حتػِ يكػكفى  قبيمػةو  ال اسػ
  .ض .هى رؼو 

ٍى ) [كاليركلػػػةً  مشػػػيةه  يى ًىػػػقىٍكليػػػوي: ]كى   .كً دٍ الهشػػػي كالعىػػػ بػػػيفى  كى ٌيػػػكى  ،كً دٍ العىػػػ فى ًهػػػ ضػػػربه  (ةي لىػػػكى رٍ ال
   .(3) حاح

   .اٌى كسري  كيجكزي  ،الٍهزةً  ضُـّ  الهشٍكري  [فعؿه  (4)(امًّ )أي  فَّ أل قىٍكليوي: ]
 :ي التىزيػؿً كًفػ (،اتي ٍىػهَّ األي ) يِّ ي األىاسػًفػ الغالػبي  :الهك ػميُّ  قػاؿى  [وً ي جمعػًفػ (اتو مَّ )أى قىٍكليوي: ]كى 

َمدْ ﴿ ُْٕكمْ  ُحشِّ ٍَااذُُكمْ  َػلَا ػاألي ) ي البٍػايـً كًفػ ،(5)﴾أَُم بػيف  الشػاعري  كقػد جهػعى  ،عمػِ العكػسً  هػا جػاءى كربَّ  (،اتي هَّ
 ]الهتقارب[: (6)المغتيف في األىاسي، قاؿ

ػػػػػػػػػػكهى  أ/148/ؽقىػػػػػػػػػػبىٍحفى  األيمَّيػػػػػػػػػػاتي  إذىا جي  اٍلكي
 

 .................................... البيػػػػػػت 
  .كالعارى  م: القبحى أى  [؛الظَلـى  تى جٍ رٍ : ]فى (7)قىٍكليوي   

ًي  [اليػػاءي  حػػذفتً  َـّ ثيػػ]قىٍكليػػوي:  ر  قػػكؿً  ظػاٌري  يكافقػػ  جهػػعى  فمػػذلؾى  (،ةه ٍىػػهَّ )أي  (:ـٌ )أي   ػؿي أك  ،(8)مِّ الجػػٌك
   .ف هزيدو هً  ده هجرَّ  (اه  )أي  فَّ أ أرادى  ًي ككأىَّ  (،اتو ٍى هَّ )أي عمِ 

ًً مى عى  عطؼه  [وي نَّ أ بتسميـو  َـّ : ]ثي (9)قىٍكليوي     .تسميـو ك  بهىعو  :جيبى أ :مأى  [ بهىعو ] :ِ قكل

                                                             
 قضاء كلي. السبعة القراء أحد: الشاهي اليح ي عهراف أبك زيد، بف عاهر بف ا عبد( ٌػػ118ت)عاًهر ابف ((1

 كتػكفي فتحٍػا، بعػد دهشػؽ، إلػِ كاىتقػؿ(، رحػاب) قريػة فػي البمقػاء، في كلد. الهمؾ عبد بف الكليد خبلفة في دهشؽ
 (.4/95فيٍا. الزركمي، األعبلـ )ج

 (. حاح. كالعدكً  الهشيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((2
رم، ال حاح )ج ((3  (.5/1850الجٌك
 في )ـ(: )لٍا(. ((4
 [.23: ( ]الىساء(5
 ٌذا  در بيت هف الهتقارب، كعجزي: ((6

ـى  فىرىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  ًبأيهاًتكى
(، كابػف هالػؾ، شػرح التسػٍيؿ 2/216كىسب البيت لهركاف بف الحكػـ. اىظػر: ابػف جىػي، سػر  ػىاعة اإلعػراب )ج 

(، كالسػػػهيف الحمبػػػي، الػػػدر اله ػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب الهكىػػػكف 2/383(، كالرضػػػي، شػػػرح الشػػػافية )ج1/99)ج
 (.1/393(، كىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج3/639)ج
 (.كالعارى  القبحى في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط(7
رم، ال حاح )ج(8  (.5/1863( الجٌك
ٍيهىا أ بلًف(.( ساقط في )ؾ(، (9  ك)ـ(: إلِ قكلً: )إىَّ
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   (.ةه ٍى هَّ )أي كى  (،ّـَ )أي م: أى  [؛صَلفً أا مى قىٍكليوي: ]ىي 
 الػػراءي  ف يكػػكفى أ ال يجػػكزي  ـى ًلػػ :ف يقػػاؿى أ كى ٌيػػكى  ،هقػػدرو  سػػؤاؿو  جػػكابي  [ف يقػػاؿى أ كال يمكػػفي ]قىٍكليػػوي: 

  أ بلًف.ا هى ٍي ىَّ إ :ـٍي قكلى  تسقطي  كحيىئذو  (،رو ثً هى دي )ي فً  زائدةن 
 ،ري ذً ٍٍػيى  ،رى ذى ٌىػ :يقػاؿي  :بهعجهػةو  (اري ذى ٍٍػالهً )ك (،اره ثى رٍ ثى )ككذا  ،الهثمثةً  بفتحً  كى ٌي  [ةو(رَّ ثى ) قىٍكليوي: ]عيفي 

ًي  كاالسـي  ،ارن ذٍ ٌى  ،ري ذي ٍٍ يى كى  ٍى ) (1)ًهٍى    .بالتحريؾً  (ري ذى ال
 يٍّ. مأ بحرؼو  م:أى  [؛الفصؿً  فى مً  قىٍكليوي: ]لما يمزـي 

ػػ التكػػراري  يمػػزـي  ًي ألىَّػػ :مأى  [؛الفصػػؿً  فى ًمػػ : ]لمػػا يمػػزـي (2)قىٍكليػػوي   بيىٍهػػا بحػػرؼو  الف ػػؿً  كجػػكدً  عى هى
ك الراءي  ، ميٍّ أ    .رَّ ا هى هى كى  ال يجكزي  كذلؾى  ،ٌك

ػػ) بػػابى  لػػزـى  الا  ]ك  قىٍكليػػوي: ػػ قميػػؿه  كى ٌيػػم: كى أى  [؛(سى مً سى بػػيف  كفػػرؽى  ،القيػػاسى  (3)شػػارحه  كقػػد هىػػعى  ،اذى ٌى
ػػًٌ كىحكً  (رو ًثػػهى دي )كى  (،ثو ًهػػدى )ف عميػػً ًهػػ كهػػا قػػيسى  الهقػػيسً  دعػػكل  (4)داءً أك  ،فيٍػػا  ػػالةً األ دليػػؿً  ا بتحقيػػؽً هى
 فَّ أبػ خبيػره  ىػتى أك  اىتٍػِ. .شػيءه  الهحذكرً  ذلؾى ف هً  فيًً  ءي ال يجي ًي ىَّ إف الهقيسً  بخبلؼً  لِ هحذكرو إ الزيادةً 

ًً مىػعى  لػـ تػذكٍر  الهػذككراتً  فَّ ا  ك  ،(5)الخميػػػؿي  لػِ هػا ىقػؿى إ دتٍ ىا اسػتهى ىَّ إ الٍاءً  دعكل زيادةً  بػؿ  ،القيػاسً  ِ كجػ
ـي أ كاي  ،بدايأا هى لً  ثره أفبل  ،لفظًً  دكفى  ف هعىِ الزائدةً هً  اقصً ىكركد ال التىظير لتقريبً    .عم
ػػ) بػػابى  لػػزـى  الا  : ]ك (6)قىٍكليػػوي  ػػ) بػػابً ب رادى أ [(سى مً سى ػػ يي فػػاؤي  كمهػػةو  كػػؿُّ  (سى مً سى  ف جػػىسو ًهػػ يكػػكفي  ًي كالهي

ككاحدو     .اال ىادرن إ جائزو  غيري  ، ٌك
ػػكى  [(ؽى رى ٍىػػ)أى  :قىٍكليػػوي: ]الثالػػثي  ػػػػرمِّ  ي كػػبلـً ًفػػ تيػػةي اآل الثالثػػةي  المغػػةي  يى ًٌ ػػأ ،(7)الجػػٌك ي ًفػػ ا الٍػػاءي هَّ

زـي مػػت بلفػػػ خػػرييفً األ
ػػفى  ،الٍهػػػزةً  فى ًهػػ ٍػػا بػػػدؿه ألىَّ   الهبػػػرد (8) ال لػػػزـى ك  ،ال الٍػػاءي  الهزيػػػدةي  يى ًٍ ف ًهػػػ الطػػػاءً  دى ىػػع ا 

   .بالهعىِ الهذككرً  يً كىحكً ( رى بى طى ا ٍ )ي ا فً ًٍ لزيادتً   الزيادةً  حركؼً 
  .الكمهةً  ف ىفسً ا هً ٍى تٍا كأىَّ ر ك يرك  ،بداؿً اإل م: بعدى أى  [؛بعدي  لؼي األ  دخمتً أ َـّ : ]ثي (9)قىٍكليوي 

ػػ [ثالثػػةه  لغػػةه  كفيػػوً ]قىٍكليػػوي:  ػػ الثالثػػةي  المغػػةي  يً ذً ٌى ِ مىػػا عى ٍىػػبً  كاعتػػرضى  ا اله ػػىؼي ٌىػػكردى أي ي الًتػػًٌ
 عػكضه  ًي ىَّػأل   ػؿً األ لػت هىزلػةي فيٍهػا ىزِّ  الٍػاءى  فَّ أل ضي الػىق دي رً فبل يىػ خرييفً األ ا عمِ المغتيفً هَّ أك  ،الهبردً 

                                                             
 )هىً(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ((1
2).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ال يجكزي كىهىا هىرَّ
 (.1/366اليزدم، شرح الشافية )ج ((3
ذنا(.(4  ( في )ؾ(: )كا 
 (.8/433الفراٌيدم، العيف )ج ((5
 إال ىادرنا(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )غيري جائزو (6
رم، ال حاح )ج ((7  (.4/1569الجٌك
(.( في )(8  ؾ(: )يمـز
ٌٍرىاؽى(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((9 : أى  : إلِ قكلً: )فقاؿى
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 (،اؽي يىػػرً ٌٍ )إً  :كجٍػػافً  يجػػكزي  ٌػػذي المغػػةً  ي ه ػػدرً كًفػػ ،عميػػً بل يػػردي ا فىػػزائػػدن  فهػػا يكػػكفي  ، ػػميٍّ أ ف حػػرؼو ًهػػ
ك الحذؼ كالتعكيض.ةه اقى رى ٌٍ )إً كى  ازىةو( ٌك ٌٍرىاقىةه( كىػ)ًإجى    (، كأعؿَّ )ًإ

ـي  ذلؾى كػػقىٍكليػػوي: ]ف ػػ كا الٍػػاءى م: جعميػػأى  [؛اليػػاءً  حكػػ   ػػؿى أ فَّ أل  الفعػػؿً  عػػيفً  ا عػػف حركػػةً عكضن
ػ الٍػاءي  كجعمتً  ،ٌاءن  الٍهزةى  بدؿى أ ّـَ ثي  ،الفن أ الياءي  قمبتً  (ؽى يى رٍ )أى  (اؽى رى ٌٍ )أى   ّـَ ثيػ ،العػيفً  حركػةً  ا عػف ذٌػابً عكضن
   (.اؽى رى ٌٍ )أى  :فقاؿى  ،عمِ الٍاءً  لؼى األ دخؿى أ

، ٌيػػػكى [ الحسػػػفً  أبىػػػا أفَّ : الرابػػػعي : ]قىٍكليػػػوي  ٍجػػػرىعه )ك هسػػػعدةى، بػػػف سػػػعيدي  األخفػػػػػشي ٍبمىػػػعه )كى  ،(ًٌ ًٌ )
رىعي )كى  ،(ًدٍرٌىـو )كىػ ًٍٍركيكلىةي )كى  بالتحريًؾ،( الجى ٍكؿي )كى  الكاًؼ، كفتحً  الٍاًء، بكسرً ( ال . بفتحو ( الرَّ  فسككفو

 الطكيػػػؿً  بخػػػبلؼً  ،الهعىػػػِ قريبػػػاف هػػػف حيػػػثي  كالبمػػػعى  كػػػؿى األ فَّ أل  [بي قػػػر أ ف كػػػافى ا  : ]ك (1)قىٍكليػػػوي 
   .السٍؿً  كالهكافً 

   (.ـو ٌى رٍ دً ) يءً لهج  زائدةن ا ٍى ي ككىً م: فً أى  [؛ي ذلؾى فً  كهي خالفي ]قىٍكليوي: 
ـي  ػػمً  قىٍكليػػوي: ]يعمػػ ػػىَّ ا  ك  ،دلػػيبلن  فػػػبل يكػػكفي  ،لػػيس بكاضػػحو  االشػػتقاؽى  فَّ أ كى ٌيػػكى  [ا مػػػرَّ مَّ ا قمىػػا لػػػيس هى

ٌي الذً  كؿً الرَّ  بيفى  ال هىاسبةى  ًي ىَّ أل  بكاضحو  ٍي  كبيفى  بالرجؿً  خربي أ كى م   .ةً كلى كي رٍ ال
   .ي الت غيرً فً  يي تفسيري  تقدـى  [(ىطى نٍ بى حى ػ)كى : ]كى (2)قىٍكليوي 
   .الهتعدديفى  فى هً  كاحدو  ؿِّ كي   الةً أ م: تقديرً أى  ا[؛مى ىً حدً أ جعؿً  ى تقديرً مى : ]عى (3)قىٍكليوي 

                                                             
ٍيٍركيكلىًة(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كبيفى ال
فيٍػا، إف كاىػت أكثػر هػف  زيػادةالب حكػـ أ ػكؿ ثبلثػة هػع الهحؿ، ذلؾ في زيادتً عميً الغالب الحرؼ تعدد إف ((2

ك ال غير البطف، كقيؿ: ق ير القاهة، يحكـ بزيادة الىكف كاأللؼ   اثىتيف أك فيٍها إف كاىتا اثىتيف، كػ)حبىطِ( ٌك
ػك عمػِ ثبلثػة أقسػاـ،  ف تعيف أحدٌها كجب التػرجيح، ٌك لغمبة زيادة الىكف ثالثة ساكىة، كزيادة األلؼ في اآلخر، كا 

أل ػكؿ بتقػدير جعػؿ أحػدٌها أ ػبلن دكف اآلخػر. الثػاىي: خػركج الكمهػة عمػِ التقػديريف. األكؿ: خركج الكمهة عف ا
الثالث: عدـ خركج الكمهة عف األ كؿ. ثيّـَ شػرع فػي القسػـ األكؿ، كهػف أهثمتػً: )هػريـ( لػك جعمىػا الهػيـ زائػدة كػاف 

ف جعمىا الياء زائدة كاف كزىٍا  ك غير خارج عف األ كؿ، كا  (، ٌك ٍفعىبلن (، كزىٍا )هى ػك)فػيعبلن  أ ػكلٍـ  عػف خػارج ٌك
ك الزعفراف،أيدع) ككٍهزة .(فعيؿ) ال (هفعؿ) كزىٍها كأفَّ  الياء، دكف الهيـ بزيادة الحكـ فكجب  ككزىً، يائً هع ( ٌك

ػك الفضػكلي، هػع تائػً، فيعػؿ) ال (أفعؿ) ػك عزكيػت) ككتػاء(. تفعػبلف( ال )فػيعبلف) فكزىػً(. ككيػاء )تيحػاف( ٌك ( ٌك
، شػػػيء كػػؿ هػػف هشػػػيً لمهقػػارب (قطػػكطِ) كطػػػاءك  (.فعكيػػؿ( ال )فعميػػت) فكزىػػػً، كاكي هػػع لطػػائر،اسػػـ ألرض أك 

( هع ألفً، فكزىً )افعكعػؿ( ذلكلِ(. ككبلـ )افعكلِ( كػ)عثكثؿ( ال )فعكعؿ) ، فكزىًاأللؼ هع ،هشيً في كالهتبختر
ػك الىشػػاط، ال  ػك اسػػـ هكػاف، هػػع يائػً، فكزىػػً )فكعػاال( كػػػ)زكعاال( ٌك كػػ)اعشكشب( ال )افعمػكلِ(. ككاك )حكاليػػا( ٌك

ك  ه  الطمح، هع يائً الثاىية، فكزىً )يفعٌؿ( ال )فعيػٌؿ(.  ػك شػديد أركىػاف) ككٍهػزة)فعبليا(. ككياء )يٍيٌر( ٌك ( ٌك
ػػػػك كحيػػػػد فػػػػي العربيػػػػة، ال )أفعػػػػبلف) فكزىػػػػً كاكي، هػػػػع الحػػػػر، ( ٌك افو (. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية فعػػػػكالف( كػػػػػ)أىٍىبىجى

 (.643-2/639(، كركف الديف، شرح الشافية )ج127-2/122)ج
(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(3  : إلِ قكلً: )كاحدو ًهفى الهتعدديفى
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ػػػيٍ فى ) قىٍكليػػػوي: ]لعػػػدـً   بالقمػػػةً  ؿى مِّػػػكلػػػك عي  ،الىظػػػري  فػػػكردى  ،الهػػػتفً  ا عمػػػِ ظػػػاٌرً بٍػػػذا جرينػػػ ؿى مِّػػػعي  [(ؿعى
 ي الشػرحً ًفػ ًً لقكًلػ ،ٌػذا ٌػك هػراد اله ػىؼ فَّ أل  الظػاٌري  لػـ يػردُّ  يي كغيػري  (2)الشػريؼي  (1)ا فعػؿى هى كى أ/ 149/ؽ

ًً إ الهىسكبً     (.بعيده  (ؿعى يٍ فى )كى ) :لي
ػػػ(3)قىٍكليػػػوي  ػػػ [(رو دى ٍيػػػبى )كى  (,ؿو قى يٍ صى ػ): ]كى ػػػكى  ،السػػػيؼى   ػػػقؿى  ،السػػػيؼى  ؿى قى يٍ  ى ػػػأ– ًي مى قى سى ػػػ -ايضن  بلن قٍ  ى

 .(4) حاح (.ةه مى اقً يى  ى ) :كالجهعي  ،ؿه قى يٍ  ى  كال اىعي  ،ةه مى قى  ى  :كالجهعي  ،ؿه اقً  ى  كى ٍي فى  ،يي بلى جى  :مأ  االن قى  ً كى 
ػػرمُّ هى كى  ا[ىى ف يركل بكسرً أ قىٍكليوي: ]كال يجكزي     .(5)ا ركل الجػػٌك

   .يالىفً  ي جكابً فً  بعد الفاءً  الهضهرةً  (فػ)أبً  هى كبه  كى ٌي  ى[: ]فيبنى (6)قىٍكليوي 
 ،افه بىػجى  :مأ  اءً يػال بكسػرً  (افبىػيِّ ٌى : )(8)ي ال حاحً فً  قاؿى  ا[عميو قياسن  : ]فيبنى المعتؿي (7)قىٍكليوي 

ٍى  :(9)ال ػػػحاحً  ةً ي حاشػػػيكًفػػػ ػػػأ– ال ػػػحاحً  شػػػيةً اي حكًفػػػ ،الخفيػػػؼي  شي تفالهىػػػ :اليػػػاءً  بفػػػتحً  :افي بىػػػيَّ ال  :-ايضن
ػػػيَّ التى ) ػػػكى  .اٍىػػػكفتحً  اليػػػاءً  يػػػركل بكسػػػرً  :مالهعػػػرِّ  بػػػك العػػػبلءً أ قػػػاؿى  :(10)(افي حى ػػػذى كى  (11)ياحً حى ي ً ػػػًفػػػ حَّ حً ا  ي

   .بالحركتيفً 

                                                             
 ( في )ـ(: )عمؿ(.(1
 (.2/640ركف الديف، شرح الشافية )ج ((2
يىاًقمىةه.  حاح(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(3  : إلِ قكلً: )كالجهعي  ى
رم(4  (.5/1744، ال حاح )ج( الجٌك
 (.1/357)ج هرجع السابؽ( ال(5
ػك )فىػٍيعىبلف( بفػتح العػيف، كال يجػكز  ((6 ىص الجاربردم: حقاؿ الهرزكقػي فػي شػرح الحهاسػة: )التيَّحػاف( الهقػداـ، ٌك

ا  ألفَّ )فيعبلف( لـ يجئ في ال حيح فيبىِ عميً الهعتؿ قياسناح. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح  أف يركل بكسٌر
 (.124-2/123الجاربردم )ج

(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (7 )ًكٍبًريتو (، كى  قكلً: )كىػ)ًعٍفًريتو
رم، ال حاح )ج(8  (.1/239( الجٌك
ػػا كقػػع فػػي ال ػػحاح( لعبػػد ا بػػف بػػرم: أبػػك هحهػػد)ت ((9 ٌػػػ(، كيشػػتٍر الكتػػاب 582كتػػاب )التىبيػػً كاإليضػػاح عهَّ

اي ابف هىظكر بػ)األهالي(، كتسهية الكتاب بػ)التىبيً كاإل يضاح( ليست هف بػ)حكاشي ابف برم عمِ ال حاح(، كسهَّ
 التىبيػً ىيع ابف برم، قاؿ القفطي: حفإىٍَّا ىقمت عف أ ػمً، كأفػردت فجػاءت سػتة هجمػدات، كسػهَّاٌا هػف أفردٌػا: 

ػػػػا كاإليضػػػػاح كالقفطػػػػي، إىبػػػػاي الػػػػركاة (، 1/17(ح. اىظػػػػر: ابػػػػف بػػػػرم، التىبيػػػػً كاإليضػػػػاح )جال ػػػػحاح فػػػػي كقػػػػع عهَّ
 (. 2/110)ج
 في )ط(: )التيجاف(. ((10
ق د ابف جهاعة أفَّ الكمهة لٍػا لفظػاف، األكؿ بفػتح ال ػاد، كالثػاىي بكسػر ال ػاد، كربهػا اسػـ كتػاب لػً ربها ( (11

 لـ أقع عميً.
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 ًً يػٍػ كقاؿ سػًػيػػبىػػكى
 هكػافى  ذكػرى  ًي ىَّػأال إ (2)الهرزكقػيُّ  يي ا ذكرى هى  لِ وخرً إ ف يركل بالكسرً أ ال يجكزي  :(1)

 (. ض.افبى سى يٍ سى ) (افبى  ى يٍ شى )
ػػ( فىٍيًعػؿه )كى : ]قىٍكليوي  ، جػكابي  ([سىػيٍّدو )كى ٌيػكى  سػؤاؿو ف) أفَّ  كى  ًفػي جػازى ( فىٍيًعػؿو )كى  ،(فىٍيًعػؿو ) فػرعي ( فىػٍيعبلى

ػػع الهعتػػؿً  ًي  هى ػػحيًح، فػػي لػػيسى  أىَّػػ ف) بػػأفَّ : فأجػػابى  ال َّ ػػذىا بالهعتػػًؿ، الهخت ػػةً  األكزافً  ًهػػفى ( فىػػٍيعبلى  كػػبلـي  ٌى
ىنػػػا) أفَّ  يجػػػكزي  ال لػػػـ: يقػػػاؿى  أف كيهكػػػفي  ،(3)الهرزكقػػػيِّ  ػػػا–( فىٍيعىبلى  بالهعتػػػًؿ، الهخت ػػػةً  األكزافً  ًهػػػف -أيضن
 (.ًكٍبًريتو )كى  ،(4)(ًعٍفًريتو )كىػ( ًفٍعًميتو ) لكجكدً  ظاٌره  كالتقريبي 

– (ته ٍيػكى زٍ غى )لػً  :كيقػاؿي  (:الطالػب غيػةً بي )ي فً  قاؿى  ،كزامو  ةو همٍبه كى ٌي  [(تو يٍ كى زٍ عى ) قىٍكليوي: ]ككتاءً 
ػػأ ػػأ– ةي شػػكى الرِّ  :بالكسػػرً  (يػػؿي طً رٍ لبً ا)كى  ،هعجهػػةو  بغػػيفو  -ايضن ءي كالسَّػػ ،-ايضن  ،بضػػهتيفً  ؽي ميػػالخي كى  ،السػػكءً  فى ًهػػ يِّ
 كى ٌيػكى  ،سػرعى أ :عىػايي ه ٍهمة،به (ِلى كٍ لى دٍ ا)كى  .الطاءً  كسككفً  ،القاؼً  بفتحً  (كي طٍ القى )كى  ،هكررةو  بهثمثةو  (ؿي ثى كٍ ثى العى )ك
ػ ًي لفيػأك  ةو كبهعجهػ ،ف كاكو عى  هىقمبةه  ًي لفي أك  ،(6)ا لم حاحً ، تبعن (5)الشريؼً  كشرحً  الشرحً  ًفيها   هعىػايي  ءو،ف يػاعى
، ي استخفاءو فً  اىطمؽى  :(7)ي القاهكسً كفً  ،اهستخفين  اىطمؽى  -ايضن أ–ا فيٍا ِ هى مى عى   اىكسػرى  :فػبلفه  كاىقػادى  كذؿو
فٍهػػا  المفػػظى  فَّ أكهقتضػػاي  ،ِ اسػػتخفاءو مىػػعى  اىطمػػؽى  :كقيػػؿى  ،سػػرعى أ (ِلى كٍ لىػػذٍ ا)كهعىػػِ  :(8)زدمُّ اليػػ كقػػاؿى  ،ًي قمبيػػ

ػػػكٍ زى )كى  ،كاحػػػده  ػػػ (ؿى ًعػػػزى )ف ًهػػػ الػػػزامً  بفػػػتحً  (االن عى ًي  ،اـه ظىػػػعً  شػػػجره  :الطػػػاءً  بفػػػتحً  (حي ٍمػػػالطَّ )ك (.حى رً فى ػ)كى  قػػػكؿي  كهىػػػ
 ]الرجز[ :(9)الشاعرً 

 اٍليىٍييىػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  رىاًعػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ  أٍطعىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 بعديي: 

                                                             
 (.4/262( سيبكيً، الكتاب )ج(1
 ٌػ( أحهد بف هحهد بف الحسف، أبك عمػي الهرزكقػي: عػالـ بػاألدب، هػف أٌػؿ أ ػبٍاف. كػاف421( الهرزكقيُّ)ت(2

ٍيً بىي أبىاء هعمـ  ،(الهفضميات شرح)ك، (تهاـ ألبي الحهاسة ديكاف شرح)ك ،( كاألهكىة األزهىة) كتبً هف. فيٍا بيكى
(، 5/34. اىظر: الحهكم، هعجـ األدبػاء )جرسالة( بيىٍها كالف ؿ كالعهـك الشهكؿ ألفاظ في القكؿ)ك ،(األهالي)ك

 (.1/212(، كالزركمي، األعبلـ )ج159كالسيكطي، بغية الكعاة )ص
 (.99الهرزكقي، شرح ديكاف الحهاسة )ص( (3
 (.442. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صدىٌاءو  هع فيً الهباًل ي  األهرً  في الىاًفذي (: الًعٍفًريتي ) ((4
 (.2/639( ركف الديف، شرح الشافية )ج(5
رم(6  (.6/2339، ال حاح )ج( الجٌك
 (.1285( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(7
 (.1/375اليزدم، شرح الشافية )ج( (8
رم، ال ػػػحاح )ج ((9 (، كابػػػف هىظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب 4/309(، كالرضػػػي، شػػػرح الشػػػافية )ج2/856اىظػػػر: الجػػػٌك
 (.14/451(، كالزبيدم، تاج العركس )ج5/270)ج
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػا (1)يىٍبكػػػػػػػػػػػػػػػػػي فظىػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ  ًبجن  بشىػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ  حى
 الًيػػػػػػػػػػرٍّ  نىقيػػػػػػػػػػؽ مثػػػػػػػػػػؿ (2)اٍسػػػػػػػػػػًتوً  خمػػػػػػػػػػؼ 
 .لِ الترابً إالىاس  ي رحي  ًي ألىَّ   بًً  يسهِّ  ،الترابي  :بالتحريؾً  [(رً فى العى ) فى : ]مً (3)قىٍكليوي  
 .  باإلجهاعً  زائدةه  التاءي  [ى حرفيفً مى عى  قىٍكليوي: ]ال يككفي 

 ض.  .-ايضن أ– كةي شٍ الرِّ  (:يؿي طً رٍ البً ) [(يؿو طً رٍ بً ػ)قىٍكليوي: ]كى 
 ض. .ًً ي ىسختً فً  الهعجهةً  بالظاءً  [(يره طً نٍ شً )قىٍكليوي: ]كى 

ٌى  ،الزكائػدً  ليست هػف حػركؼً  الظاءي  :ف قيؿى إف [كؿً ي األ ال فً إقىٍكليوي: ]  ػا   :قمػتي  ؟اىىػٍي فكيػؼ ذكٌر
ا باعتبار اشتراكٍا بحركؼً هى ىَّ إ  ،ال لككىٍػا هػف حػركؼ الزكائػدً  ،ي ٌػك الهبحػثي التً  في العمةً  الزكائدً  ا ذكٌر

 ض.  (.ؿو ثى كٍ ثى عى ػ)كزيادتٍا لئللحاؽ بً 
 .كاأل ؿً  الزيادةي  حتِ يككفى  [ى الزيادةً مى عى  هكبنك ]قىٍكليوي: 

ًً  ال بحػػثى  [(ايىػػالى كٍ حى ) قىٍكليػػوي: ]ككػػكاكً   الػػكاكً  ي زيػػادةً ًفػػ البحػػثى  لكػػفَّ  ،لفػػيف زائػػدتافً األ فَّ أي ًفػػ فيػػ
   .كالياءً 

ر  ف كبلـً هً  كى ٌي  [(ؿٌ عى فٍ يى ) كى ىي : ]كى (4)قىٍكليوي   لً.  (ًي لكىَّ )ي فً  كالضهيري  ،(5)مِّ الجٌك
 . [اف اعدن  ثبلثةو  عى زيدت هى  كالياءي ] :ًً قكلً  ي شرحى فً  [اهي كقد فسرنى ]: (6)قىٍكليوي 

   .الهخفؼً  (رٍّ يى ٍٍ يى ػ)لى  الضهيري  [هي رى قىٍكليوي: ]كفسَّ 
ٍمبً  بالحجرً  كفسَّرىهي : ](7)قىٍكليوي    ًفي يذكر لـ الثبلثًة، بٍذيً  (8))يمهؽ( فسَّرى : أىم ؛[الصي

                                                             
 ـ(: )يعزم حيطا بشبر(.( في )(1
 ( )استً(: ساقط في )ـ(.(2
 (.كالياءً  الكاكً  زيادةً  ًفي)ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط في(3
ػك السػراب،  ((4 ىص الجاربردم: حك احب الٍادم ذكر )يٍيرنا( في شرحً فػي هكضػع تخفيػؼ الػراء هػع )يمهػع( ٌك

ك القباء، فارسي هعرب، كفسري بالحجر ال مب، ك ه  الطمح، كالسراب، كحكػـ  ك)يرهع( كقد فسرىاي، ك)يمهؽ( ٌك
( بالتخفيؼ، كذكر في هكضع وخر بتشػديد الػراء هػع زيػاد ٍٍيىػرَّل( بهعىػِ بأفَّ كزىً )يفعؿه ة ألػؼ فػي وخػري، كيقػاؿ: )يى

ك )يىٍفعىمَِّ( كػ)يىٍحهىرَّل( بهعىِ األحهر، كلـ يذكري فيها فيً زيادتاف هتفرقتافح. شاٌيف، هجهكعة الشافية،  الباطؿ، ٌك
 (. 2/127شرح الجاربردم )ج

رم(5  (.2/856ال حاح )ج ،( الجٌك
 ت هىعى ثبلثةو ف اعدنا[.: إلِ قكلً: ]كالياءي زيد، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )شبٍةي االشتقاًؽ. ض(.(7
 في )ط(: )يمحؽ(. ((8
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ًي  كالظػاٌري  شػيئنا، الػثبلثً  الهعاىي ٌذي ًهف (1)ال حاحً   كػاف بػؿ الىظػر، إهعػافً  غيػر هػف ىقمػً أىَّػ
 ض. الشارحي. ٌذا غفؿ عىً كىشره  لؼه  كبلهً في

   في التقديريًف. بىتيٍـأعف  الكمهةي  ف لـ تخرجً إم: فأى  [؛ف لـ تخرجٍ  قىٍكليوي: ]ف
 اله ػىؼً  بؿ ٌك داخؿ فػي قػكؿً  ،لـ يذكري اله ىؼ ًي ىَّ أ ـي مال ىس [المصنؼي  هي قىٍكليوي: ]كلـ يذكرٍ 

 ،كالن أ االشػتقاؽً  هعً شػبٍةي  ف يككفى أف هً  عُـّ أ ًي ألىَّ  [ ذً االش باإلظٍارً  حى جِّ ٍها ري يلـ يخرج فف إف] :ي الهتفً فً 
  .ض .االشتقاؽً  شبٍةي  اذً الشَّ  هع اإلظٍارً  ذا كافى إ :مأ [ االشتقاؽ شبٍةي  :كقيؿى ] :قاؿى  ّـَ ثي 

ػػفٍ يى ) قىٍكليػػوي: ]فقػػد تحقػػؽى  ػػفٍ يى )عمػػِ  الحهػػؿي : (2)مُّ اليػػزد قػػاؿى  [ي الجممػػةً ًفػػ بالتضػػعيؼً  (ؿٌ عى  (ؿَّ عى
 ِ العػارضً مىػكال يبىػِ عى  ،قميػؿه  التضػعيؼي  (3)كهػع العػركضً  ،عػارضه  الكقػؼى  فَّ أل  كلػِأ (رَّ هى حٍ يى ػ)كىػ الفعػؿً 
   .القميؿ

 ،ال ػػكتي  (:افي ىىػػكى رٍ األى ) :(4)ي القػػاهكسً ًفػػ قػػاؿى  ،الػػكاكً أ/ 149/ بفػػتحً  كى ٌيػػ [(افو نىػػكى رٍ أى  قىٍكليػػوي: ]يػػكـي 
 .ضد،  ،كسٍؿه  ، عبه  :اا كهىعكتن هضافن  افً ىى كى رٍ أى  كيكـي  ،األياـً  فى هً  كال عبي 

 ٌكػػػذا قػػػاؿى  :(6)اليزيػػػدمُّ  قػػػاؿى  يـ[ي أبنيػػػتً ًفػػػ لػػػـ تكجػػػدٍ  (تفعػػػَلف)كى  (,فعػػػَلف): ]إذ (5)قىٍكليػػػوي 
ًً  ،الشػارحيفً  فى هف قمدي هً كى  اله ىؼي  ٌيػإً   ههىػكعه  (فبلى ًعػفٍ تى ) اىتفػاءى  فَّ أل  ضػعؼه  كفيػ  ،الفعػؿً  اتً ىىػف زً ًهػ كى ذ 

ػػبً  كاستشػٍدى  ،ي الجهمػةً ًفػ هكجػكده  كى ٍيػفى  ػفٍ يى )ي ا قدهػً ًفػهى ي ًفػػ قػاؿى  (7)اشػارحن  كاعمػـ أفَّ  :قػاؿى  ّـَ ثيػػ ،بالتشػديدً  (ؿٌ عى
ػيِّ تى ) بػابً  قػػد  ًي ىَّػأب ذفي ؤ كيػػ ،اله ػىؼى  قمػدى ف (،فه بلى عِّػػفى ) (ااىنػيِّفى ت) فَّ أا ىىػٍي ٌى  كػػـكح (،افو فى يِّ تى ػ)كىػ (فه بلى عِّػفى ) ًي ىَّػػإ (افو حى
ػ ،ًً هػف ت ػرفً  ًً كبلًهػ كأكؿي  .اىتٍػِ .فيًً  رى تخيَّ  بػؿ  كهػا ظػفَّ  كلػيسى  ،االتحػادً  لظػفِّ  عمػِ الشػارحً  ًي كاعتراضي

   .كالفاءً  بالكسرً  :يكالثاىً  ،(9)كالقاؼً  (8)بالفتحً  :األكؿي 

                                                             
رم، ال حاح )ج ((1  (.4/1496الجٌك
 (.1/376( اليزدم، شرح الشافية )ج(2
 ( في )ـ(: )الفرؽ(.(3
 (.1202( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(4
ها، كهف ذلؾ )تيِّفاف( إف قدرىا التاء زائدة كاف كزىً  التقديريف عمِ عف األ كؿ الكمهة تجإذا خر  ((5 رجح بأكثٌر

ف قدرىا التضعيؼ كاف كزىً )فىعِّبلف(، ككبلٌها خارج عف األكزاف، فػالهرجح القػكؿ بزيػادة التضػعيؼ   ف(، كا  )تىٍفًعبلى
رم، فقػػػد رجػػػح زيػػػادة ال ػػػا الجػػػٌك (، 2/644تػػػاء. ركػػػف الػػػديف، شػػػرح الشػػػافية )جألفَّ زيادتػػػً أكثػػػر هػػػف التضػػػعيؼ، أهَّ

رم، ال حاح )ج  (.4/1331كالجٌك
 (.1/378، شرح الشافية )ج( اليزدم(6
 (.2/644( ركف الديف، شرح الشافية )ج(7
 ( في )ـ(: )بالكسر(.(8
 )كالقاؼ(: ساقط في )ـ(. ((9
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 إظٍػاره  ي الكمهػةً ًفػ ف كػافى أبػ ر الشػاذً لئلظٍػاً  م: هعارضػةه أى  ا[؛مى ىً ي أحػدً فً  ف ثبتٍ  : ]ف(1)قىٍكليوي 
 .  رى خى اآل ييقتض اشتقاؽو  كشبٍةي  التقديريفً  ِ أحدً مى عى  (2)ييقتضً  شاذه 

ػ [الشػاذً  باإلظيػارً   ي جَّ رى ييػ :قىٍكليوي: ]فقيػؿى  ٌيػذى ٌى ًً  هػذٌبي  كى ٌيػكى  ،حي الهػرجَّ  كى ا  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى
كالتكجيػً  ،(3)

ـي  ،قاعػدتٍـ الهطػردةً  (6)خػرؽً  ارتكػابً كلِ هػف أى  (5)ةً مهالهٍ ارتكابى  فَّ إ :(4)الشارحي  إليًً  شارى أكها   كهىػً يعمػ
ػػػػعى  الجػػػكابي   شػػػػذكذى  يسػػػتمزـي  الشػػػػبٍةً  كاعتبػػػارى  ،(7)الكمهػػػػةً  شػػػذكذاتً  يسػػػػتمزـي  ظٍػػػارً اإل اعتبػػػػارى  فَّ إ :ا يقػػػاؿي هَّ
 اىتٍِ.  .أخؼُّ  كى ٌي كى  ،اًٍ ك فً 

 .  الترجيحً  في سببً  االختبلؼً  ف أجؿً م: هً أى  [؛اختمؼى  َـّ : ]كمف ثي (8)قىٍكليوي 
   .اآلتي ًي ككذا كزىي  ،هى رؼو  غيري  كى ٌي  [(جى جى أٍ يى )ي فً  اختمؼى  َـّ ثي  فٍ مً كى ]قىٍكليوي: 

ػىٍ يى )كى  (،عي هى سٍ يى ػ)كىػ (بي جى أٍ يىػ)كى  :(9)ي القاهكسً ا فً هى كى  [قبيمةو  قىٍكليوي: ]اسـي   هكضػعه  (:بي رً ٍضػيى )كى  (،ري  ي
 .بهكةى 

ػأ :يقػاؿي  [(جَّ )أى ـ يً ي بنػائً ًفػ ذ كجػدى قىٍكليوي: ]إً  ػأ ،كجي يىػ، الىػاري  تً جَّ ـي  جَّ )أكى  ،اٍىػبي لٍ كى ٌيػكى  ،اجيجن  الظمػي
   .ااجن جى أي   ارى ب/ 149(: /ؽاكجن جي أ الهاءي  جَّ )أكى  ،دا(: عاج  أ

ػػػرم،  قػاؿى  ،ي ىظػره اىً ي الثَّػًفػ [(جأمػ)ك (,جأيػ) : ]كلـ يكجػدٍ (10)قىٍكليوي  (الهػ) :يي كغيػري  (11)الجػػٌك  أجي
   .جه أه كى ٍي فى  ،ةن جى ؤٍ هي  جي ؤ يه جى ؤي كقد هى  ،اجي جى األي  الهاءي 

                                                             
( اسػػـ  ((1 بى إذا لػػـ تخػػرج الكمهػػة عػػف األ ػػكؿ رجػػح باإلظٍػػار الشػػاذ، كقيػػؿ: بشػػبٍة االشػػتقاؽ، كاختمػػؼ فػػي )يىػػٍأجى

( اسـ هكاف، فهف رجح اإلظٍار الشاذ قاؿ: كزىٍها )فىٍعمىؿ(، كالجيـ الثاىية لئللحػاؽ بػػ)جعفر(، كهػف  بى ٍأجى قبيمة، ك)هى
ذ كجػػد فػػي بىػػائٍـ )أٌج( كلػػـ يكجػػد )يػػأج(، ك)هػػأج(، كفيػػً رجػػح بشػػبٍة االشػػتقاؽ قػػاؿ: كزىٍهػػا )يفعػػؿ(، ك)هفعػػؿ( إ

ٍحبىػػب( يقػػكم شػػبٍة االشػػتقاؽ ككزىػػً  ػػا )هى ىظػػر  ألىَّػػً هػػف ال ػػعب االطػػبلع عمػػِ كػػؿ هػػا كقػػع فػػي كػػبلـ العػػرب. كأهَّ
)هفعػػؿ(، كلػػك رجػػح باإلظٍػػار الشػػاذ لقيػػؿ كزىػػً )فعمػػؿ(، كعمػػؿ بأىَّػػً عمػػـ، كفػػي األعػػبلـ يغتفػػر فيهػػا ال يغتفػػر فػػي 

 (.131-2/130ا، كبكضكح االشتقاؽ. شاٌيف، هجهكعة الشافية )جغيٌر
 ( )يقتضي(: ساقط في )ؾ(.(2
 (.4/313سيبكيً، الكتاب )ج ((3
 (.1/383(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/130شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((4
 (.: )الهٍؿ، ك)ط((ؾ( في )(5
6).)  ( في )ط(: )حـز
 (: ساقط في )ـ(.شذكذى  يستمزـي  الشبٍةً  كاعتبارى  الكمهًة،) ((7
 : إلِ قكلً: )في سبًب الترجيًح(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((8
 (.179( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(9

 )قكلً(: ساقط في )ؾ(. ((10
رم، ال حاح )ج(11  (.1/340( الجٌك
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 : ]الكافر[(1)قاؿى 
 تيٍميىػػػػػػػػػػػػػػػى ًحػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى  كالقىريحػػػػػػػػػػػػػػػةً  فً نػػػػػػػػػػػػػػػؾى 

 
كبي   ٍأجػػػػػػػػػػػا تىعيػػػػػػػػػػػكدي  ثػػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػػاءً  شىػػػػػػػػػػػري  مى

 .  د(دى ٍٍ هى ) ف بابً هً  (حى ػ)هأجفى  .(2)ىتٍِا 
ي ٌػذي ًفػ كاؼو  كى ٌي كى  ،العدـً  هعً ظفُّ  يغمبي  االستقراءً  الىفي بعدى  فَّ أب قد يدفعي  [نظره  قىٍكليوي: ]كفيوً 

 .  الىظيرً  بعدـً  عمِ زيادة حرؼو  االستدالؿي  رى ال تعذَّ ا  ك  الهباحثً 
ػػ ي كػػبلـً م: ًفػػأى [؛ نظػػره  : ]كفيػػوً (3)قىٍكليػػوي   ٌػػذا كػػبلـى  ألفَّ   ىظػػره  يً ي ىظػػرً كًفػػ ،باالشػػتقاؽً  ف رجػػحى هى

ػ-ك ،تكفي في البػابً  يى ًٌ كى  ،ًً عدهً  ظفُّ  ًي يغمبي  البمي ً  التفحصً  بعدى  ًي ىي اكفقد ،العربً  لكبلـً  ئً الهستقر   -اأيضن
ـي  لػك لػػـ يعتبػػٍر  ي ًفػػ الىظيػػرً  بعػػدـً  الحكػـً  ت قبػػؿ ذلػػؾى كقػد هػػرَّ  ،ي هكضػػعو ًفػػ الىظيػػرً  بعػدـً  ٌػذا لػػـ يكػػف الحكػػ

 ض.  .كثيرةو  هكاضعى 
ػ)كى  (،بى جٍ أى يى ػ)ًبػ ٌػذا الجػكابي  ىقػضى  [ـه مىػعى  وي ا بأنَّػإمَّػ وي قىٍكليوي: ]كجكابي   ،ـه مىػ هىٍهػا عى كػبل   فػإفَّ  (بى جى أٍ هى

 .  األىاسيِّ  ف أعبلـً ف لـ يكف هً ا  ك 
ػ ـً مىػي العى : ]فً (4)قىٍكليوي  ػ)كى  (،بى جٍ أى يىػ) ألفَّ   ال ي ػحُّ  ا الجػكابي ذى ٌىػ [ا عميػوً ترجيحن ػ– (بى جى أٍ هى  -اأيضن

 ض.  ؟ ك)هىٍحبب( هف ٌذا الكجً.بيىٍها يفرؽي  فكيؼى  ،لهكافو  :يكالثاىً  ،لقبيمةو  :األكؿاف، عمهى 
ك شايعه  (فَّ )إ في جكابً  البلـً  فيً إدخاؿي  [كجبى  لالا  : ]ك (5)قىٍكليوي   .  اله ىفيفى  ي كبلـً فً  ٌك

                                                             
(، كالٍػػركم، تٍػػذيب المغػػة 79البيػػت البػػف ٌرهػػة. كركم بػػدؿ )حػػيف( )عػػاـ(،  اىظػػر: ابػػف ٌرهػػة، الػػديكاف )ص ((1
رم، ال ػػػػحاح )ج11/154)ج (، كابػػػػف هىظػػػػكر، لسػػػػاف 3/112(، كالزبيػػػػدم، تػػػػاج العػػػػركس )ج1/340(، كالجػػػػٌك

 (.1/489العرب )ج
 (: ساقط في )ؾ(.( )اىتٍِ(2
 (.ض. كثيرةو  هكاضعى  يفً )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط في(3
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فكيؼى يفرؽي بيىٍها؟ ض(.(4
ٍٍدىدى( اسػـ اهػرأة، فالػداؿ زائػدة دكف الهػيـ، كلػك  ((5 إف ثبت في التقديريف شبٍة االشتقاؽ تعػيف اإلظٍػار، كذلػؾ كػػ)هى

ػػك عمػػِ  عكػس لكجػػب اإلدغػػاـ، فكزىػػً )فعمػؿ( ال )هفعػػؿ( هػػف الهٍػػد ال هػػف الٍػٌد، فػػإف لػػـ يكػػف فيػً إظٍػػار شػػاذ، ٌك
يريف. الثػػاىي: شػػبٍة االشػػتقاؽ هكجػػكدة فيٍهػػا. الثالػػث: ثبلثػػة أقسػػاـ، األكؿ: شػػبٍة االشػػتقاؽ هكجػػكدة فػػي أحػػد التقػػد

ـي بقعػةو، فػإف جعػؿ هػيـ )هكظػب( زائػدة فكزىػً  شبٍة االشتقاؽ غير هكجكدة في أحػدٌها. فػاألكؿ كهػيـ )هىٍكظىػب( عمػ
ف جعؿ الكاك زائدة فكزىً )فكعػؿ(، كأ ػكلً: الهػيـ كالظػاء  ك هستعهؿ، كا  )هفعؿ(، كأ كلً: الظاء، كالكاك كالباء، ٌك
ك غير هستعهؿ. كهثمػً )هعمػِ( فعمػِ زيػادة الهػيـ كزىػً )هفعػؿ(، كعمػِ زيػادة األلػؼ كزىػً )فعمػِ( فحكػـ  كالباء، ٌك

 الػكزىيف أغمػب يقػدهكف أىٍػـ اعمـفيٍها بزيادة الهيـ، كترجح شبٍة االشتقاؽ، كفيً ىظر  لقكلٍـ: )هعمت الشيء(. ك 
 فيً: اله ىؼ كقاؿ .ىظائري قمت ها عمِ الحهؿ هف ِأكل ىظائري كثرت ها عمِ الحهؿ ألف االشتقاؽ  شبٍة عمِ
 شػبٍة أعىػي- الػكزىيف أغمػب غيػر إلػِ كردي هٍهػؿ، تركيػب إلػِ ارد   الػكزىيف أغمػب إلػِ ردي يكػكف أف لجػكاز ىظر 

كلػػذلؾ  .هٍهػػؿ تركيػػب إلػػِ ردٌػػا هػػف أكلػػِ هسػػتعهؿ تركيػػب إلػػِ الكمهػػة كرد هسػػتعهؿ، تركيػػب إلػػِ ارد   -االشػػتقاؽ
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ًي  ،الظػػاءً  بفػػتحً  [(بو ظىػػػكٍ يـً )مى ]كمػػػ (1)قىٍكليػػوي: ـي  الفػػاءً  هعتػػػؿَّ  فَّ أل  بالكسػػرً  قياسػػػ هىػػػً  الهكػػافً  اسػػػ
 . العيفً  هكسكري 

 (بلن عىػػفٍ هى ) فَّ أل  عمػػِ القيػػاسً  الجاريػػةً  الغيػػرً  (2)الهرتجمػػةً  عػػبلـً األ فى ًهػػ [ةو عىػػقٍ بي  ـي مىػػعى  وي قىٍكليػػوي: ]ألنَّػػ
 .  قيسي أ فيًً  (ؿى عى كٍ فى ) كزفي  كافى  كلذلؾى  ،الهثاؿً  فى هً  يءي ال يج العيفً  الهفتكحى 

ٍمػػتي  لقػػكًلًيـ:: ]قىٍكليػػوي  )مىعى
ػػا– قػػالكا [بسػػرعةو  أخذتيػػوي  الشػػيءى( (3) ًي  :-أيضن مىػػ ػػف )هىعى (: عى ًً ًتػػ  حاجى

ًي  ًي(. أعجمىػػ مى ًي كػػػ)أٍهعى ػػ ػػؿى  كأزعجى )هىعى (: كى ًً  (4)اٍسػػتىؿَّ  الحهػػاري ٍ ػػيىيى ػػؿى  ،(5)خي )هىعى كى
ًجػػؿى  أىهػػرىيي(: (6) ًً  عى ًي  ًبػػ قىطىعىػػ كى

(7) 
)هىعىؿى  كأىٍفسىدىيي، ًي(: كى ٍىا قطعى  ًركىابى ، ًهف بعضى )هىعىؿى  بعضو ٍىا. الخشبةى( كى  شىقَّ

ـي  يءي ال يجػ الفػاءً  هعتػؿى  فَّ أل ؛ف[الكزنيً  قيسي أ: ](8)قىٍكليوي   بكسػرً  (ؿو ًعػفٍ هى )ِ مىػعى  الإ هكػافو  هىػً اسػ
 .  االشتقاؽً  شبٍةى  (9)عارضي ي الكزىيفً  قيسي أ فحيىئذو  ،العيفً 

ػػري ) ا:ك قىٍكليػػوي: ]قػػالي   ًً ال لككًىػػ أ ػػميةه  ًي ىكىىػػ فَّ أ ال ػحيحي  :يي كغيػػري  (10)الػػهػػػػرادمُّ  قػاؿى  [(اؿه عَّػػفي ) (افه مَّ
ـي   :لقػػػالكا زائػػػدةن  كلػػػك كاىػػػتٍ  ،الرهػػػافً  الكثيػػػرةً  لمبقعػػػةً  ةه(ىىػػػهى رٍ هى ) :قػػػالكا ،ي االشػػػتقاؽً بػػػؿ لثبكتٍػػػا ًفػػػ  ىبػػػاتو  اسػػػ
(ةه هى رٍ هى )

(11)  . 

                                                                                                                                                                               

ف ،(فهى رى ) هفقالكا: )ريهَّاف( )فيعَّاؿ(   أسػهاء هػف (اؿعَّػفي ) لغمبػة  (رّـَ ) هػف( فعػبلف) كال، هستعهؿ غير (رهف) كاف كا 
 (.2/654(، كركف الديف، شرح الشافية )ج134-2/132(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )جاضهَّ حي ): ىحك الىبات،

 هكسكري العيًف(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هىً (1
ك هرتجؿ، إلِ العمـ يىقسـ ((2 ػك ،كهىقػكؿ الهػرأة، (سػعاد)ك لرجؿ، (أددػ)ك عمها، األهر أكؿ هف استعهؿ ها: ٌك  ٌك

ػػك الغالػب، ػػا، العمهيػػة قبػػؿ اسػػتعهؿ هػػا: ٌك ػػ كىقمػػً لغيٌر  ،أسدػ)كػػ لعػػيف أك ،(كفضػػؿ ،زيدػ)كػػ لحػػدث إهػػا ،اسػػـ هػػف اإهَّ
هَّ  ،(كثكر هَّ  ،(كهحهد ،هى كرػ)ك لهفعكؿ أك ،(كحسف ،حارثػ)ك لفاعؿ إها :ك ؼ هف اكا  ػ :فعؿ هف اكا   هػاضو  اإهَّ
ػػػ ،(يشكرػ)كػػػ هضػػػارع أك ،(شهرػ)كػػػ هَّ ػػػ :جهمػػػة هػػػف اكا  (، كعػػػف هىطمػػػؽ زيدػ)كػػػ اسػػػهية أك ،قرىاٌػػػا( شابػ)كػػػ فعميػػػة اإهَّ

ابػػػف هالػػػؾ . ابػػػف ٌشػػػاـ، أكضػػػح الهسػػػالؾ إلػػػِ ألفيػػػة هرتجمػػػة كمٍػػػا: الزجػػػاج كعػػػف هىقكلػػػة، كمٍػػػا األعػػػبلـسػػػيبكيً: 
 (.131-1/130)ج
 )هقمت(. ( في )ـ(:(3
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )اسيؿ(. كفي )ـ(: )اسبؿ(.(4
 في )ـ(: )خ يتً(. ((5
 ( في )ؾ(: )هعً(.(6
 في )ـ(: )أقطعً(. ((7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بعارضو شبٍةي االشتقاًؽ(.(8
 في )ط(: )بعارض(. ((9

 (.3/1542كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج( الهرادم، تكضيح الهقا د (10
 ( في )ط(: )هرىة(.(11
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 .  (2)(اصه رَّ قي )كى  (،اثه رَّ كي )كى  [(اضه مَّ حي ) :: ]نحكً (1)قىٍكليوي 
ػػػػػػرمُّ  قػػػػاؿى  [أحمػػػػري  نػػػػكره  وي لىػػػػ نبػػػػته  كى ىيػػػػقىٍكليػػػػوي: ]كى  ، ٌػػػػرالزَّ  :بفػػػػتح الىػػػػكف (كري الىَّػػػػ)ك :(3)الجػػٌك

(ـي بلَّ قي ال)ك
(ـي بلَّ العي )كى  ،بالقاؼ (4)

  .الهٍهمةً  بالعيفً  (5)
ػػقىٍكليػػوي: ]لً  كلػػـ  أ/150، /ؽًي ٍىػػهً  يي أخػػذى  ًي ىَّػػأى  كالظػػاٌري  ،الهك ػػميُّ  ًى هثمىػػ ذكػػرى  [المصػػنؼي  ا ذكػػرى مى

ـى قى أى )بهعىِ  (فى هى )رى  باستعهاؿً  ي القاهكسً كال فً  ي ال حاحً ظفر فً أ  .  (ا
 .  (ةً اىى ىى هٍ الحى ػ)كى  رادي القي  :الهيـً  ٌك بسككفً  [(فً مٍ الحى ) فى : ]مً (6)قىٍكليوي 
ػػ(7)قىٍكليػػوي  ػػ وي أنَّػػ عى : ]مى ػػكٍ فى )كى  (،فى بلى ٍعػػفي ) فػػإفَّ  [وي ال يعارضي ػػ (االن عى  (ابو رى كٍ تىػػ)كى  (،افى ىى هٍ سي ػ)هكجػػكداف كى

 .أقيسى  اهى ٌي كلـ يكف أحدي  ،لمترابً 
ػػدىًىيِّ  :(8)ي القػػاهكسً ًفػػ قػػاؿى  [ـه مىػػعى  كى ىيػػقىٍكليػػوي: ]كى  ، ككاًلػػدي طىريػػؼو الهى ًمػػؾي الػػركـً : هى ػػٍكرىؽي، كهىٍقعىػػدو كهى

دِّثً   .الهيحى
:: ]قىٍكليوي  ( ىيكى  قيؿى ٍفعىؿه : الشػرًط، جػكابً  عػف بٍػذا (9)اسػتغىِ[ إلػت )مى ف كالتقػديري  الػكزفي  كػافى  كا 

ًً  أقيسي  اآلخري  ، ففي ا– األغمبً  ترجيحي  (10)الهتفً  عبارةً  ًهف كالهفٍكـي  خبلؼه    .(11)ٌيىىا -أيضن

                                                             
1)) قيرَّاصه ، كى كيرَّاثه  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
،: (القيرَّاصي ) ((2 ، كعيٍشبه  البابيكىىبي ٍرسي  ًرٍبًعي،  (.627. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صكالكى
رم، ال حاح )ج(3  (.2/838( الجٌك
رم، ال حاح )ج( (4 (: ىكع هف الحهض. الجٌك ـي  (.5/2014)القيبلَّ
رم، ال حاح )ج(5 ـي(: الحىاء. الجٌك  (.5/1991( )العيبلَّ
ف كػاف اآلخػر أغمػب،  ((6 إف ثبت شبٍة االشتقاؽ في كبل التقديريف رجح بأغمب الكزىيف، كقيػؿ: رجػح بأقيسػٍها كا 

ػك ،(كرؽ) هػف (هفعؿ) فكزىً زائدة الهيـ جعمت فإفكلٍذا اختمؼ في )هىٍكًرؽو(،  ف، هسػتعهؿ ٌك  زائػدة الػكاك جعمػت كا 
ػك ،(هػرؽ) هػف (فكعػؿ) فكزىػً ػ- ٌك  حيىئػػذ كزىػً فيكػكف األكثػر، عىػد الػكزىيف بأغمػب يػرجح حيىئػذو  .هسػتعهؿ -اأيضن

 ال (فكعػػؿ) حيىئػػذ فكزىػػً بعضػػٍـ، عىػػد الػػكجٍيف بػػأقيس كيػػرجح، العػػرب لغػػة فػػي (فكعػػؿ) هػػف أكثػػر ًي ألىَّػػ  (هفعػػبلن )
ػكٍ حى ) فػي يختمػؼ كلػـ: )هكعػؿ(. ىحػك عيىػً، تكسػر أف هثمػً فػي الهػيـ زيػدت هػا قياس ألفَّ   (هفعؿ)  إف ًي ألىَّػ(  افو هى

ف ،(فكعػاؿ): فكزىػػً الػكاك بزيػػادة حكػـ  أبىيػػتٍـ  فػي هكجػػكد هىٍهػا كاحػػد ككػؿ. (فعػػبلف): فكزىػً الىػػكف بزيػادة حكػػـ كا 
ف ىػػدر الكزىػػاف  .كبلهٍػػـ فػػي (فكعػػاؿ) هػػف أكثػػر (فعػػبلف) ألفَّ   (فكعػػاؿ) ال (فعػػبلف( )حكهػػاف) بػػأفَّ  حكػػـ فمٍػػذا كا 

 الٍهػػزة كأ ػػالة الػػكاك زيػػادة(، كبرجػػكف) هػػف ،(أفعػػبلف) فيكػػكف الػػكاك كأ ػػالة الٍهػػزة زيػػادةاحتهمٍهػػا، كػػػ)أرجكاف(، فب
 (.657-2/655(، ككبلٌها ىادر، فيحتهؿ كميٍها. ركف الديف، شرح الشافية )جفعمكاف) فيككف

(. ( ساقط في(7 ا أقيسى ٌيهى  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كلـ يكف أحدي
 (.928( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(8
 ( في )ـ(: )استثىِ(.(9

 ح.بأقيسٍها: كقيؿ الكزىيف، بأغمب رجح فيٍها ثبتت فإف(: ح85قاؿ ابف الحاجب في الشافية )ص ((10
 ( في )ـ(: )ٌىا أيضا(.(11
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ٌيكى  . يدؿُّ  ال (1)الشارحً  ككبلـي  األكثًر، هذٌب كى ًً  عمي
 .  الطعاـً  م: هرقةً أى  المرؽ[؛ فى مً  (ؿه عى كٍ فى ) :قيؿى : ]كى (2)قىٍكليوي 

ٌي ذى ٌى  [(انن َلى عي فٍ )أي  ف يككفى أقىٍكليوي: ]احتمؿ  ػػػرمِّ  ف كػبلـً ًهػ الهفٍكـي  كى ا  عػف  ؿى ًقػكىي  ،يً كغيػرً  (3)الجػػٌك
 ًً يػٍػػػ ًً  قػػػاؿى  (،افو كى ميػػػعٍ في ) دكفى  كال ػػػفةً  ي االسػػػـً ًفػػػ يً الشػػػتٍارً   أغمػػػبي  ًي ىَّػػػأى  يعقػػػد يػػػدَّ  (4)ًي أىَّػػػ سػًػيػػبىػػكى يػٍػػػػ سػًػيػػبىػػكى

(5): 
   .اىتٍِ .اك فن  جاءى  ًي كال ىعهمي  (افكى في ىٍ العي )كى  (،افكى ظي ىٍ العي ) ىحكى  ي االسـً فً  (افو كى مي عٍ في )عمِ  كيككفي 

ًً  كلكػػف جػػاءى  ،بػػبل تىػػكيفو  (فى بلى عيػػفٍ )أي  يىبغػػي أف يكػػكفى  [(اننػػَلى عي فٍ )أي  ]احتمػػؿ أف يكػػكفى  :(6)قىٍكليػػوي   بػػ
  .ض .ليس بعمـو  الهيزافى  أفَّ  كى ٌي كى  ،الضعيؼً  عمِ الهذٌبً 

ًً  حى  ػػػػرَّ  ،االعتبػػػػاريفً  فى ًهػػػػ كػػػػؿٍّ  جػػػػكازي  الهػػػػرادي  [(ااننػػػػكى مي عٍ في ) قىٍكليػػػػوي: ]كأف يكػػػػكفى  ، (7)اليػػػػزدمُّ  بػػػػ
(جي رى األى )ك

  .الراءً  بفتحً  (8)
 بالكسػػرً  (الطيػػبي  جى رً )أى  :قػػكؿي ي ،الطيػػبً  ريػػحً  تفػػكحي  (:يػػبي رً األى )كى  (،جي رى األى ) [(جً رى األى) فى : ]ًمػػ(9)قىٍكليػػوي 

 .(11)ال حاح .تٍ دى قَّ كى تى  :مأ  الطيبً  رائحةي  (10)تكٌَّجت ،ا فاحى ذى إً  (:ايجن رً أى )كى  (،اجن رى )أى  (،رجي أي)
ػػفٍ )أى  ًي كزىيػػ الٍهػػزةً  زيػػادةً  عمػػِ تقػػديرً  [باألغمػػبً  : ]لػػيحكـى (12)قىٍكليػػوي  ػػ هكجػػكده  كى ٌيػػكى  (ؿي عى  (،ؿى ضى فٍ أى ػ)كى

(،ك ػ– كى ٌيػكى  (13)ِ(مىػعٍ فى ) ًي كزىيػ لػؼً األ زيػادةً  عمِ تقػديرً ك  )أىٍحهىرى ػ)كى  ،لبىػتو  (ِقى مٍ عى ػ)كىػ هكجػكده  -اأيضن  (ِهى مٍ سى
ـى  (،كو ٍعػػفى )ف  ًهػػالى كى  (،عو ٍفػ)أى  هػػف لىػا تركيػػبه  ذ لػػيسى إ  فيٍهػػا االشػتقاؽً  شػػبٍةى  كفقػػدى  ،الهػرأةو   الٍهػػزةً  بزيػػادةً  فحكػ
   .كأكثري  غمبي أ ًي ألىَّ  ( ؿى عى فٍ )أى  فيككفى 

                                                             
 (.135-2/134شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((1
2).)  ( ساقط في )ؾ(ف ك)ـ(: إلِ قكلً: )هرقًة الطعاـً
رم(3  (.6/2353، ال حاح )ج( الجٌك
ًي ) ((4 ًً  قاؿى  ... يدعي قد أىَّ يػٍػ  (: ساقط في )ـ(.سػًػيػػبىػػكى
 (.4/262، الكتاب )ج( سيبكيً(5
 (.ض. بعمـو  ليس الهيزافى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6
 (.1/389( اليزدم، شرح الشافية )ج(7
 في )ـ(: )األرجح(. ((8
ًً. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((9  : إلِ قكلً: )لحدًَّت

 ( في )ط(: )تكفيحت(.(10
رم، ال حاح )ج(11  (.1/348(، ك)ج1/298( الجٌك
 فكزىػً زائػدة الٍهػزة قػدرت فػإف األلػؼ  هػع أفعػِ كٍهزةإف فقدت شبٍة االشتقاؽ في التقديريف حكـ باألغمب،  ((12
ف(، أفعؿ) ذا(، فعمِ) فكزىً زائدة األلؼ قدرت كا   هػف أكثػر (أفعػؿ) ألفَّ   (فعمػِ) ال (أفعػؿ) كزىػً كػاف كذلؾ كاف كا 
ػػك الق ػػير، فكزىػػً )أفعػػبلف( بزيػػادة الٍهػػزة ال )فػػكعبلف( بزيػػادة الػػكاك  لغمبػػة )أفعػػبلف(،  .(فعمػػِ) ككػػذا )أكتكػػاف( ٌك

 (.138-2/137ككذا )إهَّعة(، فكزىً )فعمة( بزيادة الهيـ ال )إفعمة( بزيادة الٍهزة. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 في )ط(: )فعؿ(. ((13
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   .ض .ًً تً لحدَّ  ( ِـّ السُّ  ةً كى عٍ فى )ف هً  ذلؾى  قبؿى  ا عرفتى هى لً  [قىٍكليوي: ]كفيو نظره 
ػػػ ًً  ي التهثيػػػؿً ًفػػػ [(ىعى فٍ أى ػ)قىٍكليػػػوي: ]كى ي ًفػػػ االشػػػتقاؽً  فيػػػً شػػػبٍةي  فيهػػػا فقػػػدتٍ  الكػػػبلـى  فَّ أل  ىظػػػره  بػػػ

   .ا تقدـى هى كى  (ِـّ السُّ  ةي كى عٍ فى ) :كقد قالكا ،التقديريفً 
ف ا  ك  (،افو جى ػ)أىٍىبى كىػ هكجػكده  كى ٌيػكى  (،فبلى عىػفٍ )أى  ًي فكزىيػ زائػدةن  ف جعمىػا الٍهػزةى إ [(افو كى تى ػ)أىكٍ كػ: ]كى (1)قىٍكليوي 
ػػ– كى ٌيػػكى  (،فو بلى عى كٍ فىػػ) ًي فكزىيػػ زائػػدةن  جعمىػػا الػػكاكى  ػػ هكجػػكده  -اأيضن ذ إ  فيٍهػػا االشػػتقاؽً  شػػبٍةى  كفقػػدى  (،افو ىى تى كٍ حى ػ)كى

 فَّ أل ( فبلى عى كٍ فىػ) الى  (فبلى عىػفٍ )أى  ًي كزىيػ فيككفي  ،الٍهزةً  بزيادةً  فحكـى  (ؾو تى كى )ف  هً الى كى  (،ؾو تى )أى ف هً  لىا تركيبه  ليسى 
 .  كأكثري  غمبي أ (فبلى عى فٍ )أى 

 . كالراءي  الٍهزةي  :كؿاأل ،ِ التقديريفً لى إً  عائده  ا(رى دى ىى ) ضهيرى  ألفَّ   [ال يساعدي  ارى دى ف نى ا  قىٍكليوي: ]ك 
ـي   حػػيفى  بػػالرهحً  (2)يي فَّػػزى ح عػػاهرو  بػػفى  قػػيسى  ألفَّ   شػػريؾو  بػػفً  الحػػارثً  لقػػبي  كى ٌيػػكى  [رجػػؿو  قىٍكليػػوي: ]اسػػ

   .(3)ًي ف يفكتى أ خاؼى 
 ًي فغيرتيػ زائػدةه  جعمىػا التضػعيؼى ف ا  ك  ةه(،مىػعً فٍ )إً  ًي فكزىيػ زائدةن  ف جعمىا الٍهزةى إ [(ةو عى مَّ إً ػ)كى : ]كى (4)قىٍكليوي 

 ًي كزىيػ ليكػكفى   التضػعيؼً  بزيػادةً  فػيحكـي  (،عو ٍهػهً )ف كال ًهػ (،عو ٍهػ)إى  تركيػبى  كلػيسى  ،هىٍهػا يكجػدي  ككػؿ،  (،ةه مى عَّ فً )
 .غمبي أا ٍى ألىَّ  ( ةن مى عَّ فً )

ػ رأيػوً  لضػعؼً  م يكػكفي الػذً  كى ىيػقىٍكليوي: ]كى  ػ)إً  ًه لىػ يقػاؿي  [أحػدو  كػؿٍّ  عى مى ػ– (عه هَّ  كى ٌيػ (5)كيقػاؿي  -اأيضن
ػػ)إً  ـى  الىػػاسى  عه ًبػػتَّ هي  :مأى  ( ةه عىػػهَّ )إً كى  (عه هَّ ػػلً كى ِ، عى دٍ ف ييػػأى  ف غيػػرً ًهػػ الطعػػا ػػ ف يقػػكؿي هى ػػىىػػأ :ادائهن  قػػاؿى  ،الىػػاسً  عى ا هى

ػػػػػرمُّ  ػػػىَّ الدِّ )كى  .كقػػػد يقػػػاؿي ، ةه عىػػػهَّ إً  اهػػػرأةه  كال يقػػػاؿي  :(7)ي القػػػاهكسً كًفػػػ ،لمىسػػػاءً  ذلػػػؾى  كال يقػػػاؿي  :(6)الجػػٌك  (،ةي هى
 .  -اأيضن – الىكفً  ب/150/ؽ كتشديدً  ،داليٍها بكسرً  (ةي اهى ىَّ الدِّ )كى 

 . (ةو اىى كى حي قٍ أي ػ)كى  (9)[ةه(انى كى عي فٍ أي ) ف ثبتٍ إ: ](8)قىٍكليوي 

                                                             
 (.كالراءي  ٍهزةي ال)ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط في(1
 ( في )ط(: )حقري(.(2
 (.509الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صيق د هعىِ )حكقراف(. ( (3
(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((4 ٍىا أغمبي  : إلِ قكلً: )ألىَّ
ا لهبيع الىاس(. ((5  في )ؾ(: )يقاالف أيضن
رم، ال حاح )ج(6  (.3/1183( الجٌك
 (.701الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((7
 ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )يككفى الكاكي أ ميةن(.(8
 االشػػتقاؽ شػػبٍة فقػػد هػػع الثػػاىي، الحػػرؼ زيػػادة كباعتبػػار، األكؿ الحػػرؼ زيػػادة تقػػدير باعتبػػار الكزىػػاف ىػػدر إف ((9

 (،سػطف) هػف الىػكف، كأ ػالة الٍهػزة بزيػادة ،(أقحكاىةػ)كػ (أفعكالػة) (أسطكاىةػ)فػ(، أسطكاىةػ)كػ الكزىاف  احتهؿ فيٍها
ف ف، اهعركفنػػ (سػػطف) يكػػف لػػـ كا  ػػك- (فعمكاىػػة) فأسػػطكاىة (أفعكالػػة) تثبػػت لػػـ كا   الىػػكف بزيػػادة، -األخفػػش هػػذٌب ٌك

ف لػػػـ يكػػػكف )أسػػط( هعركفنػػػا،  الٍهػػػزة كأ ػػالة هػػػف  الػػػكاك كأ ػػالة كالىػػػكف الٍهػػػزة بزيػػادة (أفعبلىػػػة) الهػػػف )أسػػط(، كا 



497 
 

 . أ ميةن  الكاكي  يعىي أف يككفى  [ةه(نى َلى عي فٍ )أي  لك كافى  وي قىٍكليوي: ]ألنَّ 
 . يً كىحكً  (ةو قى ادً ىى زى )ف عى  ًً بً  احترزى  [التأنيثً  ىاءً  قىٍكليوي: ]بغيرً 

ػػ)أى  :ي الجمػعً ًفػػ : ]لقيػؿى (1)قىٍكليػوي  ػأى )أك  (,اطو سى ػػ)أى  ًي أ ػمى  فَّ أل  [(ياطً سى  الػػكاكً  قمػبً  بعػدى  (ياطً سى
ػٌي كى - الهزيدتيفً  فً عى  عكضى  ّـَ ثي  ،ا قبمٍاهى  لكسرةً   ياءن   الهحػذكفتيفً  (ةً اىى كى طي ٍسػاألي )ي اف ًفػالمًتػ كالىػكفي  لػؼي ا األهى
 .  (ـو مً يٍ غى هي ) ت غيرً  (يـو يمً غى هي )ي فً  ا عكضى هى كى  -اىى ٌي 

ـي   .  ي التقديريفً فً  االشتقاؽً  شبٍةى  م: فقدى أى  [؛(2)(فو طٍ سى )كى  (,طو سٍ )أى ف مً  ركيبالت قىٍكليوي: ]كعد
   .تأهؿ ، فاءو بلى بً  تعيفى  :ف يقكؿى أ ًي  كابي  [: ]فتعيفى (3)قىٍكليوي 

 (ةه اىى كى طي ٍسػػػػ)أي  أف يكػػػػكفى  ال يجػػػػكزي  ًي أىَّػػػػ (4)ي ال ػػػػحاحً ًفػػػػ ذكػػػػرى  [ةن(انىػػػػكى مي عٍ في ) ف يكػػػػكفى أقىٍكليػػػػوي: ]
 .يككفي  ا ال يكادي ذى ٌى كى  ،كالىكفي  لؼي األ :إلِ جىبٍا زائدتافً  زائدةه  حيىئذو  الكاكى  ألفَّ  ( ةن اىى كى مي عٍ في )

 .  ىادريفً  كزىيفً  بيفى  فيها ترددى  الكبلـى  فَّ م: ألأى  [؛يوً فً  ا نحفي مَّ مً  قىٍكليوي: ]كال يككفي 
ػػ: ]مً (5)قىٍكليػػوي   خػػبلؼي  كى ٌيػػكى  ،ِ التعيػػيفً مىػػعى  الػػكزىيفً  أحػػدي  يمػػزـي  ِ ٌػػذا التقػػديرً مىػػعى  [يػػوً فً  ا نحػػفي مَّ

 .ىادريفً  الكزىافى  ف يككفى أ الفرضى  فَّ أل  الفرضً 
  

                                                                                                                                                                               

 الجهػػع، فػػي تحػػذؼ لػػـ األسػػطكاىة فػػي أ ػػمية الػػكاك كاىػػت فمػػك أسػػطكاىة، جهػػع فػػي (أسػػاطيف) لهجػػيء)سػػطكت(، 
 (.2/659(، كركف الديف، شرح الشافية )ج2/397. الرضي، شرح الشافية )جحذفت لكىٍا

(. ( ساقط(1 ( ت غيًر )هيغىٍيًمـو  في )ؾ(: إلِ قكلً: )هيغىيًميـو
 ( في )ؾ(: )سىط(.(2
(.( ساقط في )ؾ(: (3 ٌىذىا ال يكادي يككفي  إلِ قكلً: )كى
رم، ال حاح )ج(4  (.5/2135( الجٌك
 (.الكسرةً  ق دى  بالفتحةً ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: ) ((5
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 الباب الثبلثكف: اإلهالة
 .هالةي اإل بىيةً األ حكاؿً أ ف جهمةً م: هً أى  [؛مالةي : ]اإل(1)قىٍكليوي 

ػنٍ ف يي أ :ي االصطَلحً قىٍكليوي: ]كفً   بالفتحػةً  يق ػدي  :مأ  ق ػدتي  :مأ  ف ىحػكتي ًهػ [بالفتحػةً  ىحى
 . الكسرةً  ق دى 

ػػنٍ ف يي أ :ي االصػػطَلحً ًفػػ يى ًىػػقىٍكليػػوي: ]كى  بٍػػا  ىحػػاءً األ ك ػػؿى  فَّ إ ّـَ ثيػػ [الكسػػرةً  نحػػكى  ى بالفتحػػةً حى
ػػػكى  ،ككبػػػرل هحضػػػةن  هالػػػةن إ (2)سيػػػهِّيىتٍ  يػػػاءن  لػػػؼي األ  ػػػارتً  لػػػك زادى  إلػػػِ حػػػدٍّ   الا  ك  طػػػبلؽً اإل ىػػػدى عً  الهػػػرادةي  يى ًٌ

 ، ػػػكاتً األ ا تىاسػػػبي هطمقنػػ هالػػػةى ف اإلًهػػ األ ػػػميُّ  كالغػػرضي  .كبػػيف المفظػػػيف ، كبػػيف بػػػيف، ػػػغرل تسػػهي
أعمػِ  يطمبػافً  لػؼى كاأل الفتحةى  فَّ أل  الىطؽي  كيخؼى  ،ال كتي  ليحسفى   ف بعضو ا هً ٍى بعضً  الحركؼً  كتقريبي 

ارى فػػإذا تجػػاك  ،عمػػِ العكػػسً  كاليػػاءي  كالكسػػري  ،الفػـً 
 لػػؼي كاأل الكسػػرةً  فى ًهػػ الفتحػػةي  تً بىػػرِّ فػػإذا قي  ،التىػػافري  ح ػػؿى  (3)

ػكى  ،كاحػدو  ِ ىهػطو مىػعى  جػرل المسػافي  اليػاءً  فى ًهػ ػأك  ،ىجػدو  أٌػؿً  كعاهػةً  سػدو أك  كتهػيـو  قػيسو  لغػةي  يى ًٌ  ا الحجػازيكفى هَّ
 . قميمةو  ي هكاضعى ال فً إً  ـ الفتحي ٍي فمغتي 

 .  (ادهى عً ) :ىحكى  ،كالياءً  لؼً األ بيفى   يري ت ،الفتحةً  م: بعدى أى  [؛ىناؾى  كافى  فَّ إ َـّ : ]ثي (4)قىٍكليوي 
 لمتىكيػعً  الػكاكى  قػد يجعػؿي  [كالياءً  نحك الكسرةً  لؼً كاأل  ى بالفتحةً حى نٍ ف يي أ :ـيً ف قكلً مً قىٍكليوي: ]كى 

ػ فبل يردي  ٌػذا  يكػكفي  (6)كحيىئػذو  اليػاءً  ىحػكى  كبػاأللؼً  الكسػرةً  ىحػكى  ف يىحػِ بالفتحػةً أ (5)كثيػرو  كعبػارةي  ،ًي ا قالىػهى

                                                             
اإلهالة: لغةن: ه در هف قكلؾ: أهمت الشيء إهالة، إذا عدلت بً عف الجٍة التي ٌػك فيٍػا  أم: اىحػرؼ عػف  ((1

ػػِ بالفتحػػػ ػػىٍ يي  فة ىحػػك الكسػػرة. كعرفٍػػا ابػػف هالػػػؾ: أالق ػػد، كفػػي اال ػػطبلح: أف ييٍىحى  اسػػػـو  اك فعػػؿو  يًفػػ اجػػكازن  ِحى
 األ ػكات، تىاسػب هػف اإلهالػة الغػرضك  .عىٍػا كاىقبلبٍػا لتطرفٍا  الياء ىحك لؼً كباأل الكسرة، ىحك بالفتحة هتهكفو 

ا كعدـ جرسٍا، كتحسيف ىغهاتٍا، بتقارب كتىاسقٍا  أك الكمهة في ارتفاع يميً تسفؿ كهف تسفؿ، يميً عمك هف تىافٌر
ػأ الهتهكىػة، األسػهاء كفػي الهت ػرفة، األفعػاؿ فػي اقياسنػ تجػرم كاإلهالة الكبلـ،  فػبل كالحػركؼ  الجاهػدة األسػهاء اهَّ
ىها ا سهاعن  إال يهاالف (، 2/140. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية )جكاجبػة غيػر العػرب لساف في ٍاألىَّ  جكازا  كاىت كا 

(، كىػػػاظر الجػػػيش، تهٍيػػػد القكاعػػػد بشػػػرح تسػػػٍيؿ الفكائػػػد 325كتكهيػػػؿ الهقا ػػػد )صكابػػػف هالػػػؾ، تسػػػٍيؿ الفكائػػػد 
 (.10/5284)ج
 (: ) ارت(.( في )ط(2
 ط(: )تجاكزكا(.( في )(3
 (.ًعهىاد: )ىحكى  كالياًء،ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((4
(، 3/160(، كابػػػػف السػػػػراج، األ ػػػػكؿ فػػػػي الىحػػػػك )ج3/42اىظػػػػر: الهبػػػػرد، الهقتضػػػػب )ج ( فػػػػي )ؾ(: )كثيػػػػرا(.(5

(، كابف الىاظـ، شرح ألفيػة 599(، كابف الخباز، تكجيً المهع )ص279كاألىبارم: أبك البركات، أسرار العربية )ص
 (، 5/10(، كالسهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج578ابف هالؾ )ص

 بهقتضِ الهعىِ السابؽ(: ساقط في )ؾ(.( )(6
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ا ٍىػػػىَّ أهػػع  هالػػػةً ِ اإلف هسػػهَّ ًهػػػ لػػيسى  الزـه  بػػػاأللؼً  العػػدكؿى  أفَّ  ،ذلػػػؾى  القتضػػاءً   كؿً األ فى أكلػػِ ًهػػػ التعريػػؼي 
اٍى بً  (2)الهعىِ السابؽ هق كدةه  (1)بهقتضِ

(3).   
 . ألؼه  الههالةً  الفتحةً  بعدى  فيًً  م يككفي الذً  ي ٌذا القسـً م: فً أى  [؛فيوً  : ]فالكَلـي (4)قىٍكليوي 

هػا الحمػؽي  ،هخرجٍا ك ػفتٍا إلِ  فةً  أم: هىتسبةن  [؛ةن يقىٍكليوي: ]كانت حقيق  :أم  كاالىفتػاحي  ٌك
ا بخبلؼً  هشكبةو  غيرى  خال ةن   ا. ٌى غيرً  بهخرجً  ا هشكبةه ٍى فإىَّ  الههالةً  بغيٌر

 .لمتفخيـً  الضهيري  [األصؿي  وي قىٍكليوي: ]ألنَّ 
 ا. هقدهن  الهفعكؿى  ف يككفى أا ىى ٌي  حسفي األ [هً غيرً  صكتى  وي صكتي  يمازجى  (5)ف الأقىٍكليوي: ]
ِ لىػػػإً ا م فيٍػػا راجعنػػالػػذً  الضػػهيري  ف كػػافى ا  ك  ،التأىيػػثً  تػػاءى  لحػػؽى أ [: ]فػػ ف كانػػت حركػػةن (6)قىٍكليػػوي 

 .  هؤىثه  كى ٌي كى ا ٌى ا الِ خبرً ىظرن  هذكره  كى ٌي كى  يالهقتضً  السببً 
ػػػأ– : ]كتمػػػاؿي (7)قىٍكليػػػوي  فٍػػػك  ،ح ػػػيفو  غيػػػري  حػػػاجزه  السػػػاكفى  فَّ أل  [(8)(ؿو َلى مٍ ًشػػػ) نحػػػكى  -ايضن

 .  كالهعدكـً 
ػػاىي بى نَّ قً  (9)ؿى ٍتػػ)فى  :كى ٍحػػقىٍكليػػوي: ]نى  ًً  ًى ىبَّػػ ،الهفتكحػػةً  الىػػكفً  كتشػػديدً  ،القػػاؼً  بكسػػرً  كى ٌيػػ [(امى عمػػِ  بػػ

 أكلِ.  ف بابً هً  الهدغـً  غيرً  أ/151/ؽ يفً  هالةً اإل اهتىاعً 

                                                             
 ( )بهقتضِ الهعىِ السابؽ(: ساقط في )ؾ(.(1
 ( في )ؾ(: )الهق كدة(.(2
 )ألفَّ األ ؿ الضهير لمتفٍـ(: زائد في )ـ(. ((3
 : إلِ قكلً: )هشكبةه بهخرًج غيًرٌىا(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((4
 في )ـ(: )أال(. ((5
(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:(6  )فٍك كالهعدكـً
السبب األكؿ لئلهالة: الكسرة قبؿ األلؼ، كتف يمً، تهاؿ األلؼ إذا ف ؿ بػيف الكسػرة كاأللػؼ بحػرؼ كهػا فػي  ((7

ذا كاىػت الكسػرة قبػػؿ األلػؼ بحػرفيف هتحػركيف ثاىيٍهػا ٌػػاء،  (، كا  ؿو (، كبحػرفيف أكلٍهػا سػاكف كهػػا فػي )ًشػٍهبلى ػادو )ًعهى
يى  ٍىا كى ٌىا(، ىحك: )يريدي أف يىٍىًزعى ٍىا(، أك لثبلثة أحرؼ تالي الكسرة فيٍا ساكف، كالذم قبؿ األلؼ ٌاء ىحك: )ًعٍىػدى ٍضًربى

 الػذم الحػرؼ كسػككفي  الٍػاء خفػاءي  اإلهالػة كغي سَّػأك الذم بعد الساكف ٌاء، ىحك: )ًدٍرٌىهىاف( لجازًت اإلهالة شاذة، كه
 أك كاحػػػد بحػػػرؼ كاأللػػػؼ الكسػػػرة بػػػيف الف ػػػؿ يكػػػكف أف إلػػػِ فيعػػػكد كعػػػدهٍا، حيىئػػػذ الٍػػػاء كجػػػكد ألفَّ  الكسػػػرة  بعػػد

ذا كاىػت الكسػػرة هتقدهػة عمػِ األلػػؼ  سػاكف، الكسػػرة ثػاىي أحػرؼ بثبلثػػة أك، ٌػاء ثاىيٍهػا لػػيس هتحػركيف بحػرفيف كا 
ػػؿ. شػػاٌيف، هجهكعػػػة  بحػػرفيف هتحػػركيف، ىحػػك: )أكمػػػت ًعىىبنػػا(، أك ثبلثػػة أكلٍهػػا سػػػاكف، ىحػػك: )فتمػػتي ًقىَّبنػػا( لػػػـ تيهى

 (.2/339(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/663(، كركف الديف، شرح الشافية )ج144-2/142الشافية )ج
ؿ(: الىاقػػة السػػريعة كالخفيفػػة، كبػػىفس هعىاٌػػا ) ((8 رم، ال ػػحاح ًشػػٍهًميؿه )كى  (،ًشػػهاؿه (، ك)ًشػػًهمَّةه  ىاقىػػةه )ًشػػٍهبلى (. الجػػٌك
 (.1020(، كالفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص5/1740)ج
 )قىبؿ(.( في )ـ(: (9
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ػاىي بى نَّ قىٍكليوي: ]قً  ػ قيػدى  ،الحبػؿي  (:بي ىَّػالقً ) ا[مى ًً  حتػِ يػردى  الىػكفً  بسػككفً  ي الهػتفً ٍـ ًفػبعضي  .اذى ٌىػ عميػ
 ض. 

ػىى رٍ دً )كى  ,(2)(ايىػعي ٍنزً ف يى )أ ا نحػكي مَّػأ: ]ك (1)قىٍكليوي  ػاًف(امن (, ك)ًدٍرىىمى
ف أ م: بشػرطً أى  [؛(4)ؿى يػمً فىأي  (3)

ّـَ  ػػ ال يضػػ ّـَ إفػػ ،الٍػػاءً  ا قبػػؿى هى  لػػؼً األ بػػيفى  الضػػهةً  لحجػػزً   هالػػةي اإل لػػـ تجػػزً  (اٍى بي رً ٍضػػيى  كى ٌيػػ) :ىحػػكى  ف اىضػػ
 . ػػافى بك حيَّ أقالً  ،كالكسرةً 

 كيجػػكزي  ،سػػاكفه  ال حػػرؼه إ الفا ػػؿى  فمػػـ يبػػؽى  ،ا لخفائٍػػا كالعػػدـً ٍىػػفكأىَّ  [اليػػاءً  : ]لخفػػاءً (5)قىٍكليػػوي 
 .  هالةي هعً اإل

ػػىى رٍ دً ) :قىٍكليػػوي: ]بنحػػكً  ػػ دى يَّػػقى  [(6)(افً مى ًً  دَّ رى حتػػِ ال ييػػ الىػػكفً  بسػػككفً  ٍـ فػػي الهػػتفً بعضي  .ٌػػذا عميػػ
 ض. 

ـي  لػت[إا ىى بعػدى  : ]فػ ف كانػتٍ (7)قىٍكليوي  ا سػببن  الهتػأخرةً  الكسػرةً  فػي كػكفً  يشػترطي  ًي ىَّػأ يً يػرً ر هػف تق يفٍػ
ػػػك كػػػذلؾ ،الهتقدهػػػةً  بخػػػبلؼً  اهتىعػػػتٍ  بيىٍهػػػا فا ػػػؿه  ف ف ػػػؿى إفػػػ ،بػػػاأللؼً  (8)ات ػػػالٍا لئلهالػػػةً  قػػػاؿ  ،ٌك

   .اٌى هىٍا بعدى  ي السببيةً قكل فً أ لؼً األ قبؿى  الكسرةى  فَّ أ كالفرؽي  :الهك ميُّ 
ػ)ف ًهػ فاعؿو  اسـي  [(اد  جى )ي ا فً مى : ]كى (9)قىٍكليوي  ػ)أى كى  (،يجػدُّ ) ،هػرً ي األًفػ جػدَّ  (:هػراأل دَّ جى  ،ًي هثميػ (دُّ جى

 .(10) حاح .بالمغتيفً  هجد،  جاد،  فبلفه  :يقاؿي  :األ هعػػػي   قاؿى 
                                                             

 )قكلً(: ساقط في )ـ(. ((1
 ( في )ط(: )يزرعٍا(.(2
هاف(: ساقط في )ط(، ك)ـ(. كفي )ؾ(: )ٌها(.(3  ( )كدٌر
 (.3/163(، كابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج4/123سيبكيً، الكتاب )ج ((4
ًً ٌذا. ض(. ( ساقط(5  في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عمي
قػػاؿ الشػػيخ األى ػػارم: حاعتػػرض عمػػِ التهثيػػؿ بػػػ)ًدٍرٌىهىاف(  لجػػكاز أف تكػػكف إهالتػػً لكسػػرة الىػػكف، فػػبل يكػػكف  ((6

: ال اعتداد بكسرة الىكف  لسقكطٍا عىد اإلضافة، كاألكلِ أف يجاب بها أجاب  شاذنا، كال ًههَّا ىحف فيً، إال أف يقاؿى
 (. 2/144هجهكعة الشافية، شرح األى ارم )ج بعضٍـ هف أفَّ الهثاؿ هقيد بسككف الىكف(ح. شاٌيف،

السبب الثاىي لئلهالة: الكسرة بعد األلؼ، كحيث تككف الكسرة سببنا لئلهالة فػي ٌػذا الهكضػع إذا كاىػت أ ػمية  ((7
(، ك  فكػػػ)عاًلـو  لعػػركضً  قميمػػة  إهالتػػً فػػإف، (ـو بلى كىػػ فًهػػ): ىحػػك الػػراء غيػػر عمػػِ عارضػػة األلػػؼ بعػػد الكسػػرة كاىػػت ا 

ػػ. الكسػػرة  بعػػد فكػػأفَّ  ،التكػػرار هػػف الػػراء فػػي لهػػا كثيػػرة  فإهالتػػً ،(ارو دى  فًهػػ): ىحػػك الػػراء عمػػِ عارضػػة كاىػػت إذا اأهَّ
ذا كاىػػػت الكسػػػرة غيػػػر همفكظػػػة فاألف ػػػح أىٍَّػػػا ال تػػػؤثر، كقكلػػػؾ: )جػػػاٌد(، ك)جػػػكاٌد(  ألفَّ الػػػداؿ  .كسػػػرتيف األلػػػؼ كا 

ي هقػدرة اآلف. الرضػي، شػرح الشػافية )ج (، كركػف الػديف، شػرح الشػافية 3/7الهدغـ كاىت هكسكرة قبؿ اإلدغاـ، ٌك
 (.2/664)ج
 )إي الٍا(. ؾ(:( في )(8
 (.السككفً  لمزكـً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((9

رم، ال حاح )ج(10  (.5/1929( الجٌك



494 
 

 .  (ةو ادَّ جى ) جهعي  [(ادٌّ كى جى )قىٍكليوي: ]كى 
 .  السككفً  لمزكـً   كالعدـً  الكسرةي   ارتً  دغاـً اإل ا لزـى هَّ لى  ًي ألىَّ  [؛كالكسرةً  قىٍكليوي: ]فَل يككفي 

ػقىٍكليوي: ]كى  ػ)كا مػالي أا مى ػ) بػيفى  ف ػحً عمػِ األ الفػرؽي  [(اؼى خى ػ)كى  (،اؼى خى (ادٌ جى
 الهقػدرى  السػببى  فَّ أ (1)

 ي. ا سيأتً هى كى  االستعبلءً  كلذلؾ لـ يهىعً حرؼي  ،لؼً األ ي ىفسً ا فً هكجكدن  ًً لككىً   أقكل ًً كبابً  (اؼى خى )ي فً 
 ا.هى ًٌ ت غيرً ي فً  (يؿه كى هي )كى  (يبه كى بي )كى  ،ي جهعٍهافً  (3)[(اؿه كى مٍ أى )كى  (,ابه كى بٍ أى ) :ـيً : ]لقكلً (2)قىٍكليوي 

 الكػاؼً  لكسػرةً  ًي تىػهالى إ لػـ يحهػؿ عمػِ أفَّ  ـى ًمػفى  (،ادو هى عً ػ)كىػ (ابى كً ػ)فىػ :فػإف قمػتى  ا[بى الكً  قىٍكليوي: ]ككذلؾى 
ًً  لكسػرةً  (ادو هى عً ) كإهالةً  ػعً )ي ًفػ الكسػرةي  :قمػتي  ؟عيىػ  ،هىػً فيهػاؿي  كال هػاىعى  ،هالػةً لػِ اإلإ لػؼى األ يجػذبي  (ادو هى

ػ لػؼً األ كحػرؼي  عػف كاكو  ًً لًفػأ كػكفي  لكػفٍ  هالػةً لػِ اإلإ يجػذبي  ًً كافً  فكسرةي  (ابى الكً )ا هَّ أك   كي هػعى هػالي أا عىٍػا فمهَّ
 .عمِ الشذكذً  كيي مي هح ال ارؼً 

 .  ةي اهى هى القي  :ي بالضِـّ ًٌ  [ةي اسى نى الكي  يى ىً قىٍكليوي: ]كى 
 . شايعه  كى ٌي كى  ،يً خبرً  باعتبارً  العائدً  تأىيثي  فيًً  [الكسرةي  يى م ىً قىٍكليوي: ]الذً 

 :تعػالِ اي  قػاؿى  ،كالجػفِّ  ىػسً عمػِ اإل يطمػؽي  كالرجػاؿي  ،الىفػري  (:اسي الىَّػ) لػت[إ : ]كالنػاسي (4)قىٍكليوي 
َٓ  قُلْ ﴿ َٓ  أَُِح هَ  وَفَش   اْصرََمغَ  أَوًَُ  َّلِلَ أَوَاًُ ﴿ :كقػاؿ، (5)﴾اْلِجاهِّ  مِّ اهَ  ِسَجاا    َكاانَ  ََ اهَ  تِِشَجاا    َٔؼُاُُرَنَ  اإِلواشِ  مِّ  مِّ

ُِسُ  الَِزْ﴿ :كقاؿ ،(6)﴾اْلِجهِّ  ْصا َُ الىَااسِ  اْلِجىَاحِ  ِماهَ ( 5) الىَااسِ  ُصاُذَسِ  فِآ ُٔ  فى ًهػ): (8)الػػػفػػػػراءي  ، قػاؿى (7)﴾ََ

                                                             
 الحػرؼ ألفَّ  كأشػباٌٍها  )هفاعػؿ(ك ،الهضػاعؼ هػف )فاعػؿ( ألفػً تهاؿ ال اهَّ كهً في )ـ(: )ٌاد(. قاؿ سيبكيً: ح ((1
، كهػاد،  جػاد،  ٌػذا): قكلػؾ كذلؾ. يهيمً ها ٌىا فميس فيً، كسرة ال ساكف األلؼ بعد الذم كالحرؼ هفتكح، األلؼ قبؿ

 (.4/132كجكاٌد(ح. سيبكيً، الكتاب )ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حهميكيي عمِ الشذكًذ(.(2
 ٌػػذا لضػػعؼ  (كهػػاؿو  بػػابو  فًهػػ)كى  ،(ًً كهاًلػػ ًً باًبػػ هػػف): ىحػػك ،كاكو  عػػف هىقمبػػةو  ألػػؼو  بعػػد الكاقعػػة الكسػػرة تػػؤثر ال ((3

ػػك ،السػػبب ػػي الكىاسػػة،  .بحػػاؿ اليػػاء إلػػِ ترجػػع كال كاك عػػف هىقمبػػة األلػػؼ لكػػكف ،الكسػػرة ٌك ػػا إهالػػة )الًكبىػػا( ٌك كأهَّ
ي حجر الثعمب فاإلهالة فيٍـ شاذة  ألفَّ الكسرة فيٍـ هىقمبة عف كاك:  ي ه در األعشِ، ك)الهىكىا( ٌك ك)العىشىا( ٌك

ػ)كبػا، يكبػك(، ك)عشػا، يعشػك(، ك)هكػا، يهكػك(.   عػػف هىقمبػة األفٍهػ أف هػع ،(ارو دى  هػف)ك ،(ابىػالرِّ ) إهػالتٍـ جػكاز اكأهَّ
. شػػاٌيف، هجهكعػػػة الكسػػػرتيف بهىزلػػة الكسػػرة تمػػػؾ ألفَّ  األلػػؼ  بعػػد أك األلػػػؼ قبػػؿ الػػراء عمػػػِ الكسػػرة فؤلجػػؿ كاك 

 (.2/665(، كركف الديف، شرح الشافية )ج2/147الشافية )ج
4).])  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ])العىشىاءي( ًإلىِ )هىاؿو
 [.1( ]الجف: (5
 [.2( ]الجف: (6
 [.6-5( ]الىاس: (7
 (.3/302القروف )ج ( الفراء، هعاىي(8
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 ي بعػضً كًفػ .ـًٍ ىًسػا  ـ ك ًٍ جػىِّ  الىػاسً  ي  ػدكرً ًفػ م يكسػكسي الػذً  :قيػؿى  ًه فكأىَّػ ،لمىػاسً  تف ػيؿه  (كالىاسً  الجىةً 
   .(1)(الجفِّ  فى هً  ي ىاسه اىً تى أى ) :خبارً األ

 .  ([اؿو هى )ِ لى إً  ءي(اشى العى ]): ًً ف قىٍكلً هً  [األربعةً  ي األمثمةً قىٍكليوي: ]فً 
 ي ثاىيٍهػا هػذٌبي ا ًفػٍىػكزيادتي  ،م: بػؿ زائػدةأى  [؛ليسػت منقمبػةن  خيريفً المثاليف األي قىٍكليوي: ]كفً 

 ًً يػٍػػػػ سػًػيػػبىػػكى
،الحجػػػاز  لغػػػةي  ًً يػػػفً  هالػػػةي كاإل ،(2)  ىحػػػكً كى  (اسىىػػػ)أ لػػػـ يهػػػؿٍ  ّـَ كهػػػف ثيػػػ ،دكريً  لكثػػػرةً  كاستحسػػػىتٍ  ييفى

ـه  (اجي جَّ الحى ) كى ٌي كأكلٍها كى  ،الجػعػبػرمُّ  ذلؾى  قاؿى  (،اسً كى سٍ الكى )  :قػاؿى  ،يي كغيػري  الهك ػميُّ  ذلػؾى  قػاؿى  ،ةه ف ػ ال عمػ
 .(اجي جَّ العى ) ًي كهثمي 

ػػ عمػػِ هػػذٌبً  الػػكاكً  ٌػػذيً  بعػػدى  لػػؼً األ كتابػػةي  بكا[الرٍّ : ]ًكػػ(3)قىٍكليػػوي   (يػػدعك زيػػده )أ :ىحػػكى  ف يكتػػبي هى
ي ًفػ كال يكتػبي  فػي الجهػعً  يكتػبي  ،اكال يكتػب هطمقنػ ،اهطمقنػ يكتػبي  ،هػذاٌبى  ي كتابتٍػا ثبلثػةى فً  فإفَّ  ،باأللؼً 
ػ ِ لغػةً مىػعى  ألػؼه  يي بعػدى  بػكاكو  ي اله ػحؼً ًفػ بى ًتػكي  ،الهشػٍكري  كى ٌي  الثالثي  كالهذٌبي  ،الهفردً   (ربػكا) :ف يقػكؿي هى

ػػٌى  يكتبػػكفى  أكلئػػؾى  ككػػافى  ،(4)هػػىٍـ الكتابػػةى  العػػربي  الػػذيف تعمهػػتً  حيػػرةً ال ـ أٌػػؿي ٌيػػكى  فتبعػػتٍـ  ،ـًٍ ا عمػػِ لغػػتً ذى كى
ٍي  اي رضي - ال حابةي  ذكػرى  ،ـٍي لغػتي  ف لـ يكػف ذلػؾى ا  ك  ،ـ كذلؾى ًٍ ي كتابتً فً  -ـتعالِ عى

 ،(6)الػػػفػػػػراءي  ذلػؾى  (5)
ًي     (7)كماالىك  كحكِ عى

                                                             

دَّث: الفىرَّاءي  قاؿ (1) ا العرب بعضي  حى  ىػاسه  ىحػف: فقالكا أىىتـ؟ هف: لٍـ فقيؿ فكقفكا، الجٌف، هف قـك جاءى : فقاؿ ،قكهن
 (.328. األىبارم: أبك البركات، األضداد )صالجفٌ  هف
ىهػػاقػػاؿ سػػيبكيً: ح ((2 ػػالحى  كذلػػؾ شػػاذ ٌػػك كا   عمػػِ فحهمػػكي كبلهٍػػـ فػػي كثػػر ًألىَّػػ كذلػػؾ لرجػػؿ، ااسػػهن  كػػاف إذا اجي جَّ

ػػحى  ألػػؼ يهيػػؿ كال يى ػػبً العػػرب كأكثػػر. كبلهٍػػـ فػػي أكثػػر اإلهالػػة ألفَّ  األكثػػر   عمػػِ يجركىػػً  ػػفة، كػػاف إذا اجو جَّ
 (.4/127سيبكيً، الكتاب )ج .حالقياس

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )خطي اله حًؼ كخطي العركًض(.(3
ػػأٍلىىا الهٍػػاجريف هػػف أيػػف تعمهػػتـ الكتابػػة قػػالكا: تعمهىػػا هػػف أٌػػؿ (4 ( ححػػدثىا سػػفياف عػػف هجالػػد عػػف الشػػعبي قػػاؿ: سى

ػػر فػػي عمػػـك المغػػة  الحيػػرة. كسػػألىا أٌػػؿ الحيػػرة: هػػف أيػػف تعمهػػتـ الكتابػػة قػػالكا: هػػف أٌػػؿ األىبػػارح. السػػيكطي، الهٌز
 (.2/294كأىكاعٍا )ج

 في )ط(: )ذكري(. ((5
 (.57لهق كر كالههدكد )ص( الفراء، ا(6
 ٌػ( يحيِ بف شرؼ بف هيًرم بف حسف الحزاهي الحػكراىي، الىػككم، الشػافعٌي، أبػك زكريػا، هحيػي676( الىككم)ت(7

 كأقاـ دهشؽ، في تعمـ .ىسبتً كاليٍا( بسكرية حكراف، قرل هف) ىكا في ككفاتً هكلدي. كالحديث بالفقً عبلهة: الديف
 ،حالتىبيػػػػً ت ػػػػحيححك ،حالػػػػدقائؽحك ،حالطػػػػالبيف هىٍػػػػاجحك ،حكالمغػػػػات األسػػػػهاء تٍػػػػذيبح كتبػػػػً هػػػػف. طػػػػكيبلن  ازهىنػػػػ بٍػػػػا
 السػىف هٍهػات هػف األحكػاـ خبل ػةحك ،حاألبػرار حميػةحك ،حكالتيسػير التقريػبحك ،حهسػمـ  ػحيح شػرح فػي الهىٍاجحك

 الهىاسػػؾ، فػػيح اإليضػػاححك ،حالعػػارفيف بسػػتافحك ،حالهرسػػميف سػػيد كػػبلـ هػػف ال ػػالحيف ريػػاضحك ،حاإلسػػبلـ كقكاعػػد
ا هف الكتب.  ، بيىهػا كػاف الىػككم يكتبٍػا بػدكف ألػؼ. اىظػر: حىػكاكم: حبػاأللؼ كتبٍػا يجػكز لىػكا، ىسبة: الىككمكغيٌر
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ػػأك  ،(1)(يػػرً حرً التَّ ) ي كتػػابً ًفػػ ػػكى  ،ال بػػاأللؼً إً  فػػبل يكتػػبي  (2) ػػطاريقياال ا عمػػِ الرسػػـً هَّ  ا يكتػػبي هى
 .  العركضً  كخطي  اله حؼً  خطي  ،ال يقاسافً  الخطافً  :كيقاؿي  ،كىحكي (اضى الرِّ )

 لكػػفَّ  ، ػحيحه  كى ٌيػكى  ،كالهخففػػةً  لمهشػددةً  شػاهؿه  اليػاءً  إطػػبلؽي  [ال اليػاءى إ يكػػكفي  (4): ]فػَل(3)قىٍكليػوي 
 أقكل. (5)(اعيَّ بى ) ىحكى  لمهشددةً  هالةى اإل

ا ٍىػا لى ٍىػهجاكرتي  لػؼً األ قبػؿى  ذا كاىتٍ إإال  ٍا ال تؤثري ىَّ أ (6)الهعىِ لت[إ ا تؤثري مى نَّ إيا نَّ إ َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
  .لخإ

ػػػػ) :قىٍكليػػػػوي: ]نحػػػػكى  ػػػػ) :(7)ي القػػػػاهكسً ًفػػػػ قػػػػاؿى  [(اؿيى سى ػػػػ (اؿي يى السَّ  ،بالحجػػػػازً  هكضػػػػعه  (:ابو حى سى ػ)كى
جػرل  ذا ىػزعى إ طكيػؿه  أبػيضي  ب/151/ؽ لػً شػكؾه  كىباته  ،عمِ هرحمةو  الهديىةً  بقربً  هكضعه  (ةو ابى حى سى ػ)ككى 
ًي   (.اؿه يى سى ) :الجهعي  ،رً هي السَّ  فى هً  ا طاؿى ك هى أ ،المبفى  هى

ػكى  ٌػاءن  الحػرفيفً  أحػدي  م: ليسى أى  [؛ف حرؼو مً  أكثرى  الفاصؿي  ك يككفي أقىٍكليوي: ]  كػافى  فػإفَّ  ،ؿى ثَّػا هى هى
(اٍى بى يٍ جى  ٍر دً )أى  :ىحكى  ا قبمٍاى هى  كلـ يىضّـَ  ٌاءن 

 .ذلؾى  ىظيري  كقد سبؽى  ،هالةي اإل جازتً  (8)
ـي  ًً  هالػػةً اإل بجػػكازً  (10)يي كغيػػري  (9)أبػػك حيػػػػافى  الشػػيخي  حى  ػػرَّ  [(كافو يىػػحى ) مالػػةً إ قىٍكليػػوي: ]كعػػد ي ًفػػ فيػػ

 (ايػدن  رأيػتي )كى  (،كافً يىػالحى ) ىحػكى  هتحركػةن  أقػكل هىٍػا إذا كاىػتٍ  ساكىةن  الياءي  إذا كاىتً  هالةي اإل :كاقالي  ،الجهمةً 
 اىتٍِ. .الهدِّ  ف حرؼً ا هً ًٍ لقربً   ظٍري أ الساكىةً  ًفي االىخفاضى  فَّ أل  ي الكقؼً فً 

                                                                                                                                                                               

(، 2/418(، كابػػف كثيػػر، طبقػػات الشػػافعية )ج9ابػػف العطػػار، تحفػػة الطػػالبيف فػػي ترجهػػة اإلهػػاـ هحػػي الػػديف )ص
 (.8/149األعبلـ )ج (، كالزركمي،5/353كابف العهاد، شذرات الذٌب )ج

 (.178( الىككم، تحرير ألفاظ التىبيً )ص(1
 لـ أقؼ عمِ هعىِ لٍذي الكمهة. كلعمٍا ت حيؼ لكمهة )اال طبلحي(. ((2
ػػك شػػجر لػػً شػػكؾ، أك(3  ( السػػبب الثالػػث هػػف أسػػباب اإلهالػػة: هجػػيء اليػػاء قبػػؿ األلػػؼ، هت ػػمةن ىحػػك: )سىػػيىاؿ( ٌك

يىكاف(، ك)سىٍيسىبىاف( لىػكع هػف الشػجر،  ك حي، هف العرب، أهَّا ىحك )حى ساكىة هىف مة بحرؼ كاحد ىحك: )شىٍيبىاف( ٌك
ٍىػػا( تهػػاؿ  لخفػاء الٍػػاء. كهىػػع سػػيبكيً ٍيبى ّـَ قبمٍػػا ىحػك )أىًدٍر جى ػػا إذا ف ػؿ بحػػرفيف أحػػدٌها ٌػاء ال ضػػ  فػبل تهػػاؿ، كأهَّ

ػػا ابػػف هالػػؾ بشػػرط أف تكػػكف هت ػػمة. شػػاٌيف، هجكعػػة الشػػافية إهالػػة اليػػاء التػػي بعػػد األلػػؼ ىحػػك )سػػاير (، كأجاٌز
 (.150-2/149)ج
 ( في )ؾ(: )كال(.(4
 ( في )ط(: )يباع(.(5
ٍىا إلخ(: ساقط في )ؾ(.(6 ٍىا لى  ( )الهعىِ إىٍَّا ... هجاكرتي
 (.1017( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(7
 ( في )ط(: )أدر جيمٍا(.(8
 (.3/416اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج ((9

 ( )كغيري(: ساقط في )ـ(.(10
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ػػػ) :نحػػػكي  قىٍكليػػػوي: ]فػػػَل يمػػػاؿي   ف كػػػبلـً ًهػػػ هػػػأخكذه  (1)ًً هالًتػػػإ كهىػػػعي  ،ا هاضػػػين م: فعػػػبلن أى  [؛(رى ايى سى
 ًً يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى
 (3)ي الػػتسػػػٍػػػيػػػػؿً ًفػػ هػالػػػػؾو  ا ابػػػػفي ٌىػلكػػف ذكرى  ،اٌى بعػػدى  لميػػاءً   لػػؼً األ هالػةى إـ أٌهمػػكا ٍي فػػإىَّ  ،كثػػرً كاأل (2)

ػمىػا عى ٍى كشػرطي  ،يً كغيػرً ( 4)الػدٌافً  ا البػفً تبعن  يي كغيري  ٌى  ،كالكسػرةً  (رى ايى سىػ)كى  (،عى ايى بىػ) ىحػكى  هت ػمةن  ف تكػكفى أا ذى ِ 
 ِ. لى كٍ أى  بؿٍ 

 ي ىحػكً ًفػ هالػةً اإل سػببى  فَّ أف ًهػ ًي ا قالى هى  لت[إ المكسكرً  فً عى  لؼً األ  ا انقَلبي مَّ إ كى يي : ]فى (5)قىٍكليوي 
ػ لػؼً األ اىقػبلبي  كى ٌيػ (اؼى خى ) ػٍىػاىقبلبي  كى ٌيػ (اؿى سىػ) ي ىحػكً كًفػ ،الهكسػكرةً  العػيفً  فً عى  لمداللػةً  :مأى  ء اليػا فً ا عى
ػػ كى ٌيػ ،كالكسػػرةً  ِ اليػاءً مىػعى   ِ أفَّ لىػػإً  يي كغيػري  (7)السػػيرافيُّ  كذٌػبى  ،ِلىػكٍ األى  ًي أىَّػػ (6)الخضػراكمِّ  ٌشػػاـو  ابػفي  ا قػاؿى هى
ًٍ ٍى بى بى سى  ٌي هى ا في  السػيرافيُّ  جعػؿى  كلػذلؾى  ،الهػتكمـً  ِ ضػهيرً لىػإً  تسػىدي  حػيفى  الكمهػةً  ي فػاءً ًفػ العارضػةي  الكسرةي  كى ا 
ػػػكى  ،األحػػػكاؿً  ي بعػػػضً ًفػػػ تعػػػرضي  ا كسػػػرةه ٍى ف أسػػػبابً ًهػػػ ػػػ)كا اهػػػالي  :(8)قػػػاؿى  ،الفارسػػػيِّ  كػػػبلـً  ا ظػػػاٌري ذى ٌى  (،اؼى خى
ًٍ فً  هالةي كاإل (.اذى ٌى  تي فٍ خً )ي فً  ا لمكسرةً الهستعمي طمبن  عى هى  (ابى طى )كى  ا كفاقنػ الحجػازً  أٌػؿً  عف بعضً  ا ىقمتٍ هى ي

ػػ) ىحػػكى  ،الػػكاكً  ذكاتً  بػػيفى  ـ يفرقػػكفى ٍي كعػػاهتي أ/ 152/ؽ ،لبىػػي تهػػيـو   ىحػػكى  ،اليػػاءً  كذكاتً  ،فػػبل يهيمػػكفى  (اؼى خى
 .فيهيمكفى  (ابى طى )

                                                             
 ( في )ـ(: )إهَّا لغة(.(1
 (.4/122سيبكيً، الكتاب )ج ((2
 (.325ؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص( ابف هالؾ، تسٍي(3
 بػػابف الهعػػركؼ هحهػػد، أبػك األى ػػارٌم، عمػػيِّ  بػػف الهبػارؾ بػػف سػػعيد( ٌػػػػ569 - ٌػػ494)البغػػدادم الػػدٌاف ابػف ((4

 بغػداد، فػي أبقاٌػا قد ككاف، كثيرة ت اىيفً الهك ؿ، إلِ اىتقؿ. ببغداد كهىشأي هكلدي. كاألدب بالمغة عالـ: الدٌاف
ًهمىػػت الهك ػػؿ، إلػػِ بٍػػا يأتيػػً هػػف فأرسػػؿ سػػيؿ، عميٍػػا فطغػػِ ػػا أف عميػػً فأيشػػير الهػػاء، أ ػػابٍا كقػػد إليػػً فحي  يبخٌر
ا لٍا فأحرؽ ببخكر،  عميٍّ  ألبي اإليضاح شرح)ك ،(القروف تفسير: )كتبً هف  فعهي عيىيً في دخاىً أثَّر كبيرنا قسهن
(، الحيكاىػػػات ألسػػػىة عمػػػِ كاإلشػػػارات الىكػػػت)ك، المغػػػة فػػػي رسػػػالة( األضػػػداد)ك الىحػػػك، فػػػي( الػػػدركس)ك ،(الفارسػػػيِّ 

ػر)ك(، الهتىبػي سػرقات)ك جىػي، البػف المهػع شػرح فػي( الغػرة)ك(، العػركض)ك(، رسائؿ ديكاف)ك(، شعر ديكاف)ك  ٌز
 كابػف(، 2/47ج) الىحػاة أىبػاي عمػِ الػركاة إىبػاي، كالقفطػي(، 3/1369ج) األدبػاء هعجػـ، الحهكم: اىظر(. الرياض
 (.3/100ج) األعبلـ، كالزركمي(، 2/382ج) األعياف كفيات، خمكاف

( أ ػمٍا  ((5 اؼى السبب الرابع كالخاهس كالسادس هف أسباب اإلهالة: كػكف األلػؼ هىقمبػة عػف حػرؼ هكسػكر، كػػ)خى
 ،) ػػًكؼى ػػِ()خى هى (، ك)رى ػػِ(، ك)سىػػاؿى (، كهثمٍػػا )الرَّحى ( أ ػػمٍا )ىىيىػػبى ، أك ال ػػائرة إلػػِ يػػاء أك هىقمبػػة عػػف يػػاء، كػػػ)ىىابى

(  ألىَّػػؾ هفتكحػػة، كػػػ)دعا(  ألىَّػػؾ تقػػكؿ فػػي الهبىػػي لمهجٍػػكؿ: ) ٍبمىيىػػاف(، ك)العيػػبلى بىمػػِ(  ألىَّػػؾ تقػػكؿ: )حي (، ك)حي ديًعػػيى
يىػػػاف(،تقػػػكؿ: )العيٍميىػػػا(، كهثمٍػػػا الجهػػػع، ىحػػػك )اليىتىػػػاهىِ ػػػارىل(  ألفَّ تثىيتٍهػػػا )يىتىاهى يىاف( عمػػػِ تأكيػػػؿ  (، كالىَّ ى ػػػارى ك)ىى ى

ذا بخبلؼ )جاؿ(، ك)حاؿ(  ألىَّؾ تقكؿ فػي الهبىػي لمهجٍػكؿ: )جً  (، فاليػاء فيٍهػا سػاكىة جهاعتيف، ٌك (، ك)ًحٍيػؿى ٍيػؿى
 (.407-2/404كليست هتحركة، كالساكف كالهيت، كال سيها هف حركؼ الميف. اليزدم، شرح الشافية )ج

 (.4/27اىظر: األشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج ((6
 (.4/498( السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج(7
 (.543( الفارسي، التكهمة )ص(8
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ػ الهىقمبػةً  لػؼً األ هالػةً إ جػكازي  يي ظػاٌري  [(ابو بىػ)ي ا فً مى قىٍكليوي: ]كى   ف غيػرً ًهػ ثبلثػيٍّ  ي اسػـو ًفػ يػاءو  فً عى
ػ حى  ػرَّ  :(2)الػػهػػػرادمُّ  كقاؿى  ،(1)(ؿً  َّ فى الهي )ي ا فً هقتضِ هى  كى ٌي كى  ،شذكذو   كػبلـً  ظػاٌري  كى ٌيػكى  ،اٌى ـ بشػذكذً ٍي بعضي

 ًً يػٍػ سػًػيػػبىػػكى
 .اىتٍِ. (3)

 .  ي اإلعبلؿً م: فً أى  [؛ءي ا سيجيمى قىٍكليوي: ]لً 
ػػػػالنَّ ): ]كى (4)قىٍكليػػػػوي   (،افو هى دٍ ىىػػػػ) جهػػػػعي  (ِاهى دى الىَّػػػػ) هثػػػػؿي  (ةو اىى رى ٍ ػػػػىى )كى  (،افو رى ٍ ػػػػىى ) جهػػػػعي  [(5)(لارى صى

 .(ةه ى راىيَّ  اهرأةه )ك (،ى راىي،  رجؿه ) :كاـ قالي ٍي ىَّ أل  الىسبةً  ال بياءً إ (افه رى  ٍ ىى ) كلكف لـ يستعهؿٍ  (،ةو اىى هى دٍ ىى )كى 
 .هىتٍِ الجهكعً  ِ  يغةً مى ا لـ يكف عى ذى ر إً الهكسَّ  الجهعى  يريدي  [جائزه  الجمعً  تثنيةى  قىٍكليوي: ]ف فَّ 
 . الراءً  كفتحً  ،الهيـً  بكسرً  كى ٌي  [(ضو رى عٍ مً )ي قىٍكليوي: ]فً 
ػػ: ]كى (6)قىٍكليػػوي  ػػعً )ي ا ًفػػمى (اادن مى

ًً  هالػػةً اإل سػببى  فَّ أل  السػػابؽً  القسػػـً  فى ًهػ يي كىحػػكي  ا الهثػػاؿي ذى ٌىػ [(7)  فيػػ
ًً ا يقتضً ِ هى مى عى  ي فيٍا الفتحةي التً  ي الكمهةً فً   فكػافى  ،الفتحةً  دكفى  لؼى األ ا اعتبرى ىى ٌي  ًي لكىَّ  ،كالن أ ًً لفظً  ظاٌري  ي

ـي  ،لرى ٍخػأي  ي كمهػةو ًفػ السببي  ػأ– كى ٌيػكى  ،اقياسنػ سػابقةو  إلهالػةو   هالػةً اإل جػكازي  ًً ف كبلًهػًهػ كقػد يفٍػ  ظػاٌري  -ايضن
ًً  كبلـً  يػٍػ  .اىتٍِ .اا جهيعن هى ٍي فأهالى  (،اادن هى عً ) ف قاؿى هً  ي قكؿً فً  (9)(ااىن زى عٍ هً ) :كاكقالي  :(8)قاؿى  ًي ىَّ إف ،سػًػيػػبىػػكى

ػػيىػػلى  ا يمػػاؿي ذى يىػػلً قىٍكليػػوي: ]كى  ػػ ا[ىىػػيرً غى لً   يمػػاؿي الى  اا مى  ،ِ الهطمػػكبً مىػػعى  (10) ػػادرةً هي هعىػػِ الا ًفػػذى ٌى
ٍىػػػفً  ا كقػػػعى ذى ٍىػػػلً كى  :(11)ف يقػػػكؿى أ فاألحسػػػفي  ػػػفً  (كامُّػػػعى فى ) هكقػػػعى  (فى ٍمػػػعَّ فى ) ا لمتشػػػاكؿً ا طمبنػػػي  ي بعػػػػضً ًفػػػ مى كً ا ري يهى

                                                             
 (.472الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص ((1
 (.3/1494( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(2
 (.4/128سيبكيً، الكتاب )ج ((3
 في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كاهرأةه ى راىيَّةه(. ( ساقط(4
رم، ال حاح )ج(5  (.2/829( الجٌك
ػا أف تكػكف سػابقة عميٍػا أك وتيػة بعػدٌا، فػإف كاىػت سػابقة عميٍػا  ((6 ىص الجاربردم: حفػإف كاىػت إهالػة أخػرل فإهَّ

ف  ّـَ الثاىيػة الهىقمبػة عػف التىػكيف ألجػؿ تمػؾ اإلهالػة، كا  فيهاؿ كها في )عهادنا(، فتهيؿ األلؼ األكلِ بكسرة العيف، ثيػ
ك ال، فإف كقع في الفكا ؿ فيهاؿ  ليىاسػب الفكا ػؿ، فػإفَّ رعايػة كاىت وتية بعدٌا فإهَّا أف يقع ذلؾ في الفكا ؿ أ

ػذا ٌػك السػبب السػابع كالثػاهف هػف أسػباب اإلهالػة:  ػاح. ٌك التىاسب عىدٌـ غرض هٍـ، كلٍذا يهاؿ ها ال يهاؿ لغيٌر
هالػػػػة األلػػػػؼ إلهالػػػػة كقعػػػػت قبمٍػػػػا. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية، شػػػػرح الجػػػػاربردم  كقػػػػكع األلػػػػؼ فػػػػي الفكا ػػػػؿ، كا 

 (.153-2/152)ج
 ( في )ـ(: )عادا(.(7
 (.4/127، الكتاب )ج( سيبكيً(8
 في )ـ(: )هغزاىا(. ((9

 ( في )ؾ(: )ال ادرة(.(10
(، كىػػاظر الجػػيش، 1/132(، كأبػػك حيػػاف، التػػذييؿ كالتكهيػػؿ )ج1/130اىظػػر: ابػػف هالػػؾ، شػػرح التسػػٍيؿ )ج ((11

 (.1/233لٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج(، كالسيكطي، ٌهع ا1/474تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج
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ػػكى  السػػهكاتً  ربَّ  ّـَ ٍيػػالمَّ ) (1)األدعيػػةً  ػػكى  فى يٍ ًضػػرى األى  كربَّ  ،فى ٍمػػمى ظٍ أى ا هى ػػكى  فى يٍ اطً يى الشَّػػ كربَّ  ،فى ٍمػػمى قٍ أى ا هى  ( فى مٍ مى ٍضػػأى  فهى
 .فميتأهؿٍ  ،ىحك ذلؾى كا كى مُّ ضى أى  فٍ هى كى  :مأى 

ااَحّ﴿ نحػػكى  فَّ أل رى  تىػػالى أى قىٍكليػػوي: ] العُّ  ًً ف قكًلػػػًهػػ (ِمىػػتى ) يً ف ىحػػكً ًهػػ (3)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  ذكػػػرى  [(2)﴾ََ
اْلقََمشِ ﴿ تعػالِ: ٌَا َّلَِرا ََ ِ(، ك(4)﴾ذاََل ْٕالِ ﴿ :ًً ف قكًلػًهػ )سىػجى اللَ ّ   َّلَِرا ََ ػًٍ بً  ًي تهثيميػ ضى رً تيػ، كاعٍ (5)﴾َصاَج  ا بػأفَّ هى

ػػػػٍي فى لً أى   ،لمهفعػػػػكؿً  الفعػػػػؿي  يى ًىػػػػا بي ذى إً  ب/152/ؽ ِ اليػػػػاءً لىػػػػإً  ا تػػػػؤكؿي ٍىػػػػألىَّ   التىاسػػػػبً  ا لغيػػػػرً ٍىػػػػهالتي إ ا يجػػػػكزي هى
ػ ًي فيػلً أى ا هَّ هً  (اعى دى ) :ىحكً  هالةً ي إلالهقتضً  السببى  فَّ أب :(6)جيبى أك  كا ـ يهيميػلىػ كلػذلؾى  ،القػراءي  يي لػـ يعتبػرٍ  ف كاكو عى
ػىَّ ا  ك  ،كقػعى  حيثي  ا الىكعى ذى ٌى  ًي كا هً هػالي أا هى ػ ىػ ػ ،الههػاؿى  ا جػاكرى هى ػأى ا فمهَّ ـ ًٍ تً ف عػادى ًهػ ا كلػيسى ٌىػكى حٍ ىى كى  (اٌىػبلى تى )كا الي هى
ٌي هى ىَّ إـ ٌي عىدى  ًً هالتً إِ لى إً  الداعيى  فَّ أ ـى مً عي  ذلؾى  هالةي إ  .  التىاسبي  كى ا 

ػ منقمبةن  لؼً األ  ككفً  عى : ]مى (7)قىٍكليوي  ػ ا هػاىعه ذى ٌىػكى  [الػكاكً  فً عى ػكى  ،ةً هالىػاإل فً عى  ـى ًمػعي فى  ،ا يهػاؿي ذى ٌىػ عى هى
 .  هٍـه  ـ غرضه ٌي دى ىٍ عً  ي الفكا ؿً فً  التىاسبً  رعايةى  فَّ أ

ٍمك)ى لى إً  (ؿو فٍ سي )ف قىٍكليوي: ]مً   . يي ري سٍ كى ا كى هى ٍي ىٍ هً  كؿٍّ  كؿً أ ضُـّ  يجكزي  [(عي
ًً  هتعمػػؽه  الهتػػأخرةً  هالػػةً اإل تػػأثيرً  م: لعػػدـً أى  كا[؛مػػالي أا ذى إً  : ]كلػػذلؾى (8)قىٍكليػػوي   [، يجيػػركفى الى ] :بقكلػػ

ـي  الشرطيةً  زً ي حيا فً هى  فَّ أل   شرطيةه ً الى لى  هعهكلةه  فيةه ظر  (اذى )إً ك  . عميًً  ال يتقد
ػػالعى  رأيػػتي ) :كى ٍحػػىى  [ي كممتػػيفً ا ًفػػتىػػانى ا كى ذى اً ]قىٍكليػػوي:  ػػالعى ) لػػؼً أ هالػػةي إ  تجػػكزي الى  (،ِتىػػالفى ا كى  ى  (ا ى

   (.ِتى الفى ) لؼً أ هالةً إ ألجؿً 
ػػػ ذلػػػؾى  قىٍكليػػػوي: ]يؤيػػػدي  ًً إهالػػػةه  (9)هالػػػةً اإل هثػػػؿي  ًي م: ألىَّػػأى  ا[؛أيضن ػػػا سػػببي إهالًتػػػ ًفػػي الفكا ػػػًؿ ًههَّ

 الحقةه، 

                                                             
ًً الَّػػ(1 مىػػؼى ًبالمَّػػ ، أىفَّ كىٍعبنػػا، حى ًً ػػٍف أىًبيػػ ، عى ػػٍركىافى ػػٍف عىطىػػاًء ٍبػػًف أىًبػػي هى ػػٍف هيكسىػػِ ٍبػػًف عيٍقبىػػةى، عى ًذم فىمىػػؽى ( تهػػاـ الحػػديث: عى

ٍىٍيبنا أىفَّ  ًلهيكسىػِ اٍلبىٍحػرى  ػ ًي   ي دَّثىػ ًً  رىسيػكؿى  أىفَّ  حى ػمَِّ المَّػػ ًً  اي   ى مىٍيػ ـى  عى ػمَّ سى ٍىػا ييًريػدي  قىٍريىػػةن  يىػرى  لىػـٍ  كى كلى ٌىػػا ًحػيفى  قىػاؿى  ًإالَّ  ديخي : يىرىا
ٍيّـَ ) ا السٍَّبعً  السَّهىكىاتً  رىبَّ  المَّ هى ، كى ًضػيفى  كىرىبَّ  أىٍظمىٍمػفى ػا السَّػٍبعً  اأٍلىرى هى ، كى ػا الشَّػيىاًطيفً  كىرىبَّ  أىٍقمىٍمػفى هى ، كى يىػاحً  كىرىبَّ  أىٍضػمىٍمفى  الرِّ

ػا هى ، كى ٍيػفى ٍيػرى  ىىٍسػػأىليؾي  ًإىَّػا ذىرى ٍيػػرى  اٍلقىٍريىػةً  ٌىػًذيً  خى ٍىػا، كىخى ًم ٌٍ ىىعيػكذي  أى ٌىا ًهػػفٍ  ًبػؾى  كى شىػرِّ  شىػرِّ ٍىػا كى ًم ٌٍ شىػػرِّ  أى ٍىػا هىػفٍ  كى (. ]الطبراىػػي، ًفي
 [.838: رقـ الحديث: 264الدعاء/باب ها يقكؿ الهسافر إذا أشرؼ عمِ بمدة، ص

 [.1( ]الضحِ: (2
 (.4/1975لؾ، شرح الكافية الشافية )جابف ها ((3
 [.2( ]الشهس: (4
 [.2ضحِ: ( ]ال(5
 (.3/1501الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((6
ٌيـ غرضه هٍـه(.(7  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًعٍىدى
 (.الفىتِى ألؼً  إهالةً  ألجؿً في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط(8
 )اإلهالًة ًفي الفكا ًؿ ... كلـ يهثٍؿ(: ساقط في )ؾ(.( (9
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ػػال بً إا ٌىػػي غيرً ًفػػ بػػاًب أىٍكلىػػِ، كلػػـ يهثػػٍؿ لئلهالػػةً فػػافٍـً الجػػكازى لمسػػابقًة ًهػػف   هالػػةه إ ًً هالًتػػإ ا سػػببي هى
 .كاضحه  كى ٌي كى  ،الحكـي  يي فمـ يتجاكزٍ  (اادن هى عً ) كى ٌي كى  ،سابقةه 

ًً  م جػاءى الػػذً  الهثػػاؿى  ألفَّ  ؛[بالتأمػػؿً  يعػػرؼي ]: (1)قىٍكليػػوي  ػػا لمفكا ػػؿً  بػػ ًً فً  هيمػتٍ أ فىهى  هالػػةً اإل ألجػػؿً  يػػ
ًً فً  هيػػؿى أ ثػػاؿو ال بهإ لئلهالػػةً  ئٍ كلػػـ يجػػ ،ف يجػػكزى أِ لىػػكٍ األى  بػػالطريؽً  فممهقدهػػةً  ،الهػػؤخرةً   ،الهقدهػػةً  لئلهالػػةً  يػػ
 ض.  .اهطمقن  يجكزي  كلمفكا ؿً  ،ال يجكزي  الهؤخرةى  (2)هالةى اإل ِ أفَّ لى إً  شارةه إ فيككفي 

ًً  [مالػةى اإل ـ يجيػزي يي كبعضي ]قىٍكليوي:  ٍىػ ةً بإهاًلػ (3)﴾كٍإؼ ﴿ يًفػ عا ػـو  قػراءةي  كعميػ  ،اءً اليىػكى  اءً ال
 ا. ٌى ي بعدى التً  الياءً  إلهالةً  الٍاءً  هالةي ا  ك 

 ي عثهػافى ًبػأى  ف طريػؽً ًهػ (4)الػدكرمِّ  ف ركايػةً ًهػ الكػسائػػػيِّ  قراءةي  يى ًٌ  ـ[يً بعضً  قراءةي  وي نٍ مً كى ]قىٍكليوي: 
ػػ ػػأ– ًي ٍىػػهً كى  ،(5)يرً رً الضَّ ًٍ فً  الٍهػػزةً  ا إلهالػػةً تبعنػػ أىل(ىىػػ)كى  أىل(،رى )ي ًفػػ كالىػػكفً  الػػراءً  فتحػػةً  هالػػةي إ -ايضن ػػي ي ا ًفػػهى
ٍي  ،اهً ًٌ كغيرً  كالكػسائػػػيِّ  حهزةى  قراءةً   بتعػديؿً  ا أكثػري ٍىػعى هى  التخفيػؼً  (6)كطمػبي  ،هسػتقؿه  حرؼه  الٍهزةى  فَّ أا ٍي ككج

 . الكمهةً  ي هجهكعً فً  ال كتً 
 . التىكيفً  ل غيري رى خٍ أي  كمهةه ا زيدن  فَّ أل  (8)ل[رى خٍ أي  ي كممةو فً  كى ىي كى ]: (7)قىٍكليوي 

                                                             
ٌىا الًتي الياءً  إلهالةً ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((1  (.بعدى
 : )الئلهالة(.في )ط( ((2
 [.1( ]هريـ: (3
ٌػػ( حفػػص بػف عهػػر بػف عبػػد العزيػز األزدم الػدكرم، أبػػك عهػر: إهػػاـ القػراءة فػػي ع ػري. كػػاف 246( الػدكرم)ت(4
 ،(- كسػػمـ عميػػً ا  ػػمِ- الىبػػي تقػػراءا)ك ،(القػػروف هػػف كهعاىيػػً ألفاظػػً اتفقػػت هػػا) كتػػاب لػػً. اضػػابطن  اثبتنػػ ثقػػةن 
ػػػك( القػػػروف أجػػػزاء)ك  كىػػػزؿ ،ببغػػػداد هحمػػػة( الػػػدكر) إلػػػِ كالػػػدكرم ىسػػػبة .اضػػػريرن  ككػػػاف. القػػػراءات جهػػػع هػػػف أكؿ ٌك

(، 1/255غايػػة الىٍايػػة فػػي طبقػػات القػػراء )ج. اىظػػر: ابػػف الجػػزرم، الػػرمٌ  قػػرل هػػف( رىبكيػػً) فػػي كتػػكفي. سػػاهراء
 (.2/264كالزركمي، األعبلـ )ج

ٌػ( سعداف بف الهبارؾ، أبك عثهاف: أديب، راكية، ضرير. هػف أٌػؿ بغػداد. كػكفٌي 220)تالضرير ( أىبيك عثهافى (5
 ا،كتبنػ ك ػىؼ( ببغػداد الهعمػِ ىٍػر إليػً يىسػب اٌلػذم) طريػؼ بػف الهعمػِ أـ لعاتكػة هػكلِ كػاف .الىحك في الهذٌب

هىٍا: )خمؽ اإلىساف(، ك)كتاب الكحػكش(، ك)األرض كالهيػاي كالبحػار كالجبػاؿ(، ك)الىقػائض(، ك)األهثػاؿ(. اىظػر: 
 (.89/ 3(، كالزركمي، األعبلـ )ج1346/ 3الحهكم: ياقكت، هعجـ األدباء )ج

 في )ـ(: )فطمب(. ((6
 التىكيًف(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أيٍخرىل غيري (7
ػػا اليػػزدم هػػف بػػاب الشػػاذ  ألفَّ اإلهالػػة حػػؽ األلػػؼ  ((8 اعتبػػر ابػػف الحاجػػب أفَّ إهالػػة ألػػؼ التىػػكيف قميمػػة، كاعتبٌر

ػذي هىف ػػمة  ألفَّ التىػكيف هػػف حػركؼ الهعػػاىي، كقػاؿ ركػف الػػديف: ح  يهيمػػكف ال الههيمػيف أكثػػر أف اعمػـالهت ػمة، ٌك
 ،التىػكيف حكػـ فػي فٍػي لمكقػؼ، عارضػة األلػؼ ٌػذي ألفَّ  ( ازيػدن  رأيػت): ىحك في لمكقؼ التىكيف عف الهبدلة األلؼ

ػػػا سػػيبكيً )شػػػيخ الىحػػاة( فػػػبل يهيمٍػػا  األ ػػػؿ إلػػِ ال األلػػػؼ كجػػكد إلػػػِ اىظػػرن  يهيمكىٍػػػا  كبعضػػٍـ  ىػػػكف ٍػػػاألىَّ ح. كأهَّ
(، كاليػزدم، شػرح 2/293(. ابػف الحاجػب، اإليضػاح فػي شػرح الهف ػؿ )جلهغػزن )ك (،ِهعىنػ): في كاأللؼ كليست

 (.4/134(، كسيبكيً، الكتاب )ج2/670(، كركف الديف، شرح الشافية )ج2/408الشافية )ج



304 
 

 .(2)السراجً  ابفي  كى ٌي  ـ[يي بعضي  : ]فذىبى (1)قىٍكليوي 
 ا.ٍى لى  ا كاقتضاءن كطمبن  دعاءن  م: أكثري أى  ى[؛عى دٍ أى  الياءى  فَّ أا مى : ]لً (3)قىٍكليوي 

ًً  كػػبلـً  كظػػاٌري  ،كثػريفى األ هػػذٌبي  كى ٌيػػ [آخػػركفى  قىٍكليػػوي: ]كقػػاؿى  يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
 :اليػػاءً ي ًفػػ قػػاؿى  ًي ىَّػأل  (4)

ػ :اهى ٌي أحػدي  ،لكجٍيفً  ظٍري األ كى ٌي كى  ،أ بلن  الكسرةى  فجعؿى  ،الكسرةً  ا بهىزلةً ٍى ىَّ أل  فَّ أ :يكالثػاىً  ،الشػارحي  يي ا ذكػرى هى
 ًً يػٍػ  العػربً  فى ا ًهػككثيرن  الحجازً  أٌؿى  أفَّ  ي الياءً فً  كذكرى  ،لمكسرةً  لؼى األ يهيمكفى  الحجازً  أٌؿى  فَّ أ ذكرى  سػًػيػػبىػػكى
 .يي كغيري  (5)الػػهػػرادمُّ  ذلؾى  قاؿى  ،أقكل الكسرةى  ِ أفَّ مى عى  الىقؿً  ف جٍةً ا هً ذى ٌى  فدؿَّ  ،ال يهيمكفى 

ػػدٍ أى  الكسػػرةي  (:قميػػدً اإل)ي ًفػػ قػػاؿى  أقػػػكل[ الكسػػرةي  :خػػركفى آ كقػػاؿى ]: (6)قىٍكليػػوي  قػػػد  اليػػاءى  فَّ أل  ِعى
ػ فيخػػرجي  بالضػػهةً  يتحػرؾي  ٌىػػعى ػػا كى ٍى ي ىفًسػػًفػػ ال تختمػؼي  كالكسػػرةي  ،ا الخػػبلؼً ذى ف   فٍ أبػػ الحػػرؼً  حػػاؿي  ا يختمػؼي هى

 أ ػبلن  الكسػرةً  ِ جعػؿً لىػدعػِ إً أا ذى ٍىػفى  ،ًً ي ىفسً فً  ًً اختبلفً  بحسبً  ًي حكاهي أ ل فيختمؼي رى خٍ أي  ؾي كيحرَّ  هرةن  فى كِّ سي 
ي كًفػ ،ال يهػاؿي  ي الكسرةً فً  هتحرؾه  حرؼه  ًي تفا يمى  فَّ ألى   دعِأ الياءي  :أف يقاؿى  يهكفي  ،لىا .هالةً اإل ي بابً فً 

ـى  ساكىةن  ا كاىتٍ ذى إً  يهاؿي  الياءً     .ض .دعِأ الياءى  أفَّ  فعم
ػػ الهسػػتعميةي  الحػػركؼي  [االسػػتعَلءً  : ]كحػػركؼي (7)قىٍكليػػوي  ػػكى  ،ِ الحىػػؾً لىػػا إً ٍىػػبً  المسػػافي  ا يرتفػػعي هى  يى ًٌ

 .  سبعةه 

                                                             
بعد ذكر الجاربردم ألسباب اإلهالة قاؿ: حكلك تأهمت فيها هضػِ ظٍػر لػؾ رجػكع جهيػع األسػباب اإلهالػة إلػِ  ((1

الكسرة كالياءح، ثيّـَ اختمؼ في أيٍها أقكل، فذٌب ابف السراج إلِ أفَّ الياء أقكل  ألىٍَّا حرؼ، كالحػرؼ أقػكل لقياهػً 
يً أفَّ الكسػػرة أقػػكل  ألفَّ المسػػاف يتسػػفؿ بٍػػا أكثػػر هػػف تسػػفمً بىفسػػً، كألفَّ الكسػػرة بعضػػٍا، كاألكثػػركف كهػػىٍـ سػػيبك 
 (.2/156بالياء. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 (.3/160( ابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج(2
ٍىا(.(3  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كطمبنا كاقتضاءن لى
 (.4/121سيبكيً، الكتاب )ج ((4
 (. 3/1493كضيح الهقا د الهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج( الهرادم، ت(5
ًٌيى سبعةه(.(6  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )كى
ػي: حػركؼ االسػتعبلء السػبعة )ال ػاد،  ((7 بعدها تحدث الجاربردم عف أسباب اإلهالة شرع في هكاىع اإلهالة، ٌك

كالضاد، كالطػاء، كالظػاء، كالخػاء، كالغػيف، كالقػاؼ( إال فػي الهىقمبػة عػف الهكسػكر كػػ)خاؼ(، أك اليػاء كػػ)ىاب(، أك 
 كقعػت فػإف، اىخفػاض كاإلهالػة األعمػِ، الحىؾ إلِ مسافال بٍا يعمك الحركؼ ٌذي ألفَّ ال ائرة إلِ ياء كػ)حبمِ(   

 عىد كتهىعٍا الهشٍكر، عمِ اإلهالة تهىع ال (احو بى  ٍ هً كػ) كسرة بعد ساكىة أك(، قفاؼكػ) بحرؼ األلؼ قبؿ هكسكرة
ػػ، بعػػض ف كقعػػت بعػػد األلػػؼ بحػػرؼ كػػػ)عا ـ(  .خػػبلؼ بػػبل اإلهالػػة تهىػػع ٍػػافإىَّ ( ـائً كى قى كػػػ) هفتكحػػة كاىػػت إذا اكأهَّ كا 

ف كقعت بعدٌا بحرؼ كػ)ىاًشط(، أك بحرفيف كػ)هكاًعيظ( هىعت عىد األكثريف. شاٌيف، هجهكعػة  هىعت اإلهالة، كا 
 (.2/156الشافية )ج
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ػػ)ي ًفػػػ لػػػؼى األ  تى ٍمػػػمى ك أى مىػػػقىٍكليػػوي: ]فى  ػػػ) (1)ي لفظػػةً م: ًفػػػأى  [؛(دو اعً صى ًي:  ًي كهثميػػ (،دو اعً  ى ي ًفػػػ]قىٍكليػػػ
 .  ([طو ابً ٌى )

ػ) أ/153: /ؽيً كغيرً  (2)ي القاهكسً فً  اؿى قى  [تٍ دى عً صى قىٍكليوي: ]لى  ػًفػ (دى عً  ى ػ (:عى هً سى ػ)كىػ ـً مَّ ي الس   ،اكدن عي  ي
ًً مى عى كى  ،ؿً بى ي الجى فً  دى عَّ  ى كى  ًً فً  دى عً  ى  :ـ يسهعٍ لى كى  ،ايدن عً  ٍ تى  ي  .ي

ٍى مً ا يى ٌى دى عٍ بى كى ]: ًً قىٍكلً  رحً ي شً فً  [يءي جً يً ا سى مى كى ]: (3)قىٍكليوي   .[اٍى تً هى مى ي كى ا فً ي
ًي  يسػتفادي  [مفتكحةن  ياءن  وي لفي أ ا يصيري مى  كى ىي قىٍكليوي: ]كى    ػفً  االسػتعبلءً  لحػرؼً  ال أثػرى  ًي ىَّػأى  هىػ  ًي لفيػأا يهى

ػػػػ فً الى كى  (،اسػػػػتقِ) :كى ٍحػػػػا ىى ف ػػػػاعدن  رابعػػػػةه  الـه   األكؿى  ا بىيػػػػتى ذى إً  ؾى ألىَّػػػػ ( الكسػػػػطِ) :كى ٍحػػػػىى  لمتأىيػػػػثً  ًي لفيػػػػأا يهى
 .  (4)(افى  ى ) ف بابً هً  -اأيضن –ا هى ٍي فى  ،ا ياءن هى ٍي لفي أ ي اىقمبتٍ الثاىً  كثىيتى  لمهفعكؿً 

 ي ىفػػسً ًفػػ الثبلثػةً  ي األبػػكابً ًفػػ السػببى  م: ألفَّ أى  [؛الممالػػةً  الحػػرؼً  ي نفػػسً ًفػػ وي نَّػػ: ]أل (5)قىٍكليػػوي 
  ض. .ا بالجكارً هَّ أقكل هً  ا بالذاتً هى كى  ،الجكارً  ا بسبً ًٌ كغيرً  الههالةً  الحرؼً 

ػػًفػػ قىٍكليػػوي: ]قػػاؿى  اٍىػػعبارتي  [احً حى ي الصٍّ
ػػ) :(6) ػػ) ِ(،غى ٍ ػػيى )كى  (،كغي ٍ ػػيى ) (،اغى  ى ػػ)كى  (،اكن غٍ  ى ػػ (:اكن غٍ  ى  ،اؿى هى

 (.اي  غً  ي )كى  (،اغن  ى ) ِ(،غى  ٍ يى ) ،بالكسرً  ي(غً  ى ) ككذلؾى  :اؿى قى 
ا ٍىػتي الى هى إً  ال يهىػعي  لػؼى األ ا سػبقتً ذى إً  الهستعميةى  الحركؼى  فَّ أى  ًي حا مي  لت[إ وي مى بٍ قى  ف كانتٍ  ً قىٍكليوي: ]فى 

ًً  كػبلـً  لظػاٌرً  هكافؽه  كى ٌي كى  ،ا ألؼه ٍى تٍ يى لً ا كى ذى  إً الى إً  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى
ػتٍ كهقى  ،(7)  (9)ٌػػػػشػػػػػاـو  كابػفً  (8)هػالػػػؾو  ابػػػفً  ِ كػبلـً ضى

ػػًٌ كغيرً   (،ببلى ًطػػ) :كى ٍحػػىى  فيهػػاؿي  الكسػػرةً  ًأٍثػػرى  أك يسػػكفٍ  يىكسػػٍر  ـلىػػ اًهػػ يً كتػػأخرً  يالهسػػتعمً  الحػػرؼً  تقػػدـى  فَّ ا أى هى
ػفً  ا التف ػيؿً ذى ٌىػ كى ٍحػىى  الشارحيفى  فى هً  يي كغيري الشريؼ ي  كذكرى ، (10)(اؿعى زٍ خى )كى  (،ـائً ىى غى ) بخبلؼً  (اعكى طٍ هً )كى  ا يهى
ـي  كاي  ،التقييدي  كالهرادي  هطمؽه  اله ىؼً  كبلـى  فَّ إً  :(11)كاكقالي  ،كاحدو  بحرؼو  ؿى  ً ا في ذى إً   . أعم

  .كاأللؼً  الهستعميةً  م: بيفى أى  [؛ا فاصؿه مى بينيي  ـ يقعٍ ف لى  ً : ]فى (12)قىٍكليوي 

                                                             
 ( في )ؾ(: )لفظ(.(1
 (.2/497أبادم، القاهكس الهحيط )ج ( الفيركز(2
ٌىا]ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ((3 بىٍعدى ٍىا كى ٍىا ًفي يىًمي ًت  [.كىمىهى
 في )ـ(: ) غا(. ((4
ا بالجكاًر. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((5  : إلِ قكلً: )أقكل ًههَّ
رم،(6  (.6/2400ال حاح )ج ( الجٌك
 (.4/130( سيبكيً، الكتاب )ج(7
 (.325( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(8
 (.4/304إلِ ألفية ابف هالؾ )ج( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ (9

رم، ال حاح )جعمٍ ظى  :أم اؿه عى زٍ خى  بٍا ىاقة ((10  (.4/1684. الجٌك
 (.2/671( ركف الديف، شرح الشافية )ج(11
ٍىا أشدُّ(.(12  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كاف هىعي
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   (.دى اعً كى قى )كى  (،ـى اشً كى غى )كى  (،ـى الً كى ظى )كى  (،بى الً كى طى )كى  (،فى اهً كى ضى )كى  (،دى الً كى خى )كى  [(دى اعً كى صى ػ)قىٍكليوي: ]كى 
 ض.  (.طو ابً رى ) لؼً أ الى  (ـو الً سى ) ي ألؼً فً  الكبلـي  [لؼً األ  بعدى  المستعميةي  ف كانتً أا مَّ أقىٍكليوي: ]كى 
 .  (ؿو اقً عى )كى  (،ؿو اغً شى )كى  (،بو اطً رى )كى  (،ؿو اطً عى )كى  (،ؿو اضً عى )كى  (،ذو وخً )كى  [(ـو اصً عى ػ)قىٍكليوي: ]كى 
   .باتفاؽو   يهىعي بلى فى  ف حرفيفً هً  بأكثرى  ا كافى ذى ا إً هَّ أى  [بحرفيفً  افى كى  فٍ ا ً قىٍكليوي: ]كى 
ـي كصو حي فٍ أي ) عى هٍ جى  (2)(يصى احً فى أى )كى  ،(1)خ(يافً ىى هى )كى  [(يظى اعً كى مى )قىٍكليوي: ] ٍجًث    .اطى القى  (: هى

 ي ال ػػػكرتيفً ًفػػػ :مأ  اٌى كبعػػػدى  لػػػؼً األ قبػػػؿى  :مأ  ي ال ػػػكرتيفً م: ًفػػػأى  [؛رً ثىػػػكٍ ى األى مىػػػقىٍكليػػػوي: ]عى 
ًٍ فً ) فحيىئذو  ،خبلؼه    .خبلؼه  الهذككرتيفً  ا ال كرتيفً ي كمتى فً  حتِ يككفى  [ِ األكثرً مى عى ] :ًً بقكلً  هتعمؽه  (اهى ي

كػػاف  لػػؼً األ بعػدى  ا كاىػػتٍ ذى إً  الهسػتعميةى  الحػػركؼى  فَّ أى  الحا ػؿي  ـ[يي اسػػتكراىى  قىٍكليػوي: ]فمػػـ يسػػتكرهٍ 
ٍى هً  ا أشدي ٍى هىعي  ػ ،ؿى فى ٍسػأى ِ لىػالعيٍمػك إً  فى ًهػ الػذٌابى  لكػافى  هيمػتٍ أا كى ٍىػمى بٍ قى  ا كاىػتٍ ذى إً ا ٍىػىَّ أل  اٍىػمى بٍ قى  ا كاىػتٍ ذى ا إً ى ا كأهَّ
ٍىػ ،األكؿً  فى ًهػ أشػؽي  كى ٌيػكى  ،كو ٍمػِ عي لىػإً  ؿو فٍ ف سيػًهػ الػذٌابي  لكػافى  هيمػتٍ أا ك ٌى دى عٍ بى  ا كاىتٍ ذى إً  ا ٌى دى ٍعػبى  ا كاىػتٍ ذى ا إً ذى فم

  .ا أشدُّ ٍى كاف هىعي 
ـى   اٌى ك بعػدى ا أى ٍىػقبمى  لؤللػؼً  هجػاكرةن  (4)ءي رَّاالػ ف كاىػتً إً فىػ أرادى  ا[يى تٍ يى لً ف كى  ً : ]فى (3)قىٍكليوي  ـي  ليسػتقي  التقسػي

   [.تٍ دى اعى بى تى  ؿٍ بى  لؼى ي األمً تى  الراءي  ف لـ تكفً ا  كى ] :بعدي  ًً كلقكلً  ،ياآلتً 
ػػ الهكسػػكرةً  غيػػرً ال اءً الػػرِّ  هثػػاؿي  ا[ييىػػلى إً  تٍ ا انضػػمَّ ذى : ]إً (5)قىٍكليػػوي   (،اطرى ً ػػ)كى  (،اؽرى ًفػػ) الهسػػتعميةً  عى هى

ػٍىػىَّ أ  لمتهثيػؿً الى  فقػطٍ  الهكسػكرةً  غيػرً ال الػراءً  عى هى  لمتهثيؿً  ا اله ىؼي ٍى ِ بً تى ي أى التً  كاألهثمةي  (،ره ادً ا قى ذى ٌى )كى   عى ا هى
  .األكلِ بالطريؽً ا ٍى هىعى فى  ،يهىعي  الهستعميةً  بدكفً  ا كافى ذى ا ً كى  ،الهستعميةً 

ػػ لػػت[إ المفتكحػػةً  اؿي ثػػقىٍكليػػوي: ]م ػلً  هثمػػةي األ يً ذً ٌى ًً هى ػػٍىػػكهثالي  ،الهسػػتعميةً  بػدكفً  هاىعػػةه  الػػراءي  ا فيػػ  عى ا هى
   .اٌى كي حٍ ىى كى  (ره ادً ا قى ذى ٌى )كى  (،اطرى  ً )كى  (،اؽرى فً ) الهستعميةً 

                                                             
ػػػػػػك هىفػػػػػػاخ، جهػػػػػػع: (الهىػػػػػافيخ) ((1 ػػػػػػرم، تٍػػػػػػذيب المغػػػػػػة (، كاأل4/277. الفراٌيػػػػػػدم، العػػػػػػيف )جالحػػػػػػداد كيػػػػػػر ٌك ٌز
 (.7/186)ج
رم، ال حاح )ج1/275)ج األدب ديكاف هعجـ، الفارابياىظر:  ((2  (.3/1048(، كالجٌك
ػػا-كهػػف هكاىػػع اإلهالػػة  ((3  بعػػدٌا أك قبمٍػػا األلػػؼ كليػػت إذا الهكسػػكرة غيػػر الػػراء أف اعمػػـالػػراءي، كتف ػػيمٍا:  -أيضن

ىَّ التكػرار،  فيٍػا هػف الػراء ألفَّ   كبابٍػا (خػاؼ) غير في الهستعمية هىع اإلهالة هىعت  الهكسػكرة  بغيػر الػراء قيػد هػاكا 
، كيهمػكف )رىاف(، ك)تتػرل(، )راف(  ألىٍَّػا هىقمبػة بكسرتيف هقدرة تككف ٍاألىَّ  اإلهالة  تهىع لـ هكسكرة كاىت لك ٍاألىَّ 

ػا )تتػرل( فهػف يجعػؿ ألفػً لمتأىيػث كيهىػع هػف ال ػرؼ أهالػ ً  ألىَّػؾ تقػكؿ فػي التثىيػة عف الياء، )راف(، )يػريف(، كأهَّ
تٍػرىل(  )تترياف(، كهثمٍا هف جعمٍا لئللحػاؽ  لقػكلٍـ: )تتريػاف(، أك ألفَّ ألفػً هىقمبػة عػف اليػاء كالتػاء بػدؿ، كأ ػمً )كى

 (.2/159هف )الًكٍتًر(. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 ط(: )الياء(.( في )(4
 )بالطريًؽ األكلِ(.: إلِ قكلً: ، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((5
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ك كأىبيػك كثيػرو  ابػفي  قػرأى  الكجٍيًف، ًهفى  كؿٍّ  باعتبارً  التىزيؿي  جاءى  قىد [)تىٍترىل( إلت كىأمَّا: ]قىٍكليوي   عهػرو
ًي  مىػِ بػالتىكيفً  (1)﴾ذَْراَشِ ُسُصالَىَا أَْسَصاْلىَا ثُمَ ﴿ :تىعىػالىِ قىكلى ًي  أىفَّ  عى ػا لئللحػاًؽ، ألفىػ ٌيهى ًً  كغيري ب/ 153/ؽ بترًكػ
مىػػػِ ٍىػػػا عى ػػػػ)دىٍعكىل(، لمتأىيػػػثً  أىىَّ ػػػذىا كى ٌى  ًفػػػي تكػػػكفي  الى  لئللحػػػاؽً  األلػػػؼى  كألفَّ  بػػػاألكثًر، عهػػػبلن  الهختػػػاري  ٌيػػػكى  كى

( ىادرنا. ًإال (2)اله ادرً  )الًكٍتري ٍىا الكاًك، بكسرً  كى  .كفتًح
ػ بعكػسً  األهػري  ي أف يكػكفى يىبًغػ :أف يقػكؿى  لقائػؿو  (4)ا[يىػلى  ثرى أ َلى ا فى يى مى بٍ قى  ف كانتٍ  : ]فى (3)قىٍكليوي  ا هى

ػػـ يي لىػػا كى ٍىػػمى بٍ قى  ا كاىػػتٍ ذى إً  هكسػػكرةى ال الػػراءى  ألفَّ   كاذكػػري  ٍمػػكو لىػػإً  ف أسػػفؿى  ًهػػاىتقػػاالن  يكػػكفي  ؿٍ هى ا ٌى بعػػدى  ا كػػافى ذى ا ً كى  ،ِ عي
ٍمك إً  هً اىتقاالن  يككفي  ؿٍ هى ـ يي لى كى   ض. .ي أسٍؿي كالثاىً  ،اهحذكرن  أشدُّ  كؿي كاأل ،ؿو فٍ ِ سي لى ف عي

 .اءً زى الغً  ألجؿً  ي ربطتٍ التً  الخيكؿي  (:اطي بى الرِّ ) [الخيؿً  ف رباطً قىٍكليوي: ]مً 
ٍمػػكو لىػػإً  ؿو فٍ ف سيػػًمػػ العػػدكؿي  قىٍكليػػوي: ]يمػػزـي  ٍمػػك الزـه لىػػإً  ؿو فٍ ف سيػػًهػػ العػػدكؿي  :ف قيػػؿى إفىػػ [ى عي ا ىىػػٍي ٌى  ِ عي

ٍمػك ًفػلى إً  باإلهالةً  ح ؿى  ؿو فٍ ف سي  هً عدكالن  يككفي  ك أهيؿى لى  ًي ألىَّ   ك الى أى  األلؼي  أهيؿى   ييًهػؿٍ  ك لػـلىػكى  ،اءً ي الطَّػِ عي
ٍمػك ًفػلىػإً  هكسػكرةً ال الغيػرً  ي الػراءً ًفػ ؿو فٍ ف سيػ ًهػعدكالن  يككفي    أكلػِ اإلهالػةً  عػدـً  ارتكػابي  :قمػتي  ،ي األلػؼً ِ عي
ػلىػإً  ؿو فٍ ف سيػًهػ عػدكؿه  اإلهالػةً  ِ عػدـً كًفػ ، ف ػؿو بلى ِ العيٍمػك ًبػلى إً  ؿً فٍ ف السي  هً عدكالن  ي اإلهالةً فً  ألفَّ  ٍمػك هى  عى ِ عي

 ض. .أسٍؿي  كى ٌي كى  ،الف ؿً 
 .يي كغيري  أبك حيػػافى  الشيخي  يي ا ذكرى هى بً  جزـى  [اليادمً  ي شرحً ر فً كى ذى كى ]قىٍكليوي: 

 .ض .الراءً  تأخرً  عى هى  :مأى  [؛األلؼً  فً ي عى المستعمً ] :(5)وي لي كٍ قى 
ػػ]أ :وي ليػػكٍ قى  ػػ هػػدلكؿى  كاألكلػػِ أف يقػػدرى  .لىػػا، هالػػةي اإل لػػـ تجػػزً  ا تػػأخرى ذى إً  ًي ىَّػػإً  :مأى  [؛ا ذلػػؾى يضن ا ذى ٌى

ػػ– اله ػػىؼً  هػػرادي ] :ًً هعىػػِ قكًلػػ فيكػػكفي  ،الهػػتفى  يطػػابؽي  بحيػػثي  الكػػبلـً   الػػراءى  يقمػػبي  ًي ىَّػػإً  :مأى  [ ذلػػؾى  -اأيضن
 ض. .اٍى ىٍ عى  ا تأخرتٍ ذى إً  لؼً األ قبؿى  الهستعميةي  ا كاىتً ذى إً  الهستعميةً  الهكسكرةً  الغيرى 

                                                             
 [.44: ( ]الهؤهىكف(1
 في )ؾ(: )اله ار(. ((2
ٌيكى أسٍؿي. ض(.(3 ف بىعيدىٍت(. كفي )ـ(: إلِ قكلً: )كى  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )الهستعميًة كىاً 
ػػا قبػػؿ األلػػؼ أك بعػدٌا، فػػإف كاىػػت قبػػؿ  ((4 ىػص الجػػاربردم: ح إذا كاىػػت الػراء الهكسػػكرة بعػػد األلػػؼ فالهسػتعمية إهَّ

ف كاىػت بعػدٌا فػبل تغمبٍػا عميٍػا، بػؿ تغمػب الهسػتعمية  األلؼ  فتغمب الراء الهكسكرة عميٍا فيهاؿ ىحك: )طىػاًرد(، كا 
ف لـ تكف الػراء تمػي األلػؼ بػؿ تباعػدت فٍػي كالعػدـ فػي الهىػع  عميٍا، فبل يهاؿ ىحك )فىارؽ( لها هرَّ في )ًربىاط(، كا 

عف اإلهالة لك كاىت غير هكسكرة، كفي الغمب عمِ الهستعمية لك كاف هكسكر فيهاؿ )ٌذا كاًفر(  لكسػرة الفػاء كال 
ػػػك القػػاؼ، كال يعتػػػدُّ بػػالراء ( لمحػػػرؼ الهسػػتعمي، ٌك الهكسػػػكرة   يعتػػد بػػالراء  لبعػػػدٌا، فػػبل يهػػػاؿ ىحػػك: )هػػػررتي بقػػاًدرو

(ح. شػػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح الجػػاربردم  لبعػدٌا، كبعضػٍـ يعكػس  أم: يفػتح )كػػافرنا(، كيهيػؿ )هػررت بقػادرو
 (.2/160)ج
ف بىعيدىٍت(.(5  ( ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: )الهستعميًة كىاً 
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ػػذى ىىػػ) قىٍكليػػوي: ]فيمػػاؿي  ػػ عي ىىػػهٍ  يي الى  ـى ًلػػ ،الهكسػػكرةً  الغيػػري  الػػراءي  :قمػػتى  إفٍ فىػػ [(ره افً ا كى  عىػػدى  اإلهالػػةً  فً عى
ػ )عىاًشػًؽ(، كً ٍحػي ىى ًفػ التباعػدً  ا عىػدى ٍىػىٍ عى  ي هػاىعه الهسػتعمً  الحػرؼي كى  (رو افً كىػ) كً ٍحػي ىى ًفػ لػؼً األ فً عى  التباعدً   عى هى

ػػ هىٍهػػا هتباعػػده  كاحػػدو  كػػؿَّ  أفَّ   ا قػػاؿى ذى ًلػػكى  ،اٍىػػالي حى  ا كيضػػعؼي ٌىػػري هٍ أى  يٍػػيفي  بالتباعػػدً  الػػراءي  :قمػػتي  ؟لػػؼً األ فً عى
ػػ)ي ًفػػ اله ػػىؼي  ػػ) :(1)(الهف ػػؿً  حً رٍ شى ػػ ؿٍ بى ي ًفػػ الهسػػتعميةً  حػػرؼى  فَّ أى  ايي ىىػػعٍ هى  (،ل الهسػػتعميةً رى ٍجػػهي  اةه رى ٍجػػهي  يى ًٌ

ٍي  الهضادةً  ألجؿً  أ ؿه  الهىعً   أقػكؿي  .لىػا ،ضػعيفةه  ا لئلهالػةً ٍى تى يَّ دً ضً  فإفى  الهكسكرةً  الغيرً  الراءً  ا بخبلؼً هى بيى
ػػأ– (2)الهػػتفً  يكًفػػ  [،الهسػػتعميةً  عى ٍىػػهى  تٍ عىػػىً هي ] :قػػاؿى  حيػػثي  ،ي الهىػػعً ًفػػ أ ػػؿه  الهسػػتعميةى  فَّ أِ لىػػإً  شػػارةه إ -ايضن
 .ض .ضعيؼه  الىقؿى  ذلؾى  فَّ أكك ،اهاىعن  أشدُّ  الراءى  أفَّ  البعضً  فً عى  ا ىقؿى هى  ا يخالؼي ذى ٌى  لكفَّ 

 كى ٌيػػكى  [،الهكسػػكرة] :الىسػػخً  بعػػضً  يكًفػػ ،الهضػػهكهةً م: أى  ا[؛ىى لبعػػدً  ؛بػػالراءً  قىٍكليػػوي: ]كال يعتػػد  
 ض. .خطأه 

ػػػ) يفػػػت ي  :مقىٍكليػػػوي: ]أى  ف ا ً ك  ي الهىػػػعً ًفػػػ الهكسػػػكرةً  الغيػػػرً  ا بػػػالراءً كا اعتبػػػارن ـ يهيميػػػلىػػػم: أى  [؛(ارن افً كى
 .تٍ دى عي بى 

 .تٍ دى عي ف بى ا ً كى  ا الهستعميةً ٍى ي غمبتً فً  ا بالهكسكرةً اعتبارن  ([رو ادً قى بً  تي رٍ رى مى ) كيميؿي ] :وي لي كٍ قى 
 .-ِالى عٍ تى  اي  ًي رحهى -( 3)الشريؼي  كى ٌي  [الشارحيفى  ر بعضي كى ذى كى ]قىٍكليوي: 
 الَّ إً  ا حقيقػةن كعرفنػ لغةن  ِ شيئيفً مى عى   يطمؽي الى  بى رٍ القي كى  يَّ لى الكى  فَّ أى  كى ٌي كى  ى[فى خٍ  يى الى  هي : ]كفسادي (4)قىٍكليوي 

ػػٍي ا لػػـ يكػػف بيىى ذى إً  ػػ سػػكاءه  ،ا فا ػػؿه هى  ًي عدهيػػ  ػػؿي كاأل ،اهجػػازن  كيطمػػؽي  ،أك بحػػرفيفً  بحػػرؼو  الفا ػػؿً  عػػدـى  افى كى
ٍىػػمىػػعى   بػػيفى  الجهػػعى  يمػػزـي  كبحػػرفيفً  ي حػػرؼو ًفػػ ِ الهجػػازً مىػػعى  ك حهمىػػايي مىػػفى  ،حقيقػػةن  حػػرؼو  ي تغيػػرً ا ًفػػِ أف يمي

 ض. .ًً ي ارتكابً فً  كال ضركرةى   ؿً األ خبلؼي  يي ف يجكزي هى  ىدى عً كى  ،جائزو  غيري  كى ٌي كى  ،كالهجازً  الحقيقةً 
ٍيػػ ى[فىػػخٍ  يى الى  قىٍكليػػوي: ]كفسػػادهي  ٍىػػمً يى ] :ًً ف قكًلػػًهػػ الهفٍػػكـى  أفَّ  ًي كج  كذلػػؾى  ،كالهجػػاكرةي  االت ػػاؿي  [اي

 بي رٍ القيػػ :لغػػةن  كهعىػػايي  ،يلً الػػكى  فى ًهػػ الهػػذككرى  الفعػػؿى  بػػأفَّ  كقػػد يجػػابي  ،كاحػػدو  كبحػػرؼو  بحػػرفيفً  لمف ػػؿو  هىػػاؼو 
 .(5)الف ؿى  يكال يىاف ي، ِ ىسبهعىن  كى ٌي كى  ،كي ىي الدُّ كى 

 .ض .بحرؼو  ؿو  ٍ ك حى أى  ؿو ف ٍ  عى هى م: أى  ا[؛مى بينيي  : ]كيفصؿي (6)قىٍكليوي 

                                                             
 (.2/299ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((1
 (.86الت ريؼ كالخط )ص( ابف الحاجب، الشافية في عمهي (2
 (.2/674ركف الديف، شرح الشافية )ج ((3
ًً. ض(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(4  : إلِ قكلً: )كال ضركرةى ًفي ارتكاًب
 في )ـ(: )الفعؿ(. ((5
. ض(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىك ح ؿو بحرؼو
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 تهػاؿي  التأىيػثً  ٌػاءً  قبػؿى  مالػذً  الحػرؼً  فتحػةى  أفَّ  ًً يعىِ بً  [التأنيثً  ىاءً  ا قبؿى مى  : ]يماؿي (1)قىٍكليوي 
ػًٍ بعًضػ كتعبيػري  ،الحرؼ ال ذلؾى  ػتى  التأىيػثً  ٌػاءً  بإهالػةً  ف ذلػؾى ـ عى ٌي ٍيػطبلقي ا  ك  ،زه كُّ جى  شػاهؿه  التأىيػثً  ا ٌػاءى ىىػـ 

ػػ ا لمتأكيػػدً ٍىػػبً  كلمهتجػػكزةً  (،اً  تي يَّػػقً بى ) :كى ٍحػػىى  تػػاءن  تٍ هى ًسػػي ري لمًتػػ ػػ ك الهبالغػػةً أى  (،ةو جى عٍ ىى ػ)كى  ك لمفػػرؽً أى  (،ةو هى بلَّ عى ػ)كى
 ا. ٌى كغيرً  (ةو ىى بً لى )كى  (،ةو يىى فً سى ػ)كى 

ػػ كفػػتحً  السػػككفً  بمػػزكـً  (2)يي غيػػري  ًي ىىػػيَّ بى  [ا بػػاأللؼً يى قىٍكليػػوي: ]لشػػبيً  ٍىػػهى فػػادةً  ،اا قبم  كالخفػػاءً  التأىيػػثً  كا 
 ا.ٌى كغيرً  كالبدؿً  كالزيادةً 

ي ًفػ ِ اليػاءً لىػإً  ا ترجػعي ٍىػألىَّ   ا تهػاؿي ٍى فإىَّ  (ِمى بٍ حي ) التأىيثً  ألؼً  هثاؿي  [ا لمتأنيثً مى يً : ]لككنً (3)قىٍكليوي 
ىَّ  (،اتيى مى بٍ حي )كى  (،افً يى مى بٍ حي ) :كى حٍ ىى  الهؤىثً  كجهعً  التثىيةً  ػ الٍػاءً  قبؿى  الفتحةي  ا أهيمتً هى كا   كاليػاءً  الكسػرةً  عػدـً  عى هى

 ِ سػببو لىػإً   يحتػاجي بلى فى  ًً لمهشابً  الحكـً  ي ثبكتً فً  كافيةه  الحكـي  ًي لى  ها ثبتٍ  هشابٍةى  ألفَّ   الهقتضيتيف لئلهالةً 
 .ًً سً أٍ رى بً 

ػ (4)ؿى ًقػد ىي قىػ ًي ِ أىَّػمىػعى  ً(قىػفى ىى ) :كى حٍ ىى   ميةي األ ا الٍاءي ٍى هثمي  [تً كٍ السَّ   ىاءي الى قىٍكليوي: ]كى   الكػسائػػػػيِّ  فً عى

ًْ ﴿ :كً حٍ ي ىى فً  السكتً  اءً ٌى  ؿى بٍ ا قى هى  إهالةي  ا قطعى ٍى بً كى  .(5)﴾َمالَِٕ
 (.ًلى )ي فً  (7)يالخاقاى ـو احً زى ك هي بي أى  (6)

                                                             
 تػػاء قمبػػتا فػػإذ، الكقػػؼ فػػي ٌػػاء تقمػػب ،(الضػػاربة)ك (،الرحهػػة) :ىحػػك باألسػػهاء، البلحقػػة التأىيػػث تػػاء أف اعمػػـ ((1

 الفظنػػ التأىيػػث ألػػؼ التأىيػػث ٌػػاء لهشػػابٍة  التأىيػػث ألػػؼ أهيمػػت كهػػا أهالٍػػا هػػف فهػػىٍـ الكقػػؼ  حػػاؿ ٌػػاء التأىيػػث
 هػا كفػتح هىٍهػا كاحػدة كػؿ كسػككف زائػدة، هىٍهػا كاحػدة كػؿ ككػكف التأىيث، ألؼ كخفاء فمخفائٍا ا لفظن  أها: اكحكهن 
، كلذلؾ ال تهاؿ تاء التأىيث في األفعاؿ  لفقد الشػبً المفظػي، كال لمتأىيث فمككىٍا ا حكهن  كأها. هىٍها كاحدة كؿ قبؿ

كاختمؼ الىحاة في إهالتٍا، فهىٍـ هف يعهـ اإلهالػة فػي كػؿِّ ٌػاء التػاء،  .ٌاء السكت كالضهير  لفقد الشبً الحكهي
ك سكاء كاف قبمٍا راء، ىحك: )كيٍدرىةو(، أك حرؼ استع قَّةو(، ٌك  شىبكذ كابف األىبارم بف بكر أبي هذٌببلء، ىحك: )حي

، كهػػىٍـ هػػف يجعػػؿ الػػراء أك حػػرؼ االسػػتعبلء كالفػػراء كثعمػػب السػػيرافي قػػاؿ كبػػً، الخاقػػاىي هػػزاحـ كأبػػي هقسػػـ كابػػف
هاىعنػػا هػػف اإلهالػػة كهػػا فػػي ) ػػاعد(، ك)راشػػد(، كاألحسػػف كهػػا قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: تحسػػف فيهػػا لػػـ يكػػف قبػػؿ ٌػػاء 
التأىيػػث راء كال حػػرؼ اسػػتعبلء كػػػ)رحهة(، كتقػػبح فيهػػا قبمٍػػا راء كػػػ)كدرة(، كتتكسػػط فػػي الحسػػف كالقػػبح فيهػػا وخػػري 

ابػػػػف الجػػػػزرم، الىشػػػػر فػػػػي القػػػػراءات العشػػػػر ك  (،2/166شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية )ج (.حػػػػرؼ اسػػػػتعبلء كػػػػػ)حقَّة
 (.2/82)ج
 (.2/416(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/677ركف الديف، شرح الشافية )ج ((2
3).) ًً  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فىبلى يحتاجي ًإلىِ سببو ًبرىٍأًس
ليػػًح ((4 مػػػؿ ،األىبػػارم كابػػػف ثعمػػب ذٌػػػب كا  ػػػاء الٍػػاء ٌػػػذي بػػيف الػػػذم المفظػػػي بالشػػبً كعي ...  الكقػػػؼ فػػػي التأىيػػث ٌك

 (.8/214ح. الشاطبي، شرح ألفية ابف هالؾ ع الهقا د الشافية )جلشذكذٌا  السكت لٍاء اإلهالة يثبت لـ فالىاظـ
 [.28( ]الحاقة: (5
 (.3/419اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج ((6
 ٌػػػػ( هكسػػػِ بػػػف عبيػػػد ا بػػػف يحيػػػِ بػػػف خاقػػػاف، أبػػػك هػػػزاحـ الخاقػػػاىي: أكؿ هػػػف  ػػػىؼ فػػػي325الخاقػػػاىي)ت( (7

ػػ كػػاف .التجكيػد  اأشػػعارن  فيػػً فقػػاؿ سػػفياف، أبػي بػػف هعاكيػػة حػػبُّ  عميػً غمػػب. بغػػداد أٌػػؿ فًهػػ ا،شػاعرن  بالعربيػػة، اعالهن
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 ا.ٍى هي دى عى  ًي ىٍ عى  كالهشٍكري 
 .لمتأىيثً  ًي ككىي  كى ٌي كى  [يٍّ مً كٍ الحي  الشبوً  : ]لفقدً (1)قىٍكليوي 

ف ًهػ كاىػتٍ  حػرؼو  ِ أمِّ مىػعى  ي الجهمةً فً  الفتحةً  إهالةً  جكازي  يي هقتضا لت[إ يحسفي  ذلؾى  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
ًً مى عى كى  ،الهذٌبيفً  أحدي  كى ٌي كى  ،لؼً األ غيرً  :مأى   الحركؼً  سائرً   ،كا الجػكازى قيػمى طٍ أى كى  ،يي كغيػري ( 2)هػالػػػؾو  ل ابػػفي رى جى  ي
ػػكى ) :(3)الشػػريؼي  قػػاؿى  ػػ أ/154/ؽ ِمىػػعى  كالهشػػػٍكري  (،أحسػػفي  ي الهػػتفً ا ًفػػػهى  كى ٌيػػػكى  ،يي كغيػػري  الهك ػػميُّ  ا قػػػاؿى هى

 خهسػػةى  التأىيػػثً  ٌػػاءً  ٍػػا قبػػؿى حى فتي  تهػػاؿي ي الًتػػ الحػػركؼى  فَّ أ :ًً ي قراءًتػػًفػػ (4)الكػسائػػػػػيِّ  ف هػػذٌبً ًهػػ الهشػػٍكري 
ػ (،شػهسو  لػذكدً  زيىػبي  (5)تٍ ثىػجى فى : )ا قكلػؾى ٍىػيجهعي  عشرى  ػهً  فعشػرةه  ا الباقيػةي كأهَّ ػكى  ،اا هطمقنػٍىػالتي هى إً  ا يهتىػعي هَّ  يى ًٌ

ِ مىػػػ عى حهػػػبلن  كالحػػػاءي  كالعػػػيفي  ،أكلػػػِ فػػػالفرعي  ،لػػػؼي األ كى ٌيػػػكى  ،ي األ ػػػؿً ًفػػػ ا هاىعػػػةه ٍىػػػألىَّ   االسػػػتعبلءً  حػػػركؼي 
ػ يهتىعي  كاربعةن   ساكىةن الَّ إً  ا ال تككفي ٍى ألىَّ   كاأللؼي  ،الفرعً  لضعؼً   الهعجهتيفً  ػ ف فػتحى ا إً ٍىػف إهالتً عى ا ٍىػا قبمى هى

ا ٌىػرً لتكرُّ   كالػراءي  ،القاؼً  ف هخرجً ا هً ٍى لقربً   كالكاؼي  ،األلؼً  ف هخرجً ا هً هى ًٍ لقربً   كالٍاءي  الٍهزةي  يى ًٌ كى  ك ضّـَ أى 
ًً لى إً   ؿً األ سببً  الىضهاـً   جازتٍ  ياءن  ك كافى ا أى ٍى ا قبمى هى  ا اىكسرى ذى إً فى   .ِ الشب

 :(7)أقسػػاـو  ِ ثبلثػػةً مىػػعى  التأىيػػثً  ا ٌػػاءي ٌى ي بعػػدى الًتػػ الفتحػػةً  إهالػػةي م: أى  [؛تحسػػفي  : ]ذلػػؾى (6)قىٍكليػػوي 
 ا.هى ٍي ىى يٍ بى  كهتكسطه  ،كقبيحه  ،حسفه 

ًي  ا[مانعنػػػ شػػػد  أ المفتكحػػػةى  الػػػراءى  فَّ قىٍكليػػػوي: ]أل  ـي  الشػػػيخي  هىعػػػ ػػػكادَّ ، (8)الػػػديفً  ىظػػػا  األهػػػرى  ِ أفَّ عى
 ا كاىػتً ذى ٍىػلً كى  ،ًي تىػجى رى دى   تبمػ ي بلى فىػ ،ًً ًبػ (9)كشػبيٍةه  ،يبالهسػتعمً  همحقةه  الهكسكرةً  غيرى  الراءى  ألفَّ  :قاؿى  ،بالعكسً 

ػػأى  (اٍى بى رً ٍضػػيى  فٍ لىػػ)ي ًفػػ هالػػةي اإل  دكفى  (افرى ٍهػػعي ) إهالػػةي  كأجيػػزى  (،ـه اًسػػا قى ٍى بى رً ٍضػػيى  (11))أىفٍ ي ا ًفػػٍىػػىٍ هً  (10)كأقػػكل دُّ شى

                                                                                                                                                                               

. اىظػػر: ابػػف الجػػزرم، (الفقٍػػاء فػػي ق ػػيدة)ك ،(التجكيػػد فػػي ق ػػيدة) لػػً. اهأهكىنػػ راكيػػةن  ككػػاف. الىػػاس دٌكىٍػػا ،كثيػػرةن 
 (.7/324(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/320غاية الىٍاية في طبقات القراء )ج

ًي لمتأىيًث(.(1 ٌيكى ككىي  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
 (.327ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((2
 (.2/678ركف الديف، شرح الشافية )ج ((3
(، كاألشػهكىي، شػرح األشػهكىي 3/1505اىظر: الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالػؾ )ج ((4

 (.8/217(، كالشاطبي، شرح ألفية ابف هالؾ ع الهقا د الشافية )ج4/38أللفية ابف هالؾ )ج
ثىتٍ (5  (: ساقط في )ـ(.( )فىجى
ٍي (6  هىا(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كهتكسطه بىٍيىى
 (.2/166( شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج(7
 (.2/303الىظاـ، شرح الشافية )ج ((8
 ( في )ؾ(: )شبًٍ(. كفي )ـ(: )هشبٍة(.(9

 )كأشد أقكل(. ( في )ؾ(:(10
 (. كفي )ـ(: )لف(.قد(: )ط( في )(11
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ىَّ  :قاؿى  (،افقى رٍ بي ) ا ٍىػهالتً إي ًفػ فالعهػؿي  ،الػراءً  (1)لتكررً   فتحتيفً  هالةً إا كٍى فتحً  إهالةى  ألفَّ   ي الراءً فً  ا الفتحي هى كا 
 .يً كغيرً  (2)(الهف ؿً  رحً شى )ي فً  اله ىؼً  هقتضِ كبلـً  كى ٌي  ايي عى ا ادَّ هى كى  .اىتٍِ .كثري أ

 ،هكػػرره  حػػرؼه  الػػراءي  :ًً ي تعميًمػػًفػ ِ أف يقػػاؿى لىػػكٍ األى  ا[مانعنػػ شػػد  أ المفتكحػػةى  الػػراءى  فَّ ]أل : (3)قىٍكليػػوي 
ًً  فاإلهالػػةي  ًي  ،كػػاف إهالتػػافً  فيػػ  تمػػزـي  الٍػػاءً  شػػبًً  بكاسػػطةً  الهفتكحػػةي  الػػراءي  فمػػك أهيمػػتً  ،لئلهالػػةً  ضػػعيؼه  كالشػػب
 أسػػٍؿي  كى ٌيػػكى  ،كاحػػدةه  إهالػػةه  تمػزـي  فمػػك أهيػػؿى  ،كاحػػده  حػػرؼه  ًي فإىَّػ ،الهسػػتعميةً  بخػػبلؼً  ،ضػػعيؼو  بسػػببو  إهالتػافً 

 ض.  .يتكسطي  ؿٍ بى  الهستعميةً  الراءً  هالةي إ كلـ تقبحٍ  ،الهفتكحةً  الراءً  إهالةي  حى بي ا قى ذى مً فى  ،ف إهالتيفً هً 
ًً  ال هتأ ػمةه  بالهسػتعميةً  ي الهىػعً ًفػ همحقػةه  الهكسػكرةً  الغيػرى  الػراءى  فَّ أل ا[؛مانعنػ شد  أقىٍكليوي: ]  ،فيػ

ػ الجػكابي  كيهكػفي  ،كهىف ػمةن  هت مةن  يهىعي  كالهستعميةي  ،باأللؼً  ا ات متٍ ذى  إً الَّ إً  ا ال يهىعي ٍى أىَّ  بدليؿً  ٌىػعى ا ذى ف 
ٌىػعى  بأف ىقكؿى  الىظرً  ي ًفػ همحقػةن  ـ ليسػتٍ ٌي عىػدى  الهكسػكرةً  الغيػري  الػراءي  مالػذً  الػبعضً  ِ قػكؿً مىػعى  ي، ا هبىػذى ف 
 .فافٍـٍ  ،بالهستعميةً  الهىعً 

ػػٌى  [(5)ايىػػاتً فى لً أًلى  صػػؿى أال  وي : ]كألنَّػػ(4)قىٍكليػػوي   االىقػػبلبً  اىتفػػاءى  فَّ أبػػ (6)ضى رً تيػػكقػػد اعٍ  ،يي غيػػري  ا قػػاؿى ذى كى
 :ؾى قكليػ كى ٌيػكى  ،السػابؽً  كالكسػرً  يً غيػرً  (7)بو سػب لجػكازً   اهطمقنػ هالػةً اإل اهتىػاعى  ال يكجػبي  ك يػاءو أى  ف هكسػكرو عى 
ًي  (،ؿبلى هٍ شً ) :ؾى قكلً  ا بهىزلةً هَّ إً   .السابؽي  التعميؿي  كى ٌي  فالكج

ا ٍىػفً لً ب/ أى 154/ؽ هالػةً إ ِ جػكازً لىػإً  راءي فػال د ذٌػبى قىػفى  ،ِ ال ػحيحً مىػعى م: أى  [؛لحفه  كى ىي قىٍكليوي: ]كى 
ٍن   .(8)ػػافى ك حيَّ بي أي  ًي ىٍ عى  ذلؾى  ؿى قى ىى  (ؿو اعً فى ) ا بألؼً ٍى ا لى تشبي

                                                             
 ( في )ط(: )لتكرار(.(1
 (.2/298ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((2
(.، ك)ـ(ؾ(( ساقط في )(3  : إلِ قكلً: )ًفي الهىًع بالهستعميًة، فافٍـٍ
الحػػركؼ ال تهػػاؿ  ألىَّػػً ال أ ػػؿ أللفاتٍػػا فتهػػاؿ لمهىاسػػبة، كلقمػػة ت ػػرفٍـ فيٍػػا، كاإلهالػػة ىػػكع هػػف الت ػػرؼ،  ((4

ػك لحػف كهػا قػاؿ الجػاربردم، فػإف سػهِّيى بٍػا  أم:  ػارت هػف قبيػؿ األسػهاء،  فػإف  كبعض العجـ يهيؿ )لكػف(، ٌك
(  ألفَّ تثىي ال ال، فيهاؿ )حتَِّ تً )حتَّيىاف(  ألفَّ األلؼ الرابعة في االسػـ يحكػـ بأىٍَّػا كاف بٍا سبب لئلهالة أهيمت كا 

عػػف يػػاء، كال تهػػاؿ )إلػػِ(، ك)عمػػِ(  ألىَّػػؾ تقػػكؿ فػػي تثىيتٍهػػا )إلػػكاف(، ك)عمػػكاف(  ألىَّػػً يجعػػؿ هػػف الػػكاكم لكثرتػػً، 
 (.170-2/168كأهاؿ الىحاة )بمِ(، ك)يا(، ك)إهَّا ال(  لتضهىٍا هعىِ الجهمة. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( في )ؾ(: )أللفايٍا(.(5
 (.2/418اليزدم، شرح الشافية )ج ((6
 ( في )ط(: )سبؽ(.(7
 أهيػؿ كهػا ،تهاؿ أال األدكات في كاأل ؿ ،فيٍا تسهع لـ ٍاألىَّ   اإلهالة يجكز ال ًأىَّ  كال حيحقاؿ السيكطي: ح ((8

السػيكطي، ٌهػع الٍكاهػع فػي شػرح جهػع الجكاهػع ح. السهاع هكرد يتعدل فبل الشذكذ طريقة عمِ فيٍا ذلؾ فإفَّ  هىٍا
 (.3/425)ج
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ِ حتَّػػ عربػػيٍّ  لفػػظو  هالػػةى إـ ٍي لغػػتي  كلػػيسى  ،كػػذلؾى ـ ًٍ ي لغػػتً ًفػػ ف يقػػاؿى أ يهكػػفي  [لحػػفه  كى ىيػػ: ]كى (1)قىٍكليػػوي 
 .ض. الحىن  يككفى 

ـي  ػػيىػػنَّ أبً  قىٍكليػػوي: ]يحكػػ ػػكاكي ػػ ًي فعميػػ ف كػػافى ا  م: ك أى  [؛ف يػػاءو ا عى  (كزي ٍغػػهى ) ًي  ػػمى أ فَّ أ قػػدري ي (لزى غٍ هى ػ)ا كى
ػػ ا رابعػػةن ٍىػػلكقكعً   ا يػػاءن ٍىػػاىقبلبً  ا بعػػدى لفنػػأ الػػكاكي  فقمبػػتً  ػػ اىضػػهاـً  عػػدـً  عى هى  :ًً ي تثىيًتػػًفػػ يقػػاؿي  كلػػذلؾى  ،اٍىػػا قبمى هى

 .(افيى زى غٍ هى )
 .(افيى مى بٍ حي ) ِ قياسً مى عى  (افيى لى )إً  :فيقاؿي  ،بالياءً  ِ حيىئذو ىَّ ا يثي كلٍذى  [ف ياءو ا عى يى نَّ أ: ]ب(2)قىٍكليوي 

ػأى  [؛ـ يكجػدٍ لى  فٍ ا  قىٍكليوي: ]ك   ،التسػهيةً  ا بعػدى ٍىػبً  (3)يهِّ ي سيػالًتػ ي الحػركؼً ًفػ هالػةى ِ اإلا يقتًضػم: هى
ًٍ  لػػػػؼى األ (5)إذً   كاضػػػحه  ي الهثػػػػاليفً ًفػػػ (4)يي اؤي فػػػتىكا ػػػفي ػػػ ا هىقمبػػػػةه هى ػػػػكى  ف كاكو عى ػػػا ذى هى  ثػػػػرى أ الى كى  ،ا لمخفػػػيِّ بياىنػػػػ يي رى كى

ًٍ  لؼً األ ل يركرةً  ػفي ًً مى عى ) ي ىحػكً ًفػ ا يػاءن هى ًً لى )إً كى  (،يػ  كقػد هػرَّ  ،سػاكىةه  ا يػاءه ٍىػكألىَّ  ًة،التسػهي ا بعػدى ٌى رً لتعػذي  ( يػ
ػػكى  ،اٍىػػلى  ثػػرى أال  ًي ىَّػػأ ػػأ– ـى كقػػد تقػػدَّ  ،راءو  ِ غيػػرً مىػػعى  ا كسػػرةه ٍىػػألىَّ  ( ِلىػػ)إً ي ًفػػ لمكسػػرةً  ثػػرى أا ال ذى كى ا ال ٍىػػىَّ أ -ايضن

ػػ ،(6)الهػػذككرةً  لمحػػركؼً  (بجعمٍػػا)كى  (،اٍىػػهالتً )إي ًفػػ كالضػػهيري  م،ي الػػكاك ًفػػ تػػؤثري   كى ٌيػػ كأ ،ا الهتكسػػطةً ذى ككى
ػػمىػػعى كى  ،السػػابؽً  الفعػػؿً  فى ًهػ الهفٍكهػػةً  ِ التسػػهيةً لىػػإً  راجػعه  ٌى  ضػػهيري  ف يكػػكفى أ كال يجػػكزي  ،(7)الىظػػاـً  ا شػرحي ذى ِ 
ػػكى  ال يؤىػػثي  ًي ىَّػػأل  الق ػػةً  ػػ) :كى ٍحػػىى  فضػػمةو  غيػػري  هؤىػػثه  الهفسػػرةً  ي الجهمػػةً ًفػػ ا كػػافى ذى إً  الَّ إً  ا سػػبؽى هى  ده ٍىػػًٌ  يى ًٌ
 .(هميحةه 

ػػيً ي تثنيتً ًفػػػ تقػػكؿي  ٍكليػػوي: ]كلػػذلؾى قى  ًً ِ مىػػعى  ىػػصه  [(كافمىػػػعى )ك (,افكى لىػػ)إً ا مى يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
 كجػػػزـى ، (8)

ر  ًي ىقمىػػ ،هالػػةً اإل باهتىػػاعً  ػػ– ذلػػؾى  كقػػاؿى  ،(9)مُّ الجػػٌك  كالهك ػػميُّ  (10)(الهف ػػؿً  شػػرحً )ي ًفػػ اله ػػىؼي  -اأيضن
ػػٌي كغيري   :ي التثىيػػػةً ًفػػػ تقػػكؿي  ؾى ألىَّػػػ :قػػاؿى  ،هالػػػةً اإل جػػػكازى  فػػزعـى  ي المغػػػةً ًفػػ (11)ِ شػػػارحو مىػػػعى  الػػىصي  يى ًفػػػكخى  ،اهى
 .القياسي  كى ٌي  يي رى كى ا ذى هى ىَّ إً  :كقاؿى  (،يؾى مى عى )كى  (،يؾى لى )إً  :ـًٍ لقكلً  ( يافمى عى )كى  (،يافً لى )إً 

 .يجابً اإل ب يغةً  ي الجكابً ا فً ٍى عادتً إف م: عى أى  [؛الجممةً  فً عى  قىٍكليوي: ]كأغنتٍ 

                                                             
 : إلِ قكلً: )حتَِّ يككفى لحىنا. ض(.، ك)ـ(في )ؾ( ( ساقط(1
ٍبمىيىاف(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((2 مىِ قياًس )حي  : إلِ قكلً: )عى
 في )ـ(: )سها(. ((3
 في )ط(: )التقاؤي(. ((4
 ( في )ط(: )أف(. كفي )ـ(: )إذا(.(5
 )الهذككرة(: ساقط في )ـ(.( (6
 (.2/303( الىظاـ، شرح الشافية )ج(7
 (.3/387( الكتاب، سيبكيً )ج(8
رم، ال حاح )ج ((9  (.6/2543الجٌك

 (.2/302( ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج(10
 (.2/418اليزدم، شرح الشافية )ج ((11
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ـى (1)قىٍكليوي   ي ىػكعً ا ًفػٍى سببً  كجكدي  ييكفً  ؿٍ بى  ،هالةً اإل سببي  (كعي دٍ )أى ي لـ يكف فً  فى ا ً ك  [(كعي دٍ )أى  : ]مقا
ي ًفػ هالػةً اإل سببي  ًً بً  الهشبًً  ي ىكعً فً  ككاؼو  ،هالةً اإل ي بابً فً  بشيءو  شيءه  ًى بِّ ا شي هى ىَّ إً  الحا ؿي  ،ًً بً  الهشبًً 
ًً ا فً هكجكدن  هالةً اإل سببي  ف لـ يكفٍ ا ً ك  الهشبًً  إلهالةً  كاؼو  كذلؾى  ،الجهمةً  ا ذى ٌىػ ،فتأهؿٍ  ،ًً بً  ًً كالهشبً  ي الهشب

ٌى فً  ا ذكرى هَّ هً  يً غيرً  ي ياءً فً   .ا البحثً ذى ي 
 .(3)مُّ اليزد حى  رَّ  أ/155/ؽ كبذلؾى  ،الىدبةً  يافً كى  ي هعىايي فً  [(2)ايى قىٍكليوي: ]ك 
 ككػبلـي  ،هفػردةن  ا ال تهػاؿي ٍى ىَّ أ ًي كقضيتي  :-ايضن أ– يي غيري  ا قاؿى ذى كى ٌى  [(الى  امَّ )إً ي فً  (الى )ا ذى كى قىٍكليوي: ]كى 

ػأ :قاؿى  ًي ىَّ إف ،(5)كأف حي   رحي أ ي ذلؾى فً  (4)حيػػافى  يأب  الجهمػةً  هكضػعى  ا هكضػكعةه ٍىػىَّ فؤل (الى ) لػؼً أ هالػةي إا هَّ
ػػ ا فافعػؿٍ ذى كىػ ـ تفعػػؿٍ ف لىػإً )الهعىػِ  ال تػػرل أفَّ أ ،كالفاعػؿً  الفعػؿً  هػفى  ػأف ًهػػ فػردتٍ أكلػك  (،اذى كى ػا لى هَّ  ا  ػػحتٍ هى
 اىتٍِ. .ا هستقمةه ٍى ألىَّ   ي الجكابً فً  (الى ) لؼً أ هالةى إ ف قطربو عى  يٍّ جى ِ ابفي كى حى كى  :قاؿى  (،الى ) لؼً أ هالةي إ

ا م: زائدةه أى  [؛ةه مى صً  (ما)قىٍكليوي: ]كى   ا.ٍى كهرفكعً  (كافى )ف عى ، عكضن
 .(الى  اهَّ )إً  :مأى   ايي ىى عٍ هى  ،م: زائدةه أى  [؛ةه مى صً  (ما): ]كى (6)قىٍكليوي 

ػ يي م: يفيػدي أى  [؛ةً الفعميَّػ الجممػةً  اءي نىػقىٍكليوي: ]غى  ػ :يقػاؿي  ،الجهمػةي  يي ا يفيػدي هى  :مأى  ؟اذى ٌىػ ا يغىػِ عىػؾى هى
 .الىفعي  :بالفتحً  (اءي ىى الغى )كى  ؟ؾى عا يىفهى 

ًً  يػدؿُّ  [مكسػكرةه  (امَّػ)إً ف ًمػ اليمػزةى  فَّ أى مىػعى  يػدؿ   كى ىيػقىٍكليوي: ]كى  ػأ– عميػ ـي  التقػديري  -ايضن  الهتقػد
ا ٍىػكهرفكعى  (كػافى ) حػذؼى  فَّ إ :ـٍي قػكلي  يي كيؤيػدي  ،يً كغيػرً  (7)ٌػػػػشػػػػػاـو  ابػفً  ي كػبلـً ًفػ كالكاقػعي  ،ػػافى أبِ حيَّ  ي كبلـً فً 

 .كثيره  الشرطيةً  (ف)إً  بعدى 
ػفً  لكػفٍ  ،الشريؼى  رادى أ [ا الكتابً ذى ىى  (8)يحً ارً شى  بعضي  قىٍكليوي: ]كقاؿى   بزيػادةو  ت ػرؼه  ًي عىػ ًي ا ىقمىػيهى

ًي أ ًي  بػالفتحً  الٍهػزةى  ف ضبطى أ بعدى  ًً ي شرحً فً  ًي رأيتي  مكالذً  ،فسدت ػ)أى هعىػِ  فَّ أل) :بػالىصً  ى ػ ف إً ك ٌيػ (:الى  اهَّ
ػػػ افعػػػؿٍ  ذاؾى   تفعػػػؿي الى  كىػػػتى  ػػػ) كزيػػػدتٍ  ،الػػػبلـي  فحػػػذفتً  (،كىػػػتى  فٍ إلى ) :مأى   اذى ٌى ػػػػهً  الىػػػكفي  كقمبػػػتً  (،اهى  ،ايهن

ـي  دغهتً أك  ػا عكضن ٍى كاسهً  (كافى ) حذؼً  بعدى  زيدتٍ  (اهى ) فَّ أ يي كهرادي  .اىتٍِ .ي الهيـً فً  الهي  ،ف الهحػذكؼً ا عى
ٌى مى عى  ًي كها قالى   .ىقؿه  يي ف ساعدى إً  ا  حيحه ذى ِ 

                                                             
ٌىذىا (1  البحًث(.( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )ًههَّا ذكرى ًفي 
 ( في )ط(: )ها(.(2
 (.2/419( اليزدم، شرح الشافية )ج(3
 (.3/424اىظر: السيكطي، ٌهع الٍكاهع في شرح جهع الجكاهع )ج ((4
 ( )كأف ح(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(5
)الغىىىاءي( بالفتًح: الىفعي(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: )كى
 (.852ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتب األعاريب )ص ((7
 ( في )ط(: )شراح(.(8
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َـّ قىٍكليػػوي: ] ػػ [منفصػػَلن  المتصػػؿي  الضػػميري  فصػػارى  (كػػافى ) حػػذؼي  (1)ثيػػ ي ًفػػ هشػػٍكره  ا التقػػديري ذى ٌى
 .ا فيًً هى  ـى مً كقد عي  ،الهثاؿى  كال يىاسبي  ،يً كىحكً  (2)(ا اىطمقتي هىطمقن  ىتى أا هَّ )أ :ـًٍ قكلً 

ػ الهىقػكؿي  [منفصَلن  المتصؿي  الضميري  : ]فصارى (3)قىٍكليوي  ٌىػعى  لمهثػاؿً  هطػابؽو  غيػري  (4)ا الشػارحً ذى ف 
ًً  الهبحكثً  ػ ا الضهيري ىى ٍي ٌى  حذؼى  ؿٍ بى  ،هىف ؿه  ضهيره  فيًً  ذ ليسى إً  ( الى  اهَّ إً ا ذى ٌى  افعؿٍ ) كى ٌي كى  ،في  ،الفعػؿً  عى هى

ػإً ا ذى ٌىػ افعػؿٍ  :يقػاؿي  ،لىػا (،ا اىطمقتي هىطمقن  ىتى أا هَّ )أ ي هسألةً فً  ا ذاؾى هى ىَّ ا  ك   ال تفعػؿي  ف كىػتى إً  :كهعىػايي  ،الى  اهَّ
ـى  هػرى األ ًً هػدلكالن  الجػكابً  فحػذؼي  ،هػرى ا األذى ٌىػ فافعػؿٍ  العظػي ػبً   عميػ  حػػذفتٍ  ّـَ ثيػ ،اذى ٌىػ افعػؿٍ  :اف قكلىىػًهػ ا تقػدـى هى

ػػػ زائػػػدةو  (هاػ)ًبػػػ كجػػػيءى  (كػػػافى ) ِ خبػػػرً مىػػػعى  الىفػػػي الػػػداخؿً  كحػػػرؼي  ،الشػػػرطً  جهمػػةي  ػػػٍىػػػا بً هعكضن  (،كػػػافى )ف ا عى
ػ الشػارحً  كهىقػكؿي  .هحػذكؼه  الجكابى  فَّ أِ مى عى  دالةه  الحاشيةي  يً ذً ٌى  .لىا(، اهى ) ي هيـً فً  (ف)إً  ىكفي  دغهتٍ أك   فً عى
ػػػ)إً  فَّ أ كالحػػػؽي  ،هػػػذككره  ًي ىَّػػػأِ مىػػػعى  يػػػدؿُّ  (5)شػػػرح الهف ػػػؿ()  يحػػػذؼي  فتػػػارةن  ،ِ الػػػكجٍيفً مىػػػعى  تسػػػتعهؿي  (الى  اهَّ

ػكى  الجػكابً  ف ذكػرً ًهػ بدَّ  ال (الى  اهَّ )إً  ـى دِّ ا قي ذى إً  :مأى   يذكري  كتارةن  ،ًي جكابي   (اذى ٌىػ افعػؿٍ ) ـى دِّ ا قيػذى ا ً ك  ،الشػارحي  ا ىقػؿى هى
ِـّ  هالػةى إ ال يشػهؿي  لئلهالػةً  الهػذككرى  التعريػؼى  فَّ أ اعمـٍ ) .ض .الجكابً  حذؼي  يجكزي  (ا الى هَّ )إً ِ مى عى  ِ لىػإً  الضػ

 هالػةى اإل فَّ أِ لىػإً  كثيػره  ذٌػبى  ّـَ ف ثيػًهػكى  ،اٍىػبً  االعتػدادً  كعػدـً ا ٍىػتً لقمَّ  كال بػأسى  (،رً هي سَّػلهف ا) :ي ىحكً فً  الكسرةً 
 .(6)(ًً قساهً أ بأشٍرً  ا لمشيءً تعريفن  ،الكسرةً  ىحكى  ف يىحىي باأللؼً أى  يى ًٌ 

ػإً  ،اٌىػبىاؤي  ي لػـ يعػرٍض م: التً أى   [المبنيةي  سماءي : ]األ(7)قىٍكليوي  ػهَّ ٍىػفً  (8)ا عػرضى ا هى  ،هػثبلن  ا لمىػداءً ي
ًً   ػػؿى األ فَّ أل  ًي هالتيػػػإ  تهتىػػػعٍ بلى فىػػ ب/155( /ؽِمىػػػبٍ ا حي يىػػػ)كى  (،ِتىػػا فى يىػػػ: )ىحػػك ػػػ ّـَ ثيػػ ،عػػػرابي اإل فيػػػ ػػػا ذى هى   يي رى كى

ػػكى  ي يهػػاؿي الهاًضػػ الفعػػؿى  (9)فَّ فػػإ ،سػػهاءى األ ا ذكػػرى ذى كًلػػ ،ًي هالتيػػإ تهتىػػعي  مالػػذً  الهػػتهكفً  لغيػػرً  تفسػػيره   يي فػػادى أا هى

                                                             
 ( )ثيّـَ(: ساقط في )ط(.(1
 حػذفت ثػـ لبلخت ػاص، (اىطمقػت) عمػِ بعدٌا كها البلـ هتقدِّ  ثـا(، هىطمقن  كىتى  أًلفٍ أ ؿ العبارة: )اىطمقتي  ((2

 الهػيـ فػي الىػكت أدغهػت ثػـ ،لمتعػكيضح هػاح زيػدت ثػـ الضػهير، فاىف ػؿ لػذلؾ (كػاف) حػذفت ثػـ لبلخت ار، البلـ
 (. 1/257. ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )جلمتقارب

3).) ًً  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لمشيًء بأشًٍر أقساًه
 (.2/419( اليزدم، شرح الشافية )ج(4
 (.4/214)ج(، كالخكارزهي، شرح الهف ؿ 5/206( ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج(5
 (.2/209( الىظاـ، شرح الشافية )ج(6
األسهاء غير الهتهكىة كػ)إذا( الشرطية، ك)ها( االسػتفٍاهية ال تهػاؿ كػالحركؼ  ألفَّ ألفاتٍػا أ ػؿ، فإىٍَّػا غيػر  ((7

ىَّ هشػػتقة كال هت ػػرفة، كأهيػػؿ هىٍػػا )ذىا(، ك)أىَّػػِ(، ك)هتػػِ(  السػػػتقبللٍا،   االقت ػػػار لجػػكاز هسػػتقمة ٍػػاإىَّ : قمىػػا هػػاكا 
 (هتػِ): كتقػكؿ فػرس؟ ألػؼ ألػؾ: قػاؿ لهػف ،(ِأىَّػ): كتقػكؿ كػذا؟ فعػؿ هػف: قػاؿ لهف (ذا): تقكؿ الجكاب، في عميٍا
 (.2/681ركف الديف، شرح الشافية )ج .الهتهكىة غير األسهاء هف الهستقؿ غير يهاؿ كال، يسافر زيد: قاؿ لهف

 ( في )ـ(: )عكض(.(8
ف(.ك (: )( في )ط(9  ا 
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ـي  كىبلى
 بالتفسػيرً  الهػتهكفً  ف غيػرً ًهػ- بػاطرادو  هيػؿى أد قىػ ًي ىَّػأِ مىػعى  ،هػتهكفو  غيػري  كى ٌيػكى  ،ا سبؽى يهى فً  اله ىؼً  (1)

ػػػ ضػػػهيرى  -الهػػػذككرً  ٌى ػػػ) :ـًٍ قػػػكلً  يًفػػػ( اىىػػػ)كى  ،(2)(ا) ػػػ)كى  (،اٍىػػػبً  رَّ هي ػػػ)كى  (،اىىػػػبً  رَّ هي  ابػػػػػفي  ذلػػػؾى  ذكػػػرى  (ايىىػػػمى عى  رَّ هي
 .يي غيري ك  (3)هػالػػؾو 

 (اذى ) فَّ إفػػ (كلئػػؾ)أ كى ٍحػػىى  بػػالجهعً  رادى أ ًي كأىَّػػ [ى كيجمػػعي كيثنَّػػ يكصػػؼي  وي نَّػػإً  ف حيػػثي قىٍكليػػوي: ]ًمػػ
 كالهشػابٍةً  ي االسػتقبلؿً ًفػ لمهؤىػثً  (اتىػ)كى  ،يي كغيري  (4)الرَّضيُّ  الجهعى  كلـ يذكرً  ،ًً ف لفظً هً  ف لـ يكفٍ ا ً ك  يي هفردي 
ٌي هى ًٍ بً  التكجيًً  فى هً  الهق كدى  لكفَّ  (،اذى ) هثؿى  الهذككرةً  الكجكيً  فى هً  ًي  مالهعىػِ الػذً ِ لىػإً  شارةي اإل كى ا  ػ لحظػ ف هى
 .لمقياسً  جكِّزناه اسببن  (5)ئان شي  يجعؿى ف الى أى  الى  العربً  فى هً  هاؿى أ

ف ًهػ ًي ىَّػأـ ٌي عىػدى  كال ػحيحي  ،الكضػعً  ثبلثػيُّ  (اذى ) فَّ أ (6)الب ػرييفى  هػذٌبي  [(مذً ) وي صمي أقىٍكليوي: ]ك 
ػفى ) ف بػابً ًهػ ًي ىَّ أك  ،فً اءاي ًي كالهي  ًي ا عيىي هَّ هً  :مأى   (7)(يتي يً حى ) بابً   قػاؿى  ،ًي الهيػ الهحػذكؼى  فَّ أك  ،بالتحريػؾً  (ؿعى
ٌى مى عى  ضعيؼه  بالسككفً  (مذً ) ًي  مى أ فَّ أف هً  الشارحي  ًي ا ىقمى هى فى  ،يي كغيري  (8)الػػهػػرادمُّ  ذلؾى   ا.ذى ِ 

 (ِىَّػػ)أ الػػةً هى إً  لجػػكازً   ِ االستشػػٍادً لىػػإً   حاجػػةى الى  ى آخػػره[لىػػإً  الكشػػاؼً  صػػاحبي  : ]ذكػػرى (9)قىٍكليػػوي 
ػػٌي كغيري  كالكػسائػػػػػيُّ  حهػػزةي  قػػرأى  فقػػدى  ،القػػراءةً  يً بٍػػذً  ػػًٍ ا بإهالتً هى ، (10)﴾ِشااْورُمْ  أَوَااّ﴿ ي القػػروفً ًفػػ كقعػػتٍ  حيػػثي  ،اهى
فَََّوَّ﴿، (11)﴾ٌََزا لَكِ  أَوَّ﴿

 
ذُْصَشفُُنَ 
(12)﴾(13). 

                                                             
 )كبلـ(: ساقط في )ط(. ((1
 ( في )ؾ(: )ضهيراٌا(.(2
 (.4/1975( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(3
 (.3/27الرضي، شرح الشافية )ج ((4
 ( في )ط(: )شيء(.(5
 (،ذاف) :قكلٍـ في بسقكطٍا استدلكا زائدة ألفً كأفَّ  ا،كضعن  كاحد حرؼ عمِ ًأىَّ  إلِ: كالسٍيمي الككفيكف ذٌب ((6

 .(ا أهػػػة ذي) :بقػػػكلٍـ كاسػػػتدلكا .حقيقيػػػة تثىيػػػة ال هرتجمػػػة  ػػػيغة ٍػػػاكبأىَّ  السػػػاكىيف، اللتقػػػاء حػػػذفت ٍػػػابأىَّ  كأجيػػػبى 
الهػرادم، تكضػيح  .لمهؤىػث هرتجمة  يغة (ذي): يقاؿ أف كالظاٌر ،الباء هف بدالن  الٍاء تككف أف باحتهاؿ: كأجيبى 

 (.1/406الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج
 في )ـ(: )جيب(.( (7
 (.1/405( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(8
ػبىٍبىىا أىىَّػا﴿: -تعالِ-ىص الجاربردم: حذكر  احب )الكشاؼ( في تفسير قكلً  ((9 ػاءى   ى ػب ا اٍلهى [: 25]عػبس:  ﴾ ى

أم: كيػػؼ  ػػببىا؟ح. شػػاٌيف، هجهكعػػة  رضػػي ا عىٍهػػا )أىَّػػي  ػػببىا( بإهالػػة )أىَّػػا( –أىَّػػً قػػرأ الحسػػيف بػػف عمػػي 
 (.4/704(، كالزهخشرم، الكشاؼ )ج2/172الشافية، شرح الجاربردم )ج

 [.223: ( ]البقرة(10
 [.37( ]وؿ عهراف: (11
 ، كفي )ـ(: )فأىِ(.( في )ؾ(: )أىِ ي رفكف((12
 [.32( ]يكىس: (13
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 بػدكفً ( 2)يٍّ عمػ بػفى  الحسػفى  (1)يِّ لمحمب عرابً ي اإلفً  ًي رأيتي  مالذً  [عمي   بفي  الحسيفي  قرأى  وي نٌ أقىٍكليوي: ]
ػػ ،يػاءو  ػػىي  كلعػؿَّ  ،(3)ي الكشػػاؼً ا ًفػػذى ككى ػػكى  ،هختمفػػةه  ًي خى سى  بفػػتحً  (اٌىػػ)أى  كى ٌيػػ كالهتػػكاتري  أ/156، /ؽشػاذةه  قػػراءةه  يًٌ

 قػػػراءةي  كى ٌيػػػكى  ،كػػػذلؾى  الٍهػػػزةً  كبكسػػػرً  .الكػػػكفييفى  قػػػراءةي  كى ٌيػػػكى  ،اٍى كاسػػػهي  (فٌ )أى  المفػػػظى  فَّ أِ مىػػػعى  كالفػػػتحي  .الٍهػػػزةً 
 .الباقيفى 

ا ٍىػػلفى أ فَّ أل  هيمػػتٍ أ (ِسىػعى ) فَّ أ كالهػػرادي  ،اٌى ككسػرً  السػػيفً  م: بفػتحً أى   [(تي يٍ سىػػعى )ـ يً قىٍكليػوي: ]لقػػكلً 
(سى عى )  ؿي كاأل ،ف ياءو عى  ػكى  ـ الهػذككرً ًٍ لقػكلً  هالةى اإل فَّ أ الهرادي  كليسى  (،تي يٍ سى عى ) :ـًٍ قكلً  بدليؿً  يى ا يقتضػيً هى

ػػػأ– يي كذكػػػرى  ،الهػػػتفً  ظػػػاٌري  ػػػلً  (4)الشػػػريؼي  -ايضن  ،ًي لىػػػ ثػػػرى أ الى  السػػػاكىةً  ِ اليػػػاءً لىػػػإً  االىقػػػبلبى  فَّ أف ًهػػػ ـى ا تقػػػدَّ هى
 .فميتأهؿٍ 

 حػػرؼى  كاىػػتٍ  سػػكاءه  ،كالكقػػؼً  ي الك ػػؿً م: ًفػػأى  [؛مفػػردةن  :مأى  ؛الفتحػػةي  : ]كقػػد تمػػاؿي (5)قىٍكليػػوي 
ػػبً ) :كى ٍحػػىى  ي راءو ك ًفػػأى  (،(6)رً قىػػالبى  فى ًهػػ) :كى ٍحػػىى  اسػػتعبلءو  (رى شى رو

ػػًٌ غيرً  يًفػػ كأى  ،(7) ا لػػـ ذى إً  (رً بىػػالكً  فى ًهػػ) :كى ٍحػػا ىى هى
ًً  ًً كمِّ  ِ ذلؾى مى عى  ىصَّ  ،اٍى فتحتى  لـ تهؿٍ  (رً يٍ الغى ) :كى حٍ ىى  ياءن  ف كافى ا ً ك  ،يكف ياءن  يػٍػ سػًػيػػبىػػكى

(8). 
ٍي  ك ف ػؿى أا ٍىػبً  ا ات متٍ ذى إً م: أى  ا[؛ىى دى عٍ بى  المكسكرةً  الراءً  عى  مى الَّ إً  ال يككفي  قىٍكليوي: ]كذلؾى  ػبيى ا هى

ػ) كً ٍحػىى  يًفػكى  (،رثىػ)أى  كً ٍحػىى  ًفػي الفتحػةي  فتهاؿي  ياءو  غيري  ك ساكفه أ هكسكره   ىػصَّ  (رو ٍيػخى بً ) كً ٍحػي ىى  ًفػالى كى  (،رعهى
ػػػػأ– ِ ذلػػػػؾى مىػػػػعى  ًً  -ايضن يػٍػػػػػ سػًػيػػبىػػكى

ػػػػأ– الػػػػراءي  ف تكػػػػكفى أ كال يشػػػػترطي  ،(9)  ابػػػػػػفي  ًي ف شػػػػرطى ا  ك  ي طػػػػرؼو ًفػػػػ -ايضن

                                                             
 (.10/692( السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج(1
 :هحهػػد أبػػك القرشػػي، الٍاشػػهي طالػػب أبػي بػػف عمػػي بػػف الحسػػفٌػػ( 50)ت-رضػػي ا عىػػً–الحسػف بػػف عمػػي  ((2

ػراء فاطهػة كأهػً الهىػكرة، الهديىة في كلد الهؤهىيف،  أهيرك  كريحاىتً، -كسٌمـ عميً المًَّ  ٌمِ- المًَّ رسكؿ سبط  الٌز
ػػك ،-كسػػمـ عميػػً ا  ػػٌمِ- ا رسػػكؿ بىػػت ػػ عػػاقبلن  كػػاف. كأكلٍػػـ أكالدٌػػا أكبػػر ٌك  هػػف اف ػػيحن  لمخيػػر، اهحبنػػ احميهن
حػيف كػاد يػدخؿ الهسػمهكف فػي حػركب  -رضػي ا عىػً–، تىازؿ عف الخبلفة لهعاكيػة كبديٍةن  اهىطقن  الىاس أحسف

 سػتة خبلفتػً كهػدة(، الهسػمهيف هػف فئتػيف بػيف بػف ي ػمح أف المَّػً كلعػؿٌ  سػٌيد، ٌذا ابىي إفٌ طاحىة، كفي الحديث: )
. اىظػػػر: ابػػػف حجػػػر، اإل ػػػابة فػػػي تهييػػػز ال ػػػحابة كاحػػػدةي  كبىػػػته  اابىنػػػ عشػػػر أحػػػد لػػػً ككلػػػد. أيػػػاـ كخهسػػػة أشػػػٍر
 (.2/200(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/60)ج
 (.4/704( الزهخشرم، الكشاؼ )ج(3
 (.2/681( ركف الديف، شرح الشافية )ج(4
ذا ال يككف إال هع الراء الهكسكرة، كػ)ًهفى  ((5 قد تهاؿ الفحة هفردة هف غير أف يككف هعٍا ألؼ أك ٌاء تأىيث، ٌك

اًذًر(. ًر(، ك)هفى الًكبىًر(، ك)ًهفى الهيحى رى  الضَّ
 في )ط(: )البقرة(. ((6
رو كىاٍلقىٍ ًر﴾ ]الهرسبلت: (7 ٍىا تىٍرًهي ًبشىرى  [.32( هف قكلً تعالِ: ﴿ًإىَّ
 (.4/142سيبكيً، الكتاب )ج ((8
 (.4/143الهرجع السابؽ )ج ((9
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 (،رً ٍيػالغى ) كً ٍحػي ىى ًفػ الغػيفً  فتحػةً  هالػةي إ فتجػكزي  ي كمهػةو ًفػ ا بالفتحػةً ٍى كال ات الي  ،االهن  ف تككفى أكال  ،(1)هػالػػؾو 
ػ رأيػتي ) كً ٍحػي ىى ًفػ الطاءً  كفتحةً  ػفى  ،قػكلأ ي الهت ػمةً ًفػ هالػةى اإل لكػفَّ  (،احو يىػرً  طى بٍ خى قػكل أ (رً قىػالبى  فى ًهػ)ي ًفػ يى ًٍ

ٍىػػهً  ػػ)ي ا ًفػػى ػػال فى ًهػػ) كى ٍحػػىى  اسػػتعبلءو  حػػرؼي  الػػراءً  بعػػدى  ف ال يكػػكفى أى  يشػػترطي  ،ىعػػـ (،احو يىػػرً  طً بٍ خى  ًي ىَّػػإف ((2)ؽً رً شَّ
ػرً ) :كى ٍحػىى  ،اٍىػمى بٍ قى  راءو  لكسػرةً    تهػاؿي الى  الفتحػةى  فَّ أا ٌى بعدى  الشارحً  ف قكؿً هً  كيفٍـي  ،هالةً اإل فى هً  هاىعه   كى ٌيػكى  (،ـهى
ػػذى  ،كػػذلؾى  ف أ الػػراءً  بكسػػرةً ب/ 156/ؽ الفتحػػةً  هالػػةً إي ًفػػ الكػػبلـً  تحريػػري ك  :كاقػػالي  ،(3)يي كغيػػري  ػػػػافى ك حيَّ بيػػأى  يي رى كى
 ،يػاءو  غيػرً  سػاكفو  كأى  بهكسػكرو  ك هىف مةو أى ا ٍى بً  هت مةو  هكسكرةو  راءو  قبؿى  ياءو  ي غيرً فً  فتحةو  كؿُّ  تهاؿي  :يقاؿى 
 .استعبلءو  حرؼي  الراءً  بعدى  كليسى 

 فٌ ًهػػػػ) :كى ٍحػػػػىى  ،الهسػػػػتعميةى  تغمػػػػبي  الهكسػػػػكرةي  م: الػػػػراءي أى  [؛المسػػػػتعميةى  تغمػػػػبي  يى ًىػػػػ: ]كى (4)قىٍكليػػػػوي 
ػػ ػػكى   تهػػاؿي ا الى ٍىػػفإىَّ  (ؽً رً الفىػػ فى ًهػػ) :كى ٍحػػىى  ،اٌى دى ٍعػػبى  الهسػػتعميةي  ا كػػافى ذى إً  الَّ إً  (،رً غى ال ِّ  (،ؽو ارً فىػػ) كً ٍحػػي ىى ًفػػ ا هػػرَّ هى

َما﴿ :كى حٍ ىى كى  (،رً رى الضَّ  فى هً ) كى حٍ ىى  -ايضن أ– الهفتكحةى  الراءى  كتغمبي  ْٕش   هللَاِ  ِػْىذَ  ََ  .(5)﴾لِْْلَْتَشاسِ  َ 
 .ي الهتفً فً  [رً اذى حى الهي  فى هً ] :ًً لقكلً  ا شرحه ذى ٌى  [(ري اذى حى المي )قىٍكليوي: ]كى 

ـى  [لػؼى كا األ قىٍكليوي: ]كلـ يميمي  ػ فَّ أ( 6)خػركؼو  ابػفي  زعػ ػعً ) لػؼى أ هػاؿى أف هى  لػؼً األ هالػةً إ ألجػؿً  (اادن هى
ػالهي ) لػؼى أا ىىػٌي  هػاؿى أا ٍىػقبمى  ًً  ذلػؾى  كهىػعى  ،(7)الػذاؿً  فتحػةً  ألجػؿً  (رى اذى حى يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى

ػكى  (8)  :مأى   (9)الشػػارحي  ايي كىػا حى هى
 لػؼً األ هالػةي إ كى ٌيػكى  ،ي الهسػهكعً ال ًفػإا ٍى ىٍ هً  شيءه  ف ال يىقاسى أي فيىبغً  ،الضعيفةً  سبابً األ فى هً  هالةى اإل فَّ أل

ػأ ،اٌى ك بعػػدى أى ا ٍىػقبمى  لػؼً األ ألجػؿً  الهعىػػِ أفَّ  ف جٍػةً ًهػ كالفػػرؽي  ،ػافى ك حيَّػبيػأى  ذلػػؾى  ؿى قػا، بلى فىػ الفتحػػةً  ا إلهالػةً هَّ

                                                             
 (.4/1978( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(1
 ( في )ؾ(: )السرؽ(.(2
 (.3/1505الهرادم تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((3
 (.الهتفً  ًفيفي )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ( ساقط(4
 [.198( ]وؿ عهراف: (5
 أىدلسػػي، بالعربيػة، عػالـ: الحسػف أبػػك الحضػرهٌي، هحهػد بػف عمػػي بػف هحهػد بػف عمػػيٌػػ( 609)ت( ابػف خػركؼ(6
 إال يسػكف كال الػببلد فػي يتىقػؿ كػاف: السػاعي ابػف قػاؿ. هىٍػا أ ػمً كلعؿ حضرهكت، إلِ ىسبتً .إشبيمية أٌؿ هف
 األلبػاب تىقػيح) ايسػهَّ  (سػيبكيً كتػاب شػرح) هىٍػا كتػب، لػً. بأشػبيمٌية كتػكفي. تسرل كال قط يتزكج كلـ الخاىات في
 ردكد كلػً(، لمزجػاجي الجهػؿ شػرح)ك ديىػار، ألػؼ فأعطػاي الهغػرب سػمطاف إلػِ كحهمػً (،الكتػاب غكاهض شرح في

(، كالحهػػكم: يػػاقكت، هعجػػـ األدبػػاء 1/343اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات األعيػػاف )ج .هعا ػػريً بعػػض عمػػِ كثيػػرة
 (.4/330)ج(، كالزركمي، األعبلـ 5/1969)ج
 (.4/38األشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج ((7
 (.4/142( سيبكيً، الكتاب )ج(8
 (.2/174شاٌيف، هجهكعة الشافية ، شرح الجاربردم )ج ((9
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مىػػػػِ  ٍىػػػػا كإهػػػػالتيًف، إحػػػػديٍها لؤللػػػػًؼ، كالثاىيػػػػةي لمفتحػػػػًة، فقكيػػػػٍت عى ػػػػعى األلػػػػًؼ قكيػػػػةه ًهػػػػف أجػػػػًؿ أىَّ اإلهالػػػػةى هى
 ا.ٌى حدى كى  الفتحةً  عى ا هى ٍى بخبلفً  (1)االستتباعً 

  

                                                             
 في )ط(: )االتساع(. ((1
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 الباب الحادم كالثبلثكف: تخفيؼ الٍهزة
فيػً  بػالتخفيؼً  الهػرادى  فَّ أل  دكره  لػـ يمػزٍـ  ذلػؾى  ك قػاؿى لىػ [هً رً خً آى لى إً  ف يقكؿى أب هي دَّ حي : ]لـ يى (1)قىٍكليوي 

 .المغكمُّ  هعىايي 
 هػػػكرى األ فَّ أ حيىئػػػذو  ف الكػػػبلـً ًهػػػ الهفٍػػػكـى  فَّ م: ألأى  ا[؛ييىػػػفً  التخفيػػػؼً  حصػػػرى  (2)قىٍكليػػػوي: ]ليبػػػيفى 

ػػ فػػبل يخػػرجي  ،اٍىػػكمِّ  التخفيػػؼً  لهسػػائؿً  جاهعػػةه  الثبلثػػةى  ػػًذيً  فً عى ٍىػػهً  شػػيءه  الثبلثػػةً  (3)ٌى  جاهعػػةن  ال لػػـ تكػػفٍ ا  ا ك ى
 ألفَّ  :(5)شػػػارحه  كقػػاؿى  ،اٌىػػغيرى  ف يجهػػػعى أ يجػػكزي  ألهػػكرو  الجػػػاهعى  فَّ أل  خػػرلاأل العبػػارةى  ذلػػػؾى  كال يفيػػدي  ،(4)لػػً

ػػػكى  األهػػػكرى  ي ال ًفػػػإً  ال يكػػػكفي  التخفيػػػؼى  أفَّ  كالحا ػػػؿي  :(7)قػػػاؿى  ،يً ي غيػػػرً ًفػػػ تكػػػكفي  ي التخفيػػػؼً ًفػػػ (6)كػػػكفي تا هى
ًً  .اىتٍػػػِ . عكػػػسى الى كى  ،هػػػكرً األ ػػػ ،هػػػثبلن  كالحػػػذؼً  لئلبػػػداؿً  هطمقػػػةن  ليسػػػتٍ  األهػػػكرى  ألفَّ   ىظػػػره  كفيػػػ  داؿً إبػػػ ؿٍ بى

 .يً ي غيرً فً   تككفي الى  يًٌ كى  ،اٍى ا كتسٍيمً ًٍ كحذفً  الٍهزةً 
ػ) :اىىػكقكلً  بػاألداةً  يكػكفي  تػارةن  الح ػرى  فَّ أ اعمػـٍ  ا[ييىػفً  التخفيػؼً  حصػرى  : ]ليبػيفى (8)قىٍكليوي   ا زيػده هى

ػػكغيرً  (إال قػػائـه   ىػػكاعً ي األًفػػ هىح ػػرةه  الكمهػػةي ) :ا هػػثبلن ىىػػكقكلً  الهػػادةً ب يكػػكفي  كتػػارةن  ،(9)الح ػػرً  ف طػػرؽً ا ًهػػًٌ

                                                             
ػػدي بػػأف يقػػكؿ: أف يػػردى الٍهػػزة إلػػِ كجػػً هػػف التخفيػػؼ  ألفَّ اسػػهً المغػػكم يغىػػي عىػػً،  ((1 ىػػص الجػػاربردم: حلػػـ يحَّ

كالٍهزة حرؼ شػديد هسػتثقؿ تخػرج هػف أق ػِ الحمػؽ، فمػذلؾ االسػتثقاؿ سػاغ فيٍػا التخفيػؼ لىػكع هػف االستحسػاف، 
ػػي لغػػة قػػريش كأكثػػر أٌػػؿ الحجػػاز، كالتحقيػػؽ لغػػة تهػػيـ كقػػيس قياسنػػا  لٍػػا عمػػِ سػػائر الحػػركؼ، كقػػاؿ: يجهعػػً ٌك

 ، ًو اإلبداؿ كلـ يقؿ: يجهع اإلبداؿ  ليبيف ح ر التخفيؼ فيٍا، كاأل ؿ بيف بيف  ألىىً تخفيؼ هع بقاء الٍهزة بكجػ
ىَّهػػا تخفػػؼ  ح. كقػػاؿ ىقػػري كػػار: حكا  ّـَ الحػػذؼ  ألىَّػػً إذٌابٍػػا بغيػػر عػػكضو ّـَ اإلبػػداؿ  ألىَّػػً إذٌػػاب الٍهػػزة بعػػكض، ثػػ ثيػػ

، فػػبل تسػػتطيع أدىػػِ ثقػػؿ، لككىٍػػا حر  فنػػا ثقػػيبلن لٍػػا خشػػكىة كىبػػكة جاريػػة هجػػرل التٍػػكع هػػف أق ػػِ الحمػػؽ هػػع تعػػافو
أىَّػً قػاؿ: ىػزؿ القػروف بمغػة  -رضػي ا عىػً–فخففٍا أٌؿ الحجاز كال سيها قريش، كركم عف أهيػر الهػؤهىيف عمػي 

 - ػمِ ا عميػً تعػالِ كسػمـ–عمػِ الىبػي قريش كليسكا بأ حاب ىبر، كلكال أفَّ جبريؿ عميػً السػبلـ ىػزؿ بػالٍهزة 
 (.2/175ها ٌهزىاح. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 (: )لتبيف(.( في )ؾ(2
 )ٌذي(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(. ((3
 ( )لً(: ساقط في )ط(.(4
 (.2/422اليزدم، شرح الشافية )ج ((5
 ( في )ط(: )يككف(.(6
 ( في )ؾ(: )قالكا(.(7
ٌىًذًي العبارةى(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (8  قكلً: )
ٍكـ إٍثباتي  ٌكالح ر:  ((9 ىىٍفييً ًلشىٍيءو  الحى ، كطرقػً هتعػددة، كهىٍػا: الىفػي بالٌتركيػب بت ػرُّؼو  كيىٍح يؿي  عىدىايي، عهَّا كى

ػػا، ك)إىَّهػػا( كقكلػػؾ: إىَّهػػا زيػػد كاتػػب  لتضػػهىٍا هعىػػِ )هػػا( ك)إال(، كالعطػػؼ بػػػ)ال(  كاالسػػتثىاء بأىكاعػػً بػػػ)إال( كغيٌر
(، كتقػديـ الهعهػكؿ كضػهير الهىف ػؿ كالهسػىد إليػً، قػائـ بؿ قاعده  زيد كهاك)بؿ( كقكلؾ: )زيد شاعر ال كاتب(، ك)

ػهدي ﴿كتعريؼ الجػزأيف كقكلػً تعػالِ  ػد ال[، كالهعىػِ 1]اإلخػبلص:  ﴾اي ال َّ ًي  إالٌ  كالٌسػؤاؿ بػالحكائب ييٍق ى ٍحػدي المَّػ ، كى
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ػػكى كى  (،الثبلثػػةً  ًً  ا ىحػػفي هى   لىػػا ،ِ الح ػػرً مىػػعى  ًً كتركيًبػػ ًً بهادًتػػ يػػدؿُّ  الثبلثػػةي  ًي يجهعيػػ التخفيػػؼي  :اىىػػقكلى  فَّ إفػػ ،فيػػ
ٍىػػػفً  التخفيػػػؼً  ح ػػػري  :مأى  ػػػ فَّ أ هعىػػػايي  فَّ إفػػػ  اي  ِفيتػػػأتَّ  ،ًً ًبػػػ كهحػػػيطه  لمتخفيػػػؼً  جاهعػػػةه  الثبلثػػػةى  ىػػػكاعى األ يً ذى ٌى

ف أى اقتضػِ  ًي ألىَّػ  الح ػرى  يفيػدي  (بػيفى  كبػيفى  ،كالحػذؼي  ،بػداؿي اإل ًي يجهعي ) يًٌ كى  ،العبارة يً ذى ٌى  ييعىً  ،الح ري 
ًي  الثبلثػػةً  فى ًهػػ شػػيءه  ال يخػػرجى  ف أ ال يهىػػعي  الثبلثػػةى  يجهػػعي  مالػػذً  ألفَّ   اٌىػػغيرى  ف ال يجهػػعى أى  كلػػـ يقػػتضً  ،عىػػ
ال  ًي ىَّػػإف (بػػيفى  كبػػيفى  كالحػػذؼى  بػػداؿى كاإل التخفيػػؼى  يجهػػعي ) بخػػبلؼً  ،ذلػػؾى  كغيػػرً  كخػػاهسو  ا لرابػػعو جاهعنػػ يكػػكفى 
 .العبارةى  يً ذً ٌى  اختارى  فمذلؾى  ،الح رى  يفيدي 

 األهػػػكرً  فى ًهػػػ (فى يٍ بىػػػ) لفظػػةى  فَّ أ اعمػػػـٍ أ/ : 175/ؽ (1)اليزيػػػدمُّ  قػػاؿى  [بػػػيفى  بػػػيفى  صػػػؿي قىٍكليػػػوي: ]كاأل
ٍىػمى عى  كالغالػبي  ،تٍ رى رِّ كيػ ذلػؾى  (3)ِ كفػؽً مىػعى كى  ،التعػددى  (2)يفتقتضً  ،ضافيةً اإل ٌي ٍىػكلكىَّ  ،بالظرفيػةً  ا الى ػبي ي ا ىىػا 

ػكى  ،الػكاكى  ييعى ،الحرؼً  (4)ِعىى ه لتضهفً   هبيىةن   كقػعى ) :يقػاؿي  يه،هبىػ (بيػتى  بيػتى  مجػار  كى ٌيػ) :ـٍي قػكلى  فَّ أا هى
ػ (5)لػيسى  ،هػريفً األ بػيفى  كاقػعه  ًي ىَّ أ :كهعىايي  ،بلحى كالطَّ  بلحى ال َّ  كرى ذى  اذى إً  (،بيفى  بيفى  زيده   ،اهى ًٌ ا بأحػدً هخ ك ن

ػػبػػيف ككىً  الٍهػػزةً  ا كػػكفي ىىػػٌي  كالهػػرادي  ،هػػريفً كػػبل األ بػػؿ يػػزاكؿي   .لػػيفو  ا حػػرؼى ٍىػػككىً  كبػػيفى  (6)ةن قيػػيحق ا ٌهػػزةن ًٍ
ػػكى  زائػػدةه  الثاىيػػةي  كبػػيفى  ،كالهيػػتً  يِّ الحػػ بػػيفى  :مأى  ( بػػيفى  بػػيفى  سػػقطى ) :يقػػاؿي  :(7)الرضػػيُّ  كقػػاؿى  .اىتٍػػِ ي ا ًفػػهى
 جعػؿي   ػؿي كالهعىػِ كاأل ،الهحػؿِّ  هرفػكعي  (8)الشػارحً  ي كػبلـً فً  (بيفى  بيفى ) كلفظي  (،ؾى ي كبيىً بيىً  الهاؿي ) :ـًٍ قكلً 

 .الميفً  ف حرؼً هً  قريبةن  الٍهزةً 
ػأك  ،الهتحركػةً  ي الٍهػزةً ًفػ يت ػكري  الخػبلؼي ا ذى ٌىػ [(10)المشػيكرً  : ]كغيري (9)قىٍكليوي   بلى فىػ ا السػاكىةي هَّ

ال  حيػػثي  ًي ىَّػػإ [،كالهتحركػػة] :ًً قكًلػػ قبيػػؿى  ذلػػؾى  بعػػدى  كلكػػف يجػػيءي  ،الثاىيػػةي  ال الطريقػػةي إً ٍػػا ي تخفيفً ًفػػ يت ػػكري 
                                                                                                                                                                               

ػػػا هػػػف طػػػرؽ الق ػػػر كالح ػػػر. السػػػبكي، عػػػر  (، كالػػػدقر، 1/397كس األفػػػراح فػػػي شػػػرح تمخػػػيص الهفتػػػاح )جكغيٌر
 (.289)صهعجـ القكاعد العربية 

 (.2/423اليزدم، شرح الشافية )ج ((1
 ( في )ـ(: )تقتضي(.(2
 ( في )ـ(: )ىحك(.(3
 ( في )ط(: )يعىي(.(4
 ( في )ـ(: )كال يختص(.(5
 ( في )ـ(: )حقيقة(. كفي )ط(: )خفيفة(.(6
 (.3/144الكافية )ج( الرضي، شرح (7
 (.2/176شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((8
مىِ غيًرًي(.(9  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىالى عى

ػػػك هػػا يكػػػكف بػػيف الٍهػػػزة كبػػيف حػػػرؼ  ((10 اختمػػؼ فػػي تقريػػػب الٍهػػزة هػػػف حػػرؼ المػػػيف عمػػِ قسػػػهيف: هشػػٍكر، ٌك
ػك هػا يكػكف بيىٍػا كبػيف حػرؼ حركػة هػا قبمٍػا كهػا  حركتٍا، كها تقكؿ )سئؿ( بػيف الٍهػزة كاليػاء، كغيػر هشػٍكر، ٌك

هزة بيف بيف عى د الككفييف ساكىة، كعىد الب رييف تقكؿ )سكؿ( بيف الٍهزة كالكاك، كاألكؿ ٌك األ ح الهشٍكر. ٌك
هتحركة بحركة ضعيفة يىحِ بٍا ىحك الساكف، كلذلؾ ال يقع إال حيث يجكز كقكع الساكف غالبنا، فبل يقع فػي أكؿ 
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ِ مىػػعى  الإ بػػيفى  بػػيفى  ي السػػاكىةً ًفػػ ف ال يكػػكفى أ ف ذلػػؾى ًهػػ فتعػػيفى  ،الهشػػٍكرً  غيػػري  الهشػػٍكري ال يجػػكزي  يجػػكزي 
 .  يً ِ غيرً مى  عى الى كى  الهشٍكرً 

 ا.ٍى بً  االبتداءً  عدـً ل :كاقالي  [ساكنةه  الككفييفى  عندى  (بيفى  بيفى ) ىمزةي  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
 ]الكافر[ :(1)ًً قىٍكلً  ي ىحكً فً  ا الهتحركةى ٍى م: لهقابمتً أى  [؛متحركةن  البصرييفى  قىٍكليوي: ]كعندى 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػري  أىأىٍلخى
 أٍبتىًغيػػػػػػػػػػػػػػػػوً  أنىػػػػػػػػػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػًذم (2)

كاهيػرً خٍ ـ يى لىػ ّـَ ف ثي هً كى  :الجػعػبػرمُّ  قاؿى  ،الحركةً  بعضً  لذٌابً   الساكفً  فى ا هً ًٍ لقربً   اًٍ بً  االبتداءً  ها اهتىعى ىَّ ا  ك  
(3) 

 .كالن أ سكافً اإل قابؿى  لئبل يقعى  ( فمي اعً فى تى هي )
ػ يحتػرزي  ًي ىَّػأك ا[غالبنػ السػاكفً  : ]كقػكعي (4)قىٍكليوي  ػكى  لػؼً األ بعػدى  (بػيفى  بػيفى ) ٌهػزةً  كقػكعً  فعى ي ا ًفػهى

 .(اءً هى السَّ ) ىحكً 
 .الهيـً  بتشديدً  كى ٌي  [(ٌـّ )أي : ]كى (5)قىٍكليوي 
 كضػهيري  ،الهتقػدـً  ًً ًمػعٍ ف فً ًهػ الهفٍػكـً  لمتخفيػؼً  ر الهجػركري الضهيي  [يوً فً  صؿي األ كى ذ ىي إً : ](6)قىٍكليوي 

 .(بيفى  بيفى ػ)لً  (ًي ىَّ كً لى )
   .ي االبتداءً فً  ليستٍ  يى ًٌ كى  [الثانيةي  اليمزةي  حذفتً  وي : ]ألنَّ (7)قىٍكليوي 

 .( )تىٍقكيؿي(ؿي كٍ قي تى )  ؿى أ فَّ أل [؛(ؿي كي قٍ )أى  وي صمى أ فَّ أا منى قىٍكليوي: ]سمَّ 
ػ حركػةً  بحػرؼً  : ]فتبػدؿي (8)قىٍكليػوي   ،جعفػػرو  يًبػأ ي قػراءةً ًفػ ذلػؾى  كقػد جػاءى  ،ام: جػكازن أى  ا[؛يىػا قبمى مى

 .القراءً  بيفى  هشٍكرو  ِ تف يؿو مى ك عى عهرو  يبً كأ ،ككرشو 

                                                                                                                                                                               

(، كركػػػػف 2/424(، كاليػػػزدم، شػػػػرح الشػػػافية )ج2/177الكػػػبلـ. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػػافية، شػػػرح الجػػػػاربردم )ج
 (.2/683الديف، شرح الشافية )ج

 البيت لمهثقب العبدم، كقد هرَّ بياىً في باب التقاء الساكىيف. ((1
 )ال بحز(. ( في )ـ(:(2
:  : )يجزهػػكا(.، ك)ـ(( فػػي )ؾ((3  فػػي خرهػػكا )هتفػػاعمف( فمػػك، البيػػت أكؿ فػػي الهجهػػكع الكتػػد أكؿ تيسػػقط أفكالخػػـر
 (.31عمـ العركض )ص. الزهخشرم، القسطاس في حاؿ في بالساكف االبتداء إلِ ذلؾ لألدَّ  البيت أكؿ
اًء(.(4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفي ىحًك السَّهى
(، كقيػػدت بكمهػػة )هبتػػدئنا(  ألفَّ الٍهػػزة التػػي  ((5 شػػرط تخفيػػؼ الٍهػػزة أال يكػػكف هبتػػدئنا بٍػػا، كػػػ)أىحد(، ك)ًإبػػؿ(، ك)أيـٌ

تػػػػأتي فػػػػي أكؿ الكمهػػػػة قػػػػد تخفػػػػػؼ إذا ات ػػػػمت بكمهػػػػة أخػػػػرل، ىحػػػػك )جػػػػػاء أحػػػػدٌـ(. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػػافية 
 (.2/178)ج
 ( )قكلً(: ساقط في )ؾ(.(6
 لِ قكلً: )أ ؿى تقكؿ تقكؿ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إ(7
إذا كاىػػت الٍهػػزة سػػاكىة سػػكاء أكاىػػت فػػي كمهػػة كاحػػدة أك اثىتػػيف أبػػدلت بحػػرؼ حركػػة هػػا قمبٍػػا، إف كػػاف قبمٍػػا  ((8

ف كاف ضهة قمبت كاكنا، كها في )راس(، ك)بير(، ك)سكت(، ككها في  ف كاف كسرة قمبت ياءن، كا  فتحة قمبت ألفنا، كا 
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امى قىٍكليوي: ]كى 
(ك سي )كى  (,يرو بً )كى  ,(2)(سو ارى )ي فً  (1)  ضػهةو  بعػدى  ا كػاألكليفً عيىنػ السػاكىةً  هثاؿي  [(3)تي

(، سيػػب/ )175/ؽ ػػ ِ لغػػةً مىػػعى  ِ(بىػػأى ) هضػػارعي  (4)(ِبىػػ)تيٍ كى  (،هفي ايػػ) ا فػػاءن ٍيػػكأهثمتي كره  (،هفي ك يػػ)كى  ،ف يكسػػري هى
كثري كاأل (،ـ يكضكلى )كى  م(،رً قٍ يي )كى  ا(،ـ يقر لى )ا ا الهن ٍي هثمتي أك 

  كالػكاكً  كاليػاءً  لػؼً األ بقػاءي  البػدؿً  بعػدى  يً ي ٌذً فً  (5)
اٍى حذفي يف العارضى  هف يعتبري  (6)كهىٍـ ،ًى عهمى  الجازـً  الستيفاءً 

 .لً  ميةى األ (8)حذؼي يا هى كى  لمجزـً  (7)
 .ًً ي كبلهً ي فً ا سيأتً هى ا كى م: كجكبن أى  [؛الثانيةي  اليمزةي  قىٍكليوي: ]قمبتً 
 .الهىفردةً  ي الٍهزةً فً  الكبلـى  فَّ أل :مأى   [االستشيادً  ا مكضعي ذى ىى  قىٍكليوي: ]كليسى 

   خهسةي  ا التقسيـً ف ٌذى هً  الحا ؿي  [هً خرً آى لى إً  اليمزةً  قبؿى  مالذً  الساكفي  :: ]فتقكؿي (9)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

ٍيدىل ًإلىِ﴿قكلً تعالِ  [، 49]التكبػة:  ﴾ًلي اٍئذىفٍ  يىقيكؿي ﴿[، ك283]البقرة:  ﴾اٍؤتيًهفى  الًَّذم﴿[، ك71]األىعاـ:  ﴾اٍئًتىىا اٍل
ىهػػػاقػػػاؿ سػػػيبكيً: ح  بعػػػدٌا لػػػيس غايػػػةن  بمغػػػت كقػػػد، هيتػػػة حػػػركؼ أىٍَّػػػا بػػػيف بػػػيف السػػػكاكف ٌػػػذي تجعػػػؿ أف يهىعػػػؾ كا 

 الهفتػكح ألزهػكا كهػا البػدؿ فػألزهكي السكاكف، لً تحذؼ أهره  يجيء لـ ًي ألىَّ  تحذؼ  كال ذلؾ إلِ يك ؿ كال تضعيؼ،
 (.3/544(، كسيبكيً، الكتاب )ج2/425ح. اليزدم، شرح الشافية )جالبدؿ ضهةه  أك كسرةه  قبمً الذم

(. كفي )ـ(: )ىحك راس(.(1  ( في )ؾ(: )كراسو
 في )ط(: )رأس(. ((2
(: فعػػػػػؿ هػػػػػاضو هسػػػػػىد إلػػػػػِ الهػػػػػتكمـ أك الهخاطػػػػب هػػػػػف )سػػػػػاء( ( (3 )يسػػػػػكء(. شػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية )سيػػػػكتي
 (. في )ط(: )سك(.2/179)ج
 ط(: )يأبِ(.( في )(4
 ( )كاألكثر(: ساقط في )ـ(.(5
 (: ساقط في )ـ(.لً األ ميةى ...  يعتبري  هف كهىٍـ) ((6
 ( في )ط(: )تحذفٍا(.(7
 ( في )ط(: )تحذؼ(.(8
ا، فالهعتػؿ إذا كػاف كاكنا أك  ((9 ػا أف يكػكف هعػتبلن أك  ػحيحن إذا كاىت الٍهزة هتحركة كها قبمٍػا سػاكف، فالسػاكف إهَّ

ياءن زائدتاف لغير اإللحاؽ قمبت الٍهزة إليٍها، كأدغهت فيٍها كػ)خطيَّةو( كأ ػمٍا )خطيئػة( قمبػت الٍهػزة يػاء، كأدغػـ 
( ت ػػغير )أفػػؤس( جهػػع )فػػػأس(، اليػػاء فيٍػػا، ككػػػ)هقركَّةو( كأ ػػمٍا )هقػػركءة(  قمبػػت الٍهػػزة كاكنا كأدغهػػت، ككػػػ)أيفىيِّسو

كأ ػمٍا )أيفىٍيػػئس(، قمبػػت الٍهػزة يػػاء كأدغػػـ، كقػػاؿ بعػض الىحػػكييف: إفَّ ٌػػذا الكػػبلـ همتػـز فػػي )بريَّػػة(، ك)ىبػػٌي(، كردَّ 
ف كػػاف السػػاكف ألفنػػا جعمػػت بػػيف بػػيف، فػػإف كاىػػت هفتكحػػة  جعمتٍػػا بػػيف الٍهػػزة ابػػف الحاجػػب ٌػػذا الكػػبلـ عمػػيٍـ. كا 

ف كاىػت هكسػكرة جعمتٍػا بػيف الٍهػزة  (، كا  ف كاىت هضهكهة جعمتٍا بيف الٍهزة كالكاك كػػ)تبلـؤ كاأللؼ كػ)ساءؿ(، كا 
ا أك هعػتبلن غيػػر ذلػؾ )يعىػػي كاك أك  ف كػاف السػاكف حرفنػػا  ػحيحن كاليػاء كػػ)قائؿ(  الهتىػػاع الحػذؼ بىقػؿ الحركػػة. كا 

ٍكأىب(( ىقمت حركتٍا إليػً، كحػذفت الٍهػزة  ألفَّ ياء أ ميتاف كػ)شيء(، ك)سكء( أك ز  ٍيئىؿ(، ك)حى ائدتاف لئللحاؽ كػ)جى
ف كػاف السػاكف ال ػحيح أك الهعتػؿ فػي كمهػة غيػر كمهػة الٍهػزة  (. كا  ٍسأىلة(، كػػ)شىٍيءو حذفٍا أبم  في التخفيػؼ، كػػ)هى

ػا–ىقمت حركتٍا إليٍػا  ( فػي )أبػك أيػكب( بخػبلؼ )قا -أيضن ضػي أبػكؾ(  ألفَّ حركػات اإلعػراب كحػذفت كػػ)أىبيكى يُّػكبى
ف كاىػػت عارضػػػة إال أىٍػػػا غيػػػر هىقكلػػػة. كقػػػد أجريػػػت الػػػكاك كاليػػػاء األ ػػػميتيف هجػػػرل الزائػػػد فػػػي القمػػػب كاإلدغػػػاـ  كا 
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ًٍ فً  التخفيؼي  هىٍا يككفي  ثبلثةه  ،أقساـو  ػكى  ،ا بالىقؿً ي ٍىػ ا كػافى ذى إً  الٍهػزةي  يى ًٌ  أك كاكه   ػحيحه  ا حػرؼه قبم
ـه  ،لحػػاؽً اإل لغيػػرً  أك زائػػدتافً  أ ػػميتافً  يػػاءه  (1)أك ًً  يكػػكفي  كقسػػ ٍىػػ ا كػػافى ذى إً  كى ٌيػػكى  ،باإلدغػػاـً  فيػػ  كيػػاءه  ا كاكه قبم

ًى  يككفي  كقسـه  ،لحاؽً اإل لغيرً  زائدتافً   .لؼه أا ٍى قبمى  ا كافى ذى إً  كى ٌي كى  تسٍيًؿ،بال في
 ض. .الحرؼً  ذلؾى  بجىسً  م: قمبتٍ أى  [؛قمبتٍ  لحاؽً اإل  لغيرً  كانتٍ  فى  : ]ف(2)قىٍكليوي 

ـى أك قىٍكليػوي: ] ػ الهثمػػيفً  الجتهػاعً   ام: كجكبنػػأى  ا[؛يًيػػفً  اليػػاءى  دغػػ ًٍ  سػػككفً  عى هى ػأكل ف كػػافى هى ا جػػائزن  ا كا 
ػػػكى  القمػػبً  لجػػكازً  ػػ ،باعتبػػػاريفً  كجػػائزه  كاجػػػبه  كى ٍيػػفى  ،الشػػػارحي  يي ا سػػيذكري هى  (ةو يَّػػػطً خى )ِ ي هعىىػػًفػػػ ا كقػػػد سػػهعى ذى ٌى

ػىَّ ا  ك  (،ةيَّػػطً خى ) بتخفيػؼً  كلػػيسى  ،هتحركػةو  كاحػػدةو  بيػاءو  (ةه يىػطً خى )  تً بػػفقم ،(3)ػ)ىىًبقىةو(كىػ (ةه مىػػعً فى ) (ةه يىػطً خى ) ًي  ػػمي أا هى
 .-(5)رحهً ا– ػػافى أبك حيَّ  ذلؾى  قاؿى  ،(4)(يرو هً ) ِ حدِّ مى عى  ياءن  الٍهزةي 

ػػ (7)يٍّ ك عمػأبيػػ كىقػؿى  ،(6)كالزهخشػػرمِّ م: أى  [؛النحػكييفى  بعػػضي  قىٍكليػوي: ]كقػػاؿى  ًً عى يػٍػػ ف سػًػيػػبىػػكى
 ًي أىَّػػ (8)

ػ ا أفَّ بمغىى  :قاؿى  ػلً  كقػد يشػٍدي  .اىتٍػِ مءه.ردً  كذلػؾى  (،ةن يئىػرً بً )كى  (،ايئنػبً ىى ) (9)يحققػكفى  التحقيػؽً  أٌػؿً  فى ا ًهػقكهن ا هى
ػػقػالي   عبػػدي  أ/158/ؽ احػدثىى  ،(11)العبػػاسً  بػفي  أحهػػدي  ك بكػرو ي أبيػػحػدثىً  :(10)ي الهسػػتدرؾً ًفػ الحػػاكـي  ا أخػرجى كي هى
    ،(12)البغكمُّ  هحهدو  بفي  اً 

                                                                                                                                                                               

(، كشػػاٌيف ،هجهكعػػة الشػػػافية 428-2/425فعكلهػػت )هسػػألة(، ك)شػػيء( كػػػ)خطيئة(. اليػػػزدم، شػػرح الشػػافية )ج
 (.187-2/181)ج
 ( في )ؾ(: )ك(.(1
 اقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ذلؾى الحرًؼ. ض(.( س(2
 ( في )ط(: )كبقعة(.(3
ٌيـٍ  ،أٌمىػػً هػػارى  كقػػد ،اإلىسػػاف يىٍهتػػاريي  الطعػػاـ)الهيػػرة(:  ((4 ٍيػػرن  يىهيػػري كأ ػػؿ الكمهػػة )ًهٍئػػرىة(، ك)ًهٍئػػر(، فقمبػػت الٍهػػزة  .اهى

رم، ال ػحاح خال ػة يػاء قمبػت تخفيفٍػا كأردىػا قبمٍػا هػا كاىكسر سكىت ٌهزة كؿياءن  ألفَّ  ، كػػ)بئر، كبيػر(. الجػٌك
 (.2/368(، كابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج2/821)ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(5
 (.489، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص( الزهخشرم(6
 (.4/56الفارسي، التعميقة عمِ كتاب سيبكيً )ج ((7
 (.3/555( سيبكيً، الكتاب )ج(8
 ـ(: )يخففكف(.( في )(9

 [.2906: رقـ الحديث: 2/251، الهستدرؾ عمِ ال حيحيف/هف كتاب قراءات الىبي، ج]الحاكـ( (10
 األشػػىاىي، سػػٍؿ بػػف أحهػػد عمػػِ قػػرأ، اإلهػػاـ بػػابف يعػػرؼ الهقػػرئ، بكػػر أبػػك ا، عبيػػد بػػف العبػػاس بػػف أحهػػد ((11

 ركل. ٌىػػاؾ حديثػً ككقػػع هػدة، بٍػا فأقػػاـ خراسػاف، إلػػِ بغػداد عػف اىتقػػؿ قػد ككػػاف. البغػكم القاسػـ أبػػي عػف كحػدث
 (.5/89ج) كذيكلً بغداد تاريخ، الذٌبي: اىظر. الىيسابكرم الحاكـ عىً
 حػػافظ البغػػكم، القاسػػـ أىبيػػك الهرزبػػاف، ابػػف العزيػػز عبػػد بػػف هحهػػد بػػف ا عبػػد( ٌػػػ317ت)البىغىػػكم القاًسػػـ أىبيػػك( (12

 كػاف. ببغػداد ككفاتػً كهكلػدي(، بغػكم إليٍا الىسبة - الركذ كهرك ٌراة بيف) بغشكر هف أ مً. العمهاء هف لمحديث،
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ػػػػ ،(2)يُّ الجعًفػػػػ ي حسػػػػيفي حػػػػدثىً  ،ي الكػسائػػػػػػػيُّ حػػػػدثىً  ،(1)ٌػػػػػشاـو  بػػػػفي  ا خمػػػػؼي حػػػػدثىى   بػػػػفً  ف حهػػػػرافى عى
ػ، (4)الدؤليِّ  سكدً األ يف أبً عى ، (3)أعيفو  ًي  (6)تعػالِ اي  يرًضػ- (5)ذرٍّ  يف أًبػعى ِ لىػإً  أعرابػي،  جػاءى  :قػاؿى  -عىػ
ًً  ِ اي  ػػمَّ  - اً  رسػػكؿً  ـى  تعػػالِ عميػػ  ،فٍهػػزى  (،اً  ىبػػئى  لسػػتي ) :فقػػاؿى  ،فٍهػػزى  ،اً  ئى ا ىًبػػيىػػ :فقػػاؿى  -كسػػم

 .  ايي كلـ يخرجى  ،الشيخيفً  ِ شرطً مى عى   حيحه  :كقاؿى . (7)(اً  ىبيى  كلكفٍ )
ػػ [بػػاليمزً  ءى(يٍ ًبػػالنَّ ) ا يقػػرأي نافعنػػ فَّ قىٍكليػػوي: ]أل  ػػكلىػػ ،ضػػعيؼه  ًي ىَّػػإ :قيػػؿى  فقػػدٍ  الحػػديثي  اكأهَّ  ـى مِّ ك سي

ػػ ،بػػالظىيِّ  ال يعػػارضي  فػػالقطعيُّ  ِ أبػػك كىػػحى  فقػػدٍ  ،لئليٍػػاـً  يي ٍػػالىَّ  ف يكػػكفى أى  فيحتهػػؿي  ،ال قطػػعى  ًي أىَّػػ ـى مِّ كلػػك سي

                                                                                                                                                                               

(، هػرة ابػف عهػرك شػعبة حكايػات)ك، الحػديث فػي(، الجعديات)ك(، ال حابة هعجـ: )لً. ع ري في العراؽ هحدث
 (.4/119(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/610الخميمي، اإلرشاد في هعرفة عمهاء الحديث )ج

مىؼ ((1 ػا كػاف. العشػرة القراء أحد: هحهد أبك األسدم، البزار، ٌشاـ بف خمؼ( ٌػ229ت)القارئ خى  .ثقػة عابػدنا عالهن
ػػمح فػػـ هػػف أ ػػمً :  اىظػػر. الجٍهيػػة زهػػاف هختفينػػا، فيٍػػا كتػػكفي، ببغػػداد كاشػػتٍر كاسػػط، قػػرب( ال ػػاد بكسػػر) ال ِّ

 (.2/311(، كالزركمي، األعبلـ )ج9/270الذٌبي، تاريخ بغداد )ج
 ا عبػد أبػك األعػبلـ، بقيػة الزاٌػد الهجػكد الهقػرئ الحػافظ القػدكة، اإلهػاـ، الكليػد، بػف الجعفػي عمػي بػف الحسيف ((2

 بػػف عهػػرك أبػػي: عػػف الحػػركؼ كأخػػذ، كأتقىػػً، الزيػػات حهػػزة: عمػػِ القػػروف قػػرأ. الكػػكفي هػػكالٌـ الجعفػػي هحهػػد كأبػػك
 بف كفضيؿ األى ارم، يحيِ بف كهجهع برقاف، بف كجعفر األعهش، هف كسهع. عياش بف بكر أبي كعف العبلء

 الىػببلء أعبلـ سير، الذٌبي: اىظر. سكاٌـ كطائفة كزائدة الثكرم، كسفياف جابر بف يزيد بف الرحهف كعبد هرزكؽ،
 (.8/121)ج
سػرائيؿ كحهػزة الزيػػات. (3 ( حهػراف بػف أعػيف أخػك عبػد الهمػػؾ بػف أعػيف يػركم عػف أبػي الطفيػػؿ ركل عىػً الثػكرم كا 

 (.4/179ابف حباف، الثقات )ج
 الفقٍػػاء هػػف هعػػدكدنا كػػاف. الىحػػك عمػػـ كاضػػع: الكىػػاىي الػػدؤلي عهػػرك بػػف ظػػالـ( ٌػػػ69ت)الػػدُّؤىلي األىٍسػػكد أىبيػػك ((4

 هػػف شػػيئنا طالػػب أبػػي بػػف عمػػي لػػً رسػػـ. التػػابعيف هػػف الجػػكاب، كالحاضػػرم كالفرسػػاف كالشػػعراء كاألهػػراء كاألعيػػاف
 الحركػػات كضػػع األسػػكد أبػػا أف األعشػػِ  ػػبح كفػػي. جهاعػػة عىػػً كأخػػذي. األسػػكد أبػػك فيػػً فكتػػب الىحػػك، أ ػػكؿ
 عبػاس بػف ا عبػد عميٍػا اسػتخمفً عمػي، أيػاـ فػي إهارتٍػا ككلػي عهػر، خبلفػة فػي الب ػرة سػكف. غير ال كالتىكيف

 األهػػر تػػـ كلهػػا(.  ػػفيف) هعػػً شػػٍد قػػد ككػػاف. عمػػيٌ  قتػػؿ أف إلػػِ اإلهػػارة فػػي يػػزؿ كلػػـ. الحجػػاز إلػػِ شػػخص لهػػا
ػك. إكراهً في هعاكية فبال  ق دي لهعاكية  فػي جيػد، شػعر كلػً. اله ػحؼ ىقػط هػف أكؿ - األقػكاؿ أكثػر فػي - ٌك

 األعياف كفيات، خمكاف ابف. بالب رة هات( هثمً كتأتي خمؽ عف تىً ال: )فيٍا يقكؿ أبيات أشٍري  غير،( ديكاف)
 (.3/236(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/535)ج
ىادة( ٌػ32ت)الًغفاىرم ذىرٌ  أىبك ((5 ـ هف  حابي،: ذر أبك ًغفار، بىي هف، سفياف بف جي ػك اإلسػبلـ، قػديـ. كباٌر  ٌك
ػا ككاف. اإلسبلـ بتحية - كسمـ عميً ا  ٌمِ - ا رسكؿ حيَّا هف أكؿ  كثيػرنا، كال قمػيبلن  الهػاؿ هػف يخػزف ال كريهن

(، كالزركمػػػي، األعػػػبلـ 4/165كلهػػػا هػػػات لػػػـ يكػػػف فػػػي داري هػػػا يكفػػػف بػػػً. اىظػػػر: ابػػػف سػػػعد، الطبقػػػات الكبػػػرل )ج
 (.2/140)ج
 )تعالِ(: ساقط في )ؾ(. ((6
 [.39129: رقـ الحديث 14/419]الٍىدم، كىز العهاؿ في سىف األقكاؿ كاألفعاؿ/الحشر، ج ( اىظر:(7
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ٍىػػلى إً ا ٍىػىٍ هً  خرجػػتي  :مأى   اذى كىػػ ف أرضً ًهػ أتي بػػىى  :(1)زيػدو  ـي  بػػالٍهزً  (اً  ءى يًبػػا ىى يىػ) :ًي فقكليػػ ،اي  اً  ا طريػػدى يىػػ) يػٌك
ػ لمهػؤهىيفى  ًي ىٍييػ ذلػؾى  كىظيػري  (،يً ِ غيػرً لى إً  يً ف بمدً هً  تى جٍ رً خٍ أي  مالذً  ػلى  (2)(اىىػاعً رى ) :ـًٍ ف قػكلً عى  اليٍػكدي  ا كجػدتً هَّ

ػ :(3)أبك عبيدو  ا قاؿى هى كى  ك يككفي أى  ،ـًٍ ي لغتً فً  ًً بً  ِ السبِّ لى إً ا طريقن  بذلؾى  ًي هً  (4)احىضن ًً  ىػ  كالسػبلـي  ال ػبلةي  عميػ
  .يً كغيرً  ي القروفً فً  (5)المغاتً  أف حً  مِ تحرِّ مى عى 

ػػ :بػػاألداءً  الهػػرادي  [داءً األ ف قبيػػؿً : ]ًمػػ(6)قىٍكليػػوي  ـي  القػػراءةى  فَّ إفػػ ،الكتابػػةً  دكفى  بػػالمفظً  لدَّ ؤى ا ييػػهى  يىقسػػ
ـه  ،قسػػهيفً  ـه  ،كالتفخػػيـً  هالػػةً كاإل كالق ػػرً  كالهػػدِّ  كاإلشػػهاـً  ف الخػػطً ًهػػ كال يعػػرؼي  بػػالمفظً  ليػػؤدَّ  قسػػ ـي  كقسػػ  يعمػػ

ػكى كى  ،اىى دٍ عى كى ػ)ا كىػجهيعنػ كالمفػظً  ف الخطِّ هً   ي الىػكعً ًفػ هتػكاترةه  السػبعي  تي ءاكالقػرا (،ـاكي ىىػيٍ جى ىٍ أى ك  ،ـكي تي ٍيػجى ىٍ )أى كى  (،اىى دٍ اعى
ًً  التكاترً  عدـى  (7)الحػػاجػػبً  ابفي  كاختارى  -اأيضن – هتكاترةه  :كثركفى األ فقاؿى  كؿي األ ا الىكعي كأهَّ  ،يالثاىً   . في

ػاتِّ  عىػدى  المػيفً  بحػرؼً  ال ػكتً  ك تطكيػؿي ٌيػ [قىٍكليوي: ]كالمدٍّ   ك سػاكفو أ (،كلئػؾى )أ هثػؿى  ا بٍهػزةو ٍى الً  ى
 .(يفى الً الضَّ ػ)كى 

بىػئه ىٍ هي  ًي ألىَّػ ( هفعػكؿو )بهعىِ  ف يككفى أ -ايضن أ– يجكزي  [(ؿو اعً فى )بمعنى  (يؿه عً فى )قىٍكليوي: ]
عػف  (8)

 .الهمؾً  ف لسافً عى  ره هخبى  :مأى  -ِالى عى تى – اً 
 .كفً الىُّ  ا بفتحً هى ٌي بلى كً  [(ةي اكى بى النَّ )كى  (,ةي كَّ بٍ النَّ )قىٍكليوي: ]كى 
 .ؼى رِّ شي  ًي ىَّ أى  (9)(احً حى ال ِّ )ي فً  ًي رأيتي  مالذً  [ى الخمؽً مى عى  ؼى ري شى  :مقىٍكليوي: ]أى 
ػ– يجػكزي  [(مفعػكؿو )بمعنى  (فعيؿه ) كى ىي قىٍكليوي: ]كى  ًي  ف يؤخػذى أى  -اأيضن ِ مىػعى  عه هرتًفػ ًي ىَّػبهعىػِ أى  هىػ

 .(ؿو اعً فى )بهعىِ  فيككفي  الخمؽً 

                                                             
رم، ال حاح )ج(1  (.1/74( الجٌك
ذا الىٍػيي كرد فػي قكلػً تعػالِ:  ((2 ٍىػا يىػا﴿ٌك ىيػكا الَّػًذيفى  أىيُّ قيكليػكا رىاًعىىػا تىقيكليػكا الى  وهى ًلٍمكىػاًفًريفى  كىاٍسػهىعيكا اٍىظيٍرىىػا كى ػذىابه  كى  عى

 [.104أىًليـه﴾ ]البقرة: 
 (.1/401( السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج(3
ا(.(4  ( في )ط(، ك)ؾ(: )خ ن
 )كعمِ ها ٌك(: زائد في )ـ(. ((5
6).) اًليفى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أك ساكفو كىػ)الضَّ
 (.86ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((7
 ( في )ط(: )هبىئ(.(8
رم فػػي بػػاب )ىبػػأ(: ح ((9  ا عػػف أىبػػأ ًي ىِّػػأل  الىبػػئ أخػػذ كهىػػً أخبػػر،: أم كىبػػأ، ىبػػأ تقػػكؿ الخبػػر،: الىبػػأقػػاؿ الجػػٌك

ك تعالِ،  الىبػي جعمػت فػإف. األرض هػف ارتفػع هػا: كالىبػاكة كالىبػكة ح، كفػي بػاب )ىبػا( قػاؿ: حفاعؿ بهعىِ فعيؿ، ٌك
ػػك الٍهػػز، غيػػر فأ ػػمً الخمػػؽ سػػائر عمػػِ شػػرؼ ًي أىَّػػ :أم هىػػً  اهػػأخكذن   ،ىيبىػػيٌ  كت ػػغيري هفعػػكؿ، بهعىػػِ فعيػػؿ ٌك
رم، ال حاح )ج .حأىبياء كالجهع  (.6/2500(، ك)ج1/74الجٌك
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(  ػػؿي كاأل ،هشػػددةو  كاحػػدةو  بيػػاءو  كى ٌيػػ [(يٌّ بىػػني ) هي قىٍكليػػوي: ]كتصػػغيري  )ىىٍبيىػػكه
 ّـَ ثيػػ ،يػػاءن  الػػكاكي  بػػدلتً أف (1)

 .ي الت غيرً فً  ا تقدـى هَّ هً  هعمكـه  كذلؾى  ،ي الباقيةً فً  الت غيرً  ياءي  دغهتٍ أك ب/، 158/ؽ الثاىيةي  حذفتً 
ػ حركػةً  حػرؼً  ا كبػيفى ٍىػبيىى  أف يجعػؿى  كى ٌيػكى  [المشػيكرً  غيػري ( بيفى  بيفى )  يمكفي َلى : ]فى (2)قىٍكليوي  ا هى

ٌى ٍى ا قبمى هى لً  كال حركةى  ،اٍى قبمى   ا.ىى ٍي ا 
   .حركةو  فيً ىكعى  فَّ إف هحضو  بساكفو  ليسى  بيفى  بيفى  ا ٌهزةي كأيضن  م[الذً  المدٍّ  قىٍكليوي: ]كزيادةى 

 .هكحدةو  ّـَ ثي  بهٍهمةو  (به كى حى )كى  ،كياءو  ك بجيـو ٌي  [(3)(ؿو ئى يٍ جى )ي ا فً مى قىٍكليوي: ]كى 
 .الءً كالدِّ  كديةً األ فى هً  الكاسعي  -اأيضن – كى ٌي  [(4)ءو ما اسـي  كى ىي قىٍكليوي: ]كى 

ـي   ىػػػكفى  ال ػػػحيحي  الحػػػرؼي  ا لػػػـ يكػػػفً ذى إً م: أى  [؛اليمػػػزةً  حركػػػةي  ف تنقػػػؿى أ الجميػػػعً  قىٍكليػػػوي: ]كحكػػػ
ػا كى ٍىػىى اف كإف ،االىفعاؿً  ًً إً  الىقػؿي  لػـ يجػزً  (6)ذى إً   (5)آدى(اٍىػ)كى  (،رى طى أى اٍىػ) ًفػي اهى ػكى  كثػريفى األ عىػدى  ليػ  ابػػػفي  ًي ا ىقميػهى
ػػ ذلػػؾى  كسػػببي  ،يي كغيػػري  (7)هػالػػػػؾو  ًً إ ما يػػؤدً هى ٍىػػإ ا ىقمػػتى ذى إً  ؾى ىَّػػإف ،االلتبػػاسً  فى ًهػػ ليػػ  ٌهػػزةى  ّـَ ثيػػ الٍهػػزةى  ا حػػذفتى لي
ٍى  لبلستغىاءً   الك ؿً  دى(أى ىى )كى  (،رى طى ىى )ِ فتبقى  ،اعى

ػكى  :(9)ػػػافى أبػك حيَّ  قػاؿى  ،الهجػردً  يِّ بػالثبلث فتمتػبسي  (8) ف لػـ هى
ػػػ فَّ أل  الك ػػػؿً  ٌهػػػزةى  (10)رَّ ًقػػػف يي أ معىػػػد يكيىبًغػػػ :قػػػاؿى  ،ذلػػػؾى  أجػػػازى  بالعػػػارضً  يبػػػاؿً   .عػػػارضه  ا الىقػػػؿى ذى ٌى
(أى اىٍ ) :(11)يقاؿي  .اىتٍِ ًي  ،جَّ كى بهعىِ اعٍ  طىرى ًي  فاٍىآدى، كأيٍدتي ٍدتي دى  (12)كأكَّ ًي : فتأكَّ  .فاٍىعىطىؼ عىطىٍفتي

ػػ تحريػػؾي  فمػػزـى  ،الفنػػأ كا الٍهػػزةى بػػدلي أبػػؿ  :كقيػػؿى  [اليمػػزةً  حركػػةً  نقػػؿى  فَّ أقىٍكليػػوي: ]بػػ   ا بػػالفتحً ٍىػػا قبمى هى
 .اال هفتكحن إا ٍى ا قبمى هى  ا ال يككفي ٍى ألىَّ 

                                                             
 ( في )ط(: )ىبكية(.(1
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فإفَّ فيً ىكعى حركةو(.(2
 (.7/487)جيئؿ(: الضبع. ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج( (3
 (.2/186يق د بً حكأب. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم، )ج ((4
 ( في )ط(: )اىأء(، كفي )ـ(: )اىأ(.(5
ذا(.(6  ( في )ط(: )كا 
 (.133ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((7
 ( في )ط(: )ىأء(.(8
 (.10/5051اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((9

 ( في )ط(: )يقرأ(.(10
 (.266(، ك)ص344( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(11
ًي(  ألفَّ ٌػػػذي العبػػػارة هػػػأخكذة هػػػف القػػػاهكس الهحػػػيط (12 ٍدتيػػػ ( فػػػي )ط(، ك)ؾ(، ك)ـ(: )أدكيػػػة(، كال ػػػكاب أىٍَّػػػا )أكَّ
ي بٍذا344)ص  المفظ، كلك اعتهدىا )أدكية( الختؿ الهعىِ الهراد. (، ٌك
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يػٍػػوً  عنػدى  كى ىيػ: ]كى (1)قىٍكليوي  ٌىػأى  [؛(2)سػًػيػػبىػػكى  الٍهػزةً  كقمػبً  الحركػةً  كىقػؿً  التخفيػؼً  فى ًهػ ا الىػكعي ذى م: 
 ا.لفن أ

كلػػػـ  الكػػػكفييفى  عػػػفً  (3)هػالػػػػػؾو  ابػػػػػفي  ذلػػػؾى  ىقػػػؿى  ا[مطػػػردن  وً يرياًنػػػ كالػػػفػػػػػػراءي  قىٍكليػػػوي: ]كالكػسائػػػػػػي  
 ا.هى ٍي  َّ خي يى 

ك أى  ،الرؤيػةً  فى ًهػ الهضػارعي  (6)الهػرادي  [(5)(لرى يىػ)ي ًفػ اليمزةً  كحذؼي  الحركةً  نقؿي  :م: ]أى (4)قىٍكليوي 
ٍىػػهً  هػػري األ ًي كهثميػػ ،ايىػػؤٍ الرُّ  كأ ،ِ االعتقػػادً بهعىىػػ الػػرأمُّ   فعػػؿً أك  الهفعػػكؿً  كاسػػـً  الفاعػػؿً  اسػػـً  دكفى  (يٍ رى : )كى ٍحػػا ىى ى

ػػ ىػػتى )أكى  (،ءو وا رى ىىػػ)أى  :كى ٍحػػىى  لػػةً كاآل الهكػػافً  يكاسػػه التعجػػبً  يكفعمػػ ،التفضػػيؿً  كى ٌيػػ)كى  ل(،رن هي
 (،ًي ٍىػػل هً أى رٍ أى  (7)

ػػ)كى  ًً ًبػػ ءً رٍ أى كى  ،يي ورٍ أى ا هى
ػػ)كى  (،(8) ػػذى ٌى ػػ)كى  (،لأى رٍ ا هى  (9)ه ػػدري  م(الػػرأ) ِ االعتقػػادً ا بهعىىػػبقكلىىػػ كخػػرجى  (،ةه ورٍ ًهػػ يً ذً ٌى

(لأرى )
ًي  ا لـ يحذؼٍ هٍهكزن  جاءى  ًً فركعً  جهيعى  فَّ إف ،(11)ةى يى ؤٍ الرُّ  أ/159/ؽ  ابى أِ بهعىى  (10)  .شيءه  هى

ـى اإل فَّ أ يي كغيػػري  ػػػػافى أبػػك حيَّ  ىقػػؿى  [ال لمضػػركرةً إقىٍكليػػوي: ] تهػػا
ليٍهػػا إ شػػارى أك  ،(13)الػػبلت ـو تػػيِّ  لغػػةي  (12)

ػ (،اغالبنػ كالتػزـى ) :ًً بقكًلػ (14)ي الػػتسػػػٍػػػيػػؿً فً   ف كػافى ا  ك  ي الكػبلـً ًفػ  ػؿً ِ األلىػإً  الرجػكعً  جػكازي  ِ ذلػؾى كهقتضى
 .قميبلن 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )كقمًب الٍهزًة ألفنا(.(1
 (.3/545( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.133( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(3
ىقؿ حركة الٍهزة لمحرؼ السابؽ لٍا، كحذفٍا الزـى في )يىرل(، كأ مً )يىٍرأىل( هف الرؤية  لكثة االستعهاؿ حتِ  ((4

 ال يجكز استعهاؿ األ اؿ كالرجكع إليً إال لمضركرة كقكؿ الشاعر: ]الطكيؿ[
ػػػػػػػػػػػػػػػػ رى تىػػػػػػػػػػػػػػػػ ـلىػػػػػػػػػػػػػػػػأى ٌٍري  الىقىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػتي  اهى ػػػػػػػػػػػػػػػػري  كىالػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ  أٍع ي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ  كى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىعي  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرأ اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيشى  يىتىهى  كى
ػٍؿ( كأ ػمً )اسػأؿ(  . ٌذا الىقػؿ كالحػذؼ الهمتػـز ال يكػكف فػي )يىٍىػأىل(  لعػدـ الكثػرة، ككثػر ٌػذا الىقػؿ كالحػذؼ فػي )سى

 (.189-2/187شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
ىهػاح ...  ((5  حػػذفت تكػكف أف: أحػدٌها :أهػػريف ذلػؾ كيحتهػؿ الهضػارع، فػػي الفعػؿ عػيف ٌػي التػػي الٍهػزة حػذفكا كا 

. قبمٍػػا الػػراء عمػػِ حركتٍػػا ألقيػػت بػػأف القياسػػي لمتخفيػػؼ الٍهػػزة حػػذؼ يكػػكف أف: كالثػػاىي ا،تخفيفنػػ االسػػتعهاؿ لكثػػرة
 (.5/270كاألكؿ أكجً  لقربً هف القياسح. ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج

 ( )الهراد(: ساقط في )ؾ(.(6
 في )ـ(: )أىت(. ((7
 ( في )ـ(: )كأرو فيً(.(8
 ( في )ؾ(: )ه درت(.(9

 ( في )ؾ(: )أم(.(10
 ( في )ـ(: )الرية(.(11
 ( )هف(: زائد في )ـ(.(12
 (.12/511. ابف هىظكر، لساف العرب )جكائؿ بف بكر هف ثعمبة بف البلت تيـ ((13
 (.304، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص( ابف هالؾ(14
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ؿَّ مى تى ف يى مى قىٍكليوي: ]كى 
  هجزكهػافً  كالهعطػكؼي  الجػزاءً  فعػؿى  فَّ أ الظػاٌري  [عي مى ٍسػكيى  (2)أى رٍ يىػ شى يٍ العىػ (1)

 ا.هى ًٍ رفعً  لضعؼً 
ـي  هػػػري كاأل الهضػػػارعي  ًي كهثميػػػ ،الهتقدهػػػةً  الثبلثػػػةً  فى م: ًهػػػأى  [؛(لرى )أى  قىٍكليػػػوي: ]ككػػػذلؾى   الفاعػػػؿً  كاسػػػ

)أىىا قائهنا(، ازيدن  رً )أى  :تقكؿي  ،كاله دري  كى
وةن رى إً  اعهرن هيرو زيدنا  (3)

لرن هي  كى ٌي )كى  (،(4)
(5).)   

ٍىػ ي لػـ تجتهػعٍ الًتػ الكمهػاتً  م: بقيةى أى  [؛البابً  سائرى  تبعى أ َـّ ثي ] :(6)وي لي كٍ قى  ػكى  ،ا ٌهزتػافً في  هثمػةي أ يى ًٌ
ػػ ،كالهجػردً  الهزيػػدً  فى ًهػػ الهضػارعً  ًً  هكجػكدةه  العمػػةى  فَّ إفػػ ،الٍهػزةي  ًً تً هضػػارعى  ا حػػرؼي ال هى ػػأ– ؿى ًهػػحي كى  ،فيػػ  -ايضن

 .يِّ الرباع فى هً  كالهفعكؿً  الفاعؿً  اسـي 
ًي  يظٍري  [ا المذىبً ذى ى ىى مى عى : ]فى (7)قىٍكليوي   يهىػعي كقػد  ،(8)راءي فػال ًي أىَّػ الكتػابً  أكائؿى  تقدـى  :ف قاؿى هى  كج

ًي هى  ػلً  ،لػؼً األ بخػبلؼً  ح ػيفو  غيػري  حػاجزه  لػؼً األ غيػرى  السػاكفى  فَّ أل  (9)ٌىػا الشارحي  ا قال ٍىػهى  الهػدِّ  فى ا ًهػا في
ـى  قػػائـه  (10)ًي فإىَّػػ ػػىَّ إ الثقػػؿى  فَّ أِ مىػػعى  الحركػػةً  هقػػا  ِ ذلػػؾى مىػػعى  (شػػياءى )أف ًهػػ كالهحػػذكؼي  ،الثاىيػػةً  عىػػدى  ا يح ػػؿي هى

 كلِ.األ كى ٌي  القكؿً 
ٍي  افى كى  [بحثه  قىٍكليوي: ]كفيوً  ػفً  التخفيػؼً  ق ػدي  القياسػيِّ  الغيػرً  لمحذؼً  يى الهقتض فَّ أ ًي كج  ا يكثػري يهى

 .االستعهاؿً  ي كثرةً فً  ًي هثمى  (لرى )أى  غيري  كليسى  ،ًي استعهالي 

                                                             
 في )ؾ(: )شهؿ(. ((1
 كفي )ـ(: )يرل(. ( في )ط(: )يرأل(.(2
 في )ط(.( )أىا(: ساقط (3
 ( في )ط(: )وروة(.(4
 ( في )ـ(: )هرال(.(5
6).)  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )ًهفى الرباعيِّ
ػػػك أىَّػػػً اجتهػػػع فػػػي )أرأل(  ((7 ٍنػػػا وخػػػر ٌك ىػػػص الجػػػاربردم: حكذكػػػر فػػػي شػػػرح الٍػػػادم أىَّػػػً يحتهػػػؿ الحػػػذؼ ٌىػػػا كج

ٌهزتاف بيىٍها حرؼ ساكف، كالساكف حػاجز غيػر ح ػيف، فكأىٍهػا قػد تكالتػا، فحػذفت الثاىيػة عمػِ حػدِّ حػذفٍا فػي 
ّـَ اتبػػػع سػػػائر البػػػاب، كفتحػػػت الػػػراء  لهجػػػاكرة األلػػػؼ التػػػي ٌػػػ (، ثيػػػ ي الـ الفعػػػؿ، كغمػػػب االسػػػتعهاؿ ٌىػػػا عمػػػِ )أكػػػرـى

األ ػػػؿ حتػػػِ ٌجػػػر كرفػػػض، كأىػػػا أقػػػكؿ: فعمػػػِ ٌػػػذا الهػػػذٌب يظٍػػػر كجػػػً هػػػف قػػػاؿ: حػػػذفت الٍهػػػزة هػػػف )أشػػػياء(  
الجتهاع ٌهزتيف بيىٍها ألؼ، لكف لك كاف ٌذا عمة الطػردت فػي هثػؿ )يىػأل( ... كفيػً بحػثح. شػاٌيف، هجهكعػة 

 (.2/189الشافية، شرح الجاربردم )ج
 )ط(: )القراء(. في ((8
 في )ط(: )ٌىاؾ(. ((9

 ( في )ط(: )فإىً(.(10
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قىٍكليوي: ]ككثري 
ػ)ي ًفػ كالحػذؼي  (2)قؿي نال (1)  تَىِآ َصالْ ﴿ ي ىحػكً ًفػ ِ ذلػؾى مىػعى  القػراءي  اتفػؽى  [(3)(ؿٍ سى

 الٍهػزةً   الجتهػاعً اسػتثقاالن   كال فػاءو  بػكاكو  كلػـ يقتػرفٍ  ،السػؤاؿً  فى ًهػ هخاطبو  هرو أ فعؿي  ا كافى هَّ هً  (4)﴾َّلِْصَشإِِلَ 
ػػ ػػفً  كلػػِ ابتػػدأى األ عى هى ػػكى  ،يي دكري  ا كثػػرى يهى  طػػردى  ا فػػبعضه هى ًٌ بأحػػدً  ف اقتػػرفى إفػػ ،العػػربً  كثػػرً أ هػػذٌبي  ي ذلػػؾى ًفػػ يى ًٌ
 قػػرأى  ب/159ًً /ؽكبػػ ،االجتهػػاعً  لعػػدـً   ٌهػػزى  كبعػػضه  ،كالكػسائػػػػػيِّ  كثيػػرو  ابػػفي  قػػرأى  ًً كًبػػ ،ي الىقػػؿً ًفػػ ًي  ػػمى أ

، أهَّا ىحكي  ٌيكى الهختاري ، كى ٌيكى لغةي قريشو ، كى ا أىٍنفىقيكا﴿الباقكفى ٍليىٍسأىليكا مى  فبالٍهزًة باالتفاًؽ، فميتأهٍؿ. (5)﴾كى
ٌىػػم: ًفػػأى  [؛بحػػثه  : ]كفيػػوً (6)قىٍكليػػوي   القيػػاسً  غيػػرً  لمحػػذؼً  يى الهقتضػػ فَّ أل  بحػػثه  ا االعتػػراضً ذى ي 

ٍى فً  ًً بهىزلتً  (لرى )أى  غيري  كليسى  ،ًي استعهالي  ا يكثري يهى فً  التخفيؼً  ق دي   ض. .العمةً  جزءي  االستعهاؿً  فكثرةي  ،اي
ػػ) :ؾى ف قكًلػػًمػػ كثػػري أ قىٍكليػػوي: ]كذلػػؾى  ػػي  كبلهً ًفػػ كثػػري أ السػػؤاؿً  فى ًهػػ الفعػػؿى  فَّ م: ألأى  [؛(رٍ جى  فى ـ ًهػػًٍ

 .ككاكو  الهعجهةً  بضِـّ  (اري كى الجي )كى  ،كبالٍهزً  الجيـً  بضِـّ  (اري ؤى الجي )كى  .(7)(ارً ؤى الجي ) فى هً  الفعؿً 
ػػ(8)قىٍكليػػوي   الجػعػبػػػرمُّ  يي ذكػػرى  ،العػػربً  لػػبعضً  لغػػةه  كى ٌيػػ (اسػػؿ) :ـًٍ لقػػكلً  ؛[كا ذلػػؾى : ]لكػػف لػػـ يمتزمي

ـى  ،يي كغيري   .ا هرَّ هَّ هً  كعم
ػكى  العكػسي  حسػفي األ [الكقػؼً  ا حاؿى يى كحكمً  الكصؿً  حاؿى  ي التخفيؼً ا فً يى : ]حكمي (9)قىٍكليوي  ا ال هى

 .بالهعمكـً  بدأى  ًي لكىَّ  ،ِيخفى 

                                                             
 ( في )ط(: )ككثرة(.(1
 ( في )ط(: )الثقؿ(.(2
 في )ـ(: )سئؿ(. ((3
 [.211( ]البقرة: (4
 [10ههتحىة: ( ]ال(5
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )جزءي العمًة. ض(.(6
ػؤىار(:  ((7 سىػػدنا ًعٍجػػبلن ﴿ :بعضػػٍـ كقػػرأ.  ػاح :أم  يىٍجػػأىري  ،الثػػكر جػػأر: يقػػاؿ. الخػػكار هثػػؿ)الجي ًي  جى ػػكىاره  لىػػ ]طػػً:  ﴾خي

رم، ال ػػػػػحاح بالػػػػػدعاء تضػػػػرع :أم كجػػػػػؿ  عػػػػػز ا إلػػػػػِ الرجػػػػؿ كجػػػػػأر[ بػػػػالجيـ، حكػػػػػاي األخفػػػػػش، 148 . الجػػػػػٌك
 (.2/607)ج
8).) ـى ًههَّا هرَّ  ( ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: )كعم
ّـَ  ((9 إذا كاىػػت الٍهػػزة هتطرفػػة فإىٍَّػػا تخفػػؼ بالحػػذؼ أك بالقمػػب أك اإلدغػػاـ كهػػا اقتضػػِ التخفيػػؼ فػػي الك ػػؿ، ثيػػ

ػػٍبءي( إذا خففػػت  ػػارت  يكقػػؼ عميٍػػا كهػػا ٌػػك هقتضػػي الكقػػؼ فػػي هثمػػً هػػف سػػككف أك رـك أك إشػػهاـ، كػػػ)ٌذا الخى
( فيجكز أف يكقؼ عميً بالسككف كالػرـك كاإلشػهاـ  ألىٍَّػا هضػ بي ػذا الحكػـ )الخى ، كهثمٍػا )هقػركء(، ك)بػرمء(، ٌك هـك

يشػػهؿ )شىػػٍيء(، ك)سيػػكء( سػػكاء ىقمػػت حركػػة الٍهػػزة كحػػذفتٍا، أك قمبتٍػػا يػػاء أك كاكنا كأدغهتٍػػا فيهػػا قبمٍػػا. فاألهثمػػة 
السػػابقة قسػػـ لػػيس فيػػً إال الىقػػؿ كػػػ)الخبء(، كقسػػـ لػػيس فيػػً إال القمػػب كػػػ)هقركء(، ك)بػػرمء(، كقسػػـ فيػػً الكجٍػػاف 

اء( إذا كقؼ عميٍا بالسككف  كجب قمبٍا رَّ ك)سكء(. كيستثىِ هف ٌذي القاعدة ها كاف قبؿ الٍهزة ألفنا كػ)قي  كػ)شيء(،
ذا قمبػػت ألفنػػا  ألفنػػا  إذ ال حركػػة لىقمٍػػا، كتعػػذر التسػػٍيؿ  لسػػككىٍا كسػػككف هػػا قبمٍػػا، فتعػػيف تخفيفٍػػا بقمبٍػػا ألفنػػا، كا 
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ًٍ  ا سػاكىةه ٍىػألىَّ   سػكاءه  ي الحػالتيفً ا ًفػٍىػفحكهي  [الكقػؼً  ا حاؿى يى : ]كحكمً (1)قىٍكليوي  ػفي  هثػؿي  كذلػؾى  ،اهى
ػػكى )ف ًهػ (ـ يكضػػؤالىػػ)كى  (،ئرً ٍقػـ يي لىػػ)كى  (،ـ يقػػرأٍ لىػ) ٍيػ فى سيػػحى  :مأى  ( ؤى ضي  كالكقػػؼً  ي الك ػػؿً ًفػ ٍػػا تبػػدؿي فإىَّ  ،ًي كج
ي ًفػػ اآلفى  الكػػبلـى  فَّ أل  ي الك ػػؿً ا ًفػػٍىػػكحكهً  ي الكقػػؼً ا ًفػػٍىػػحكهي  :ف يقػػكؿى أ الظػػاٌرى  كػػأفَّ  ،اككاكن  ا كيػػاءن لفنػػأ

ٍىػػمى عى  الهكقػػكؼً  حكػػـً  ًى أ فالكاجػػبي  ،الهك ػػكؿً  ي حكػػـً ا ال ًفػػي ا قػػد ٍىػػألىَّ   عميٍػػا بالهك ػػكلةً  الهكقػػكؼى  ف يشػػب
ًً  بػيفى  ال فػرؽى  فحيىئػذو  ،الحػاليفً  اسػتكاءً  بيػافي  يي هق ػكدى  لكػفَّ  ،اٍىػحكهي  تقدـى   لكػفَّ  ،ابٍػذى  كذاؾى  ،ا بػذاؾى ذى ٌىػ شػب

 .العبارةً  فى هً  ايي ا قدهىى هى  الظاٌرى 
ػ ا كقؼى ذى إً ا هَّ أ ،التخفيؼي  ريدى أا ذى إً م: أى  [؛اليمزةً  تخفيؼً  قىٍكليوي: ]بعدى   الٍهػزةً  تخفيػؼً  ق ػدً  عى ال هى

ػػػل غيرً رى ٍجػػػهي  متجػػػرً  الٍهػػػزةى  فَّ إفػػػ ػػػ)ِ مىػػػعى  فيكقػػػؼي  ،ال ػػػحيحةً  الحػػػركؼً  فى ا ًهػػػٌى ػػػكى  (ءً بٍ الخى ِ مىػػػعى ) ا يقػػػاؿي هى
 .(سً أالف

ِ مىػػػعى  الكقػػػؼي  ـ يكػػػفً  لىػػػالَّ ا  ك  ،ال بالفعػػػؿً  كالتقػػػديرً  م: باالعتبػػػارً أى  [؛كالن أ يعمػػػؿي  (2)يعًنػػػيقىٍكليػػػوي: ]
 .ٌهزةو 

ػلىػػإً  :(3)؛ أمايىػقىٍكليػوي: ]بقمبً  ـي ا  ك  :الهػرادي  ا[يىػػامً غى دٍ ا ً ا ك يىػا قبمى ى مى ػػ دغػا  الػػًذم ي الحػرؼً ا ًفػٍىػا قبمى هى
ًً إً  اىقمبتٍ   .لي

ـى كاإل ك القمبى أ ،كالحذؼى  الىقؿى  ا اعتبرتى ذى إ م: حيفى أى  [؛حينئذو  يككفي  وي نَّ قىٍكليوي: ]أل   .دغا
ػػلىػػإً  : ]فيرجػػعي (4)قىٍكليػػوي  ػػى مى ػلىػػإً  الهػػذككريفً  التخفيػؼً  يي كجٍػػًفػػ م: فيرجػعي أى  [؛رَّ ا مى ػػِ هى  فى ًهػػ رَّ ا هى

ػػ) ِ بػػابً لىػػإً  يرجػػعي  بالىقػػؿً  ا خفػػؼى ذى إً  ًي ألىَّػػ  الىػػكعيفً  (رً )بىػػ ِ بػػابً لىػػإً  يرجػػعي  بالبػػدؿً  ا خفػػؼى ذى ا ً ك  (،بً الخى  ،(5)مٍّ
ٌى هً  كتمخصى  ،اٍى حكهي  كقد تقدـى  (،كٍّ ري قٍ هى )كى  ـي  ي الك ػؿً ًفػ الهتحػرؾى  الهٍهػكزى  فَّ أا ذى ف  ًً  ؼً قػي الك ًفػ يىقسػ  عميػ

 .هرافً األ فيًً  يجكزي  كىكعه  ،بالبدؿً  يخفؼي  كىكعه  ،بالىقؿً  يخفؼي  ىكعه  :ىكاعو أ ِ ثبلثةً لى إً  بالتخفيؼً 
 .(7)ؾي اسً الىَّ  :الراءً  كتشديدً  القاؼً  بضِـّ  كى ٌي  [(6)(اءرَّ قي ػ)قىٍكليوي: ]كى 

 .الك ؿً  ي حاؿً فً  كافى  مالذً  بيفى  م: بيفى أى  [؛ى ذلؾى مى عى  ف تحافظى أا مَّ إ: ](8)قىٍكليوي 
                                                                                                                                                                               

ػا اجتهع ألفػاف، فيجػكز الق ػر بحػذؼ أحػدٌها  إللتقػاء  السػاكىيف، أك التطكيػؿ بإبقائٍهػا  إلهكػاف الجهػع بيىٍهػا، أهَّ
َّؿي بيف بيف كالك ؿ.  إذا كقؼ عميٍا بالرـك فتس

مىِ الفأًس(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
 ( في )ط(: )لكف(.(2
 ( )أم(: ساقط في )ط(، ك)ـ(.(3
ًً األهراًف(.(4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في
 في )ط(: )يرل(. ((5
 (.49( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
 ( في )ط(: )الهىاسؾ(.(7
 (.بيفى  بيفى  فيىاًفيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((8
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ػػ خػػرً ي اآلًفػ لػػؼى األ ي ػيري  كلػػك يقمػػبي  [بالسػػككفً  كقػػؼى  وي نَّػػأقىٍكليػوي: ]  الكقػػؼي  فػبل يكػػكفي  ،اهتحركن
 ض. .بالسككفً 

ًً  فَّ أل ا[؛يىػػجعمي  قىٍكليػػوي: ]كال يمكػػفي  ػػ فيػػ  يفيىػػافً  ،السػػككفي  الكقػػؼى  فَّ أ كالتقػػديري  ،الحركػػةً  فى ًهػػ اىكعن
 .بيفى  بيفى 

 .(1)هرتبه  كىشره  لؼه  ًً يفً  ا[يى ا قبمى مى  ا كسككفً يى لسككنً  ؛هي كال غيري  قىٍكليوي: ]ال المشيكري 
 ض. .ىظره  كفيًً  ،ِ ساكىافً فالتقى  ا[يى ا قبمى مى  ]كسككفً  :(2)قىٍكليوي 

ػأى  بحػذؼً  القصػري  حينئذو  قىٍكليوي: ]فيجكزي  امى ييً دى حى
  لفقػدً الَّ إً  لػيسى  فالق ػري  ،ِلىػكٍ ا األى ٍى رتى ف قػدَّ إً  [(3)

ػػكى  ،سػػاكىةو  ف ٌهػػزةو ًهػػ هبدلػػةن  تكػػكفي  لػػؼى األ فَّ أل  الشػػرطً  ًً  ال هػػدَّ  كػػذلؾى  ا كػػافى هى  جػػازى  ا الثاىيػػةى ٍى رتى ف قػػدَّ ا  ك  ،فيػػ
 . السببً  تغييرً  جؿً أف هً  كالق ري  الهدُّ 

ػػيي بينى  الجمػػعً  مكػػافً قىٍكليػػوي: ]إل ال  ،ا سػػاكفه ٍىػػقبمى  ال تكػػكفي  الهخففػػةى  لػػؼى األ فَّ أل  ام: تقػػديرن أى  ا[؛مى
   .بالزهافً  ا يقدري هى ىَّ ا  ك  ،ف طاؿى ا  ك  كاحده  شيءه  فالهدُّ  ،اٌى خرل كال غيري أ لؼه أ

 بػػالطريؽً  بػػيفى  ي بػػيفى ا فًفػػلفنػػأ ي القمػػبً بيىٍهػػا ًفػػ الجهػػعي  هكػػفى أا ذى ا ً ك  [الجمػػعً  مكػػافً : ]إل(4)قىٍكليػػوي 
ـى  ،ف يجػػكزى أكلػػِ األ ػػ فَّ أ فعمػػ ػػىَّ ا  ك  ،بسػػديدو  لػػيسى  بػػيفى  بػػيفى  الهتىػػاعً  العمػػةً  فى ًهػػ يي ا ذكػػرى هى ػػ ًً الهتىاًعػػ ا العمػػةي هى ا هى

 ض. .ي الحاشيةً فً  ذكرتي 
ػػٍي اجتهاعى  فػػيهكفي  ،خفيفػػةه  حركػػةه  الػػػركـً ي ًفػػ ًي ألىَّػػ  [الكقػػؼي  قىٍكليػػوي: ]تعػػيفى   سػػػكافً اإل ا بخػػبلؼً هى

 .فافٍـٍ  ،اخال ن  فيٍا السككفي  ًي ىَّ إف شهاـً كاإل
  .ض .بيفى  بيفى  اهتىاعً  ف دليؿً هً  ا ذكرتي هى  ا يؤيدي ذى ٌى كى  [شماـً كاإل سكافً اإل عى قىٍكليوي: ]مى 

 .ا لًاتباعن  الفرعي  تعذرى   ؿي األ ا تعذرى لهَّ  ًي ألىَّ   [المشيكرً  غيرً  : ]تعذرى (5)قىٍكليوي 
                                                             

 ( )في(: زائد في )ط(.(1
. ض(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((2 ًً ىظره  : إلِ قكلً: )كفي
 في )ـ(: )أحدٌها(. ((3
 قكلً: )بقيةو ًهف وثاًرٌىا(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (4
تىقسػػـ الٍهػػزة الهتحركػػة باعتبػػار حركػػة هػػا قبمٍػػا إلػػِ تسػػعة أقسػػاـ، الٍهػػزة الهفتكحػػة كقبمٍػػا الحركػػات الػػثبلث،  ((5

(، ك)هسػػػتىًٍزًئيف(، ك)سيػػػػًئؿ(،  ـى ًئ ػػػػؿ(، كالٍهػػػزة الهكسػػػػكرة كقبمٍػػػا الحركػػػػات الػػػثبلث، كػػػػػ)سى (، ك)ًهائىػػػة(، ك)هيؤىجَّ كػػػػ)سىأىؿى
ؤيكس(، فتخفػػؼ الهفتكحػػة الهضػػهكهة كالٍهػزة اله ؤيكؼ(، ك)هسػػتًٍزئكف(، ك)ري ضػػهكهة كقبمٍػػا الحركػػات الػػثبلث، كػػ)رى

ػؿ(، كتخفػػؼ الهكسػكر هػا قبمٍػا بقمبٍػػا يػاء )ًهيىػة(، كال تجعػؿ بػػيف بػيف الهشػٍكر فػي ٌػػذيف  هػا قبٍػا بقمبٍػا كاكنا )هيكىجَّ
ػػك هحػػاؿ، كال هػػدخؿ الهثػاليف  ألفَّ حركتٍػػا فػػي القبيمػػيف الفتحػػة، فمػػك جعمػػت بػػيف بػػ يف اقتضػػِ ذلػػؾ شػػبً األلػػؼ، ٌك

ػذا يسػتدعِ اهتىػاع الىقػؿ، فتعػيف اإلبػداؿ. كىحػك ) (، ك)سيػًئؿ( فتخفػؼ هسػتًٍزؤيكفلمحذؼ  ألفَّ ها قبمٍا هتحرؾ، ٌك
فيٍها بجعمٍا بيف بيف الهشٍكر، فيككف في األكلِ بقمبٍا بيف الكسرة كالكاك، كفي الثاىية بػيف الكسػرة كاليػاء، كقيػؿ: 
تجعػػؿ بػػيف بػػيف غيػػر الهشػػٍكر، فتجعػػؿ فػػي األكلػػِ بػػيف الكسػػرة كاليػػاء، كفػػي الثاىيػػة بػػيف الكسػػرة كالػػكاك، كاألخفػػش 
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 ا.ٌى ف وثارً هً  بقيةو  عى هى  ا لمٍهزةً تخفيفن  بيفى  ي بيفى فً  أفَّ  كى ٌي كى  [رَّ ا مى مى قىٍكليوي: ]لً 
ًً  ا هػذٌبي ذى ٌى  [المشيكرى  بيفى  ا بيفى يى يجعمي  (1)ـيي قىٍكليوي: ]فبعضي  يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى

ػكى  الهشػٍكري  كى ٌيػكى  ،(2) ا هى
 ي.سيأتً 

ػػ [الشػػاذي  بػػيفى  بػػيفى   أ/160/ؽ: قىٍكليػػوي: ]كقيػػؿى   بػػفً  هحهػػدو  بػػفً  شػػريحً  الحسػػفً  يأًبػػ ا هػػذٌبي ذى ٌى
ػ ًً لخركًجػ  فاسػده  كى ٌيػكى  :ػػػافى أبػك حيَّ  قػاؿى  ،القراءً  فى هً  جهاعةه  ًً بً  كقد أكلعى  ،(3)شريحو   ،العػربً  كػبلـً  ف قيػاسً عى

ًي  مالذً  الحرؼً  ا كبيفى ٍى بيىى  ي هكضعو فً  قطي  لـ تجعؿٍ  الٍهزةى   ترل أفَّ الى أى   ا.ٍى ا قبمى هى  حركةي  هى
 .الهشٍكرً  غيرى  بيفى  بيفى  :البعيدً  بيفى  كبيفى  ًً بً  رادى أ [الشاذى  بيفى  بيفى  :: ]كقيؿى (4)قىٍكليوي 

 ل الهضػهكهةى رى ٍجػأى  ًي ىَّػأ ًي كحا مي  ،(5)األخفػػشً  ا هذٌبي ذى ٌى كى  [هً خرً آى لى إً ا يى ـ يجعمي يي قىٍكليوي: ]كبعضي 
ا ٍىػقربتى  الهضػهكهةى  ا سػٍمتى ذى إً ؾ ىَّػأ ًي كحجتيػ ،اهى ٌي بعػدى  ل الهفتكحػةً رى ٍجػهي  الضػهةً  بعػدى  كالهكسػكرةى  ،الكسػرةً  بعدى 
ػ كػذلؾى  (افو يػزى هً ) كى ٍحػىى  يػاءن  ا تككفي هى ىَّ ا  ك  كسرةو  بعدى  ال تقعي  الساكىةى  الكاكى  فَّ أا هى كى فى  ،الساكىةً  الكاكً  فى هً   قػربي يا هى
ػىَّ ا  ك  ضػهةو  بعػدى  ال تقعي  الساكىةى  الياءى  فَّ أا هى كى فى  الساكىةً  الياءً  فى ا هً ٍى قربتى  الهكسكرةى  ا سٍمتى ذى ا ً ك  ،اٍى ىٍ هً   ا تكػكفي هى
 ا.ٍى ىٍ هً  ا يقربي هى  كذلؾى  (فو قً كٍ هي ) كى حٍ ىى  اكاكن 

ػػؤى هي ) ىحػػػكً  خػػراجً إ م: بعػػدى أى  [؛قسػػػاـو أ خمسػػةي  ي: ]بًقػػػ(6)قىٍكليػػوي   (،كفى ئي زً ٍٍ تى ٍسػػػهي )كى  (،ةائىػػهً )كى  (،ؿجَّ
 خهسػػػةي  يبًقػػػ كػػػذلؾى  هػػػري األ ا كػػػافى ذى إً  يي تقػػػديري  ،هحػػػذكؼه  الشػػػرطً  جػػػزاءي  ،قسػػػاـو أ خهسػػػةي  يبًقػػػ فحيىئػػػذو  (ؿى ئً سيػػػ)كى 
 .قساـو أ

                                                                                                                                                                               

. كالهكاضع الخهسة الباقية يككف تخفيفٍا بيف بػيف الهشػٍكر. األكلِ، كفي الثاىية كاكنا  رفة بقمبٍا ياء هحضة في
 (.696-2/693لشافية )ج(، كركف الديف، شرح ا433-2/430اليزدم، شرح الشافية )ج

(، كىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد 302ابػػف هالػػؾ، تسػػٍيؿ الفكائػػد كتكهيػػؿ الهقا ػػد )ص ((1
 (.10/5044)ج
 (.3/554( سيبكيً، الكتاب )ج(2
ٍيًىي)ت(3  أىدلسػي. كػافٌػ( شريح بف هحهد بف شريح بف أحهد، أبػك الحسػيف الرعيىػي: عػالـ بػالقراءات، 539( الر،عى

سػىة. كأسػفَّ كرحػؿ الىػاس إليػً. حتػِ ركل  50قاضي إشبيمية كهسىدٌا، هكلدي ككفاتً بٍػا. تقمػد خطبتٍػا ىحػكنا هػف 
( خطػب ديػكاف) لػً. بشككاؿ كابف عياض كالقاضي حـز ابف عىً ركل كههف. كالحفدة كاألجداد كاألبىاء اآلباء عىً

القػػراءات.  فػػي( كالتكجيػػً الجهػػع)ك ،(ىػافع كاإلهػػاـ الب ػػرم يعقػػكب اإلهػػاـ بػيف االخػػتبلؼ)ك ،ىباتػػة ابػػف بػػً عػارض
(، 2/37(، كابػػػف الجػػػزرم، غايػػػة الىٍايػػػة فػػػي طبقػػػات القػػػراء )ج20/142اىظػػػر: الػػػذٌبي، سػػػير أعػػػبلـ الىػػػببلء )ج

 (.3/161(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/3كالسيكطي، بغية الكعاة )ج
 الهشٍكًر(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )غيرى (4
 (.219(، كالفارسي، التكهمة )ص1/294الهبرد، الهقتضب )ج ((5
 : إلِ قكلً: )الرفعي عمِ االستيىاًؼ(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((6
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ا ٍىػػفقربى  بػيفى  ا بػيفى ٍىػػجعمى  كاكرٌيػ :مأى  ( كالجعميػ)ِ مىػعى  عطػػؼى  (يقربي ػ)فىػ [البعيػدى  بػػيفى  قىٍكليػوي: ]بػيفى 
 .عمِ االستيىاؼً  الرفعي  كيجكزي  ،يً خرً وِ لى إً  عميٍا كسرةن  فَّ أ كالحاؿي  لؼً األ فى هً 

ػػػ)ي : ]ًفػػػ(1)قىٍكليػػػوي  ػػػنٍ مً )كى  (,ؿى اسى  يكًفػػػ ،عػػػاهرو  كابػػػفي  ىػػػافعه  (3)(ؿأسػػػ)ي ًفػػػ بػػػاأللؼً  قػػػرأى  [(2)(اةو سى
ٍى  الباقكفى  كقرأى  ،(4)كك عهرو بي أك  ىافعه  (ًً تً أسى ىٍ هً )  (ًً تً أسىػىٍ هً )ي ًفػ ذكػكافى  ال ابػفي إ  ػؿً ِ األمى عى  هفتكحةو  ا بٍهزةو في

ػػأ– سػػكافي اإل ف يكػػكفى أ كال جػػائزه  ،كالطػػكؿً  لمٍهػػزً  اسػػتثقاالن  سػػاكىةو  فبٍهػػزةو  ػػ فَّ أل   ػػبلن أ -ايضن  ٌػػاءً  ا قبػػؿى هى
ػػإ ال يكػػكفي  التأىيػػثً   قيػػاسو  ِ غيػػرً مىػػعى  الهفتكحػػةً  فى ًهػػ ا بػػدؿه ٍىػػىَّ أب لػػؼي األ ككجٍػػتً  ،اك تقػػديرن أا ا لفظنػػال هفتكحن
ًً إ شارى أا هى كى  ي التخفيؼً فً  هبالغةن   .ِ القياسً مى عى  الساكىةً  الٍهزةً  ك بدؿي أ  الشارحي  لي

 بػيفى  ا بػيفى ٍىػجعمي  كى ٌيػ الك ػؿً  حالةى  ال كرةً  يً ي ٌذً فً  القياسى  فَّ أل [؛بقياسو  ليسى  كى ىي : ]كى (5)قىٍكليوي 
 ا.لفن أا ٍى بدالي إال  الهشٍكرى 

 .(7)كلدييي ؾى بذل حى  رَّ  ،(6)اليائيِّ  العيفً  هعتؿً  فى هً  م: فعؿه أى  [؛(ابى ىى ) مثؿي  كى ا ىي مى نَّ ا  قىٍكليوي: ]ك 

                                                             
ىص الجاربردم: حبعض العػرب تبػدؿ هػف الٍهػزة الهفتكحػة الهفتػكح هػا قبمٍػا ألفنػا فػي ىحػك: )سػأؿ(، ك)هىسػأة(،  ((1

ك ليس بقياس، قاؿ  ي الع ا، ٌك ابف هالؾ: ليس )سأؿ( في قراءة هف قرأ: )ساؿ سائؿ بعذاب كاقػع( هخففنػا هػف ٌك
ٌىػاب(، ك)سػاؿ( هعتػؿ العػيف هػرادؼ )سػأؿ( هٍهػكز العػيف ... بعػض العػرب يبػدؿ الٍهػػزة  ىَّهػا ٌػك هثػؿ ) )سػأؿ(، كا 

ػػك  ، ٌك ػػا–الهتحركػة الهكسػػكر هػػا قمبٍػػا يػػاء فػػي ىحػػك )الػػكاجي( ك ػػبلن ىَّهػػا قيػػد ى -أيضن حػػك )الػػكاجي( لػػيس بقيػػاس، كا 
[  ألفَّ هثؿ قكؿ حساف: ]الكفر[  بقكي: ]ك بلن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًت بىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو   كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالٌـ لىكيٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كىحي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًت دىاًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هيٍظًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً اٍلغىهى  ٌى
ًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ًبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعو   كيٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أذىؿَّ ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كى  كى

 
ًٍٍر كاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف بي رأسى  يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجِّ

ػػػك ضػػعيؼ لهػػػا عرفػػت، كقيػػػؿ: إىَّػػػً أراد أفَّ  ي سػػػيبكيًكعػػدَّ  القيػػػاس ...عمػػِ   هػػػف التخفيػػؼ الخػػػارج عػػف القيػػػاس، ٌك
ػذا ضػعيؼ  ألفَّ سػيبكبً سػاقً  شذكذي هف حيث إىًَّ جعؿ الياء الهبدلة هف الٍهزة إطبلقنا هػع اليػاء الغيػر هبدلػة، ٌك

ؼ المػػيف الغيػػر هبػػدؿح. فػػي تخفيػػؼ الٍهػػزة الشػػاذ  كألفَّ اإلطػػبلؽ بحػػرؼ المػػيف الهبدلػػة هػػف الٍهػػزة كػػاإلطبلؽ بحػػر 
 (.199-2/198شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

﴾ ]الهعػارج: (2 الثاىيػة فػي قكلػً تعػالِ: ﴿ًإالَّ كردت [، ك 1( كردت األكلِ في قكلً تعالِ: ﴿سىأىؿى سىػاًئؿه ًبعىػذىابو كىاًقػعو
ًي﴾ ]سبأ: دىابَّةي   [.14اأٍلىٍرًض تىٍأكيؿي ًهٍىسىأىتى

ػك هػف السػؤاؿ، كالٍهػزة  ((3 تحتهؿ القراءة في )سأؿ( ثبلثػة أكجػً، أكلٍػا: األلػؼ بػدؿ هػف الٍهػزة عمػِ التخفيػؼ، ٌك
في )سأؿ( أ مية، ثاىيٍها: األلؼ بدؿ هف الكاك، فيككف )ساؿ( كػ)خاؼ(، ثالثٍها: األلؼ بػدؿ هػف اليػاء، فػػ)ساؿ، 

 يسيؿ( كػ)كاؿ، يكيؿ(.
 ( في )ط(: )عهر(.(4
ٍىا ألفنا(.( ساقط في )ؾ(5  (: إلِ قكلً: )ال إبدالي
 ( في )ـ(: )الياء  أم(.(6
 يق د )ابف الىاظـ( في كتابً )بغية الطالب(. ((7
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ػػ)قىٍكليػػوي: ]ك ػػ) مػػرادؼي  العػػيفً  معتػػؿي  (اؿى سى ًه  يًكػػحي  [(ؿى أى سى ػػ)ف ًهػػ ًي ىَّػػأ خػػري و كجػػ  ((1)يسػػيؿي  ،اؿى سى
 .(اعى بى ػ)ا كى لفن أ يي ياؤي  فقمبتٍ  (2)(ؿى يى سى ) ًي  مي أك  ،لرى بهعىِ جى 

 ي تخفيػؼً ًفػ القيػاسى  فَّ أ (اةسىػىٍ هً )ي ي حكاًشػا كتبىا فً هى لً  [بقياسو  ليسى  -ايضن أ– كى ىي : ]كى (3)قىٍكليوي 
 .بداؿي ال اإل الهشٍكري  بيفى  بيفى  كى ٌي كى  ال كرةً  يً ٌذً  ي هثؿً فً  الٍهزةً 

ػػىَّ إ [افى حسَّػػ قػػكؿً  مثػػؿى  فَّ قىٍكليػػوي: ]أل  ب/160/ؽ ػػ بػػفً  (4)الػػرحهفً  لعبػػدً  ا البيتػػافً هى ػػكى  افى حسَّ ي ا ًفػػهى
ػػػٍي كقبمى  ،العػػػاصً  (8)]أبػػػي[ ابػػػفً  الحكػػػـً  بػػػفى  (7)الػػػرحهفً  عبػػػدى  ييٍػػػاجً  :(6)يعػػػيشى  ابػػػفي  زادى  ،(5)الهف ػػػؿً  اهى

(9) :
 ]الكافر[

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  قكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  فأمَّ  ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخي
 

ًريػػػػػػػػػػػدىؾى  منعيػػػػػػػػػػػكا فيػػػػػػػػػػػـ   (10)كداجً  ًمػػػػػػػػػػػف كى
 

                                                             
 في )ـ(: )يسؿ(. ((1
 ( في )ـ(: )سؿ(.(2
3).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ال اإلبداؿي
األى ػارم الخزرجػي: أبػك هحهػد، كقيػؿ: ٌػػ( عبػد الػرَّحهف بػف حسَّػاف بػف ثابػت 104( عبد الرحهف بف حساف)ت(4

أبك سعيد، شاعر، ابف شاعر، كاف هقيهنا في الهديىة، كتكفي فيٍا. أهًَّ سيريف القبطيػة أخػت هاريػة أـ إبػراٌيـ ابػف 
. اشتٍر بالشعر في زهف أبيً، قاؿ حساف: ـى سىمَّ ًً كى مىٍي مَِّ اي عى  رسكؿ ا  ى

؟  فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًػ
 

 لمهثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثابػػػػػػػػػػػػػػػػػػت؟كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
(، 14/229كفػػي تػػاريخ كفاتػػً خػػبلؼ، كجهػػع شػػعري فػػي )ديػػكاف(. اىظػػر: ابػػف هىظػػكر، هخت ػػر تػػاريخ دهشػػؽ )ج 

(، كالزركمػي، األعػبلـ 5/25(، كابف حجر، اإل ابة في تهييػز ال ػحابة )ج5/64كالذٌبي، سير أعبلـ الىببلء )ج
 (.3/303)ج
 ( في )ؾ(: )الهف اؿ(.(5
 (.5/276ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج ((6
 ٌػػػ( عبػػد الػػرحهف بػػف الحكػػـ بػػف أبػػي العػػاص األهػػكم: شػػاعر هحسػػف، شػػٍد يػػـك70( عبػػد الػػرحهف بػػف الحكػػـ)ت(7

ك ،الدار  بف يزيد عىد احاضرن  ككافرضي ا عىً،  حساف بف الرحهف عبد يٍاجي ككاف، (الخميفة) هركاف أخك ٌك
 :كقاؿ فبكِ الرحهف، عبد كروي ،الحسيف برأس إليً جيء لها هعاكية

 الح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍا أهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهية
 

 ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ا رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 (.6/189(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/277اىظر: ابف شاكر، فكات الكفيات )ج 

 (  ليستقيـ الهعىِ.5/276(، كشرح الهف ؿ )ج3/189( زيادة هف األعبلـ )ج(8
(، كابػف جىػي، 1/209(، كالهبرد، الكاهؿ في المغػة كاألدب )ج18اىظر: عبد الرحهف بف حساف، الديكاف )ص ((9

(، كاعتبػػػر 2/698(، كركػػػف الػػػديف، شػػػرح الشػػػافية )ج3/49(، كالرضػػػي، شػػػرح الشػػػافية )ج3/154الهخ ػػػص )ج
ذا غير 2/438اليزدم في شرح الشافية )ج   حيح.( أفَّ ٌذي األبيات البىة عبد الرحهف، ٌك

ػػك لٍػػػا كالفىٍ ػػػًد (10 ٍػػػا. ٌك دىجى ، أم اٍقطىػػٍع كى دىجػػػاًف. يقػػاؿ: ًدج دابَّتػػػؾى هػػػا كى دىج، كالػػػًكداج(: ًعػػرؽه فػػػي العيىيػػؽ، ٌك ( )الػػكى
رم، ال حاح )ج  (.1/347لئلىساف. الجٌك
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(لكى ٌى )كى 
، ًي كأىَّػ (ياجً دى )كى  ،طى قى سى  :الكاكً  بفتحً  (1) ـى ػك ا: أىٍظمىػ ديجي ك دىٍجػكنا كى ػِ الميػؿي يىػٍدجي ًتػدي( بكسػًر  هػف دىجى )الكى كى
ػا التَّاًء  ، أىك هى ًً الجػكزي ػا ييٍكسىػري ًبػ ( بكسػًر الفػاًء: الحجػري ًبقىػٍدًر هى ٍٍػري )الًف ، كى )القىاعي(: األرضي القىٍفري ٍىا، كى كفتًح

.) رىبى )ضى ا( كىػ)هىىىعى(، كى )الكىاًجي( اسـي فاعؿو ًهف )كىجى ، كى  يهؤلي الكؼُّ
ػكى  سػاكىةو  ا بيفى هى  ف قبيؿً هً  ف ارتٍ  لمكقؼً  سكىتٍ  الٍهزةى  فَّ أل [؛ضعيؼه  كى ىي : ]كى (2)قىٍكليوي  ا ٍىػا قبمى هى

 .هحضةن  ياءن  ف يقمبى أا ٍى هثمً  قياسى  فَّ أ د عرفتى قى كى  ،هكسكره 
ـي  :اهى ٌي حػدي أ ،بجػكابيفً  حػؿَّ أ [ا ضػعيؼه ذى ىىػقىٍكليوي: ]كى   اتفػاؽي  الهق ػكدى  فَّ أل  ا هحػذكره ذى ٌىػ فَّ أ ال ىسػم

ئ اهػػرً  فَّ أل رى  يىػػالى أى  المفظػػيِّ  ي التكافػػؽً ًفػػ ال يقػػدحي   ػػؿً األ هختمػػؼي  ذلػػؾى  ككػػكفي  ،كاحػػدو  ِ حػػرؼو مىػػي عى القػػكافً 
 دىهًعػػػيى  (5): )بىػػؿَّ (4)ًً ي قكًلػػًفػػ ضػػافةً اإل كبيػػاءً  ،(3)(يهىزًلػػ)كى  (،حكهػػؿً )ي ًفػػ الزائػػدةً  باليػػاءً  طمػػؽى أد قىػػ القػػيسً 

ًٌ التً  كبالياءً  ًهٍحهىمي(،  ]الطكيؿ[: (6)ًً ي قىٍكلً فً  الفعؿً  الـي  يى ي 
ػػػػػػػػػػػا مى ٍنػػػػػػػػػػػؾى  أىرىل ًإف كى ًمػػػػػػػػػػػي الغىكايىػػػػػػػػػػػةى  عى  تىٍنجى

ًً ا عى ذى ٍى بً  االعتذاري  كلكف ال ي حُّ  ،هحذكره  ًي ىَّ أ :يالثاىً   يػٍػ إبػداًؿ الٍهػزًة  ي شػذكذً فً  يي كردى أا هى ىَّ إ ًي ألىَّ   ف سػًػيػػبىػػكى
ُـّ أ طػػبلؽً اإل حػػركؼى  فَّ أ فػػيمخصي  ،طػػبلؽً اإل ال ًفػي شػػذكذً  ػػ ك هىقمبػػةن أ ،لئلشػػباعً  زائػػدةن  ف يكػػكفى أف ًهػػ عػػ ف عى

 .الهتكمـً  ا كياءً ٍى برأسً  ك كمهةن أى  ،ك هتأ مةن أ ،ف ٌهزةو عى  ك هبدلةن أى  ،عمةو  حرؼً 
ػٍي بيىى  ال فػرؽى  ييعًىػ [المبػدؿً  الغيػرً  الميفً  قىٍكليوي: ]بحرؼً   ،الجٍػةً  يً ف ٌػذً ًهػ يي شػذكذي  فػبل يكػكفي  ،اهى

 .ضعيؼه  كى ٌي  :كقمىا ،التخفيؼً  ف جٍةً هً  يي بؿ شذكذي 

                                                             
 ( في )ؾ(: )ٌك(.(1
2).) ٌيكى ضعيؼه  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كقمىا: 
 ]الطكيؿ[ طمع هعمقتً:( هف قكؿ اهرئ القيس في ه(3

ٍىًزًلػػػػػػػػػػػػػػػي هى ًبيػػػػػػػػػػػػػػػبو كى  ًقفىػػػػػػػػػػػػػػػا ىىٍبػػػػػػػػػػػػػػػًؾ ًهػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًذٍكػػػػػػػػػػػػػػػرىل حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكهىًمي  كًؿ فىحى  ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقًط المِّػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدخي
 (.8اهرؤ القيس، الديكاف )ص 

 ]الطكيؿ[ ( كردت في البيت الثاهف هف هعمقتً:(4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىابىةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ديهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًف ًهٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ى  ففاضى

 
مىػػػػػػػػػػػػِ الىَّحػػػػػػػػػػػػػًر حتٌػػػػػػػػػػػػػِ بػػػػػػػػػػػػػٌؿ   مػػػػػػػػػػػػػيعى  دهعػػػػػػػػػػػػػيى ًهٍحهى

 (.9اهرؤ القيس، الديكاف )ص 
 ( في )ط(: )تبؿ(.(5
 عجز البيت السادس كالعشركف هف هعمقتً، ك دري: ]الطكيؿ[ ((6

 حيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا يىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى : فقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
(، كالشػػيباىي، شػػرح الهعمقػػات 14كفػػي ركايػػة األ ػػهعي: )العهايػػة( بػػدالن هػػف )الغكايػػة(. اهػػرؤ القػػيس، الػػديكاف )ص 

 (.1/149التسع )ج
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ػػ) :(2)كا: ]فقػػالي (1)قىٍكليػػوي  ِ مىػػعى  (ككػػؿ)أى ك (،كخػػذ)أ (3)ك الفػػتحً بيػػأك  يٍّ ك عمػػبيػػأى ِ كىػػحى  [(ؿٍ كيػػ)كى  (,ذٍ خي
ًً  كىػصَّ  :(4)ػػػافى ك حيَّ بيػأى  قػاؿى  ،استعهاالن  ي غاية الشذكذً فً  ذلؾى  فَّ أال إ  ؿً األ يػٍػػ سػًػيػػبىػػكى

ػ ةي دى ًعػ) ي بػابً ًفػ (5) ا هى
ًً  يكػػػكفي  ـي  عميػػػ الكمػػػ

ػػػ)أى  :فتقػػػكؿي  تػػػتُـّ  العػػػربً  بعػػػضى  فَّ أِ مىػػػعى  ((6) ػػػكى  (،ؿى ككى ػػػ فَّ أا هى ػػػ)ي ًفػػػ ـ يقػػػكؿي ٍي بعضى  (:دو غى
(دكه غى )

 اىتٍِ. .(7)
 .(رى ثَّ أى تى )ف هً  هرً ي األا فً هى كى  [ي العمةً فً  : ]كال قصرى (8)قىٍكليوي 

ًً  كازي م: جػػكَّ أى  [؛يػػوً فً  كازي كَّ جػػقىٍكليػػوي: ]ف ػػ الحػػذؼى  تػػارةن  فيػػ ػػ)ي ا ًفػػكىهى ػػل كى رى ٍخػػأي  تيػػافى كاإل(، ذٍ خي ي ا ًفػػهى
 .(9)(ٍر شً يٍ )أى 

 ا.كاكن  ي قمبتٍ التً  كالثاىيةً  ،كؿً ي األا فً هى ًٍ يٍ حدى إ [ لميمزتيفً قىٍكليوي: ]مستثقَلن 
ػػ :الجػعػبػػػرمُّ  قػػاؿى  ا[يىػػبً  ف اعتػػدَّ ا ً : ]ك (10)قىٍكليػػوي  ًً  ِ هػػذٌبً مىػػا عى ذى ٌى يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى

 الػػػبلـً  هجػػردى  فَّ أي ًفػػ 
ػػأ ،ك ػػؿو  ٌهػػزةي  كالٍهػػزةي  ،لمتعريػػؼً  ػػ (ؿ)أ فَّ أي ًفػػ الخميػػػػؿً  ِ هػػذٌبً مىػػا عى هَّ  ،بػػالٍهزةً  االبتػػداءي  فيتعػػيفي  (أـػ)كى
 .ك العارضى أ  ؿى األ اعتبرتً 

                                                             
ٌيػػػكى ]كقكلػػػً:  [حسَّػػػافى  قػػػكؿً  هثػػػؿى  ألفَّ ]ٌػػػذي الجزئيػػػة هحذكفػػػة فػػػي )ؾ(، ك)ـ(، كفػػػي )ط(: ذكػػػرت بػػػيف قكلػػػً:  ((1  كى

   ليستقيـ ترتيب الكبلـ.[الهبدؿً  الغيرً  الميفً  بحرؼً ] ، كال كاب أىٍَّا ذكرت بعد قكلً:[ضعيؼه 
ػػٍذ، ككيػػٍؿ( عمػػِ غيػػر القيػػاس، إذ هقتضػػاي أف يقػػكؿ: )أكخػػذ، أككػػؿ( لكػػف حػػذفكا الٍهػػزة  ( إف حػػذؼ(2 الٍهػػزة هػػف )خي

ػا هتكسػطنا(، فجػكزكا  األ مية  لكثرة االستعهاؿ، كأهَّا )هيٍر( فمـ تكثر كثرتٍهػا، كال ق ػر فػي القمػة، فجعمػكا لٍػا حكهن
هػػر(، كالعكػػس فػػي حالػػة الك ػػؿ، قػػاؿ تعػػالِ: فيػػً )أكهػػر(، ك)هػػر(، لكػػف فػػي االبتػػداء يكػػكف )هػػر( أف ػػح هػػف )أك 

ًة﴾ ]طػػػً:  ػػػبلى مىػػػؾى ًبال َّ ٌٍ ػػػٍر أى [، كالسػػػبب اجتهػػػاع الٍهػػػزتيف فػػػي االبتػػػداء، كعػػػدـ اجتهاعٍهػػػا فػػػي الك ػػػؿ. 134﴿كىٍأهي
 (.2/200شاٌيف، شرح الشافية )ج

 (.223(، كالمهع في العربية )ص1/125( ابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج(3
 (.10/5199يش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )جاىظر: ىاظر الج ((4
 0(.4/216( سيبكيً، الكتاب )ج(5
 ( في )ـ(: )الكمهة(.(6
 ( في )ـ(: )غدكنا(.(7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالثاىيًة الًتي قمبٍت كاكنا(.(8
ػػػًرح، كالبطػػػر، كهػػػا فػػػي قكلػػػً تعػػػالِ:  ((9 ػػػك بهعىػػػِ الهى (، ٌك ػػػذَّابه  ٌيػػػكى  بىػػػؿٍ ﴿)أىٍيًشػػر( فعػػػؿ أهػػػر هػػػف )أىًشػػػرى . ﴾أىًشػػػره  كى

 (.4/20(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج22/590الطبرم، تفسير الطبرم )ج
إذا خفؼ ٌهزة باب )األحهر( هها كاف أكلً ٌهزة داخمة عميً )اؿ( التعريؼ، فممعرب في ٌذا الىحك طريقاف:  ((10

ػك  ك األكثر، أف تبقي ٌهزة الك ؿ، كال يعتػد بالحركػة العرضػة فػي الػبلـ، فيقػاؿ: )الىًحهػر(، كالثػاىي، ٌك أحدٌها، ٌك
، فعمػػِ األكثػر قػػالكا: )ًهػفى لىٍحهػػر( بفػتح الىػػكف  ألفَّ الػػبلـ األقػؿ: أف تحػػذؼ الٍهػزة كيعتػػد بالحركػة، فيقػػاؿ: )لىٍحهىػر(

هػػػر(   ػػػر(، ك)ًفػػػي لىحى ػػػر( بحػػػذؼ اليػػػاء  اللتقػػػاء السػػػاكىيف، كعمػػػِ األقػػػؿ قػػػالكا: )ًهػػػٍف لىٍحهى فػػػي حكػػػـ السػػػاكف، ك)ًفمىٍحهى
ػػادى لُّػػكلِ( بإدغػػاـ التىػػكيف فػػي الػػبلـ  ألىَّػػ رؾ  لبلعتػػداد بحركػػة ً لػػـ يحػػلبلعتػػداد بحركػػة الػػبلـ، كعمػػِ القميػػؿ جػػاء )عى

ػ، الػبلـ  كسػػر فيجػب، التعريػػؼ كالـ التىػكيف: سػاكىاف فيمتقػػي السػاكف، حكػـ فػػي الػبلـ فكاىػػت، الكثيػرة المغػة عمػػِ اأهَّ
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ػػ الػػبلـي  ا[لفظنػػ : ]كػػالجزءً (1)قىٍكليػػوي  ػػأ ،ِا كهعىنػػلفظنػػ الجػػزءً  بهىزلػػةً  االسػػـً  عى هى ِ مىػػعى  ًي ىَّػػا فؤلا لفظنػػهَّ
ٍىػػػ ،الكمهػػػةً  كجػػػزءً  بػػػالىطؽً  فػػػبل يسػػػتقؿُّ  كاحػػػدو  حػػػرؼو  ا كبػػػيف ٍىػػػبيىى  كال الف ػػػؿي  ،عميٍػػػا الكقػػػؼي  ا ال يجػػػكزي ذى كل
 .االسـً 

ػػحٍ لى اى ) هجهػػكعي  ف ػػارى  [ى التعريػػؼً لىػػإً  التنكيػػرً  فى قىٍكليػػوي: ]ًمػػ  كاحػػدو  ِ شػػخصو مىػػ عى  داالن هػػثبلن  (رً هى
ًي  البلـي  فشابٍتً  ،كذلؾى  (زيدو ) هجهكعى  فَّ أا هى كى  ،خاصٍّ   .(يدو زى )ف هً  الزامى  هى

ػػ [هً ى آخػػرً لىػػإً  قتػػدارً اال بػػابى  أفَّ  ظيػػري قىٍكليػػوي: ]كاأل ػػأ– (2)ؼً يالشػػر  ي شػػرحً ا ًفػػذى كى  كهقابػػؿي  ،-ايضن
ٌى فً  ظٍرً األ ًً  البلـً  حركةى  فَّ أل  الحذؼً  ـي تُّ حى تى  ا البابً ذى ي   ي بػابً ا ًفػٍى بخبلفً  الساكىيفً  التقاءي  كى ٌي كى  لهكجبو  في
 .التخفيؼً  ٍا لهجردً فإىَّ  (رً هى حٍ األى )

 .كالبلـي  الياءي  كى ٌي كى  ،الساكىيفً  اللتقاءً  الياءً  م: حذؼي أى  [؛الساكنافً  ي: ]لئَل يمتقً (3)قىٍكليوي 
 ف ركايػةً ا ًهػىافعنػ لكػفَّ  ،دغػاـً كاإل م: بالىقؿً أى  [؛((5)يكلً ل  ( 4)ادعى ) ك عمرك كنافعي بي أى  قىٍكليوي: ]كقرأى 

 ]الكافر[ :(7)الشاعرً  قكؿي  كعميًً  ،ل الهقارىةً رى جٍ هي  السابقةً  لمضهةً  اجراءن  الكاكى  (6)اهزى ٌى  قالكفى 
ػػػػػػػػػػػػػب   اٍلميٍؤًقػػػػػػػػػػػػػًديفى  أحى

 ميٍؤسىػػػػػػػػػػػػػى إلىػػػػػػػػػػػػػيٌ  (8)
 ك كأبك عهرو  ،الكجٍاف الك ؿً  ٌهزةً أ/ 161/ؽ يكفً  ،ًً  مً أِ مى عى  بالىقؿً  فكرشه  وف ابتدإف ،بلى  ً ا كي ذى إً ا ذى ٌى  

                                                                                                                                                                               

كعمػِ  التىكيف  اللتقاء الساكىيف. كاألظٍر أفَّ بػاب االقتػدار كاالسػتغفار كػذلؾ فػي جػكاز )السػتغفار(، ك)لسػتغفار(.
األكثػػػػر لػػػػـ يقكلػػػػكا: )اسػػػػؿ، كاقػػػػؿ( بإبقػػػػاء الٍهػػػػزة  التحػػػػاد الكمهػػػػة، ككثػػػػرة االسػػػػتعهاؿ. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية 

 (.205-2/202)ج
1).) يدو  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )الزامى ًهف )زى
 (.2/701( ركف الديف، شرح الشافية )ج(2
ٌيكى الياءي (3  كالبلـي(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كى
 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )عادا(.(4
 ( في )ـ(: )األكلِ(.(5
 ( في )ط(: )ٌهزة(.(6
 ( البيت لجرير، كعجزي:(7

 الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٌها إذ، كجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة
ك جزء هف ق ػيدة  ػبُّ قكلػً: ) الهمػؾ، عبػد بػف ٌشػاـ بٍػا هػدح ٌك : أكجػً عػدة عمػِ العبػارة ٌػذي ركيػت (اٍلهيٍؤًقػًديفى  أحى

 االبتػداء بػبلـ (الهؤقػديف لحب) :كثاىيٍا الهذكر، جهع إلِ هضاؼ تفضيؿ أفعؿ ًي أىَّ  عمِ (الهؤقديف أحب) :أحدٌا
 كهكسػػِتعجػػب،  فعػػؿ بعػػدٌا بػػالبلـ (الهؤقػػداف لحػػب) :كثالثٍػػا ،الهػػذكر جهػػع إلػػِ هضػػاؼ تفضػػيؿ أفعػػؿ كبعػػدٌا
كابػػف جىػػي،  ،(4/396)جيكطي، األشػػباي كالىظػػائر (، كالسػػ147اىظػػر: جريػػر، الػػديكاف )ص .الشػػاعر ابىػػا كجعػػدة

 (.3/206(، كالرضي، شرح الشافية )ج2/177(، كابف جىي، الخ ائص )ج1/46الهحتسب )ج
 ( في )ط(، ك)ؾ(، ك)ـ(: )الهكقدىي(.(8
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ػٍي لى  الهمحػكظً  دغاـً اإل لفكاتً   اءً ي القرَّ كباقً  (1)عىٍها بالك ؿً  ي الهختارً فً  كقالكفى   ًً كألجًمػ ،الك ػؿً  ا حالػةى هى
ٍىػػخالفىػ  ،ِ الك ػػؿً مىػ عى حهػػبلن  خػرً ي الكجػػً اآلًفػ كبالىقػػؿً  ،ِ القميمػةً مىػػعى  الىقػؿً  ا بعػػدى  كجكبنػبلى ا فػػىقى هى ٍي  ػمى أا ا في
 .الكجٍافً  -ايضن أ– الٍهزةً  يكفً  ،ي الكاكً فً  ًً  مً أِ مى عى  حيىئذو  ككؿ، 

 .الساكىيفً  التقاءً  ـً لعد ؛[التنكيفى  ـ يحرؾً لى : ]كى (2)قىٍكليوي 
 ا.هى ًٍ هخرجً  لقربً   ي البلـً فً  م: التىكيفى أى   [دغـى أقىٍكليوي: ]ف
ػػ (3)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  فقػػد ذكػػرى  ،ي الهشػػٍكرً م: ًفػػأى  [؛الكصػػؿً  ىمػػزةي  حػػذفتٍ  َـّ قىٍكليػػوي: ]ثيػػ  ف حكايػػةً عى

ػػ فَّ أ (4)األخفػػػػشً  ػػ) :ف يقػػكؿي هػػىٍـ هى ػػ)ي ًفػػ (5)(ؿٍ اسى  لػػـ يعتػػدَّ  ًي ألىَّػػ  الىقػػؿً  بعػػدى  الك ػػؿً  ِ ٌهػػزةي فتبقىػػ ،(6)(ؿٍ سى
 ا.ٍى لعركضً   اٌى بعدى  بالحركةً 

 .البلزـً  ي حكـً فً   ارى  ،الحركةي  كى ٌي كى  ،م: الهىقكؿي أى  [؛الممتزـً  ي حكـً فً  ]كصارى  :(7)قىٍكليوي 
ػػقىٍكليػػوي: ]فاسػػتغنى  ػػ)ي ًفػػ الحركػػةً  ِ اعتبػػارً مىػػعى  فَّ أ الحا ػػؿي  [الكصػػؿً  ف ىمػػزةً ى عى  هجهػػكعي  (ؿٍ سى

ًي  الهىقكؿً  كككفي  ،االستعهاؿً  هريف كثرةي األ ًً إ كالهىقكؿي  عى ػحٍ لى اى ) بػابي  فيخػرجي  ،كاحػدةو  ي كمهةو فً  لي  لعػدـً  ( رً هى
 .االستعهاؿً  كثرةً  لعدـً  ( اجأر) كبابي  ،االتحادً 

ػػًهػػ كػػؿ،  [عميػػوً  كردى أقىٍكليػػوي: ]ك  ٌى  ي، كًفػػ(8)الشػػريؼً  ي شػػرحً ًفػػ هػػذككره  ياآلًتػػ ًي كجكابيػػ يػػرادً ا اإلذى ف 
يٍاـه إا هى ٍي لى  (10)الشارحً  (9)سياؽً 

(11). 

                                                             
 ( في )ـ(: )باأل ؿ كها في(.(1
ًٍهىا(.(2  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لقرًب هخرًج
 (.203)ص( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د (3
 (.1/70(، كابف جىي، الهى ؼ )ج1/216( اىظر: الفارسي، الب ريات )ج(4
 ( في )ـ(: )أ مً(.(5
 ( في )ؾ(: )ساءؿ(، كفي )ؾ(: )سئؿ(.(6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لعدـً كثرًة االستعهاًؿ(.(7
 (.2/702ركف الديف، شرح الشافية )ج ((8
 ( في )ـ(: )سياقً(.(9

 (.2/203(: ساقط في )ـ(. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج( )الشارح(10
ٍنا  ألىًَّ هف تتهة هباحث الىقؿ كالحذؼ(. اليزدم، (11 ( )اعمـ إفَّ إيراد ٌذا البحث في ٌذا الهكضع ليس هتج

 (.2/443الشافية )جشرح 
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ػأ ،(3)يي كغيػري  (2)هػالػػػػؾو  ابػػػفي  ًي قالىػػ ،ىػدكرو  ي غيػرً م: ًفػػأى  ا[؛يىػمى بٍ قى  : ]كجػػبى (1)قىٍكليػوي  ػ ا قػػراءةي هَّ  ف قػػرأى هى
ػػأك  ،عميٍػػا ال يقػػاسي  فىػػادرةه  ابتػػداءن  الٍهػػزتيفً  بتحقيػػؽً  (4)(يبلفٍػػـ)إكى  (،كتهػػف)أ  فمػػيسى  ؟(أتهػػف زيػػده )أ ا ىحػػكي هَّ
 .كاحدةو  ف كمهةو ا هً فميستى  الفعؿً  فاءي  كالثاىيةى  ِ لبلستفٍاـً كلى األ فَّ أل  فيًً  ىحفي  اهَّ هً 

 .(فاعؿ)كال  (أعؿفى )ال  (فعؿ)أ (ودـى ) فَّ أ كى ٌي كى  [ا الكَلـي ذى ىى  فَّ أ ـٍ م: ]اع(5)قىٍكليوي 
: التفتػازاى قػاؿى  [هً ى آخرً لى إً  (7)آدـ ـيي اشتقاقى  فَّ أ (6)ي الكشاؼً فً  قىٍكليوي: ]ذكرى  ـ ٍيػجعمى  فَّ أ ييعًىػيُّ

ػػأك  ،لػػيس بهسػتقيـو  العربيػػةى  لفػػاظى كاأل اله ػػادرً  فى ًهػ هشػػتقةه  األعجهيػػةى  االسػػهاءى  يً ٌػذً   مى ف يجػػر أ يجػػكزي  ًي ىَّػػأا هَّ
 كػػافى  ودـى  فَّ ا  ك  ،االشػػتقاقاتً  يً ذً ٌىػػ ي هأخػػذً ًفػػ العػػربً  ـ لغػػاتى ٍي لغػػاتي  ف تكافػػؽٍ ا ً ك  المغػػاتً  ي سػػائرً ًفػػ االشػػتقاؽي 

ـي  ػػأك  ،وخػػرى  بحػثه  فػػذلؾى  بالعربيػػةً  يػتكم ِ ال هعىىػػ كالهىقكلػػةً  الغالبػةً  غيػػرى  ييعًىػػ الق ػديةى  عػػبلـى األ فَّ أبػػ ا الػردي هَّ
 ،ِ االشػتقاؽً هعىىػ كى ٍيػفى  ،ِ كالتركيػبً ي الهعىىػًفػ تىاسبه  المفظيفً  بيفى  ذا تبيفى إ ًي ألىَّ   فميس بشيءو  ،اٍى الشتقاقً 

ـي كاأل دهةي كاأل ،الجهاؿً  ي غايةً فً  ودـى  فَّ أب ا الردُّ ذى كى كى   اىتٍِ. ب/161. /ؽذلؾى  ال يىاسبي  دي
 كلػػدى  ك كػػافى لىػػ ًي ألىَّػػ  ض .الزهخشػػرمِّ  ف ىسػػخةً ًهػػ القػػاؼً  بكسػػرً  [بً ًقػػالعى  فى ًمػػ : ]يعقػػكبى (8)قىٍكليػػوي 

 .ًي يبى قً عى  فكافى  سحؽى إ

                                                             
كجب قمب الٍهزة الثاىية حرفنا هف جىس ( إذا اجتهعت الٍهزتاف في كمهة كاحدة، فإف كاىت الٍهزة الثاىية ساكىة (1

، اٍيًت، أيكتيًهف(، في: )أأدـ، كائت، كأأتهف(  طمبا ـى ػر(، كذكػر ابػف لمتخفيؼ حركة ها قبمٍا كػ)ودى ، كيستثىِ هىٍػا )وجى
الحاجػػب ثبلثػػة أدلػػة لػػذلؾ، األكؿ: أىَّػػً جػػاء )وجػػر، إجػػارة(، كلػػك كػػاف )أفعػػؿ( لػػـ يجػػئ هىػػً )فعالػػة(  ألفَّ )فعالػػة( 

)فاعػػؿ( ال )أفعػػؿ(، الثػػاىي: أىٍَّػػـ لػػـ يقكلػػكا فػػي ه ػػدري )إيجػػار(، كلػػك كػػاف )أفعػػؿ( لكػػاف ه ػػدري )إفعػػاؿ(،  ه ػػدر
الثالػػث: أىَّػػً ثبػػت )وجػػر، يػػؤاجر( فيكػػكف )وجػػر( )فاعػػؿ(، ك ػػحة وجػػر الػػذم ٌػػك )فاعػػؿ( تهىػػع أف يكػػكف )وجػػرنا( 

أف ال يكػػكف أجػػرنا فعػػؿ  لجػػكاز أف يكػػكف  )فعػػؿ(. كاعتػػرض عميػػً الجػػاربردم بقكلػػً: حألىَّػػً يمػػـز هػػف هجػػيء هفاعمػػة
هشػػػػػتركنا بػػػػػيف فاعػػػػػؿ كأفعػػػػػؿ، كه ػػػػػدر األكؿ )فعالػػػػػة(، كه ػػػػػدر الثػػػػػاىي )إفعػػػػػاؿ(ح. شػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية 

 (.210-2/206)ج
 (.76( ابف هالؾ، ألفية ابف هالؾ )ص(2
رح األشػهكىي أللفيػة (، كاألشػهكىي، شػ3/1577( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفيػة ابػف هالػؾ )ج(3

 (.4/99ابف هالؾ )ج
 ( )إيبلفٍـ(: هكرر في )ـ(.(4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فأعؿ كال فاعؿ(.(5
( ح... كاشػػػتقاقٍـ )ودـ( هػػػف األدهػػػة، كهػػػف أديػػػـ األرض، ىحػػػك اشػػػتقاقٍـ )يعقػػػكب( هػػػف العقػػػب، ك)إدريػػػس( هػػػف (6

ػػػ)وزر، كعػػازر، الػػدرس، ك)إبمػػيس( هػػف اإلبػػبلس. كهػػا ودـ إال اسػػـ أع جهػػي، كأقػػرب أهػػري أف يكػػكف عمػػِ )فاعػػؿ(، كى
 (.1/125كعابر كشالخ، كفال ح. الزهخشرم، الكشاؼ )ج

 ( )ودـ(: ساقط في )ط(.(7
ًي(.(8 ًقيبى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فكافى عى
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ػػقىٍكليػػوي: ]كى  ـي آا مى ـه إ د  ،(2)خػػرلأ قػػكاالن أك  (1)ًً عراًبػػإي ًفػػ الحمبػػيُّ  حكػػايي  [هً ى آخػػرً لىػػإً  أعجمػػيٌّ  ال اسػػ
اهى ٍي رجحي أ ًي ىَّ إ :كقاؿى 

:تػازاىفالت قاؿى  ،(3) ػ ِ ردِّ لىػإً  شػارةه إ ،ِ فاعػؿو مىػعى  ف يكػكفى أ يً هػرً أ قػربي كأ :ًي كقكليػ يُّ  يي ا ذكػرى هى
ر  ػكهً  ،الفنػأ الثاىيػةي  قمبػتً  بٍهػزتيفً  (4)(أأدـ) ًي  ػمي أك  (فعػؿي )أ ًي ىَّػأ يي كغيري  مُّ الجٌك  (فاعػؿو )ِ مىػعى  ًي ككىىػ ا يػرجحي هَّ
(ـادً كى )أى ِ مىػـ عى ٍي اتفػاقي 

ػػأك  :(6)قػاؿى  ّـَ ثيػ ،ًً ي جهًعػًفػ (5) ـي ا اآلهَّ  ًي كجهعيػػ (فعؿػ)أفىػ ،سػهرِ األبهعىىػ ىسػافً اإل فى ًهػ د
 .(افه هى دٍ )أي 

 (.فاعؿو )ِ مى عى  عجهيةً األ سهاءً األ يءً هج (8)ةً لكثر  ؛[(فاعؿو )ى مى عى  يككفى  فى أ: ](7)قىٍكليوي 
ًً  بػيفى  التىػاقضً  ارتفػاعي  كيهكػفي  [(9)المفصػؿً  يًفػ قىٍكليوي: ]كذىػبى  ػ فَّ أبػ قكليػ  ي الكشػاؼً ًفػ ًي ا قالىػهى

ٌى مى عى  جاريةه  ًي عادتى  فَّ أل  الرجاؿً  هذاٌبي  الهف ؿً  ًفي فى ا بيَّ هى كى  ،خا ةه   .ا الىهطً ذى ِ 
ػػ فَّ إ َـّ قىٍكليػػوي: ]ثيػػ كلػػـ  ،ل ػػمبًً  يً كالدً أ سػػهاءي أا ٍىػػىَّ أ يي ظػػاٌري  [(آدـى ) كالدً أ (10)سػػماءي ألػػت إ (رز ا)عى

رى  فَّ إ :(11)القاهكسً  يكفً  ،ِ ذلؾى مى قؼ عى أ رى  عازى ـى إ عُـّ  وزرى  فَّ ا  ك عيسِ،  أٍحيايي : كٍاجى ػأ :قػاؿى  ،براٌي كي أبيػا هَّ
 بػفً  سػاـً  بفً  أٍرفىٍخشىذى  ابفي  كى ٌي  :كهكحدةً  بهٍهمتيفً  :(13)أم  عابرى  فَّ ا  ك  ،يو وخرو  كهٍهمةو  بهثىاةو  :مأى   (12)فتارحه 
، ـى إ جدُّ  :بهعجهتيفً  :مأى   خى الً شى  فَّ ا  ك  ىكحو  .براٌي

                                                             
ػي حهػة  ((1 ػي: األكؿ: أىَّػً اسػـ أعجهػي، الثػاىي: أىَّػً هشػتؽ هػف األدهػة، ٌك ذكر الحمبي في إعرابً ستة أقكاؿ، ٌك

تهيػػؿ إلػػِ السػػكاد، الثالػػث: أىَّػػً هشػػػتؽ هػػف أديػػـ األرض، الرابػػع: أىػػً هػػػف أديػػـ األرض، الخػػاهس: أىَّػػً عبػػرم، هػػػف 
ك التراب، السادس: أىًَّ في األ ؿ )فعَّؿ( ربا عي، كسهي بػً لغػرض إظٍػار الشػيء حتػِ تعػرؼ جٍتػً. اإلداـ، ٌك

 (.1/262السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمك الكتاب الهكىكف )ج
 ( في )ـ(: )أخر(.(2
 ( في )ؾ(: )أرجحٍا(.(3
 ( في )ؾ(: )ودـ(.(4
 ( في )ـ(: )ودـ(.(5
رم، ال حاح )ج ((6  (.5/1859الجٌك
مىِ ، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((7  ٌىذىا الىهًط(.: إلِ قكلً: )عى
 ( في )ط(: )لكثر(.(8
 (.492الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص ((9

ٍىا(: ساقط في )ـ(.(10  ( )أسهاءي أكالًد ودـى ظاٌرييي أىَّ
 (.439( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(11
 في )ـ(: )فتارخ(. ((12
 )أم(: ساقط في )ـ(. ((13
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ػ)آ قىٍكليوي: ]جاءى  ػارىةن(رى جى ٍىػفً  الٍهػزةً  كسػري  الهشػٍكري  [, ًإجى  يٍّ مىػعى  بػفي  هحهػده  ك هى ػكرو بيػأى  كذكػرى  ،اي
ػأي  :يقػاؿي  ًي ىَّػأ (ؿً اهً الشَّػ)ي ًفػ (1)افي بَّ الج ِـّ  ةه ارى جى ػ–( 2)يٍ دى يٍ ًسػ ابػفي  ايي كىػحى كى  ،بالضػ  عمبنػال ثرى أى ك  :(3)فقػاؿى  كزادى  ،-اأيضن
 .الفتحى ِ كى حى 

  .الثبلثةً  كجًً األ فى هً  (4)اله ىؼي  يي ا ذكرى يهى م: فً أى  [؛ا نظره ذى ىى  يفً قىٍكليوي: ]كى 
ػػ) ف ال يكػػكفى أ (ةالىػػعى فً ) يءً ف مجػػًمػػ ال يمػػزـي  وي نَّػػقىٍكليػػوي: ]أل   ف يكػػكفى أ لجػػكازً  (؛ؿعَّػػفى ) (ارن آجى

ًي ذى ٌى  اعترضى  لت[إا مشتركن  ػأ– ا الكج ًً  الهزيػدً  ه ػادرً ف ًهػ لػيسى  (ةالىػعى فً ) فَّ أبػ -ايضن  (جػارة)إ هجػيءي ف ،فيػ
 كػكفي  :ف قيػؿى إفػ :قػاؿى  ّـَ ثيػ (،الطالػبً  غيػةً بي )ي ًفػ ذلػؾى  قػاؿى  (،ؿي عى فٍ )أى  ًي ىَّ أكال  (،ؿاعى فى ) (وجر) فَّ أِ مى عى  ال يدؿُّ 

 بلى فىػ ،فعػؿى أ ا بخبلؼً كثيرن  ِ فعاؿو مى عى  يي ه دري يءي يج فاعؿى  فَّ أل ( أفعؿى ػ)ا لٍى ف ككىً هً  قربي أ (فاعؿو ػ)ل جارةً اإل
ػكى  أ/162/ؽ لفاعػؿو  جػارةي اإل ف تكػكفى أ يبعدي   ،ِ فعالػةو مىػعى  فجػاءى  الهػرةً  ا تػاءي ٍىػلحقى  ّـَ ثيػ ، ػؿً ي األًفػ فعػاؿه  يى ًٌ
ػًهػ لفاعػػؿو  لػك كاىػتٍ  :قمىػا ٌى ًً ذى ف  ػ ،ال يمػزـي  الهػرةً  تػػاءى  فَّ أل  اٍىػتائً  حػذؼي  لجػػازى  ا الكجػ ـى  ا لػػـ يجػٍز كلهَّ ا ٍىػػىَّ أ عمػ
ػػا هً ٍىػػىَّ أك  ،القيػػاسً  ىحػػكى ا ٍىػػبً  هػػذٌكبو  غيػػري   فعػػؿى أ ا له ػػدرً اسػػهن  (5)كػػكفى تف أ فيجػػكزي  ا لمه ػػدرً اسػػهن  ا جػػاءى هَّ
 اىتٍِ. .فاعؿو  ا له درً اسهن  (6)ككفى تف أ ا يجكزي هى كى 

ٌى لى إً  ًي سبقى  لت[إ ًبوً  رادى أ فٍ إً : ](7)قىٍكليوي    .هػالػػؾو  بػػفي  البدري  عتراضً ا االذى ِ 

                                                             
هحهػػد بػػف عمػػي بػػف عهػػر: أبػػك هى ػػكر بػػف، الجٌبػػاف، أحػػد حسػػىات الػػرٌم ٌػػػ( 486( أبػػك هى ػػكر األ ػػبٍاىي)ت(1

 كعمهائٍػا األعيػػاف، جيػد الهعرفػػة بالمغػة، باقعػػة الكقػت، كفػػرد الػدٌر، كبحػػر العمػـ، كركضػػة األدب، كػاف هػػف ىػػدهاء
 تفسػػير فػػي الفػػرص اىتٍػػاز(، ك)المغػػة فػػي الشػػاهؿ)ك (،الف ػػيح شػػرح)ك (،األفعػػاؿ بىيػػة، لػػً )أعبػػاد ابػػف ال ػػاحب
 سػاعة كػؿُّ  ف ػاحبً اىػاتجرب لػً كقهػيص تٌطػرد كال تتكقػؼ الىحػك قياسػات: كبلهػً هػف(. العرب كبلـ هف الهقمكب
(، كالقفطػػي، إىبػػاي الػػركاة عمػػِ أىبػػاء الىحػػاة 6/2578اىظػػر: الحهػػكم، هعجػػـ األدبػػاء )ج .جرباىػػً هػػف رأسػػً يخػػرج
 (.1/185الكعاة )ج(، كالسيكطي، بغية 4/129(، كال فدم، الكافي بالكفيات )ج4/176)ج
 كلػػػد. كودابٍػػػا المغػػػة فػػػي إهػػػاـ: الحسػػػف أبػػػك سػػػيدي، بػػػابف الهعػػػركؼ إسػػػهاعيؿ، بػػػف عمػػػيٌػػػػ( 458ابػػػف سػػػيدي)ت ((2
 أبػي لؤلهيػر كاىقطػع هػدة، الشػعر بػىظـ كاشتغؿ ،اضريرن  كاف. بٍا فتكفي داىية إلِ كاىتقؿ ،األىدلس شرؽ (هرسيةػ)ب

ػػػك ،(الهخ ػػػص) ف ػػػىؼ كهفرداتٍػػػا، المغػػػة وداب فػػػي كىبػػػ  العػػػاهرم هجاٌػػػد الجػػػيش  العربيػػػة، كىػػػكز أثهػػػف هػػػف ٌك
 كغيػر تهػاـ، أبػي حهاسػة شػرح فػي (األىيػؽ)ك (،الهتىبػي شػعر هػف أشػكؿ هػا شػرح)ك ،األعظػـ( كالهحػيط الهحكـ)ك

(، 2/225(، كالقفطػػي، إىبػػػاي الػػػركاة عمػػػِ أخبػػػار الىحػػػاة )ج1/342. اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات األعيػػػاف )جذلػػؾ
 (.4/263األعبلـ )جكالزركمي، 

 (.7/485( ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج(3
 (.88ابف الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )ص ((4
 ( في )ط(: )يككف(.(5
 ( في )ط(: )يككف(.(6
 (.2/210شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((7
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 .يٍ يدى سً  ابفي  كى ٌي كى  [(المحكـً ) كتابً  : ]صاحبي (1)قىٍكليوي 
ًً  ؿى ًهػكلػِ فحي أ ِ الغالػبً مىػعى  ي الحهؿً فً  ف يقاؿى أ كيهكفي  [المطمكبي  منوي  قىٍكليوي: ]ال يحصؿي   ،عميػ

 ض. .كالعدـً  القميؿي  ؿى عً كجي 
ـى لىػػ وي قىٍكليػػوي: ]ألنَّػػ ًً  [ذلػػؾى  وي لىػػ ك سػػم  الثبلثػػيُّ  ذلػػؾى  ف ال يكػػكفى أ لجػػكازً  :مأى   ِ الهىػػعً لىػػإً  شػػارةه إ فيػػ

 .هستعهبلن 
ـى : ]لىػػػػ(2)قىٍكليػػػوي  ـي أى  [؛ذلػػػؾى  وي لىػػػػ ك سػػػم ـى  م: ال ىسػػػػم  (،اي  عافػػػػاؾى ) بػػػدليؿً  الثبلثػػػػيِّ  فاعػػػؿً  اسػػػتمزا

ـى  (،ازيػػدن  سػػاعدتي )كى  (، كلػػيسى  كلػػئف سػػم ػػف )أفعػػؿى ػػف الثبلثػػيِّ ال عى ( فػػرعه عى مىػػِ )أجػػرى ػػا ذكػػريي عى ػػا يػػدؿُّ هى فإىَّهى
، إىَّهىا الىزاعي ًفي أفَّ  ًً (.الىزاعي في ( أك )فاعؿو ٌىؿ تدؿُّ بالزيادًة ًإلىِ )أفعؿى  الثبلثيَّ 

( ًإلىػػى إلػػت[(3)قىٍكليػػوي  ـٍ أفَّ )آجػػرى كىػػِ ابػػفي القطػػاًع ًفػػي كتػػاًب )األفعػػاًؿ( : ]كاعمػػ ًي يقػػاؿي  (4)حى أىَّػػ
، كالفعؿي   ا.ٌى ككسرً  الجيـً  بضِـّ  كالهضارعي  ،ي بالق رً كالثاىً ، بالهدِّ  االستعهاليفً  فى هً  ي كؿٍّ فً  األكؿي  (5)ذلؾى

ػػ ا كبػػيفى يىػػا بينى : ]فرقنػػ(6)قىٍكليػػوي   (7)الطػػرؼى  فَّ أل  لػػـ يعكػػٍس  [الػػَلـً  ي مكضػػعً ًفػػ ا كانػػتٍ ذى إً ا مى
 كلِ.أ بالتغييرً 

([أى رى )قً  (أى رى قى )ف : ]مً (8)قىٍكليوي     .ياءن  الثاىيةي  قمبتً  ٍأأي(رى قً ) ًي مى  ٍ أى  مه
                                                             

ًعؿى (1 . ض(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كجي  القميؿي كالعدـً
2).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أفعؿى أك فاعؿو
ىػػص الجػػاربردم: حاعمػػـ أفَّ وجػػر فػػي هثػػؿ قػػكلٍـ: )وجػػري ا، يػػكجري، إيجػػارنا( بهعىػػِ )أجػػري ا، يػػأجري، أجػػرنا(   ((3

 (.2/210أم: أعطاي ا الثكابح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 (.1/24بف القطاع، األفعاؿ )ج( ا(4
 ( في )ـ(: )كالف ؿ(.(5
إذا اجتهعت ٌهزتاف ككاىت الٍهزة الثاىية هتحركة كسكف هػا قبمٍػا، كلػـ تكػف فػي اآلخػر كػػ)سىأَّؿ( ثبتػت الثاىيػة  ((6

ف بػيف هع إدغاـ األكلػِ فيٍػا  إذ ال يهكػف تخفيفٍػا باإلبػداؿ فرقنػا بيىٍػا كبػيف هػا إذا كاىػت فػي هكضػع الػبلـ، كال بػي
الهشٍكر  ألىٍَّا حيىئذو ت ير قريبة هف األلؼ، كال بالحذؼ  ألىًَّ ال يػدرم أىَّػً )فعَّػاؿ( بالتشػديد أك بػالتخفيؼ، فػإف 
ف تحركػت الثاىيػة كتحػرؾ هػا قبمٍػا  (، فإىَّػؾ تقػكؿ: )ًقػرىٍأمه(. كا  ا قمبت يػاءن، كهػا لػك بىيػت )قىػرىأى( هػف )ًقهىٍطػرو كاىت الهن

(، كأ ػمً كجب قمب الثاىية ياءن  إف اىكسرت أك اىكسر هػا قبمٍػا، ككاكنا فػي غيػري، كهثػاؿ لهػا اىكسػرت أكالٌهػا )جػاءو
 إعػػبلؿ أعػػؿَّ  ّـَ ثيػػ ،(جػػائي): ف ػػار ،يػػاءن  الثاىيػػة الٍهػػزة فقمبػػت الٍهػػزتيف، اجتهػػاع فكػػري ،عىػػد غيػػر الخميػػؿ )جػػائئ(

(، كأ ػػمً عىػػد الخميػػؿ )جػػامء(، قمبػػت الػػبلـ إلػػِ هكضػػع قػػاضو ) ّـَ أعػػؿَّ (، ككزىػػً )فػػاعو العػػيف، ف ػػار: )جػػاءم(، ثػػ
( بػػيف بػػيف  ألىَّػػً يمػػـز هىػػً الجهػػع بػػيف ٌهػػزتيف. كهثػػاؿ لهػػا  (. كلػػـ يجعػػؿ )جػػاءو (، ككزىػػً حيىئػػذو )فػػاؿو إعػػبلؿ )قػػاضو

يػػدـ(، ك)أىكىادـ(. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية )ج ػػة(، كهثػػاؿ لهػػا اىتفػػِ فيػػً الكسػػر )أيكى -2/211اىكسػػرت الثاىيػػة )أيهَّ
 (.3/57(، كالرضي، شرح الشافية )ج2/709، شرح الشافية )ج(، كركف الديف214

 ( في )ؾ(: )الظرؼ(.(7
 (.كالعيفً  البلـً  بيفى ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: ) ((8
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 .كالعيفً  البلـً  م: بيفى أى  [؛الصكرتيفً  بيفى ] :وي لي كٍ قى 
ف ًهػ الحا ػؿي  [هً ى آخػرً لىػإً ا يى ي قبمى التً  اليمزةي  كتحركتً  الثانيةي  اليمزةي  ف تحركتً ا  : ]ك (1)قىٍكليوي 

ػكى  ا القسـً ذى ٌى  قساـً أ ٌيػٌىػىظيري  ـى كتقػدَّ  الىحػاةي  ًي ا قالىػهى ػ)ف ًهػ ًي  ػمي أك  ،قسػاـو أ تسػعةي  كى ا   ،ي ثبلثػةو ًفػ ثبلثػةه  (بى رى ضى
ػ ،هىٍػا ربعػةو أي ًفػ ياءن  الثاىيةً  قمبي  يجبي  ًي ىَّ أفيٍا  كالحكـي  ػ :يى ًٌ ػ كاىكسػرى  الثاىيػةي  ا اىكسػرتً ذى إً  اهى ك أا ٍىػا قبمى هى
ّـَ أ فػػػتحى  ػػػ كاىكسػػػرى  ك اىفتحػػػتٍ أ ،ك ضػػػ ػػػكى  ،اٍىػػػي بقيتً ا ًفػػػككاكن  ،اٍىػػػا قبمى هى ػػػ يى ًٌ ك أ هفتكحػػػةو  بعػػػدى  ا اىفتحػػػتٍ ذى إً  اهى

 ًي  ػمي أك  (ـ، ٍيػ)إً  هكسػكرةو  بعػدى  الهكسػكرةً  هثػاؿي  ،ك هكسػكرةو أ ك هفتكحػةو أ هضهكهةٍ  بعدى  ك اىضهتٍ أ ،هضهكهةو 
ـي كاإل الىقػؿي  (2)ًي فدخمىػػ (ّـَ )أف ًهػ البػاءً  بكسػرً  (ع ػػبً )إً  هثػاؿي  كى ٌيػكى  ـه(ًهػئٍ )إً   هفتكحػػةو  ا بعػدى ٍىػكهثالي  ،بػػدؿى أ ّـَ ثيػ دغػا
ػػئً )أى   :مأى  ( ًتيػػ)أىىىىٍ  هضػػارعي  (فيػػؤً )أي  ًي  ػػمي أ (4)(فُّ )أيػػ هضػػهكهةو  ا بعػػدى ٍىػػكهثالي  ،(3)ي الشػػرحً ًفػػ كقػػد ثبتػػتٍ  (ةهَّ

 (،ّـَ )أف ًهػ البػاءً  بفػتحً  (عه بى ٍ ػ)إً  هثػاؿي  كى ٌي كى  (ـه هى )ًإئٍ  ًي  مي أك  (ـ، يٍ )أى  هكسكرةً  بعدى  الهفتكحةً  كهثاؿي  (،فُّ )يىئً  ًي جعمتي 
ارى ًكػد ذي قىػكى ( ـدً ٍيػ)أيؤى كى  (،ادـ)أىؤى  ك هضػهكهةو أى  هفتكحػةو  بعػدى  الهفتكحػةً  كهثػاؿي 

 الهضػػهكهةً  كهثػاؿي  ،ي الشػرحً ًفػ (5)
( عه بي ٍ ػ)إً  هثػاؿي  كى ٌيػكى  (ـٌ كي )إً  هكسػكرةو  كبعػدى  (،ّـَ )أي ف هً  (ـه مي )أيبٍ  هثاؿً  كى ٌي كى  (ـه هي )أيؤٍ   ؿي كاأل (ـٌ كي )أي  هضهكهةو  بعدى 
ًي  الباءً  بضِـّ  ب/162/ؽ ػ كى ٌي كى  (بٌ كي )أى  هفتكحةو  ا بعدى ٍى كهثالي  ،هى ًً  حركػةي  ىقمػتٍ  (بٌ أي أى )  ػؿي ِ كاألالهرعى  عيىػ
ا ٍىػفقمبى  ضػهةو  بعػدى  ي الهكسػكرةً ًفػ األخفػػػشي  كخالؼى  ،كيي ا قالي ا هى ذى ٌى  (،بٌ كي )أى ِ لى إً  فعادى  دغاـً اإل جؿً أل ًً ِ فائً لى إً 

 ا التف ػيؿً ذى ٌى  هحؿَّ  فَّ إ :-ايضن أ–كا كقالي  ،كؿي األ كى ٌي  كال حيحي  ،ا ياءن ٍى كقمبى  ،كسرةو  بعدى  ي الهضهكهةً ا فً كاكن 
ػػ كى ٌيػ  ك كاىػػتٍ لىػػ (6)خيػػرةى األ الػػكاكى  فَّ أل  اهطمقنػػ ا يػػاءن ٍىػػقمبي  كجػػبى  ف تطرفػػتٍ إفػػ ،هتطرفػػةن  الثاىيػػةي  لػػـ تكػػفً  اذى إً  اهى
ػفً  خيػرةي األ الٍهػزةي  بػدلتً أك مىػفى  ،يػاءن  لقمبػتٍ  ك ضهةن أ كسرةن  ككليتٍ   ميةن أ  ذلػؾى  بعػدى  ألبػدلتٍ  يً ب ػددً  ا ىحػفي يهى

ػػ كى ٌيػػ بػػداؿً اإل كجػػكبً  هحػػؿَّ  فَّ ا  ك  ،اليػػاءي  فتعيىػػتً  ،يػػاءن   كى ٍحػػىى  ف كاىػػتٍ إفػػ ،لمهضػػارعةكلػػِ األ ا لػػـ تكػػفً ذى إً  اهى
) (كى  (،ـٌ )أ هضػػػػارعي  )أىكـٌ  بٍهػػػػزةً  الهضػػػػارعةً  الٍهػػػػزةً  لشػػػػبًً   كالتحقيػػػػؽي  بػػػػداؿي اإل جػػػػازى  (فَّ )أ هضػػػػارعي  )أيىػػػػفُّ

ـى ذى إً  ،كالتاءى  كالياءى  ا الىكفى ٍى لهعاقبتً   االستفٍاـً   خػبلؿً اإل فى ًهػ كالشػارحً  اله ىؼً  ي كبلـً ا فً هى  عرؼى  ذلؾى  ا عم
ػٍي قكلى  فَّ ا  ك  ،اٍى حكاهً أ فادةً ا  ك  قساـً األ ي بيافً فً  اهى

ػ ف اىكسػرى إً  يػاءن  الثاىيػةً  قمػبي  كجػبى ] :(7) ِ مىػعى  لػيسى  [ٍػاا قبمى هى
 .ًً طبلقً إ

                                                             
(، كىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح 600( اىظػػر: ابػػف الىػػاظـ، شػػرح ابػػف الىػػاظـ عمػػِ ألفيػػة ابػػف هالػػؾ )ص(1

 (، 380(، كالهككدم، شرح الهككدم عمِ األلفية في عمهي الىحك كال رؼ )ص10/5036تسٍيؿ الفكائد )ج
ـي ... بفتًح الباًء ًهف أّـَ(: ساقط في )ؾ(.(2 ًي الىقؿي كاإلدغا  ( )فدخمى
ػػاـ(، فىقمػػت حركػػة الهػػيـ األكلػػِ إلػػِ هػػا قبمٍػػا  لتػػدغـ فػػي  ((3 ػػة( عمػػِ زىػػة )أىٍفًعمىػػةو( جهػػع )إهى ػػة(: )أىٍأًههى أ ػػؿ )أىًيهَّ

 (. 2/447الثاىية، ف ارت )أىًإهَّة(، فمهَّا اىكسرت الثاىية  ارت ياءن، ف ارت )أىًيهَّة(. اليزدم، شرح الشافية )ج
 (، ك)بيف(.( في )ط(: )أبف(، ك)أؤبف(، ك)أبىتً(4
 في )ـ(: )ذكر في الشركح(. ((5
 ( في )ؾ(: )اآلخرة(.(6
 (.213-2/212شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((7
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 .بيفى  ا بيفى ٍى ي جعمً م: فً أى  [؛ي ذلؾى فً  فَّ قىٍكليوي: ]أل 
 .الثاىيةً ي ا فً كلِ كتقريبن ي األا فً م: تحقيقن أى  [؛اليمزتيفً  بيفى  الجمعى  منوي  قىٍكليوي: ]فيمزـي 
 ،دغػاـً ِ اإلمىػعى  هقػدـه  عػبلؿى اإل فَّ أِ مىػعى  بىػاءن  م:أى   [(1)الفنػأ الثانيةً  قمبى  القياسي  قىٍكليوي: ]ككافى 

 .ًً ي هكضعً فً  ِ ذلؾى مى عى  الكبلـي  يكسيأتً 
ػػىَّ ا  ك  [محضػػةن  يػػاءن  بػػكا الثانيػػةى : ]فقمي (2)قىٍكليػػوي  ػػئً )أى  كا يػػاءى ا لػػـ يقمبيػػهى ػػ ا كاىفتػػاحً ٍىػػلتحركً   الفنػػأ (ةهَّ ا هى

 .(ِ اى شى اخٍ )كى  (،ااستطعىى  كً لى )ي ا فً هى ا كى ٍى بً  هعتدٍّ  غيري  ا عارضةه ٍى حركتى  فَّ أل  اٍى قبمى 
 .الٍهزتيفً  ِ اجتهاعً لى إً  مفيؤدً  الٍهزةً  هبلحظةى  فيًً  فَّ أ كى ٌي كى  [رَّ ا مى مَّ قىٍكليوي: ]لً 

ػػئً )أى  ي هثػػؿً ًفػػ كا الثاىيػػةى قبميػػ :(3)(الهف ػػؿً  شػػرحً )ي اؿ ًفػػقىػػ ا[كاكن  الثانيػػةً  قمػػبي  قىٍكليػػوي: ]كجػػبى   (ةهَّ
 أ/163، /ؽلػؼي األ ف يتحػرؾى أ ال يهكػفي  ًي ألىَّػ  يً لتعػذرً  ( ـو دى ٍيػكى )أي  ي هثػؿً ًفػ كا ذلػؾى كلػـ يفعميػ ،اٍى حركتً  باعتبارً 
ػػ كال يكػػكفي  ػػإا ٍىػػا قبمى هى ػػ حركػػةً  ا باعتبػػارً ٍىػػقمبي  كجػػبى ف ،اال هفتكحن ػػىَّ ا  ك  ،اٍىػػا قبمى هى (  ـى ادً كى )أى ي ًفػػ كا ذلػػؾى ا لػػـ يفعميػػهى

ًي  ًً  ألىَّػ ػا يهكػفي ردُّيي إليػ ٍىػا هى ٌيـ هحػافظكفى عميٍػا، كلػيسى قبمى ٍىا كى ٍيـ لك قمبكٌيا ألفنا لذٌبى حركتي ػا–ألىَّ  -أيضن
ًي  ٌي يهى فً  ا ثبتى ِ هى مى عى  فتحةه، فكجبى حهمي  اىتٍِ. .اا كاكن فقمبكٌى  (ـه دً يٍ كى )أي  كى ٌي كى  ،هىًً  كى ا 

ي ًفػػ ال هكجػػكدةن  ي الجهػػعً ًفػػ حادثػػةن  الٍهػػزةي  ف تكػػكفى أهعىػػاي  (5)[كػػذلؾى ا ىىػػمفردي  : ]كلػػيسى (4)قىٍكليػػوي 
ػكى  ي الكاحػدً ًفػ  ػميةن أ كاىػتٍ  سػكاءي  ،الكاحدً  (شػ)ف  ًهػالى  (كتي أى شىػ)ف ًهػ (ةو يى ائً شىػ)ي ا ًفػهى ػ ك هىقمبػةن أ ،(6)ئتي ف عى

ػػكى  يٍّ  ػمأ ػػكى  لػػؼً األ بعػدى  ي الكاحػػدً ًفػػ كاقعػةن  كاىػػتٍ  كسػػكاءه  (،ةو يىػئً اجى )ي ا ًفػػهى ًٍ ا هى ػفي ػػكى  ،ال كأى ا هى  (،وةو رٍ ًهػػ)ي ا ًفػػهى
ٍىػ فػالجهعي  ًً مىػا عى في ػ) القيػاسً  ِ كجػ فػػي  (8)الحريػرمُّ  (7)ًي كجعمىػ (،اايىػرى هى ) :القيػاسً  ِ غيػرً مىػكا عى كقػد قػالي  (،اءو رى هى

                                                             
مىِ ... أىم ألفنا ) ((1  (: ساقط في )ـ(.اإلدغاـً  عى
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًإلىِ اجتهاًع الٍهزتيًف(.(2
 (.2/347)ج( ابف الحاجب، شرح الهف ؿ (3
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كقعٍت ًإلخ. ض(.(4
ههػػا اجتهعػػت فيػػً ٌهزتػػاف هتحركتػػاف )خطايػػا(، كأ ػػمً )خطػػائي(، قمبػػكا اليػػاء ٌهػػزة كهػػا فػػي )قبائػػؿ(، ف ػػار  ((5

، ف ػػار )خطػاءء( بٍهػػزتيف، فقمبػكا الثاىيػػة يػاء  الىكسػػار هػا قبمٍػػا ف ػػار )خطػائي(، فقمبػػت اليػاء ألفنػػا، كالٍهػزة يػػاءن 
ـ   ك هذٌب سيبكيً، أهَّا هذٌب الخميؿ فأ مً )خطامء( فقدهكا الٍهزة عمِ الياء، ف ار )خطائي(، ثيػ )خطايا(، ٌك
طىاًئًئي، بتحقيؽ  فعؿ ها قيؿ، كهذٌب سيبكيً أقيس كأ ح لها ىقؿ عف العرب الهكثكؽ بعربيتٍـ: المٍـ اغفر لي خى

(، 2/448خميػػػؿ لػػػـ يكػػػف لػػػذلؾ كجػػػً. اليػػػزدم، شػػػرح الشػػػافية )جالٍهػػػزتيف، فمػػػك كػػػاف )خطايػػػا( هقمكبػػػة كهػػػا ذكػػػر ال
 (.216-2/215كشاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( في )ط(: )شيث(.(6
 في )ط(: )جعؿ(. ((7
ٌػ( القاسـ بف عمي بف هحهد بف عثهاف، أبك هحهد الحريرم الب رم: األديػب الكبيػر،  ػاحب 516( الحريرم)(8

اـ الخكاص(، ك)همحة اإلعراب(، سهَّاي )هقاهات أبي زيد )الهقاهات(   ػدكر)ك السركجي(. كهف كتبً )درة الغكاص في أٌك
 (،ديػكاف) في حسف شعر كلً. الغزكلي عىً ىقؿ (،البياف تكشيح)ك ،التاريخ في (ال دكر زهاف كفتكر الفتكر زهاف
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ٌيػػ، بسػػديدو  ا كلػػيسى لحىنػػ (1)(الخػػكاصِّ  ي لحػػفً ًفػػ الغػػكاصً  ةً درَّ ) ًً  فقػػد جػػاءى ، القيػػاسً  خػػبلؼي  كى بػػؿ   ،السػػهاعي  بػػ
 :ؿى يػػق ا جهعػػتى ذى إفػػ (،ةه يىػػأى رٍ هً )ا ٍى  ػػمي أف ،الرؤيػػةً  فى ًهػػ (ةه مىػػعى فٍ هً ) (وةه رٍ ًهػػ)كى  ،كثيػػره  ًي ىَّػػأ (2)ال ػػحاحً   ػػاحبي  ذكػػرى 
(،ارى هى ) :كقيػؿى  ،ي الى ػبً ًفػ حى ك ػحِّ  (،ءو ارى هى ) :كقيؿى  (،جكارو ػ)كى  كالجرِّ  ِ الرفعً مى عى  عؿَّ أ ّـَ ثي  ًئي(،راهى ) كال  ئػيى

ػػا كى ٍىػكفتحي  يػاءن  ٌهػزةو  بػداؿي إ يجػكزي  ػفً  ا فعػؿى هى ًً  ا ىحػفي يهى ػػإً   ي الجهػعً ًفػ الٍهػزةً  عػركضً  لعػػدـً  كذلػؾى  ،فيػ ًٌ  يى ذ 
ي ًفػ الٍهػزةً  كجػكدى  فَّ أف هً  ايي ا ذكرىى هى كى  ،الكاحدً  الجهعً  لتشاكؿً   اٍى سبلهتي  ا كجبتٍ ٌى فمكجكدً  ،ي الكاحدً فً  سابقةه 
ّـَ  فَّ اِ لىػإً  احتيػاجو  ف غيػرً ًهػ يً بهجػردً  كػاؼو  فػالجهعي  ،اٍى ل حتً  سببه  الكاحدً  ًً إ يضػ  بعػدى  ي الكاحػدً ا ًفػٍىػككىي  ليػ

 .ًً ي هكضعً ا فً هكررن  الشارحً  ي عبارةً فً  ا كقعى هى كى  ،لؼو أ
 ض. .(3)لخإً  ا كقعتٍ هى  قياسى  فَّ أ كى ٌي كى  [ا قيؿى مى  بوً  فعؿى  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
 .(4)ك زيدو بي أى  ًي ىقمى  [العربً  فً عى  ا نقؿى مى قىٍكليوي: ]لً 
 ٌهػزتيف بخػبلؼً  الجتهػاعً   ًً ِ هذًٌبػمىػعى  يى  هقتضػالى  ًي م: ألىَّػأى  [؛كجػوه  (5)لذلؾى  ـ يكفٍ ]لى قىٍكليوي: 

ًً  هذٌبً  يػٍػ سػًػيػػبىػػكى
(6). 
 .بٍهزتيفً  (8)ًئًئي(اطى خى ػ)م: لً أى  [؛كجوه  لذلؾى  ـ يكفٍ : ]لى (7)قىٍكليوي 
ػ  ى د صػحَّ قى  وي ف نَّ : ](9)قىٍكليوي  ػ [القػراءً  فً عى ػ التسػٍيؿي  حَّ  ى ف ًهػك كى عهػرو  يكأًبػ كثيػرو  كابػفً  ىػافعو ف عى

ٍي  -ايضن أ– كجاءى ، ـًٍ طرقً  أكثرً     .الىحاةً  كقكؿً  بداؿي ـ اإلعى

                                                                                                                                                                               

 كىسػػبتً. بالب ػػرة ككفاتػػً( الب ػػرة فػػكؽ بميػػدة) بالهشػػاف هكلػػدي. العمػػـ غزيػػر ال ػػكرة دهػػيـ ككػػاف(. رسػػائؿ ديػكاف )ك
(، 1/419اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات األعيػػاف )ج .الفػػرس ربيعػػة إلػػِ يىتسػػب ككػػاف. بيعػػً أك الحريػػر عهػػؿ إلػػِ

 (.5/177(، كالزركمي، األعبلـ )ج4/295كالسبكي، طبقات الشافية الكبرل )ج
اـ الخكاص )ص(1  (.201( الحريرم، درة الغكاص في أٌك
رم، ال حاح (2  (.6/2349)ج( الجٌك
 (.2/216( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(3
(، كابػػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح 1/492. الزهخشػػػػرم، الهف ػػػػؿ )جعهػػػػً ابػػػػف ادكردَّ  هحً السَّػػػػ ركاٌػػػػا أبػػػػك زيػػػػد عػػػػف أبػػػػي ((4

 (.5/281الهف ؿ)ج
 ( )لذلؾ(: ساقط في )ط(.(5
 (.4/337(، ك)ج3/553سيبكيً، الكتاب )ج ((6
 ك)ـ(: إلِ قكلً: )بٍهزتيًف(.( ساقط في )ؾ(، (7
ي هخالؼ لقكاعد الٍهزة الهتكسطة، كال كاب ها أثبتىاي. ((8  في )ط(: )خطاءءم(، ٌك
اعترض عمِ قكؿ الىحكييف أىًَّ يجب قمب الثاىية ياء إف اىكسر ها قبمٍا أك اىكسرت، فإىًَّ قد  ح عف القراء  ((9

، كيجػاب  ػا، كقػكلٍـ أكلػِ هػف قػكؿ الىحػاة لهػا هػرَّ جعؿ الٍهزة الثاىية بيف بيف في ىحك )أئهة(، ك ح التحقيؽ أيضن
( أفَّ القيػػاس يقتضػي ذلػؾ، كهػػا خالفػً شػاذ يحفػػظ كال  عىػً بػأفَّ هػػراد الىحػاة هػف قػػكلٍـ: )قمػب ٌػذي الٍهػػزة يػاء همتػـز

يقاس عميً  لجكاز أف يككف هخالفنا لمقيػاس كال يكػكف هخالفنػا لبلسػتعهاؿ، فالىحػاة قػالكا: الشػاذ عمػِ ثبلثػة أضػرب: 
كد، شػػاذ عػػف القيػػاس، كالثػػاىي: شػػاذ عػػف االسػػتعهاؿ، الثالػػث: شػػاذ عىٍهػػا جهيعنػػا، كاألكالف هقبػػكالف، كالثالػػث هػػرد



331 
 

ػٌي يػً كغيري ي كافً ًفػ (2)شػريحو  كابػفي  ،يً ادً رشىػإي فً  (1)ك العزُّ أبي  عميًً  ىصَّ  ػ التحقيػؽي  ك ػحَّ  ،اهى  ف ابػفً عى
 .كالكػسائػػػيِّ  كحهزةى  كعا ـو  عاهرو 

ػػ: ]لً (3)قىٍكليػػوي  ػػا مى ػػعى ـ ًٍ كلػػىقمً  ،الىحػػاةً  فى ًهػػ فضػػػؿي أك  عػػدؿي أـ ًٍ ف كػػكىً ًهػػ [رَّ مى ٌيػػهَّ ػػػ هع ػػكـه  كى ف  ف عى
 .ض .الكذبً 

 ]الرجز[ :ًي لي كَّ أ [الشاعرً  قكؿي  ي:انً الثَّ  كمثاؿي ] :وي لي كٍ قى  
مَّػػػػػػػػػػػػػػػػى  كىثىبنػػػػػػػػػػػػػػػػا شىػػػػػػػػػػػػػػػػماالن  الػػػػػػػػػػػػػػػػذٍّنىابىاتً  خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  كأيَـّ   بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكٍ  كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكعى أىٍقرى
(4) 

اؿو  (6): كأيَـّ الشاعرً  : ]قكؿي (5)قىٍكليوي   بىا أىكٍ  كىيىا أىٍكعى  :ًي قبمى  [أىٍقرى
مَّػػػػػػػػػػػػػػػػى  كىثىبنػػػػػػػػػػػػػػػػا شىػػػػػػػػػػػػػػػػماالن  الػػػػػػػػػػػػػػػػذٍّنىابىاتً  خى

ػ)ي ًفػ كالضػهيري  ،الكحشػيَّ  ا الحهػارى ٍىػبً  ي ػؼي  هرجػزةو  ف ق يدةو هً  لمعجاجً  كالبيتي    (اتي اىى بى الػذِّ )كى  ،ًي لىػ (7)(بلَّ خى
ـي  :كهكحػػدةو  كىػػكفو  ،الهعجهػػةً  بفػػتحً  ػػىى )ل كيػػركى  ،ًً بعيًىػػ هكضػػعو  اسػػ ػػ)كى  (،اتً ابى ىى ِ الػػذِّ حَّ  ،ثػػافو  هفعػػكؿه  (االن هى شى
ًي  قريبػػةن  شػػهاؿو  ىاحيػػةى  اتً ابى ىى الػػذِّ  ِ جعػػؿى كالهعىىػػ ،ام: قريبنػػأى   ًي تي  ػػفى  :كالهثمثػػةً  الكػػاؼً  بفػػتحً  (ابنػػثى كى )كى  ي ًفػػ هىػػ

                                                                                                                                                                               

ذى ﴿كهثػػػػاؿ األكؿ: كقكلػػػػً تعػػػػػالِ:  ـي  اٍسػػػػتىٍحكى ًٍ مىػػػػػٍي ػػػػٍيطىافي  عى [، فالقيػػػػػاس قمػػػػب حػػػػػرؼ العمػػػػة ألفنػػػػػا، 19]الهجادلػػػػة:  ﴾الشَّ
 كاالستعهاؿ بخبلفً، كهثاؿ الثاىي: قكؿ العجاج: ]الرجز[

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاالن  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذِّىىابىاتً  خى  كىثىبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  كأيّـَ   ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍكعى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكٍ  كى  أىٍقرى
 : ]الطكيؿ[الطٍكم الخرؽ ذمكاالستعهاؿ )كٍي(، كهثاؿ الثالث: قكؿ  

يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخرجي   ىاًفقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اليىٍربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعى  كى
 

ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًريً  كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ةً  ذك جي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيخى  اليىتىقى َّ
ػػػك شػػاذ فػػػي القيػػػاس كالسػػهاع. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػافية، شػػػرح الجػػػاربردم   فأدخػػؿ )اؿ( التعريػػػؼ عمػػِ الفعػػػؿ، ٌك

 (.218-2/217)ج
)ت( (1 ٌػػػ( هحهػػد بػػف الحسػػيف بػػف بيىػػدار، أبػػك العػػز القبلىسػػي الكاسػػطي: هقػػرئ العػػراؽ فػػي ع ػػري. 521القبلىسػػيُّ

 هكلػػدي ككفاتػػً بػػػ)كاسط(. هػػف كتبػػً )إرشػػاد الهبتػػدم كتػػذكرة الهىتٍػػِ( ًفػػي القػػراءات العشػػر، ك)رسػػالة فػػي القػػراءات
(، كابػف الجػزرم، غايػة الىٍايػة 3/4القراءات. اىظر: ال ػفدم، الػكافي بالكفيػات )ج يفً ( الكبرل الكفاية)ك ،(الثبلث

 (.6/101(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/128في طبقات القراء )ج
ٍيىػيُّ  ((2  هػػف. إشػبيمية أٌػؿ هػف ت،بػالقراءا عػالـ: ا عبػد أبػك الرعيىػٌي، أحهػد بػف شػريح بػف حهػدٌػػ( ه476)تالرُّعى

(، كالزركمػي، األعػبلـ 2/153. اىظر: ابػف الجػزرم، غايػة الىٍايػة فػي طبقػات القػراء )جتالقراءا في( الكافي) كتبً
 (.6/158)ج
بىا(.(3  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىٍك أىٍقرى
 (.4/466(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج2/384اىظر: سيبكيً، الكتاب )ج ((4
 ساقط في )ؾ(، ك)ـ(. ( )قكلً(:(5
بىا(: ساقط في )ط(.( )كأيّـَ (6 ٍىا أىٍك أىٍقرى  أىٍكعىاؿو كى
 في )ـ(: )خمِ(. ((7



334 
 

ػػ ػػكٍ أى  ّـَ أي كى ] :ًي كقكليػػ ،يً كً دٍ عى ٍى )كى  ،اتً ابى ىى ِ الػػذِّ مىػػا عى عطفنػػا ٍى ى ػػبي  كيجػػكزي  ،كخبػػره  هبتػػدأه  [اٍىػػكى  اؿو عى  الجبػػؿي  (:ةي بى ٍضػػال
 .رضً ِ األمى عى  الهىبسطي 

 .لبلستعاىةً  الباءي  [ةً يحى الشٍّ : ]بً (1)قىٍكليوي 
ػػ(2)قىٍكليػػوي  ًً يقتًضػػ مالػػذً  [الثانيػػةً  اليمػػزةً  كا حػػذؼى : ]التزمي   ػػؿي األ :ف يقػػاؿى أ ال ػػحيحي  الىظػػري  ي

ػػ ككػػافى  ،تثقاؿً سػػلبل كا الثاىيػػةى ـ حػػذفي ٍيػػىَّ إ ّـَ ثيػػ ،فهفتكحػػةو  هضػػهكهةو  ،بٍهػػزتيفً  (كػػـرأى أي ) ػػأ ِ ذلػػؾى هقتضى كا ف يفتحي
ػػ بعػػدى  ػػكى  فقػػطٍ  ا ثبلثػػةه ٌى بعػػدى  فَّ أل  الهضػػارعةً  ا ٌهػػزةى ذى ٌى ػػهى ًى رادي أـ ٍي كلكػػىَّ  (،بي رً ٍضػػ)أى ي كا ًفػػا فتحي  بإبقػػاءً  كا التىبيػػ

 .رباعي،  ًي ىَّ أِ مى عى  الضهةً 
 .يي كحدى  لمهتكمـً  ا كافى ذى إً  (فعؿى )أ هضارعً ف م: هً أى  [؛(ـي رً كٍ )أي  ف نحكً قىٍكليوي: ]مً 
 الهضػػػارعى  فَّ أل   تحػػػذؼي بلى فىػػ الهضػػػارعةً  كلػػِ حػػػرؼي األ فَّ كأل ،ا[نيىػػػمً  نشػػػأى  الثقػػػؿى  فَّ قىٍكليػػػوي: ]أل 

 .ِ الهحذكؼً مى عى  كلِ تدؿُّ األ ضهةى  فَّ كأل :يي كغيري  (3)الشريؼي  قاؿى  ،اٍى ائً فباىت ييىتفً ب/ 163/ؽ
ـي  -ايضن أ– ؿى هً ا حي هَّ هً  [(وي اتي كى خى )أى  ؿى مً حي  َـّ قىٍكليوي: ]ثي  ـي  الفاعػؿً  عميً اسػ ًي هً  الهفعػكؿً  كاسػ ي ًفػ قػاؿى  ،ىػ

ػػهَّ كً  :(4)لتسػػٍيؿ(ا) ي ال ًفػػإ  تثبػػتي الى كى  ،ًً كهفعكًلػػ ًً فاعًمػػ يكاسػػهى  ًً ف هضػػارعً ًهػػ (فعػػؿى )أ ٌهػػزةً  حػػذؼي  ا اطػػردى هى
 :(5)الراجزً  قكؿً  ًإلىِ ا استثىايي هى بً  شارى أك  .اىتٍِ .هستىدرةو  ك كمهةو أى  ضركرةو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألىفٍ  أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  ف نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ييؤٍكرىمى
ًي    :(6)كقىٍكلي

                                                             
1).) ًي رباعي، مىِ أىَّ  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
( اعترض عمِ الىحاة أىٍَّـ قالكا: كجب قمب الٍهزة الثاىية كاكنا إف لـ يكف ٌي كال ها قبمٍا هكسكران، فإىٍـ التزهكا (2

( بٍهػػزتيف هفتػػكحتيف  ألفَّ حػػركؼ الهضػػارعة ٌػػي حػػػركؼ  حػػذؼ الٍهػػزة الثاىيػػة هػػف (، كأ ػػػمً )أأكػػـر ىحػػك )أيٍكػػًرـى
ّـَ حهػػؿ  ػػا  ألفَّ الثقػػؿ ىشػػأ هىٍػػا، ثيػػ ػػكا اجتهػػاع ٌهػػزتيف، فحػػذفكا الثاىيػػة لزكهن الهػػاض بزيػػادة حػػرؼ الهضػػارعة، فكٌر

أكيدـ، كأكادـ(، لكفَّ االسػتعهاؿ فيػً أخكاتً عميً،  كيجاب عميً بأفَّ هراد الىحاة أفَّ القياس يقتضي القمب كها في )
 (.2/219/220بخبلؼ القياس. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 (.2/712( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
 (.313( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(4
 هخالفة اٍى لكىَّ  األ ؿ، عمِ جاءت قد الكمهة ٌذي فإفَّ  (،يؤكـر) :قكلً فيً كالشاٌدالبيت ألبي حيَّاف الفقعسي،  ((5

. الكمهػػة أكؿ فػػي هتػػكاليتيف ٌهػػزتيف كجػػكد اسػػتثقمكا ـٍيػػألىَّ  ( أفعػػؿ) هضػػارع هػػف الٍهػػزة يحػػذفكف ـٍيػػألىَّ   لبلسػػتعهاؿ
(، كابػػف السػػراج، 2/98اىظػػر: السػػهيف الحمبػػي، الػػدر اله ػػكف فػػي عمػػـك الكتػػاب الهكىػػكف، كالهبػػرد، الهقتضػػب )ج

(، 1/12(، كابػػػػف األىبػػػػػارم: أبػػػػػك البركػػػػػات، اإلى ػػػػاؼ فػػػػػي هسػػػػػائؿ الخػػػػػبلؼ )ج3/115الىحػػػػػك )جاأل ػػػػكؿ فػػػػػي 
 (.4/58كالرضي، شرح الشافية )ج

ٍثفىٍيف، كالشػاٌد فػي قكلػً: )الهجاشػعي خطػاـالبيت ل ((6 ػك هشػابً لشػاٌد السػابؽ لػً، ييػؤى  جػاء (،ييٍثفىػٍيفى ) كالقيػاس(، ٌك
ي ،األثافي: (ال اليات، ك)الشعر لضركرة  الهٍجكر األ ؿ عمِ  القػدر كيكضػع الىار هكقد حكؿ تيثبَّتي  أحجار ٌك

 عمػيٍف لتيكضع ييثىبٍتفى : (ييٍؤثىفىٍيفً ).  اليات فٍي ،اسكٌدت حتِ أيحرقت :أم  بالىار األثافي ٌذي أ ميت كقد عميٍا،
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًليىاتو  صى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىٍثفىٍيف كىكىمى
 :مأى   اٍىػبفتحً  (به ىىػرٍ ؤى هي  كسػاءه )كى  ،راىػبً األ م: كثيػرةي أى   الىكفً  بكسرً  (ةه بى ىً رٍ ؤى هي  رضه )أ :ـًٍ لِ قكلً ا  ك  ،اد سبقى قى كى  

 ا.ٌى  كري  فيًً  :كقيؿى  ،راىبً األ بكبرً  ًي  كفي  خمطى 
 .هفتكحةن  ياءن  ا هفردةن ٍى ككىً  حاؿى  الٍهزةً  قمبى  :مأى   (2)[ا الحكـى ذى : ]ىى (1)قىٍكليوي 

 .الطاءً  كسككفً  ،الهيـً  بفتحً  كى ٌي  [(3)كً طٍ المى  فى قىٍكليوي: ]مً 
،ىحػك  اعتبػاره  يي كي ٍحػىى كى  ا العهػؿي ذى ٌىػ [هً خػرً آى لىػإً  ياءن  الكاكي  قىٍكليوي: ]قمبتً    الػكاكً   قمػبى الن كَّ أا كاعتبػرى  م،

ػػىَّ ا  ك  ،بػػالتغييرً  (4)كلػػِأ كى ٌيػػكى  ،ا طػػرؼه ٍىػػىَّ أل م أِ ر مىػػعى  (اايىػػطى خى ) ي ىحػػكً ًفػػ يػػاءن  الٍهػػزةً  قمػػبً  اعتبػػاري  ا تػػأخرى هى
 ًً يػٍػ سػًػيػػبىػػكى
 .ٌهزةن  الياءً  بقمبً  ا يتحقؽي هى ىَّ إ كى ٌي كى  ،الٍزتيفً  اجتهاعي  ًي هقتضيى  فَّ أل  (5)

 ض. .البكري  كى ٌي كى  (،اءرى ذٍ عى ) جهعي  [(لارى ذى عى )ي ا فً مى : ]كى (6)قىٍكليوي 
ًً  ا قمبى هَّ م: هً أى  ؛[(اايى طى خى ) نوي مً قىٍكليوي: ]كى   .هفتكحةن  ياءن  لؼً األ بعدى  بالهكاقعةً  الهفردةي  الٍهزةي  في
 .ض .الفن أ كالياءً  هفتكحةن  ياءن  الٍهزةً  ف قمبً هً  [رَّ ا مى مى  فيوً  عمؿى  َـّ قىٍكليوي: ]ثي 

                                                                                                                                                                               

اىيػة زائػدة لتأكيػد لمتشػبيً، . كفي البيت شاٌد ىحكم في قكلً: )ككها(، حيث اعتبر بعض الىحاة أفَّ الكاؼ الثالقدر
(، 1/32. اىظػػر: سػػيبكيً، الكتػػاب )جهثػػؿ بهعىػػِ اسػػـ ٌػػي كالثاىيػػة األكلػػِ، ٌػػي لمتأكيػػد الزائػػدة فَّ إ كقػػاؿ الػػبعض:

(، 4/59(، كالرضػي، شػرح الشػافية )ج3/115(، كابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج2/97كالهبرد، الهقتضب )ج
 (.11/261)جكأبك حياف، التذييؿ كالتكهيؿ 

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هفردةن ياءن هفتكحةن(.(1
التـز قمب الٍهػزة حػاؿ ككىٍػا هفػردة كلػيس هعٍػا ٌهػزة أخػرل يػاءن هفتكحػة فػي بػاب الجهػع الػذم لػيس فػي هفػرد  ((2

يػػاء الهكسػػكر هػػا ألػػؼ ثاىيػػة بعػػدٌا ٌهػػزة أ ػػمية أك هبدلػػة أك ألػػؼ ثالثػػة بعػػدٌا كاك، كػػػ)هطايا(  السػػتثقاؿ الٍهػػزة كال
ػػػا–، هػػػف ٌػػػذا البػػػاب ف كاك  ألفَّ اليػػػاء أخػػػؼ هػػػف الػػػكاكقبمٍػػػا، فخففػػػت الٍهػػػزة بقمبٍػػػا يػػػاء دك  )خطايػػػا( عمػػػِ  -أيضن

القػكليف، عمػػِ قػػكؿ سػػيبكيً  ألىَّػً بعػػد اىقػػبلب الٍهػػزة الثاىيػة يػػاءن ي ػػير )خطػػاءم(، كعمػِ قػػكؿ الخميػػؿ  ألىَّػػً يقػػدـ 
تيف، في ػير )خطػاءم(، ثَّػـ عهػؿ فيػً ىفػس عهػؿ )هطايػا(. ركػف الػديف، الٍهزة عمػِ اليػاء هػف غيػر اجتهػاع الٍهػز 

 (.714-2/713شرح الشافية )ج
)الهطػػػك(: إسػػػراع الدابػػػة فػػػي السػػػير، كهىػػػً )هطايػػػا(، كأ ػػػؿ )هطايػػػا(: )هطػػػايك(، قمبػػػت الػػػكاك يػػػاءن  لتطرفٍػػػا  ((3

جهػع ٌهػػزة كهػػا فػػي )قبائػػؿ(، ف ػػار كاىكسػار هػػا قبمٍػػا، ف ػػارت )هطػػايي( بيػاءيف، فقمبػػكا اليػػاء الكاقعػػة بعػػد ألػػؼ ال
)هطػػاءم(، فاسػػتثقمكا اليػػاء بعػػد الكسػػرة عمػػِ الٍهػػزة، فأبػػدلكا هػػف الكسػػرة فتحػػة، كهػػف اليػػاء ألفنػػا كهػػا فػػي )عػػذارل(، 
ف ػػار )هطػػاءا( بٍهػػزة بػػيف ألفػػيف، كالٍهػػزة قريبػػة هػػف األلػػؼ، فكأىَّػػؾ جهعػػت بػػيف ثػػبلث ألفػػات، فقمبػػت الٍهػػزة يػػاءن، 

 (.223-2/222هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ف ار )هطايا(. شاٌيف،
 ( )باالعتبار(: زائد في )ـ(.(4
 (.4/390(، ك)ج3/553سيبكيً، الكتاب )ج ((5
6).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالضُـّ كالسككفي
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 .كالسككفي  كالضُـّ  كالكسري  الفتحي  يى ًٌ  [حكاؿو أ ربعةي أا يى ]كقبمى : (1)قىٍكليوي 
 ـ.ٌي كغيري  (2)فك كالككفي عاهرو  ابفي  أى قر  ًً بً  ا[يى يقي تحقً  يجكزي  وي نَّ إ َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
ػيً ي اجتماعً ًفػ الثقؿً  فى مً  ا يمزـي مى قىٍكليوي: ]لً  ػأى  تخفيػؼي  م: فجػازى أى  ا[؛مى ًٍ دى حى  كتخفيػؼي  ،ًي ا لىػا دفعنػهى ي

ػػأ–خػػرل األ ػػلىػػإً  ي التقريػػبً ًفػػ ا كال حاجػػةى ٍىػػيفً تخفً  جػػكازي  ـى د تقػػدَّ قىػػكى  ،كػػالهىفردةً  ا حيىئػػذو ٍىػػألىَّ   -ايضن  يي ا ذكػػرى ِ هى
ٌيػ التحقيػؽً  ا لػيس بجػكازً هى ًٌ دً حى أى تخ يص  فَّ أِ مى عى  يي ا بعدى هى لً  ًً لهىافاتً   التحكـً  فى هً  الشارحي   حػدً أ فعػؿي  كى بػؿ 

ًً فً  كال تحكـى  ،الجائزيفً   .فميتأهؿٍ  ،ي
ػ لػك  ػحَّ  ًي ىَّػ: إد يقاؿي قى  [ـه كَّ حى : ]تى (3)قىٍكليوي  ا هى ًٌ حػدً أ فػرادً إ بػبطبلفً  القػكؿي  لػزـى  ف الػتحكـً عػِ ًهػا ادَّ هى

ػهى  ِ بطبلفً مى عى  دليؿه  كفيًً  ،ذلؾى  جكازى  كلكف سيذكري  ،بالتخفيؼً  ػىَّ ا  ك  ،الػتحكـً  فى ًهػ ًي ا زعهى ا ٍىػفً لهخفً  ا الحجػةي هى
ٍي بلن كى  فَّ أ  .شدُّ أ حيىئذو  الثقؿى  فَّ أل  ِكلى أى  ا بؿٍ ٌى غيرً  عى هى  ا اجتهعتٍ ذى إً  فكذلؾى  ،اٍى يفي تخفً  لجازى  اىفردتٍ  كا لى هى  هى

ػػًٍ يفً بتخفً  ى[كلىػػاأل  تخفيػػؼى  كك عمػػرو بيػػأى  قىٍكليػػوي: ]فاختػػارى  ػػأ– أى قػػر  ا بالحػػذؼً هى  ي الهتفقتػػيفً ًفػػ -ايضن
ػػػ لَِٕااااءُ ﴿ كى ٍحػػػا ىى كضػػػه   ،(5)﴾ُكْىااارُمْ  َّلِنْ  ٌَاااُؤَ ءِ ﴿ كى ٍحػػػا ىى ككسػػػرن أ/ 164، /ؽ(4)﴾أََحاااَذُكمُ  َجااااءَ ﴿ كى ٍحػػػا ىى فتحن َْ  أَ

 ،الثاىيػةى  فخفػؼى  ،ي الهختمفتيفً فً  يً هختارً  بخبلؼً  أى قر  ًي لكىَّ  ،يي غيري  ي القروفً فً  كليسى  ،حقاؼً ي األفً  (6)﴾أَُلَوِكَ 
:الجعبر  قاؿى  ػأفى  ،الحػرفيفً  بتهاثؿً  حركتيفً  تهاثؿى  ًى شبَّ  ًي ألىَّ  مُّ ػ ،(7)ِكلىػاأل ؿَّ عى  ِ تخفيػؼً لىػإً  ا  ػارى ا اختمفىػفمهَّ

ػمىػعى  (8)كال يردي  .اىتٍِ .الثاىيةً  ًي  ا تقػدـى ِ هى  فَّ أل  (9)﴾أَأَْواَزْسذٍَُمْ ﴿ ي ىحػكً ًفػ الثاىيػةى  ًي تسػٍيمي  ي الهتفقتػيفً ًفػ عىػ

                                                             
ي اثىا عشر قهسنا، هفتكحػة كقبمٍػا أربػع أحػكاؿ، ككػذا الهضػهكهة –إذا ٌهزتاف في كمهتيف  ((1 فإىَّػً  -كالهكسػكرةٌك

ف أهػػػر ذلػػؾ، كيجػػػكز تخفيفٍهػػا، بحيػػػث  هػػػا  ألفَّ عػػركض اجتهاعٍهػػػا فػػي كمهتػػػيف ٌػػكَّ يجػػكز تحقيقٍهػػا  أم: إبقاٌؤ
ػا،  تخفؼ األكلِ عمِ قياس هػا يقتضػيً تخفيفٍػا اىفػرادنا، كالثاىيػة عمػِ قيػاس هػا يقتضػيً تخفيفٍػا اىفػرادنا أك اجتهاعن

(، تقمب ا ألكلػِ يػاءن، هثػؿ: )هائػة(، كالثاىيػة تجعػؿ بػيف بػيف هثػؿ: )لػؾى أبػكؾ(، أك تقمػب ففي ىحك )رأيتي قارئى أبيؾى
ّـَ اختمفػػػكا،  كاكنا هثػػؿ: )أكادـ(، كفػػي ىحػػػك )اقػػرأ أيػػػة( تقمػػب األكلػػِ ألفنػػػا كتسػػٍؿ الثاىيػػػة، كيجػػكز تخفيػػؼ إحػػػداٌها، ثيػػ

ثمػػيف فػػي ىحػػك )ديىػػار، كديػػكاف( فاختػػار أبػػك عهػػركو تخفيػػؼ األكلػػِ  ألفَّ الثقػػؿ باجتهاعٍهػػا، هثػػؿ هػػا أبػػدلكا أكؿ اله
حػػرؼ لػػيف، كاختػػار الخميػػؿ تخفيػػؼ الثاىيػػة  ألفَّ الثقػػؿ إىَّهػػا يح ػػؿ عىػػدٌا، ككيفيػػة تخفيػػؼ إحػػداٌها تكػػكف عمػػِ 
قياسػػػٍا فػػػػي التخفيػػػػؼ لػػػػك اىفػػػردت، سػػػػكاء اتفقتػػػػا أـ اختمفتػػػػا. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػػافية، شػػػػرح الشػػػػيخ األى ػػػػارم 

 (.226-2/224)ج
 ف(.( في )ط(: )الككفيي(2
 (.أشدُّ  حيىئذو ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )( ساقط في )(3
 [.61ىعاـ: ( ]األ(4
 [.31بقرة: ( ]ال(5
 [.32( ]األحقاؼ: (6
 في )ط(، ك)ؾ(: )األكؿ(. ((7
 في )ـ(: )أثر(. ((8
 [.10[، ك]يس: 6( ]البقرة: (9
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ِ مىػعى  كمهتػيفً ف ًهػ ي الهتفقتػيفً ًفػ كالكػبلـي  كاحػدةو  ي كمهػةو ًفػ ِ الهتعمهػيفى مى ا عى تقريبن  اءً القرَّ  عرؼً  باعتبارً  ذلؾى 
سى كلػػي يً هختػػارً  ا بخػػبلؼً هطمقنػػ أى رى د قىػػك قىػػا عهػػرو بىػػأى  فَّ إ :د قيػػؿى ً قىػػىَّػػأ

ػػكى  التخفيػػؼى  فَّ أل  بشػػيءو  (1) ي ًفػػ ا يكػػكفي هى
 .بالحذؼً  ككفي ي لتسٍيؿً ا

 ،(3)(هميػػػتي )أ ي ىحػػكً ًفػػ الهثمػػيفً  ٍـ بػػأكؿً بإبػػدالً  كعػػػكرضى  [المثمػػيفً  كؿً أف كا ًمػػبػػدلي أ: ](2)قىٍكليػػوي 
ـي ا ىَّػأب كيجابي  ،(4)(قضيتي )كى  ٌى الثػاىً  إلبػداؿً  يالهقتضػ أفَّ  ال ىسػم  خػري كاآل ،اوخػرن  ًي ا بػؿ ككىيػثاىينػ ًي ا ككىيػىىػٍي ي 
ٌى مى عى كى  ،يً ف غيرً هً  كلِ بالتغييرً أ  ًي ألىَّػ  اتىى لً أي هسػكلػِ ًفػاأل لتسػٍيؿً  ف حجػاجو ًهػ الهكردي  يي كردى أا هى  ا فيككفي ذى ِ 
ٍى فً  د اجتهعى قى   .(هميت)أكى  (،ديىارو ) يبابً ي ا فً ا افترقى ا هى ي

 (افه كَّ دً ) ًي  ػػمي أ (ديػػكافه )كى  ،ِ دىػػاىيرى مىػعى  ًً جهًعػػ بػػدليؿً  (اره ىَّػدً ) ًي  ػػمي أى  [(دينػػارو ) ي نحػػكً قىٍكليػػوي: ]ًفػػ
 .جهعو  أمِّ  ف دكفً هً 

 ل الىػػكىيفً حػػدى إف ًهػػ بػػدؿى ( أاره ىَّػػدً ) (ديىػػارو )  ػػؿي أ [(6)(ديػػكافو )كى  ,(5)(دينػػارو ) ي نحػػكً قىٍكليػػوي: ]ًفػػ
ػػػ باله ػػػادرً  لػػػئبل يمتػػػبسى   يػػػاءن   :د يفػػػتحي قىػػػكى  ،الػػػداؿً  بكسػػػرً  كى ٌيػػػكى  (كافو يىػػػدً )  ػػػؿي أى ك  .به هعػػػرَّ  كى ٌيػػػكى  (،ابو ذَّ كً ػ)كى
 .(يفي اكً يى دى )كى  (يفي اكً كى دى ) ًي كجهعي  (،افه كَّ دً )

  كلػػِ يػػاءن األ قمبػػتً  (بيػػؾأى  ئى قػػارً  رأيػػتي ) ي هثػػؿً ًفػػ الٍهػػزتيفً  تخفيػػؼي  ريػػدى أا ذى إً  [قىٍكليػػوي: ]فكجيػػافً 
(ةائهى )ي ا فً هى كى  كسرةو  ا بعدى ًٍ الىفتاحً 

ػكى  الٍهزتيفً  الجتهاعً ا  كاكن  الثاىيةي  تقمبي  كؿً األ ِ الكجًً مى عى  ّـَ ثي  (7) ي ا ًفػهى
ػًٍ تحقيقً  فػيً  يجػكزي  ةن(يػو اقػرأٍ ) هثػؿً  يكًفػ ،اىفردتٍ  كً ا لى هى كى  لؼً كاأل الٍهزةً  بيفى  تسٍؿي  ِ الثاىيةً مى عى  (،ـى ادً كى )أى  ا هى
اٍىػػتحركً  بعػػدى  بػػيفى  كلػػِ بػػيفى األ تجعػػؿى  ّـَ ثيػػ ،كلػػِِ األلىػػإً  الثاىيػػةً  ركػػةى ح (8)ف تىقػػؿى أ

كلػػِ األ (10)ف تقمػػبى أك  ،(9)

                                                             
 ( في )ط(: )ليف(.(1
2).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهف دكًف أمِّ جهعو
(، فأبػػدلت الػػبلـ اآلخػػرة يػػاءن ٌربنػػا هػػف التضػػعيؼ، كقػػد جػػاء القػػروف بػػالمغتيف جهيعنػػا، قػػاؿ تعػػالِ: (3 ( أ ػػمً )أهمٍمػػتي

﴾ ]الفرقػػاف:  ًً بيٍكػػرىةن كىأىً ػػػيبلى مىٍيػػ ػػيى تيٍهمىػػِ عى ًٍ ػػؽ﴾ ]البقػػرة: 5﴿فى ًً اٍلحى مىٍيػػ ٍلييٍهًمػػًؿ اٌلػػػًذم عى [. ابػػػف 282[، كقػػاؿ تعػػالِ: ﴿كى
 (.2/384ب )ججىي، سر  ىاعة اإلعرا

(، فأبدلت الضاد اآلخرة ياءن، قاؿ العجاج: ]الرجز[(4  ( أ مً )قضَّتي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازم إذا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازم كىسى  تىقىضِّ

 (.1/423أراد: )تقضُّض البازم(، فأبدؿ هف الثالثة ياء. األىبارم: أبك بكر، الزاٌر في هعاىي كمهات الىاس )ج 
 (.2/640ابف دريد، جهٍرة المغة )ج ((5
رم، ال حاح )ج( (6  (.5/2115الجٌك
 ( في )ط(: )هاية(.(7
 ( في )ؾ(: )يىقؿ(.(8
 ( في )ط(: )تحريكٍا(.(9

 ( في )ؾ(: )ىقمت(.(10
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ػفً ( 2)الزهخشرمُّ  زى كجكَّ  ،(1)بيفى  بيفى  الثاىيةى  تسٍؿى  ّـَ ثي  ،الفن أ ٌى ػكى كى  ،اا جهيعنػهى ٍي تسػٍيمي  كى ٌيػكى  ،اثالثنػ ا الهثػاؿً ذى ي   ـى ًٌ
 حركػةن  ا لػـ تكػفٍ ذى إفػ ،اٍىػحركتً  حذؼً  كبيفى  الٍهزةً  بيفى  ف يجعؿى أ كى ٌي  الٍهزةً  هعىِ تسٍيؿً  فَّ أل  (3)اله ىؼي 
 ا.ٍى تسٍيمي  لـ يعقؿٍ 

 هثػػؿى  ،يػػاءن  ي التخفيػػؼً كلػػِ ًفػػاأل تىقمػػبي  (بيػػؾى أ قػػارئى  رأيػػتي ) ي ىحػػكً ًفػػفى  [انفػػردتٍ  كً : ]لىػػ(4)قىٍكليػػوي 
 .(5)(ؿى أى سى ) ِ قياسً مى عى  بيفى  بيفى  ف يجعؿى أا هَّ ا  ك  (،ـادً كى )أى  ِ قياسً مى ا عى كاكن  ف تىقمبى أا هَّ إ كالثاىيةي  (،هائة)

 كاحػدةو  ي كػؿٍّ ًفػ التخفيػؼي  ا يقتضيوً مى  ى حسبً مى عى  تى ئا شمى يي يتى أ ]خففتى  :ب/164/ؽ قىٍكليوي 
ػػنيي مً  ػػ) ىحػػكً  يًفػػفى  ا[مى ػػ)كى  (،ؿه ٍبػػإً  اءى جى ٍي هً  كػػؿٍّ  تخفيػػؼي  (كلئػػؾى أي  ف تمقػػاءً ًهػػ)كى (، بػػبلن إً  يػػدرأي )كى  (،كلئػػؾى أي  اءى جى ػػى ا هى

ػأى  يػدرأي ) ىحػكً  يكًفػ ،اهى ًٍ بتسٍيمً  ػأى  ف تمقػاءً ًهػ)كى  (،ده حى ا ا كاكن ٍى بػدالً إب كالثاىيػةي  ،اٍى كلػِ كبتسػٍيمً األ (6)بتخفيػؼً  (ده حى
ػأى  ـ يػدرأٍ لىػ) ىحكً  يكفً  ي،ي الثاىً فً  كياءن  كؿً ي األفً  كلػِ األ تخفيػؼي  (كلئػؾى أ لػـ يػدرأٍ )كى  (،بػبلن إ لػـ يػدرأٍ )كى  (،ادن حى
 .ا تقدـى هَّ هً  ظاٌره  ًي كمُّ  ا كذلؾى ٍى بتسٍيمً  كالثاىيةي  ،هدٍّ  ا حرؼى ٍى بدالً إب

ػػأ– الػكاكي  (8)(ىلىػإً  اءي شىػيى ) ي نحػػكً ًفػ : ]كجػاءى (7)قىٍكليػوي   بػػؿٍ  القػراءً  فى ًهػ كثيػرو  هػذٌبي  كى ٌيػ [-ايضن
ف ا ًهػحرفنػ الٍهػزةً  بإبػداؿً  (ؿى كً سيػ) (:ؿى ئً سيػ)ي ًفػ ف يقػكؿي ًهػ (10)هػذٌبي  كى ٌي كى  :(9)الشارحكفى  قاؿى  ،ـًٌ ألكثرً  ًزمى عي 

                                                             
 ( )بيف(: ساقط في )ـ(.(1
 (.492( الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص(2
 ( )اله ىؼي  ألفَّ ... لـ يعقٍؿ(: ساقط في )ؾ(.(3
مىِ قياًس ساؿ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (4  قكلً: )عى
 ( في )ط(: )ساؿ(.(5
 ( في )ؾ(: )تخفيؼ(.(6
( كجاء فيها كاىت الٍهزة األكلِ هضهكهة كالثاىية هكسػكرة هػع جػكاز التحقيػؽ كالتخفيػؼ قمػب الثاىيػة كاك، ىحػك: (7

ف كاىتا هتفقتيف في الحركة ككاىت األكلِ وخر الكمهة جاز  )يشاءي ًإلِ(، فقرأت )يشاء كلي(. أف تحذؼ إحديٍها كا 
كتسػٍؿ األخػرل عمػِ القيػاس، كجػاز أف تقمػب الثاىيػة بحػرؼ هػف جػىس حركػة هػا قبمػً كالسػاكىة، فتقمػب فػي )جػاءى 
ف لػـ تكػف األكلػِ وخػر الكمهػة جػاز أف تخفػؼ أيٍهػا  أىحدٌـ( ألفنا، كفي )تمقاًء ًإبمٍـ( ياء، كفي )يدرأي أيكلئػؾ( كاكنا، كا 

ك اىفػػردت، كجػػاز فػػي هثمػػً إقحػػاـ األلػػؼ بػػيف الٍهػػزتيف، قػػاؿ ذك الرهػػة: شػػئت عمػػِ حسػػب هػػا يقتضػػيً التخفيػػؼ لػػ
 ]الطكيؿ[
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  ظىٍبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  أيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  جيبلىًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى  اٍلكىٍعسى

 
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلـ أيُـّ  أىـٍ  ووٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  الىَّقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  سى

 (.229-2/226شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج 
ًً  قيػػػؿٍ ﴿كردت فػػػي قكلػػػً تعػػػالِ:  ((8 ٍشػػػًرؽي  ًلمَّػػػ ٍغػػػًربي  اٍلهى ٍٍػػػًدم كىاٍلهى ػػػفٍ  يى ػػػاءي  هى [، 142]البقػػػرة:  ﴾هيٍسػػػتىًقيـو  ً ػػػرىاطو  ًإلىػػػِ يىشى

ا في ]البقرة:   [ ب ي  هختمفة.46[، ك]الىكر: 25[، ك]يكىس: 213ككردت أيضن
(، كالىظػػػػػػاـ، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية 2/716، كركػػػػػػف الػػػػػػديف، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية )ج(2/452اليػػػػػػزدم، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية )ج ((9
 (.2/338)ج
 (.182الهذٌب لؤلخفش. ابف الباذش، اإلقىاع في القراءات السبع )ص عزم ٌذا ((10
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ػػ حركػػةً  جػػىسً  ػػيى ) بىحػػكً  الشػػارحي  رادى أك  ،اٍىػػا قبمى هى ـ ف لىػػا  ك  بهضػػهكهةو  الهسػػبكقةى  الهكسػػكرةى  الٍهػػزةى  ((1)ًإلىػػِ اءي شى
َ  ﴿ تعػالِ ًً ي قكلً فً  البدؿي  فقد  حَّ  ،ةه ا هدَّ ٍى يتقدهى  ًِ  َّلَِ   الَضِّٕئُ  اْلَمْكشُ  َِٔحَُّٕ  ََ لِا ٌْ َ  ،شػارحه  ًي ـ يحفٍظػكلىػ، (2)﴾تَِّ
.الشارحيفى  فً عى  ا تقدـى لِ هى إ فاستىدى 

ػ هػذٌبي  كى ٌي كى  [-ايضن أ– ى الكاكً لى إً : ](3)قىٍكليوي  ا حرفنػ الٍهػزةً  بإبػداؿً  (ؿى كً سيػ) (:ؿى ئً سيػ)ي ًفػ ف يقػكؿي هى
ا.ٍى ا قبمى هى  حركةً  ف جىسً هً 

ػمى قىٍكليوي: ]عى  ي ًفػفى  ،الهشػٍكرً  غيػرً  بػيفى  كبػيفى  الهشػٍكرً  بػيفى  بػيفى  (4)تسػٍيؿً الف م: ًهػأى  [؛ا مػرَّ ى مى
ًو أ ربعةي أ (ِلى إً  يشاءي ) ىحكً   .كج

ػػمىػػ: ]عى (5)وي قىٍكليػػ ػػى مى ٌي دى ٍحػػإً  فَّ أي ًفػػ فى م: اآلأى  [؛رَّ ا مى  كً ا لىػػٍى ِ قياًسػػمىػػعى  يخفػػؼي  ًي ىَّػػإف ا خففػػتٍ ذى إً ا هى ا
ٍىػفً  يجػكزي  الضػهةً  دى ٍعػبى  الهكسػكرةى  الهفػردةى  الٍهػزةى  فَّ أ الهفػردةً  الٍهػزةً  ي بحػثً ًفػ د هػرَّ قى كى  ،اىفردتٍ   بػيفى  ا بػيفى ي

 ربعػػةي أ الثاىيػػةً  يكًفػػ ،الهشػػٍكري  بػػيفى  كبػػيفى  التحقيػػؽي  :كجٍػػافً  كؿً ي األًفػػ فح ػػؿى  ،الهشػػٍكرً  كغيػػري  الهشػػٍكري 
ًو أ ي ًفػػ كاالثىػػافً  ،الهشػػٍكرً  كغيػػري  ،الهشػػٍكري  بػػيفى  كبػػيفى  ،القيػػاسً  ِ غيػػرً مىػػا عى كاكن  بػػداؿي كاإل ،التحقيػػؽي : كجػػ
 .فيًً  ذلؾى  فيجكزي  ،ثهاىيةه  ربعةو أ

ػػ ػػ خػػرل[األ ا كتسػػيؿى مى حػػداىي إ ف تحػػذؼى أ ازى قىٍكليػػوي: ]جى ػػأ– (6)(الهف ػػؿً  شػػرحً )ي ا ًفػػذى كى  -ايضن
كى ٌيػكى  ،الشارحيفى  فى هً  يي غيري  ا فعؿى هى كى  ِ الحذؼً مى عى  االقت اري  لمهتفً  كالهكافؽي 

ػأ– الهقػاـً  (8)ِهقتضػ (7) -ايضن
ا ٍىػىَّ إً  :ف قائػؿو ًهػفى  ،الخػبلؼً  فى ا ًهػٍى ي تعييىً ا فً هى لً  الهحذكفةى  بٍـى أك  ،حدل الٍهزتيفً إ ي تخفيؼً فً  الكبلـى  فَّ أل  
ػػىَّ إ الثقػػؿى  فَّ أل  ا الثاىيػػةي ٍىػػىَّ إ :ف قائػػؿو ًهػػكى  ،بالحػػذؼً  حػػؽُّ أ كاخػػري كاأل ،الكمهػػةً  خػػرً وي ا ًفػػٍىػػألىَّ   ِلىػػكٍ األي   ا ىشػػأى هى
ٍىػػهً  ػػ) ي ىحػػكً ًفػػ الق ػػري  الخػػبلؼً  أ/165/ؽ اذى ٌىػػ ف فكائػػدً ًهػػكى  ،اى ػػأى  اءى جى  كيجػػكزي  ،يِ الثػػاىً مىػػعى  فيهتىػػعي  (ـكي دي حى
ٌي هى كى  بالحذؼً  الهدِّ  سببً  لتغيرً   كؿً ِ األمى عى   .ًً ي هكضعً فً  هبسكطه  كى ا 

                                                             
 ( )إلِ(: ساقط في )ط(.(1
 [.43( ]فاطر: (2
ٍىا(.، ك)ـ((( ساقط في )ؾ(3 ا قبمى  : إلِ قكلً: )حركًة هى
 ( في )ط(: )تسٍيؿ(.(4
5).) ًً  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فيجكزي ذلؾى في
 (.2/350ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((6
ك(: ساقط في )ـ(.(7  ( )ٌك
 ( في )ـ(: )يقتضيً(.(8
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 ،اله ػػرييفى  ف طريػػؽً ًهػػ كرشو  ف ركايػػةً ًهػػ ذلػػؾى  (1) ػػحَّ  لػػت[إ الثانيػػةى  تقمػػبى  فى أ جػػازى قىٍكليػػوي: ]كى 
 ِ غيػرً مىػعى  السػاكىيفً  اللتقػاءً   هػدغـو  غيػري  سػاكفه  الثاىيػةى  يلً ف كى إً ي القياس ً فً  ههتىعه  كى ٌي كى  ،قىبؿو  ف ركايةً هً كى 

ػػكى  ،يً حػػدِّ  ِمااهْ ﴿ ىحػػكً  ي القػػروفً ًفػػ ف ذلػػؾى ًهػػ ا كردَّ هى َساءِ  ََ ػػ كسػػائرً  هقبػػكؿه  (2)﴾َّلِْصااَحا َ  ََ  ،القيػػاسى  ا خػػالؼى هى
ًه عى هى كى  ًً  يً بجػػػكازً  يػػػؤذفي  يً غيػػػرً  ككػػػبلـي  ،لمحػػػذؼً   (4)﴾لُاااُغ   آ َ  َجااااءَ ﴿ يًفػػػ (3)ي، هكػػػ ىػػػ  هعاهمػػػةى  (5)فيعاهػػػؿي  ،فيػػػ
 .ا كحفصو لفن أ الثاىيةى  بدؿى أف هى لً  لفيفً ل األحدى إً  ي حذؼً فً ( 6)﴾آَمْىرُمْ ﴿

ػػ حركػػةً  ف جػػنسً : ]ًمػػ(7)قىٍكليػػوي   كى ٍحػػىى  ،ي كمهػػةو ًفػػ السػػاكىةً  م: كػػالٍهزةً أى  [؛ا كالسػػاكنةً يىػػمى بٍ ا قى مى
 .(فى هً كتي )أي  (،يتً )إً  (،دـ)و

ًي  يسػػتفادي  [(كلئػػؾى أي  يػػدرأي ) يقىٍكليػػوي: ]كًفػػ ػػ كالقمػػبً  الحػػذؼً  جػػكازى  فَّ أ هىػػ ػػا بً لػػيس هخ ك ن  ا سػػبؽى هى
ًً  الٍهزتيفً  ةرى هَّ إً  ئهقر ًبػ)كى  (،(8)كعهرو  يبً أى  يقرأي ) بىحكً  ؿى هثَّ ك  ،يي غيري  بًً  د  رحى قى كى  ،ةه هدَّ  في

(9)). 
 .االستفٍاـً  كٍهزةً ا ٍى برأسً  كمهةن  ف كاىتٍ أى م: بً أى  [؛كممةو  كلى آخرى األي  (10)ـ تكفً ف لى ا  قىٍكليوي: ]كى 

 .االستفٍاـً  ا كٍهزةً ٍى برأسً  كلِ كمهةن األ تككفي  بؿٍ [ كممةو  ى آخرى كلى األي  تكفً ـ ف لى ا ً : ]ك (11)قىٍكليوي 
 التحقيػؽي  كؿً ي األًفػ جػازى  (ىػتى أ اا زيػدن يىػ) :ا قمػتى ذى إً  [انفػردتٍ  كً منيمػا لىػ كاحػدةو  ي كػؿٍّ فً ]قىٍكليوي: 

ػػا كى كاكن  باإلبػػداؿً  تسػػٍيؿي كال ػػؤى هي )ي ا ًفػػهى (ؿجَّ
 بػػيفى  بػػيفى  التسػػٍيؿي ك  التحقيػػؽي  ي الثاىيػػةً ًفػػ كجػػازى  (،اؿؤى سيػػ)كى  ،(12)

ػكى  الهشػٍكري  ػمىػعى  كجػازى  (،ؿأسػ)ي ا ًفػهى ًٍ ػٍي ا بيىى لفنػأ ف تزيػدى أي ي الثػاىً ًفػ لتسػٍيؿً كا التحقيػػؽً  يِ كج  ا فيتحقػػؽي هى
 ًً ًو أ ثهاىيةي  في  ض. .كج

ـي إ وً ي مثًمػفً  قىٍكليوي: ]كجازى  ػ هثػؿً م: أى  ؛[لػؼً األ  قحػا ًً  ا اجتهػعى هى  وخػرى  كؿي األ كلػيسى  الٍهزتػافً  فيػ
 .الكمهةً 

                                                             
 (.1/378ابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج ((1
 [.71( ]ٌكد: (2
 (.1/102طالب: هكي، الكشؼ عف القراءات السبع )ج ( ابف أبي(3
 [.61( ]الحجر: (4
 ( في )ـ(: )فميعاهؿ(.(5
 [.137]البقرة:  ((6
7).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ودـ، ًإيًت، أيكتيًهفى
 ( )عهرك(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(8
ػػرىة(،  ((9 ػػره  كرجػػؿفػػي )ط(: )اهػػرأة(، كال ػػكاب أىٍَّػػا )ًإهَّ ػػرىةه  إهَّ هَّ رم، أحػػدو  لكػػؿِّ  يػػأتهر الػػرأم ضػػعيؼ :أم كا  . الجػػٌك

 (.2/582ال حاح )ج
 ( في )ؾ(: )يكف(.(10
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )األكؿي وخرى الكمهًة(.(11
 ( في )ط(: )هكجؿ(.(12
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ـي إ وً ي مثمً فً  : ]كجازى (1)قىٍكليوي  ػٍي بيىى  م: لمف ػؿً أى  ؛[(3)اليمزتيفً  بيفى  (2)لؼً األ  قحا  (4)د قػرأى قىػكى  ،اهى
ػػأ– ًً ًبػػ ػػ -ايضن  بخػػبلؼو  (ـكي ئي بِّػػىى ؤي أى )كى  (،ؾى ىَّػػئً أى )كى  (،ـٍي تى رٍ ذى ٍىػػ: )أىأى ي ىحػػكً ًفػػ ك كقػػالكفى ك عهػػرو بيػػأى  الثاىيػػةً  تسػػٍيؿً  عى هى
ٌى ك فً عهرو  يف أبً عى  ًً  أى كقر  ،ا الثالثً ذى ي  ٌػػشاـه  الثاىيػةً  كتسػٍيؿً  الٍهػزتيفً  تحقيػؽً  عى هى  -ايضن أ– ب

 ي ىحػكً ًفػ (5)
 ي قػراءةً فً  (ـتي ىٍ هً )أىأى  ي ىحكً فً  الف ؿً  ِ ترؾً مى كا عى كاتفقي  ،ًً ي هحمِّ فً  هبيفو  ِ تف يؿو مى عى  يً غيرً  يكفً  (،ـٍي تى رٍ ذى ىٍ )أىأى 
َّ هى كى  ف حقؽى هى   .لفيفً أك  ٌهزتيفً  ف اجتهاعً ا هً حذرن  ؿى ف س

 ب/165/ؽ ي الثبػكتً ا ًفػٍىػلى   ػؿى أ الى  ًي ألىَّػ  ف سػٍؿى هى لً  (والذكريفً ) ي ىحكً فً  الك ؿً  ٌهزةي  :كقيؿى 
ػٌى  ،القطػعً  ٌهزةً  بخبلؼً  الثقؿي  ـ يتحقؽً مى فى  ،ك بلن  ػ الىحػاةً  ي كػبلـً ًفػ رى أى ـ لىػكى  ،(6)ِ الىقمػةي كىػا حى ذى كى  ،ًي ا يخالفيػهى
ػً لً كليتىبَّ  الشارحً  كبلـي  (7)فميقيدٍ  هيػهى ػ لؼً بػاأل الف ػؿً  ف ق ػرً ًهػ ًي كبلهيػ ًي ا يٌك  ف حيػثي ًهػ ،الهفتػكحتيفً  (8)فً عى

ػ فَّ إ ـى قىػكى  ،ي الهتفقتػػيفً ًفػ ًي كبلهى ػػًٌ ي غيرً ًفػ جػػائزه  (9)ًي ىَّػأ د عمػػ ػا هً هى ػ كقػد يعتػػذري  ،ا سػػبؽى هَّ  فَّ أبػػ التقييػدً  ف تػػرؾً عى
ػػٍي تحقيقي  يجػػكزي  ي ٌهػػزتيفً ًفػػ الكػػبلـى   ال يجػػكزي  (والػػذكريف) ي ىحػػكً ًفػػ كالثاىيػػةي  ،ثػػبلثه  (ـتي ٍىػػهً )أىأى  ىحػػكً  يًفػػكى  ،اهى
 ا.هى ٍي تحقيقي 

ػري كى  ـه هيػكجهعٍػا ري  ،باليةو  ف حبؿو هً  قطعةه  :بالضـً  (ةي هَّ الرُّ ) [ةً مَّ ك الر  ذي  قىٍكليوي: ]قاؿى   يا سػهِّ ٍىػبً كى  ،اـه هى
 ]الرجز[: ًً لقىٍكلً   ةً هَّ ك الرُّ ذي 

 األىًبيػػػػػػػػػػػػػػدً  أىبىػػػػػػػػػػػػػػدى  منيػػػػػػػػػػػػػػا يىٍبػػػػػػػػػػػػػػؽى  لػػػػػػػػػػػػػػـ
 سيػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػاثَلتو  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػَلثو  غيػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

                                                             
قػػاؿ ابػػف درسػػتكيً: ححر ػػكا عمػػِ إثبػػات الٍهػػزتيف، فػػزادكا ألفنػػا بيىٍهػػا ٌربنػػا هػػف اجتهاعٍهػػا، كقػػاؿ: ال يجػػكز  ((1

إثبػػػػات األلػػػػؼ فػػػػي الخػػػػػط كراٌػػػػة اجتهػػػػاع ألفػػػػػات ثػػػػبلثح. اىظػػػػر: شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػافية، شػػػػرح الجػػػػػاربردم 
 (.2/229)ج
 ( في )ـ(: )الٍهزة(.(2
 ( في )ـ(: )األلفيف(.(3
(، كابف الباذش، اإلقىاع فػي القػراءات السػبع 76-1/70الب: هكي، الكشؼ عف القراءات السبع )جط ( ابف أبي(4
 (.364-1/363(، كابف الجزرم، الىشر في القراءات العشر )ج1/361)ج
ػػار)ت ( ٌشػػاـ بػػف(5  القػػراء هػػف قػػاض،: الكليػػد أبػػك السػػمهي، هيسػػرة ابػػف ى ػػير، بػػف عهػػار بػػف ٌشػػاـٌػػػ( 245عهَّ

 لً. ابميغن  اف يحن  ككاف. فيٍا كتكفي. كعالهٍا كهحٌدثٍا كهقرئٍا خطيبٍا: الذٌبي قاؿ. دهشؽ أٌؿ هف .الهشٍكريف
(، كالزركمػػػي، األعػػػبلـ 2/354(. اىظػػػر: ابػػػف الجػػػزرم، غايػػػة الىٍايػػػة فػػػي طبقػػػات القػػػراء )جالقػػػروف فضػػػائؿ) كتػػػاب
 (.8/87)ج
 في )ـ(: )هف ىقمً(. ((6
 ( في )ؾ(: )فمك قيد(.(7
 في )ـ(: )عمِ(. ((8
 )أىًَّ(: هكرر في )ـ(. ((9
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 مىكتيػػػػػػػػػػػػػػػكدً  القىفػػػػػػػػػػػػػػػا مىٍشػػػػػػػػػػػػػػػديكدً  كغيػػػػػػػػػػػػػػػري 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًقي أشػػػػػػػػػػػػػػػػػعثى    التٍَّقميػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ريمَّ
(ادن تىػػكى ) ييعًىػػ 

ػػا ري ٍىػػي عىقً ًفػػ ل ىاقػػةن اشػػترى  ًي ألىَّػػ :كقيػػؿى  ،(1) ٍىػػهً  عي ئا البػػاٍى بى فسػػمى  ةن هَّ ٍىػػ ًي ا فجاذبىػػى ػػ :كقػػاؿى  ،اعمي ا هى
ػػرمُّ  قاؿى  ،ةً هَّ ك الرُّ ذي  يفسهِّ  ،اٍى تً هَّ ال بري إً ا ٌى ذى خى أى   الكثيػبي  :بالق ػرً  (اقىػالىَّ )كى  ،كؿً األ فى ًهػ ىسػبي أ كى ٌي كى  :(2)الجػػٌك
 .الرهؿً  فى هً 

 .(3)(ال حاحً )ي فً  اقت رى  كؿً ِ األمى عى كى  (،ـى مً عى ) ف بابً هً كى  (،بى رى ضى ) ف بابً هً  كا[صي رى قىٍكليوي: ]حى 
 .االستفٍاـً  يٍها ٌهزةي لى كَّ أى  المتيفً  ي الٍهزتيفً م: فً أى  (5)[؟نتآأى  ي مثؿً : ]فً (4)قىٍكليوي 

  

                                                             
 ( في )ؾ(: )بدا(.(1
رم، ال حاح )ج(2  (.5/1937( الجٌك
رم، ال حاح )ج ((3  (.3/1032الجٌك
4).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌهزةي االستفٍاـً
ػا فػي هثػؿ )جػاءى إال فػي هثػؿ  -يعىي إثبات األلػؼ بػيف ٌهػزتيف–قاؿ ابف الحاجب: حلـ يثبت ذلؾ  ((5 )وأىػت(، كأهَّ

 (.2/350أىحدٌـ( فبل يعرؼ هثؿ ذلؾ فيًح. ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج



311 
 

 الباب الثاىي كالثبلثكف: اإلعبلؿ
ًً  دؿَّ  بهحػذكؼو  هتعمػؽه  كى ٌيػ [عمػةو  بحػرؼً  ا لػيسى مَّػ: ]مً (1)قىٍكليػوي   بػداؿي اإل كى ٌيػم: كى أى   ِالهعىىػ عميػ

 .عمةو  بحرؼً  ا ليسى هَّ هً 
االهن  الىكفً  بقمبً  [(3)(ؿَلى يٍ صى ػ)أي : ]ك(2)قىٍكليوي 

(4). 
ػػلى قىٍكليػػوي: ]كى  ػػفً  خػػرجى  (5)لمتخفيػػؼً  :ا قػػاؿى مَّ ػػ) نحػػكً  (6)عى ي ي ًفػػكسػػيأتً  ،الػػبلـً  بفػػتحً  كى ٌيػػ [(ـو لى أٍ عى

ـي  ،بػػداؿً اإل ػػربَّ  ًً ي ذاًتػػًفػػ خػػؼى األ فَّ أل  اليػػاءً  فى ًهػػ ثقػػؿي أ الػػكاكى  فَّ إ ف حيػػثي ًهػػ (كافيىػػحى )ىحػػك  خػػركجي  كال يتػػٌك ا هى
 .الهثميفً  ا اجتهاعي ىى ٌي  كى ٌي كى  ،لعارضو  ثقؿى أ كافى 

 : ]الرجز[(8)ًي لي كَّ أ [ـو لى أٍ : ]عى (7)قىٍكليوي 

                                                             
 إلػِ اق ػدن  الحػذؼ أك التسػكيف أك بالقمػب اإلعبلؿ: لغػة: هعالجػة العمػؿ، كفػي اال ػطبلح: تغييػر حػرؼ العمػة ((1

ف(، كخػرج بػػ)التخفيؼ( ، فػػ)حرؼ المعػة( خػرج بػً هػا لػيس بحػرؼ عمػة، هثػؿ: تغالتخفيػؼ ػٍيبلى يػر الٍهػزة، كىػكف )أي ى
أىلـ( بالٍهز في )عالـ(. كبيف   كيىفػرد ،(قػاؿ): ىحػك فػي يجتهعػاف كجػً هػف ،كخ ػكص عهػـك كاإلعػبلؿ اإلبػداؿ)عى

كحػػػركؼ اإلعػػػبلؿ ٌػػػي: )األلػػػؼ، كالػػػكاك، كاليػػػاء(،  .)يقػػػكؿ(: ىحػػػك فػػػي كاإلعػػػبلؿ ،)أ ػػػيبلؿ(: ىحػػػك فػػػي اإلبػػػداؿ،
كسهيت بحركؼ العمة  لكثرة ها يحدث فيٍا هف تغيرات هطردة، كقد جعؿ الػبعض الٍهػزة هػف حػركؼ العمػة لػذلؾ، 

. الرضػي، شػرح الشػافية )ج (، 3/66كلـ يعدٌَّا كثير  إذ لـ يجًر فيٍا ها أجرم في حركؼ العمة هف االطراد الػبلـز
 (.231-2/230ة الشافية )جكشاٌيف، هجهكع

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بقمًب الىكًف الهنا(.(2
ف(، جهػػػػػع )أ ػػػػػيؿ(، كهػػػػػا ىجهػػػػػع )بعيػػػػػر( عمػػػػػِ )بعػػػػػراف(،  ((3 ؿ(: أ ػػػػػمً )أ ػػػػػيبلف(، ت ػػػػػغير )أىٍ ػػػػػبلى ػػػػػٍيبلى )أي ى

رم، ال حاح )ج  (. 4/1623ك)األ يؿ(: الكقت بعد الع ر إلِ الهغرب. الجٌك
 (.3/275(، كابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج2/5اعة اإلعراب )ج( ابف جىي، سر  ى(4
 )بالتخفيؼ(. ؾ(:( في )(5
 ( )عف(: ساقط في )ط(.(6
7).) ٌىذىا العالـً  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كبيرةي 
ك هف ق يدة طكيمة، قاؿ في أكلٍا: ]الرجز[ ((8  البيت لمعجاج، ٌك

ػػػػػػػػػػػػػػٍمهىِ دارى  يػػػػػػػػػػػػػػا ّـَ  اٍسػػػػػػػػػػػػػػمىًهي يىػػػػػػػػػػػػػػا سى  اٍسػػػػػػػػػػػػػػػمىهي ثيػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  أكٍ  ًبسىٍهسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  يىًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً  عى  سىٍهسى
ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظىًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي   ًهي أيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي الى  ًفي  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ

 
 األرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىاؿً  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىامى  كال 

 كعجز البيت السابؽ: 
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىىاء فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لى ـً  السَّ  األىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

ػي هضػر، بػف إليػاسزكجػة  عهراف بف حمكاف بىت ليمِك)خىدؼ( ٌي    إليػاس ككمهػا، كقىهىعػة كطابخػة هيٍدركػة أـ ٌك
 كاىقهع كطبخٍا، رىباأل فت يد عاهر كخرج فأدركٍا، عهرك ابىً إليٍا فخرج ،أرىب هف إبمً فىفرت ىجعة في خرج
ٍىػًدؼ زلػت هػا: فقالػت تخىػدفيف، أىػت: إليػاس لٍػا فقػاؿ تسػرع، أهٍـ كخرجت الخباء، في عهير  فمقبػكا إثػركـ، فػي أيخى
ا لمضركرة الشعرية. اىظر: العجػاج، الػديكاف كخىدؼ كقهعة كطابخة هدركة . كالشاٌد في قكلً: )عألـ(، حيث ٌهٌز
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ػػػػػػػػػػػػػػػػة فىًخٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدىؼه   العىػػػػػػػػػػػػػػػػٍألىـً  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػذىا ىىامى
  .ا العالـً ذى ٌى  ي كبيرةي ًٌ  :أم 
ػػكى  قىٍكليػػوي: ]كالحػػذؼي   ّـَ ثيػػ ،الفنػػأك الػػكاي  فقمبػػتً  (تي ٍلػػكي قى ) اله ػػىؼً  مِ رأمىػػعى  ًي  ػػمي أ [(تي ٍمػػقي )ي ا ًفػػمى

ػ (1)شػارحه  قاؿى  ،د سبؽى قى كى  أ/166، /ؽالقاؼي  ضهتً  ّـَ ثي  ،حذفتٍ   كال شػيءى  ،شػيءو  تغييػري  عػبلؿي اإل :اهعترضن
 بعػػػدى  لمحػػػذؼً  كال كجػػػكدى  ،ا هكجػػػكدن هحػػػبلن  ييسػػػتدعً  كجػػػكدم،  ك ػػػؼه  التغييػػػرى  فَّ أل  (2)حػػػذؼي ي التغييػػػرً  فى ًهػػػ

ـي ك الهمػز  العهػؿي  كى ٌي  الحقيقةً  يفً  عبلؿى اإل فَّ أب جابى أ ّـَ ثي  ،الحذؼً 
ػىَّ ا  ك  ،لمحػذؼً  (3) ف ا ًهػهجػازن  الحػذؼى  ا ذكػرى هى

ػ غيػرى  ًي جعميػ ي المغػةً ًفػ (الشػيءً  تغييػري )ِ هعىىػ :ف تقكؿى أ كلؾى  .اىتٍِ .ِ الهمزكـً مى عى  البلزـً  طبلؽً إ بابً  ا هى
 .يً ِ هجازً لى إً   حاجةى بلى فى  ،اك هجازن لى كى  ًي حذفى  يشهؿي  كى ٌي كى  ،عميًً  كافى 

ػىَّ إ لػؼى األ فَّ أِ مى عى  يي كىحكي  االشتقاؽي  أم: دؿَّ  ؛(5)[ال كذلؾى إ: ](4)قىٍكليوي  ال أ ،ك زائػدةن أ بػدالن  ا يكػكفي هى
 ،كالػدىكً  الحبػؿً  فى ًهػ (ايى ىٍ دي )كى  (،ِمى بٍ حي )كى  ،االىقبلبً  دليؿي  كذلؾى  ،القكؿً  فى هً  (اؿى قى )كى  ،البيعً  فى هً  (اعى بى ) فَّ أل يرى 

 .الزيادةً  دليؿي  كذلؾى 
 (،اببىػ)ىحػك  (بلن ٍعػفى ) الكزفي  افى كى  ،اعيىن   ساكىةن  بلن أ ك كقعتٍ لى  ًي ىَّ أال ترل أ [مخؿٌّ  قىٍكليوي: ]كذلؾى 

ك أ سػاكىةه  ؿ العػيفي ٌىػ ي الكسػطً ًفػ لػؼه أ ا كجدتٍ ذى إً ٌذا  بعدى  م يدرً بلى فى  (،بلن عى فى ) الكزفي  كافي  هبدلةن  ا كقعتٍ ذى إف
 ؟هتحركةه 

ٍىػفً  ي تجػبي الًتػ الهكاضػعى  فَّ أ ًي حا ػمي  [كالػكاكً  اليػاءً  كقكعً ى لى إً  ل ذلؾى دَّ أقىٍكليوي: ]  كالػكاكً  ا لمػكاكً ي
ػػؤي كبقا ،كثيػػرةه  التحػػرؾي  كاليػػاءً  ػػـ يقمبكٌي ك لىػػمىػػفى  ،ِ الثقػػؿً لىػػإً  ميػػؤدً  هىقمبػػةو  ا غيػػرى ٌى  ِ كثػػرةً لىػػإً  ل ذلػػؾى دَّ أ لفػػيفً أا هى
 .الثقؿً 

                                                                                                                                                                               

(، 13-10/12(، كابػػػػػف يعػػػػػيش، شػػػػػرح الهف ػػػػػؿ )ج1/90(، كابػػػػػف جىػػػػػي، سػػػػػر  ػػػػػىاعة اإلعػػػػػراب )ج462)ص
 (.216(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص4/428كالرضي، شرح الشافية )ج

 (.456-2/455اليزدم، شرح الشافية )ج ((1
 ( في )ط(: )بحذؼ(.(2
3).)  ( في )ـ(: )الهمـز
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًإلىِ كثرًة الثقًؿ(.(4
كحػركؼ اإلعػػبلؿ ٌػػي: األلػػؼ، كالػػكاك، كاليػػاء، كاأللػػؼ ال تكػكف أ ػػبلن فػػي اسػػـ هػػتهكف، كػػػ)فتِ، كع ػػا(، كال  ((5

ىَّهػػا تكػكف هىقمبػػة عػػف يػػاء أك كاك، أك زائػػدة، كذلػؾ بحكػػـ االسػػتقراء  ألفَّ األلػػؼ ال تقػػع  فػي فعػػؿ، كػػػ)رهِ، غػػزا(، كا 
ػػذا يخػػؿُّ بهعرفػػة األكزف،  لئللحػػاؽ، كألىٍَّػػا لػػك قعػػت أ ػػبلن ألدَّل ذلػػؾ إلػػِ حػػدكث لػػبس بػػيف األ ػػمية كالهىقمبػػة، ٌك

ػػا الحػػركؼ فػػاأل لؼ فيٍػػػا كألدَّل إلػػِ كقػػكع الػػكاك كاليػػاء الهتحػػركتيف فػػػي كػػؿِّ هكضػػع كػػاف أ ػػمٍها فيػػػً التحػػرؾ، أهَّ
أ ؿ  ألفَّ الحركؼ غيػر هشػتقة كال هت ػرفة، فػبل يعػرؼ لٍػا أ ػؿ غيػر ٌػذا الظػاٌر. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية 

 (. 232-2/231)ج
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ا كثيػرن  الهتحػركتيفً  كاليػاءً  لػؼً األ كقػكعي  (1)ظفُّ ىفػ م:أى  ا[؛كثيرن  العمةً  حرؼً  كقكعً  عى ا مى ذى قىٍكليوي: ]ىى 
ًه هً  الحا ػػػػؿي  ،(2)االسػػػػتثقاؿي   يحتهػػػػؿي بلى فىػػػػ ،الهػػػػذككرً  ِ التقػػػػديرً مىػػػػعى  ًد(القىػػػػ) ًفػػػػي ىحػػػػكً  ف احتهػػػػؿى ا  ك  ىػػػػ كى

(3)، 
 .(5)يً لىدكرً   (4)(دً يى ال َّ )كى 

ػ ىقػبلن  ٌىػاؾى  (6)ـى قدَّ ت [م الزيادةً ذً  كؿً أي ا فً ا ذكرنى مى لً قىٍكليوي: ]كى  ػىَّ إـ ٍيػىَّ أ (7)(الهف ػؿً  شػرحً )ف عى ا هى
ػػػلىػػػ ٍىػػػ (8)كاف يضػػػعي أكا فكرٌيػػػ ،لمحركػػػاتً  قابمػػػةه  بىيػػػةً ي األًفػػػ  ػػػكؿى األ فَّ أل   ػػػبلن أا ـ يثبتكٌى ػػػهى  ا ال يقبػػػؿي ا هى

 .الحركةى 
ػػلً : ]كى (9)قىٍكليػػوي   ،لمحركػػاتً  قابمػػةه   ػػكؿى األ فَّ أل  ي االسػػـً ًفػػ لئللحػػاؽً  ا ال تكػػكفي ٍىػػىَّ أف ًهػػ ا[ا ذكرنىػػمى

ى فى  لذلؾى  لئللحاؽً  ا لـ يقعٍ ذى إً ف ،اٍى ال يقبمي  يًٌ كى   ِ.لى كٍ أى   بلن أ ال يقعي  فٍ ؤلى
 .اشتقاؽو  هثمةً أم: أى  [؛االشتقاؽً  قىٍكليوي: ]لعدـً 

ػيي اتفاقى  بػيفى  َـّ : ]ثيػ(10)قىٍكليوي  ػيي ا كاخَلفى مى  دً قىػ كاليػاءى  الػكاكى  فَّ أ ًي ا حا ػمي هىػم: بً أى  [؛عً قػي المكاا ًفػمى
ػخػرل كى ِ األمىػهىٍهػا عى  كاحػدةو  كػؿ،  كتقػدهتٍ  ،كالهيفً  كعيىيفً  ا فائيفً هى ًٍ ي كقكعً ا فً اتفقى  ي ا ًفػتىػكاختمفى  ،ؿى ا هثَّػهى

                                                             
1).)  ( في )ط(: )فيظفُّ
2).)  ( في )ط(: )االستثقبلؿي
رم، ال حاح )ج(3 دي(: الق اص. الجٌك  (.2/528( في )ط(: )القيد(، كفي )ـ(: )العكد(. ك)القىكى
ػك األىٍ يىًد، ه در: بالتحريؾ ،(دي يى ال َّ ) ((4  البعيػر فػي كأ ػمً. أ ػيد :لمهمػؾ قيػؿ كهىػً. اًكٍبػرن  رأسػً يرفػع الػذم ٌك

 ال الػػذم ككػػذلؾ. شػػهاالن  كال ايهيىنػػ يتمفػػت ال ألىػػً  أ ػػيد لمهمػػؾ قيػػؿ هػػاإىَّ : كيقػػاؿ. فيرفعػػً رأسػػً فػػي داء بػػً يكػػكف
رم، ال حاح )ج .داء هف االلتفات يستطيع  (.2/499الجٌك

 ( في )ـ(: )لىذكري(.(5
 ( في )ط(: )فقدـ(.(6
 (.2/376، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج( ابف الحاجب(7
 ( في )ـ(: )يضفكا(.(8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أهثمًة اشتقاؽو(.(9

10))  ،) ٍهػػػيو ، كرى (، كالهػػػيف كػػػػ)غىٍزكو ، كبىٍيػػػعو (، كعيىػػػيف كػػػػ)قىٍكؿو ، كييٍسػػرو قػػد اتفقػػػت الػػػكاك اليػػػاء بكقكعٍهػػػا فػػػاءيف كػػػػ)كىٍعدو
ػػػػا  (، كاختبلفتػػػػا فػػػػي أفَّ الػػػػكاك تقػػػػدَّهت عمػػػػِ اليػػػػاء الهن ، كيىػػػػٍكـو كتقػػػػدهت كػػػػؿُّ كاحػػػػدو عمػػػػِ األخػػػػرل فػػػػاءن كعيىنػػػػا كػػػػػ)كيؿو

(، بخبلؼ العكس، فإف اعت ٍيتي يىيىػاف(، كلػـ كػ)طىكى يىكاف( أجابكا بأفَّ كاكي هىقمبة عف الياء، فاأل ؿ: )حى رض بهثؿ )حى
ػػكا اجتهػػاع الهثمػػيف قمبػػكا الثاىيػػة كاكنا، كلػػـ يقمبػػكا األكلػػِ  ألفَّ التغييػػر بػػاآلخر  ػػا كٌر يػػدغهكا فػػي )الحيػػكاف(، كلكػػف لهَّ

(  ألىَّػً لػك كػػاف كاكنا ال تقمػب يػاءن الىكسػار هػػا أكلػِ، كال يسػتقيـ االسػتدالؿ بػػػ)حٌي( عمػِ أفَّ الػبلـ يػاء فػػي )الحيػكاف
ػك فاسػد، هػذٌب الهػازىي أفَّ كاك  قبمٍا، كلك  حَّ االستدالؿ بذلؾ ل حَّ االستدالؿ بػ)رضي( عمػِ أفَّ الػبلـ يػاء، ٌك

( بخػػبلؼ الػػكاك، إالَّ  ػػا كػػػ)يىدىٍيتي ؿ( عمػػِ )حيػكاف( غيػػر هىقمبػػة، كاليػػاء قػػد كقعػػت فػػاءن كعيىنػػا كػػػ)ٌيٍيف(، كفػػان كالهن فػػي )أكَّ
ال فػػي )الػكاك( عمػػِ كجػػً، فأ ػمً )كاك كيػػاء كاك(  ألفَّ بػػاب )سػمس( أكثػػري هػػف  األ ػح، فأ ػػمً )كاك ككاك كالـ(، كا 

(، كاختمفتا  ا-باب )ببَّ (، بخبلؼ الكاك إال في لفظ )الكا( عمِ كجً،  -أيضن ا كػ)يىيٍَّيتي أفَّ الياء كقعت فاءن كعيىنا كالهن
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ا كعيىنػ فػاءن  ا كقعػتٍ ذى إً  اليػاءى  فَّ أ يكًفػ ،العكػسً  بخبلؼً  (تي يٍ كى طى )ا ىحك هن ال ا عمِ الياءً عيىن  تقدهتٍ  الكاكى  فَّ أ
ػ كفػػاءن  ،(1)(فو يٍ )يىػي ًفػ  الى كى  ، ػػحِّ ِ األمىػعى  (ؿو كَّ )أى  ي لفػظً ال ًفػػإا كعيىنػ فػاءن  الػػكاكي  ـ تقػعً لىػكى  ،(2)(تي يٍ دى يىػػ)ي ًفػا كالهن

ػػ فػاءن  ًو مىػعى  (الػػكاكً ) ي لفػػظً ال ًفػػإا كالهن ًٍ  ،ِ كجػػ ػػفعمي ا كعيىنػػ فػػاءن  كقعػػتٍ  اليػػاءى  فَّ أي ا ًفػػكاختمفتىػ ،كاليػػاءً  ا الػػكاكي هى
(ٍيػيَّ يى )ي ا ًفػكالهن  ًو مىػعى  (الػكاكً ) ي لفػظً ًفػال إ كػذلؾى  أ/166/ؽ الػكاكي  ـ تقػعً لىػكى  ،(3)تي  كاليػاءً  فعميػً الػكاكي  ،ِ كجػ
 .ايضن أ ي ذلؾى فً 

 ا.كاكن  الياءً  قمبً  م: قبؿى أى  ؛[ي الحيكافً كا فً ـ يدغمي ا لى ذى لً قىٍكليوي: ]كى 
ػػلىػػ ا[كاكن  كا الثانيػػةى قىٍكليػػوي: ]قمبيػػ ػػ (يحييػػاف) ي ىحػػكً ا ًفػػا كاكن ـ يقمبكٌى  فَّ أل  ًي ىَّػػأكى  الهثمػػيفً  اجتهػػاعً  عى هى

 .الثقؿً  فى ا هً هى ًٍ ي اجتهاعً ا فً هى لً  ا جائزه هى ٍي ا قبمى هى  سككفى 
الػػبلـي  [(4)وي نَّػػقىٍكليػوي: ]أل 

ـي  ًي ىَّػأ يريػػدي  ،باالسػتدالؿً  هتعمػػؽه  (5)  يػػاءه  الػػبلـى  فَّ أِ مىػعى  االسػػتدالؿي  ال يسػػتقي
(حيػ)بً  ػ الىكسػارً  ياءن  ا الىقمبتٍ كاكن  ك كاىتٍ لى  (يو يحى )ي فً  البلـى  فَّ أل  (6)يو ًً  اليػاءً  كجػكدي   يػدؿُّ بلى فىػ ،اٍىػا قبمى هى  فيػ
 .اٍى ىٍ عى  هىقمبةه  (كافً يى الحى )ي فً  الكاكى  فَّ أِ مى ا عى ٍى بً  ا حتِ يستدؿى ٍى  التً أِ مى عى 

ػ هىقمبػةن  (يو يػح) يػاءً  كػكفً  احتهػاؿي  ا كػافى ذى إً  :(7)شػارحه  كقػاؿى  اٍى بأ ػالتً  الحكػـً  فى ا ًهػهاىعنػ ف كاكو عى
(8) 

ػػػ هىقمبػػةن  حيػػكافو  كاكى  كػػػكفً  احتهػػاؿي  كػػافى  ػػػهاىعنػػ اليػػاءً  فً عى  الجػػػزـى  يهىػػعي  االحتهػػػاؿي  ذً إً   اٍىػػباىقبلبً  الحكػػـً  فً ا عى
 ،اليػاءً  بأ ػالةً  لمحكػـً  هعاىده  الكاكً  فً عى  االىقبلبً  احتهاؿى  فَّ إف  عجيبه  كى ٌي كى  .اىتٍِ .ي ال كرتيفً فً  بالحكـً 
ػ (حيػكافو ) كاكً  اىقػبلبً  احتهاؿً  بخبلؼً  ًً بً  الجزـً  فهىعي  ـى  ال يهىػعي  ًي ىَّػإف ،اليػاءً  فً عى ٍىػٍىػباىقبلبً  الحكػ ـ مىػفى  ،اا عى
ػػلً  ًً ًبػػ الجػػزـي  يهىػػعً  ػػكى  ،ا اقتضػػايي هى ـى  فَّ )إ :ـٍي قػػكلي  :(9)قػػاؿى  ّـَ ثيػػ ،ا ظػػاٌره ذى ٌى  كاضػػطرابو  ِ تحػػرؾو مىػػعى  ا دؿَّ ذى اً  االسػػ
ًً  العمةً  كا حرؼى  ححي  – كى ٌيػكى  ،ًً كهدلكًلػ المفػظً  ا بػيفى عقمينػ ربطى  ال ًي ألىَّ   ههىكعه  (ًً ا لهدلكلً هطابقن  ليككفى   في

                                                                                                                                                                               

يَّػػة( بقمػػب فائػػً ٌهػػزة. اليػػزدم، شػػرح الشػػافية )ج فأ ػػمً أىٍَّػػا هركبػػة هػػف -2/457ثػػبلث كاكات، ف ػػغركي عمػػِ )أيكى
 (.75-3/71(، كالرضي، شرح الشافية )ج727-2/720(، كركف الديف، شرح الشافية )ج462

1)) :)  ٌػػك هػاإىَّ  :جىػػي ابػف كقػاؿ ،غيػػري يػاءاف أكلػػً فػي كقعػت اسػػـ الكػبلـ فػػي لػيس :قػاؿ كيػػراع عػف ،بمػػد اسػـ )يىػٍيفه
(. ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج  (.10/480)يىيىفه

ٍبتي يىدىيي. ابف فارس، هقاييس المغة )ج(2 رى ًي: ضى يىدىٍيتي ، كى ًً مىٍي ىىٍىتي عى ًؿ: هى مىِ الرَّجي  (.6/152( يىدىٍيتي عى
اًئز: اٍلكسىائي قىاؿى  ((3 سىػىىة، يىػاء يىيَّيػت: تىقػكؿ أىف جى : فتقػكؿ ،(يىػكىل) اليػاء أ ػؿ أفَّ  عمػي أبػي، كهػذٌب كتبتٍػا ًإذا حى

ٍيت  هػف حػرفيف عمػِ ٌػك هػا جهيػع فػي بيىٍـ الخبلؼ ككذا ،(يىيىي) أ مً غيري كعىد ياء، كتبت :أم  حسىة ياء يىكَّ
رم، تٍذيب المغة )جألفن  ثاىية الهعجـ حركؼ أسهاء  (.3/74(، كالرضي، شري الشافية )ج15/485ا. ألٌز

4).)  ( في )ؾ(: )ألفَّ
 ساقط في )ؾ(. )البلـ(:( (5
 ( في )ط(: )حٌي(.(6
 (.2/459( اليزدم، شرح الشافية )ج(7
 ( في )ـ(: )باقبلٌا(.(8
 (.2/460اليزدم، شرح الشافية )ج ((9
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ػأ ػلً  هػػردكده  -ايضن ًً  ا  ػػرحَّ هى  كػػافى  ّـَ ف ثيػػًهػكى  ،اٍى كهػػدلكالتً  لفػاظً األ بػػيفى  التىاسػبً  ف طمػػبً ًهػػ االشػتقاؽً  عمهػػاءي  بػ
(ـي  ٍ القى )

 .بالفاءً  (3)(ـً  ٍ الفى ) بخبلؼً  شديده  حرؼه  القاؼى  فَّ أل  باىةً اإل عى هى  (2)لمف ؿً  بالقاؼً  (1)
 .الرضكافً  فى هً  ًي ألىَّ   الكاكً  فً عى  هىقمبةه  يى(ضً رى )ي فً  الياءى  ألفَّ   [فاسده  كى ىي : ]كى (4)قىٍكليوي 

ٌي ذى ٌى  [(5)لتإتركيبو  أ/167/ؽ اك قمنى لى قىٍكليوي: ]كى   .يً كغيرً  التسٍيؿً ي فً  ظٍري األ كى ا 
ػػ) بػػابى  فَّ : ]أل (6)قىٍكليػػوي  ػػ) ببػػابً  رادى أ [(سى مً سى ػػ (سى مً سى ًي كال يي فػػاؤي  ا كػػافى هى ػػ  رادى أك  ،كاحػػدو  ف جػػىسو ًهػػ هي

 .كاحدو  ف جىسو هً  ًي كالهي  ًي كعيىي  يي فاؤي  ا كافى هى  (بٍّ بى ) ببابً 
الشاعري  قاؿى  [(تي يٍ دى يى )قىٍكليوي: ]كى 

  : ]الكافر[(7)
مىػػػػػػى يىػػػػػػدىٍيتي  اسً  اٍبػػػػػػفً  عى ٍسػػػػػػحى  كىٍىػػػػػػبو  ٍبػػػػػػفً  حى

 
 الكىػػػػػػػػػػػػػريـً  يىػػػػػػػػػػػػػدى  الًجػػػػػػػػػػػػػدىاةً  ًذم ًبأىٍسػػػػػػػػػػػػػفىؿً  

وخري  كقاؿى  
 : ]الطكيؿ[(8)

ػػػػػػػػػػػػػػفٍ  إالَّ  تثىاقمػػػػػػػػػػػػػػتي   أٍسػػػػػػػػػػػػػػتًفيديىىا يىػػػػػػػػػػػػػػدو  عى
 

مَّػػػػػػػػػػػػػػػػةً   دٍّ  ًذمً  كخي  (9)أٍزًرم بػػػػػػػػػػػػػػػػوً  أشيػػػػػػػػػػػػػػػػد   كي
 كلِ األ بداؿي إ جازى  عرضى  فَّ إف ،اهى ٍي يعرض اجتهاعى لـ كى  [متحركافً  كاكافً  ا اجتمعى ذى إً : ](1)قىٍكليوي  

 كلِ األ

                                                             
 ( في )ـ(: )ق ر(.(1
 ( في )ـ(: )لمفعؿ(.(2
 الكسػػر :كالفى ػػـ ،بىٍيىكىػػة فيػػً الػػذم الكسػػر: القى ػػـ :فيقػػكؿ بيىٍهػػا ييفػػرِّؽ كبعضػػٍـ ،الكىسػػر (:كالفىٍ ػػـ ،القىٍ ػػـ) ((3

ر في عمـك المغة )ج .يىًبف لـ الذم  (.1/432السيكطي، الهٌز
ًي ًهفى الرضكاًف(.(4  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ألىَّ
 ( في )ؾ(: )وخري(، كفي )ـ(: )آلخري(.(5
ًً أٍزًرم(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ب
-كها قاؿ الهرزكقٌي في شرحً عمِ الحهاسة-ٌم(، كهعىِ البيت كهعىِ البيت ( البيت لػ)هعقًؿ بف عاهر األسد(7

: حاٌتخذتي عىد ٌذا الٌرجؿ بٍذا الهكاف يىػدنا غىػرَّاء ك ػىيعة شػريفة، هثميٍػا يفعمػً الًكػراـح. كالٌشػاٌدي فيػً: )يػديت(، ففيػً 
رم، ال ػػػحاح )ج (، 193شػػػرح الحهاسػػػة )ص(، الهرزكقػػػي، 6/2540دليػػػؿ عمػػػِ أفَّ الـ )يػػػد( يػػػاء. اىظػػػر: الجػػػٌك

(، كالبغػػػػدادم، خزاىػػػػة األدب 14/139(، كابػػػػف هىظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب )ج5/84كابػػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح الهف ػػػػؿ )ج
 (.7/478)ج
( بػػىفس 807(، لكػف كرد فػي ديػػكاف بشػار بػػف بػرد )ص2/31البيػت كرد بػبل ىسػػبة فػي الحهاسػػة ألبػي تهػػاـ )ج ((8

 ال در، لكف يكجد اختبلؼ في العجز:
ٍكرىةً  ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  أٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلىؾو  كىزى  أٍزًرم لى
 فربها يككف البيت لً، كركم بأكثر هف ركاية، كالشاٌد فيً: )يد(، حيث هعىاٌا الىعهة كالهىة. 

9))  :) ٍيفً  هػػػػف اإلزارً  كهىكضػػػػعى [  أم: ظٍػػػػرم، 31]طػػػػً:  ﴾مأىٍزرً  ًً ًبػػػػ ٍشػػػػديدٍ ا﴿، كقكلػػػػً تعػػػػالِ: القيػػػػكَّة)األىٍزري ٍقػػػػكى . الحى
رم، ال حاح   (.2/578)جالجٌك
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 :(4)ػػػافى أبػك حيَّ  قاؿى  ،(3)هػالػػؾو  كابػػفي ( 2)الفارسيُّ  ًي قالى  ،بًً  االعتدادً  لعدـً   اٌى كاقراري  ا بالعارضً اعتدادن 
 (:افعكعػػػؿ) ِ كزفً مىػػػعى  (6)(تي أيػػػك )ف ًهػػػ (5)ي البىػػػاءً ًفػػػ ف تقػػػكؿى أ ًً ي اسػػػتخراجً ًفػػػ كقػػػد تعبػػػتي  لةً أالهسػػػ كهثػػاؿي 

ٍىػػا، أى كٍ أى ٍيػػ)إً  ػػا قبمى ٍىػػا ألفنػػا  الىفتػػاًح هى ٍىػػا، كالهى ػػا قبمى م(، كاأل ػػؿ: )إكأكأل(، قمبػػتى فػػاءى الكمهػػًة يػػاءن  الىكسػػاًر هى
ِّمتى  ٍىػػا كعػػادًت الػػكاكي  لػػزكاًؿ فػػإذىا سػػ ٍىػػا حػػذفتى ٌهػػزةى الك ػػًؿ  لعػػدـً الحاجػػًة إلي الٍهػػزةى األكلػػِ بىقػػًؿ حركًت

ٍكأىمه(، ٍىػػا، فت ػػيري الكمهػػةي ًإلىػػِ )كى ػػأ– الثاىيػػةى  ا سػػٍمتى ذى إً  ّـَ ثيػػػ هكجػػًب قمًب  م(كى كى )ِ لىػػػإً   ػػارتٍ  بالىقػػؿً  -ايضن
 .الكجٍافً  كلِ حيىئذو ا األٌى ي كاكً فً  فيجكزي 

ػػػػ)ِ لىػػػإً  ي الىسػػػبً ًفػػػ ي قكلػػػؾى ا ًفػػػا حشػػػكن ٍىػػػػف كقكعً ًهػػػ احتػػػرازه  [الكممػػػةً  كؿً أي ]ًفػػػ قىٍكليػػػوي:  (لكى ٌى
(لكى )ىى كى 

(،كً كى ٌى ) :(7) (كً كى )ىى كى  م،  .(8)م،
ػػىَّ إ [كلػػى ىمػػزةن األ  قىٍكليػػوي: ]تقمػػبي   الحػػرؼى  ألفَّ : (9)ازو يىػػإً  ابػػفي  قػػاؿى  ،الثاىيػػةً  كلػػِ دكفى األ ا قمبػػتً هى

 غيػػرى  ا كاىػػتٍ ذى إً ا ٍىػػ بخبلفً كالن أ ا كاىػػتٍ ذى إً  ال تغيػػري  الٍهػػزةى  فَّ أل :(10)يي غيػػري  كقػػاؿى  ،كلػػِ بػػالتغييرً أا طرفنػػ الكاقػػعى 
ػا كى ٍى ختً أل هكاخيةه  يفٍ الكاكى  ـ تكاخً ف لى ا ً ك  الٍهزةى  فَّ أل  ٌهزةن  ا قمبتٍ هى ىَّ ا  ك  .اىتٍِ. كؿو أ  ف حيػثي ًهػ لػؼي األ يًٌ
ٍى عى  ا كىائبةه ٍى ف هخرجً ا هً ٍى ىَّ إ  ،ذلػؾى  رى ثيػ ككى كالن أا ٍىػهجيئي  ؼى ًلػأي  الٍهػزةى  فَّ أل: يػازو إ ابػفي  كقػاؿى  ،كالن أ ي الزيػادةً ا ًفػى

                                                                                                                                                                               
اإلعػػبلؿ يكػػكف فػػي الفػػاء أك فػػي العػػيف أك فػػي الػػبلـ، كبػػدأ اله ػػىؼ كتبعػػً الشػػارح فػػي بياىٍػػا، فبػػدأ فػػي الفػػاء،  ((1

ػػػا فػػػي )أىكىا ػػػؿ( ههػػػا أكلػػػً ككاكف ثاىيٍهػػػا هتحركػػػة، ك)أىكىاً ػػػؿ( جهػػػع )كىاً ػػػؿ(، كاأل ػػػؿ:  فتقمػػػب الػػػكاك ٌهػػػزة لزهن
ٍيً ػػؿ( ت ػػغير )كا ػػؿ(، كا كىا ػػؿ(، كػػذا )أيكى ٍيً ػػؿ( بػػكاكيف، األكلػػِ فػػاء الكمهػػة، كالثاىيػػة هبدلػػة هػػف )كى أل ػػؿ: )كيكى

ا-األلؼ، كهىً  ػحِّ كهػا تقػدـ، فأبػدلت الػكاك  -أيضن ؿ(، بكاكيف كالـ عمِ األ ى ؿ(، جهع )األكلِ(، كأ مً: )كيكى )األىكَّ
ك الثاىيػة سػاكىة، فالقمػب كاىتفػِ ٌػذا الشػرط فػي )كيٍكًرم(، فػالكا الجهع ٌهزة  السػتثقاؿ كاكيػف هتحػركتيف،األكلِ في 

ػػػا–ٌىػػػا جػػػكازنا لػػػيس كجكبنػػػا، كجػػػكازنا  : تقمػػػب الػػػكاك  -أيضن ػػػكي(  لعػػػدـ كجػػػكد كاكيػػػف هتحػػػركتيف، كقػػػاؿ الهػػػازىيُّ فػػػي )أيجي
ػا، كير ػعي  ػك شػيءه يىسػب هػف األديػـ عريضن الهكسكرة الكاقعة في األكؿ ٌهزة قياسنا كػ)ًإشىاح(، كأ مً: )ًكشىػاح(: ٌك

ر، كتشػػػػدي الهػػػػرأة جىػػػػي، سػػػػر  ػػػػىاعة اإلعػػػػراب ابػػػػف  .بػػػػيف عايقيٍػػػػا ككشػػػػحٍا، كغيػػػػري يتبػػػػع فيػػػػً السػػػػهاع بػػػػالجٌك
 (.464-2/463(، كاليزدم، شرح الشافية )ج2/418)ج
 (.5/10(، ك)ج3/8الفارسي، التعميقة عمِ كتاب سيبكيً )ج ((2
 (.108، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص( ابف هالؾ(3
 (.10/5015القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد (4
 ـ(: )الىىاس(.( في )(5
كال ػػكاب أىٍَّػػػا )كأيػػت(  لتىاسػػػب السػػياؽ. اىظػػػر: ركػػف الػػػديف، شػػرح الشػػػافية : )كأىػػػت(، ، ك)ـ(ط( ك)ؾ(( فػػي )(6
، كاألشػػهكىي، شػػرح األشػػهكىي (10/5015ج) الفكائػػد تسػػٍيؿ بشػػرح القكاعػػد تهٍيػػد الجػػيش، ىػػاظر(، ك 3/303)ج

 (.4/96أللفية ابف هالؾ )ج
 ( في )ط(: )قكل(، ك)قككم(. ك)ٌكل، كىكل(: هكرر في )ـ(.(7
 (.109-108( الجرجاىي، الهفتاح في ال رؼ )ص(8
 (.109( ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص(9

 (.10/5013ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((10
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ػىَّ إـ ٍيػىَّ إ :(1)افيِّ السػير  ا قػكؿي ىىػٌي  ًي ا قمتي هى  ذلؾى  كىظيري  :قاؿى  ػهى ـى ا عكضي ا ٍىػزيادتي  ؼى ًلػأي ا ٍىػألىَّ  ( ّـَ ٍيػالمَّ )ي ًفػ كا الهػي
 .(ـٍي تٍ سي )كى  (،ـقي رٍ زي ػ)كى  اخرن و

ًي هً  ا يؤخذي ا هى كقريبن  ،الزيادةً  مذً ب/ 168/ؽ يفً  تقدـى  [ـى ا تقدَّ مى قىٍكليوي: ]كى   .ذلؾى  ى
 .ٌهزةن  م: قمب الكاكً أى  ا[؛مى يً الستثقالً  : ]كذلؾى (2)قىٍكليوي 

ػكى  مضػمكمةن  كانتٍ  الكاكي  اتحدى  (3)ف قىٍكليوي: ]ف ػكي )ي ا ًفػمى ًٍ  الجػكازً  ق ػري  (4)يي ظػاٌري  [(كهو جي ػفي ا هى
ػػمىػػعى  ـ لىػػكى  هشػػددةو  غيػػرى  ككاىػػتٍ  ،ا الزهػػةن ٍى ضػػهتي  ا كاىػػتٍ ذى إً ا هطمقىػػ لجػػكازي ا كالهىقػػكؿي  ةن،رى ه ػػدَّ  ا كاىػػتٍ ذى إً ا ِ هى

ػكى  بػداؿي اإل ـ يجػزً ا لىػٍى ضػهتي  ف عرضػتٍ إف ،(5)(كب)أثكى  (،دو عٍ كى )كى  (،كيو جي كي ػ)كى  ا باإلسكافً ٍى يهكف تخفيفي   يا ًفػهى
ا﴿ َُ ػػ)كى ، (6)﴾الَعاااَللَحَ  اْشاارََش ػػكربَّ  (،ا اى كي اخشى ًي  ،اىػػادرن  ا جػػاءى هى ػػ قػػراءةي  كهىػػ َّلِنَ ﴿ا شػػاذَّ  ف قػػرأى هى  لَفَِشٔق ااا ِمااْىٍُمْ  ََ

َنَ  ُُ َ  ﴿ اذى كىػكى  ،بػالٍهزةً  (7)﴾َْٔل َنَ  ََ ُُ ػكى  ف شػددتٍ إً ا ذى كىػكى ، (8)﴾أََحاذ   َػلَاّ ذَْلا  ( ؽً كُّ شىػالتَّ )كى  (،رً كُّ عىػتَّ ال)ي ا ًفػهى
ػػػ التضػػعيؼى  فَّ أل ػػػ الػػػكاكى  فى ح َّ  ي جهػػػعً ًفػػػ (10)(رو كٍ سيػػػ)ك ٍحػػػىى  باإلسػػػكافً  اٍيػػػتخفيفي  (9)هكػػػفى أك أ ،عػػػبلؿً اإل فً عى
 .يي كغيري  (11)عػػ ػػفػػكرو  ابفي  يي كذكرى  هػالػػؾو  ابػػفي  خيرى األ ا الشرطى ذى ٌى  ٌهؿى أد قى كى  (،ارو كى سً )

 فػػبل يجػػكزي  ،زائػػدةن  الػػكاكي  ف ال تكػػكفى أ كى ٌيػػكى  ،خػػرى وا شػػرطن  (13)يٍّ جىِّػػ ابػػفي  كزادى  :(12)ػافى ك حيػَّػػأبيػػ قػػاؿى 
ػػٍي بيىى  كفػػرؽى  ، ػػميةً األ بخػػبلؼً  ٌهػػزةن  الػػكاكً  بػػداؿي إ (14)كؾ(ٌيػػرى التَّ ) يًفػػ يي عىػػدى  ا ٍى ت ػػريفي  يػػدؿُّ   ػػميةى األ فَّ أا بػػهى

ػ ل ذلػؾى كَّ د قىػقىػكى  :قػاؿى  ،الزائػدةً  بخبلؼً  الكاكً  فى هً  بدؿه  الٍهزةى  فَّ أِ مى ا عى ٍى كاشتقاقي   ال تحفػظي  :ف قػاؿى أـ بػٍي بعضي
 اىتٍِ. .زائدةو  ف كاكو هً  هبدلةه  ٌهزةه 

                                                             
 (.1/184السيرافي، شرح كتاب سيبكيً )ج ((1
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )قمب الكاًك ٌهزةن(.(2
 ( )أجرا(: زائد في )ـ(.(3
 (.كالهىقكؿي ...  الجكازً  ق ري  ظاٌرييي في )ـ(: )قايؿ ال تق ر الجكاز بها إذا كاىت الكاك كالهىقكؿ(. بدالن هف ) ((4
 كب(.ت(: )أطفي ) ((5
 [.16]البقرة: ( (6
 [.78: ( ]وؿ عهراف(7
 [.153( ]وؿ عهراف: (8
 ( في )ـ(: )ليكف(.(9

 ( في )ؾ(: )سك(.(10
 (.336-335( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(11
 (.10/5017( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(12
 (.1/140ابف حىي، الخ ائص )ج ((13
ػػكؾ(.( فػػي )ؾ(: (14 ػػكيؾ) )البٌر ٌٍ ػػرَّ : فيقػػاؿ. ًهشػػيتً فػػي يهػػكج كأىػػً الػػذم هشػػي: (التَّرى ؾي  الرجػػؿي  هى ػػكى ٌٍ  ًكأىَّػػ :أم يىتىرى

 (.4/356يهكج في الهشي. ابف هىظكر، لساف العرب )ج
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 الهكسػػكرةً  الػػكاكً  ٌهػػزةى  ال يجيػػزي  يٌ الهػػازى فَّ إ :(1)عػػ ػػفػػػػكرو  ابػػفي  قػػاؿى  [الػػػمػػػازنػػػػػي   ]كقػػاؿى  قىٍكليػػوي:
ػا كى قياسنػ ذلػؾى  يجيػزي  ًي ىَّػأ كهػىٍـ هػف ذكػرى  .اىتٍػِ .السػهاعً  ي ذلػؾى فً  بؿ يتبعي  ،بقياسو   ،(2)اله ػىؼي  يي ا ذكػرى هى
 . هختمؼه  الػػػهػػػازىػػػيِّ  فً عى  فالىقؿي 

 الجهٍػػػكرى  فَّ أ (4)-رضػػػي ا عىػػػً– (3)ػػػػػافى بػػػك حيَّ أ ذكػػػرى  [السػػػماعى  فيػػػوً  يتبػػػعي  هي قىٍكليػػػوي: ]كغيػػػري 
ػػػػ ِ الجػػػػكازً مىػػػعى  أ/168/ؽ ػػػػ ِ خػػػػبلؼً مىػػػػا عى قياسن ـي هى  :عػػ ػػفػػػػػػكرو  ابػػػػفي  كقػػػػاؿى  ،كالشػػػػرحً  (5)الهػػػػتفً  فى ًهػػػػ ا يفٍػػػػ
[ اىدي ر اطِّػػػ ال ػػحيحي ]ك  هػػػزي  :قػػػاؿى  ،لغػػةه  ًي ىَّػػػأب( 7)ي الػػتسػػػٍػػػيػػػػؿً ًفػػػ حى ك ػػػرَّ  ،(6)ذلػػؾى  اله ػػػدرةً  الهكسػػػكرةً  الػػكاكً  ٌك

 .ِ لغةو مى عى  هطردةه 
 ا ذى ٌى  كى ٌي  ًً تباعً أك  هػالػػؾو  ابػػفً  لكبلـً  الهكافؽي  [ف كجييفً مً  يوً مى كا عى : ]كاعترضي (8)قىٍكليوي 

                                                             
 (.222( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(1
 (.95ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((2
 (.1/127حياف، ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب )ج( أبك (3
 ( )رضي ا عىً(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(4
 ( في )ؾ(: )هف الشرح كالهتف(.(5
في )ط(، ك)ؾ(، ك)ـ(: )أىًَّ ال حيح(، كال كاب ها أثبتىاي  ألفَّ عبارة )أىًَّ ال حيح( هخالؼ لهػا ذٌػب إليػً  ((6

ا الكػػػػػػبلـ هػػػػػػأخكذ هػػػػػػف كتػػػػػػاب تهٍيػػػػػػد القكاعػػػػػػد لىػػػػػػاظر الجػػػػػػيش (، كألفَّ ٌػػػػػػذ222ابػػػػػػف ع ػػػػػػفكر فػػػػػػي الههتػػػػػػع )ص
ليؾ الىص:10/5020)ج ىا كبلـ هبتكر لـ يذكري ابف جهاعة، كا   (، ٌك
 أفٌ : األهر كحا ؿ. السهاع ذلؾ في يتبع بؿ بقياس الهكسكرة الكاك ٌهز يجيز ال الهازىي إفَّ : ع فكر ابف كقاؿح

 كليس: سيبكيً قاؿ. هىقاس هٌطرد اإلبداؿ ٌذا أفَّ  الجهٍكر هذٌب أفَّ  الشيخ كذكر فيً، هختمؼ الهازىي عف الٌىقؿ
ػػػ كلكػػػفٌ : قػػػاؿ ٌهػػػزة، أٌكال قمبٍػػػا يعىػػػي الهفتكحػػػة فػػػي هٌطػػػرد ٌػػػذا  لرى ٍجػػػهي  هكسػػػكرة كاىػػػت إذا الػػػكاك يجػػػركف اكثيػػػرن  اىاسن

 الػػكاك ٌهػػز أفَّ  يريػػد بػػؿ االطػػراد، سػػيبكيً يريػػد ال: عمػػي أبػػك األسػػتاذ فقػػاؿ ،الهكسػػكرة الػػكاك فيٍهػػزكف، الهضػػهكهة
الهكسػػكرة أكثػػر هػػف ٌهػػز الهفتكحػػة، كقػػاؿ ابػػف ع ػػفكر: كال ػػحيح اٌطػػراد ذلػػؾ  ألىَّػػً قػػد جػػاء هىػػً جهمػػة  ػػالحة 

 (.10/5020لمقياس عميًح. ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج
 (.301( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(7
في )األكلِ( حهػبلن عمػِ )األكؿ(ح ، كاعترضػكا عميػً هػف  -يعىي قمب الكاك ٌهزة–قاؿ ابف الحاجب: )كالتزهكي  ((8

كجيٍف، األكؿ: أفَّ األكلِ أف يقاؿ: قمبكا )األكلِ( كجكبنا  الستثقاؿ الكاكيف  ألىٍَّـ قالكا: لك بىيت هثؿ )ككثر( هف 
ف كاىػت سػاكىة كػػ)كيكرم( لػـ الكعد قمػت: )أكعػد(، كاأل ػؿ: )ككعػد(، قمبػت الػكا ك األكلػِ ٌهػزة  الجتهػاع كاكيػف، كا 

تمقػػب كجكبنػػا  ألىٍَّػػـ شػػبٍكا هػػدتٍا بػػألؼ )كارل(  الىقبلبػػً هىٍػػا، ٌكػػذا قػػاؿ الهعترضػػكف، كجكابػػً: أىٍَّػػـ هػػا  ػػرحكا 
، فػيهكف أف يكػكف هػرادٌـ الجػكاز، لكػف كػاىكا قػد  ػرحكا بأحػد الػكجٍيف الجػائزيف. الثػاىي: أىَّػً حهػؿ الهفػػرد  بػالمزـك

ػػػك األلػػػؼ،  الػػػذم ٌػػػك األ ػػػؿ عمػػػِ الجهػػػع الػػػذم ٌػػػك الفػػػرع، كذلػػػؾ ههتىػػػع، كجكابػػػً أفَّ )األكلػػػِ( عمػػػـ التأىيػػػث، ٌك
-2/240ك)األكؿ( هجرد هف ذلؾ، فقد حهؿ الهؤىث عمِ الهذكر. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 (.2/729(، كركف الديف، شرح الشافية )ج241
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ػػػمىػػػعى  كالحا ػػػؿي  ،االعتػػػراضي  ًٍ  تحػػػرؾى  سػػػكاءه  (1)كاكافً  ا ت ػػػدرى ذى إً  ٌهػػػزةن  بػػػداؿي اإل بي جػػػي ًي ىَّػػػأـ ِ رأي
 (،ِلىػكٍ األي )كى  (ؿكَّ األى )كى  (ؿاً ػكى )أى  :ىحػكي  فيػدخؿي  ،ف ٌهػزةو  ًهػك بػدالن أ زائػدةن  هػدةن  ـ تكػفٍ ا لىػهى  ك سكىتٍ أ الثاىيةي 
ػػػػ (كػػػػكثر) كهثػػػػؿي  ػػػػ الجػػػػكابً  لػػػػِ تكمػػػػؼً إ الهحػػػػكجً  لػػػػِ دعػػػػكل الحهػػػػؿً إ كال حاجػػػػةى  ،اهػػػػف الكعػػػػد كىحكٌى ف عى

ػػ كيخػػرجي  ،يالثػػاىً  االعتػػراضً  ًً  السػػاكىةي  ا كاىػػتً هى ػػ فاعػػؿو  لػػؼً أف  ًهػػبػػدالن  زائػػدةن  هػػدةن  فيػػ م(رً كٍ كي ػ)كى
 ك غيػػرى أ ،(2)

ػػ ،بػػدؿو  ػػلً  ًي بىيتىػػ ّـَ ثيػػ (،فكعػػؿ) هثػػؿى  الكعػػدً  فى ًهػػ تبًىػػي (3)فأى كى ّـَ ا لىػػهى ػػكٍ كى ) :فتقػػكؿي  ،ًي فاعميػػ ـ يسػػ ًي  يتبًىػػ كأ (،ده عى  هىػػ
(ادعى كٍ كي ) :فتقكؿي  (،ارهى كٍ طي ) هثؿى 

ػفي ) ا هثػؿى اسػهن  يف تبًىػأكػ ،ٌهػزةو ف  هً بدالن   ميةن أ (5)كأ ،(4) ِـّ  (ؿو عى ف ًهػ بالضػ
  ي الهػػذككراتً ًفػػ ٌهػػزةن  بػػداؿي اإل  يجػػبي بلى فىػػ م(كى كي ) :قمػػتى  الٍهػػزةي  ف خففػػتً إً  ّـَ ثيػػ أىمه(كي ) :تقػػكؿي  ؾى ىَّػػإف (تي ٍيػػأى كي )

ًٍ  ،كؿً األ يكًفػ ي ٌػذا الهثػػاؿً ًفػ الثاىيػةً  لعػركضً  ػكٍ طي ) ىحػكً  ي هثػػاؿً ا ًفػًٍ كلشػب ػ (ارهى اًبهى
م(رً كٍ كي ) (7)ًفػػي (6)

(8)  
 .زائدةن  ا هدةن ٍى لككىً 

ـي  ق كره  ي ٌذا االعتذارً فً  لت[إ المعترضكفى  قاؿى  َـّ قىٍكليوي: ]ثي   .اوىفن  ًي ا قدهتي هَّ هً  يعم
 م(رً كٍ كي )ي ًفػػػ الػػكاكي  شػػبٍتً  ييعًىػػ م(،رً كٍ كي ) كمهػػةً  ةى م: هػػدَّ أى  ا[؛يى تى كا مػػدَّ ـ شػػبيي ييػػنَّ : ]أل (9)قىٍكليػػوي 

 ا.فيً لٍذى  االلتزاـً  ـي فعد ،الكاكيفً  اجتهاعي  ي الحقيقةً فً  فمـ يكفٍ  ،ا هىٍاٍى الىقبلبً  ( لارى كى ) لؼً أب
ػيي نَّ أ وي قىٍكليوي: ]كجكابي   ًي ىَّػأ كالظػاٌري  ،ًً ًبػ ه ػرحه  الهعترضػيفى  ٌػؤالءً  كػبلـي  [كا بػالمزكـً ا صػرحي ـ مى

ًً يقتضً  (13)يٍّ عم (12)يبً أ ًي كشيخي  (11)يٍّ ابف جى ككبلـي  ،(10)ؼو يقف تك كي عى قالي   .ي
 . ؿي األ ًي ىَّ أ خرً اآل الكجًً  لبيافً  يكيكتفً  [الجائزيفً  : ]الكجييفً (14)قىٍكليوي 

   كذكرى  ،(15)يازو إ ا ابفي هي ذكرٌى  ًي كجكابي  ٌذا االعتراضي  [لممفردً  حمؿه  وي نَّ أي قىٍكليوي: ]الثانً 
                                                             

 اكا(.( في )ؾ(: )ك (1
 ( في )ـ(: )ككرل(.(2
 ( في )ط(: )فها كاف شيء هف الكعد(.(3
 في )ط(: )ككعادنا(. ((4
 ( )أك(: ساقط في )ـ(.(5
 ( في )ط(: )لٍا(، كفي )ؾ(: )بٍا(.(6
 ( )في(: ساقط في )ط(.(7
 ( في )ط(: )ككرا(.(8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فعدـي االلتزاـً فيً لٍذىا(.(9

 )ط(: )تكفيؽ(.( في (10
 (.219( ابف جىي، الهى ؼ )ص(11
 ( )أبي(: زائد في )ط(.(12
 (.5/12الفارسي، التعميقة عمِ كتاب سيبكيً )ج ((13
14).) ًي األ ؿي  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىَّ
 (.111ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص ((15
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ػػػ كؿى األ االعتػػػراضى  ًٍ إ ًي قى كسػػػبى  ،ًً ا ًبػػػجازهن ػػػلي  بغيػػػةي )ي ًفػػػ (1)-رحهٍهػػػا ا-  هػالػػػػػؾو  ابػػػػػفي  ا البػػػدري هى
 .(الطالبً 

ػالًتػ الكحػدةً  فى ًهػ : الهػأخكذي (4)مأى  ؛[(حػدو )أ (3)يفً ك : ](2)قىٍكليوي  ًٌ ػكى  ًي  ػمي أك  ،العػددً  ي هبػدأي ي  ي ا ًفػهى
ِى  ًً قكًلػ َُ  قُالْ ﴿ تعػػال ػ، (5)﴾أََحااذ   هللَاُ  ٌُاا ػ) ىحػػكي  لمعهػكـً  ي الىفػػيً ًفػ ا الهسػػتعهؿي أهَّ  ًي فٍهزتيػػ (حػػدو أف ي ًهػا جػػاءىً هى
 . ميةه أ

 خػؼً األ فى ًهػ كالعػدكؿي  ،الٍهػزةً  فى ًهػ خػؼي أ الهفتكحػةى  الكاكى  فَّ م: ألأى  [؛القياسً  غيرً  ىمى قىٍكليوي: ]فعى 
 .القياسً  خبلؼي  ثقؿً لِ األإ

 .الهعىكمِّ  التأىيثً  لؼي أ الهاىعى  فَّ أِ مى عى  ؿى فدَّ  [: ]امتنعى (6)قىٍكليوي 
ـه  وي قىٍكليػوي: ]ألنَّػ ـى  كالحػرؼى  العهميػةى  حيىئػذو  الهػػاىعي  فيكػكفي  [لمؤنػثو  اسػ ـى  القػائ ػػكى  التأىيػثً  تػاءً  هقػا ا هى

 .  ا لرجؿو عمهن  (زيىب)ي فً 
ػػًٍ فركعً  يكًفػػم: أى  [؛فييمػػا تػػاءن  العمػػةً  حػػرؼي  : ]قمػػبى (7)قىٍكليػػوي   كاسػػـً  هػػرً كاأل الهضػػارعً  فى ا ًهػػهى

ػ ا حركػاتي ٍىػبً  لتبلعبػتٍ ا لفنػأكا قػرُّ أك ـ لىػٍيػىَّ أل كذلػؾى  ،اهى ًٌ ه ػدرً  يكفً  الهفعكؿً  كاسـً  الفاعؿً   فكاىػتٍ  ،اٍىػا قبمى هى
ػ ،اكاكن  الضهةً  كبعدى  ،الفن أ الفتحةً  كبعدى  ،ياءن  الكسرةً  بعدى  تككفي   حػكاؿً أ ا لتغييػرً ٌىػِ تغييرً لىػإً ـ ٌي ا رأكا ه ػيرى فمهَّ

                                                             
 ( )رجهٍها ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(1
(، كاأل ػؿ: )كحػد(، ( (2 ػي الهػرأة التػي فيٍػا فتػكر، كاأل ػؿ: )كىػاة(، كفػي )أحػدو كأهَّا قمب الكاك الٍهزة في )أىىىاةو( ٌك

كفػػػػي )أسػػػػهاء(، كاأل ػػػػؿ: )كسػػػػهاء( فعمػػػػِ غيػػػػر القيػػػػاس، ألفَّ قيػػػػاس الػػػػكاك الهفتكحػػػػة فػػػػي أكؿ الكمهػػػػة أف تبقػػػػِ، 
ػػي حسػػف الكجػػً، كاهتىاعػػً هػػف ال ػػرؼ ك)أسػػهاء( عمػػـ، قػػاؿ سػػيبكيً: كأ ػػمً )كسػػهاء( )فعػػبلء( هػػف الك  سػػاهة، ٌك

أللػػؼ التأىيػػث، كقػػاؿ الهبػػرد: ٌػػك جهػػع اسػػـ كزىػػً )أفعػػاؿ(، هىػػع هػػف ال ػػرؼ لمعمهيػػة كالتأىيػػث الهعىػػػكم، كاألكؿ 
أظٍر  ألفَّ التسهية بال فات أكثر هػف التسػهية بػالجهكع  كألىَّػً لػك سػهٍّي بػً هػذكر اهتىػع، كقيػؿ: اهتىاعػً حيىئػذو  

 (.242-2/241هؤىثو سهِّي بً هذكر كػ)زيىب(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )جألىًَّ اسـ ل
 ( في )ط(: )في(.(3
 ( في )ـ(: )م(.(4
 [.1( ]اإلخبلص: (5
6).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عمهنا لرجؿو
كتقمػػب الػػكاك كاليػػاء تػػاءن كجكبنػػا فػػي )اتَّعػػد(، ك)اتَّسػػر(  أم: لعػػب بالقهػػار، كأ ػػمٍها )اكتعػػد(، ك)ايتسػػر(، قمػػب  ((7

ّـَ أدغػػـ احتػػرازنا عػػف الهخالفػػة فػػي الت ػػاريؼ، فػػبل يقػػاؿ فػػي الهاضػػي: )ايتعػػد(، كال فػػي  حػػرؼ العمػػة فيٍهػػا تػػاءن، ثيػػ
ا اذا قمبت تاء فبل تتغير في ذلػؾ،  الهجٍكؿ: )اكتعد(، كال في الهضارع: )يكتعد(، كال في اسـ الفاعؿ: )هكتعد(، إهَّ

ا إذا كاىت فاء الكمهة ٌهزة فبل تقمب تاء  لعركضٍا، كها في )ائتزر(، كلكف تقمب الٍهزة ياء  لسككىٍا كاىكسار  أهَّ
 (.243-2/242ها قبمٍا، فت ير )ايتزر(. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
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ػػ ػػلً  ا ال يتغيػػري ا جمػػدن كا هىٍػػا حرفنػػبػػدلي أا ٍىػػا قبمى هى اهى
كفيػػً  ،الػػكاكً  فى ًهػػ الهخػػرجً  قريػػبي  ًي ىَّػػأل  التػػاءي  ككػػافى  ،ًي قبمىػػ (1)

 .فيًً  فيدغـي  يي ا بعدى هى  كليكافؽى  ،اهى ٍي ليىى  يىاسبي  ٌهسه 
ػػ: ]كى (2)قىٍكليػػوي  ػػأك  (،زارً اإل) فى ًهػػ [(رى زى تىػػايٍ )ي ا ًفػػمى ًً  (الػػكزر) فى ا ًهػػهَّ ػػكى  الكجٍػػافً  ففيػػ  (كعػػدى )ي ا ًفػػهى

 .  (دى عى اتَّ )ي ا فً هى كى  دغاـً باإل (رى زى اتَّ )كى  (،دى عى تى ايٍ ) (كعد)ي ا فً هى كى  ،بالقمبً  (رى زى تى ايٍ )
ػاتَّ )كى  (،رى زى اتَّػػ) :هىٍػػا ،بالقمػبً  لفػػاظه أ ف ذلػؾى ًهػػ جػػاءى  [تػػاءن   تقمػػبي َلى قىٍكليػوي: ]فىػػ (فى هى

 ،هاىػػةً األ فى ًهػػ (3)
ػػػاتَّ )كى  (رى هى

(ؿى ٍىػػػاتَّ )كى  ،هػػػرً األ فى ًهػػػ (4)
ػػػ (ًً ًبػػػ ٍر زً ا فميتَّػػػق ػػػيرن  ف كػػػافى ا  ك ) :الحػػػديثً  يكًفػػػ ،(6)ٌػػػؿً األ فى ًهػػػ (5) ا ذى كى

ػكى  ،دغػاـً كاإل باإلبداؿً  (7)ركاي الهكطأي  ،الجهيعي   ػمِ ا - اً  رسػكؿي  افى كىػ -رضػِ ا عىٍػا- شػةى ئف عاعى
 .عميًً  ال يقاسي  شاذه  ًي كمَّ  ذلؾى  فَّ أ كالهعركؼي . رى زً أف أتَّ  ا حضتي ذى إً ي يأهرىً  -عميً كسمـ

ػ فكػذلؾى  ،ال تػدغـي  كالٍهػزةي  ،ٌهػزةو  فى ًهػ ا بدؿه ٍى كألىَّ  [الكصؿً  عندى  تزكؿي  ا عارضةه يى قىٍكليوي: ]ألنَّ  ا هى
ٍى  /169/ؽ بدؿه  كى ٌي   ا.عى

ـي  [(دي ًعػيى ) ف نحكً : ]مً (8)قىٍكليوي  ًي هً  يفٍػ ي ًفػ فمػك كػافى  ،ي فعػؿو ًفػ ذلػؾى  ف يكػكفى أ كى ٌيػكى  ،ثالػثه  شػرطه  ىػ
ػىَّ إ ي الفعػؿً ا ًفػٍى حذفى  فَّ أل  الكاكى  لـ يحذؼً  اسـو  فعمػِ ٌػذا  ،االسػـً  بخػبلؼً  ي ثقيػؿو ًفػ ذلػؾى  السػتثقاؿً  ا كػافى هى
 .يً كغيرً  (11)ي الػػتسػػػٍػػػيػػؿً فً  ًي قالى  (،يدعً كٍ يى ) (:دعى كى )ف هً  (10)(يفطً قٍ يى ) ي هثاؿً فً  (9)ىقكؿي 

                                                             
 في )ـ(: )ها(. ((1
ا ًفي )اتَّعىدى(.( ساقط ف(2  ي )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كىهى
 في )ـ(: )اثهف(. ((3
 ( في )ـ(: )اغز(.(4
 في )ـ(: )افٍؿ(. ((5
 في )ـ(: )األ ؿ(. ((6
 [.147: رقـ الحديث: 2/194( ]اإلهاـ هالؾ، الهكطأ/الرخ ة في ال بلة بثكب كاحد، ج(7
إذا كقعػػت كاك بػػيف يػػاء ككسػػرة أ ػػمية فػػي األ ػػؿ تحػػذؼ  ألفَّ الػػكاك هػػف جػػىس الضػػهة، بػػؿ تقػػدر بضػػهتيف،  ((8

ككقػػكع الشػػيء بػػيف شػػيئيف يضػػاداىً ثقيػػؿ، فكجػػب الفػػرار هىػػً، كلػػـ تحػػذؼ الػػكاك هػػف )يكعػػد( هضػػارع )أكعػػد(  ألفَّ 
( بالفتح هف كؿ هضػاعؼ هعتػؿ الكاك في األ ؿ ليست بيف ياء ككسرة بؿ بيف ٌهزة ككسرة، كلـ يبفى ىحك ) دىٍدتي كى

دىدى( بػػػالفتح، لكػػػاف هضػػػارعً )يىػػػٍكًددي(  العػػػيف  لهػػػا يمػػػـز هػػػف إعبللػػػيف، حػػػذؼ الػػػكاك كاإلدغػػػاـ فػػػي )يػػػدَّ(، فمػػػك كػػػاف )كى
ال لػـز خػبلؼ القاعػدة، كحػذؼ هػف )يىسىػع(   بالكسر، فكاف يجب حذؼ الكاك، فمك أدغـ لػـز االخػتبلؿ لئلعبللػيف، كا 

ر العػيف فػي األ ػؿ، فمهػا حػذفت الػكاك فتحػت العػيف لحػرؼ الحمػؽ، كلػـ تحػذؼ هػف )يكجػؿ(  ألفَّ ألىًَّ كاف هكسػك 
 (.738-2/734(، كركف الديف، شرح الشافية )ج471-2/468فتحة عيىً أ مية. اليزدم، شرح الشافية )ج

 ( في )ؾ(: )يقكؿ(.(9
10):) ٍطبىػػػةي. الفيػػػركز أبػػػادم، القػػػاهكس الهحػػػيط  ( )اليىٍقًطػػػيفي ػػػةي الرَّ : القىٍرعى هػػػا ال سػػػاؽى لػػػً هػػػف الىَّبػػػاًت كىحػػػًكًي، كبٍػػػاءو
 (.1225)ص
 (.139( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(11
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 الهتهػػاثميفً  بػػيفى  ًً ًبػػ الف ػػؿي  فكػػافى  ،ي التقػػديرً ًفػػ ي هتعػػددةه فالهىػػافً  [بضػػمتيفً  : ]كتقػػدري (1)قىٍكليػػوي 
ها الياءي   .ي التقديرً ا فً ي كاحدن كاف الهىافً ك ا لى هَّ هً  شدَّ أ كالكسرةي  ٌك

ػػفى )ي ًفػػ  ػػؿى األ فَّ أل [؛العػػيفً  مكسػػكري  وي قىٍكليػػوي: ]مضػػارعي  ف أ الفػػاءً  الهعتػػؿً  العػػيفً  الهفتػػكحً  (ؿعى
ػا لً هكسكرن  ًي هضارعي  يككفى  ػكى )كى  [،ي الهثػاؿً كا ًفػـ يضػهُّ لىػكى ] :(2)ًي قكليػ كى ٌيػكى  ،الكتػابً  كؿً أي ًفػ ا هػرَّ هى ػيى  ،دى جى  (دي جي

 .(3)ضعيؼه 
 .(دي دً كٍ يى ) ًي  مي أ (دُّ يى )ىحك  ًً ي هضارعً م: فً أى   [االختَلؿي  قىٍكليوي: ]لزـى 

 ا بكسػرً ىىػٌي  فػالهرادي  ييعًىػ لػت[إ صػؿً ي األًفػ العيفً  مكسكري  وي ألنَّ  (؛عي سى يى )ف مً  قىٍكليوي: ]كحذفتٍ 
ٌي هى  العيفً   الهػذككرةى  العىايػةى  فَّ إ :د يقػاؿي لكػف قىػ :(4)(شػرح الهف ػؿ)ي فً  قاؿى  ،كالتقديرمِّ  المفظيِّ  فى هً  عُـّ أ كى ا 
 ف يكػكفى أِ مىػعى  بالفتحً  )يىٍفعىؿي( ي عميًال يأتً  العيفً  هفتكحً  (ؿى عى فى ) هضارعي  (5)ًي ألىَّ   يً كىحكً  (عى ضى كى )ي فً  تاهةه 
ِـّ  (ؿعيػفٍ يى ) هػثبلن  كضعو  هضارعي  ف يككفى أ كال جائزه  (،ؿي عى فٍ يى )ك أ (ؿي عً فٍ يى )ِ مى ي عى ا يأتً هى ىَّ ا  ك  ، بلن أ  ًه ألىَّػ  بالضػ

،كاك  هثػػاؿه   ككسػػرةو  يػػاءو  بػػيفى  الػػكاكي  فقػػد كقعػػتً  ،الحمػػؽً  لحػػرؼً  كالفػػتحً  بالكسػػرً  (ؿًعػػفٍ يى ) ف يكػػكفى أ فكجػػبى  م،
ًسعى(ي فً ا هَّ أك  ،هقدرةو  )كى

ػ كغايػةي  ،هىػً الػكاكً  حػذؼي  فيشػكؿي  ،الفػتحي  ًً ي هضػارعً ًفػ القيػاسى  فَّ أل   يػتُـّ بلى فىػ (6) ا هى
 :كقػالكا ي(،ًمػيى  ي،لً كى ) :كاقالي  ،اٌى كبكسرً  العيفً  بفتحً  ًي هضارعي  جاءى  يي فاؤي  ا اعتمتٍ هَّ هً  بالكسرً  (ؿى عً فى ) فَّ إ :يقاؿي 
ػػكٍ يى  ،ؿًجػػكى ) ػػيى ) ذا جػػاءى إفػػ (،ؿي جى ػػهً  ًي ىَّػػأ (7)ا فػػاعمـهحػػذكفن  (عي سى  الفػػتحى  فَّ أك  ،الكسػػري  ي التقػػديرً ًفػػ ًي  ػػمي أا كػػاف هَّ

ػيى )ي ًفػ كػالفتحً  (عي سىػيى )ي فً  الفتحى  فَّ أ فثبتى  ،ـًٍ لغتً  ِ قياسً مى عى  ليجرمى   عارضه  ي ًفػ هػالػػػؾو  ابػػػفي  كقػاؿى  (.عي ضى
ػكى ) ف هضػارعً هً  الكاكً  لحذؼً  دَّ بي  ال :(8)(يجازً اإل) ػإف ،ف سػببو ًهػ (عى ضى ػأى  ،اٌى كحػدى  الػكاكي  (9)ف يكػكفى أا هَّ  عى ك هى

ػػأ ،الهكجػػكدةً  الفتحػػةً   (12)ي ثبػػكتي كالثػػاىً  كؿً األ فى ًهػػ هىػػعى  هػػع كسػػرةو هىكيَّػػةو، (11)، أك(10)ةو يَّػػهىك  ضػػهةو  عى ك هى
                                                             

ًي )يىٍكدىدي(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يىدُّ( أ مي
 (.1/219الجاربردم )ج( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح (2
ػي ،العػيف بضػـ (ؿعيػفٍ يى ) عمػِ هضػارعٍا فجػاء كاحدة، لفظة (كاك) فاؤي الذم (ؿعى فى ) هف -اأيضن – كشذح...  ((3 : ٌك
ِـّ  لكػكف الػكاك فحذفتً  ،(دي جً كٍ يى ) كأ مً (،دي جي يى  ،دى جى كى ) ح. ابػف ع ػفكر، الههتػع الكبيػر الكسػر كاأل ػؿ ،اشػاذن  ٌىػا الضػ

 (.122في الت ريؼ )ص
 (.2/420ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((4
(.( في )ؾ(5  (: )ألفَّ
 ( في )ط(: )بيع(.(6
 في )ؾ(: )عمـ(. ((7
 (.192( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(8
 ( في )ؾ(: )يككف(.(9

 ( في )ط(: )هىكىة(.(10
 (: ساقط في )ط(.هىكيَّةو  كسرةو  هع أك) ((11
 كت(.بثب(: )ؾ( في )(12
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ػػكٍ يى )ي ًفػػ الػػكاكً  ػػػٍىػػثبكتي  الثالػػثً  فى ًهػػ كهىػػػعى   ب/169، /يً كىحػػكً  (ؿجى ػػػكٍ يى )ي ًفػػ الهكجػػكدةً  الضػػهةً  عى ا هى  (1)(ؤي ضي
 ،الهىكيػةى  كالكسػرةى  ا اليػاءى ٍى حػذفً  سػببي  ف يكػكفى أ كى ٌي كى  ،الرابعي  فتعيفى  ،الهىكمِّ  فى قكل هً أ الهكجكدى  فَّ أل  يً كىحكً 
ػػػكى ) فكػػػافى  ػػػيى  ،عى ضى ػػػ) ف بػػػابً ًهػػػ  ػػػؿً ي األًفػػػ (عي ضى  حػػػرؼً  ألجػػػؿً  ًً هضػػػارعً  عػػػيفي  ففتحػػػتٍ  (بي رً ٍضػػػيى  ،بى رى ضى
ػػأك  ،الحمػؽً  ػػيى  ،عى ًسػكى )ا هَّ ًي  ففتحػػتٍ  (،بي ًسػحٍ يى  ،بى ًسػػحى ) ف بػابً ًهػػ  ػؿً ي األًفػػ فكػافى  (عي سى ػػأ– عيىػ  مكىػػك  -ايضن
ػكى  (عي كسىػيى ) :لقيػؿى  كلػكال ذلػؾى  ،اٌىػكاكي  فمذلؾ حػذفتٍ  ،اٌى كسري  ػكٍ يى ) :قيػؿى ا هى ػٍي ككبلهي  .اىتٍػِ (.ؿي جى  لهػرادً  ا بيػافه هى

ـي  ،اىى ٌي  اله ىؼً  ػ كهىػً يعمػ  حػتً تف] (:عي سىػيى )ي ًفػ ًي قكلىػ فَّ ا  ك  ،خػبلؿً كاإل (2)هػاؿً جاإل فى ًهػ الشػارحً  ي كػبلـً ا ًفػهى
 فميتأهؿ. .ًً ي هحمِّ فً  ليسى  [الحمؽً  لحرؼً  العيفي 

ِـّ  (ـي لى الزُّ ) ككذلؾى  ،حي دٍ القً  :بالتحريؾً  (،ـي لى الزَّ ) (4)[زالـً : ]باأل (3)قىٍكليوي   (،زالـي األ) كالجهػعي  ،الػزامً  بضػ
ػػكى  ـي  يًٌ ػػد يى قىػػكى  ،بالقهػػارً  البلعػػبى  ا الياسػػرى ٍىػػبً  هكفى سػػيستق الجاٌميػػةً  ٌػػؿي أ ي كػػافى الًتػػ السػػٍا  حى دٍ الًقػػ ري ًسػػيٍ يى  رى سى

ػػأ– الهيسػػرً  حي دٍ ًقػػكى  ،ًي مي ٍ ػػىى  كيركػػبى  ف يػػراشى أ ؿى بػػق السػػٍـي  :بالكسػػرً   .قػػاديحى أك  قػػداحي أك  احه دى ًقػػ :كالجهػػعي  _ايضن
 .(5) حاح

 .ٌهزةه  الياءً  ا بعدى م: فيهى أى  ا[؛نى ىي  د جاءى قى قىٍكليوي: ]كى 
ػلفنػأا الػذيف قمبكٌىػ فَّ أاعمػـ  :(6)(شػرح الهف ػؿ)ي ًفػ قاؿى  ا[لفن أقىٍكليوي: ]كقمبيا  ػا هى  الكسػرةً  عى ا قمبٌك

ا هعٍهػا جهيعنػ ،ي الٍهزةً ا فً جهيعن  كالفتحةً  ا لػـ يحػذفٌك ا  ،اكالذيف لػـ يحػذفٌك ا لػـ يحػذفٌك ال إكالػذيف حػذفٌك
ػ ػػ االسػتثقاؿً  زيػادةي  ًي كسػػببي  ،الكسػرةً  عى هى ػػ ًي كقمتيػ ،الكسػرةً  عى هى  ،االسػػتثقاؿً  زيػادةً  ي هكضػعً فحػذفكا ًفػػ  الفتحػةً  عى هى

 .ًً قمتً  ي هكضعً كا فً كقمبي 
 .ي التخفيؼً فً  كالهبالغةً  الثقؿً  ِ بيفى كسطى  ةن قكا طريم: سمكي أى   كا[: ]تكسطي (7)قىٍكليوي 

                                                             
 ( في )ـ(: )الكضكء(.(1
 ( في )ط(: )اإلٌهاؿ(.(2
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بعدى الياًء ٌهزةه(.(3
(  أم: يمعب بالقهار  ألىٍَّا أخؼ هػف الػكاك، كألىٍَّػا هػف جػىًس الكسػرة، كقػد (4 ، كيىٍيسىري ( كال تحذؼ الياء في )يىٍيئىسي

هػػزة، كجػػاء )يػاالجػاء فيهػػا بعػػدٌا ٌهػػزة حػػذؼ اليػاء )يىػػئس(   س( بمقػػب اليػػاء ألفنػػا، فتكسػػطكا فػػي ئسػػتثقاؿ اليػػاءيف ٌك
ذلؾ، فمـ يحذفكا كلـ يثبتكا كها في الحػالتيف السػابقتيف، كهػا جػاء )ياتعػد، كياتسػر(، كعميػً جػاء )هكتعػد، كهكتسػر( 

ػػػي لغػػػة اإلهػػػاـ الشػػػافعيبإبقػػػا ؿ(، أك يكسػػػر حػػػرؼ ، كبعضػػػٍـ يقمػػػب الػػػكاك يػػػاء أك ألفنػػػا كػػػػ)يىٍيجؿ، كيىاًجػػػء الػػػكاك، ٌك
ي ليست لغة هػف يقػكؿ )ًتعىمػـ( بكسػر التػاء  ألىٍَّػـ ال يكسػركف اليػاء   ي شاذة، ٌك ؿ(، ٌك الهضارعة لتقمب ياء )ًيٍيجى

ىهَّا كسػرت لتقمػب الػكاك يػاءن. سػيبكيً، الكتػاب )ج (، كابػف ع ػفكر، الههتػع الكبيػر 53-4/52الستثقالٍـ الكسرة، كا 
 (.2/472ح الشافية )ج(، كاليزدم، شر 284في الت ريؼ )ص

رم، ال حاح )ج(5  (.1/394(، ك)ج5/1943( الجٌك
 (.423-2/422ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أف يقاؿى يىتًَّعدي(.(7
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ػػػػقىٍكليػػػػوي: ]كى  ـي  (1)]كبٍػػػػا[ ،الفنػػػػأ الػػػكاكي  قمبػػػػتً  (دي ًعػػػػكتى يى ) ًي  ػػػػمي أ [(دي ًعػػػػاتى يى ) :كاا قػػػػالي مى يػػػػتكم
ـي اإل (2)  هػػػػا

 .(دي عً تَّ يى ) :ف يقاؿى أ  ؿى األ فَّ أ عى هى  (3)الشافعيُّ 
 االفتعػاؿً  (4)اءً فػ بػداؿى إ يترككفى  قكـه  الحجازً  ٌؿً أف هً  [(ده عً كتى مي ) كى يي فى  (دي عً اتً يى ) :كاا قالي مى قىٍكليوي: ]كى 

تاءن 
 كى ٍيػفى  ،ري ًسػاتى يى  رى سىػتى كايٍ  ،ده ًعػكتى هي  كى ٍيػفى  ،دي ًعػاتى يى  ،دى عىػتى ايٍ  :فيقكلػكفى  ،اٍىػقبمى  الحركاتً  ِ حسبً مى ا عى ٍى كيجعمكىى  ،(5)
ـي  كافى  المغةً  يً ذً ٍى بً كى  ،ره سً تى كٍ هي  ـي اإل يتكم  .-ا تعالِ عىً يرض- الشافعيُّ  ها

 ا.ا شذكذن ٌى شذُّ أ :مأى   الهعجهةً  أ/170/ؽ بالذاؿً  كى ٌي  ا[ىى شذ  أ يىً قىٍكليوي: ]كى 
ػ لغةى  يريدي  [(مـعى تً ) :ف يقكؿي مى  ف لغةً مً  هً ذً ىى  قىٍكليوي: ]كليستٍ  ـ ٌيػكى  ،الهضػارعةً  حػرؼى  ف يكسػري هى

ـو تهػػيـ و ك  كتػػيـو  سػػدو أبىػػك  ػػكى  ،كغيػػٌر ػػيٍ يً ) فَّ ف أى ًهػػ ًي ا قالىػػهى ي ًفػػ فيػػً اله ػػىؼى  ـ تبػػعى ًٍ ف لغػػتً ًهػػ لػػيسى  بالكسػػرً  (ؿجى
ًً  ،(6)(الهف ػػػؿً  شػػرحً ) ػػػلً  ىظػػره  كفيػػػ ػػػ ًي ا ىقميػػػهى  كؿى أ :مأى   يي كيكسػػػري  :(8)(الػػتسػػػٍػػػيػػػػػؿً ) يًفػػػكى  ،(7)(ال ػػحاحً ) فً عى

ػػ يفى يالحجػػاز  غيػػري  الهضػػارعً  رى ًسػػكي  ًإف (9)يػػاءن ا لػػـ يكػػف هى
ك أ ،هعتػػادةه  تػػاءه  ًي كلىػػأ ك زيػػدى أ ،يي الهاًضػػثػػاىً  (10)

ؿى جً كى ك  )أبي، ي هضارعً ا فً هطمقن  ًي كيكسركىى  ،ك ؿو  ٌهزةي 
  .اىتٍِ .يً كىحكً  ((11)

                                                             
 زيادة هف عىدم  ليستقيـ الهعىِ. ((1
 كستأتي في هكضعٍا ال حيح.( ٌكذا في )ط(، ككأفَّ ٌذي العبارة ليس هكضعٍا ٌىا، (2
 أبػك الهطمبػي، القرشػي الٍاشػهي شػافع ابػف عثهػاف بػف العباس بف إدريس بف هحهد (ٌػ204ت)الشافعي ( اإلهاـ(3
ػػك هكػػة إلػِ هىٍػػا كحهػػؿكلػػد فػػي )غػػزة(،  .السػىة أٌػػؿ عىػػد األربعػػة األئهػػة حػػد :ا عبػد  بغػػداد كزار. سػػىتيف ابػػف ٌك

 الىػاس أشػعر الشػافعيٌ  كػاف: الهبػرد قػاؿ، القػاٌرة فػي هعػركؼ كقبػري بٍػا، فتػكفي ٌػػ199 سػىة ه ػر كق د. هرتيف
 رقبتػً فػي كلمشػافعي إال كرؽ أك هحبػرة بيػدي ههػف أحػد هػا: حىبػؿ ابف اإلهاـ كقاؿ. تكالقراءا بالفقً كأعرفٍـ كودبٍـ
ػػػك كأفتػػػِ. هىػػػً ا كثيػػػرة، ت ػػػاىيؼ لػػػً. اهفرطنػػػ اذكي ػػػ ككػػػاف. سػػػىة عشػػػريف ابػػػف ٌك  الفقػػػً، فػػػي( األـ) كتػػػاب أشػػػٌٍر
 السػبؽ)ك ،(الحػديث اخػتبلؼ)ك ،الفقػً أ ػكؿ فػي( الرسػالة)ك ،(السىف)ك ،(القروف أحكاـ)ك الحديث، في (الهسىد)ك

(، كابػػػف 1/329. اىظػػػر: الػػػذٌبي، تػػػذكرة الحفػػػاظ )ج(الهكاريػػػث)ك ،(القاضػػػي أدب)ك ،(قػػػريش فضػػػائؿ)ك ،(كالرهػػػي
 (.6/26(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/95الىٍاية )ج(، كابف األثير، غاية 9/25حجر، تٍذيب التٍذيب )ج

 ( في )ط(: )تاء(.(4
 ( )تاء(: ساقط في )ط(.(5
 (.2/423ابف الحاجب، شرح الهف ؿ )ج ((6
ٍيـ يقكلػػكف: أىػػا ًإيجػػؿ، كىحػػف (7 ( قػػاؿ فػػي ال ػػحاح: حكهػػف قػػاؿ )ًييجػػؿ( بكسػػر اليػػاء فٍػػي عمػػِ لغػػة بىػػِ أسػػد، فػػإىَّ

ىهػا يكسػركفًىيجؿ، كأىت ًتيجؿ، كمٍُّا  ػـ ال يكسػركف اليػاء فػي )يىعمػـ(  السػتثقالٍـ الكسػر عمػِ اليػاء، كا   بالكسر. ٌك
رم، ال حاح )ج  (.5/1840في )ًييجؿ(  لتقكل إحدل الياءيف باألخرلح. الجٌك

 (.89( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(8
 ( في )ط(: )ياءاف(.(9

 )ؾ(: )كسرتا في الهاضي(.( في )ط(: )كيسر في الهاضي(. كفي (10
 ( في )ـ(: )كرجؿ(.(11
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ٍى  الهطاكعػػةً  تػػاءى  بالهعتػػادةً  رادى أك   سى هى رٍ تىػػ)ا ىحػػك ي شػػذكذن الهاًضػػ كؿى أ ا الهزيػػدةى ٍىػػبً  خػػرجى أك  ،اٍى كشػػب
 .يي سترى  :مأى   ًي سى هى بهعىِ رى  (الشيءى 

ـي ىً كى  ،عمـ)إً كى  [(مـعى تً ) :ف يقكؿي : ]مى (1)قىٍكليوي   .(عم
 .[ياءن  الكاكي  لتقمبى ] :(2)ًي قكلي  كى ٌي كى  [ا ذكرتي مى قىٍكليوي: ]لً 

 :(4)الشػاعرً   بقػكؿً هسػتدالن  ،ا لئلضافةً ٍى حذفى  الىحكييفى  عضي ب جازى أ [التأنيثً  تاءى  : ]كلزـى (3)قىٍكليوي 
 ]البسيط[

ػػػػػػػػػديكا الَّػػػػػػػػػًذم األىٍمػػػػػػػػػرً  ًعػػػػػػػػػدى  كىأىٍخمىفيػػػػػػػػػٍكؾى   كىعى
 .هرً األ ةى دى عً  ي:يعىً  
ًي  ا عػكضه ٍى ىَّ أ يي ذكر غيري  [المحذكؼً  فى مً  قىٍكليوي: ]كالعكضً   :مأى   ال يجتهعػافً  كلػذلؾى  :قػالكا ،هىػ

ػ العػربً  فى ًهػ فَّ أ (5)حكِ الجرهػيُّ  ا فقدشاذن  الإ  ًي تيػرٍ تى كى  (:أهاليػً)ي ًفػ (6)ِ أبػك عمػيٍّ كىػ، حى (ةدى ٍعػكً ) :ف يقػكؿي هى
                                                             

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ]لتقمبى الكاكي ياءن[.(1
 (.2/246( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(2
ػػا عىٍػػا كجكبنػػا فػػي اله ػػادر (3 ( تحػػذؼ الػػكاك هػػف )ًفٍعػػؿ( بعػػد ىقػػؿ حركتٍػػا إلػػِ العػػيف، كيجػػاء التػػاء بعػػدٌا عكضن

ةو(، ك)ًهقىػػةو(  أم: الهحبػػة  السػػتثقالٍـ الكسػػرة عمػػِ الػػكاك، كأ ػػمٍها )كعػػدة(، ك)كهقػػة(، كشػػرطٍا كسػػر كاكي، كػػػ)ًعدى 
عػػبلؿ فعمػػً، فػػإذا زاؿ أحػػد الك ػػفيف ال تحػػذؼ، فمػػـ يحػػذؼ هػػف )الكعػػد(  لعػػدـ الكسػػرة، كال هػػف ىحػػك )الك ػػاؿ(،  كا 

ّـَ حػ ذفٍا كػػاف بعػد ىقػػؿ حركتٍػا  لػػئبل يزيػد إعػػبلؿ االسػػـ ك)الػكداد(  لعػػدـ اعػتبلؿ فعمػػً ىكػك )كا ػػمتً(، ك)كادتػً(، ثيػػ
 (.2/249شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج عمِ إعبلؿ الفعؿ، كفي الفعؿ حذفت ساكىة ال هتحركة.

 ، ك در البيت:هكيةاأل الدكلة شعراء أحد ، أبي أهيَّة،لٍب أبي بف عتبة بف العباس بف لمفضؿ البيت ((4
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكا الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطى  إفَّ  ديكا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى  أجى رى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍىجى
 كجعمػػكي ،الفػػراؽ أحػػدثكا (:البػػيف أجػػدكا) ،الفػػراؽ (:البػػيف) ،أهػػكري جهيػػع فػػي الهػػرء يخػػالط الػػذم الهخػػالط (:الخمػػيطك) 

 أ ػػحابؾ إفكهعىػػِ البيػػت:  .عىػػا ببعػػدٌـ اىقطعػػكا: أم اى ػػرهكا : كيػػركل كاىػػدفعكا، بعػػدكا (:اىجػػردكا) ،اجديػػدن  اأهػػرن 
 كعاٌػػدكؾ بػػً كعػػدكؾ قػػد كػػاىكا هػػا كأخمفػػكا عىػػؾ كبعػػدكا فرقػػة، كبيػػىٍـ بيىػػؾ أحػػدثكا قػػد عاشػػركؾ، الػػذيف كأ ػدقاءؾ

 اإلضػافة عىػد التػاء حػذفكا حيػث (،األهػر عػدكالشاٌد فػي قكلػً: ) .كالهكدة القرب عٍد كطكؿ األلفة دكاـ هف عميً،
(، 2/254(، كالفػػػػراء، هعػػػػاىي القػػػػروف )ج4/315اىظػػػػر: ابػػػػف جىػػػػي، الهخ ػػػػص )ج .(عػػػػدة) أ ػػػػمً ألفَّ  ا شػػػػذكذن 

(، كالسػػهيف الحمبػػي، الػػدر اله ػػكف فػػي 3/1609كالهػػرادم، تكضػػيح الهقا ػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ )ج
 (.2/648عمـك الكتاب الهكىكف )ج

(، كاألشهكىي، شرح األشهكىي 3/1633ج) هالؾ ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقا د تكضيح الهرادم،اىظر:  ((5
 (.4/151أللفية ابف هالؾ )ج

 ٌػػ( إسػهاعيؿ بػف القاسػـ بػف عيػذكف بػف ٌػاركف بػف عيسػِ بػف هحهػد بػف سػمهاف، أبػك365( أبك عمي القػالي)ت(6
ّـَ رحػػؿ إلػػِ  عمػي القػػالي: أحفػػظ أٌػػؿ زهاىػػً لمغػة كالشػػعر كاألدب. كلػػد كىشػػأ فػػي هىػػازجرد )عمػِ الفػػرات الشػػرقي(، ثػػ

ّـَ رحػػؿ إلػػِ الهغػػرب، كهىٍػػا إلػػِ قرطبػػة كتػػكفي بٍػػا، شػػٍر ت ػػاىيفً كتػػاب )الىػػكادر( 25راؽ كأقػػاـ بٍػػا العػػ ػػا، ثػػ  عاهن
، (كالهٍهػكز كالههدكد الهق كد)ك ،المغة كتب أكسع هف (البارع) كلً .كاألشعار األخبار في( القالي هاليأ) كيسهِ
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 كى ٌيػػكى  ف ذلػػؾى ًهػػ، كى الهحػػذكؼً  هكضػػعً  ي غيػرً ا ًفػػىىػػٌي  العػػكضي  قػػد جػػاءى  كعمػػِ الجهمػةً  .الػػكاكً  ا بكسػػرً رن ٍتػػكً  يي ري ًتػأى 
ػكى  العػكضً  هكػافى  التعػكيضي  د يكػكفي قىػكى  ،ًً ف أكًلػكا ًهػعكضي  ف وخريً كا هً ا حذفي هى لً  ا اسـه ىى ٌي  اهى  عكسي   :كاا قػالي هى

ػػ (ا أبػػتً يىػػ) ػػعكضن ي ًفػػ زىادقػػةه  :ٍـا ىحػػك قػػكلً كال وخػػرن  أكالن    لػػيسى  ف حػػرؼو ًهػػ ، كقػػد يكػػكفي الهػػتكمـً  ف يػػاءً ا عى
 .زىاديؽى 

ػػٌي  [الكصػػفيفً  أحػػدي  زاؿى  فقىٍكليػػوي: ]فػػ  ، هعػػتبلن  الفعػػؿً  ب/170/ؽ ، ككػػكفي هكسػػكرةن  الػػكاكً  ا كػػكفي هى
 .إذا فقدت اله دريةى  إلِ الحكـً  اإلشارةي  ي في كبلهًً كسيأتً 

ػكى ) ـ:ا قػكلٍا شػذكذن هحػذكفن  يً ف ىحػكً ًهػ جػاءى  [(دً ٍعػالكى ) ف نحػكً ًمػ قىٍكليوي: ]فمـ تحذؼٍ   (الرجػؿي  عى ضي
ِـّ  ػػػقً  ،حى قيػػػكى ك) (،ةن عى ًضػػػ) بالضػػػ ػػػ– ، كشػػػذَّ (1)حكاٌػػػا األخفػػػػػشي  (ةن حى ػػػـ ًفػػػٍي قػػػكلي  -اأيضن ػػػ) :ةً مى ي ال ِّ ِـّ  (ةمى  ي  بضػػػ
ِـّ  (ةمىػػعي فى )ي عمػػِ ًىػػا بي ذى إً  القيػػاسي  ، ككػػافى ال ػػادً  ػػكى ) :ف يقػػكؿى أى  بالضػػ ػػلى لكػػف ، (ةمى  ي  الػػكاكي  قػػد حػػذفتً  ا كػػافى هَّ
 .ِ الشذكذً مى عى  (ةمى عً فى )ل رى جٍ هي  (ةمى عي فى )أجركا  (،ةمى  ً ) :كافقالي  بالكسرً  (ةمى عً فى )ِ مى بىكي عى  حيفى 

ػػاكى : ])(2)قىٍكليػوي  ي ًفػػ الحػذؼٌ    ألفَّ (ادٌ كى ييػػ)كى  (ؿي اً ػكى يي )ىحػك  هثيػػؿً ي التكاألكلػػِ ًفػ [(وي تيػدٍ ادى كى  ,وي تي مٍ صى
 .ءه ا سكاٍهفالهاضي في، ي الهضارعً ي، بؿ فً ي الهاضً ي لـ يكف فً الثبلثً 

، ي الت ػػريؼً ًفػػ أ ػؿه  الفعػػؿى    ألفَّ ي العكػسى يقتًضػػ كالقيػػاسي  [االسػػـً  إعػػَلؿي  قىٍكليػوي: ]لػػئَل يزيػػدى 
 .ي األ ؿً فً  ىتكسعٍ ا لـ هى  ي الفرعً ا قد تكسعىا فً ا فقط، لكىَّ حرفن  االسـً  فى ا هً ك حذفىى لى  كذلؾى  ،ًلى  تبعه  كاالسـي 

ًي  [الفعػؿً  ى إعػَلؿً مىػعى  االسػـً  إعػَلؿي  قىٍكليوي: ]لئَل يزيػدى   ت ػريؼً شػرًح  فى ًهػ هػأخكذه  ٌػذا التكجيػ
 االبتػداءي  ، كلػك لػـ تىقػؿ إليٍػا لػزـً ا سػاكىةه ٍىػألىَّ   إلػِ العػيفً  الحركةي  ا ىقمتً هى إىَّ  :(4)شارحه  ، كقاؿى (3)ابف هالؾو 
 .بالساكفً 

   (.دي عً كٍ يى ) ًي أ مى  فإفَّ  (دي عً يى )ىحك  [ساكنةن  : ]حذفتٍ (5)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

 كلػـ كهىػازجرد، طرابػزكف بػيف( قػبل قػالي) إلػِ، ك)األهثػاؿ(. كلقػب بػػ)القالي( ىسػبة هثمػً بابً في يؤلؼ لـ إىً: قالكا
ىَّ  هىٍا، يكف  إلػيٍـ لهجيئػً بالبغػدادم يمقبكىػً الهغػرب أٌػؿ ككػاف. إليٍػا فىسػب بغػداد، إلػِ أٌمٍػا بعض  حبً هاكا 
(، كالسػيكطي، 16/45)ج الىػببلء أعػبلـ سػير، الػذٌبي(، ك 1/74)ج األعيػاف كفيػات، خمكاف ابف . اىظر:بغداد هف

 (.1/235ج) القالي أهالي القالي، (.1/321(، كالزركمي، األعبلـ )ج204إىباي الركاة )ص
 (.10/5195( اىظر: ىاظر الجيش، تٍهيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(1
 : إلِ قكلً: )ىتكسٍع ًفي األ ًؿ(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((2
 (.234الت ريؼ )ص( ابف إياس، شرح التعريؼ بضركم (3
 (.2/473اليزدم، شرح الشافية )ج ((4
ًي يىٍكًعدي(.(5  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فإفَّ أ مى
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ـي  ؾ ىظره لي ذ، كفً كجد فيٍا الك فافً  (ٍةى جالك ) هقتضاي أفَّ  إلت[ :: ] ف ف قيؿى (1)قىٍكليوي  ػهً  يعمػ ا هَّ
 ي.سيأتً 

 .(الجٍةً ) ي لفظً فً  :مأى  ؛[فيو الجمعي  : ]يمزـي (2)قىٍكليوي 

ًً  زادى  ًي إال أىَّػػ (3)(ال ػحاح) فى ًهػ ا هػػأخكذه ذى ٌىػ ا[ا ليسػت مصػػدرن يىػػنَّ أ :قىٍكليػوي: ]األكؿي  ـي  ،عميػ  كاالسػػ
   (.الكعدة) ًي قياسي  ا فكافى اسهن  الهادةً  ف ٌذيً ـ لك استعهمكا هً ٍي ، كهعىاي أىَّ (ةه دى عٍ كً )

ـي قىٍكليوي: ]بؿ ًىػ  فػي أحػدً  (6)يكالػػػهػػػازىػػػػً  ،(5)يكالفارًسػ ،(4)لمهبػردً  ٌػذا القػكؿي  معػز  [الجيػةً  ي اسػ
 ًً   .قكلي

قػد  اله ػدرى  أفَّ  كى ٌيػ ي اله درً لحذفٍا فً  يالهقتض ألفَّ  م:أ  [ي االسـً فً  تثبتي  قىٍكليوي: ]كالكاكي 
ػػ، كى ي االسػػػـً ًفػػػ هفقػػػكده  كذلػػػؾى  (،كاالسػػتقاهةً  ،اإلقاهةً ػ)، كػػػًً فعًمػػػ بػػػاعتبلؿً  (7)قبػػؿي ي  شػػػاذه ا هحػػػذكفن  هىػػػً ا جػػػاءى هى
  .إليًً  بهعىِ الهكاف الهتكجًً  (ةو ٍى جً )كى  لمفضةً ا اسهن  (8)(ةو قى رً ػ)كى 

                                                             
ـى لـ تحذؼ في قكلً تعالِ:  ((1 ًلكيؿٍّ ﴿ىص الجاربردم: حفإف قيؿ ًل ٍىةه  كى لِّيٍا ٌيكى  ًكٍج [ هع أىًَّ يمػـز 148]البقرة:  ﴾هيكى

ليست ه درنا جارينا عمِ الفعؿ بؿ ٌػي  األكؿ: أىٍَّافيً الجهع بيف العكض كالهعكض عىً، فالجكاب هف كجٍيف: 
ػك ال ػبي كالعبػد، فاالسػـ )كعػدة(،  اسـ لمجٍة الهتكجٍة إليٍػا، كالػكاك تثبػت فػي االسػـ ىحػك: )لػدة( جهػع )كليػد(، ٌك

ػػذا قػػػكؿ أبػػػي كاله ػػدر )عػػػدة(، الثػػػاىي: أ ٍنػػػا عمػػػِ األ ػػؿ، كػػػػ)القكد(، ك)اسػػػتحكذ(، ٌك ىَّػػً ه ػػػدر لكػػػف  ػػحح تىبي
ػك اسػـ رجػؿ، كاستضػعؼ أبػك عمػي ٌػذا  ألىَّػً  ك السػىكر الػذكر، كبػػ)حيكة(: ٌك عثهاف الهازىي، كيشبً )ضيكف(: ٌك

ا  ألفَّ ٌػذي الهعػتبلت إذا  ػححت فػي هكضػع تبعٍػا فعمٍػا ػا لػـ  لك كاف كذلؾ لمـز أف يجيء فعمً ه ححن ... كلهَّ
ا دؿَّ عمػػػِ أفَّ )كجٍػػة( اسػػػـ لمتكجػػً ال ه ػػدر، فػػػإف قيػػؿ: فقػػد جػػػاء القػػكؿ كالبيػػػع  يجػػئ هػػف ٌػػػذي األفعػػاؿ ه ػػححن
 حيحيف هع أفَّ فعمٍها هعتؿ فها يهىع في )الكجٍة( هثؿ ذلؾ، فالجكاب: أفَّ القكؿ كالبيػع ليسػا عمػِ كزف الفعػؿ، 

عػبلؿ ... ٌكػػذا ذكػري بعػض الفضػبلء فػي شػرح ت ػريؼ ابػف هالػػؾ بخػبلؼ )كجٍػة( كالهكافقػة فػي الػكزف تكجػب اإل
، ثيّـَ قاؿ: كعىدم فيً ىظرح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج  (.252-2/251ىاقبلن عف أبي عميٍّ

ًي  فكافى ك)ـ(: إلِ قكلً: ) (،( ساقط في )ؾ(2  (.الكعدة قياسي
رم، ال حاح )ج(3  (.2/551( الجٌك
 (.89الهبرد، الهقتضب )ص ((4
 (.568( الفارسي، التكهمة )ص(5
 (.201-1/200اىظر: ابف جىي، الهى ؼ )ج ((6
 ( في )ط(: )يعتؿ(.(7
ـ: (ؽي رً الػػكى (. )( فػػي )ـ(: )ذكرتػػً(8  فػػي: ح الحػػديث كفػػي. الػػكاك هػػف عػػكضه  كالٍػػاء ،ةي قىػػالرِّ  ككػػذلؾ الهضػػركبة، الػػدٌر

ٍبعي  الًرقىةً  رم، ال حاح )جًرقيفى ) كيجهع ،حالعيٍشرً  ري  (.4/1564(. الجٌك
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 ((1)ؾى تً دى ًلػ برجػؿو  هػررتي ) :ٍـقػكلً   فة فػي (ةو دى لً ) عف احترزه  [(يدو لً كى )جمع  (ةدى لٍ كً )قىٍكليوي: ]نحك 
   .اا شذكذن هحذكفن  قد جاءن  ًي فإىَّ  ،كاحدو  ي زهافو فً  هعؾى  قد كلدى  ا كافى ذى إً 

حٍّ ى  لكفٍ : ]قىٍكليوي  مىى تنبيينا صي ٍىػةً ) ًفػي الػكاكً  إثبػاتى  (2)سػكَّغي  الػذم أفَّ  الظػاٌري  [األصؿً  عى ( الًكٍج
فٍ  ٍىػا القػكؿً  ٌػػذا عمػِ ه ػدرنا كاىػتٍ  كا   الهسػػهكعي  الفعػؿي  إذً  الزكائػًد  حػػذؼً  عمػِ أ/171جػاءى /ؽ ه ػػدره  أىَّ
ًى، الهػػػادةً  ٌػػذيً  ًهػػف ػػ ًى(، )تىكىجَّ ػػػ ها كاتَّجى ًي، كه ػػدٌر ػػػ ػػايي(، )التَّكىجُّ ًً  فػػي يسػػػهع كلػػـ كاالتِّجى ًى، فعمػػػ ػػ ًي(، )كىجى  يىًجػػػ

ػػػ)كىعىدى، مىػػِ الحهػػؿى  كًزىىػػةو( )ًعػػدىةو، ًهػػف لمحػػذؼً  الهكجػػبي  ككػػافى  يىًعػػدي(، كى  يػػاءو  بػػيفى  الػػكاكً  لكقػػكعً  الهضػػارًع  عى
ىػا ككسرةو، ًً، ه ػدرييي  يحهػؿي  هضػارعه  فيػً يسػهع لػـ ٌك ( .(3)الحمبػيِّ  إعػرابً  ًفػي كىػذىا عميػ فه ػٍيكى )ضى كى

 بفػتحً  (4)
)السِّىَّكر( الهثىاًة، كسككفً  كالكاًك، الهٍهمةً   .الهشددةً  الىكفً  (6)كفتحً  ،(5)الهٍهمةً  بكسرً  كى

ػػػ: ]كى (7)قىٍكليػػػوي  ػػػ) (9)ًي قياسيػػػ [(8)(فو كى يٍ ػ)ضى ًبػػػ كهي يي بَّ شى ًي (يةًضػػػ)كى  (فيَّ ضى  كػػػؿٍّ  اسػػػتحقاؽي  الشػػػبًً  ، كجػػػ
 .الت حيحً  هع ثبكتً  لئلعبلؿً 

 .ًي لى  (10)الهشكمةً  ي الهسائؿً فً  ك الفارسيُّ ٌي  [أبك عمي   قىٍكليوي: ]كاستضعؼى 

ا ٌى ه ػادري  التػي جػاءتٍ  يعىػي الهعػتبلتً  [األفعػاؿً  ف ىػذهً ًمػ لػـ يجػف شػيءه  (11)اقىٍكليوي: ]كلمَّ  
 الهذككرً  التقديرً  ِعم ةو(ٍى جٍ كً ) فعؿي  (12)كهىٍا ،(ةو مى عٍ فً )ِ مى عى 

                                                             
 ( في )ؾ(: )لديؾ(.(1
 في )ط(: )يسكغ(. ((2
 (.2/173( السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج(3
 ( في )ط(، ك)ـ(: ) يكف(.(4
 ( في )ـ(: )الهثمثة(.(5
 في )ـ(: )كبفتح(. ((6
 الت حيًح(.: إلِ قكلً: )هع ثبكًت ، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((7
 ( في )ط(: )ب يكف(.(8
ػػاح ... ((9 ػػٌيف: فيػػً يقػػاؿ أف حقػػً فكػػاف ضػػيكف أهَّ  تكػػكف أف كيجػػكز. الىظػػائر عػػف شػػذ كلكىَّػػً ،كاإلدغػػاـ بالقمػػب ضى

ػػيكف : قالػػت العػػرب ػػيِّف: قػػالكا فمػػك يت ػػرؼ، فعػػؿ كال اشػػتقاؽ لػػً يعػػرؼ ال ألىَّػػً ضى  أـ اليػػاء هػػف أٌػػك يعػػرؼ لػػـ ضى
 (.4/369في تفسير كتاب سيبكيً )ج الكاكح. األعمـ، الىكت

 ٌػ(.377ألبي عميٍّ الفارسي )ت (البغداديات)بػ الهعركؼ( الهشكمة الهسائؿ) ((10
ال(.(11  ( في )ؾ(: )كا 
 ( في )ـ(: )كهشبٍا(.(12
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 ال يكجػػد فيٍهػػا عمػػةي  كالبيػػعى  القػػكؿى  إفَّ  :لػػك قػػاؿ لػػت[إ كالبيػػعى  القػػكؿى  أفَّ  : ]فػػالجكابي (1)قىٍكليػػوي 
فيٍػا  اإلعػبلؿً  عمػةى  ، فػإفَّ ةً الكجٍػ في فعميٍها بخػبلؼً  العمةي  فيٍها، ككجدتً  العمةً  حرؼً  لسككفً   اإلعبلؿً 
 .(2)الت ريؼً  شارحي  ها أكردي عميً ا، كال يردي كاف حسىن  هتبعةه  ا في فعمٍا، كالعمةي هك -ايضن أ– هكجكدةه 

ػ ًٍ  باعتبػارً  ي الحركػاتً م: ًفػأى  [؛الفعػؿً  ا كافقػا بنػاءى قىٍكليوي: ]لمَّ اهى أ ػم
ػٍي ، فإىَّ (3)  حيىئػذو يكافقػافً  اهى

 .الفاءً  هاضو هكسكرً  ّـَ ثى  إذ ليسى  (ضى كى عى ) حكى بخبلؼً  (بى رى ضى )

 ابػفً  ف ػكؿً  (6)شػارحً  زو ابػف إيػا الفضػبلءً  بػبعضً  أرادى  [الفضػَلءً  بعضي  ذكرى  (5)ذاك: ]ى(4)قىٍكليوي 
 .ال غيرً  هػالػػؾو  ابػػفً  ، كت ريؼً (7)يهعطً 

 .عميٍّ  أبي ي كبلـً فً  م:أى  [؛نظره  م فيوً قىٍكليوي: ]كعندً 

ًً أى   قىٍكليوي: ]ال يجاريو[    .ي الجرم أحده فً  م: ال يساكي

   ا تحررى ِ هى مى عى  ي العيفً فً  لٍذا القكؿً  يشترطي  ا[مى يي ا قبمى مى  ا كانفت ى : ]فيك إذا تحركتى (8)قىٍكليوي 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ها أكردي شارحي الت ريًؼ(.(1
 (.235ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص ((2
 ( في )ـ(: )أ ميٍها(.(3
 (.أحده  الجرم ًفي)ؾ(: إلِ قكلً: ) في ( ساقط(4
 ( في )ط(: )ٌذا(.(5
 ( في )ط(: )سارح(.(6
 بالعربيػة عػالـ: الػديف زيػف الحسػيف، أبػك الزكاكم، الىكر عبد بف الهعطي عبد بف يحيِ( ٌػ628ت)هعطي ابف ((7

 زهىنػا، دهشػؽ سػكف( إفريقيػة فػي بجايػة بظػاٌر) زكاكة قبيمػة إلِ ىسبتً. كالهشرؽ الهغرب في الشٍرة كاسع كاألدب،
 بالقػػاٌرة، العتيػػؽ الجػػاهع فػػي األدب بٍػػا كدرس إليٍػػا فسػػافر ه ػػر، إلػػِ االىتقػػاؿ فػػي هحهػػد الكاهػػؿ الهمػػؾ كرغبػػً
 فػي( كالقػكاىيف العقػكد)ك المغػة، فػي( الهثمػث)ك الىحػك، فػي( العربيػة عمػـ فػي األلفيػة الدرة: )كتبً أشٍر. فيٍا كتكفي
 ىظػـ)ك(، السػبع القػراوت فػي أرجػكزة)ك(، شػعر ديػكاف)ك(، خطػب ديػكاف)ك الىحك، في( الخهسكف الف كؿ)ك الىحك،

(، كالسػيكطي، بغيػػة 6/197ألفػاظ الجهٍػرة(، كالبػديع فػي  ػىاعة الشػعر(. اىظػر: ابػف خمكػاف، كفيػات األعيػاف )ج
 (.8/155(،  كالزركمي، األعبلـ )ج2/344الكعاة )ج

الػػكاك كاليػػاء كاىفػػتح هػػا قبمٍهػػا أك كاىػػا فػػي حكػػـ الهتحػػرؾ، فإىٍَّهػػا تقمبػػاف ألفنػػا لػػكجٍيف، األكؿ: ألفَّ  إذا تحركػػت ((8
كبلن هىٍها هقدر بحركتيف، فإذا اىضّـَ إلِ ذلؾ حركتً كحركة ها قبمً اجتهع في التقدير أربع حركات هتكاليات فػي 

هػا قبمٍهػا، الثػاىي: أفَّ الػكاك كاليػاء إذا تحركتػا  ػار كػؿ  كمهة، كذلؾ هستثقؿ فاجتىبكي بمقبٍها ألفنػا  ليجػاىس حركػة
ػػذا يكػػكف فػػي اسػػـ ثبلثػػي كػػػ)باب، كىػػاب(، أك فػػي فعػػؿ  هىٍهػػا بهىزلػػة حػػرؼ هػػد  كبعضػػً، أك بهىزلػػة حرفػػي هػػدٍّ، ٌك
، كأبيػػع(، لككىٍهػػا  ثبلثػػي كػػػ)قاـ، كبػػاع(، أك فػػي فعػػؿ هحهػػكؿ عمػػِ الفعػػؿ الثبلثػػي كػػػ)أقاـ، كأبػػاع(، كأ ػػمٍها )أقػػـك
ػػا )اسػػػتكاف(  ألىَّػػً )اسػػػتفعؿ( هػػف كػػػاف، ال )افتعػػؿ( هػػػف  فرعػػي )قػػاـ، كبػػػاع( أجريػػا هجراٌهػػػا، كهػػف الهحهػػػكؿ أيضن
السػػككف  لبعػػد أف تكػػكف الهػػدة زائػػدة، كلقػػكلٍـ فػػي ه ػػدري: )اسػػتكاىة(، فإىَّػػً يػػدؿ عمػػِ أىَّػػً )اسػػتفعؿ( ال )افتعػػؿ(، 
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 ، كأ ػالةي العمػةً  حػرؼً  ، كأ الةي ي الشرحً فً  الهذككرافً  : الشرطافً خهسةه  شركطه  كبلهٍـً  (1)ي فيلً 
 ًً ػػ– حركتػػ ػػ كأف ال يسػػكفى  -اأيضن أك  ،باليػػاءً  (شػػيرةه ) (:شػػجرةو )ي ـ ًفػػًٍ كقػػكلً  الحػػرؼي  فػػإف عػػرضى  ،يي ا بعػػدى هى
ػػيٍ جى )ي ـ ًفػػًٍ كقػػكلً  ًي حركتيػػ ػػ ، أك سػػكفى (3)(ؿى يىػػجى ) :(2)(ؿى ئى ػػ)كى  (،افيىػػبى )ىحػػك  (4)يي ا بعػػدى هى (فكىاعى

 ،(6)(كرييػػغى )كى  ،(5)
(ؽىى رٍ كى خى )كى  (،يؿكً طى )كى 

 .القمبي  اهتىعى  (7)

ػ قد يتخمػؼي  -القمبي  كى ٌي كى - ا الحكـي ذى ٌى  ّـَ ثي  ػ– ، كالهكاىػعي لهػاىعو   ًً شػركطً  كجػدافً  عى هى : خهسػةه  -اأيضن
ػػ– الػػبلـً  فيٍػػا إعػػبلؿي  قػػد اسػػتحؽى  الكمهػػةي  أف تكػػكفى  ػػ)ىحػػك  -اأيضن ا عيىنػػ كاكي كالػػ يػػاءي ال (8)، كأف تكػػكفى (لكى ٌى

(رى كً حى )كى  (،رى كً عى ػ)كى  (ؿعى فٍ أى )عمِ ب/ 171/ؽ فيً الذم الك ؼي  (ؿى عً فى ػ)لً 
ٍى ػ)كىػ ا له ػدريً ك عيىن ، أى (9) ، (ؼً يى ال

ػػػ األسػػهاءى  تخػػػصُّ  ا زيػػادةه ٌىػػي وخرً ًفػػػ ا لكمهػػةو أك عيىنػػ  (افتعؿػ)ا لىػػػعيىنػػ الػػػكاكي  ، كأف تكػػكفى (لدى يىػػحى ف، كى الى كى جى ػ)كى
كا(رى كى تى اجٍ ػ)كى  (تفاعؿ)بهعىِ 

   .يذلؾ يأتً  تف يؿً  ـي ، كتها(10)

                                                                                                                                                                               

ا–كيككف  (، جعمػت الػكاك فػي حكػـ الهتحػرؾ حهػبلن في اسـ هحهػكؿ عمػِ فعػؿ ثبلثػي كػػ)هقاـ( كأ -أيضن  ػمً )هقػـك
عمِ )قاـ(، أك في اسـ هحهكؿ عمِ فعؿ هحهكؿ هف الثبلثي كػ)هقاـ(، فإىًَّ هحهكؿ عمِ )أقاـ(، ك)أقاـ( هحهػكؿ 
عمِ )قاـ(، كهىً )اإلقاهة، كاالسػتقاهة(، فإىٍَّهػا هحهػكالف عمػِ )أقػاـ(، ك)اسػتقاـ(، الهحهػكالف عمػِ )أقػاـ(، فقمبػت 

ك ألفنا، فالتقِ ألفاف، فحذت الثاىية الزائدة عىد الخميػؿ كسػيبكيً، أك األكلػِ التػي ٌػي عػيف الفعػؿ عىػد األخفػش، الكا
ء(، ك)ياجػػؿ( فػػي )يكجػػؿ(  ، بخػػبلؼ )قػػٍكؿ، كبٍيػػع(  لسػػككىٍها، ك)طػػائي( فػػي )طػػيِّ ّـَ عػػكض عىٍػػا التػػاء كهػػا هػػرَّ ثػػ

لقمػب فػي ٌػذي ال ػكرة عمػِ لغػة هػف يقمػب حػرؼ العمػة شاذ، كقد جاء )تابتي(، ك) اهتي(، كيهكػف أف يقػاؿ: إفَّ ا
(، كشػاٌيف، 2/745(، كركف الديف، شرح الشػافية )ج3/95الساكىة الهفتكح ها قبمً ألفنا. الرضي، شرح الشافية )ج

 (.260-2/253هجهكعة الشافية )ج
 ( في )ؾ(: )هف(.(1
 ؿ(.)جي :، ك)ـ((ط( في )(2
 ( )جيؿ(: ساقط في )ط(، ك)ـ(.(3
 )هف(: زائد في )ـ(. ((4
ػؼي : (العىػكافي ) ( في )ط(: )عياف(.(5  التػي: الحػركب هػف العىػكافي ك  (،فكى عيػ) :كالجهػع ،شػيء كػؿ هػف سػىٍِّا فػي الىى ى

 .ذلػػػؾ بػػػيف  ػػػغيرةه، بكػػػره  كال هيًسػػػىَّةه  فػػػاًرضه  ال: عػػػكافه  كبقػػػرةه . ًبٍكػػػرنا األكلػػػِ جعمػػػكا كػػػأىٍَّـ هػػػٌرة، بعػػػد هػػػرةن  فيٍػػػا قكًتػػػؿ
رم، ال حاح  (.2/2168)ج الجٌك

 ( )غيكر( في )ـ( قبؿ )عكاف(.(6
ٍرىىؽي، ((7 كى ٍىكاي : هيعىرَّبي  األىٍكبىًر، لمىٍُّعهافً  قىٍ ره : كفىدىٍككىسو  الخى ٍٍره  األىٍكًؿ، هىٍكًضعي : أم خكرى بالككفىًة. الفيركزأبػادم،  كىى

 (. 879القاهكس الهحيط )ص
 ( في )ط(: )أف تككف الكاك أك الياء(.(8
 في )ـ(: )حكؿ(، كفي )ؾ(: )جكر(. ((9

 ( في )ط(: )اجتكر(. كفي )ـ(: )ا بركا(.(10
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ػػ الػػذم انفػػت ى  المتحػػرؾً  ي حكػػـً قىٍكليػػوي: ]أك كانػػا ًفػػ ٌػػذا  ي حكػػـً أف يككىػػا ًفػػ الهػػرادي  [وي ا قبمىػػمى
 ىحػكً  فػي إعػبلؿً  يكهػا سػيأتً  أك يجعػبل كػالهتحركيفً  ،فتحػةو  ا قبمٍهػا بهىزلػةً هى  سككفي  بأف يجعؿى  ،الهجهكعً 

 ا.هى ًٌ كغيرً  (باعأكى  ،قاـ)أ

ػ الهفتػكحً  الهتحػرؾً  حكػـً ي ًفػ ًي فإىَّػ (ـى كى قٍ أى )ا ىى كقكلً  [وي ما قبمى  : ]انفت ى (1)قىٍكليوي    ػادؽه  كى ٌيػ، كى ًي ا قبمىػهى
ػػ عمػػِ قػػكؿً  ػػ اىفػػتحى  هتحػػرؾو  ي حكػػـً ا ًفػػىىػػقكلى    ألفَّ األ ػػؿً  ف يػػدَّعي الىقػػؿ، كيػػدَّعي اعتبػػارى هى ًي  ػػد ًي ا قبمىػػهى  قي
ػ ػؿى ألرىػا ابإذا اعت ، كذلػؾى ا كليس قبمً فتحةه هتحركن  : أف يككفى بأهريفً  ا كلػيس ، كأف يكػكف هػا قبمػً هفتكحن
 .إلِ الساكفً  الحركةً  إذا قمىا بىقؿً  كذلؾى  ،اهتحركن 

 ، كذكػػرى (3)-رحهػػً ا– هػالػػػػؾو  ابػػػػفً  ت ػػريؼً  (2)ف شػػرحً ًهػػ أخػػذٌها الشػػارحي  [قىٍكليػػوي: ]لػػكجييفً 
 .يي كغيري  ا الهك ميُّ هى ٍي أكلى 

 .ي كمهةو فً  هتكالياتو  حركاتو  أربعً  م: اجتهاعى أى  كه[؛: ]فاجتنبي (4)قىٍكليوي 

ػػ حركػػةى  ]ليجػػانسى قىٍكليػػوي:  ػػيي ا قبمى مى ػػك أىَّػػ ،هقػػدَّرو  سػػؤاؿو  جػػكابي  ا[مى ػػ ًي ٌك  دكفى  ا قمبىػػا إلػػِ األلػػؼً لهَّ
 ، كأجػابى حركػاتو  تػكالي أربػعً  حتػِ يمػزـى  الحركتيفً  ليس بهىزلةً  ال حيحى  الحرؼى  فإفَّ  ، حيحو  وخرى  حرؼو 
ػك أىَّ  ،بجكابو  الشارحي  ػ إليػً حركػةى  الهقمػكبي  ـ أرادكا أف يجػاىسى ٍيػٌك ػالهقمػكبً  قبػؿى ا هى ال  األلػؼى  ا فػإفَّ ، كأيضن
ـ قػد ٌربيػالحركةى  تقبؿي  كي، فيهػا كرٌيػ ي الٍػربً ًفػ أشػدَّ  فيهػا يتحػرؾُّ  العػدكؿي  فكػافى  كا هػف تػكالي الحركػاتً ، ٌك
 بٍا أكلِ. القمبي  فكافى  ،كالياءً  الكاكً  أختي  األلؼى  ا فإفَّ كأيضن 

ٍيػػ :أف يقػػاؿى  يهكػػفي  [وً كبعًضػػ مػػد   حػػرؼً  قىٍكليػػوي: ]بمنزلػػةً  ػػهػػد   الحركػػةى  لػػك هػػددتى  ؾى أىَّػػ ًي كج ا ا هى
ػ :ًً كبعًضػ بهػدٍّ  ، فالهرادي تاٍـّ  حرؼي  ا يح ؿي ا تاهن ، كلك هددتً هد  الحركؼً  بعضي  يح ؿي  الحركػة  ا لػـ تهػدَّ هى
 ض. .هناتا اهد   ًي تي ا هدَّ هى : ي هدٍّ بحرفً  ا، كالهرادي تً هدَّ أك هدَّ 

 .ف حركتيفً هً  هىٍا هركبه  حرؼو  كؿَّ    ألفَّ العمةً  حرؼً  بعضي  الحركةى  ألفَّ  [؛وً قىٍكليوي: ]كبعضً 

ٍيػػ كػافى  [ي مػد  حرًفػ قىٍكليػوي: ]أك بمنزلػةً   ـ الفتحػػةى ًٍ ف تسػهيتً ًهػ الهتقػدهيفى  ي كػبلـً ًفػ فيهػا كقػعى  ًي كج
 بػالفتحً  الػكاكي  ، فعمػِ ٌػذا إذا تحركػتً ال ػغيرةى  ، كالػكاكى ال ػغيرةى  ، كاليػاءى يرةى غال  األلؼى  :كالضهةى  كالكسرةى 
ك الكاكي  كبيرو  ا هدٍّ حرفى   فقد اجتهعى هثبلن  ك األلؼي  ، ك غيره ٌك   .يالباقً  ، كعمِ ذلؾى ٌك

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )الحركًة إلِ الساكًف(.(1
 (.200ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص ((2
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(3
 الباًقي(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كعمِ ذلؾى (4
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ي ًفػػػ كهػػػا تىزلػػػتٍ  وخػػػرى  حػػػرؼو  هىزلػػػةى  الحركػػػةي  م: لتىػػػزؿى أى  [؛ي مػػػد  حرًفػػػ : ]أك بمنزلػػػةً (1)قىٍكليػػػوي 
 .ي الىسبً فً  األلؼً  حذؼي  فكجبى  خاهسو  هىزلةى  (3)(لزى هٍ جى )ي ، كفً ال رؼً  فى هً  فهىعى  رابعو  هىزلةى  (2)(رقى سى )

ػلتحركًٍ   األفنػ الهىقمبػافً  المػذاف فػي العػيفً  كاليػاءً  م: الػكاكً أى  [؛ي االسـً ا فً إمَّ  : ]كذلؾى (4)قىٍكليوي  ا، هى
 .خلإ ثبلثيٍّ  ي اسـو ا فً إهَّ  ،ها قبمٍها كاىفتاحً 

ػتى افٍ ) (افى كى تى اسٍ ) عمِ أفَّ  يعىي األكثري  [(ةه انى كى تً اسٍ ) :ـيً قىٍكليوي: ]كلقكلً   شػبعتً أ، فالسػككفً  فى ًهػ (ؿعى
ػهً  فػبل يكػكفي  ،(5)البيتػيف (احو زى تىػىٍ هي )، ككهػا فػي (اعو بىػىٍ يى )ي كها ًفػ ألؼه  فتكلدتٍ  الفتحةي  ػ ا ىحػفي هَّ ـ ٍي فيػً، كبعضي
ػك الثبلثػيِّ   عمػِ الفعػؿً هحهكالن  حيىئذو يككفي  ًي فإىَّ  ،فيً ا ىحفي هَّ هً  فيككفي  ،هف الككفً  (استفعؿ) ًي عمِ أىَّ  ، ٌك

   (.افى كى )

ػهى ) ا فػي إعػبلؿً هبسػكطن  ٌذا الخبلؼً  سيأتي ىظيري  لت[إ الزائدةي  قىٍكليوي: ]كىي الثانيةي   ،(6)(كفو  ي
 .(يعو بً هى )كى 

                                                             
(، كىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ 1/509اىظػػر: العكبػػرم، المبػػاب فػػي عمػػؿ البىػػاء كاإلعػػراب )ج ((1

 (.3/372(، كال باف، حاشية ال باف عمِ شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج8/4013الفكائد، )ج
 ( في )ؾ(: )سعر(، كفي )ـ(: )سفر(.(2
ػػز )ضػػهيرل(. ( فػػي )ؾ(: )حيػػزل(، كفػػي )ـ(:(3 هى ٍىسىػػاف جى ٍهػػزن  يىٍجًهػػز :كىالدَّابَّػػة ،كىاٍلبىًعيػػر ،اإلًٍ ػػزىل ا،جى هى ٌيػػكى : كجى ػػدك كى  عى

ػػػر دكف فىػػػكؽ اٍلحىضى ػػػاز، كبعيػػػر .اٍلعيىيػػػؽ كى هَّ ًي  جى ػػػزل كحهػػػار .ًهٍىػػػ هى . ابػػػف سػػػيدي، الهحكػػػـ كالهحػػػيط األعظػػػـ كثػػػاب: جى
 (.7/304)ج
4).) ك كىافى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌك
ها، األكؿ:  ((5  : ]الكافر[ابىً يرثي ٌىٍرهة ابفأم: جاءت الكمهتاف السابقتاف في بيتيف هف الشعر، ٌك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  تيرهى
 

 بهىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاح الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ذـٌ  كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 (، الثاىي: قكؿ عىترة: ]الكاهؿ[بهىتزح) :كتقديري ،لمفتحة اإشباعن  األلؼ زيدت حيث (،بهىتزاح) في الشاٌد 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبو  ًذفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو  غىضي  جى
 

ٌيافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   ـً  الفىىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  هثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  زى  الهيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
(. اىظػر: السػهيف الحمبػي، الػدر اله ػكف فػي يىبػع) :كتقديري الفتحة إلشباع األلؼ زيدت حيث (،يىباع) في الشاٌد 

 (.2/351(، كابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج3/385عمـك الكتاب الهكىكف، )ج
ٍ ػػػكيكف(، ك)هٍبييػػػكع(،  ((6  قبمٍهػػػا، هػػػا إلػػػِ فىقمتػػػا ،اليػػػاء عمػػػِ كالضػػػهة ،الػػػكاك عمػػػِ الضػػػهة فاسػػػتثقمتأ ػػػمٍها )هى

 الضػهة (هبيػع) فػي كقمػب، هفعػكؿ كاك حػذؼ سػيبكيً أفَّ  إال، أحػدٌها فحػذؼ، هفعػكؿ ككاك العيف :ساكىاف فاجتهع
 فاىقمػب كسػرة  الضػهة( هبيػع) فػي كقمػب، عػيفه  ٌػي التػي الػكاك حػذؼ كاألخفػش، الياء ٌي التي العيف لتسمـ كسرة 
(، 3/283(، كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ فػػي الىحػػك )ج1/100. الهبػػرد، الهقتضػػب )جقبمٍػػا هػػا لكسػػرة يػػاء هفعػػكؿ كاك

 (.2/795(، كركف الديف، شرح الشافية )ج1/260كابف جىي، الخ ائص )ج
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 .([إجازةو )كى  ،(3)(يةو ز تع) ي ىحكً فً  كالتعكيضى  كالتزهكا الحذؼى ] :(2)ًً ف قكلً هً  [: ]كما مرَّ (1)قىٍكليوي 

 حػػذؼً  بعػػدى  ا، كذلػػؾى ألفنػػ ٍيءو(طػػ)ف ًهػػ السػػاكىةى  اليػػاءى  قمػػبى  ًي ىَّػػإ ف حيػػثي ًهػػ ـ[يي قىٍكليػػوي: ]كشػػذَّ قػػكلي 
  . ض.لمىسبةً  الثاىيةً 

ي كهػػا ًفػػػ الهتحركػػةي  الثاىيػػةي  اليػػاءي  فحػػذفتً  (يًيػػيٍ طى ) ًي أ ػػػمي [ (4)(يٌ ائً طىػػ) :ـيي قىٍكليػػوي: ]كشػػذَّ قػػكلي 
ػ ٌػػذا القمػبي ا، كلهػا كػاف ا شػػذكذن ألفنػ األكلػػِ السػاكىةي  ، ثػـ قمبػتً م(دً سػيِّ )  يي شػػذكذى  ذكػرى  الىسػبةً  ا بحػػاؿً هخت ن
ف لـ يككىا هً (ؿي اجً ػ)يى ذكري ٌىا كى  اشاذ   -اأيضن – ي ىفسًً فً  ، كلها كافى ي الهىسكبً فً   .العيفً  (5)ف هعتؿِّ ، كا 

ك  [ا ثمةى ذكرنى : ]فقد (6)قىٍكليوي  ذكػري فػي  الىسػبةً  ي بػابً ًفػ ح ػؿى  الشػاذي  ٌذا القمػبي  لها كافى  ًي ىَّ أٌك
 .اشاذ   القمبً  بككفً  ، كفي باب اإلعبلؿً بابٍا بٍذي الهىاسبةً 

ػػ: كربَّ (8)ًً فػػي ت ػػريفً  (7)-رحهػػً ا– هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  قػػاؿى  لػػت[إ (إليػػؾى  تبػػتي )قىٍكليػػوي: ]كقػػد جػػاء  ا هى
ف سكىتاالفتحةً  بعدى  قمبتٍ  (ةو يبَّ كى )دي ي ٍـ فً كقكلً  ،ي األ ؿً فً  (9)، كا 

ػ)ي كًفػ، (ةه ابَّ كى )دي  :(10) ػ) (:ةو هى كٍ  ى ، (ةه اهى  ى
 ]الرجز[ :(12)فبىٍرٌىا ابفي  (11)أىشدى 

 

 

                                                             
 ض(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حذًؼ الثاىيًة لمىسبًة. (1
 (.67( ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص(2
 في )ط(: )تعرية(. ((3
 ( )طائي(: ساقط في )ـ(.(4
 ( في )ـ(: )هعؿ(.(5
 : إلِ قكلً: )بككًف القمًب شاذ ا(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((6
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(7
 (.166)ص( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ (8
 ( في )ـ(: )سكىت(.(9

 ( في )ط(: )ذكيبة(، ك)ذكابة(.(10
 ( في )ط(: )كأىشد ابف ٌاركف(.(11
اف)ت(12 ػا فػي 456( ابف بٌر اف األسدم العكبرم الىحػكم، كػاف إهاهن ٌػ( ٌك أبك القاسـ عبد الكاحد بف عمي بف بٌر

ا بالمغة، خبيرنا باألىساب، راكية ألياـ العرب كأخبار  الهتقدهيف، لً أىس شديد بعمـ الحػديث، هتقػدـ فػي الىحك، عالهن
ليٍػا ييٍىسىػب، هػف كتبػً )االختيػار( فػي الفقػً، ك)أ ػكؿ المغػة(، ك)شػرح  ًلػدى فػي عكبػر فػي العػراؽ، كا  هعاىي القروف. كي

(، كالزركمػػػي، 2/120(، كالسػػػيكطي، بغيػػػة الكعػػػاة )ج2/312المهػػػع( فػػػي الىحػػػك. اىظػػػر: القفطػػػي، إىبػػػاي الػػػركاة )ج
 (. في )ـ(: )ابف ٌاىي(.4/176جاألعبلـ )
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 تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبتي فىتىقىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  ًإلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  تيٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
ػػػػػػػػػػػػٍمتي   صي بٍّػػػػػػػػػػػػي كى ػػػػػػػػػػػػامىًتي فىتىقىبَّػػػػػػػػػػػػؿٍ  رى صى

(1) 
 اىتٍِ. 

 ، كلػـ أظفػر بحكايػةً أك يػاءن  (2)ام: كاكن أى  [؛العمػةً  أ/172/ؽ حػرؼى  مػف يقمػبي  قىٍكليوي: ]عمى لغةً 
ػ–ي كهػا سػيأتً  ي اليػاءً بػؿ ًفػ ي الػكاكً ًفػ غػةً مٌذي ال ا ٍىػألىَّ   بٍػا الػكاكى  ألحػؽى  ًي أىَّػ فػي كبلهػً، كالظػاٌري  -اأيضن
 هىٍا. أثقؿي 

 :مأى   بهعىػػِ ىعػػـ (ٌػػذافً  فَّ )إي ًفػػ (إفَّ ) :(5)بعػػضه  قػػاؿى  [(4)﴾لََضاااِْحَشْانِ  ٌَااَزْانِ  َّلِنْ ﴿: ](3)وي قكليػػ
ػػك ضػػعيؼه  ،يي خبػػري  (سػػاحراف)، كى هبتػػدأه  (ٌػػذاف)، كى الت ػػديؽً  هػػف حػػركؼً  يىبغػػي أف  االبتػػداءً  الـى  ، فػػإفَّ ٌك

 دخػؿى  ـي الػبل، كى هحػذكؼو  هبتػدأو  خبػري  (سػاحرافً ) :بعػضه  ، كقاؿى عمِ الخبرً  ، كحيىئذو دخؿى عمِ الهبتدأً  دخؿى ي
ٍي  ٌذافً  فَّ )إ خبري  ةي م، كالجهعمِ الهبتدأً  ي الحقيقةً فً     (.ا ساحرافً هى ل

 ، كقػػد ىسػػبٍا إلػػيٍـ هػػف الىحػػكييفى ي الحػػارثً بًىػػ (7)أرادى  [كعػػبو  بػػفً  (6)بمحػػرثً  ىػػي لغػػةي ] :قػػاؿ
هدافى  بيدو كزي  ـى عى ثٍ إلِ خى  -اأيضن –، كىسبٍا الكػسائػػػيُّ   ي العىبػرً ٍـ لبًىػ، كبعضي لكىاىةى  ، كىسبٍا أبك الخطابً ٌك

ػػ)ـ. كى ًٌ كغيػػرً  كهػرادو  كعػػذرةى  ي الٍجػػيـً كبًىػ  (يػػده بى زي )، كى الػػيهفً  فًهػػ أىهػارو  ابػػفي  كى ٌيػػ :كهثمثػػةو  هعجهػةو  بخػػاءو  (ـي عى ثٍ خى
ِـّ  ػػًهػػ بطػػفه  :الهكحػػدةً  الػػزام، كفػػتحً  بضػػ ػػطي  ،بو حً ذٍ ف هى  سػػاكىةو  بهػػيٍـّ  (افي دى ٍهػػٌى )م كػػرب، كى هعػػدً  ك بػػفً عهػػرً  ٌر

   .هعجهةو  اؿو ذى كى  (سو مً جٍ هى ػ)كى  (به حً ذٍ هى )، كى كهٍهمةو 

ػ ِ أفَّ مىػكا عى ـ أجهعيػٍيػعمِ أىَّ  أرادى  ًي لعمَّ  [حارثيةه  لغةه  هً ىذً  ى أفَّ مى عى  النحكييفى  قىٍكليوي: ]إجماعي  ا هى
ا ٍىػـ أجهعػكا عمػِ تخريجً ٍيػ، ال أىَّ ي الحػارثً بًىػ لغػةي  اآليػةى  يً عميػً ٌػذً  -عىٍها رضي اي - عباسو  ابفي  جى خرَّ 

                                                             
ػػاف ابػػف قػاؿ ((1 ح. فالشػػاٌد فػػي قكلػػً: )تػػابتي(، لػخإ...  إليػػؾ تبػػت :العرىػػي كقػػاؿح (:462ص) لمهػع شػػرحً فػػي بٌر

ابػػػػف جىػػػي، سػػػػر  ػػػػىاعة اإلعػػػػراب  .( ػػػػكهتي(، )تػػػكبتي) يريػػػػد ،لمتخفيػػػػؼ  األفنػػػػ الػػػكاك قمبػػػػت حيػػػػثك) ػػػاهتي(، 
(، كىػػػػػاظر الجػػػػػيش، تهٍيػػػػػد القكاعػػػػػد بشػػػػػرح تسػػػػػٍيؿ الفكائػػػػػد 166(، ابػػػػػف هالػػػػػؾ، إيجػػػػػاز التعريػػػػػؼ )ص2/309)ج
 (.1/233(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج10/5136)ج
 في )ـ(: )الكاك(. ((2
ٍيهىا ٌذافً  إفَّ )ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:  ((3  (.ساحرافً  ل
 [.63( ]طً: (4
(، كابػػػف جىػػػي، سػػػر  ػػػىاعة 4/355اىظػػػر: السػػػهيف الحمبػػػي، الػػػدر اله ػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب الهكىػػػكف )ج ((5

 (.1/145(، كابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ )ج1/42(، كابف جىي، المهع في العربية )ج2/58اإلعراب )ج
 ( في )ؾ(: )لمحارث(، كفي )ـ(: )بىي الحارث(.(6
(.( في )ـ(: )أراد بالحارث بىيً، كب(7 مّـَ  ىي بىيً، ٌك
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ٍا كاسػهي  ،ا الهؤكػدةي ٍىػفيٍػا بهعىػِ ىعػـ، كأىَّ  (فَّ )إ : أفَّ هىٍػا ،أخرل هذاٌبي  عف الىحكييفً  ىقؿى  ، فقدى (1)عميٍا
ػا الهبػردي أقػد  الهػذككرةى  المغػةى  فَّ أعمػِ  ،ِ الجػارةً مىػعى  هرفػكعه  عميٍهػا هبتػدأه  (ٌذافػ)، فىػالشأفً  ضهيري  ، (2)ىكٌر

ك هف أكابرً  ىكاري الىحاةً  ٌك ػ– الكػبلـً  ي وخػرى فيهػا سػيأتً  قادحه  يي ، كا  ف ري  -اأيضن ي اٌػا كػأبً إيَّ  يً غيػرً  د َّ بحكايػةً كا 
 ـ.ًٌ كغيرً  (3)األى ارمِّ  كأبي زيدو  كالكػسائػػػيِّ  الخطابً 

 ،ي ٌػذا اإلطػبلؽً ًفػ اليػزدمُّ  تكقؼى  ا قبميا[مى  انفت ى  ساكنةو  ياءو  كؿَّ  ـ يقمبكفى يي نَّ أ قىٍكليوي: ]كذلؾى 
 اىتٍِ. .(اؿى كى ) (:كيؿ)ي ، كفً (اعى بى ) (:بيع)ي فً  يقكؿي  ، كال كاحدى االطرادى  ًً الستمزاهً  :(4)قاؿ

ػػػ :مأى   هحػػػذكؼو  هك ػػػكؼو   ػػػفةي  [(6)(كصو ميػػػقى  مَّ أى ): ](5)قىٍكليػػػوي   كى ٌيػػػ، كى كصو ميػػػقى  ا أمَّ تػػػرل قمك ن
تػرل  :، أمي الرجكليػةً ًفػ كاهػؿو  :مأى  ( رجؿو  مِّ أٌ  برجؿو  هررتي ) :كقكلؾً  كى ٌي  :. قيؿى عمِ االشتغاؿً  هى كبه 
 .هسػتأىفةن  (كااري طىػ) فيكػكفي  ،هعترضةه  جهمةه  (فَّ ٌي بلى كا عى اري طى ) :ًي ا، كقكلي ٌى بلى عى  ٍر  طً كاهبلن  قمكصو  ا أمَّ قمك ن 
 ض.

 .اٍى ا قبمى هى  الىفتاحً   األفن  الساكىةي  فيٍها الياءي  فقمبتٍ  ،كعميٍا م: عميٍفَّ أى  [؛فَّ ىي َلى قىٍكليوي: ]عى 

ؿ(: ](7)قىٍكليوي  ًً  ًفي ب/172ىظرى /ؽ الى  [كىػ)قىاكى  ذلػؾ كعػف الفا ػًؿ، لكجػكدً   (1)القاؼً  لفتحةً  هثًم
كغيػػرييي  (2)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  احتػػرزى 

 بىػػاءً  هػػف (5)احتػػرازنا األ ػػميَّ  االت ػػاؿى  (4)كأراديكا الفتحػػًة، ات ػػاؿً  باشػػتراطً  (3)

                                                             
 )ـ(: )كعميٍا(. ( في(1
 (.1/330اىظر: الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((2
 فيثبتػكف كالهق ػكر الهثىػِ يجعمػكف ،(ألفػا قبمٍػا هػا يىفػتح يػاء كػؿ يقمػب هػف العػرب هػف سهعت): زيد( قاؿ أبك (3
 ]الطكيؿ[ :قكلً كأىشدكا بالحركات، إعرابً كيقدركف أحكالً، جهيع في األفن 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاعً  إٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍطرىؽ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الشُّ
 

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاعي  ًلىابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي هىسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهَّها الشُّ  ل ى
عرابً )ج8/67السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج   (.3/361(، كالزجاج، هعاىي القروف كا 

 (.2/477( اليزدم، شرح الشافية )ج(4
ٍىا(.( ساقط في (5  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )الىفتاًح هىا قبمى
 ]الرجز[ :اليهف أٌؿ لبعض الغكؿ أبك أىشدىي: الهفضؿ قاؿ: ىكادري في األى ارم زيد أبك قاؿ ((6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىاًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو  قىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصو  أمَّ  ٌى  تىرىا
كا  ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ  طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  عىبلى ٌى  عىبلى
ٍثىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدٍ   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو  ًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى ٌى ٍقكىا  حى
 (.7/113(، كالبغدادم، خزاىة األدب )ج2/210شرح الهف ؿ )ج اىظر: ابف يعيش، 

ـ –بىايىع  –)قىاكؿ  -تقمب الكاك كالياء ألفنا إذا تحركتا كاىفتح ها قبمٍها–يستثىِ هف القاعدة السابقة  ((7  –بػيَّف  -قىكَّ
ـ  ؿ  –تبيَّف  –تقكَّ ػا–تبػايىع (  لعػدـ اىفتػاح هػا قبمٍػا، كألفَّ السػاكف قبمٍهػا لػيس بفػاء الكمهػة، كيسػتثىِ  –تىقىػاكى  -أيضن

 ، ( أىػا لمىاقػة: كضػعت قػرب كلػدٌا خيػاالن ػًيدى الرجػؿ: تكبػر، ك)أىٍخيىمىػتي يىدى(، ه ػدر  ن د( لمق اص، ك)ال َّ ىحك )القىكى
ػي تػؤتِ، ك)أىٍغيىهىػت( السػهاء:  ػارت ذا ليفزع هىً الذئب، فبل يقربً، ك)أىٍغيىمىت( الهرأة  أم: سقت كل دٌا المػبف، ٌك
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( ىحػػكً  مىػػًبطو ػػي(، فيػػً: تقػػكؿي  فإىَّػػؾى  الغػػًزك، أك الرًهػػي ًهػػفى  )عي هى ك( )رى ػػزى )غى ػػا، كى  كالػػكاكى  اليػػاءى  تقمػػبي  كال هىقك ن
)غػػػػزاكك(  ألفَّ  )رهػػػػايي(، األ ػػػػؿي  إذً  األلػػػػًؼ، حػػػػذؼً  بسػػػػببً  عػػػػارضه  بٍػػػػا الفتحػػػػةً  ات ػػػػاؿى  ألفَّ  ألفنػػػػا   كى

ًمٍبطنػػا( ًبػػطه(، أ ػػمً (6))عي ػػا ٌػػذا كيخػػرج )عيبلى ػػا ألفَّ  اله ػػىؼي  ذكػػرىيي  ههَّ  فػػي سػػاكفه  فيػػً كاليػػاءً  الػػكاكً  قبػػؿى  هى
 التقديًر.

ي فًفػ ،سػٍكه  (ال) لفظػةى  كالظػاٌر أفَّ  ،الىسػخً  (7)كػذا فػي ا[كبػرن  وي رأسىػ رفعي ي م القىٍكليوي: ]كىك الذً 
ػػ)ك :(8)(ال ػػحاح) ػػ (،األ ػػيدً ) ه ػػدري  :بالتحريػػؾً  (دي يى ال َّ ػػك الػػذم يرفػػع رأسى  :لمهمػػؾً  ا، كهىػػً قيػػؿى كبػػرن  ًي ٌك
ًً  فػػي البعيػػرً  ًي ، كأ ػػمي (9)دي يى ٍ ػػأى  ليػػً يرجػػعي  ،الهعجهػػةً  بفػػتحً  (يػػاؿي الخى )كى  اىتٍػػِ. .ًي فيرفعيػػ ًً ي رأًسػػًفػػ داءه  بػػ  كا 

 .(ًي ىٍ هً )ي فً  الضهيري 

ـي  :بػػالفت ً  (ؿي ٍيػػالغى )قىٍكليػػوي: ]كى   تيٍرًضػػعيً : المػػبفي الغيػػؿي  :(10)(القػػاهكس)ي ًفػػ قػػاؿى  [المػػبفً  ذلػػؾى  اسػػ
لىدٌا الهرأةي  ي كى ي أك تيٍؤتىِ، ٌك  .بالكسر الًغيمىةي،: كاالسـي ، حاًهؿه  ٌك

 خػبلؼي  بػك زيػدو : هػا قالػً أ(11)افى أبػك حيَّػ قػاؿى  [أبػك زيػدو  و قػاؿى نَّػأ (الصػحاح)ي ًفػ قىٍكليوي: ]ذكػرى 
 ا أٌهػؿى ذى إً  القيػاسً  فى ًهػ (12)هػالػػػؾو  كهػا ذكػري ابػػػفي  :ا، قػاؿى هطمقن  القياسً  فى كا هً ـ هىعي ٍي فإىَّ  الىحكييفى  سائرً  قكؿً 

ػػػ الثبلثػػػيُّ  سى تي، كاسػػػت، كاسػػػتحكذى استىكؽى ػ)كى
كال  :، قػػػاؿى الهتقػػػدهيفى  لهقالػػػةً  خػػػارؽه  ثالػػػثه  بالتف ػػػيؿً  قػػػكؿه  ((13)

                                                                                                                                                                               

ٍنا عمِ  غيـ  ألىًَّ شاذ، فالكاك كالياء تحركتا، كاىفتح ها قبمٍها، أك ٌك في حكـ الهىفتح، كهع ذلؾ لـ تقمبا ألفنا، تىبي
ف لػػػػػـ يكػػػػف هطػػػػػردنا. شػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػافية، شػػػػػرح الشػػػػيخ األى ػػػػػارم  األ ػػػػؿ، لكىَّػػػػً هكافػػػػػؽ لبلسػػػػتعهاؿ، كا 

 (.261-2/260)ج
 ( )لفتحة القاؼ(: هكرر في )ـ(.(1
 (.163( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(2
 (.10/5141ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((3
 )بً(: زائد في )ـ(. ((4
 ( في )ـ(: )احترازا هف بىاء ىحك عميٍا هف الرهي(.(5
ًمٍبطنا( أ مً (6 ًبطه( ... قبؿى الكاًك كالياًء(: ساقط في )ـ(.( ))عي  )عيبلى
 ( )غالب(: زائد في )ـ(.(7
رم، ال حاح )ج(8  (.2/499( الجٌك
 ( )كلمهمكؾ كأ ييكد(: زائد في )ـ(.(9

 (.1040( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(10
 (.10/5181اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((11
 (.312ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص( (12
 ( في )ط(: )استيتس(، كفي )ـ(: )استقيس(.(13
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ـى  الثبلثػيُّ  إذا أٌهػؿى  :ًً يعىي بقكلً  ػإىَّ  ،هىػً (اسػتفعؿ) الػذم اشػتؽى  الثبلثػيَّ  االسػ أال  ،الثبلثػيَّ  ي الفعػؿى ا يعًىػهى
ها كتيسو  ىاقةو  ترل كجكدى     .ثبلثيافً  أ/173/ؽ ٌك

ػػكا، ٍىػػهػػف إعبللً  هػػاىعو  لكجػػكدً    ػػحت العػػيفى  حا ػػمً أفَّ  [الجػػكابً  : ]كتقريػػري (1)قىٍكليػػوي   أفَّ  ٌك
ػػػ- الػػػبلـً  اسػػػتحؽ فيٍػػػا إعػػػبلؿي  تىٍػػػاكمه ػػػي هقدهػػػةه  -اأيضن ػػػ– العػػػيفي  ا، فمػػػك أعمػػػتً ٍػػػا طرفنػػػلككىً  ٌك  -اأيضن

الجتهػػعى 
 (3)ذناشػػذك  الهػػذككرً  الحكػػـً  فى ًهػػ هػػا اسػػتحؽ فيٍػػا ذلػػؾ، كقػػد خػػرجى  فػػرعي  الكمهػػةى  إعػػبلالف، أك أفَّ  (2)
، (5)ةايىػ)ثى ، كىحػك العػيفي  فاعتمػتً  (ةيىػيى غى )ا ٍى أ ػمى  ، فػإفَّ (4)(ةيىػاغى )ىحػك  إليٍا في الػبلـً  ي اإلشارةي ستأتً  ألفاظه 
اهى ًٌ كغيرً  ((6)ةى ايى طى 

(7). 

ػػ أم: بالكسػػرً  [؛م(كً طىػػ) بػػابي  صػػ َّ ك قىٍكليػػوي: ] ا، شػػيئن  لػػـ يأكػػؿٍ  :افه يَّػػطى  رجػػؿه  :(8)، يقػػاؿي (يى ضً رى ػ)كى
 .الهتقدـً  (لكى ٌى ) ف بابً هً  فبالفتحً  ،يطكيٍا ل ال حيفةى كى ا طى أهَّ 

ػػا قىٍكليػػوي: ]ك  ٌػػي ك  ،بالكسػػرً  (ؿى ًعػػفى )عمػػِ  (9)التػػي يريػػدي  [األمثمػػةً  ي تمػػؾى ًفػػ لػػك قمبػػكا العػػيفى أيضن
ي قمبٍػػػػا ًفػػػػ فيٍػػػػا لػػػزكـى العػػػػيف ً  قمػػػبً  عمػػػػِ تقػػػػديرً  أف يهىػػػعى  ا. كلقائػػػػؿو ٌيػػػػكىحكي  (10)ي(ًيػػػحى كى  م،كً كقىػػػػ م،كً طىػػػ)

ػػ–ٍا هضػػارعً  لػػِ هػػا ذكػػرى إ م عميٍػػا الهػػؤدحهػػبلن  -اأيضن
ًً  الهػػاىعً  لكجػػكدً   (11)  ،ًً الًهػػ تحػػرؾي  كى ٌيػػ، كى هىػػً فيػػ

                                                             
(  ألفَّ أ مً )قىػًكك(، اىقمبػت الػكاك الهتطرفػة يػاء  الىكسػار هػا قبمٍػا، فمػك قمبػكا العػيف الجتهػع  ((1 ك حَّ باب )قىًكمى

(، تحركت الياء كاىفػتح هػا ٌىكىمى ٌىكىل(، كأ مً ) قبمٍػا، فقمبػت ألفنػا، فمػك اىقمبػت الػكاك الجتهػع إعػبلالف،  إعبلالف، ك)
ػا  ػػحت فػػي  (، فمهَّ ( هػع أىَّػػً لػـ يجتهػػع إعػبلالف لػػك قمبػكا العػػيف ألفنػا  ألىَّػػً فػرع )ٌػػًكمى ًيػػيى (، ك)حى ك ػحَّ بػػاب )طىػًكمى

ػػػاؼ( )يخػػػاؼ(، في مػػػـز األ ػػؿ  ػػػحَّت فػػػي الفػػػرع، كلػػػك قمبػػت العػػػيف ألفنػػػا لكجػػػب قمبٍػػػا فػػػي هضػػارعٍا، كهػػػا فػػػي )خى
ذا هرفكض. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج  (.263-2/262)يطام(، ك)يحام(، ٌك

 )ال اجتهع(. ( في )ـ(:(2
 ( في )ط(: )شذكذ(.(3
 (.15/143ابف هىظكر، لساف العرب )ج .الشيء أق ِ :الغاية ((4
ػ كالثايىػةي : قػاؿ. هٍهػكز غيػر الثايىػةي  ككػذلؾ: قػاؿ. الغػىـ هػأكىل: الثىًكٌيةي  ( في )ط(: )تاية(. كفي )ـ(: )هاية(.(5 : اأيضن

ػ فتككف تيرفىع حجارةه  مىهن ػي هأكاٌػا :أم اإلبػؿ  كثايػة الغػىـ ثايػة ٌػذي: السػكيت ابػف قػاؿ. رجػع إذا لمراعػي بالميػؿ اعى  ٌك
رم، ال حاح )ج .البيكت حكؿ هأكاٌا أك عازبة،  (.6/2296الجٌك

، كًهٍربىػػػدي (6 . الفيػػػركز أبػػػادم، ( فػػػي )ـ(: )قطاريػػػة(. الطايىػػػةي: السَّػػػٍطحي ٍهػػػؿو ػػػةه فػػػي أرضو ذاًت رى ػػػٍخرىةه عىظيهى التٍَّهػػػًر، ك ى
 (.1308القاهكس الهحيط )ص

(، كالهػرادم، تكضػيح الهقا ػد كالهسػػالؾ 522(، كالثهػاىيىي، شػرح الت ػريؼ )ص5/317( سػيبكيً، الكتػاب )ج(7
 (.3/1601بشرح ألفية ابف هالؾ )ج

 .(1308( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(8
 )التحية(. ( في )ـ(:(9

 ( في )ـ(: )قكل، كطكل، كعيار(.(10
 في )ـ(: )ذكري(. ((11
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 عػف فضػبلن  ال ػريحً  سػببًً  كجػكدً  عىػدى  العػيفً  ا عمػِ إعػبلؿً هقػدهن  البلـً  ي إلعبلؿً ها قبمٍا الهقتضً  اىفتاحي ك 
ػػ) :لػػػك قيػػػؿى  ، فػػػبل يمػػزـي القػػدرً  ػػيي ) : أف يقػػػاؿى هػػػثبلن  (1)(امحى ف اختمػػػؼى  ي(ًيػػػحٍ يي ) :أف يقػػاؿى  بػػػؿ يجػػػبي  (امحى  كا 
 ِ.ا ال يخفى هى كى  (يخاؼي  ،خاؼى ) لكجكد هقتضيً بخبلؼً   كالفرعي  األ ؿي 

 حركػػةى  فيىقػػؿي  كىم(ٍحػػيى ك  م،كى ٍطػػكيى  م،كى ٍقػػيى ) ا يكػػكفي ٍأ ػػم ألفَّ  [؛م(اقىػػيى )ف ًمػػ : ]لمػػا يمػػزـي (2)قىٍكليػػوي 
 ض.. الفن أ تقمبي  ّـَ ثي  ،العمةً  حرؼً 

 .أم: القمبى  [؛ذلؾى  قىٍكليوي: ]ألفَّ 

 .فيًً  كال قمبى  لمفتحةً  فبل ىقؿى  [م(كى يٍ يى ) وي مضارعى  قىٍكليوي: ]ألفَّ 

 :(5)الػػهػػػرادمُّ  ، قػاؿى (4)قػرئ بٍهػا فػي الهتػكاترً   ػيحافً ف الكجٍػافً  [ـ ال يػدغـي يي : ]كبعضي (3)قىٍكليوي 

 .بً الىحكيكفى   رحى  في كبلهٍـ الفؾُّ  كاألكثري 

ـى  قيػػاسى  قىٍكليػػوي: ]ألفَّ  ػػكى  دغػػاـً عمػػِ اإل هقػػدـه  اإلعػػبلؿى  بػػأفَّ  قػد يعتػػرضي  لػػت[إ مػػا أدغػػ ا سػػيأتي هى
ـي  فػبل يهكػػفي  ،الهثمػػيف فػػي الهضػػارعً  ي اجتهػاعي ا، كبػػً يىتًفػػقريبنػ  اليػػاءً  ب/173/ؽ تحريػػؾي  فيػً ليمػػزـى  اإلدغػػا

ِـّ  ي ًفػػ ال يمػػزـي  ًي   ألىَّػػ(ييػػح)ي ًفػػ :مأى   اإلدغػػاـً  (7)هػػفكلػػـ يهتىعػػكا  :(6)(شػػرح الهف ػػؿ)فػػي  ، قػػاؿى بالضػػ
  .اىتٍِ .الهثبلفً  (8)فيفكتي  ،األفن  البلـً  الىقبلبً   الهضارعً 

                                                             
 في )ـ(: )حاىي(. ((1
2).) ًً  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كال قمبى في
(  الجتهاع الهثميف، كالبعض ال يدغـ  ألفَّ قيػاس هػا أدغػـ فػي الهاضػي أف يػدغـى (3 ًييى ( كثر اإلدغاـ في باب )حى

،فػػي  ِـّ كهػػىٍـ هػػف يكسػػر الفػػاء لمهىاسػػبة، فيقػػكؿ: )ًحػػٌي(، كقػػكلٍـ فػػي )ألػػكل(:  الهضػػارع، فيمػػـز تحريػػؾ اليػػاء بالضػػ
)ًلٌي( بكسر الفاء كضهٍا، كقيؿ فيً ىظر  ألفَّ الضهة التي قبؿ الياء الهدغهػة ثقيمػة، فىاسػب أف يٍػرب عىٍػا إلػِ 

( ثقيمػػ ة، فػػبل يىاسػػب أف يٍػػرب عىٍػػا إلػػِ الكسػػرة، فػػاألكلِ أف الكسػػرة لميػػاء التػػي بعػػدٌا، كليسػػت الفتحػػة فػػي )حًيػػيى
ىقكؿ: هف أدغـ يىقؿ حركة الياء إلِ هػا قبمٍػا، كهػف حػذؼ هػف غيػر ىقػؿ أبقػِ الفتحػة. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية 

 (.265-2/264)ج
ٍهػرك كىأىبيػك ،قىبػؿ ًركىايىػػة فػي كثيػر اٍبػف قىػرىأى ((4 ػاهر كىاٍبػػف عى ٍهػزىة عى ػػيَّ ﴿كالكسػائي  كىحى  بيػػاء [42]األىفػاؿ:  ﴾بىيِّىىػةو  عىػف حى

قىػػرىأى، هيشىػػٌددىة كىاًحػػدىة اً ػػـ كى ىىػػاًفع بكػػر أىبػػِ ًركىايىػػة فػػي عى ( هػػف) كى ًيػػيى ٍكسيػػكرىة األكلػػِ ،بيػػائيف حى ػػة ةكىالثَّاىًيػػ هى ٍفتيكحى قىػػاؿى ، هى  كى
ػٌي( بيػاء  اً ػـ )حى ٍفػص عىػف عى كىاًحػدىة هيشىػٌددىة. ابػف هجاٌػد، البزم: عىف اٍبف كثير )حيي( بيػاءيف هثػؿ ىىػاًفع، كركل حى

 (.306السبعة في القراءات )ص
 (.3/1643( الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(5
 (.2/472ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((6
 ( في )ط(: )عف(.(7
 ( في )ـ(: )فيقعكف في(.(8
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  كالعػػارضً  (ييػػح)فػػي بػػاب  الهثمػػيفً  اجتهػػاعى  بػػأفَّ  (3)يي كغيػػري  (2)-رحهػػً ا– (1)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  عمػػؿى 
 ا.بً غالبن  ال يعتدُّ  الهضارع كاألهر، كالعارضي  ا بالهاضي دكفى لككىً هخت ن 

 ّـَ ثنػػ ،إلػػِ الفػػاءً  عػػف العػػيفً  ىقػػؿى  الكسػػرى  أك ألفَّ  (،يٌ ًحػػ) :فيقػػاؿي  : ]كمػػنيـ مػػف يكسػػرىا[(4)قىٍكليػػوي 
   .(5) حاح. كذلؾى  ال يزاؿي  الهىفردي  الهجتىبي  الرجؿي  :األلكل ،ي، لً كى  ي، لي  (:لكم)أ كقكلٍـ في جهعً  ،أدغـى 

 بغيةً ػ)ا لػػتبعنػػ (6)الشػػريؼً  ي شػػرحً ًفػػ هػػذككرافً  يي كهػػا بعػػدى  ٌػػذا الىظػػري  [فيػػو نظػػره  :قىٍكليػػوي: ]كقيػػؿى 
ًى  أفَّ  ًي ، بؿ غايتي بالهىاسبةً  (7)الكثيرً  تعميؿى  كليس فيً ها يهىعي  (،الطالب  دفػعً  لهزيػدً  بً أكلِ بالكسػرً  الهشب
ػ ي الشػرحً ًفػ هػا تقػدـى  ذكػرً  بعدى  ، فقاؿى (الهف ؿً  شرحً )ً في كمِّ  بذلؾى  ، كقد  رحَّ الثقؿً  ػهى  كالكسػري  :(8)ًي ا ى ُّ

 قبػػؿى  ، كالفتحػػةي ةه ا فتحػػٍىػػألىَّ  ( حػػي، ) كػػذلؾى  ، كلػػيسى السػػاكىةً  اليػػاءً  قبػػؿى  الضػػهةً  السػػتثقاؿً   أظٍػػري  (يٍّ ًلػػ)ي ًفػػ
ةو  غيري  الياءً   .هستكٌر

ف  الفتحػةى    ألفَّ لمهىاسػبةً  بػؿ ٌػك هىاسػبه  ،(10)ههىكعه  [(9)عنيا أف ييربى  ]فَل يناسبي قىٍكليوي:  كا 
 .(12)الياءى  ال تىاسبي  (11)خففتٍ 

ػػػإىَّ  :كقػػػاؿى  ،(14)شػػػارحه  يي اسػػػتبعدى  [(13)ؿى كقىٍكليػػػوي: ]فػػػاألكلى أف يقػػػ  فػػػي  ػػػكرةً  الىقػػػؿى  (15)ىىػػػاا عرفهى
( بالكسػر.، كال يجكِّزي أحده في بالكسرً  (تي مٍ ظً )ىحك  ،الحذؼً  (: )ًظؿَّ هػف  ال هػاىعى  :كقػد يقػاؿي  .اىتٍػِ )ظىؿَّ
ػػ التخفيػػؼً  بجػػاهعً  فػػي ذلػػؾى  ًً ًبػػ اإلدغػػاـً  إلحػػاؽً   فػػي ىحػػكً  يي اطػػرادى  فػػي الفعمػػيف، كال يمػػزـي  الكسػػرً  ظٍػػكرً  عى هى

                                                             
 (.211ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((1
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(2
(، كالهػػرادم، تكضػػيح الهقا ػػد كالهسػػالؾ بشػػرح 619شػػرح ابػػف الىػػاظـ عمػػِ ألفيػػة ابػػف هالػػؾ )ص ( ابػػف الىػػاظـ،(3

 (.3/1643ألفية ابف هالؾ )ج
4) .   حاح(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يزاؿي كذلؾى
رم، ال حاح )ج(5  (.6/2487( الجٌك
 (.2/751ركف الديف، شرح الشافية )ج ((6
 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )الكسر(.(7
 (.2/472ج) الهف ؿ شرح في اإليضاح الحاجب، ابف ((8
ا(.(9  ( في )ـ(: )فبل يىاسبً حذؼ غيٌر

 (: )هـ(.( في )ؾ(، ك)ـ(10
 في )ـ(: )حفت(. ((11
 ( )الياء(: ساقط في )ـ(.(12
 ( في )ط(: )يقاؿ(.(13
 (.2/480( اليزدم، شرح الشافية )ج(14
 ( في )ط(: )عرفت(.(15
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ػػتعكي إلػػِ الفػػاءً  حتػػِ يىقػػؿى  اإلدغػػاـً  هػػع جػػكازً  فػػي القيػػاسً  ال يظٍػػري  ،فيػػً تقػػديرم،  الكسػػرى    ألفَّ (ؿَّ ظىػػ) ا ضن
ػػهق دَّ كًقػػ ،الرجػػؿي  دَّ رً ) عى هً قػػد سيػػ ًي عمػػِ أىَّػػ عمػػِ العػػيفً  يً هػػف ظٍػػكرً  ػػهبىيػػيف لً  (ًي ي ي ّـَ هى  بكسػػرً  ًي فاعميػػ ا لػػـ يسػػ

فيهػا  أ/174/ؽ اسػتىدى  (1)-رحهػً ا– هػالػػػؾو  ابػػػفى  البػدرى  رأيػتي  ّـَ ثيػ ،يلً  كذا ظٍرى  ،العيفً  فى هً  ا لمىقؿً هى ًٍ فائً 
ـي  كاي  ،بها ابتديتً (ظؿٌ ) كبابً  (حيٌ ) بيف بابً  ، كفرؽى (الرجؿي  دَّ رً ) :(2)لقكلٍـً  الكسرةً  قالً هف ىقؿً   .أعم

 :(4)فقػػاؿى  ،ٌػػػػشػػػػػػاـو  ابػػفي  ، كخػػالؼى يي غيػػري  كػػذا قػػاؿى  [ى اإلدغػػاـً مىػػعى  مقػػدـه  اإلعػػَلؿى  : ]ألفَّ (3)قىٍكليػػوي 
 .اال ألفن  ياءن  (5)(أئهةو ) زةً هٌ إبداؿً  بدليؿً  العكسي  الهعركؼي 

نَّ  ػقىٍكليػوي: ]كا  لػػً  هكجػبه  سػببه  ًي   ألىَّػًً لقكًتػ عمػِ اإلدغػاـً  قػدـى  ًي ىَّػأ يريػدي  [مقػدـه  اإلعػَلؿي  :ا قمنػامى
 ا، كفػي بعػضً هجػكزن  ، بؿ قد يكػكفي كذلؾى  ليسى  اإلدغاـً  ، كسببي ًً هكاىعً  كاىتفاءً  ًً شركطً  اجتهاعً  ا عىدى هطمقن 

ـي  ال يجكزي  :(6)الشركحً   :قػاؿى  ّـَ ثيػ ،عهػبلن  إذ ٌػك أسػبؽي  ،اإلعبللػي يالهقتضػ لكجػكدً  ( مى كً قنػ) ي بابً فً  اإلدغا
 فخػبلؼي  المفيػؼً  ، أك سببى أه فخط الهطمؽى  السببى  (بهكجبو  ليسى  اإلدغاـً  سببي ) :ـًٍ الشارحكف بقكلً  أرادى  ًإفٍ 

كهػا  اله ػىؼً  هػرادي  فٍػك ،اإلعػبلؿً  تقػديـً  فػرعي  العهؿً  هف سبؽً  عايي ادَّ  اه بأفَّ  كأىت خبيره  .اىتٍِ .الظاٌرً 
 .الشارحكفى  فٍـى 

، عػبلؿو إ هػف غيػرً  (كًضػرى ) :ف يقػاؿى أ ال يجػكزي أم:  [؛التصحي ً  عميو امتناعي  : ]كيدؿ  (7)قىٍكليوي 
 .إدغاـو  هف غيرً  (يى يً حى ) كيجكزي 

                                                             
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(1
 ( في )ـ(: )كقكلٍـ(.(2
ػا اىقمبػت الػػكاك (3 (  ألفَّ اإلعػبلؿ هقػدـ عمػِ اإلدغػاـ، فمهَّ (، كلػـ يجػئ فػي بػػاب )قىػًكمى ( كثػر اإلدغػاـ فػي بػاب )حػيَّ

ىَّهػػا قمىػػا اإلعػػبلؿ هقػػدـ  ألفَّ سػػبب اإلعػػبلؿ هكجػػب لئلعػػبلؿ، كسػػبب الهتطرفػػة يػػاءن لػػـ  يبػػؽ هقتضػػِ اإلدغػػاـ  كا 
(، كجػػكاز الفػػؾ فػػي بػػاب  ًضػػيى اإلدغػػاـ لػػيس هكجبنػػا لئلدغػػاـ، بػػؿ هجػػكزنا، كيػػدؿ عميػػً اهتىػػاع الت ػػحيح فػػي بػػاب )رى

 (.2/265شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج )حي(.
 (.4/337هسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج( ابف ٌشاـ، أكضح ال(4
 قػدهكا بػؿ قبمٍػا  هػا حركػة جػىس هػف ألفنا الساكىة الثاىية الٍهزة كيبدلكا اإلعبلؿ، يقدهكا فمـ أأههة،: أئهة أ ؿ ((5

ػك قبمٍػا  السػاكف إلػِ األكلػِ الهػيـ كسػرة فىقمػكا اإلدغػاـ،  هػػف يػاء الثاىيػة الٍهػزة أبػدلكا ثػـ كأدغهػكا، الثاىيػة الٍهػزة ٌك
ذا يدؿ عمِ أف عىايتٍـ باإلدغاـ فكؽ عىايتٍـ باإلعبلؿ.  جىس حركتٍا  ٌك

 (.2/480ج) الشافية شرح اليزدم، ((6
7).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هف غيًر إدغاـو
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ـي (3)الهبػردً  ٌػػذا قػػكؿي  [اإلدغػػاـً  تػػرؾي  (2)ل(اكى كى اٍحػػ) فػػي مصػػدر : ]كجػػاءى (1)قىٍكليػوي   قػػكؿي  ، كاإلدغػػا
يػٍػ  .(7)(التعريؼً  إيجازً )في  هػالػػؾو  عىٍها ابػػفي  ذلؾى  (6)ىقؿى ، (5)-رحهٍها ا– (4)ًً سػًػيػػبىػػكى

 .االفتعاؿً  بابً  ه دري  [(اؿو تى تً اقٍ )ا في مى : ]كى (8)قىٍكليوي 

ػػ– (9)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  كػػذا قػػاؿى  ([اءه حػػكَّ ) ف يقػػكؿى أ وي فقياسيػػ] قىٍكليػػوي: ػػك قػػكؿي  -اأيضن  أًبػػي الحسػػفً  ٌك
 ،يػػاءن  الثاىيػػةي  تقمػػبي  ّـَ ثيػػ ،هػػا قبمٍػػا الىكسػػارً   يػػاءن  السػػاكىةي  الػػكاكي  فتقمػػبي  (حيػػاء) :يقػػكؿي  يي كغيػػري  ،(10)األخفػػػػشً 
 ىقػبلن  بعػدي  قػاؿى  ًي األكثػريف عمػِ الثػاىي، لكىَّػ أفَّ  ، كهقتضػايي (11)ػػػافى بػك حيَّ أ ذلػؾى  ، ىقػؿى فػي اليػاءً  الياءي  كتدغـي 

 ف ػارتٍ  الهػدُّ  عىٍػا قد زاؿى  باإلدغاـً  الكاكى    ألفَّ ك ال حيحي ٌي  أبك الحسفً  ًي ها قالى  أفَّ  ًً  حابً أ عف بعضً 
 .ال حيحً  الحرؼً  بهىزلةً 

ـي  : ]كجازى (12)قىٍكليوي  [(يى يً حٍ تي كاسٍ  ,يى يً حٍ أي )ي فً  اإلدغا
   .(يٌ حٍ تي كاسٍ  ،يٌ حٍ أي ) :فيقاؿي  (13)

                                                             
ػػًكم، فمػـ يػػدغهكا، كجػػاء  ((1 كألفَّ اإلعػبلؿ هقػػدـ عمػِ اإلدغػػاـ قػالكا: يىٍحيىػػِ، كيىٍقػػكىل، كاٍحػكىاكل يىٍحػػكىاًكم، كارعىػكىل يىٍرعى

فػػي ه ػػدر )اٍحػػكىاكل(: اٍحًكٍيػػكىاء باإلظٍػػار  ليىاسػػب فعمػػً فػػي  ػػكرتً، كاٍحًكيَّػػاء باإلدغػػاـ  الجتهػػاع اليػػاء كالػػكاك، 
فػي اشػٍيباب: اشػٍباب بحػذؼ اليػاء، قػاؿ: احػًككاء، كهػف أدغػـ اقتتػاؿ، كقػاؿ: كسبؽ إحػداٌها بالسػككف، كهػف قػاؿ 

 (.2/266/267ًقتَّاؿ بإسكاف أكؿ الهثميف، كتحريؾ ها قبمً قاؿ: ًحكَّاء في احككاء. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
ػػكَّةي، ((2 ٍضػػرىًة، إلػػِ سىػػكاده : بالضػػـ الحي ٍهػػرىةه  أك الخي ،. السَّػػكادً  إلػػِ حي ػػًكمى ، كحى ًضػػيى ػػكنل كىرى  كاٍحػػكىكَّل، كاٍحػػكىكىل كاٍحػػكاكىل حى

 (.1277الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .أٍحكىل فٍك هيشدَّدةن،
 (.177)ص ( الهبرد، الهقتضب(3
 (.4/404( سيبكيً، الكتاب )ج(4
 ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(. ( )رحهٍها(5
6):)  ساقط في )ـ(. ( )ىقؿى ذلؾى عىٍها ... كذا قاؿى ابػػفي هػالػػؾو
 (.171( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(7
 ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )ه دري باًب االفتعاًؿ(.(8
 (.171( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(9

 (.2/306( اىظر: الهمؾ الهؤيد، الكىاش في فىي الىحك ال رؼ )ج(10
 (.371ىقمً عف ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص ((11
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًههَّا كثرى فيً كأحي، كاستحيي(.(12
هػػا هاضػػياف هبىيػػاف لمهفعػػكؿ  الجتهػػاع الهثمػػيف، لكػػف لػػـ يكثػػر كثػػرة  ((13 كجػػاز اإلدغػػاـ فػػي )أيٍحًيػػي، كاٍسػػتيٍحًيي( ٌك

)حٌي(  لسككف ها قبؿ االثىيف، كال يمػـز جعمػً كحػٌي  ألفَّ اإلدغػاـ فػي ذلػؾ كاجػب بخػبلؼ ٌػذا، كلػـ يجػز اإلدغػاـ 
الياء لها اىقمبت ألفنا فيٍها لـ يبؽ هقتضِ اإلدغاـ، كاهتىع فػي في )أىٍحيىِ، استىٍحيىِ( هاضييف هبىييف لمفاعؿ  ألفَّ 

ف اجتهػػع فيهػػا الهػػثبلف  لػػئبل يقػػع الضػػـ عمػػِ اليػػاء.  )يحيػػي( هضػػارع )أحيػػِ(، ك)يسػػتحيي( هضػػارع )اسػػتحيِ( كا 
 (.269-2/268شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
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 يجعػػؿي  الهثمػػيفً  هػػا قبػػؿى  سػػككفى  أفَّ  ٌػػذي العمػػةً  كجػػً هىاسػػبةً  [االثنػػيفً  مػػا قبػػؿى  قىٍكليػػوي: ]لسػػككفً 
ـى  ػك ثقػؿي عهػؿو  أتِ إال بهزيػدً ً ال يتٌػا  ألىَّػعبن هست ػ اإلدغػا لػػئبل   السػاكفً  إلػِ ذلػؾى  األكؿً  الهثػؿً  حركػةً  ، ٌك

ػػذا الهعىػػِ هفقػػكده السػػاكىيفً  التقػػاءي  يمػػزـى  ػػ ، فمػػذلؾ كثػػرى (حػػيٌ ) فػػي ىحػػكً  ، ٌك  إدغػػاـً  ، كقمػػةي ًً لسػػٍكلتً   ًي إدغاهي
 .العهؿً  بهزيدً  ًً ل عكبتً  ( ييأح)

ـى  فَّ أ ًي حا مي  [وي جعمي  زـي مقىٍكليوي: ]كال ي  الهثمػيفً  اجتهػاعً  لمػزكـً  (كأحػبٌ  ،حػبٌ )ي فً  ا كجبى لهَّ  اإلدغا
ًي  االىفكػػاؾي  ا لػػـ يهكػػفً هى ًٍ ت ػػاريفً  فػػي جهيػػعً  ػػ،أك لػػـ يشػػؽَّ  شػػؽَّ  عىػػ  لعػػدـً  (كأحػػيٌ  ،حػػيٌ )ي ًفػػ ا لػػـ يمػػزٍـ ، كلهَّ

ػػهً  اكثيػػرن  بيىٍهػػا فيسػػتعهؿي  أف يفػػرؽى  أهكػػفى  الت ػػاريؼً  الهثمػػيف فػػي جهيػػعً  اجتهػػاعً  لػػزكـً   فيػػً العهػػؿي  ا قػػؿَّ هَّ
 (.ييستحاك  ،أحيػ)فيً ك ا كثرى هَّ  هً ، كقميبلن (حيػ)كى 

 ]الكاهؿ[: ب/174/ؽ (1)الشاعرً  في قكؿً  جاءى  [(يحيي)ي فً  قىٍكليوي: ]كامتنعى 

 سىػػػػػػػػػػػػػػػًبيكةه  النٍّسىػػػػػػػػػػػػػػػاءً  بىػػػػػػػػػػػػػػػٍيف ككىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (2)فىتيًعػػػػػػػػػػػػػػػي   بىٍيًتيىػػػػػػػػػػػػػػػا ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػدَّة ٍمًشػػػػػػػػػػػػػػػي 
ك شاذه  فأدغـى  (،تعييػ)أرادٌا فى    .عميًً  ال يقاسي  ٌك

   ي(.حيي تى سٍ كيى  ،ييي حٍ يي ) يككفي  حيىئذو  ًي ألىَّ  [؛عمى الياءً  الضـ   : ]لئَل يقعى (3)قىٍكليوي 

ـي : (4)سي الىحا أبك جعفرو  قاؿى  [عمى الياءً  الضـ   قىٍكليوي: ]لئَل يقعى   ااختبلفنػ الب ػرييفى  بػيفى  ال يعمػ
ـي  ال يجػػكزي  ًي أىَّػػ األكلػػِ  في ، كتسػػكَّ سػػاكىةه  الثاىيػػةي  اليػػاءي  ،سػػاكىيفً  بػػيفى  (5)جهعػػتى  لػػك أدغهػػتى  ؾى ألىَّػػ  اإلدغػػا

ـى  (6)-رحهػً ا– الػػػفػػػػراءي  ، كأجػازى لئلدغاـً  ًً  فػي ىحػكً  قػد تحػرؾى  اليػاءى  بػأفَّ  كاحػتبَّ  ،اإلدغػا  أَنْ ﴿ تعػالِ قكلػ

                                                             
حطيئػػػة، لكىَّػػػً لػػػـ يػػػرد فػػػي ديػػػكاف ( لم39/138لػػػـ يىسػػػب البيػػػت ألحػػػد، كىسػػػبً الزبيػػػدم فػػػي تػػػاج العػػػركس )ج ((1

 اءاإلعيػػ لحقٍػػا بيتٍػػا بفىػػاء هشػػت فمػػك الهشػػي، عميٍػػا يثقػػؿ هىعهػػة ٍػػاأىَّ ب اهػػرأة ي ػػؼالحطيئػػة، كهعىػػِ البيػػت أىَّػػً 
اىظػػر: الفػػراء، هعػػػاىي  .الػػػركم ألجػػؿ العارضػػة بالحركػػػة اعتػػدادنا أدغػػـ حيػػػث (فتعػػي): قكلػػً فػػػي الشػػاٌدك  .كالكػػبلؿ

(، كابػف هالػؾ، إيجػاز التعريػؼ فػي عمػـ 370(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص1/412القروف )ج
 (.2/757(، كركف الديف، شرح الشافية )ج202الت ريؼ )ص

 )فضي( ( في )ـ(:(2
 (: إلِ قكلً: )يككفي يحيي، كيستحي(.( ساقط في )ؾ(3
ٌػ( أحهد بف هحهد بف إسهاعيؿ الهػرادم اله ػرم، أبػك جعفػر الىحػاس: هفسػر، أديػب. هكلػدي 338( الىَّحاس)ت(4

ككفاتػػػً به ػػػر. كػػػاف هػػػف ىظػػػراء ىفطكيػػػً كابػػػف األىبػػػارم. زار العػػػراؽ كاجتهػػػع بعمهائػػػً. ك ػػػىؼ )تفسػػػير القػػػروف(، 
هعػػػاىي القػػػروف(، ك)شػػػرح الهعمقػػػات ك)إعػػػراب القػػػروف(، ك)تفسػػػير أبيػػػات سػػػيبكيً(، ك)ىاسػػػخ القػػػروف كهىسػػػكخً(، ك)

(، كالزركمػػي، األعػػبلـ 1/110(، كالقفطػػي، إىبػػاي الػػركاة )ج1/29السػػبع(. اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات األعيػػاف )ج
 (.1/208)ج
 ( في )ط(: )فجهعت(.(5
 )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(. ((6
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 َٓ ّْ  ُْٔحِٕاا ذَ ُْ ًى  ًي كالػػذم قالىػػ، (1)﴾اْلَماا . ٍىػػتحريكى  ألفَّ   الب ػػرييفى  لػػً عىػػدى  ال كجػػ ٌيـ فػػي الى ػػًب عػػارضه ا عىػػدى
 .ي ٌذاق كره ال يخفً  (3)كفيها عمؿَّ بً الشارحي ، (2)اىتٍِ

ػاءايػ ًي كالهيػ ًي القكؿ فيها عيىي  كجهاعي  ػًٌ كغيرً  (الػػتسػػػٍػػػيػػػؿً  شػرحً )ك ،(4)(الههتػعً )ا فػي ف عمػِ هى اهى
(5) 

ـي  اهتىػعى  (تي ٍيػيً حى )ىحػك  سكىتٍ  إفٍ  الثاىيةى  أفَّ  ػك ظػاٌره  ،اإلدغػا ػكى  ، ككػذا إف تحركػتٍ ٌك ىحػك  ا قبمٍػا هفتػكحه هى
 ( اينػػحيً هي  رأيػػتي )، كى (يى ًيػػحٍ لػػف يي )ىحػػك  ا إعػػرابه ٍيػػكحركتي  هفتػػكحو  ، أك غيػػري الهثمػػيفً  اجتهػػاعً  لػػزكاؿً  ( ييىػػحٍ أى )

ي هتطرفةه  فإف كاىت بىاءن  ،الحركةً  لعركضً  (ًيػحٍ كأي  ،يى ًيػحي )ىحك  ٌك ـي  الفػؾُّ  جػازى  ا لمهفعػكؿً هبىينػ يى ، كاإلدغػا
ـى  (كايَّػػحى )ىحػػك  الضػػهيرً  كاكي  ؿى ، ككػػذا إف ات ػػكتكجيٍٍهػػا فػػي الشػػرحً   ، كهػػف أظٍػػرى اليػػاءى  دى شػػدَّ  فهػػف أدغػػ

ف ات ػػؿى السػػاكىيفً  اللتقػػاءً  ،اليػػاءي  ّـَ ثيػ الضػػهةي  فحػػذفتً  (6)(كاييػػيٍ حى )حيىئػػذو  ا، كاأل ػػؿي ٍىػفى خفَّ   تثىيػػةه ا ٍػػزيادتي  ، كا 
لػػك لػػـ يمحقػػً  ،عمػػِ هفػػردو  إىهػػا دخمػػتٍ  الزيػػادةى  ألفَّ   اإلظٍػػاري  تعػػيفى  (اتيىػػيى حٍ هى كى  ،افيىػػيى حٍ هى ) ىحػػك  أك جهػػعه 
ـي  لػػػـ يجػػػٍز  شػػػيءه  ىحػػػك  الجهػػػعى  فػػػإف لحقػػػتً  ،التأىيػػػثً  عميػػػً، أك تػػػاءي  كالجهػػػعي  التثىيػػػةي  فحهمػػػتً  ،فيػػػً اإلدغػػػا

ـي  جػػازى  (ا الىاقػػةً يىػػحى ) جهػػعي  (ةيىػػيً حٍ أى ) قػػد  عمػػِ بىػػاءو  التػػاءي  أ/175/ؽ كلػػـ تػػدخؿً  ،بىػػاءه  الحركػػةى  ألفَّ   اإلدغػػا
ـي  اهتىعى  ف لحقػتً  (،يحيػي) فػي ىحػكً  في ٌػي التػي تسػكَّ  ٌذي اليػاءى  ألفَّ   ا، كاإلظٍاري ٍى لحاقً  قبؿى  فيً اإلدغا  كا 
ػػ إفٍ ، ًفػػالهفػػردى  ػػلً  إال اإلظٍػػار لػػـ يجػػٍز  (ةيىػػيى حٍ هى )ا ىحػػك لػػـ تكػػف عكضن ف كاىػػت  (،اتيىػػيى حٍ هى )ي ًفػػ ا تقػػدـى هى كا 
تاءي  فحذفتٍ  (ايى يً حٍ تى ) كاأل ؿي  (8)(ةيى يً حٍ تى ) (7)ا عفعكضن 

ػرً كٍ تى ) هىٍػا عمػِ حػدِّ  التػاءي  ، كعكضػتً تفعيؿو  (9)  (ةو هى
ـي  لػػـ يجػػٍز   فمػػزـى  لػػذلؾى  الزهػػةن  الحركػػةي  ف ػػارتً  كػػالجزءً  العكضػػيةً  ألجػػؿً   ػػارتٍ  ٌػػذي التػػاءى  ألفَّ   إال اإلدغػػا
ـي  ، كهػػا (ةمى عً فٍ أى ػ)لىػػ الزهػػةه  التػػاءى  هػػع أفَّ  (ةيىػػيً حٍ أى )ي ًفػػ يً بجػػكازً  كاسػػتدؿى  ،اإلظٍػػارى  (10)الػػػهػػػازىػػػػػيُّ  زى كجػػكَّ  ،اإلدغػػا
 (ةيىػيً حٍ أى ) ، كألفَّ الكمهػةً  ا هػف ىفػسً ٍىػكأىَّ  لػذلؾى  ف ػارتٍ  ،عػكضه  (ةيَّػحً تى )فػي  التػاءى  ألفَّ   إليً ضعيؼه  ذٌبى 
ػػعػػف الكاحػدً  فػػرعه  ، كالجهػػعي جهػعه   .اٍى فػػي ىفًسػػ فيىبغػػي أف يمحػػظى  ،أ ػؿه  ، كاله ػػادري فه ػػدره  (ةيَّػػحً تى )ا ، كأهَّ

 اىتٍِ.

                                                             
 [.40( ]القياهة: (1
 (.2/99( الىحاس، إعراب القروف )ج(2
 (.2/269شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج( (3
 (.365( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(4
 (.454-9/453(، كالشاطبي، شرح ألفية ابف هالؾ )ج3/115الرضي، شرح الشافية )ج ((5
 ( في )ـ(: )حيككا(.(6
 ( في )ؾ(: )ىحك(.(7
 في )ط(: )تحية(. ((8
 ( في )ؾ(: )ياء(.(9

 (.197-2/196ابف جىي، الهى ؼ )ج ((10



388 
 

ـى  أفَّ  كالحا ػػػؿي   ،يػػػاتيى حٍ كهى  ،(1)افًيػػػيى حٍ كهى  ،كلػػػف يحػػػي ،كأحػػػي ،تي ٍيػػػيً حى ) ي ىحػػػكً ًفػػػ ههتىػػػعي  اإلدغػػػا
 الفػؾِّ  جكازى  هػالػػؾو  ابػػفي  ؿى ، كعمَّ (2)(ةيى يً حٍ كأى  ،كايَّ كحى  ي،حى ) ىحكً  في ، كجائزه (ةيَّ حً تى ) في ىحكً  كالزـه  (،يةيى حٍ كهى 

، ألػؼه  (يًحػ) ثاىيٍهػا فػي هضػارعً  ألفَّ : قػاؿى  ،الزـو  الهثمػيف فيٍهػا غيػري  جكازى  بأفَّ  (كأحيية ،حي) في ىحكً 
.فيً الكجٍافً  فجازى  ،األحكاؿً  إال في بعضً  اجتهاعٍها إذ لـ يكفٍ  فاغتفرى  ،ٌهزةه  (ةيى يً حٍ أى ) كفي كاحدو 

ػػك أف يقػػاؿى  ،سػػؤاؿو  جػػكابي  (4)لػػت[إ الػػكاكيفً  : ]كىػػـ الجتمػػاعً (3)قىٍكليػػوي   اجتهػػاعى  فَّ إ :لػػـ قمػػتى  :ٌك
ها ىظيرتا الكاكيف في ككىً  اليائيفً  كقد جهعكا بيفى  هحذكره  الكاكيفً   الػكاكيفً  أفَّ  ؟ كالجػكابي عمةو  يا حرفً هى ًٍ ٌك

 .يي فٍـ الجتهاعٍها أكرى  ،ثقؿي أ

ػ)كى  .كاليػاءً  الػكاكً  كالجتهػاعً م: أى  [؛يفً ءاليػا منيـ الجتماعً  هي قىٍكليوي: ]أكرى  ِـّ  (ةي كَّ ال ُّ  ،الهٍهمػةً  بضػ
 .كتفتحي  ،الهثىاةً  بكسرً  (بفالتً )كى  ،الهكحدةً  بفتحً  (كٌ البى )كى 

 .هثبلن  (تي يٍ كى قى )ها في كى  كالكاكً  الياءً  كأ [يفً ءاليا : ]الجتماعً (5)قىٍكليوي 

ػػ وي : ]لكنَّػػ(6)قىٍكليػػوي  هىػػً  ال يكػػكفي  ًي : يعىػػي أىَّػػاله ػػىؼي  قػػاؿى  [األفعػػاؿً  تصػػرؼى  ا لػػـ يتصػػرؼٍ لمَّ
ىَّ  :، قػػاؿى كال ىٍػػي،  كال أهػػره  هضػػارعه  ػػكا  ػػ ًي ألىَّػػ  ا لػػـ يت ػػرؼٍ هى ًى  هعىػػِ اإلىشػػاءً  ا تضػػهفى لهَّ ب/ 175/ؽ أشػػب
 .(7)(ِسى عى ػ)كى  لذلؾى  هف الت رؼً  فاهتىعى  الحركؼى 

ػػػىي بناؤي  أف يكػػػكفى  قىٍكليػػػوي: ]يجػػػبي   الت ػػػرؼً  (8)هػػػف يهتىػػػعي  ًي أىَّػػػ يريػػػدي  [المجػػػردً  الثَلثػػػيٍّ  فى ا ًمػػػمى
ها   بىاٌؤ

                                                             
 ( في )ـ(: )هحييات(.(1
 ( في )ـ(: )يحيي، كيحيكا، كأحييت(.(2
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فٍـ الجتهاعٍها أكرىيي(.(3
ػك  ((4 ، ٌك ، كقىكيٍكتي ٍكتي ، كشىريؼى لقالكا: قىكى رىبى هضاعؼ الكاك هختص بفىًعؿ بكسر العيف  ألىٍَّـ لك بىكا هىً هثؿ ضى

ػػك جمػػد كلػػد البعيػػر  ػػك العمػػـ فػػي الطريػػؽ، كالبىػػٌك ٌك ػػكَّة ٌك ػػا القُّػػكَّة، كال ُّ الجتهػػاع الػػكاك أكػػري هػػف اجتهػػاع اليػػاءيف، كأهَّ
ك ال ٌك ٌك  (.2/271ٍكاء فهحتهؿ لئلدغاـ. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )جالههمكء بالتبف، كالجَّ

5).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في قكيت هثبلن
ػػا– ػحَّ  ((6 لػػـ –بػػاب )هػػا أفعمػً(  ألىَّػػً لػػك أعػػؿَّ لحهػػؿ عمػِ قػػاؿ كبػػاع، لكىَّػػً لػـ يت ػػرؼ ت ػػرؼ األفعػػاؿ  -أيضن

يحهمكي عمِ الهت ػرؼ فػي اإلعػبلؿ  أك ألىٍَّػـ ق ػدكا الفػرؽ بػيف بػاب التعجػب فمـ  -تجز تثىيتً، كجهعً، كتأىيثً
كغيري في الهعتؿ العيف، ك)أفعؿ( التفضيؿ هحهؿ عمِ )ها أفعؿ(  ألىٍَّهػا يجريػاف هجػرل كاحػد فيهػا يجػب كيهتىػع 

ها هف الثبلثي الهجرد، كيهتىػع أف يكػكف هػف األلػكاف كالعيػكب ، كيجػكز أف يكػكف كيجكز، فإىًَّ يجب أف يككف بىاٌؤ
 هف كؿ ثبلثي هجرد ليس بمكف كال عيب.

 في )ـ(: )كع ِ(. ((7
 ( )هف الت رؼ(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(8
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ػػػًٌ هػػػف غيرً  اهى
ىَّ  (،جى رى ٍخػػػكأى  ،جى رى ٍحػػػدى )ىحػػػك  (1) ػػػكا  ػػػك ظػػػاٌره  ،حػػػذؼو  بػػػدكفً  ًً إهكاًىػػػ لعػػػدـً  ا اهتىػػػعى هى ، ٌك

 ً هػػف تركيػػبً ـ أىَّػػمػػلػػـ يع (جى رى ٍحػػدى )أى  (:جى رى ٍحػػدى )ف ًهػػ إذا قمػػتى  ؾى ، فإىَّػػأك حػػرفيفً  حػػرؼو  هػػع حػػذؼً  كلئللبػػاسً 
 .هف الخركجً  (جى رى خٍ أى ػ)بً  اللتبسى  الٍهزةً  بحذؼً  (جى رى خٍ )أى  (:جى رى خٍ أى )ف هً  ، ككذا لك قمتى (دحرجى )

 يجػػكزي  الباطىػػةى  فػإفَّ  ،الظػػاٌرةى  العيػػكبى  يريػدي  [كالعيػػكبً  مػػف األلػػكافً  أف يكػػكفى  قىٍكليػػوي: ]كيمتنػػعي 
ها. (تككًأ (3)، كهاًي قى أحهى  (2)كها ،هىً ، كأحهؽي أبمً هف فبلفو  فبلفه )ىحك  ،ا هىًهى ٌي بىاؤي   كغيٌر

ػ– يشػترطي  [كال عيػبو  بمػكفو  لػيسى  مجردو  ثَلثي   مف كؿٍّ  قىٍكليوي: ]كيجكزي   جػاءى  أف يكػكفى  -اأيضن
ػػرٍ كأى  ،مدى ٍيػػأٌ ) :، فػبل يقػػاؿي لمفاعػػؿً  هبىػػي،  لمكثػػرةً  قابػػؿه  هت ػرؼه  ،لمىفػػي الزـو  غيػػري  تػػاـ،  ؿه عػػهىػً ف  اليػػدً  هػػفى  (ؿجى
، (بكمهػة (4)يسىػهػا أ) ىحػكً  فهػ يسى ىػهػف  (سيى ٍىػأى )، كال ك ارى  هف كافى  (رى يى  ٍ أى )كال  (،فكى كٍ أى )، كال كالرجؿً 
كال (،ـى عى ىٍ أى )كال 

(سى أى بٍ أى ) (5)
كال (،بى رى غٍ أى )، كال كبئسى  هف ىعـى  (6)

، كال كطمعػتٍ  الشػهسي  هػف غربػتً  (أطمع) (7)
ـي الهضركبيفى  هف سائرً  هضركبيةن  ثري كبهعىِ أ (أضرب)  .(8)في الىحكً  كتقريريً  ذلؾى  تف يؿً  ، كتها

ػالمفػظً  هػف حيػثي  ٌذي الهشػابٍةي  [كال عيبو  بمكفو  : ]ليسى (9)قىٍكليوي   الهعىػِ فػؤلفَّ  ا هػف حيػثي ، كأهَّ
 .فيٍها هبالغةن 

ًً  يريدي  [(كاجي كى دى ازٍ ) بابي  : ]كص َّ (10)قىٍكليوي  ػبػ   عمػِ التفاعػؿً  الػداؿى  افتعػؿى  بػأفَّ  ًي كبلهيػ ًي كهػا أفٍهى
ػ كالهفعكليةً  في الفاعميةً  االشتراؾً  :أم بهعىػِ  (اجتازػ)كىػ ًي إعبلليػ فيجػبي  ذلػؾى  لغيػرً  ا افتعػؿى هػف الػكاكم، أهَّ

                                                             
 )غيري(. ( في )ؾ(، ك)ـ(:(1
 في )ؾ(: )يا(. ((2
 في )ؾ(: )يا(. ((3
 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )ىيس(.(4
 )كال(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(. ((5
 في )ـ(: )اياس(. ((6
 )كال(: ساقط في )ؾ(: ك)ـ(. ((7
(، 3/235(، كابػػػف ٌشػػػاـ، أكضػػػح الهسػػػالؾ إلػػػِ ألفيػػػة ابػػػف هالػػػؾ )ج4/411ابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الهف ػػػؿ )ج ((8

ـ.2/893كالهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج  (، كغيٌر
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فؤلفَّ فيٍها هبالغةن(.(9

ٍنا( كتجاكركا تزاكجكا،) بهعىِ كاىا لهَّا(  كاجتكركا ازدكجكا،) باب ك حَّ  ((10  ك ػحَّ  الهعىػِ، فػي التكافػؽ عمػِ تىبي
ػػا– حػػدل الك ػػؿ، ٌهػػزة كحػػذفت الفػػاء لتحركػػت أعػػبل  لػػك ألىٍَّهػػا  (كاسػػكادٌ  اعػػكاٌر،) بػػاب -أيضن  هىٍهػػا، األلفػػيف كا 

 ،(كاسػػػكادٌ  اعػػػكار،) بهعىػػػِ ألىٍَّهػػػا( كسػػػكد عػػػكر،) ك ػػػحَّ  فاعػػػؿ، أك أفعػػػاؿ أٌهػػػا يػػػدر، فمػػػـ ،(كسػػػاد عػػػار،: )فيقػػػاؿ
ذا األ ػػؿ، عمػػِ بأ ػػؿ همػػيس فحهػػؿ ،(افعػػاؿٌ  كالعيػػكب األلػػكاف فػػي كاأل ػػؿ  هت ػػرفاتً، تعػػؿَّ  لػػـ فعػػؿه  يعػػؿٌ  لػػـ كا 

ػػك ،(عػكر) هت ػرفات ألىٍَّهػػا  (كاسػتعكر أعػكر،)كػػ  غيػػر( كبػايع اكؿ،) ألفَّ   (كهبػايع هقػػاكؿ،) ككػذا هعػٌؿ، غيػر ٌك
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ػػ ككػػذا اليػائيُّ  (2)(ارتػاب)كى  ،(1)(اعتػػاد)، كجػازى   إذا تضػاربكا بالسػػيكؼ  ألفَّ  (كاسػػتافكا ،كابتػاعكا ،اهتازكاػ)كى
ًي  الياءى   هىٍا. عبلؿً باإل أحؽى  ككاىتى  ،الكاكً  هفى  أ/176/ؽ باأللؼً  أشب

 .كها لـ يعبلَّ  ،م: إذا كاىا لـ يعبلَّ أى  في المعنى[؛ ]عمى التكافؽً : (3)قىٍكليوي 

ػػػ) قىٍكليػػػوي: ]كصػػػ َّ  ػػػ ,رى كً عى هىػػػً عمػػػِ  كالك ػػػؼي  (،ؿى ًعػػػفى )عمػػػِ  هػػػا كػػػافى  كػػػؿُّ  الهػػػرادي  [((4)دى كً كسى
 السػابقةً  األفعػاؿً  كهثػؿي  (،خاؼى ػ)كىػ (6)ؿ، تػعهف (ؿاًعػفى )عمػِ  ًي ك ػفي  ا هػا كػافى ، أهَّ (ؿى كً كحى  ،(5)دى يً قى ػ)كى  (،فعؿ)أ

 ا.ٌى ه ادري 

فػػػي  (9)-رحهػػػً ا تعػػػالِ– هػالػػػػػؾو  ابػػػػػفي  قػػػاؿى  [(دٌ اكى ٍسػػػاك  ,(8)رٌ اكى ٍعػػػ)ابمعنػػػى  وي : ]ألنَّػػػ(7)قىٍكليػػػوي 
ػػإىَّ  :(10)(اإليجػازً ) ػػفٍ )ا عمػػِ هػػا قبمٍػػا حهػػبلن  ا كاىفتػػاحً ٍىػهػػع تحركً  ٌػػذا الىػػكعً  عػػيفي  ا لػػـ يعػػؿَّ هى ػػ (ؿَّ عى  ،رَّ كى عٍ ػ)اكى
ػػٍي فإىَّ ، (دَّ كى ٍسػػاك   (،ِمىػػعٍ فى ) ًي الػػذم هؤىثيػػ (أفعػػؿي )ا هى ًٌ حػػدً أف ال يسػػتغىِ عىٍهػػا أك عػػف أفػػي  (11)ا هسػػتكيافهى

 حهػػػؿي  ، ككػػافى ا عمػػػِ اآلخػػرً هى ًٌ أحػػدً  (12)بحهػػؿً  كذلػػؾى  ،ِا كهػػا تكافقػػا هعىنػػػف يتكافقػػا لفظنػػػأ العػػربي  فػػأرادتً 
ػفٍ أى )عمػػِ  (ؿى ًعػفى ) (  ( فيهػػا يسػػتحقً هػف الت ػػحيحً ؿَّ عى ( عمػػِ )فىًعػػؿى ػؿَّ  هػػف ًي فيهػا يسػػتحقي أكلػػِ هػف حهػػًؿ )أىٍفعى

ػفٍ أى ) بػابى  ال يمػزـي  (ؿى ًعػفى ) ا فػإفَّ ، كأيضن (13)فرعه  ، كاإلعبلؿى أ ؿه  الت حيحى  اإلعبلًؿ  ألفَّ   (،(14)بلءكفعػ ،ؿعى
                                                                                                                                                                               

 كاسػػػتعار، أعػػػار،: )قػػاؿ بػػػاإلعبلؿ( عػػار: )قػػػاؿ كهػػف ،(اسػػػكادٌ ) هػػف( أسػػػكدى )ك ،(عػػكر) هػػػف( عػػاكر) ككػػػذا هعمػػيف،
 (.275-2/274ج) الشافية هجهكعة شاٌيف،(. كعائر

 ( في )ـ(: )ككاعتاد(.(1
ًي باأللًؼ(: ساؽ في )ـ(.(2  ( )كىارتاب ككذا اليائيُّ ... ألفَّ الياءى أشب
(. ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً:(3  )كها لـ يعبلَّ
 في )ـ(: )غكر، كشكد( ((4
 ( في )ؾ(: )عيد(.(5
 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )فهعؿ(.(6
(، كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح 92(، كالجرجػػػاىي، الهفتػػػاح فػػػي ال ػػػرؼ )ص2/259اىظػػػر: ابػػػف جىػػػي، الهى ػػػؼ )ج ((7

(، كابػػػػػػف هالػػػػػػؾ، شػػػػػػرح الكافيػػػػػػة الشػػػػػػافية 10/16(، كابػػػػػػف يعػػػػػػيش، شػػػػػػرح الهف ػػػػػػؿ )ج223-222الهمػػػػػػككي )ص
(، كأبػك حيػاف، ارتشػاؼ الضػرب هػف لسػاف 49(، كابػف إيػاز، شػرح التعريػؼ بضػركرم الت ػريؼ )ص4/2127)ج
 (.1/296عرب )جال

 (: )أعكر(.( في )ط(8
 ( )رحهً ا تعالِ(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(9

 (.172-171ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((10
 )ـ(: )يستكياف(. ( في(11
 ( في )ؾ(: )يحهؿ(.(12
 ( في )ـ(: )فرعً(.(13
 في )ط(: )فعمِ(. ((14
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ػػ (أفعػػؿ)كى  ػػبػػأف يجعػػبل أ ػػبلن  (1)ِبيىٍهػػا أكلػػ الػػذم يمػػـز الهعىػػِ الجػػاهعى  فكػػافى  ،اغالبنػػ ًي يمزهي  ا فػػإفَّ ، كأيضن
ًً  حركػةى  إال أف يىقػؿى  هتعػذره  ًي ألىَّػ  في التبػاسو  يكقعي  يي كىظائرى  (رَّ كى عٍ )ا إعبلؿى   ٌهػزةي  ، كتحػذؼى ًً إلػِ فاًئػ عيىػ
( حيىئػػذو  (،رَّ كى ٍعػػ)ا في ػػيري  الك ػػؿً  ػػارَّ ػػ) ت ػػحيحي ك  ،(2)(رٌ العىػػ) فى ًهػػ (عؿو افػ) ًلػػههػػاثبلن )عى ال  يً كىظػػائرً  (رى كً عى
ػ :، قػاؿى (3)افكػاف هتعيىنػ ،هف ذلؾى  في شيءو  يكقعي   ف ػحيحه  الهػذككرً  (ؿى ًعػفى ) ف ه ػادرى ًهػ يي كغيػري  ري كى ا العىػكأهَّ
ػػكى  ًً  عمػػِ فعًمػػحهػػبلن  ػػا– اىتٍػػِ. كهىػػً يظٍػػري  .ًً  عمػػِ فعًمػػحهػػبلن  بهعىػػِ الغيػػرةً  (الغػػارٌ ) (4)ا اعػػؿَّ هى  (5)-أيضن

قػػد يَّ التفتػػازاى ، عمػػِ أفَّ ًي عكسيػػ القيػػاسً  ةي ، كقضػػيَّ عمػػِ فػػرعو  أ ػػؿو  ؿي ٌػػذا حهػػ :(6)شػػارحو  عػػف قػػكؿً  الجػػكابي 
ػذا  :هىٍهػا، قػاؿى  كالبكاقي هحذكفاته  (أفعاؿ)كى  ب/176( /ؽأفعؿ) كالعيكبً  في األلكافً  األ ؿى  أفَّ  ىقؿى  ٌك

 .أ بلن  شكاؿى إفبل  األبكابً  سائرً  عكسي 

ها [(ادٌ كى سٍ اك  ,ارٌ كى عٍ )ا: ]كىما (7)قىٍكليوي   بأ ػؿو  هػا لػيسى  فحهػؿى  ،كالعيػكبً  فػي األلػكافً  أ بلفً  ٌك
 .عمِ األ ؿً 

َـّ  ببنػاءً  :(9)م: ]أى (8)قىٍكليػوي  ، (11)الشػػارحيفى  فى ًهػ يي كغيػري  (10)الشػريؼي  ذلػؾى  قػػاؿى  [وي فاعميػ مػا لػػـ يسػ
ي ًفػػػ ، كقػػػد تقػػػدـى ًً حركًتػػػ فعػػػ قػػػد يػػػذٌؿي  السػػػاهعى  بػػػأفَّ  كأجيػػػبى  ،األكؿً  هضػػػهكـي  البىػػػاءى  ذلػػػؾى  بػػػأفَّ  كاعتػػػرضى 

                                                             
(.( في )ـ(: أكلِ باأل الة  أم: بأف يجعؿ (1  أ بلن
رم، ال حاح )ج ((2  (.2/742العٌر: الجرب. الجٌك
 ( في )ـ(: )هىفينا(.(3
4).)  ( في )ط(: )أعتؿَّ
ا يظٍر(.(5 ا(: ساقط في )ط(، كفي )ـ(: )كهىً أيضن  ( )أيضن
 (.2/485اليزدم، شرح الشافية )ج ((6
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بأ ؿو عمِ األ ًؿ(.(7
ػػا–ك ػػحَّ  ((8 )تىٍقػػكىاؿ، كتىٍسػػيىار(  ألىٍَّهػػا لػػك أعػػبل  لتحػػرؾ الفػػاء، كاىقمبػػت الػػكاك كاليػػاء ألفنػػا، كتحػػذؼ إحػػدل  -أيضن

ّـَ فاعمػػػً هػػػف هضػػػارع )قػػػاؿ، كسػػػار(، ك ػػػحَّ )ًهٍقػػػكىاؿ،  ػػػار، فيشػػػبً بالفعػػػؿ الػػػذم لػػػـ يسػػػ األلفػػػيف، فيقػػػاؿ: تىقىػػػاؿ، كتىسى
ؿ(، فمـ يدر أهفعؿ ٌك أـ هفعػاؿ؟ كهقػكؿ كهخػيط هحػذكفاف هػف كًهٍخيىاط(  ألىٍَّها لك أعبل لقيؿ فيٍها )هقاؿ، كهقا

هقكاؿ كهخياط، أك بهعىاٌها، فمذا لـ يعبل، كألفَّ هقكاالن كهخياطنا ليسػا عمػِ هثػاؿ الفعػؿ  لهفارقتػً األلػؼ التػي بعػد 
ـ أجػدر. العيف، كألىًَّ اكتىؼ حػرؼ العمػة سػاكىاف فيٍهػا، كذلػؾ هكجػب الت ػحيح فػي الفعػؿ ىحػك اسػكاٌد، ففػي االسػ

 (. 276-2275)ج ، شرح الجاربردمشاٌيف، هجهكعة الشافية
 ( في )ـ(: )إف بىيا(.(9

 (.2/763( ركف الديف، شرح الشافية )ج(10
(، كشػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح ىقػػػرة كػػػار، كشػػػرح الشػػػيخ األى ػػػار 2/363الىظػػػاـ، شػػػرح الشػػػافية )ج ((11
 (.2/275)ج
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ػػإىَّ  :(2)-رحهػػً ا– (1)اليػػزدمُّ  ، كقػػاؿى يي ىظيػػري  الكتػػابً  أكائػػؿً  الهضػػارعً   حيىئػػذو يمتػػبسي  ًي أىَّػػ اله ػػىؼً  ا هػػرادي هى
 .في الجهمةً  (كيٍابي  ،يخاؼي )ىحك  الفعؿً  (3)ب كرةً 

 أك فعػؿه  ،ه ػدره  ًي أىَّػ لـ يعمٍـ  :أم ( ارسى كتى  ،اؿقى تى ) كى ٌي كى  [(كسارى  ,قاؿى ) : ]مف مضارعً (4)قىٍكليوي 
 .ًً في هكضعً  فى كها بيَّ  المبسى  ال ترفعي  الحركةى  فإفَّ  هجٍكؿه 

 .الساكىيفً  التقاءً  ألجؿً  إحدل األبىيةً  سقكطي  [(أمفعؿه ) قىٍكليوي: ]فمـ يدرً 

ػكقىٍكليوي: ]أك بمعناىي   :(6)يي كغيػرً  -(5)الكافيػةً  شػرحً فػي  قػاؿى - هػالػػػؾو  ابػػػفً  كػبلـً  ٌػذا ٌػك ظػاٌري  ا[مى
 (هفعػؿ)، كى ًً الًهػ التػي قبػؿى  األلػؼً  ألجػؿً  لمفعػؿً  هػكازفو  غيػري  ًي   ألىَّػ(هسكاؾو ػ)كى  لمت حيحً  هستحؽه  (هفعاؿه )

 اىتٍِ. .عميًً  ِ فحهؿى ا كهعىن لفظن  ًً بً  (7)ًي يشبَّ 

ػػ(8)قىٍكليػػوي  عمػػِ  حتػػِ تكػػكفى  الزىػػةً  عمػػِ تمػػؾى  تكػػكفي  ال الفعػػؿى  ألفَّ  [؛الفعػػؿً  ا عمػػى مثػػاؿً : ]ليسى
 .ًً زىتً 

نَّ   كاليػاءً  الػكاكً  عػف  ػحةً  إلِ االعتػذارً  احتاجى  يعىي ال يقاؿي  ،سؤاؿو  جكابي  [ا اعتذرى مى قىٍكليوي: ]كا 
ـي  ال :ا ىقػكؿي ألىَّػ  القمبً  عمةً  لعدـً   في ٌذي الهكاضعً  ػك الحهػؿي  ،اإلعػبلؿً  عمػةً  عػدـى  ىسػم ، عمػِ األ ػؿً  ٌك

 (.كسارى  ،كحاطى  ،قاؿى ) كى ٌي كى 

ا ألفنػ العػيفً  الىقػبلبً  الهكجبى  فَّ إ :األكلِ أف يقاؿى  (10)[آخركفى  هي ا ذكرى مَّ كىذا أكلى مً ] :(9)قىٍكليوي 
ػػإىَّ  البحػػثً  كؿى أ كهػا تقػػدـى  ـى قىػ)ا كهػػا فػػي ٍػا لفظنػػهػػا قبمى  ا، كاىفتػػاحي ٍىػػا ٌػك تحركي هى ا كهػػا فػػي ، أك تقػػديرن (اعى كبىػػ ،ا

                                                             
 (.2/486( اليزدم، شرح الشافية )ج(1
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ـ(.(2
 ( في )ؾ(: )ت كري(.(3
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ألجًؿ التقاًء الساكىيًف(.(4
 (.4/2141( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج(5
(، كابػػف الحاجػػب، الشػػافية فػػي عمهػػي ال ػػرؼ 316-315ابػػف ع ػػفكر، الههتػػع الكبيػػر فػػي الت ػػريؼ )ص ((6

 (.98كالخط )ص
 ( في )ـ(: )شبً(.(7
(. ( ساقط في(8 ، كحاطى، كسارى  )ؾ(: إلِ قكلً: )قاؿى
 ( )قكلً(: ساقط في )ط(.(9

، كهًبيػع( باإلسػكاف كىقػؿ حركػة الػكاك كاليػاء إلػِ هػا قبمٍهػا، كحػذؼ إحػدل الػكاكيف  ((10 ، كيًبيع، كهقيـك كأعؿَّ )يقيـك
في اسـ الهفعكؿ الكاكم، أك حذؼ الكاك أك الياء في اسـ الهفعكؿ اليػائي، كلػـ يعػؿ بقمػب الػكاك كاليػاء ألفنػا  ألىٍَّػا ال 

ػذا أ ػك أفَّ إعبللٍػا إىَّهػا كػاف لكػكف الػكاك هضػهكهة  يعمـ حيىئذو عيىٍهػا هفتكحػة أـ ال، ٌك كلػِ ههػا ذكػري وخػركف، ٌك
ِـّ الػكاك، فػإف قيػؿ: العمػة ليسػت الضػهة كحػدٌا، بػؿ هػع سػككف هػا قبمٍػا،  دى( بضػ ألىٍَّـ قد أعمكا )ساد(، كأ ػمً )سىػكي
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ـى قى أى ) ًً يبقس الهكجبى  فَّ أ كذلؾى  ،يي تقريري  تقدـى  (1)ا، كقدهى ًٌ كغيرً  (اؼي خى كيى  ،ا ًى  ،في تمؾ األهثمةً  فقكده ه هي  فػبل كجػ
ػ هػرادي  ٌػذا أفَّ  ا، كالظػاٌري فيٍػا ألفنػ العػيفً  الىقبلبً  ًى  ،هضػهكهةن  الػكاكً  بكػكفً  ؿى ف عمَّػهى  لمػىقضً  كعميػً ال كجػ

 .(اؼى خى )عمِ  (اؼي خى يى ) هف حهؿً  إليً الهجيبي  ا استىدى هى لً  (ةاهى قى تً اسٍ )كال  (ارى سى ػ)بً 

ٍنػػ (2)ذلؾى كػػ رى ًكػػذي  كا[قىٍكليػػوي: ]ىكػػذا ذكػػري   الهىسػػكبً  الشػػرحً  ا فػػي كػػبلـً  كجكابنػػا كسػػؤاالن ا كتهييػػزن تكجي
 .(3)إلِ اله ىؼً 

 فعمػـ هىػً أفَّ  ،كاإلسػكافً  بالىقػؿً  لػيسى  ًي إعبلليػ كهػع ذلػؾى  [الػكاكً  بضٍـّ  (دى كي سى ) وي : ]كأصمي (4)قىٍكليوي 
 .هضهكهةن  األهثمةً  في تمؾى  الكاكً  لككفً  ليسى  كالىقؿً  باإلسكافً  اإلعبلؿى 

 ا.ٍى ا قبمى هى  هع سككفً ا ٍى م: اىضهاهى أى  [؛ذلؾى  قىٍكليوي: ]بأفَّ 

ِـّ  كا[قىٍكليػػوي: ]ىكػػذا ذكػػري  ، كػػاألكؿً  ف ػػحتٍ  الثاىيػػةً  عمػػِ العمػػةً  يي هػػا أكردى  دفػػعى  ًً كبلًهػػ وخػػرً  بضػػ
ًي  بطؿى فكحيىئذو  ك أهرافً  ،األكلكيةً  كج  يختمػؼي  األبىيػةً  ي إذ اخػتبلؼي بالهعػاىً  األكلِ يتعمػؽي  أفَّ  :أحدٌها ،ٌك

كذلػػؾ  ،هػػريفً أهػػف  هركبػػةه  ٍػػا، كالثاىيػػةى قكتً  كذلػػؾ دليػػؿي  ،األكلػػِ بسػػيطةه  العمػػةى  أفَّ  :ي، ثاىيٍهػػاعمػػِ الهعػػاىً 
 ا.ٍى ضعفً  يؿي لد

 اله ػىؼى  فَّ أكبلهػً  كحا ػؿي  (6)-رحهػً ا- (5)ٌػك الشػريؼي  [الشػارحيفى  بعػضي  قىٍكليوي: ]ذكػرى 
ف أرادى ههىػػػكعه  ًي اله ػػػدر فهجيئيػػػ (ـكقي هى ػ)ًبػػػ رادى أف إ (7)-رحهػػػً ا– ـى  ، كا  ال  ًي ألىَّػػػ  لػػػـ يسػػػتقٍـ  الهفعػػػكؿً  اسػػػ

                                                                                                                                                                               

كفيػً ىظػر  ألفَّ أجيب بأفَّ ذلؾ ال يهىع هف الحهؿ عمِ الهاضي، كها حهمكا )يخاؼ( عمػِ )خػاؼ( ٌكػذا ذكػركا، 
( بفتح الهيـ،  قيـك الكبلـ فيها فيً حرؼ عمة هضهكهة هع سككف ها قبمٍا، كذكر بعض الشارحيف أفَّ في هجيء )هى
، كهبيػع( اسػـ الهفعػكؿ  ألفَّ اسػـ الهفعػكؿ ال يجػيء  كضـ القاؼ ىظرنا  كلك ذكػر )هعكىنػا( لكػاف أكلػِ  يريػد بػػ)هقـك

ػا، كألىَّػػً يػػذ ف أراد بٍهػػا اسػػـ الهفعػػكؿ هػف )قػػاـ(  لككىػػً الزهن ّـَ يػذكر اسػػـ الهفعػػكؿ بعػدٌها، كا  ػػا( ثػػ كر )هبيعنػا، كهقكهن
(، ك)هبيػػكع(، ىقمػػػت ضػػهة الػػكاك كاليػػػاء إلػػِ هػػا قبمٍهػػػا، كحػػذفت إحػػػدل  عمػػِ تقػػدير )هقػػػـك بػػً(، فأ ػػمٍها )هقػػػكـك

 (.278-2/277الساكىيف، كفيً بحث. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 قط في )ؾ(، ك)ـ(.( )قد(: سا(1
 ( )أبك حياف(: زائد في )ط(.(2
 (. 436-2/433ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((3
ٍىا(.، ك)ـ()ؾ( ( ساقط في(4  : إلِ قكلً: )كذلؾ دليؿي ضعًف
 (.2/765ركف الديف، شرح الشافية )ج ((5
 (: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.( )رحهً ا(6
 ك)ؾ(. ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(،(7
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ـى  ك، كلبعدي  ا يذكٍر ، كلهَّ هف البلزـً  يجيءي   سػكافً كاإل بالىقػؿً  فيػً لػيسى  اإلعبلؿى أ/ 177/ؽ ألفَّ   لـ يتجًٍ  سم
 .كالحذؼً  ، بؿ بالىقؿً (يعبً كيى  ،(1)ـكقي يى ػ)كى 

ػػمبيعنػػ يػػذكري  وي قىٍكليػػوي: ]كألنَّػػ ىَّ ، كػػذلؾى  فيهػػا بعػػدي  (2)اله ػػىؼي  ٌيالػػـ يػػذكرٍ  [اا كمقكمن ػػكا   :(3)ا قػػاؿى هى
ػػفٍ هى )، كى (يػػعبً كيى  ،ـكقيػػيى )حركتٍهػػا فػػي  (4)كيىقػػؿي  كيسػػكىافً  كؿ قيػػهى )ىحػػك  كػػذلؾى  كهفعػػكؿه  ،كػػذلؾى  (ؿًعػػفٍ هى كى  ،ؿعي

هػً كبلهيػ (يػعبً كيى  ،ـكقيػيى )هف لفظي  (ؿعً فٍ كهى  ،ؿعي فٍ هى ) هكزكفى  بأفَّ  ، فمـ ي رحٍ (يعبً كهى  ف أٌك ّـَ ًي كا   (5)، كهػف ثػ
 .(كهبيت ،(7)هعكفػ)فيها سيأتي بً  (6)الشارحي  ًي مى هثَّ 

 العمػػةً  حػػرؼى  كلػػـ يقمػبٍ  ،عمػػِ الفعػؿً  يحهػؿٍ  ـٍ لىػػ ـى ًلػ :ف يقػػاؿى أ يهكػفي  ًي فإىَّػػ [: ]كفيػػو بحػػثه (8)قىٍكليػوي 
 . ض.فميحذؼٍ  ،حديٍهاإ حذؼي  القمبً  بعدى  ًي إذ غايتي   ذلؾى  لـ يهىعٍ  (كـكقي هى ) ًً أ مً  ككفى  فإفَّ  ؟األفن 

ىَّ هى ٌي  بعػدى هفعػكالن  ّـَ ثي  (ايعن بً كهى  ،كالن قي هى ) لـ يذكٍر  اله ىؼى  بأفَّ  ًى جِّ كي  [قىٍكليوي: ]كفيو بحثه  ػا، كا   ذكػرى  اهى
ػػًي إيضػػاحي   كهػػا تقػػدـى كالن عيػػفٍ هى  ّـَ  ثيػػبلن ًعػػفٍ  كهى بلن عيػػفٍ هى  ػػ– ًي ، كقػػد يكجَّ ال يىػػػافي  السػػاكىيفً  أحػػدى  حػػذؼى  بػػأفَّ  -اأيضن

ك ظػاٌره  ،كاإلسكافً  بالىقؿً  اإلعبلؿى   شػاهؿه  ذلػؾى  (10)غيػرً ا بىىػٌي  (9)-رحهػً ا– اله ػىؼً  قػكؿى  عمػِ أفَّ  ٌك
 .لمحذؼً 

ػػػ)ي ًفػػػ لػػػك قيػػػؿى  ًي حا ػػػمي  (12)[(جػػػاد) :: ]لقيػػػؿى (11)قىٍكليػػػوي  ػػػ) (:كادو جى : خهسػػػةن  اأهػػػكرن  الحتهػػػؿى  (اده جى
ػػك الهق ػػكدي  ،االن عىػػفى  أف يكػػكفى  :اٌى أحػػدي  ًي الهق ػػكدي، يعًىػػي كهػػا  الباقيػػةي  ، كاألربعػػةي ٌك قػػاؿى فػػي الهػػتًف، فيشػػتب

                                                             
1)) .)  في )ـ(: )ليقـك
 ( في )ؾ(: )الهص(.(2
 (.102ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((3
 )تىقؿ(. ( في )ؾ(:(4
 ( في )ط(: )ثهة(.(5
 (.2/311شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((6
 ( في )ـ(: )هقكؿ(.(7
 في )ؾ(: إلِ قكلً: )فميحذٍؼ. ض(. ( ساقط(8
 )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ((9

 ف(.( في )ط(: )بعي(10
ًي(.(11  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كحذؼ عيىي
ػػا–ك ػحَّ  ((12 ييػػكر( ههػػا زيػد فيػػً حػػرؼ الهػػد فػي بىػػاء الكمهػػة بعػد العػػيف، كاسػػتدؿ عمػػِ  -أيضن ػػكىاد، كطىًكيػؿ، كغى )جى

ثاىيػة كهػا فػي )قائػؿ(، أك لئللبػاس بػػ)فىعىؿ( إف حػػذؼ  ػحتً بػأهريف، أحػدٌها: لئللبػاس بػػ)فاعؿ( إف أعػؿ كحػػرؾ ال
إحدل األلفيف يحتهؿ أف يككف اسػـ فعػؿ هػف جديتػً  أم: سػألتً، كطميعتػً بالػدٌف، كغريتػً  أم: أل ػقتً بػالغراء، 
( هػف الجػكد، ك)فعيػؿ( هػف  كأف يككف فعبلن هاضينا هف جاد يجكد، كطاؿ يطكؿ، كغار يغكر، أك يككف هعػؿَّ )فعػاؿو

ك)فىعيػػكؿ( هػػف الغيػػرة. كالثػػاىي: أفَّ إعػػبلؿ العػػيف فػػي هثمػػً هشػػترط بككىػػً جارينػػا عمػػِ الفعػػؿ، أك هكافقنػػا لػػً الطػػكؿ، 
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 ، ٌىا: أف يككىىػا فىًعػيبلن كفىعيػكالن ( يحتهػؿي الخهسػةى: أحػدي ػاره : )طىػاؿه، كغى ( لػك أعػبلَّ كقيػؿى ككذلؾى )طكيػؿه كغيػكره
ك الهق كدي، كاألربعةي الباقيةي كها ذكرى   فيمتبس. ٌك

ـى  يحتهػؿي  ًي ألىَّ  ( ؿو اعً فى ػ)ا بً ، كأهَّ فظاٌره  (ؿعى فى ػ)بً  ا االلتباسي أهَّ  [(فاعؿو ػ)بً  قىٍكليوي: ]فيمتبسي   أف يتػٌك
ـه   .ًي كحذؼ عيىي  (،ؿه اعً فى ) في األ ؿً  ًي أىَّ  هتٌك

ػ)ىحػك  أفَّ  الهػرادي  [(1)(ؿو عى فى )بً أك  (ؿو اعً فى بً ) قىٍكليوي: ]فيمتبسي  (ادكى جى
ًً  لػك أعػؿَّ فقيػؿى  (2) ػ) :فيػ  (،اده جى

ا فػػي ٍى فً حػػذ عمػػِ حػػدِّ  ًي عيىيػػ فحػػذفتٍ  (ؿه اًعػػفى )، أك (4)فاعتػػؿَّ  (اؿه عىػػفى ) ًي فػػبل يػػدرم ٌػػؿ أ ػػمي  (3)يي التػػبس بىػػاؤي 
ًٍ  هريف وخريف لػـ يشػٍر أحيىئذو  -اأيضن – يحتهؿي  ًي ىَّ أا هع ألفن  فقمبتٍ  العيفً  بتحريؾً  (ؿو عى فى )كى  ،(5)(شاؾو ) ػإلي ا هى

ـى  ف يكػػكفى أ هػػاٌك ،(6)-رحهػػً ا– اله ػػىؼي  ػػ حػػذفتٍ فل الجػػدكى  فى ًهػػ فاعػػؿو  اسػػ ػػ ًي الهي (كى  أك فعػػبلن  ،(7)ػ)غىازو
 .(كريي كغى  ،يؿكً طى ) في ىحكً  ، ك كذا القكؿي (8)الجكادً  فى ا هً هاضين 

 (.اعو فى )فكزىً  (اضو قى ػ)كى  ًي الهي  حذفتٍ  ّـَ ثي  [وي تي يٍ دى ف جى : ]مً (9)قىٍكليوي 

 (10)القػػػاهكسً  كػػػبلـي  عمػػػِ هػػػا يقتضػػػيًً  ٌػػػذا الفعػػػؿي  [بػػػالغراءً  وي ألصػػػقتي  :مأى  ؛وي تيػػػيٍ رى غى كى ] :وي ليػػػكٍ قى  
ػػرمُّ  . قاؿى كاكم،  (11)كال حاحً  يف غػال إذا فتحػتى  ،السػهؾً  فى ًهػ يكػكفي  ،بً الشيءي  الذم يم ؽي  الغراءي : الجػػٌك
ف كسػػػرتى ق ػػػرتى  ًي  تقػػػكؿي  ،هػػػددتى  ، كا  . كهغريػػػةه  هغػػػركةه  ، كقػػػكسه بػػػالغراءً  (12)أل ػػػقتً الجمػػػدى  تي ك غػػػر  :هىػػػ
ػالجػدكل كى  فى ًهػػب/ 177/ؽ ككػذا الفعػؿي  .اىتٍػِ ػػ– ا اقتضػايي هى ًي ك  (13)ففيٍػا ،هػاٍي كبلهي  -اأيضن دىٍكتيػ  ًي ديتيػػتاججى

                                                                                                                                                                               

ىَّهػا الجػػارم اسػـ الفاعػػؿ كاسػػـ  ػذي ليسػػت بجاريػة عمػػِ الفعػؿ  ألىٍَّػػا هػػف ال ػفات الهشػػبٍة، كا  بالحركػة كالسػػككف، ٌك
دكث، كلفظنا هف حيث الكزف حركة كسككىنا، كذكر ذلؾ الهفعكؿ  لهكافقتٍها الفعؿ هعىنِ هف حيث الداللة عمِ الح

 (.280-2/279(، شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج2/488الزهخشرم. اليزدم، شرح الشافية )ج
 ؾ(: )يفعؿ(.( في )(1
 في )ـ(: )جكادا(. ((2
 ( في )ـ(: )تارة(.(3
 ( )فاعتؿ(: ساقط في )ؾ(.(4
 ( في )ـ(: )شاد(.(5
 )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ((6
 (.فاز(: )ط( في )(7
 ( في )ؾ(: )الجكد(.(8
9).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فكزىً )فاعو

 (.1317( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(10
رم، ال حاح )ج(11  (.6/2445( الجٌك
 ( في )ط(: )أل قً(.(12
رم، ال حاح )ج1269( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(13  (. 6/2299(، كالجٌك
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ػ ًي سػألى  :ا، كاجتػدايجػدكن  ي،كجػدا :قػاؿى  ّـَ ثيػ ،كأجػدل (1)كيجػد كفيً جدا عميًً  ،ايي جدكى  بهعىِ إذا طمبتي   ،ةن حاجى
 فميتأهؿ. ،ايي كى دٍ جى  (3)طمبتي  :ًي كجديتي : ي الياءً فً  بعدي  (2)قاؿى  ًي لكىَّ 

 .فيً ىظره  لت[إ (5)اً  جارى  ف فَّ  : ]كلذلؾى (4)قىٍكليوي 

إليػً فػي  اإلشػارةي  بهػا تقػدهتً  ًي يحى ت ػحً  يي كغيػري  هػالػػؾو  ابػػفي  ؿى عمَّ  [فً الى كى نحك الجى  : ]كص َّ (6)قىٍكليوي 
ػك ات ػػاؿي  ،(8)هػف الهكاضػع (7)كثيػر ػ: لى (9)(شػرح الكافيػة)فػػي  قػاؿى  ،باألسػهاءً  خت ػةً هال الزيػادةً  ٌك  ا كػػافى هَّ

ػػ اإلعػػبلؿي   باالسػػـً  تخػػتصُّ  زيػػادةن  االسػػـً  وخػػري  ، فمٍػػذا إذا كػػافى االسػػـً  فى ًهػػ بػػً أحػػؽي  كػػافى  فػػرعه  ا كالفعػػؿي فرعن
ػ الهىفتحي  الهتحركافً  كالياءي  فيً الكاكي  تٍ حى حِّ  ي   لشػبًً  ةه مػهزي ٌػذي الزيػادةى    ألفَّ كالٍيهػافً  ا قبمٍهػا كػالجكالفً هى

   .(فاكدار  ،(10)افػ)هاٌا كدَّ شاذن  عي هعبل   هف ٌذا الىكعً  ، فها جاءى بالفعؿً  االسـً 

                                                             
 ( في )ـ(: )يجدكا(.(1
 (.1269( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(2
 ( )هف(: زائد في )ـ(.(3
4).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فيً ىظره
، كضػارب، فعمػً هػف يفعػؿ عمػِ يجػرم هػا ٌػك قاؿ الزهخشرم فػي اسػـ الفاعػؿ: ح ((5  كهسػتخرج، كهىطمػؽ، كهكػـر

 كهىطمػؽ كهكػـر هفعػؿ، أ ػمً ألف هضركب ىحك فعمً، هف يفعؿ عمِ الجارم ٌك ح، كفي اسـ الهفعكؿ: حكهدحرج
ىهػا الجاريػػة ال ػفات هػػف ليسػت التػػي ٌػي ح، كفػػي ال ػفة الهشػػبٍة: حكهػدحرج كهسػػتخرج بػً  فػػي بٍػػا هشػبٍة ٌػػي كا 
(، 258الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص .حك عب كحسف كريـ ىحك كتجهع كتثىِ كتؤىث تذكر أىٍا

 (.293(، ك)ص291ك)ص
ػػا–ك ػحَّ  ((6 هػػف اإلعػػبلؿ ههػػا فػي وخػػري ألػػؼ كىػػكف زائػػدتاف كػالجكالف، كالحيػػكاف، كههػػا وخػػري ألػػؼ التأىيػػث  -أيضن

يىػدل، يقػاؿ: حهػار حيػدل: إذا كػاف كثيػر الح ػك اسػـ هػاء بعيىػً، كالحى كىرىل، ٌك يػد عػف ظمػً  لىشػاطً، ك ػحح كال َّ
ألهػػريف، أحػػدٌها: التىبيػػً بحركتػػً عمػػِ حركػػة هسػػهاي  فػػأرادكا أف يكػػكف االسػػـ فػػي المفػػظ هشػػاكبلن لهعىػػِ الهسػػهِ، 
الثػػاىي: أىٍَّػػا ليسػػت بجاريػػة عمػػِ الفعػػؿ، كال هكافقػػة لػػً فػػي الحركػػة كالسػػككف، ك ػػحَّ الهكتػػاف حهػػبلن عمػػِ الحيػػكاف  

 تشػتر كال الهكتػاف هػف اشػتر: يقػاؿارو عمػِ الفعػؿ، كال هكافػؽ لػً فػي الحركػة كالسػككف. ألىًَّ ىقيضً، كألىًَّ ليس بجػ
(، 2/768. ركػػػػف الػػػػديف، شػػػػرح الشػػػػافية )جكالػػػػدكاب الرقيػػػػؽ تشػػػػتر كال، كالػػػػدكر األرض اشػػػػتر: أم  الحيػػػػكاف هػػػػف

رم، ال حاح )ج  (.1/267كالجٌك
 ( )كثير هف(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(7
 )الهكاىع(.( في )ؾ(، ك)ط(: (8
 (.4/2132ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ((9

ٌىاف: كأ مً رجؿ اسـ (:هاٌاف) ( في )ـ(: )كٍاهاف(.(10 ذكػر  كهػا ا،ألفنػ فقمبػت قبمٍػا هػا كاىفػتح الػكاك تحركت ،هىكى
 عمػِ كػاف هػا إعػبلؿ إفَّ : كقػاؿ الهبػرد ذلػؾ فػي خػالفٍـ كقػد الجهٍػكر، رأم ٌػك شابًٍ كها هاٌاف إعبلؿ شذكذ هف
 (.3/107. الرضي، شرح الشافية )جشاذ كت حيحٍا القياس ٌك (فىعىبلف)
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ٍي  ا الحركةي كأهَّ  :(1)قاؿى  ا ي لفظنػالهاًضػ الفعػؿى  تمحػؽي  ىيثً أالت تاءى  ألفَّ   باتفاؽو  شاذ،  ًي فت حيحي  ًي كشب
ػ) كاكى  كت ػحيحي  :قػاؿى  ّـَ ثيػ ىػةن،ا هبايٍىػبمحاقً  (2)فػبل تثبػتٍ  ،االسـى  كهؿ تمحؽي    قيػاسه  الػػػهػػػازىػػػػيِّ  عىػدى  (مرى كٍ  ى

ػػػي هخت ػػػةه تأىيػػػثو  ألػػػؼي  يي وخػػػرى  ألفَّ   كػػػألؼً  ا فػػػي المفػػػظً ٍىػػػألفى  ألفَّ   (3)شػػػاذ،  األخفػػػػػشً  ، كعىػػػدى باألسػػػهاءً  ، ٌك
 ًي ، كىقمىػػػالتح ػػػيؿً  ٌػػػؿً أ عىػػػدى  بػػػً ٌػػػك الهشػػػٍكري  هػػػا عمػػػؿى ك اىتٍػػػِ.  .(5)ىيػػػةو تث عبلهػػػةى  إذا جعػػػؿى  (4)ِ(مىػػػعٍ فى )

ًً  ًً في تعميقً  (6)الزعفراىيُّ  يػٍػػ عف سػًػيػػبىػػكى
 (9)الجػيشً  ىػاظري  ، قػاؿى وخػرى  تعميػؿه  هػالػػػؾو  البػػػفً  (8)كفػي اإليجػازً  .(7)

ػك أفَّ بػديعه  لطيؼه  حسفه  ًي ىَّ إ :(10)-رحهً ا– ػ) ىحػكى  ، ٌك ػ) كىحػكى  (،فالى كى الجى ػإىَّ  (لرى كٍ ال َّ ػ اهى  ألفَّ   احى حِّ  ي
ػػًٍ عيىً  حركػػةى  ػػ عمػػِ قمػػةو  إال فػػي ال ػػحيحً  فتحػػةو  غيػػرى  ا ال تكػػكفي هى ػػ ،(11)افبى رً ظى ػ)كى  ، كالفتحػػةي (13)((12)افعى بي كسى

ًً  لخفتٍػػا ال يعػػؿُّ  ػػا أك هضػػهكهن هكسػػكرن  يػػكازفي  أ/178/ؽ إال فيهػػا بػػػبلزـو  ، كلػػيسى هػػاٌي فيػػ  ًي فإىَّػػػ (ؿعى فى ػ)ا كى
ػػفى )كى  (ؿًعػػفي ) يػػكازفي   ، فيحهػػؿى (فبلى ًعػػفي )كال  (فبلى ٍعػػفى ) العػػيفً  كلػػيس لىػػا فػػي الهعتػػؿً  ، عميٍهػػاحهػػبلن  أعبلَّ فػػ (ؿعي
اىتٍػِ.  .فكجب ت حيحٍها لذلؾى  (،ِمى عى فى )فيحهؿ عميً  (ِمى عً في )كال  (ِمى عي فى )، كال لىا بالفتحً  (فبلى عى فى )عميً 

                                                             
(، كالرضػػػػي، شػػػػرح 317(، كابػػػػف ع ػػػػفكر، الههتػػػػع الكبيػػػػر فػػػػي الت ػػػػريؼ )ص2/371( سػػػػيبكيً، الكتػػػػاب )ج(1

 (.54-6/53كالهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج(، 2/106الشافية)ج
 ( في )ؾ(: )يثبت(.(2
 (.1/299(، كأبك حياف، ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب )ج7-2/2ابف جىي، الهى ؼ )ج ((3
 ( في )ؾ(، ك)ط(: )فعبل(.(4
 ( في )ؾ(: )هبىية(.(5
 الربعػػي ككػاف الربعػػي، عيسػِ بػػف عمػي تبلهيػػذ أحػد، الب ػرم الىحػػكم ،الزعفراىػي الحسػػف أبػك يحيػػِ بػف هحهػد ((6

 اسػتغىيت إف: فقػاؿ الحسف، أبا يا عىي هستغف أىت: لً فقاؿ الكتاب، عميً فقرأ الفارسي كلقي. كي فً عميً يثىي
، كىقػػؿ عىػػً ابػػف إيػػاز فػػي كتابػػً )شػػرح التعريػػؼ(، كهػػف الكتػػب التػػي ذكػػرت لػػً: الفخػػر عػػف أسػػتغف لػػـ الفٍػػـ عػػف

(، كابػػػػف إيػػػػاز، شػػػػرح التعريػػػػؼ بضػػػػركرم 1/268السػػػػيكطي، بغيػػػػة الكعػػػاة )ج .)األسػػػهاء األعجهيػػػػة(، ك)التعميػػػػؽ(
 (.205(، ك)ص152(، ك)ص99(، ك)ص71(، ك)ص70(، ك)ص23ت ريؼ )صال

 ( ىقػػػػؿ الزعفراىػػػػي فػػػػي ت ػػػػحيحً أفَّ سػػػػيبكيً يػػػػذٌب إلػػػػِ أفَّ الت ػػػػحيح إىَّهػػػػا كػػػػاف فيػػػػً لمحػػػػاؽ األلػػػػؼ كالىػػػػكف(7
. ابػػػػف إيػػػاز، شػػػػرح كدكراف اف،ٌكهػػػ: كالقيػػػػاس ،شػػػاذه  عىػػػدي كداراف اف،ٌاهػػػػك  الفعػػػؿ، دكف باالسػػػػـ ذلػػػؾ كاخت ػػػاص
 (.205بضركرم الت ريؼ )صالتعريؼ 

 (.174( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(8
 (.10/5148ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((9

 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(10
ٍىاك  : دابة هثؿ القرد هىتىة الريح.( الظًربىاف(11 هع (، كابف دريد، 2/283الجراثيـ )ج. ابف قتيبة، كالظرباف الظربِ جى

 (.1/316جهٍرة المغة )ج
رم، تٍذيب المغة )ج اف: اسـ هكضع هعركؼ في ديار قيس.عى بي سَّ ( ال(12  (.2/72األٌز
 ( في )ـ(: )كظربات، كسبعات(.(13
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ًً  يي كغيػػػري  (1)ػػػػافى بػػك حيَّ أ، كقػػد ىقمػػػً الػػػهػػػازىػػػػػيِّ  هػػػذٌبً  كفيػػً اعتهػػادي  يػٍػػػ عػػف سػًػيػػبىػػكى
ػػػ– (2) فػػػي  كخػػالؼى  -اأيضن

 .األخفػػشً  قكؿى  فاعتهدى  ،(3)الػػتسػػػٍػػػيػػؿً 

ـي ] قىٍكليػػػوي: ػػػ– يي غيػػػري  كػػػذا قػػػاؿى  [(4)بعينػػػوً  مػػػاءو  كىػػػك اسػػػ  :(5)فػػػي القػػػاهكسً  ًي كالػػػذم رأيتيػػػ -اأيضن
ٍكرىل(، ٍيىىةى  ًبببلدً  هاءه : كػ)سىٍكرىل( ك) ى  .الياءً  بسككفً  (ديٍ الحى )كى  ،حريؾً تبال (لرى كى  ى )فيً  ، كلـ أرى هيزى

ػػػػ الكػػػػبلـً  ٌػػػػذا عىػػػػدى  ذكػػػػري  األىسػػػػبي  [(ركي دٍ أى ) نحػػػػكي  : ]كصػػػػ َّ (6)قىٍكليػػػػوي   بالىقػػػػؿً  ًي ا إعبلليػػػػعمػػػػِ هى
ػك الهكافػؽي  ،الشػارحي  يي رى إال بٍها عمِ ها قرَّ  ليسى  لك أعؿَّ  ا ذكرى هى  إعبلؿى  ، لكفَّ كاإلسكافً  ػلً  ٌك  ا فػي الشػرحً هى
ـي  ، كخالؼى (7)إلِ اله ىؼً  الهىسكبً  الىظا

ي حيىئػذو بالهاًضػيمتػبسي  ًي إىَّػ :، كقاؿى بالقمبً  ك فرضى لى  ًي فجعمى  (8)
 بكسر العيف. (ةي ياىالعً )كى  .فميتأهؿٍ  ،كاإلعاىةً  هف اإلدارةً 

  .الياءً  لسبلهةً   كسرةن  الضهةً  قمبً ب الحركةً  ىقؿً  بعدى  (أعيفو )في  يعىي ف[يي عٍ أى : ]كى (9)قىٍكليوي 

هزةو  ،ٌك بهكحدةو  ة[يئى بً رى  :قىٍكليوي: ]أم إذا  (:عى ىى هى ػ)كىػ ،ٍػـلى أى بى رى كى  ،ـٌي أى بى رى  :(10)يقاؿي  (،فعيمة) بكزفً  ٌك
ةن ئى يبً رى   ارى 

 .(12)ةه يعى مً طى  :مأى   (11)

                                                             
 (.1/299ج) العرب لساف هف الضرب ارتشاؼ حياف، أبك ((1
 (.2/371( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.310الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ( ابف هالؾ، تسٍيؿ(3
 (.3/432( الحهكم: ياقكت، هعجـ البمداف )ج(4
 (.427( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(5
ك حَّ ىحك )أىٍدكير( جهع دار، ك)أىٍعييف( جهع عػيف، هػع كجػكد هقتضػِ اإلعػبلؿ بالقمػب أك بالىقػؿ  كاإلسػكاف   ((6

ك ة  أ: ربيئػعيىنػا  أمبهضارع دار كعاف هف قكلٍـ: عاف عميىا، يعيف، عياىة  أم:  ار لىػا  سألىًَّ لك أعؿَّ اللتب
 (.2/282ألىًَّ غير جارو عمِ الفعؿ كال هخالؼو عمِ الكجً الهشركط. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 (.2/441( ابف الحجاب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج(7
 (.2/336الىظاـ، شرح الشافية )ج ((8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لسبلهًة الياًء(.(9

 (.41( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(10
 في )ؾ(، ك)ط(، ك)ـ(: )ربية(. ((11
 ( في )ـ(: )طميقة(.(12
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ًى  لػت[إ (2)(ؿكى دٍ جى ) نحكي  : ]كص َّ (1)قىٍكليوي  ػ– ال كجػ هػف  الهػذككراتً  ألفَّ   ٌػذا ٌىػا لػذكرً  -اأيضن
(عكى رٍ خً ). كى ال العيفً  البلـً  هعتؿِّ 

   .الهعجهةً  بكسرً  (3)

ػػك هػػذٌبي  ،ف ثبػػتإً  (4)بو دى ٍخػػكجي  ـو ٌىػػرٍ كدً  رو فىػػعٍ أم: بجى  [؛اإللحػػاؽً  قىٍكليػػوي: ]لمحافظػػةً   األخفػػػػشً  ٌك
ـى  ،ريً يكغ  .كقد تقدَّ

 .بو دى خٍ كجي  ـو ٌى رٍ كدً  رو فى عٍ م: بجى أى  [؛اإللحاؽً  : ]لمحافظةً (5)قىٍكليوي 

ػػػ :أقسػػػاـو  إلػػػِ ثبلثػػةً  العػػػيفً  تغييػػػري  :قمىػػػا [ىمػػػزةن  : ]كتقمبػػػافً (6)قىٍكليػػػوي  أك  أك بالحػػػذؼً  ا بالقمػػػبً إهَّ
ـي  ،باإلسػػكافً  ػػػ– األكؿي  كالقسػػ ػػػ :أقسػػاـو  عمػػِ ثبلثػػػةً  -اأيضن أحػػديٍها إلػػػِ  أك تقمػػػبي  ا أك ٌهػػزةن ألفنػػػ ا تقمبػػافً إهَّ

  .ٌهزةن  فيها تقمبافً  ا شرعى لفن أ ا تقمبافً هَّ هً  ا فرغى ل. فمهَّ األخرى 

   :(8)كقكلٍـ ،(7)فاعؿو  باسـً  ، كليسى (فاعمةو )أك  (فاعؿو )عمِ  ا كافى هىً هى  [الفاعؿً  قىٍكليوي: ]اسـي 

                                                             
ػػـ، كبػػرثف(، فمػػك  ((1 ٍميىػػب(  لمهحافظػػة عمػػِ اإللحػػاؽ بػػػ)جعفر، كدٌر ؿ(،  )ًخػػٍرًكع(، ك)عي ػػٍدكى ك ػػحَّ هػػف اإلعػػبلؿ )جى

اؿ كزف اإللحاؽ، أك  لمسككف الهحض  ألفَّ السػاكف فيٍػا لػيس فػاء الكمهػة، بػؿ عيىٍػا حتػِ يكػكف فػي حكػـ أعؿَّ لز 
 (.283-2/282الهفتكح. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

ًغير ىٍر: لجدكؿا ((2  (.179(، كابف فارس، هجهؿ المغة )ص449ابف دريد، جهٍرة المغة )ص .زىاًئدىة اٍلكىاكك  ، ى
ده  ًخػٍركىعه : حرفػاف إالَّ  الػكزف ٌػذا عمِ يجئ كلـ، هعركؼ ىبته : الًخٍركىعي  )ضركع(.( في )ـ(: (3 ػك. كىًعتٍػكى ـي  ٌك . كادو  اسػ

 طرفة بف العبد: ]الطكيؿ[ قاؿ. خركع فٍك كاف، ىبتو  أمَّ  يتثىَِّ، ضعيؼو  ىبتو  ككؿُّ 
ٍثىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ تيبلًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  ًهيٍّ  هى ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  كأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً حى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    قىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍركىعو  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطافو  تىعىهُّ

رم، ال ػػػحاح )ج  (، كالحهيػػػرم، شػػػهس العمػػػـك كدكاء كػػػبلـ العػػػرب هػػػف الكمػػػـك 3/1203كالشػػػيطاف: الحيػػػة. الجػػػٌك
 (.6/2465)ج
ٍخدىب: الجهؿ العظيـ. ابف فارس، هقاييس المغة )ص ((4  (.511الجي
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فيها تقمباًف ٌهزةن(.(5
تقمػػب الػػكاك كاليػػاء ٌهػػزة فػػي كػػؿ اسػػـ فاعػػؿ كقعػػت فيػػً الػػكاك كاليػػاء عيىنػػا هػػف الهعتػػؿ فعمػػً، كػػػ)قائـ، كبػػائع(،  ((6

كاأل ػؿ: قػػاكؿ، كبػايع، فأريػػد اعتبللٍهػػا  العػتبلؿ فعمٍهػػا، كلػـ يكػػف االعػػتبلؿ بالحػذؼ  ألىَّػػً يزيػؿ  ػػيغة فاعػػؿ، 
ا بأىًَّ لـ يعتدكا باأللؼ الكائىة كي ير إلِ لفظ الفعؿ، كال يكفي اإلعراب فا بلن  ألىًَّ ي زكؿ بالكقؼ، فقمبت ألفنا إهَّ

قبمٍػػا، ف ػػار حػػرؼ العمػػة كأىَّػػً كلػػي الفتحػػة، فقمبػػت ألفنػػا  لتحركٍػػا كاىفتػػاح هػػا قبمٍػػا، أك ىزلػػكا األلػػؼ هىزلػػة الفتحػػة 
ػكا حػذؼ إحػديٍها، ككػذا تحريػؾ ا كهخرجٍا، فػالتقِ ألفػاف، فكٌر ٌر األكلػِ، فحركػكا  لزيادتٍا عميٍا، كككىٍا هف جٌك

الثاىية بقمبٍػا ٌهػزة  لقربٍػا هػف األلػؼ، كىقػط ٌػذي الٍهػزة باليػاء خطػأ، كلػذلؾ خطِّػئ الحريػرم فػي الرسػالة الرقطػاء. 
، كاليػزدم، (2/432اإليضػاح فػي شػرح الهف ػؿ )ج(، كابف الحاجب، 285-2/283شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 (.2/491شرح الشافية )ج
 (.10/5011. ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )جلٍها فعؿ ال اسهاف ألىٍَّها( (7
 ( في )ـ(: )هف باب قكلٍـ(.(8
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ػػػك بحػػػاءو  ،(1)(رئحػػػا) ػػػعي  ب/:178/ هٍهمتػػػيف كراءو  ٌك ػػػطٍ هي كى  الهػػػاًء، هيٍجتىهى ، كالبسػػػتافي  ،األرضً  فُّ ئى هى
ك خشبةه  :كزامو  بجيـو  ،(2)(زةئجا) :ٍـككقكلً   .(3)في الػػتسػػػٍػػػيػػؿً  عمِ ذلؾى  ًى ىبَّ  ،السقؼً  في كسطً  تجعؿي  ٌك

ػ الهعتػؿى  فَّ أل  ًي فعميػ (4)عػؿَّ أ إفٍ  بػالٍهزً  يعػؿُّ  األكضػحي  [وي فعميػ اعتػؿَّ  إفً  باليمزً  قىٍكليوي: ]يعتؿ   ا هى
ك ي دَّ عمةو  حرؼي  ًً حركفً  أحدي    (.رى كً عى ) بىحكً  ؽي ، ٌك

ػك ابتػداءن  ٌهػزةن  بػتٍ مبػؿ ق :، كقيػؿى (6)-رحهٍـ ا– (5)األكثريفى  ٌذا قكؿي  ا[قىٍكليوي: ]فقمبت ألفن  ، ٌك
 .(7)القاٌرً  عبدً  قكؿي 

 .األلؼً  بعضي  م: الفتحةي أى  ا[؛ىى ف جكىرً ا مً يى : ]كككني (8)قىٍكليوي 

ك ألىَّ  [ا مرَّ مى قىٍكليوي: ]لً     .الفاعؿً  ةى يغ  يزيؿي  ًي ٌك

   .فاعؿو   يغةى  يزيؿى  ذلؾى  فَّ أف أم: هً  [؛ا مرَّ مى قىٍكليوي: ]لً 
 قيػػاسي  يكػػكفي  إال حيػػثي  (9)ال تػػىقطي  الٍهػػزةً   ػػكرةى  أم: ألفَّ   [خطػػأه  ىػػذه اليمػػزةً  كنقػػطي ] قىٍكليػػوي:

، ىقطػتٍ  اإلبػداؿً  عمػِ ىيػةً  ا إذا كتبتٍ ٍى فإىَّ  (10)(بئر)ا ىحك ٍى ا قبمى هى  كاىكسرى  ا إذا اىفتحتٍ هى كى  ،ا البدؿي ٍى تخفيفً 
هزةي     .كذلؾى  ليستٍ  (قائؿ) :(11)ىحك ٌك

ػ [(12)اءً طىػقٍ الر   ي الرسػالةً قىٍكليوي: ]فً  ػقى مهى ل (13)هضػهىةه ي ًٌ   ٍػا بػذلؾى بى كلقَّ  ،كالعشػريفى  السادسػةً  ةً اهى
ػػٍىػػحركفً  الخػػتبلؼً  ِـّ  (14)ةً طىػػقٍ الرُّ  فى ًهػػ ،كال هٍهػػبلفً  ال يتػػكالِ فيٍػػا هعجهػػافً  ا كضػػدي بحيػػثي ا إعجاهن  :بالضػػ

ػػكاده  ، ىيقىػػطي  يىشيػػكبيً سى ػػ–فيٍػػا  ، ككقػػعى عىٍكسيػػً أك بىيػػاضو  )إذا: ًً ي قىٍكًلػػًفػػ (كشػػايـ ،قايػػؿ)ىحػػك  ف ذلػػؾى ًهػػ -اأيضن
                                                             

 (.381( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(1
 (.506)ص هرجع السابؽ( ال(2
 (.300ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((3
 ( في )ـ(: )اعتؿ(.(4
 (.5/351(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج133(، كالهبرد، الهقتضب )ص4/357سيبكيً، الكتاب )ج ((5
 ( )رحهٍـ ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(6
 (.1488الجرجاىي، الهقت د في شرح التكهمة )ص ((7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يزيؿي  فةى الفاعًؿ(.(8
 ( في )ؾ(: )يىقط(.(9

 في )ؾ(: )هير(، كفي )ـ(: )هتر(. ((10
 ( )ىحك(: ساقط في )ط(.(11
 (.255الحريرم، الهقاهات )ص ((12
 ( )ٌي هضهىة(: ساقط في )ؾ(، كفي )ط(: )بضهة(.(13
 (.668( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(14
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ػػدي  فػػبل لخيطبىػػةو  جػػاشى  ًً  سىػػجايا خمىػػتٍ  )ال: ًً كقىٍكًلػػ، قايػػؿه( يكجى ٍمًقػػ ـى  ترًفػػدي  خي ( شػػاي ًً ًي:  ذلػػؾى  كهػػف ىحػػكً  ،بٍرًقػػ قىٍكليػػ
عى ي اب)

ها (دى يقبل ـي ىاظً )كى  (،(2)تٍ هَّ تى  (1)    .كغيٌر

ػػ :(4)الهطػػرزمُّ  قػػاؿى  [ا عمػػي  أبىػػ أفَّ  يى : ]حكػػ(3)قىٍكليػػوي  بػػف  أبػػي الفػػتحً  ت ػػاىيؼً  فػػي بعػػضً  يًبػػ رَّ هى
 .الىكفً  بضِـّ  (قطةي الىُّ )ك .اٍى الحكاية بتهاهً  ...( ِ كاحدو مى عى  دخؿى  أبا عميٍّ ) أفَّ  جىيٍّ 

. رقطػػاءي  ، كهىػػً دجاجػػةه يػػاضو بى  طي قىػػىي  ًي يشػػكبي  سػػكاده  (:طي قٍ الػػرُّ ) [اءً طىػػقٍ الر   ي الرسػػالةً : ]ًفػػ(5)قىٍكليػػوي 
 .(6) حاح

ىَّ خطػأه  ًي ىقطيػ ِ يكػكفى حتَّػ ال بػالٍهزةً  باليػاءً  ىايػؿي  :يقػاؿى  فى أ كيهكػفي  [وً يديً  قىٍكليوي: ]نائؿي  ػ، كا  ِ ا أتىػهى
 .كالتىاسبً  الشعرً  لضركرةً  باأل ؿً  كها يمفظي  ،ال ىعةً  فى هً  ًي ا التزهى هى  لضركرةً  باأل ؿً ا تكمهن  بالياءً 

 .الكاكً  بفتحً  كى ٌي كى  ا[كن كى : ]شى (7)ٍكليوي قى 
                                                             

 ( في )ط(: )به اهع(. كفي )ؾ(: )ب ىاي (.(1
 ( في )ؾ(: )ىهت(.(2
 هىقكطنػػػا( قايػػػؿ) فيػػػً هكتػػػكب جػػػزء يديػػػً بػػػيف فػػػإذا بػػػالعمـ، يفالهتسػػػهِّ  هػػػف كاحػػػد عمػػػِ دخػػػؿ عمػػػي أبػػػا أفَّ  حكػػي ((3

 أضػعىا قػد: كقػاؿ كالهغضػب،  ػاحبً إلػِ فالتفػتى  خطِّػي،: قػاؿ هػف؟ خطُّ  ٌذا: عمي أبك فقاؿ تحت، هف بىقطتيف
ألفيػػة ابػػف هالػػؾ . اىظػػر: الهػػرادم، تكضػػيح الهقا ػػد كالهسػػالؾ بشػػرح سػػاعتً هػػف كخػػرج هثمػػً، زيػػارة فػػي خطكاتىػػا

 (.3/1569)ج
زم)ت(4 ػػػاف الػػػػديف الخػػػػكارزهي610( الهيطىػػػرِّ  ٌػػػػػ( ىا ػػػر بػػػػف عبػػػػد السػػػيد أبػػػػي الهكػػػاـر ابػػػػف عمػػػػي، أبػػػك الفػػػػتح، بٌر

ػػا )سػػػىة  ، كدخػػؿ بغػػػداد حاج  ( 601الهطػػرزم: أديػػب، عػػػالـ بالمغػػة، هػػػف فقٍػػاء الحىفيػػػة. كلػػد فػػػي جرجاىيػػة خػػػكارـز
هىٍخشىًرمٌ  عمِ قىرىأى. ؿاالعتزا في رأسنا كاف. خكارـز في كتكفي  كتبػً هػف. ق ػيدة 300 هػف بأكثر رثي تكفي كلها الزَّ

 بأسػهاء التعريػؼ هػف فيػً جػاء هػا بعػض( البمػداف هعجػـ فػي) يػاقكت اىتقػد الحريػرم، هقاهػات شػرح فػي( اإليضاح)
ػػة الىٍَّحػػك، ًفػػي( اٍلًهٍ ػػبىاح هيٍختى ػػر)ك يسػػهً، كلػػـ األهػػاكف ًً  هيقىٌدهى ٍيكرىة ًفيػػ ٍشػػ ح هيٍختى ػػر بالهطرزيػػة، هى ٍ ػػبلى  اًلٍبػػفً  اإلًٍ
 التػي األلفػاظ عػف فيػً تكمػـ( الهعػرب ترتيػب فػي الهغػرب: )كتابػً فػي كرتبػً شػرحً المغػة، في( الهعرب)ك الٌسكيت،
ك الغريب، هف الفقٍاء يستعهمٍا رم كتاب بهثابة لمحىفية ٌك (، القىػاع تحػت حػكل بهػا اإلقىػاع: )كلً لمشافعية، األٌز

، كالسػيكطي(، 5/370ج) األعيػاف كفيػات، خمكػاف كابػف، الحريػرم لهقاهػات اإليضػاح، الهطػرزم: اىظر. شعر كلً
 (،7/348(، كالزركمي، األعبلـ )ج2/311بغية الكعاة )ج

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لضركرًة الشعًر كالتىاسًب(.(5
رم، ال حاح )ج(6  (.3/1128( الجٌك
ػػي شػػدة البػػأس، كفػػي اسػػـ  ((7 ، كهثمػػً )شػػاؾ( هػػف الشػػككة، ٌك ػػًكرى ػػا ىحػػك )عػػاكر( لػػـ تقمػػب كاكي ٌهػػزة  ل ػػحة عى أهَّ

، عمػػػِ تػػأخير العػػػيف إلػػػِ  فاعمػػة ثبلثػػػة أكجػػػً: األكؿ: شػػائؾ بػػػالٍهزة عمػػػِ هقتضػػِ القيػػػاس، الثػػػاىي: شػػاؾو كقػػػاضو
ػي ا لٍهػزة، كاإلعػراب جػارو عمػِ الكػاؼ، ككزىػً هكضع البلـ، ككزىً )فىالع(، كهثمً )الث(، الثالث: حذؼ العػيف، ٌك

(، كالقكالف الثاىي كالثالػث كبلٌهػا شػاذ، كهػف قػاؿ فػي )شػاؾ( بالضػـ رفعنػا أىَّػً )فىًعػؿ( ق ػر عػف )فاعػؿ( بػأف  )فاؿو
(، قاؿ الزهخشرم: ح ك ،الٍائر: الٍارتككف ألفً هىقمبة عف عيىً، كها قيؿ في )ٌارو  عمػِ أشػفِ الػذم الهت ػدع ٌك
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ػػك ًفػػ(1)عىػػً بالقمػػبً  ٌػػك الهعبػػري  [الػػَلـً  مكضػػعً  إلػػى العػػيفً  قىٍكليػػوي: ]عمػػى تػػأخيرً   (ٌػػارو )ي ، ٌك
   .اهجركرن  ًً ا لككىً ٍى يحتهمي  (2)الشريفةً  في اآليةً  (ٌارو )، كى أ/179/ؽ الحذؼً  فى هً  أشٍري  ًً كبابً 

ك [ثو الى  وي قىٍكليوي: ]كمثمي   .بالعهاهةً  سً أالر  ع بي  :الكاكً  كفً كبس (ثي كٍ المَّ )، كى هكسكرةو  بهثمثةو  ٌك

ٍى أى  [؛ري ايً اليى  اري : ]اليى (3)قىٍكليوي  هعىاي الٍايري  اري م: ال
(4). 

  مػػِ التٍػػدـً عِ فى ٍشػػأى ، كى بالتػػاءً  ، كهثمػػً الهت ػػدعي الهىشػػؽي  :ٌػػك بػػالىكفً  [قىٍكليػػوي: ]كىػػك المنصػػدعي 
 .إال في الهكركيً  كال يستعهؿي  :(5)(الدرةً )في  الحريرمُّ  ، قاؿى عميًً  أشرؼى  :مأى 

 .اىشؽى  :أم  فاى دعى  ًي  دعتي  :، يقاؿي ؽُّ الشَّ  :دعي ال َّ  [: ]كىك المنصدعي (6)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

. ك ػػائت شػػائؾ فػػي ك ػػات، شػػاؾ: كىظيػػري. خػػالؼ هػػف كخمػػؼ فاعػػؿ، عػػف ق ػػر فعػػؿ، ككزىػػً. كطكالسػػق التٍػػدـ
ذا يخالؼ ها ذكري في الهف ؿ: حك كت كشكؾ ٌكر كأ مً. عيىً ٌي إىها فاعؿ، بألؼ ليست كألفً عػبلؿح، ٌك  كا 
ػا شػاؾه  :كقػكلٍـ حػذفت كربهػا ،كبػائع ؿقائػ :كقكلػؾ ٌهػزة عيىػً تقمػب أف (كبػاع ،قػاؿ) ىحػك هػف الفاعػؿ اسػـ ح، كأيضن

يخالفً ذكري ٌارنا فيها حذؼ هىً حػرؼ أ ػمي ال يػردُّ فػي الت ػغير، كيقػرري ابػف الحاجػب بقكلػً: ٌػار ال يجػكز أف 
يكػكف فعػػبلن  ألفَّ الزهخشػرم أثبتػػً هحػذكفنا هىػػً حػرؼ أ ػػمي، كال أف يكػكف هقمكبنػػا  ألفَّ حػذؼ اليػػاء هىػً عػػارض، 

ػذا يؤيػد هػا ذكػري ، ٌك ػا عمػِ هػا  فكجب أف يككف فػاعبلن ابػف الحاجػب فػي الت ػغير، تحقيقنػا أل ػؿ )ٌػار(، كاعتراضن
(، كشػاٌيف، 527(، كالهف ؿ في  ػىعة اإلعػراب )ص2/312ذكر في بعض الحكاشي. الزهخشرم، الكشاؼ )ج

 (.287-2/285هجهكعة الشافية )ج
ـي  ٌػػػك: الهكػػػاىي القمػػب ((1 ، عمػػػِ الكىًمهػػػةً  أحػػػريؼً  بىعػػػضً  تىقػػػدي  فػػػي يكػػػكف هػػػا كأكثػػػري . هعىاٌػػػا فػػػي تغييػػػر دكف بىعػػضو

ًفػػؿى (: )يىػًئسى ) هقمػػكب(: )أىًيػسى ) فػػكزفي (. جػايو )ك(، أًيػػسى : )ىحػك، كالهيعتىػػؿِّ  الهىٍهيػكزً   (.فىمىػػعى (: )ىىػأىل) هقمػػكب) ىىػاءى )ك ،(عى
 عػػدـ عمػػِ يترتَّػػب أفكيعػػرؼ بػػأهكر خهسػػة: االشػػتقاؽ، كالت ػػحيح هػػع كجػػكد هكجػػب اإلعػػبلؿ، كىػػدرة االسػػتعهاؿ، 

 شػرح، الػديف ركػف: اىظػر .هقػتضو  دكف ال ػرؼً  هىػعي  القمػب عػدـ عمػِ يترتػب أف، الطرؼ في ٌهزتيف كجكد القمب
 (.15ص) ال رؼ فف في العرؼ شذا، كالحهبلكم(، 1/188ج) الشافية

ـى﴾ ]التكبة: (2 ٍىىَّ ًً ًفي ىىاًر جى ٍىارى ًب ٌىارو فىاٍى مىِ شىفىا جيريؼو   [.109( كردت في قكلً تعالِ ﴿عى
(.( ساقط في (3 ٍىاري هعىاي الٍايري  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ال
ٌيػػػؤكرنا  ٌىػػػٍكرنا يٍػػػكري  كالجػػػرؼي  البىػػػاءي  ٌػػػارى ) ((4 ػػػارو  ٌػػػائره  فٍػػػك كى  ٌػػػارى : )هثػػػؿ كهتعػػػدٍّ، الـز فالفعػػػؿ القمػػػب  عمػػػِ( ٌك

ارى . )حزري(: الشٍَّيءى  ػارو : )كقكلػً(، ٌىٍكرنا الجرؼي  اٍلبىاءي  ٌارى )ك. ٌىدهً(: ٌىٍكران  اٍلبىاءى  ٌك  أ ػمً أف يريػد القمػب عمػِ( ٌك
 ثػػـ( ٌارينػػا: )ف ػػار، كسػػرة إثػػر لتطرفٍػػا يػػاءن  الػػكاك قمبػػت ثػػـ(، ٌػػاركنا: )ف ػػار الػػكاك  عمػػِ الػػراء قػػدهت ثػػـ( ٌػػاًكره )

: تقػػكؿ كهػا(، ٌػكيئر: )قمػػت هكػاىي قمػب غيػر هػػف أ ػمً عمػِ بقػػي الػذم( ٌػائرنا)  ػغرت فػػإذا. قػاض إعػبلؿ أعػؿ
ذا ،(ك ائـ كىائؿ سائؿ) ت غير في( ك كبئـ كىكيئؿ سكيئؿ)  عمػِ( الهػً) قػدهت الػذل( ٌػارو : )ت ػغير أردت كا 
 الهحكػػـ، سػػيدي ابػػف: اىظػػر(. غػػاز)ك(، قػػاض) ت ػػغير فػي( غػػكيز)ك(، قػػكيض: )تقػػكؿ كهػػا( ٌػػكير: )قمػػتى ( عيىػً)

 (.1/224ج) الشافية شرح، الرضي: ك(، 4/416ج) األعظـ كالهحيط
اـ الخكاص (5  (.92)ص( الحريرم، درة الغكاص في أٌك
6).) ، كهبيعو  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في ه كفو
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 ًي حا ػمي  . ض.طو ًبػبلى كعي  ؿو ادً ىىػعػف جى  طو بٍ مىػكعي  دؿو ٍىػهف جى  كيقربي  [(ؼو الً خى )عف  (ؼى مى خى ػ)قىٍكليوي: ]كى 
كعمػػِ هػػا  ،أكلػػِ بالبقػػاءً  األ ػػميَّ  ، ككجٍػػً أفَّ الزائػػدي  ٌػػك األلػػؼي  (1)(الكشػػاؼً )عمػػِ هػػا فػػي  الهحػػذكؼى  أفَّ 

ِ عمػػػِ هعىنػػػ داؿه  الزائػػػدى  فَّ أ، ككجٍػػػً ٌػػػك العػػػيفي  (3)فػػػي الشػػػرحً  الحػػاجػػػػػبً  ابػػػفي  ًي قىػػػافى ك ، ك (2)(الهف ػػػؿً )فػػػي 
ك كالخبلؼً األ مً  بخبلؼً     (.كهبيعو  ،ه كفو )في  ي، ٌك

ػ– (5)ػافى أبك حيػَّ  قاؿى  [في المفصؿً  (4)قىٍكليوي: ]كىذا يخالؼ ما ذكره إليػً  لػـ يػذٌبٍ  ًي ىَّػإ :-اأيضن
ػك أسػػٍؿي  :قػػاؿى  ّـَ ثيػ ،ذاٌػبه   الحػػذؼً : هػف هػالػػػػؾو  البػػػفً  (7)(اإليجػازً )كفػػي  اىتٍػِ. .الحػػذؼً  (6)هػف ادعػاءً  ٌك

، (اؾه كشىػ ،اره ٌىػ) (:ؾو ائً كشىػ ،(9)رو ئً اٌىػ)ي ـ ًفػًٍ هثػؿ قػكلً  ،الهعتؿِّ  (ؿاعً فى ) عيفً  كحذؼً  كال يمزـي  ال يطردي  (8)ها
 ،الهضػاعؼً  فػي فاعػؿً  كهػا حػذفتٍ  الزائدةي  ها ٌك األلؼي ىَّ إا هى كىحكًٌ  هف ٌذيفً  الهحذكؼي  أف يككفى  كيهكفي 
ـي  (.ر، كقىػ ،ر، كسىػ ،ر، كبىػ ،ب، ري ) (:ارٍّ كقىػ ،ارٍّ كسىػ ،ارٍّ كبى  ،ابٍّ رى )ي ـ فً ًٍ كقكلً  ي ٌػذا الثػاىي ٌػك هػا ًفػ أفَّ  كقػد يتػٌك
ػي  ،الزائػدةي  األلػؼي  حػذفتً  ّـَ ثيػ ،فاعػؿو  ِعمػ عمػِ ٌػذا بىػيى  (ارٌىػ) ىحػكى  أفَّ  ، كالفػرؽي ًً بً  كليسى  (الكشاؼً ) ٌك

 .كال حذؼى  الفاعؿ عمِ القياسً  ابقبمٍ العيفي  تً عمَّ أف ،ؿو عً عمِ فى  بىيى  في ذلؾى 

 .كها هرَّ  في الت غيرً  (11)حاجبً ال ابفي  يي ككذا ذكرى  [أصميٌّ  منو حرؼه  : ]فيما حذؼى (10)قىٍكليوي 

ك العيفي  ،الهحذكؼى  م: يقررافً أى  قىٍكليوي: ]كيقرره[؛  .كالباقي ٌك الزائدي  ،ٌك

 ال  هقدرةن  يحذؼي  الهىقكصً  ا، كياءي هىقك ن  حيىئذو يككفي  ًي ألىَّ  ا[؛مقمكبن  قىٍكليوي: ]كال أف يككفى 

                                                             
 (.2/312( الزهخشرم، الكشاؼ )ج(1
 (.527( الزهخشرم، الهف ؿ في  ىعة اإلعراب )ص(2
 (.2/434ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((3
 ( في )ـ(: )ذكركي(.(4
 (.10/5024ائد )ج( اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفك (5
 ( في )ؾ(: )ادعاي(.(6
 (.197( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(7
8)) .)  في )ؾ(: )كال يطرد ها ال يمـز
 ( في )ؾ(: )ٌاير، كشايؾ(.(9

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عىد الخميًؿ ىحك )جاء([.(10
ـي  ((11 مىػػِ كىاالٍسػػ ػػٍرفىٍيفً  عى دُّ  حى ًي، ييػػرى كيػػؿ( ،ًعػػدىةو ) فػػي تىقيػػكؿي  هىٍحذيكفيػػ ٍيػػدىة) ا:اٍسػػهن  كى ٍيػػؿه  ،كىعى ًفػػي ،(كىأيكى  :اسػػها( كهػػذ ،سػػً) كى
ٍيحه  ،ديهىي، ) (:كىًحرو  ،دـ) كفي ،(كهىيذ ستيٍة) كىذىًلؾى  ،(كىحيرى ًبٍىػتو  كىأيٍخػتو  كىاٍسػـو  اٍبػفو  بىػابي  كى ، كى ٌىٍىػتو ٍيػتو  ًبػابً  ًبًخػبلىؼً  كى  هى

. ابف  ىىاسو ٌىارو كى  (.68الحاجب، الشافية في عمهي الت ريؼ كالخط )صكى
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 (ايرينػكى ٌي )، كال الى ػبً  فػي غيػرً  بالكسػرً  (يرو كى ٌيػ) :(1)، كلػـ يقكلػكافػي الى ػبً  ا، كلٍذا يرجػعي ىسين 
 .ا في الى بً ٍى بإثباتً 

ا، بػؿ  كال هقمكبنػفعػبلن  لػيسى  ًي هف أىَّ  لحاجبً ا ابفي  يي م ذكرى م: الذً أى  [؛ما ذكرناهي  قىٍكليوي: ]كىذا يؤيدي 
ال  العػيفى  ، كأفَّ زائػدةه  األلؼى  فَّ أهف  (2)الت غيرً  ها ذكرىاي في بابً  يؤيدي  قمبو  هف غيرً  العيفً  ٌك هحذكؼي 

ؿ، اًعػفى  ؿ هق ػكري ًعػفى  ًي أىَّػ :إحػداٌا :لغػاتو  ثػبلثي  (ٌػارو )ي ًفػ، لىػا. اٌىػردِّ  بػدكفً  الت غيرً  بىيةً  لح كؿً  تردي 
ىَّ فاعؿو  بألؼً  فألفً ليستٍ  ًي هى ، كا  ا، ٌػارن  ، كرأيػتي بٍػارو  ، كهػررتي ٌػذا ٌػارو  :فتقكؿي  (،رى كً ٌى ) ًي ، كأ مي ا ٌي عيى

 ًي أىَّػ :، كالثالثػةي بٍػارو  ا، كهػررتي ، كرأيػت ٌػارن ٌػذا ٌػارو  :-اأيضن – فتقكؿي  ،هحذكفةه  ًي كعيىي  (اؿه فى ) ًي أىَّ  :كالثاىيةي 
، فتقػكؿي  إعػبلؿى  عػؿَّ أف ،ـً الػبل العػيف هكضػعى  فتقمبي  (،راكً ٌى ) ًي يعىي أ مي  ،ؿو اعً فى  هقمكبي  (اعو فى ) ٌػذا  :قػاضو

ًى  أفَّ  الشارحً  هف كبلـً  كالذم يفٍـي  ،لىا .اٌارين  ، كرأيتي بٍارو  ، كهررتي ٌارو   ردَّ  :، أقػكؿي ا سػهعى هى  الثالثى  الكج
ًى  الشارحي   ي.الحكاشً  عف بعضً  ًي ىقمى  حيثي  ،الت غيرً  ي بابً فً  ٌذا الكج

ػ ػًٍ عمػِ تأكيمً  ،ا عمػِ الحػاؿً تحقيقنػ كى ػبى  ًي ى ػبى  ا[قىٍكليوي: ]كاعتراضن  هحققػيفى  :مأى   ا بالك ػؼً هى
 ض. .التهييزي  ألجمٍها، كيجكزي  ف يككىا هفعكليفً أ ، كيجكزي كهعترضيفى 

   :(3)ًً قكلً  في شرحً  [الكتابً  قىٍكليوي: ]في أكؿٍّ 

                                                             
ىَّها ،(ٌكيره (: )ٌارو ) في قكلٍـ ذلؾ كهف: )... لسيبكيً، الكتاب في ((1  الٍهػزة حػذفكا أىٍَّـ غير ،(ٌائره ) األ ؿ كا 
 ،(ٌػكيعرو ) هثػاؿ عمػِ( ٌػكيئره : )يقكلكف ىاسان  أف: يكىس كزعـ(. العيف) هف بدؿه  ككبلٌها ،(هيِّتو ( )ياء) حذفكا كها

 كػأىٍَّـ( أبيىػكف: )قػالكا كهػا ،(راجػبلن ) حقَّػركا كػأىٍـ( ركيجػؿه : )قػالكا كهػا ،(ٌػائران ) حقَّػركا إىَّها( ٌاران ) يحقركا لـ فٍؤالء
 (.3/456ج) الكتاب، سيبكيً(. أعهِ: )هثؿ(، أبىِ) حقركا

ػك اسػػـ فاعػػؿ هػػف (2  ٌػار، يٍػػكر، ٌػػكرنا، أ ػػمً:( كلػك رددت الهحػػذكؼ، لقمػػت: )هييػت(، كفػػي )ٌػػار(: )ٌػػكير(، ٌك
ٌاير، حذفت عيىً، كها في شاؾو شاذ ا، كليس هقمكب ٌائر، كها كقع في بعض الحكاشي، إذ حكػـ هثمػً أف يكػكف 
، بكسػر الػراء، كفػي الى ػب: رأيػتي ٌكيرينػا، بإثبػات اليػاء  الياء فيً كالثابتة، كلذلؾ كىت تقكؿ فػي الرفػع: ٌػذا ٌػكيرو

،1لفظنػا، كهػا تقػػكؿ: ق كرأيػتي قكيضػػينا، كقػد ذكػري ابػػف الحاجػب فيهػا حػػذؼ هىػً حػرؼ أ ػػمي ؿ يػرد عىػػد  ا قػكيضو
ػػك أىَّػػؾ لػػك  ػػذا ظػػاٌر لمهتأهػؿ، ككػػأف السػػٍك ىشػػأ ههػا ذكػػر فػػي الشػرح الهىسػػكب إلػػِ ابػػف الحاجػب، ٌك الت ػغير، ٌك

ػك سػٍك، ك ػكابً أف يقػاؿ: ٌػكيئر، بػالٍهزة كهػا تقػكؿ فػي ت ػغير قػائـ:  قػكيئـ، رددت الهحذكؼ، لقمت: ٌكير، ٌك
أك ٌكيِّر باإلدغاـ  ألفَّ الكاك حذؼ هىً قبؿ قمبٍػا ٌهػزة، كبقػاء الٍهػزة فػي اله ػغر فػرع بقائٍػا فػي الهكبػر، كىػاس 
هشتؽ هف األىس، ففاؤي هحذكفة، فإذا  غِّر، قيؿ: ىكيس، كلػك ردَّ، لقيػؿ: أىػيس. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية، شػرح 

 (.251-1/250الجاربردم )ج
لحاجػػب فػػي هػػتف الشػػافية، كشػػرحً الجػػاربردم بقكلػػً: أداء تػػرؾ القمػػب إلػػِ اجتهػػاع الٍهػػزتيف، ٌػػذا كػػبلـ ابػػف ا ((3

ػػذا الكجػػً هػػف التعريػػؼ إىَّهػػا يقػػكؿ بػػً الخميػػؿ، ىحػػك: جػػاءو أ ػػمً جػػامء باالتفػػاؽ  ألىَّػػً اسػػـ فاعػػؿ هػػف األجػػكؼ  ٌك
، الهٍهػكز الػػبلـ، فقػػاؿ الخميػػؿ: قمبػػت الػػبلـ إلػػِ هكضػػع العػيف، ف ػػار: جػػائي عمػػِ كزف  فػػالع، فأعػػؿَّ إعػػبلؿ قػػاضو

، كاعتػػػرض عمػػِ هػػػذٌب  ، كهػػػذٌب سػػيبكيً أفَّ أ ػػػمً جػػاءء، فقمبػػت الثاىيػػػة يػػاء، كأعػػػؿَّ إعػػبلؿ قػػاضو ف ػػار جػػاءو
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([. ىحك (1)د الخميؿً كبأداء تركً إلِ ٌهزتيف عى]  )جاءو

عىٍػا  ، كتػأخرى حرفػافً  ًي ألفىػ سػبؽى  الػذم التكسيرً  جهعى  ًً بً  يريدي  [مساجدى  بابً  ألؼً  : ]بعدى (2)قىٍكليوي 
 كاأل ػؿي  (،هيػايـ) :تقػكؿي  ؾى فإىَّػ (هسػاجدى ) هثػؿى  (يػكـو )هػف  كها إذا بىيتى  (هفاعؿى ) ًي كزىي  أكافى  سكاءه  ،وخرافً 

ًً  عىػػػدى  ًً حكًهػػػ فػػػي الهػػػذككرً  الجهػػػعً  ، كهثػػػؿي ًً فػػػي كبلًهػػػ الهػػػذككرةً  كاألبىيػػػةً  يي ك غيػػػري أ ،(3)(هيػػػاـك) يػٍػػػػ  سػًػيػػبىػػكى
 ،بػالٍهزً  (ؿاًئػكى قي ) :تقػكؿي  ؾى فإىَّػ ،(4)(ضارً كى عيػ) هثػؿى  هػف القػكؿً  كهػا إذا بىيػتى  ،هػف الهفػردً  ًي ههاثمي  جهٍكرً لكا

 بخػػػبلؼً  ًً لخفًتػػػ  فػػػي الهفػػػردً  ىعػػػا اإلبػػػداؿى هف ب/179/ؽ كالزجػػػاجي  األخفػػػػػشي  ، كخػػػالؼى (ؿاكً كى قيػػػ) كاأل ػػػؿي 
 .(5)الجهعً 

 .(دو سيِّ ) جهعي  (دايً يى سى ػ)كى  [(7)رو يخ : ]جمعي (6)قىٍكليوي 

(ةعى يى كٍ بى ) جهعي  (عائً كى بى )يعىي  [فكعمةو  جمعي  (بكايع)ي ا فً مى قىٍكليوي: ]كى 
 .هف البيعً  (ةمى عى كٍ فى ) (8)

                                                                                                                                                                               

سػػيبكيً بأىَّػػػً لػػػك كػػػاف كػػػذلؾ لكاىػػػت اليػػػاء الهتطرفػػػة هىقمبػػة عػػػف الٍهػػػزة، كحيىئػػػذو قياسػػػٍا أف ت ػػػح كهػػػا فػػػي دارم، 
ت الياء عمِ األف ح، كلك كاف جاءو كذلؾ، لكاف األف ػح جػاءم، كلهػا لػـ كهستٍزيكف، كريا، فأىٍَّا إف خففت أثبت

يجز ذؿَّ عمِ أفَّ الياء أ مية، كال يككف ذلؾ إال عمِ هذٌب الخميؿ بىقؿ اليػاء التػي ٌػي عػيف إلػِ هكضػع الػبلـ. 
 (.165-1/164الشافية، شرح الجاربردم )جشاٌيف، هجهكعة 

(، كابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الهف ػػػؿ 54-2/53(، كابػػػف جىػػػي، الهى ػػػؼ )ج4/377اىظػػػر: سػػػيبكيً، الكتػػػاب )ج ((1
 (.327(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص9/117)ج
ػػك أربعػػة أقسػػاـ،  ((2 كتقمػػب الػػكاك أك اليػػاء ٌهػػزة بعػػد ألػػؼ جهػػع بػػاب هسػػاجد، كيكػػكف قبػػؿ األلػػؼ كاك أك يػػاء، ٌك

ؿ، الثاىي: ها كاف قبؿ األلؼ كبعدٌا ياوف كػ)خيائر( جهع األكؿ: ها كاف قبؿ األ لؼ كبعدٌا كاك كػ)أكائؿ( جهع أكَّ
خير، الثالث: ها كاف قبػؿ األلػؼ كاك كبعػدٌا يػاء كػػ)بكايع( جهػع فكعمػة هػف البيػع، الرابػع: هػا كػاف قبػؿ األلػؼ يػاء 

ػػك كبعػػدٌا كاك كػػػ)سيِّؽ( كاأل ػػؿ سػػياكؽ، جهػػع سػػيقة، كعمػػة القمػػب أىٍَّػػـ اسػػ تثقمكا كقػػكع حرفػػي عمػػة بيىٍهػػا ألػػؼ، ٌك
حاجز ح يف في جهع ثقيؿ  لككىً أق ِ الجهكع، هع كػكف حػرؼ العمػة الكاقػع بعػد األلػؼ هجػاكرة لمطػرؼ الػذم 

 (. 289-2/288ٌك هحؿ التغيير، فقمبت ألفنا، ثّـَ ٌهزة. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 (.93أم: كؿ يكـو بكذا. الىحاس، عهدة الكتاب )ص ( قاؿ الفراء: استأجرتً هياكهةن،(3
ك بضِـّ الفاء: اسـ جبؿ عميً قبر حاتـ. ابف عقيؿ، الهساعد شرح تسٍيؿ الفكائد )ج(4  (.4/94( ٌك
 كالػراجح الجهػع، ثقػؿ لفػكات يٍهػز ال: كالزجػاج األخفػش كقػاؿ كالجهٍكر، سيبكيً إليً ذٌب ها عمِ ٌىا الٍهز ((5

، كالشػاطبي، (4/94ج) الفكائد تسٍيؿ شرح الهساعد عقيؿ، ابف (، ك4/370سيبكيً، الكتاب )ج. الشبً لقٌكة األكؿ
 (.46-9/43شرح ألفية ابف هالؾ )ج

6).)  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )بفتًح الهيـً
 ( في )ط(: )حيز(.(7
 (.3/130( الرضي، شرح الشافية )ج(8
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ٌي  يقةي سً كالكى  ةي قى يِّ م: السَّ أى  [؛(1)الكسيقةً  قىٍكليوي: ]مثؿي     .ا كاحده هى هعىا

 .ٌهزةن  الهذككرتيفً  كالياءً  الكاكً  م: إبداؿى أى  [؛كا ذلؾى قىٍكليوي: ]كعممي 

 ،حػادً ي اآللػً ًفػ ال يظٍػري  أق ػِ الجهػكعً  ألفَّ   أق ػِ الجهػكعً  ًً لككًىػ [ثقيػؿو  ي جمػعو قىٍكليوي: ]فً 
ـي الجهعيػػةي  :ف كجٍػػيفً ًهػػ فثقػػؿى  ف ثقػػؿى  ًي فإىَّػػ ،الجهػػكعً  فى ًهػػ يً غيػػرً  بخػػبلؼً  لؤلحػػادً  ًً هشػػاكمتً  ، كعػػد  هػػف جٍػػةً  كا 

 أفَّ  الغالػػػبى  ألفَّ   الجهػػػكعً  فى ًهػػػ ٌػػػي أخػػػؼي  هػػػف حيػػػثي  حػػػادي ، كاآلحػػػادً لآل ًً لهشػػػابٍتً  لكػػػف لػػػً خفػػػةه  الجهعيػػػةً 
ـي  قػد يعطػِ لمشػيءً  ،لىػا، أكثػري  الجهػعً  حركؼى  ػًٌ كغيرً  كالخفػةً  الثقػؿً  فى ًهػ ًً هقابًمػ حكػ فػي  ال ػرؼً  كهىػعً  ،اهى

 ا.عجهي   ًي ف يجعمي هى  عمِ قكؿً  (سراكيؿ)

  يس بعمػةو لىػ بهجػردو  الكقػكعى  إلػِ أفَّ  إشػارةه  ،لمكقػكعً  ظػرؼه  (هػع) [العمػةً  حػرؼً  قىٍكليوي: ]مع كػكفً 
 .هف الطرؼً  هع القربً  ، بؿ الكقكعي (طكاكيس)ً بىحك الىتقاضً 

ػػ) : ]بخػػَلؼً (2)قىٍكليػػوي   إذا كػػافى  الجهػػعً  ألػػؼً  بعػػدى  ٌهػػزةن  الػػكاكً  يعىػػي قمػػبي  [(سى يٍ اكً كى كطىػػ ,رى يٍ اكً كى عى
  لػػـ تقمػػب ٌىػػاؾى  ًي فإىَّػػ ( ه ػػابيحى ) ال فػػي بػػابً  (هسػػاجدى ) بػػابً ي ًفػػ بػػأف يكػػكفى  هشػػركطه  أك يػػاءه  ا كاكه ٍىػػقبمى 
 .الهثاليفً  في ٌذيفً  ، فمذا لـ تقمبٍ التغييرً  الذم ٌك هحؿُّ  عف الطرؼً  يً لبعدً 

 .الهيـً  بفتحً  الىسخً  في بعضً  [دً مى تى عٍ قىٍكليوي: ]كالمي 

ػ– احػتبَّ  [كثري أ في الكاكيفً  الثقؿى  فألفَّ  ا القياسي : ]كأمَّ (3)قىٍكليوي   فػي الػكاكيفً  لػذلؾى  بػأفَّ  -اأيضن
ها اجتهاعٍها في  ،اىظيرن   كالػكاكي  أك اليػاءي  ،فً واليػا إذا التقػتً  ال إبػداؿى  ًي ألىَّػ  اهى ًٌ غيرً  بخبلؼً  الكمهةً  كؿً أٌك
 .(ـكيى )كىحك  (،فيى يى )ىحك  الكمهةً  أكؿى 

                                                             
رم، ال حاح )جالكسيقة هثؿ الدكاب، هف العدك استاقة ها: السيقة ((1  (.4/1499. الجٌك
لػػـ تقمػػػب الػػػكاك أك اليػػػاء ٌهػػػزة فػػػي عػػػكاكير، كطػػػكاكيس  لكقػػػكع اليػػػاء السػػػاكىة بعػػػد العػػػيف، ف ػػػارت كالهعتهػػػد،  ((2

ػا األخفػش، فإىَّػً ال يػرل الٍهػزة إال فػي  كلبعدٌا عف الطػرؼ الػذم ٌػك هحػؿُّ التغييػر، ٌػذا رأم سػيبكيً كالخميػؿ، كأهَّ
ا القياس: فؤلفَّ الثقؿ الكاكيف فقط، ك  ف، كأهَّ ٍيكى ا السهاع، فقكلٍـ: ضياكف بالكاك، جهع ضى يحتبُّ بالسهاع كالقياس، أهَّ

ػا  ػحَّ فػي الكاحػد  ها، كالجكاب عف األكؿ بأىًَّ شاذ  لمتىبيً عمِ األ ؿ، أك ألىًَّ لهَّ في الكاكيف أكثر هىً في غيٌر
اليائيف كاجتهاع الكاك كالياء عمِ اجتهػاع الػكاكيف، فكهػا لػـ يفرقػكا   حَّ في الجهع، كعف الثاىي أىٍَّـ حهمكا اجتهاع

بػػيف الػػكاك كاليػػاء فػػي رداء ككسػػاء  لكقكعٍػػا طرفنػػا بعػػد ألػػؼ فكػػذا ٌاٌىػػا  لككىٍػػا هجػػاكرة لمطػػرؼ. سػػيبكيً، الكتػػاب 
(، كابػف 398-3/396(، كابف السػراج، األ ػكؿ فػي الىحػك )ج265-1/260(، كالهبرد، الهقتضب )ج4/371)ج

 (.341-337(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص50-2/43جىي، الهى ؼ )ج
 (.5/468ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج ((3
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ػ)عمػِ  يقػاسي  ًي هقتضػاي أىَّػ [في الجمعً  ص َّ  في الكاحدً  ص َّ لمَّا  وي قىٍكليوي: ]أك ألنَّ   (1)(فاكً يى ضى
ٍي   األكؿي  فالتعميػػؿي  ،ًي خبلفيػػ ، كال ػػحيحي ىػػاسه  إلػػِ ذلػػؾى  ، كقػػد ذٌػػبى إذا كجػػدى  (2)يكاحػػد فػػي  ػػحةو  ًي هػػا يشػػاب

 .(3)أكلِ

ك  [في الكاحدً  ا ص َّ : ]لمَّ (4)قىٍكليوي   .(ؿائً عى ) :(5)كلـ يقؿٍ  ،لـ يقمبٍ  حيثي  (ؿي يِّ عى )ٌك

 لً. هىٍها هجاكرةن  كؿٍّ  لككفً  التقديري  [لمطرؼً  ا مجاكرةن مى يً قىٍكليوي: ]لككنً 

 .لؤلخفػػشً  بًً  ف يتهسؾى أ ا ي حُّ عهَّ  ٌذا جكابه  [(7)الشاعرً  ا قكؿي : ]كأمَّ (6)قىٍكليوي 

ػػػذا التركيػػػبي يػػػاءن  العمػػػةً  م: إف لػػػـ تكػػػف حػػػرؼي أى  ا[؛يىػػػف لػػػـ تكنٍ إقىٍكليػػػوي: ]  غيػػػرً  عمػػػِ كقػػػعً  ، ٌك
 .(8)اضهيرن  إذا كافى   اؿي فاالى كافى  في خبرً  الهختارى    ألفَّ ختارً هال

                                                             
. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(1 يىاًكفي ، كالجهع: ضى : السِّىٍَّكري الذَّكىري في ٍيكى  (.1212( الضَّ
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )كاحدة(.(2
ػػػ :كقيػػػؿ...  شػػػاذ فٍػػػك ضػػػياكف كأهػػػاح...  ((3 ابػػػف إيػػػاز، شػػػرح التعريػػػؼ  الجهػػػعح. فػػػي  ػػػح الكاحػػػد فػػػي  ػػػح الهَّ

 (.117بضركرم الت ريؼ )ص
 ( ساقؾ في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كلـ يقٍؿ: )عائؿه(.(4
 فػػػي يٍهػػػزكف كهػػػا يٍهػػػزكف ،ؿاًئػػػيى عى : فقػػػاؿ العػػػرب تكسػػػري كيػػػؼ: ؿيِّػػػعى  عػػػف األ ػػػهعي كسػػػألت: الهػػػازىي قػػػاؿ ((5

 (.2/492(، كاليزدم، شرح الشافية )ج3/396. ابف السراج، األ كؿ في الىحك )جؿأكِّ  في يعىي ،الكاكيف
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )تقاربى طرفىايي. ض(.(6
ك  ((7  الطٍكم: ]الرجز[ الهثىِ بف جىدؿك حَّ )عكىاًكر( في قكؿ الشاعر، ٌك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  كىحَّ  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلعىكىاًكرً  اٍلعىٍيىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفً  كى
ك الرهػد  فحػذؼ يػاؤي، ف ػار هع   هجاكرتً لمطرؼ  ألفَّ األ ؿ فيٍا: )عكاكير( بالياء، بدليؿ أىًَّ جهع )عكَّار(، ٌك

)عػػكاكر(، كحػػرؼ العمػػة إذا كػػاف فػػي الهفػػرد رابعنػػا لػػـ يحػػذؼ فػػي الجهػػع، بػػؿ يقمػػب يػػاء إف لػػـ يكىٍػػا، كػػػ)جرهكؽ، 
 حت، كقبؿ ٌذا الشاٌد: ]الرجز[جرت هجرل الهىطكؽ بٍا ف ح ةكجراهيؽ(، فمهَّا حذفٍا لمضركر 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؾً  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  أفٍ  غى  أبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًعًرم تىقىارى
ٌٍرى  رىأىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  كىأفٍ    الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكائر ذىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ
 ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًغًرم كىأيرىايي  ًعظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهي حىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ 
 كعكسً إعبلؿ )عيائيؿ( هع عدـ هجاكرة حرؼ العمة لمطرؼ، كقكؿ حكيـ بف أبي هعية الربعي: ]الرجز[ 

ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىاييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ًفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  أيسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده  عى  كىيهي
شػػػاٌيف، ك  (،225ابػػف ع ػػفكر، الههتػػػع الكبيػػر فػػي الت ػػريؼ )ص ألفَّ اليػػاء زيػػدت لئلشػػباع، كيػػػاء ) ػػيارؼ(. 

 (.291-2/290هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 كػاف هػاىَّ ح، قػاؿ الرضػي فػي شػرح الكافيػة: حإاالىف ػاؿ: كػاف خبػر في كالهختار قاؿ ابف الحاجب في الكافية: ح ((8

 عاهمػً، هػف كػالجزء يكػكف حتػِ فػاعبلن  لػيس الحقيقػة فػي اسػهٍا ألفَّ  االىف ػاؿ : كأخكاتٍػا( كاف) خبر في الهختار
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هػف  ا قميمػةن ٍى عػف  ػيركرتً  م كىايػةن رً عً  ابى أى  تقاربتٍ  أف تككفى  (1)يحتهؿي  م[رً اعً بى أى  قىٍكليوي: ]كتقاربتٍ 
  (. ض.ايي طرفى  تقاربى ) :ـًٍ قكلً 

 عػفً  القػكـي  ارتحػؿى ) :، كيقػاؿي البػاءً  بكسرً  (ترى بً كى )، كى الىكفً  ٌك بتخفيؼً  [وي عظامي  (2)ىنى قىٍكليوي: ]حى 
ـي ميػػػحَّ رى كتى  ااىتقمػػػك  (الهكػػافً  ِـّ  ،ةي مىػػػحٍ الرُّ  كا، كاالسػػ ِـّ  ،االرتحػػػاؿي  أك بالكسػػػرً  ،كالكسػػرً  بالضػػػ ًي  كبالضػػ الػػػذم  الكجػػػ
ػػرمُّ  ، كاقت رى (3)كذا في القاهكسً  ،يي يق دي   ي.عمِ الثاىً  (5)-رحهً ا– (4)الجػػٌك

فػػي  ًً لككًىػ لػـ يعػػؿَّ  ٌىػاؾى  فػػي أفَّ  األكؿً  البيػتً  أم: عكػسي  [؛الشػػاعرً  قػكؿي  وي : ]كعكسيػػ(6)قىٍكليػوي 
ىا أعؿَّ تقديرن  الطرؼً  غيرً  فتقديرن  في الطرؼً  ًً لككىً  ا، ٌك  ض. .بالعكسً  األهري  كافى  ا، كا 

ػػػكني  كده سيػػػأي  يػػػؿي يايى ا عى ييىػػػ: ]فً (7)قىٍكليػػوي  ػػػحي  ًي قالىػػ [رٍ مي يِّ ًعػػبى الرَّ  ةى يَّػػػعى هي  (8)بػػفي  ـي يِّ كى
 :(10)العيىػػػيُّ  ، قػػػاؿى (9)

ػػكادَّ  :ا، قػػاؿى ٍى إلػػِ هك ػػكفً  ال ػػفةً  إضػػافةى  إلػػِ أسػػكدو  هضػػاؼه  يػؿي يكعيا  ال ػػكابٌ  أفَّ  (11)األعرابػػيِّ  ِ ابػػفي عى

                                                                                                                                                                               

ػ زيػده  كػاف: قكلػؾ فػي الكائف ألفَّ  الجهمة  هضهكف الحقيقة في الفاعؿ بؿ  كػكف االت ػاؿ ككجػً  ... زيػد قيػاـ: اقائهن
 (.444-2/442شرح الكافية )جح. الرضي، كضربتً فكىتً، كالهفعكؿ، كالخبر كالفاعؿ، االسـ

ىاؾ أقكاؿه أخرل، كهىٍا: قكؿاألعرابي هحهد ٌذا القكؿ ألبي ((1  يريػد أبػاعرم، تقاربػت: كقكلػً: حالسػيرافي ابف ، ٌك
 (.4/374اح. الرضي، شرح الشافية )جبعضن  بعضٍا يفارؽ ال هجتهعة فإبمً الهمكؾ إلِ كالرحمة السفر ترؾ ًأىَّ 

ػك بتخفيػؼ الىػكف(، ( في )ط(، ك)ؾ(، ك)ـ(: (2 )حتِ(، كال كاب أىٍَّا )حىِ(  لتىاسب السياؽ  إذ قاؿ بعػدٌا )ٌك
ا ٌكذا كردت في شرح الجاربردم.  كأيضن

 (.1005( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
رم، ال حاح )ج ((4  (.4/1707الجٌك
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(5
 )كافى األهري بالعكًس. ض(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: (6
فػػي )ـ(: )فيٍػػا عيايػػؿ أسػػكد هػػف إضػػافة ال ػػفة إلػػِ هك ػػكفٍا، قػػاؿ: كهػػف ثػػـ ادعػػِ ابػػف األعػػراب( بػػدالن هػػف  ((7
ٍىا) يىاييؿي  ًفي ًي  كىيهيرٍ  أيسيكده  عى ـي  قالى كىيِّ  (.األعرابيِّ  ابفي  كادَّعىِ...  بفي  حي

 ( )أبي(: زائد في )ط(.(8
ػػك، تهػػيـ بػػف هىػػاة زيػػد بػػف هالػػؾ بػػف ربيعػػة بىػػي هػػف ،الربعػػي هعيػػة بػػف حكػػيـ ((9  زهػػف فػػي كػػاف ،إسػػبلهي،  راجػػز ٌك

 (.5/64العجاج كحهيد األرقط. اىظر: البغدادم، خزاىة األدب )ج
 (.4/2114العيىي، الهقا د الىحكية )ج ((10
ىاسػػػب، عبلهػػػة ٌػػػػ( هحهػػػد بػػػف زيػػػاد، الهعػػػركؼ بػػػابف األعرابػػػي، أبػػػك عبػػػد ا: راكيػػػة، 231( ابػػػف األعرابػػػي)ت(11

 بالمغة. هف أٌؿ الككفة. كاف أحكؿ. أبكي هػكلِ لمعبػاس بػف هحهػد بػف عمػي الٍاشػهي. قػاؿ ثعمػب: شػاٌدت هجمػس
اء يحضري ككاف األعرابي ابف  عشػرة بضػع كلزهتػً كتػاب، غيػر هػف فيجيػب عميً، كيقرأ يسأؿ كاف إىساف، هائة ٌز
. هىػً أغػزر الشػعر عمػـ فػي أحد ير كلـ أجهاؿ، عمِ يحهؿ ها الىاس عمِ أهمِ كلقد قط، كتابنا بيدي رأيت ها سىة
ك  أسػهاء: )هىٍػا كثيػرة، ت ػاىيؼ لػً. بسػاهراء هػات. الهفضػميات  ػاحب( ٌػػ168ت)هحهػد بػف الهفضػؿ ربيب ٌك

 هعػػػػاىي)ك(، األخطػػػؿ شػػػػعر)ك(، األهثػػػاؿ تفسػػػػير)ك، األدب فػػػي( الىػػػػكادر)ك(، القبائػػػؿ تػػػػاريخ)ك(، كفرسػػػاىٍا الخيػػػؿ
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ك األجهةي قياسو  عمِ غيرً  (ؿو يٍ غً ) جهعي  الهعجهةً  بالغيفً  يؿي يغيا  ،الغػيفً  ٌػذا بكسػرً  (يػؿي غً )اىتٍػِ. كى  .، ٌك
  .الياءً  كسككفً 

 ]البسيط[ :(2)ىاقةن  ي ؼي  الفرزدؽً  قكؿً في  (1)بً يعىي [(يؼارً يى الصَّ ) قىٍكليوي: ]كياءً 

ػػػػػػى يىػػػػػػدىاىىا تىٍنًفػػػػػػي صى  ىىػػػػػػاًجرىةو  كيػػػػػػؿٍّ  ًفػػػػػػي اٍلحى
 

ػػػػػػػػػػػػػيىاًريؼً  تىٍنقىػػػػػػػػػػػػػادي  الػػػػػػػػػػػػػدَّرىاًىـً  نىٍفػػػػػػػػػػػػػيى    الصَّ
ـي ٌػػا لبلىتقػػادً أثارى  :الػػدراٌـً  يُّ أطارتػػً، كىفػػ :اا كىفياىنػػىفينػػ التػػرابى  ىفػػِ الػػريحي  :يقػػاؿي    جهػػعي  فػػي البيػػتً  ، كالػػدراٌي

ػػػاـو  ػػػـو أ/ 180/ؽ لغػػػةه  دٌر ػػػك هفعػػػكؿي فػػػي دٌر ػػػ)فاعمػػػً، كى  (تىقػػػادي )، كى ِ(ىفػػػ) ، ٌك ،  ػػػيرؼو  جهػػػعي  (اريؼي يى ال َّ
 .العيفً  بكسرً  ٌذا كالعياؿي  ، يارؼي  كاأل ؿي 

ػػػك الهحتػػػاؿي  ،ال ػػػيرؼً  جهػػػعي  [: ]كيػػػاء الصػػػياريؼً (3)قىٍكليػػػوي  ، ككػػػذا فػػػي األهػػػكرً  الهت ػػػرؼي  ٌك
 ]البسيط[ :الفرزدؽي  ، قاؿى ال راؼي  ، كال يرفي  ال يرفيُّ 
ػػػػػػى يىػػػػػػدىاىىا تىٍنًفػػػػػػي صى  ىىػػػػػػاًجرىةو  كيػػػػػػؿٍّ  ًفػػػػػػي اٍلحى

 
ػػػػػػػػػػػػػيىاًريؼً  تىٍنقىػػػػػػػػػػػػػادي  الػػػػػػػػػػػػػدَّرىاًىـً  نىٍفػػػػػػػػػػػػػيى    الصَّ

كهػػا فػػي   عػػف األ ػػؿً ، أك بػػدالن (شايً عىػػهى )كهػػا فػػي  بػػدؿو  أم: غيػػرى  [؛أصػػميةن  كانػػتٍ  قىٍكليػػوي: ]إفٍ  
(ةاهى قى هى )جهع  (ـاكً قى هى )

 ]الطكيؿ[ :(5)خطؿي األ ، قاؿى (4)
نٍّػػػػػػػػػػػػػي ـه  كاً  قػػػػػػػػػػػػػاًكـى  لقػػػػػػػػػػػػػكَّا  يكػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػـ مى

 
ريػػػػػػػػػػػػره   ػػػػػػػػػػػػٍكلىى كىالى  جى ًريػػػػػػػػػػػػرو  مى  يىقيكمييػػػػػػػػػػػػا جى

 
                                                                                                                                                                               

، البركػات أبػك: األىبػارم: اىظػر(. الهعػاىي أبيػات)ك أدب،( الفاضػؿ)ك رسػالة،( البئػر)ك رسػالة،( األىػكاء)ك(، الشعر
ػػة (، ٌػػػ764ت)كال ػػفدم(، 4/306ج) األعيػػاف كفيػػات، خمكػػاف كابػػف(، 119ص) األدبػػاء طبقػػات فػػي األلبػػاء ىٌز
 (.6/131(، كالزركمي، األعبلـ )ج3/66بالكفيات )ج الكافي

 ك)ؾ(.( )بً(: ساقط في )ط(، (1
(، كابػػف جىػػي، سػػر  ػػىاعة 3/12(، كابػػف السػػراج، األ ػػكؿ فػػي الىحػػك )ج1/28اىظػػر: سػػيبكيً، الكتػػاب )ج ((2

(، كالسػهيف الحمبػي، الػدر 1/24(، كاألىبارم: أبك البركات، اإلى اؼ  في هسائؿ الخػبلؼ )ج2/393اإلعراب )ج
 (. 0 2/8اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج

يىاًريًؼ(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ((3  : إلِ قكلً: )تىٍىقىادي ال َّ
ّـَ سػهِ بػػً (4 ّـَ سػهِ بػً هجمػس القػـك  ألىٍَّػـ يقكهػكف فيػً، ثػ ، ثػ ( هقاهػة: ٌػي فػي اال ػؿ اسػـ هكػاف هػف قػاـ يقػـك

 (.358القـك هف باب التكسع كالهجاز. ابف درستكيً، ت حيح الف يح كشرحً )ص
ك غير هكجكد في ديكاىً، كها فعؿ الهبػرد فػي الهقتضػب  ((5 في )ط(، ك)ـ(، ك)ؾ(: ىسب ٌذا البيت لمفرزدؽ، ٌك
(، 276(، كال ػػػكاب أىَّػػػً لؤلخطػػػؿ، فٍػػػك هكجػػػكد فػػػي ديكاىػػػً )ص9/34(، كالشػػػاطبي فػػػي الهقا ػػػد )ج1/122)ج

(، 5/465)ح (، كهػػػا فعػػػؿ ابػػػف يعػػػيش فػػػي شػػػرح الهف ػػػؿ3/147كىسػػػبً ابػػػف جىػػػي فػػػي الخ ػػػائص لؤلخطػػػؿ )ج
( حيػث لػـ يقمػب 10/5026كىاظر الجيش في تهٍيػد القكاعػد بشػرح تسػٍيؿ الفكائػد )ج (. كالشػاٌد فػي قكلػً: )هقػاـك

ي )هقاهة(.  الكاك ٌهزة  ألىٍَّا بدؿ عف أ ؿ، ٌك
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فٍ (1)قىٍكليػػػوي  ػػػي هػػػدة فػػػي الكاحػػػدً  [زائػػػدةن  كانػػػتٍ  : ]كا   (2)قػػػالكا، كفػػػي ىحػػػكً  كهػػػا فػػػي األهثمػػػةً  ،ٌك
ػػػ) (ركى ٍسػػػقى )كى  (،ؿكى دٍ جى

 بكسػػػرً  (5)(ـيى رٍ ًطػػػ) فػػػي ىحػػػكً  (4)، ككػػػذا اليػػػاءي ا زائػػػدةن ٍىػػػهػػػع ككىً  فػػػي الجهػػػعً  ال تبػػػدؿي  (3)
ىَّ (6)في الػػتسػػػٍػػػيػػؿً  مِ ذلؾى ع أشارى  ،الطاءً   بػابى    ألفَّ زائػدةه  هػدةه  يً كاحػد وخػرً  ها قبؿى  ٌهزي  ا كجبى هى ، ٌذا كا 

ػػػ ،هىػػػً (رسػػػائؿ) ػػػٍي اجتهاعي  ، كاهتىػػػعى الجهػػػعً  ألػػػؼً  بعػػػدى  هفػػػردةه  ألػػػؼه  ا كقػػػعى لهَّ ػػػا لً هى اهى
 ال يخفػػػِ، كحػػػػذؼي  (7)

ًً  يقمػػبي  كلػػـ يكػػف لٍػػا أ ػػؿه  ،إلػػِ قمبٍػػا ، كاحتػػيبى الجهػػعً  ب ػػيغةً  (9)ًً إلخبلًلػػ (8)ٍهايإحػػد ا ٍىػػقمبي  كجػػبى  إليػػ
 عمػػِ ذلػػؾى  (زئكعجػػا ،(11)حائؼ ػػ) بػػابي  حهػػؿى  ّـَ ا، ثيػػٍىػػهػػف هخرجً  (10)  لككىٍػػاإليٍػػا ا أقػػربي ٍىػػألىَّ   ٌهػػزةن 
ًً   البػػػابً  ػػػٍي كألىَّ ، كالهػػػدِّ  فػػػي الزيػػػادةً  (رسػػػالة) بػػػألؼً  (كعجػػػكز ، ػػػحيفة)ي هػػػدتً  لشػػػب لٍهػػػا فػػػي  حػػػظَّ  ا الهى
ػػػذا بخػػػبلؼً  ،الحركػػةً   ًي ، كأ ػػػمى الكمهػػػةً  فػػػي هفرديٍهػػػا عػػػيفي  العمػػػةً  حػػرؼى  ألفَّ  ( ايشعىػػػكهى  ،ـاكً قىػػػهى ) بػػػابً  ٌك
 أكلِ. ًً إلِ أ مً  يي ردُّ  كافى  التكسيرً  ألؼً  بعدى  ًً لكقكعً  ًً إلِ تحريكً  فمها احتيبى  ،أعؿَّ  (12)ًي ، إال أىَّ الحركةي 

   [باليمزً  (13)(معائش) اءى قىٍكليوي: ]كج

                                                             
، كهعايش( رغـ أىً هف بػاب هسػاجد  ألفَّ الٍهػزة فيػً أ ػمية، بيىهػا قمػب (1 ( لـ يقمب حرؼ العمة ٌهزة في )هقاـك
ي )رسائؿ، كعجػائز، ك ػحائؼ(  ألفَّ األلػؼ فيػً زائػدة، كجػاء الٍهػزة فػي )هعػائش( عمػِ الشػذكذ، كلػـ يثبػت فػي ف

 (.494-2/493القراءات السبع. اليزدم، شرح الشافية )ج
ًفػػي قىٍسػػكر: قسػػاكر كى (2 ػػٍدكؿ: جػػداكؿ كى ٌيػػكى زىاًئػػد فقكلػػؾ ًفػػي جى ػػا كىػػافى هتحٌركػػا ًفػػي اٍلكىاًحػػد كى ًفػػي ًعٍثيىػػر: ( ح ... كأىٌهػػا هى

ذىًلػػؾى  ػػٍرؼ ًفػػي اٍلجهػػع كى عثػػاير ... فػػًإف جهعػػت اٍسػػهنا عمػػِ أىربعػػة كثالثػػً حػػرؼ لػػيف زىاًئػػد سىػػاكف فًإىَّػػؾ تٍهػػز ذىًلػػؾ اٍلحى
اًئزح. الهبرد، الهقتضب )ج ًفي عىجيكز: عىجى  (.1/122قىٍكلؾ ًفي ًرسىالىة: رسائؿ كى

رم، ال(3  (.2/791 حاح )ج( القسكر: األسد، كالرهاة هف ال ياديف. الجٌك
 ( في )ـ(: )ككذا الباقي هف(.(4
 ( في )ط(: )طكيـ(، كالطريـ: ليس أحد جعؿ الطريـ السحاب إال رؤبة، فإىًَّ قاؿ:(5

 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍىبثً  الطِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍريىـً  هكفٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 (.291كسائر الىاس قاؿ: الطريـ: العسؿ، كالطريـ: الرجؿ الطكيؿ. ابف خالكيً، ليس في كبلـ العرب )ص 

ا–(، كأشار إليٍا 301ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((6  (.112في اإليجاز )ص -أيضن
 ( في )ـ(: )كها(.(7
ي ساقطة في )ـ(.(8  ( في )ط(: )إحداٌها(، ٌك
 في )ـ(: )إخبللً(. ((9

 ( )لككىٍا(: ساقط في )ط(.(10
 ( في )ط(: ) فائح(.(11
 في )ـ(: )أىا عمِ(. ((12
لىقىدٍ ﴿كردت في قكلً تعالِ:  ((13 عىٍمىا اأٍلىٍرضً  ًفي هىكَّىَّاكيـٍ  كى كفى  ها قىًميبلن  هىعاًيشى  ًفيٍا لىكيـٍ  كىجى [، 10]األعرؼ: ﴾تىٍشكيري

عىٍمىىا﴿كفي قكلً تعالِ:  ٍىا لىكيـٍ  كىجى ا قىًميبلن  هىعىاًيشى  ًفي كفى  هى  [.10]الحجر:  ﴾تىٍشكيري
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ػػارً خى  هػػف ركايػػػةً  عػػػف ىػػافعو  (1)ذلػػؾى  اشػػتٍرى  ػػك غمػػػطه (2)ةى جى فػػػي  الحمبػػيُّ  ، قػػػاؿى (3)الىحػػكييف عىػػدى  ، ٌك
ػػ–بٍػا  ، كقػػرأى عػػف ابػػف عػاهرو  بػػؿ ركيػتٍ  كلػػـ يىفػرد بٍػػا ىػافعه  :(4)إعرابػً ، عمػػيٍّ  بػػفي ب/ 181/ؽ زيػدي  -اأيضن

   .(6)، كاألعرجي (5)كاألعهشي 

                                                             
 كال ػحيح ،هٍهػكزة ههػدكدة( هعػائش) ىػافع عف خارجة كركل ،ٌهز بغير (هىعاًيشى ) قرأ كمٍـقاؿ ابف هجاٌد: ح ((1
 بػػف كزيػد ٌرهػز، بػف الػرحهف عبػد كشػيخً األعػرج عػف ركيػت فقػد - أيضػا - ىػافع غيػر كركاٌػا ،سػبعية قػراءة ٍػاأىَّ 

ك بالياء هعايش: الجهٍكر قرأح، كقاؿ أبك حياف: حعاهر كابف كاألعهش، عمٌي،  ٌي الهفرد في الياء ألف  القياس ٌك
ىها فتٍهز زائدة ال أ ؿ  كخارجػة كاألعهػش عمػي بف كزيد األعرج كقرأ  حيفة، في  حائؼ: ىحك الزائدة تٍهز كا 
ػـ رككي لكػىٍـ ،بالقيػاس كليس بالٍهزة هعائش: ركاية في عاهر كابف ىافع عف ح. ابػف هجاٌػد، قبكلػً فكجػب ثقػات ٌك

 (.5/15البحر الهحيط في التفسير )ج(، كأبك حياف، 278السبعة في القراءات )ص
ٌػػ( خارجػػة بػف ه ػػعب، اإلهػاـ، العػػالـ، الهحػدث، شػػيخ خراسػاف هػػع إبػراٌيـ بػػف طٍهػػاف، 168( ابػف خارجػػة)ت(2

الضبعي، السرخسي. ارتحؿ كأخذ عف: عهرك بف ديىار، كزيد بػف أسػمـ، كبكيػر بػف األشػب، كطبقػتٍـ.  أبك الحجاج
: قػاؿ ،يحيػِ بػف يحيػِ عػف هسمـ، ركل .كجهاعة غىجار، هكسِ بف كعيسِ هٍدم، بف الرحهف حدث عىً: عبد

أخػذ  .األحاديػث تمػؾ ىعػرؼ كىػا فإىػا غياث، عف يدلس كاف ها إال حديثً هف ىىكر كلـ عىدىا، الحديث هستقيـ ٌك
كستيف القراءة عف ىافع كأبي عهرك، كلً شذكذ كبير عىٍها لـ يتابع عميً. قاؿ كلدي ه عب: تكفي أبي سىة ثهاف 

(، كابػػف الجػػزرم، غايػػة الىٍايػػة فػػي 7/28كهائػة، كلػػً ثهػػاف كسػػبعكف سػػىة. اىظػػر: الػػذٌبي، سػير أعػػبلـ الىػػببلء )ج
 (.1/269طبقات القراء )ج

ىهػا إليٍػا، يمتفػت فػبل، خطػأ فٍػي بػالٍهز (هعػائش): الهديىػة أٌؿ هف قرأ هف قراءة فأهاقاؿ الهازىي: ح ((3  أخػذت كا 
ػا أحػرؼ كلػً، العربيػة هػا يػدرم يكػف كلػـ ىعػيـ، أبػي بػف ىافع عف ح. ابػف جىػي، الهى ػؼ، ٌػذا هػف اىحػكن  الحىنػ يقرٌؤ

 (.1/307شرح كتاب الت ريؼ ألبي عثهاف الهازىي )ج
 (.5/258السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج ((4
هحهػد، الهمقػب بػاألعهش: تػابعي، ٌػ( سميهاف بف هٍػراف األسػدم بػالكالء، أبػك 148 -ٌػ 61( سميهاف األعهش)(5

 هشٍكر. شػيخ اإلسػبلـ، شػيخ الهقػرئيف كالهحػدثيف، أبػك هحهػد األسػدم، الكػاٌمي هػكالٌـ، الكػكفي، الحػافظ. أ ػمً:
ًً  بقرية كلد: فقيؿ. الٌرمٌ  ىكاحي هف  عاشػكراء يػـك كذلؾ -عىً ا رضي– الحسيف قتؿ يـك طبرستاف أعهاؿ هف أيهِّ
 رضػي – أيبػي بػف ا عبػد كعػف، هالػؾ بػف أىػس عػف ركل. طفػبلن  الككفة إلِ بً كقدهكا(، ٌػ61)كستيف إحدل سىة
ػػا كػػاف. الككفػػة فػي ككفاتػػً كهىشػػأي - عىٍهػا ا  قػػاؿ حػػديثنا، 1300: ىحػػك يػركم كالفػػرائض، كالحػػديث بػالقروف عالهن

 السػبلطيف يػر لػـ: قيػؿ(: ٌػػ902ت)السػخاكم كقػاؿ. ال الح كالعهؿ، الىافع العمـ في رأسنا كاف(: ٌػ748ت)الذٌبي
، الخطيػب: البغػدادم: اىظػر. كفقػري حاجتػً شػدة هػع األعهػش هجمػس فػي هػىٍـ أحقر هجمس في كاألغىياء كالهمكؾ

 (.6/344(، كالذٌبي، سير أعبلـ الىببلء )ج9/13تاريخ بغداد )ج
 حػافظ،: باألعرج عرؼ ٌشاـ، بىي هكالي هف داكد، أبك ٌرهز، بف الرحهف عبد( ٌػػ117ت)األعرج ٌرهز ابف ((6

 عىػػً حػػدث كجهاعػػة، بحيىػػة بػػف ا كعبػػد الخػػدرم سػػعيد كأبػػا، عىػػً كأخػػذ ٌريػػرة أبػػا أدرؾ. الهدىيػػة أٌػػؿ هػػف قػػارئ،
ػػرم ػػا ثبتنػػا ثقػػة ككػػاف. كوخػػركف، لٍيعػػة بػػف ا كعبػػد، سػػعيد بػػف كيحيػػِ، كيسػػاف بػػف ك ػػالح، الزىػػاد كأبػػك، الٌز  عالهن
ك، هقرئنا  اإلسػكىدرية بثغػر رابػط. ثقػة العمػـ، كافػر العػرب، بأىسػاب خبيػرنا ككػاف. كالسػىف القػروف فػي بػرز هف أكؿ ٌك
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ٍن  ٌذي الياءً  قمبى  إفَّ : (1)الػػػفػػػراءي  كقاؿى  ف كافى  ،قد جاء ( حيفة) ا لٍا بياءً تشبي  .قميبلن  كا 

اًكب (3): ]فقياسو أف يبقى[(2)قىٍكليوي   (.كيقاؿ: )هى ى

ػػػ– كردتٍ  ا[ىىػػػقىٍكليػػػوي: ]لكػػػف التزمػػػكا ىمزى  ػػػفػػػي كبلهً  -اأيضن عمػػػِ  ٌهػػػزو  هػػػف غيػػػرً  (4)ـ بػػػالكاكً ًٍ
ها. (6)كأبك حيَّاف (5)القياس، حكِ ذلؾ ابف هالؾ  كغيٌر

ػػايب( التػػزـى ٌهػػزةن  قىٍكليػػوي: ]تنبيينػػا إلػػت[ ًي أفَّ )هى ى ٍنػػحا ػػمي ال  (،ةمىػػعً فٍ هي ) جهػػعي  ًي عمػػِ أىَّػػ (7)اتىبي
 الػكاكي  أبػدلتً  ا، فمهػا كسػرى ه ػححن  ف يجهػعى أ ًً في هثمً   الفاعؿً  اسـً  جهعً  قياسى    ألفَّ (مةعً فٍ هى )كال  (مةعى فٍ هى )

ٍنػػػا ا عيىنػػػٍىػػػهػػػع ككىً  ػػػذا العػػػذري ًً أ ػػػمً  ا عمػػػِ هخالفػػػةً تىبي  يجهعػػػ (كهسػػػائؿ ،(9)ر)هىػػػائ (8)ِ فػػػيال يتػػػأتَّ  ، ٌك
ف كردى شذكذن  بالٍهزً  -اأيضن – كقد جاءى  (،كهسيؿ ،(10)رة)هىا ك  (رئً اىى هى )في  األ ؿي  ا كا   .(11)(راكً ىى هى )ٌك

 .[يً إلِ وخرً  (كفى اىي كحسَّ  ،ابكفى شرَّ )ىحك ] :(13)ًً في قكلً  [ا مرَّ مى : ]لً (12)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

ة، البركات أبك: األىبارم: اىظر. بٍا كهات هدة،  الحفػاظ تػذكرة، كالػذٌبي(، 24ص) األدبػاء طبقات في األلباء ىٌز
 (.3/340(، كالزركمي، األعبلـ )ج1/75)ج
 (.1/373( الفراء، هعاىي القروف )ج(1
 في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كيقاؿ: ه اكب(.( ساقط (2
قػػػكؿ ابػػػف الحاجػػػب: حكالتػػػـز ٌهػػػزة ه ػػػائب(، شػػػرح الجػػػاربردم: القيػػػاس أف ال تقمػػػب الػػػكاك ٌهػػػزة  ألىٍَّػػػا عػػػيف  ((3

ٍنػا عمػِ أىَّػً  ػا تىبي الكمهة، كلي قبؿ األلؼ كاك كال ياء، فقياسً أف تبقِ، كها في هقػاـك كهعػايش، لكػف التزهػكا ٌهٌز
ٍفًعمػة، بػؿ هيٍفًعمػة، فاأل ػؿ: هيٍ ػًكبىة، ىقمػت حركػة الػكاك إلػِ ال ػاد، كقمبػت يػاء  لسػككىٍا، ليس جهػع هى  ٍفعىمػة، كال هى

ا، كيقػاؿ فيػً: ه ػيبات،  كاىكسار ها قبمٍا، كاحتيب لٍذا التىبيً  ألفَّ قياس اسـ الفاعؿ في هثمػً أف يجهػع ه ػححن
التكسير. ابف الحاجب، الشافية فػي عمهػي ال ػرؼ كالخػط لها هرَّ في الجهع أفَّ هكـر استغىي فيً بالت حيح عف 

 (.294-2/293(، كشاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج100)ص
ػػح ((4 هػػكا ٍػػـأىَّ  كذلػػؾ هػػىٍـ، غمػػطه  ًفإىَّػػ ،ه ػػائب :قػػكلٍـ افأهَّ ىَّ  ،فعيمػػةه  ه ػػيبة أفَّ  تٌك : قػػالكا كقػػد. هفعمػػةه  ٌػػي هػػاكا 

 (.4/356ه اكبح. سيبكيً، الكتاب )ج
 (.114( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(5
 (.4/271أبك حياف، تفسير البحر الهحيط )ج ((6
 ( في )ـ(: )تىبيً(.(7
ك هىاكر، قكلً: ]إف كاف اسهنا ىحك )طكبِ([ كهسايؿ جهعي ...(.(8  ( في )ؾ(: )هىاير، ٌك
 ؾ(، ك)ط(: )ضهائر(.( في )(9

 ( في )ؾ(، ك)ط(: )ضهارة(.(10
 (.328(، كالثهاىيىي، شرح الت ريؼ )ص3/147اىظر: ابف جىي، الخ ائص )ج ((11
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )إلِ وخًرًي[.(12
 (.76( ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص(13
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 (ِبى كٍ طي ػ)ًبػ عمػِ التهثيػؿً  (الطالػبً  بغيػةً )فػي  اقت ػرى  [(ىبى كٍ طيػ)ا نحػك اسػمن  : ]إف كػافى (1)قىٍكليوي 
ػك  :، قاؿى في الجىةو  ا لشجرةو اسهن  ػ :، قػاؿى لػً فػي األسػهاءً  ، كال ىظيػرى هػف الطيػبً  (ِمىػعٍ في )ٌك  ِ(سىػكٍ الكي )ا كأهَّ

ػ ،اكيسنػ لػدىيا أك آلخػرةو  ًً في عهمً  الرجؿي  هف كاسى  ،تفضيؿو  أفعؿي  ،ثِ األكيسً أى (2)ًي ألىَّ   ف فةه  ، كال ؼى ذً حي
ػػػػػكٍ كي ) :يقػػػػػاؿي   عػػػػػف ىقػػػػػبلن  ًً فػػػػػي شػػػػػرحً  (3)اىتٍػػػػػِ. كتبعػػػػػً الشػػػػػريؼي  .كاإلضػػػػػافةً  كالػػػػػبلـً  األلػػػػػؼً  بػػػػػدكفً  (ِسى

 .(4)(ال حاحً )

لػِ الجػػكابً  ػػ كا  هػػا إف كػافى ] :(5)ًً بقكًلػػ الشػػارحي  أشػارى  يي ا ذكػػرى عهَّ  ، كحا ػػؿي [لػػخإ ا ال ػػفةى هى ٍي أ ػػمي  ٌك
ا ىظػػرن  ،الحاليػػةً  االسػػهيةً  باعتبػػارً  ، كهػػا ذكػػري اله ػػىؼي إلػػِ األ ػػؿً  إشػػارةه  (ال ػػحاح)هػػا فػػي  أفَّ  التكفيػػؽً 
ػػػًٍ لجرياىً  ًً  عىػػػدى  ًي كهؤىثيػػػ (أفعػػػؿ هػػػف)كى  :(6)ػػػػػافى أبػػػك حيَّ  قػػػاؿى  ،ل األسػػػهاءً رى ٍجػػػا هي هى يػٍػػػػ سػًػيػػبىػػكى

ـي  (7)  حكهٍهػػػا حكػػػ
 (كاألخيػػػػػرس، األطيػػػػب، كاألكػػػػػي) هؤىثػػػػػاتي  (كالككسػػػػػِ، كالخػػػػكرل ،الطػػػػػكبِ) جهعػػػػتً  ، كلػػػػػذلؾى األسػػػػهاءً 

هػع  (كأفاكػؿ ،أفكػؿ)، ىحػك كاألسػهاءً  (أفاعػؿ)عمِ  ا جهعتٍ ٍى ا كأهثالى ٍى يعىي أىَّ  ،األسهاءً  جهعى أ/ 181/ؽ
 .عميًً  (كحهراء ،أحهر)ىحك  جهعً  اهتىاعً 

  .اٍى ها قبمى  لكف يكسري  ا[كاكن  هي ياؤي  (8)قىٍكليوي: ]فَل يقمبي 

                                                             
ف  -اسهنا–تقمب ياء )فيٍعمىِ(  ((1 هػا كا  كػاف أ ػمٍها ال ػفة كاكنا كػ)طيٍكبىِ، ككيٍكسىِ(، هػؤىثتي )أطيػب، كأكػيس(، ٌك

لكىٍَّهػا جاريػػاف هجػػرل األسػػهاء  ألىٍَّهػػا ال يككىػػاف ك ػػفيف بغيػػر ألػػؼ كالـ، فأجريػػا هجػػرل األسػػهاء التػػي ال تكػػكف 
ا إذا كاىت  فة، فبل تقمب ياؤي كاكنا، لكف يكسر ها قبمٍا، فتسمـ الياء، ىحك: هشية ًحٍيكىِ، يقػاؿ: حػاؾ   فات، أهَّ

[  أم: قسػػػهة جػػػائرة، هػػػف ضػػػازي يضػػػيزي، 22]الػػػىجـ:  ﴾ًضػػػٍيزىل ًقٍسػػػهىةه  ﴿شػػػي، كالرجػػػؿ: إذا حػػػرؾ هىكبيػػػً فػػػي اله
ػٍيزل(، كحكهػػكا بأىٍَّهػا )فهٍعمىػػِ( بالضػـ  ألىَّػػً لػـ يكجػػد ًفٍعمىػِ فػػي ال ػفات إال ًعٍزٌىػػِ، ككجػػد  يكػػِ، كضي كأ ػمٍها: )حي

ٍبمىِ، كفيٍضمىِ(، ككذلؾ بػاب ًبػٍيض، كأ ػمٍا بيػٍيض كػأحه ٍهػر، فقمبػكا الضػهة كسػرة  لتسػمـ فيٍا فهٍعمِ كثيرنا كػ)حي ر كحي
الياء، كعدلكا عف تغير الحرؼ إلِ تغيير الحركة  ألفَّ الجهع ثقيؿ، فٍك أكلِ بػالتغير، فٍػك األسػٍؿ. ركػف الػديف، 

-2/494(، كاليػػػػزدم، شػػػػرح الشػػػػافية )ج3/143(، كالرضػػػػي، شػػػػرح الشػػػػافية )ج780-2/778شػػػػرح الشػػػػافية )ج
495.) 

 ( )هف(: زائد في )ـ(.(2
 (.2/779( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
رم، ال حاح )ج(4  (.3/972( الجٌك
 (.295-2/294( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(5
 األسػهاء حكػـ حكهٍػا سػيبكيً عىػد كهؤىثػً هػف، أفعػؿ ككف كفيبعد ذكر كبلـ أبي حياف، قاؿ ىاظر الجيش: ح ((6

 شػػراح قالػػً هػػا عمػػِ كالكقػػكؼ ذلػػؾ فػػي التثبػػت إلػػِ كيحتػػاج ا،هطمقنػػ األسػػهاء بحكػػـ لٍػػا الحكػػـ هػػف يمػػـز كال ىظػػر،
 (.10/5078الكتاب في ٌذا الهكضعح. ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج

 (.2/24سيبكيً، الكتاب )ج ((7
 ( في )ؾ(: )تقمب(.(8
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ًً  فػػي كػػبلـً  ٌػػذا ٌػػك الهشػػٍكري  يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
ًي  (3)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  ، قػػاؿى (2)الىحػػكييفى  هػػفى  يً كغيػػرً  (1)  :(4)كابىػػ

ـي  ،كسػػرةن  الضػػهةى   ػػفة أف تبػػدؿى  (ِمىػػعٍ في ) عػػيفً  (5)فػػي يجػػكزي  اءي يػػال فتسػػم
ـى أى ك  ،(6)  اليػػاءى  فتقمػػبي  الضػػهةي  ف تسػػم

 .أكثري  كاألكؿي  :أخرل، قاؿى  الزىةً  رعايةً  ، كبيفى تارةن  يً عمِ هذكرً  ًً حهمً  ا بيفى ترديدن  :يي كلدي  ا، قاؿى كاكن 

 .(يبي طً يى  ،طابى )هف  لمهذكرً  (أطيبي )، كلمهؤىثً  التفضيؿً  اسـي  [(ىبى كٍ طي ): ]نحك (7)قىٍكليوي 

 .(ةاسى يى كً  ،يسي كً يى  ،كاسى )هف  لمهذكرً  (أكيسي )، كلمهؤىثً  التفضيؿً  اسـي  [(ىسى كٍ كي )قىٍكليوي: ]كى 

 .األحكاؿً  في جهيعً  ا استمزها الك فيةى ك فيف هطمقن  اكلك كاىى  [كصفيفً  قىٍكليوي: ]ال يككنافً 

ًً  إذا حرؾى  [الرجؿي  قىٍكليوي: ]حاؾى   .(8) حاح. في الهشيً  بيف رجميًً  بى ، كفحَّ هىكبي

 .(9)( هحركناافي كى يى الحى ) ، كاله دري (بى رى ضى ) ٌك هف بابً  [الرجؿي  قىٍكليوي: ]حاؾى 

، ٌػذيفً  غيػري  ال ػفاتً  فى ًهػ لـ يأتً  :ـٍي بعضي  قاؿى ) :(10)الػػهػػرادمُّ  قاؿى  [(لزى يٍ ضً  قسمةه )قىٍكليوي: ]كى 
 كػػبلـً  ظػاٌري  :(11)الػػتسػػػٍػػػيػػػؿً  فػي شػرحً  قػاؿى  ًي ، فإىَّػػػػافى ا حيَّ أبىػ الشػيخى  يريػدي  ًي ككأىَّػ .(لزى يٍ كًضػ ،ِكىػيٍ حى )عىػي ي

 هىػػً إال اهػػرأةن  لػػـ يػػذكٍر  ايي ، كعمػػِ هػػا قررىىػػعيىػػً يػػاءه  (12)التػػي ِ(مىػػعٍ الفي )فػػي  كثيػػره  ال ػػفةى  أفَّ  اله ػػىؼً 
ػػػيٍ حى  ف ًهػػػ كثيػػػرو  ابػػػفي  كبػػػً قػػػرأى  ،(14)بػػػالٍهزً  (13)(ضػػػيزل) جػػػاءى  قػػػد ًي ل، اىتٍػػػِ. عمػػػِ أىَّػػػزى يٍ ًضػػػ ِ، كقسػػػهةن كى

                                                             
 (.4/364( سيبكيً، الكتاب )ج(1
(، كالجرجػػػػاىي، الهفتػػػػاح فػػػػي 3/267(، كابػػػػف السػػػػراج، األ ػػػػكؿ فػػػػي الىحػػػػك )ج1/168الهبػػػػرد، الهقتضػػػػب )ج ((2

 (.5/383(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج111ال رؼ )ص
 ( قاؿ ابف هالؾ في األلفية:(3

فٍ  ٍيىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  كىا  ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفنا ًلفيٍعمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ عى  كى
 

ٍىٍيفً  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاؾى   ٍيـٍ  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكىٍج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍى  ييمفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ عى
 (.77األلفية )صابف هالؾ،  

 (.605( ابف الىاظـ، شرح ابف الىاظـ عمِ ألفية ابف هالؾ )ص(4
 ( )في(: ساقط في )ط(.(5
 ( في )ط(: )التاء(.(6
 (. حاح. الهشيً  فيساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((7
رم، ال حاح )ج(8  (.4/1582( الجٌك
 ( )هحركنا(: ساقط في )ط(.(9

 (.3/1592كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج( الهرادم، تكضيح الهقا د (10
 (.10/5078ج) الفكائد تسٍيؿ بشرح القكاعد تهٍيد الجيش، ىاظراىظر:  ((11
 ( في )ـ(: )الذم(.(12
 ( في )ـ(: )ضفرل بالضـ(.(13
عرابػػػػً )ج(14 (، كالسػػػػهيف الحمبػػػػي، الػػػػدر اله ػػػػكف فػػػػي عمػػػػـك الكتػػػػاب الهكىػػػػكف 5/73( الزجػػػػاج، هعػػػػاىي القػػػػروف كا 
 (.2/779كركف الديف، شرح الشافية )ج(، 10/96)ج
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. قػاؿى  فيحتهػؿي  ،اا كجكرن ظمهن  ًي إذا ىق ً حقَّ  (:يزي أضٍ يى  ،يزى أى ضى ) ػك األقػربي  (:بغيػة الطالػب)فػي  حيىئػذو أف  ٌك
ف لػػـ يكػػف هػػف أ ػػكؿً هخففنػػ بالكسػػرً  (ِمىػػعٍ فً ) ،ل باليػػاءً زى يٍ ًضػػ يكػػكفى  ػػكمِّ  القػػراءً  ا هىػػً، كا  ٌػػذي  هثػػؿً  ـ إبػػداؿي ًٍ
ػػ) ًي أ ػػمى  فَّ إ بػػالٍهزً  (لزى يًضػػ) لػػـ ال قيػػؿى  :فػإف قيػػؿى  ،بٍػػا (1)اأك فقػػر  التزهػػتٍ  ا لغػػةه ٍىػػلكىَّ  ،يػػاءن  الٍهػزةً   (لزى كٍ ضي
ُـّ  إذ ال يسػتثقؿي  ،ٌىا لمتغييػرً  ال هكجبى  ًي أجيب بأىَّ  ،فيٍا هع الياءً  كها قيؿى  ،األفن  فكسرتٍ  ،بالضِـّ  هػع  الضػ
ػ– كيحتهػؿي  ،السػاكىةً  اليػاءً  (2)هػع ًاستثقال الٍهزً  ػ) ًي أ ػمي  أف يكػكفى  -اأيضن  ب/181/ؽ فكسػرتً  (،لزى كٍ ضي
 .هع الكاكً  (3)ثقيمةه  الضهةى  ألفَّ   الضادي 

ػ– جػاءى  [(يزي ًضػيى  ,ضػازى )ف قىٍكليوي: ]ًمػ ػ ،اهتعػدين  -اأيضن ػيى ، كى (4)يي يزي ًضػيى  ،ًي قَّػحى  يي ازى ضى ػقى ىى  :يي كزي ضي  ًي  ى
 .  ًي سى خى كبى 

 ًي ألىَّػػ ( لرى كٍ ذً ػ)ًبػػ فػػبل ىقػػضى  ،الهفػػردةى  يريػػدي  [فػػي الصػػفاتً  (فعمػػى) لػػـ يكجػػدٍ  (5)نَّػػوقىٍكليػػوي: ]أل 
 ألىٍها جهعاف.  (8)(ِمى جٍ حً )كال  (7)(ِبى رٍ ظً ػ)، كال بً (6)ه دره 

ًً  [(9)(ىىن زٍ عً )قىٍكليوي: ]إال  يػٍػ ػ–، كحكػِ يي غيػري  (10)كحكايي  ،لـ يذكري سػًػيػػبىػػكى  ،(11)ِمى عٍ ًسػ اهػرأةن  -اأيضن
 .((12)ةه بلى عٍ كسً  ،اةه ٌى زٍ عً )فيٍها  الهشٍكرى  بأفَّ  كأجيبى 

                                                             
 ( في )ط(: )فقرؤا(.(1
 ( )هع(: ساقط في )ؾ(.(2
 في )ـ(: )ثقيؿ(. ((3
 ( في )ؾ(: )لغيرة(.(4
 ( في )ؾ(: )ال(.(5
 ( )ه در(: ساقط في )ـ(.(6
ٍىا: الًظٍربىِ كالًظٍربىاف. ابف دريد، جهٍرة (7 هع ة، كىجى  (.316المغة )ص( الظرباف: دكيبة هيٍىًتىىة الرَّاًئحى
ًبػًدي (8 ًي هيٍعتىػًدؿه، كاٍبػًتبلعي ًىٍ ػًؼ ًهٍثقػاؿو هػف كى يىٍىفىػعي ( الًحٍجمىِ، كًدٍفمىِ: اسـه لمجهًع، كال ىىظيرى لٍا ًسكىل ًظٍربىػِ، كلىٍحهػ

. الفيػػر  ػػرى ٌٍفى ًجػػٌدان، كييقىػػػكِّم البى ى ػػرَّةن ييػػذىكِّي الػػػًذ ٍٍرو هى ػػػ ًتػػػً كػػؿَّ شى ػػٍرعى، كاالٍسػػًتعاطي بهىرارى كز أبػػػادم، القػػاهكس الهحػػػيط ال َّ
 (.982)ص

رم، ال ػػحاح (9 : ال يىٍطػػرب لمٍَّػػًك كيبعػػد عىػػً. كالجهػػع عػػزاي. الجػػٌك فه ػػِ(: سػػاقط فػػي )ـ(. كًعٍزٌنػػِ هىػػكَّ ( )إال عٌز
 (.6/2240)ج
(، كالسػهيف الحمبػي، الػدر ال ػهكف فػي عمػـك الكتػاب 2/1188( اىظر: العكبرم، التبيػاف فػي إعػراب القػروف )ج(10

 (.8/152(، كأبك حياف، تفسير البحر الهحيط )ج10/95الهكىكف )ج
 ( في )ـ(: )سفمِ(.(11
 ( في )ـ(: )حجبلة(.(12
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ػ) فػي جهػعً  سهعى  [(يضو بً ) بابي  قىٍكليوي: ]ككذلؾى   بقمػبً  (طكٍ عيػ)، كى عمػِ القيػاسً  (طيٍ ًعػ) (1)(طو ايً عى
 .(2)أبك عبيدةى  حكايي  ،اشذكذن  ياءن  الكاكً 

يػٍػػػػوً (3)قىٍكليػػػوي  ًو  ،األكثػػػركفى  ًي حى  ػػػحَّ  ي[الثػػػانً  القيػػػاسي  :(4): ]فقػػػاؿ سػًػيػػبىػػكى  :كاسػػػتدلكا لػػػً بأكجػػػ
ا، هحركنػ كالعػيسي  العيسػةً  بػيفى  أبػيضي  :أم ( أعػيسي  جهػؿه ) :، كهػف قػكلٍـبهٍهمتيفً  العيسةي  :ا: قكلٍـٌى أحدً 

ًي  ـه  العيسػػػةى  أفَّ  كالتكجيػػػ ِـّ  (ةو مىػػػعٍ في )عمػػػِ  ًي ككىيػػػ فيجػػػبي  ،كفعػػػبلءى  هىػػػً عمػػػِ أفعػػػؿى  ، الك ػػػؼي لمػػػكفً  اسػػػ  بالضػػػ
ـى  العػػيفى  أفَّ  :الثالػػث ،يكسػػيأتً  (،بيػػعهى ) :قػػكلٍـ :ي، الثػػاىً ةً رى ٍضػػكالخي  ةً رى هٍ كػػالحي   فأبػػدلتً  ،الػػبلـً  لٍػػا بحكػػـً  حكػػ

 .البلـً  (5)ألجؿً  ا كها أبدلتٍ ٍى ألجمً  الضهةي 
ػػٌػػك هً  [الشػػاعرً  عميػػو قػػكؿي  ]كأكردى قىٍكليػػوي:  ػػ– كاسػػتدؿى  ،(6)بػػً األخفػػػػشي  ا اسػػتدؿى هَّ  بػػأفَّ  -اأيضن

فػي  الهتطػرفيفً  كالكاكيفً  ،في الهفردً  ال يقمبي  فيً ها يقمبي  ا كجدىا الجهعى ألىَّ   عمِ الجهعً  ال يقاسي  الهفردى 
فٍػػك أدعػػِ  ،الهفػردً  فى ًهػػ أثقػؿي  الجهػػعى  ، كبػأفَّ (8)ا(تىػػعى ) ه ػػدري  ٌي(ًتػعي ) (7)دكفى  (،جػػاثى ) جهػعي  ٌي(ًثػػجي ) ىحػكً 

   .إلِ التخفيؼً 

                                                             
ُـّ الطػػػاء، (1 ػػ ، كقػػػد تيضى ، كعيػػكطىطه، كفيكفىػػؿو ، كًعػػػيطه، كًهيػػؿ، كعيػػيَّطه، كريكَّػػػعو ( فػػي )ـ(: )غػػايط، غػػػيط(. عيػػكطه، كسيػػكدو

 : . كقالكا: عاًئطي ًعيطو كعيكطو كعيكطىطو هيبالىغىةن. كالعاًئطي هف اإًلًبًؿ: ها أيٍىًزمى عميٍا فمـ تىٍحًهٍؿ، كقد اٍعتىاطىػٍت، كًعيطىاته
ي هيٍعتاطه. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص  (.679ٌك

رم، ال حاح )ج(2  (.3/1145( الجٌك
ا أك  ػػفة، كغيػػر )فيٍعػػؿ( جهعنػػا ههػػا عيىػػً يػػاء بعػػد ضػػهة، ف ((3 قػػاؿ سػػيبكيً: اختمػػؼ الىحػػاة فػػي غيػػر )فيٍعمىػػِ( اسػػهن

 تقمب الضهة كسرة  لتسمـ الياء  ألىًَّ أقؿ تغييرنا، كأكرد عميً قكؿ الشاعر: ]الطكيؿ[
كيٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم ًإذا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفىةو  دعى  ًلهضي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػهِّري   ػػػػػػػػػػػػػػػػؼى  حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػِ أيشى ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى  يىٍى ي رم السَّ  ًهئػػػػػػػػػػػػػػػػػزى

ٍفعيمة، هف ضفت الرجؿ ضيافة: إذا ىزلت عميً ضيفنا، أك هف أضفت هػف األهػر: أشػفقت هىػً، كالهػراد   كالهضكفة هى
ها تىزؿ هف حػكادث الػدٌر، كلػـ يقمبػكا فيٍػا الضػهة كسػرة بػؿ اليػاء كاكنا، كيػرل البيػت عمػِ ثبلثػة أكجػً: الهضػكفة، 

ب األخفػػش: القيػػاس األكؿ  أم: بقػػاء الضػػهة كقمػػب ، كهػػذٌفة، كأجػػاب سػػيبكيً عىػػً بأىَّػػً شػػاذكالهضػػيفة، كالهضػػا
ٍفًعمػػة(،  ٍفعيمػة، كهى ػػا )هعيشػة( فعىػد سػيبكيً يجػكز أف تكػكف )هى اليػاء كاكنا كهػا فػي )طػكبِ(، فهضػكفة عىػدي قيػاس، كأهَّ
ّـَ قمبػػكا الضػػهة كسػػرة، كعىػػد األخفػػش فٍػػي بالكسػػر  إذ لػػك كاىػػت بالضػػـ كاىػػت  ىقمػػت الضػػهة إلػػِ هػػا قبػػؿ اليػػاء، ثػػ

شػػاٌيف،  (، فػػإفَّ اليػاء قمبػػت كاكنا، كأجيػب بػػأفَّ اإلبقػاء كالقمػػب فػػي )طػكبِ( كػػاف لمفػرؽ بػػيف االسػـ كال ػػفة.)هعكشػة
 (.298-2/297هجهكعة الشافية )ج

 (.4/349سيبكيً، الكتاب )ج ((4
 ( )ألجؿ(: ساقط في )ؾ(.(5
(، كابػػػػف ع ػػػػفكر، 301-1/296(، كابػػػػف جىػػػػي، الهى ػػػػؼ )ج239-1/238اىظػػػػر: الهبػػػػرد، الهقتضػػػػب )ج ((6

 (.305الههتع الكبير في الت ريؼ )ص
 ( في )ـ(: )دكر عف(.(7
 ( في )ؾ(، ك)ط(.(8
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 .(2)إليًً  فبل يمتفتي  لمىصً  هعارضه  ا قياسه هى ٍي بأىَّ  عف ٌذيفً  (1)كأجيبى 
ػػػىى ) :فقػػػاؿى  [مرً يػػػزى مً  اؽي السَّػػػ ى ينصػػػؼى قىٍكليػػػوي: ]حتَّػػػ ػػػ (ًي فى  ى ( الهيػػػزري )، كى ًي ى ػػػفى  بمػػػ ى  (:يي رى  ى ىى ػ)كى

 .  (هىبرو ػ)كى  هٍهكزه  أ/182/ؽ
 .  ي ال األكؿً عمِ الثاىً  كالهعىِ في البيتً  منو[ : ]أشفقتي (3)قىٍكليوي 

 .الضادً  ككسرً  ،الهيـً  ٌك بفتحً  [(ةي يفى ضً المى )قىٍكليوي: ]كى 
يػٍػػػوً  (4)قىٍكليػػوي: ]كأجػػابى  فػػي  (6)يي ذكػػرى : (5)الزبيػػدمِّ  أبػػا بكػػرو  بػػأفَّ  أجيػػبى  [شػػاذٌّ  وي عنػػو بأنَّػػ سػًػيػػبىػػكى

 .الكاكً  هف ذكاتً  (7)العيفً  هخت رً 
 .(9)م: الهذٌبيفً أى  ؛: ]كعمييما[(8)قىٍكليوي 

فحيىئػذو  (،عٍيػبي تي ) ف ػارى  ،إلِ ها قبمٍا الضهةي  فىقمتً  (،عيي بٍ تي ) ًي أ مى  ألفَّ  [؛(عيٍ بً تي ) :قىٍكليوي: ]لقيؿى 
ًً  كهػػػا ٌػػػك هػػػذٌبي  الفػػػاءً  لسػػػبلهةً   كسػػػرةن  الضػػػهةي  إف قمبػػػتً  يػٍػػػػ ف قمبػػػتً ، (عٍيػػػبً تي )  ػػػارى  سػًػيػػبىػػكى ا كاكن  اليػػػاءي  كا 
 .(كعبي تي )  ارى   األخفػػشً  كها ٌك هذٌبي  الضهةً  لسبلهةً 

                                                             
 (.3/1590الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((1
رم:  ( حكِ(2  يساكم ال بً االستدالؿ كلكف، قاؿ ىاظر الجيش: هعيشة في هعكشة: يقكؿ هف العرب هف أفَّ األٌز

ـ عيشػػة،: يقكلػػكف العػػرب جهيػػع ألف يقاربػػً  كال بعيشػػة االسػػتدالؿ  أف فثبػػت هعكشػػة، ال هعيشػػة: يقكلػػكف كجهٍػػكٌر
بػداؿ العػرب، جهيػع اسػتعهمً هػا عمػِ هبىػي حكػـ اليػاء لتسػمـ  الهفػرد فػي كسػرة الضػهة إبػداؿ  حكػـ اكاكن  فيػً اليػاء كا 
رم، تٍذيب المغة كسيبكيً الخميؿ هذٌب الٌىاس  ٌححً كالذم. قاؿ أبك حياف: حشاذ قكؿ عمِ هبىي ح. اىظر: األٌز
 (.10/5076(، كىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج3/60)ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عمِ الثاًىي ال األكًؿ(.(3
 )كأجاز(.( في )ؾ(، ك)ـ(: (4
 أبك اإلشبيمي، األىدلسي الزبيدم هذحب بف ا عبيد بف الحسف بف هحهد( ٌػ379 - ٌػ316)الزبيدم بكر أبك ((5
 الحكػـ كطمبػً. إشػبيمية فػي كاشتٍر كىشأ كلد( الشاـ في) حهص هف سمفً أ ؿ. شاعر كاألدب، بالمغة عالـ: بكر
 كتػكفي فاسػتقر، إشػبيمية، قضػاء كلػي ثػـ( بػا الهؤيػد) ٌشػاهنا عٍػدي كلػي فيٍا فأدب قرطبة، إلِ( با الهستى ر)

 فػػي( العػيف هخت ػػر)ك(، العاهػة لحػف)ك(، كالمغػػكييف الىحػكييف طبقػات)ك الىحػػك، فػي( الكاضػح) ت ػػاىيفً هػف. بٍػا
ًبيدمُّ (. األبىية كتاب في سيبكيً عمِ االستدراؾ)ك، المغة . الػيهف فػي ق ػبة: الهكحػدة البػاء ككسػر الزام، بفتح: الزَّ
بىٍيػدمُّ  أٌهػا بىٍيػدو  إلػِ ىسػػبة: اليػاء بعػد هٍهمػة كبػػداؿ، الهكحػدة كفػتح، الػػزام بضػـ: الزُّ ، الحهػػكم: اىظػر. األىػدلس فػػي، زي

(، 3/412ج) اآلثػػػػار هعػػػػاىي رجػػػػاؿ أسػػػػاهي شػػػػرح فػػػػي األخيػػػػار هغػػػػاىي، كالعيىػػػػي(، 6/2519ج) األدبػػػػاء هعجػػػػـ
 (.6/82ج) األعبلـ، كالزركمي(، 4/417ج) الذٌب شذرات، العهاد كابف(، 1/84ج) الكعاة بغية، كالسيكطي

 ( في )ط(: )ذكر(.(6
 (.1/303الزبيدم: أبك بكر: هخت ر العيف )ج ((7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )كالثاىي ًعيىاذنا(.(8
ِـّ التػػاءيف هػػف البيػػع، قيػػؿ: تيًبٍيػػع بقمػػب ضػػهة اليػػاء(9 كسػػرة، كعىػػد  ( عمػػِ هػػذٌب سػػيبكيً إذا بىػػي هثػػؿ تيٍرتيػػب بضػػ

 (.2/496األخفش، قيؿ: تيبيكع، بقمب الياء كاكنا. اليزدم، شرح الشافية )ج
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ُـّ  [يػاءن  كي الكا بى مً : ]قي (1)قىٍكليوي  ال  أك ،األكلػيفً  كهػا فػي الهثػاليفً  ،األفنػ الػكاكً  بعػدى  هػف أف يكػكفى  أعػ
ك  األخيرً  كها في الهثاؿً   .  (ااذن يى عً )، كالثاىي (اهن ايى قً ) كاألكؿي  ،(2)في الهتفً  ثالثه  (اهن يى قً )كى  (،اهن يى قً )ٌك

ـى )قىٍكليػػوي: ]نحػػك  ػػايى قً  ,قػػا  (4)(رح الكافيػػةػػػػػش)فػػي  (3)-رحهػػً ا– هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  كفيهػػا اشػػترطى  [(امن
ـى )ىحػػك  ،اٌى بعػػدى  (6)األلػػؼً  كجػػكدي  (5)ًً ا عمػػِ فعًمػػه ػػدرن  ًً هػػع ككًىػػ فػػي الهفػػردً  يػػاءن  الػػكاكً  لقمػػبً  ػػاقي ،قػػا  (،اهن

ػيى قً ) كىحػكي  ،شػاذٍّ  غيػري  (الحكؿي ػ)كعميػً فىػ (،ااىقيػادن  ،اىقادى )كى  ػايى قً )ف ًهػ هق ػكره  (اهن ٌػذا  أكائػؿى  تي هٍ دَّ ، كقػد قىػ(اهن
ك هف كبلـً  ،ذلؾى  ها يكافؽي  الهكضكعً   .(7)عػػ ػػفػػكرً  ابفً  ٌك

ػػ): ](8)قىٍكليػػوي  (ؿي كى الًحػػ) [(الن كى ًحػػ ,اؿى حى
 َ ْ ﴿ تعػػالِ: اي  ، قػػاؿى إلػػِ هكضػػعو  ف هكضػػعو ًهػػ التىقػػؿي  :(9)

نَ  ُْ ٍَاْ  َْٔثغُ َُ    َػْى .(10)﴾ِح

ْار  تعػػػالى: ﴿ وي قىٍكليػػػوي: ]كمنػػػو قكليػػػ َُ َن ِماااْىُكْم لِااا ُْ َْٔه َٔرََضااالَلُ  (ااذن كى ًلػػػ) ي ى ػػػبً فػػػ[ (11)﴾االَاااِز
أك  ((13)هػىكـ تسػمبلن  يتسػممكفى ) إذ التقػديري  ،األكؿً  ف هعىػِ الفعػؿً ًهػ عمِ اله ػدرً  ًي أىَّ  :أحدٌا ،(12)كجٍافً 

 .  (هبلكذيف) :أم  الحاؿً  في هكضعً  ه دره  ًي أىَّ  :، كالثاىي(اذن اك لً  يبلكذكفى )

                                                             
(، ك)عػاذ،  ((1 تقمب الكاك الهكسكر ها قبمٍا ياء في اله ادر التي أعؿَّ فعمٍا، ىحك: )قاـ، قياـ، كًقيىـ( أ ػمً )قػـك

، بخػبلؼ الك  ػا  ػحَّ فػي عياذ( أ مً )عكذ(، كقكلٍـ: حاؿ حػكالن شػاذ، كالقيػاس: حػيبلن ػا، فإىَّػً لهَّ ذ لػكاذنا، كقػاـك قكاهن
 (.2/782ركف الديف، شرح الشافية )جالفعؿ  حَّ في اله در، كلك كاف هف الذ لقيؿ: لياذنا. 

 (.91ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((2
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(3
 قاؿ ابف هالؾ في كافيتً: ((4

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرن  إف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كاأللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

 اجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أك 
 ،ا ػياهن   اـ: ىحك ،هعبٌل  (ؿعى فى ) له درً  اعيىن  الكاقعة لمكاك - اأيضن  - اإلعبلؿ ٌذا كيجب: شرح الكافية في قاؿ 

 عػاج، ه ػدر ككػالعكج الهػريض، عػاد ه ػدر ككالعكد حاؿ، ه در كالحكؿ( فعؿ) كزف ها بت حيح كىٌبً: كقاؿ
. ابػػػف هالػػؾ، شػػرح الكافيػػػة اؿعىػػفى  عمػػِ يكػػػكف حتػػِ فيػػً األلػػػؼ بكجػػكد هشػػركط الهػػػذككر اله ػػدر إعػػبلؿ أفَّ  عمػػِ

 (.4/2111الشافية )ج
 )فعمِ(. )ـ(: ( في(5
 ( في )ـ(: )هف(.(6
 (.319( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(7
8).) ٍىٍا ًحكىالن ٍى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عى
رم، ال حاح )ج ((9  (.4/1680الجٌك

 [.108: ( ]الكٍؼ(10
ـٍ ًفٍتىىةه﴾.63( ]الىكر: (11 ٍي ٍف أىٍهًرًي أىٍف تيً يبى اًلفيكفى عى  [. كفي )ـ( زائد: ﴿فىٍميىٍحذىًر الًَّذيفى ييخى
 (.8/447السهيف الحمبي، الدر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج ((12
 ( في )ـ(: )تسميبل(.(13
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 .(يتسممكفى ) هف كاكً  الحاؿً  في هكضعً  تعالِ ه دره  ًً في قكلً  [(الكاذن ): ](1)قىٍكليوي 
ال لقػاؿى  ،ف الثبلثػيِّ ال هً  هف الهزيدً  (اذن الك )يعىي  [(الياذن ) :قىٍكليوي: ]لقاؿى     ألفَّ ا بػاإلعبلؿً ذن اليػ :كا 

 .  فمٍذا لـ يعؿَّ  ،هعؿٍّ  غيري  ًي فعمى  فإفَّ  ،الهزيدً  بخبلؼً  هعؿ،  ًي فعمى 
 أك ال.  ألؼه  الكاكً  بعدى  كافى  سكاءه  [هي مفردي  : ]أعؿَّ (2)قىٍكليوي 

 ،تػػاراته )، كالجهػػع هػػرةو  بعػػدى  هػػرةن  :أم  بعػػد تػػارو  تػػارةن  فعػػؿى  [(تػػارة) جمػػعي  (تيػػره )قىٍكليػػوي: ]ككػػذا 
ك هق كره  (،ره يى كتً   .  (تيار)ف هً  ٌك

ػػ (تيػػر) فػػي هػػادةً  ذكػػرى  [اليػػاءً  فى ًمػػ وي أنَّػػ (3)(الصػػحاحً )فػػي  المػػذككرى  قىٍكليػػوي: ]لكػػفَّ   :ًي هػػا ى َّ
ػك هق ػكره  ،ره يىػتً كى  تػاراته  :، كالجهػعي هػرةو  بعػدى  هػرةن  :أم  تارةو  بعدى  (4)تارةن  ذلؾى  كفعؿى ، لهكجي ا (:التيار) ف ًهػ ٌك

 تيار. 
ال  (رى  مى  )تى  فػي هػادةً  ذكػرى  ًي   ألىَّػاليػاءً  فى ًهػ ًي يعىػي أىَّػ [الجمػعً  : ]مػا ذكرنػا فػي بػابً (5)قىٍكليوي 

  (.رى  كى  ي )تى فً 
ػػػالقى  ي أفَّ ًلػػػ : ]تبػػػيفى (6)قىٍكليػػػوي  ػػػقى  :(8)يقػػػاؿي  [(7)ةه لَّػػػذً  ةي اءى مى ؤى هي

ِـّ  أن ٍهػػػقي  الرجػػػؿي   ػػػقى )فيٍهػػػا، كى  بالضػػػ  (ةه أى هى
ك ال (،فعيؿو ) بكزفً  ،ايئن هً قى   ارى  :كالهدِّ  ،بالفتحً  ري  غيٌك

 .  الذليؿي  (9)

                                                             
ك هق كره ًهف تيار(.( ساقط في (1  )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌك
ػؿ هفػردي، كػػ)ًجيىاد، كًديىػار، كًريىػاح، كًتيىػر، كًديىػـ(، كهفػرد  ((2 تقمب الكاك الهكسكر ها قبمٍا ياء إذا كػاف فػي جهػع أعَّ

ٍيًكد، اجتهع الكاك كالياء، كاألكلِ ساكىة، فقمبت الكاك ياءن، كأدغهت. كهفرد د يػار دار، أ ػمً جياد جٌيد، كأ مٍا: جى
دىكىر، فقمبت ألفنا  لتحركٍا كاىفتاح ها قبمٍا، فاأل ؿ ًدكىار، كرياح هفردي ريح هف الركح، اىقمبت الكاك ياءن  لسػككىٍا 
كاىكسػػار هػػا قبمٍػػا، فاأل ػػؿ: ًركاح، كتيػػر هفػػرد تػػارة، كأ ػػمً ًتػػٍكرة، قمبػػت لمتحػػرؾ كاالىفتػػاح، فاأل ػػؿ ًتػػكىر، كديػػـ 

ـ. اليػػزدم، شػػرح الشػػافية )جهفػػردي ديهػػة، كأ ػػمً ًدٍكهػػ -2/496ة، فقمبػػت لسػػككىٍا كاىكسػػار هػػا قبمٍػػا، فاأل ػػؿ ًدكى
 (.2/783(، كركف الديف، شرح الشافية )ج498

رم، ال حاح )ج(3  (.2/603( الجٌك
 في )ـ(: )تارة هف بعد أخرل(. ((4
5).)  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ال ًفي )تى كى رى
 شذَّ )ًطياؿ( في قكؿ أىيؼ بف زبف الىبٍائي الطائي: ]الطكيؿ[ ((6

 ًذلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  القىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىةى  أفَّ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّفى 
 

 ًطياليٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  أىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّاءى  كأفَّ  
، القيػػػاس:   ػػػك الكثيػػػر الهسػػػتعهؿح، كفػػػي شػػػرح ًطكىالىٍػػػا كالقيػػػاسكسػػػبب شػػػذكذي أفَّ هفػػػردي لػػػـ يعػػػؿَّ ، قػػػاؿ الرضػػػي: حٌك

 فػي فاقػً إذا ،طالػً هػف طائؿ جهع ًكأىَّ  ،كجياد جكاد باب هف يجعؿ أف فيهكف ،طكيؿ جهع الطياؿ اكأهَّ الكافية: ح
 (.4/2116(، كابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج286-4/285ح. الرضي، شرح الشافية )جالطكؿ

ف أعز الرجاؿ طكالٍا(.(7  ( في )ـ(: )كا 
رم، ال حاح )ج(8  (.1/66( الجٌك
 )البعير(.( في )ط(: (9
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 .  كأدغهتٍ  ياءن  الكاكي  قمبتً  (،افيى كى رى ) ًي أ مي  [(افى يَّ رى ) ]جمعي  (1)قىٍكليوي:
 ا. ٍى بفتحً  (اي  ىى ) اله دري  -اأيضن – كجاءى  ،الىكفً  ٌك بكسرً  [(ايةكى : ]نً (2)قىٍكليوي 
 يمػزـي  بجػاهعو  ،الهيػتً  الحيكافى ا ٍى لهشابٍتً   هيتةن  الساكىةً  الحركؼً  (5)يتً سهِّ  (4)[ةً تى : ]كالميٍّ (3)قىٍكليوي 

ػكغيرً  هالػةً اإل ا في بابً بً حاجزن  كلٍذا يعتدُّ  ،لً قكةه  يح ؿي  الحرؼً  حركةى  أفَّ  ، كال شؾَّ الحركةى   ا بخػبلؼً ًٌ
 ا. ا ح يىن حاجزن  كلٍذا لـ يجعؿٍ  ،ضعيؼه  ًي فإىَّ  ،الساكفً 

ٍكد[   .الكاكً  كسككفً  ،العيفً  ٌك بفتحً  قىٍكليوي: ]جمع عى
 .  كالشاءً  (6)في القاهكسً  زادى  [اإلبؿً  فى مً  المسفي  (:دي كٍ العى )كى ] قىٍكليوي:
ػػػػرمُّ  قػػاؿى  [البػػازؿى  فػػي السػػفً  م جػػاكزى : ]كىػػك الػػذً (7)قىٍكليػػوي   ،ؿي زي ٍبػػيى  ،البعيػػري  (9)بػػزؿى  :(8)الجػػٌك

 ،التاسػػعةً  فػػي السػػىةً  أك أىثػػِ، كذلػػؾى  ا كػػافى ذكػػرن  (10)فٍػػك بػػازؿه  ،اىشػػؽى  :أم ب/ 182/ؽ ًي ىابيػػ فطػػرى  :كالن زي بيػ
   .ؼى مً خٍ كالهي  البازؿى  في السفً  م جاكزى ٌك الذً  (12)(دي كٍ العى ) :كقاؿى  ،في الثاهىةً  (11)كربها بزؿى 

                                                             
يت، قمبكا الياء ٌهزة كها في رداء،  ((1 فمك  حَّ ًركىاء جهع ريَّاف هف قمبً ياء  كراٌة اجتهاع إعبلليف، فأ مً: ًركى

قمبػػػكا الػػػكاك يػػػاء كهفػػػردي اجتهػػػع فيػػػع إعػػػبلالف، كذلػػػؾ هسػػػتكري، كألىَّػػػً لػػػك أعػػػؿَّ اللتػػػبس بضػػػدِّ اإلخػػػبلص. شػػػاٌيف، 
 (.303-2/302)ج هجهكعة الشافية، شرح الشيخ األى ارم

: ٌك السهيف هف اإلبؿ، هف ىكت الىاقة  أم: إذا سهىت،  ((2  حَّ ًىكىاء جهع ىاكو  ل حة العيف في هفردي، كىاكو
 (.2/303تىكم ًىكىاية كىىٌيا. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )يجعٍؿ حاجزنا ح يىنا(.(3
كثيػػػاب(  لسػػػككىٍا فػػػي الكاحػػػد هػػػع األلػػػؼ بعػػػدٌا  ألىٍَّػػػا إذا كقعػػػت بعػػػدٌا ألػػػؼ تقمػػػب الػػػكاك يػػػاء فػػػي )ريػػػاض،  ((4

اسػػتثقمت الػػكاك  لطػػكؿ الىطػػؽ بٍػػا، هػػع أفَّ سػػككف الػػكاك فػػي الهفػػرد بهىزلػػة إعبللٍػػا  ألفَّ السػػككف يجعمٍػػا كالهيتػػة، 
ك الذم دة، كًككىزف جهع عكد كككز  لفقداف األلؼ، كالعكد: الهسف هف اإلبؿ، ٌك جاكز في السف البػاز،  بخبلؼ ًعكى
ا ًثيىرة في جهع ثكر فشاذ، كالقياس: ثكرة. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج  (.2/304كأهَّ

 في )ط(: )سهكر(. ((5
 (.302أبادم، القاهكس الهحيط )ص ( الفيركز(6
 (: ساقط في )ؾ(.( )قكلً(7
رم، ال حاح )ج(8  (.4/1633( الجٌك
 في )ـ(: )ىزؿ(. ((9

 في )ـ(: )بادؿ(.( (10
 في )ـ(: )ىزؿ(. ((11
 ( في )ـ(: )الغرد(.(12
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ػػرٍ جى  فٍ )إً  :(1)هثػػًؿ[ال]ي كًفػػ رى جى
ػػ الىاقػػةي ك  ا(،رن ٍقػػكً  (3)ديي ز فػػ دي كٍ العىػػ (2)   عٍ دى  أك دو كٍ عىػػبً  زاحػػـٍ  :كيقػػاؿي  ةه،دى كٍ عى

 اىتٍِ.  .الغبلـً  ف هشٍدً هً  خيره  الشيخً  مى رأ فإفَّ  ،كالهعرفةً  السفِّ  بأٌؿً  ؾى ربً حعمِ  استعفٍ  :مأى 
 ري كٍ الثَّػ) :(6)كفيػً ،(5)حكاي فػي القػاهكسً  ،ٌذا القياسي  (4)-اأيضن – جاءى  [(ثكرة) قىٍكليوي: ]كالقياسي 

ػػرَّؾي  هثمثػػةن  ،(7)ك)األىٍقػػطي( .ًي ٍىػػهً  العظيهػػةي  القطعػػةي  (:األقػػطً  فى ًهػػ ػػؿو  كككًتػػؼو  كييحى ًبػػؿو  كرجي ػػذي  شػػيءه : كا   هػػف ييتَّخى
الهىخيضً 
(8) .  الغىىىًهيِّ

   .(11)العربً  لزيفً  (10)(اله ابيحً  شرحً )في  كذا قررى  ،الٍهزةً  بفتحً  [طً قٍ األى  فى : ]مً (9)قىٍكليوي 
 حديٍها إلِ األخرل. إ م ٌك قمبي الذً  اإلعبلؿً  هف أقساـً  ٌذا قسـه  الكاك[ : ]كتقمبي (12)قىٍكليوي 

                                                             
ىَّهػػا ٌػػي هثػػؿ، فالعبػػارة بتهاهٍػػا  ((1 فػػي )ؾ(، ك)ـ(، ك)ؾ(: )الحػػديث(، كال ػػكاب أفَّ ٌػػذي العبػػارة ليسػػت حػػديثنا، كا 

رم، كفػػػي ال ػػحاح قػػػاؿ: حكفػػػي الهثػػػؿح، كلػػػيس )فػػػي الحػػػديث(.  رم،أخػػذٌا ابػػػف جهاعػػػة هػػػف  ػػػحاح الجػػػٌك  الجػػػٌك
 (.24ص) األهثاؿ هجهع الهيداىي،: كاىظر(. 2/514ج) ال حاح

 ( في )ؾ(: )جرحر(.(2
 ( في )ـ(: )قردي(.(3
 )هف(: زائد في )ـ(. ((4
 )حكاي في القاهكس(: هكرر في )ـ(. ((5
 (.359( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(6
 (.658)ص هرجع السابؽ( ال(7
 في )ـ(: )الهحيط(. ((8
 ك)ـ(: إلِ قكلً: )قمبي إحديٍها إلِ األخرل(.( ساقط في )ؾ(، (9

ا الفطػرً  زكػاةى  ىيخػًرجي  اكىَّػح: -رضي ا عىػً–قرر ذلؾ حيىها شرح الحديث الذم ركاي أبك سعيد الخدرم  ((10   ػاعن
، هف ا أك طعاـو ، هف  اعن ا أك شعيرو ، هف  اعن ا أك تهرو ا أك أىًقط، هف  اعن ، قاؿ ابف الهمػؾ فػي حزبيبو  هف  اعن

ا أىكٍ ) الهرقاة:ح اعن ٍىٍهزىةً  ًبفىٍتحً ( أىًقطو  ًهفٍ   ى كىٍسرً  اٍل ٍيرييي  الثٍَّكًرمُّ  قىاؿى . المَّبىفً  ًهفى  كىافى  ًإذىا اٍلًكٍشؾي  ٌيكى  :اٍلقىاؼً  كى ٌيكى : كىغى  لىػبىفه  كى
ٍيػػري  يىػػاًبسه  كعً  غى ٍىػػزي ٍبػػًد، هى قىػػدٍ  الزُّ ػػبىطى  كى ـي  ضى ٍي ػػ ٍىٍهػػزىةً  ًبتىٍثًميػػثً  اأٍلىًقػػطى  بىٍعضي ٍسػػكىافً  اٍل ]البغػػكم، ه ػػابيح السػػىة/باب  .حاٍلقىػػاؼً  كىاً 

، ىسػػخة ه ػػكرة(، 161السػػىة )ص [، كزيػػف العػػرب، شػػرح ه ػػابيح1281: رقػػـ الحػػديث: 2/26 ػدقة الفطػػر، ج
 (.4/1298كابف الهمؾ، هرقاة الهفاتيح شرح هشكاة اله ابيح )ج

ابػػف زيػػف الػػديف أبػػي الهفػػاخر الشػػٍير بػػزيف العػػرب: ٌػػػ( عمػػي بػػف عبيػػد ا بػػف أحهػػد 758)تزيػػف العػػرب ( ابػػف(11
 (،سػيىا البػف القػاىكف كميات شرح)ك(، لمزهخشرم األىهكذج شرح) هىٍا اكتبن   ىؼ ه رم،، كالىحك بالحديث عالـ
(، كالزركمػي، 3/80. اىظػر: ابػف حجػر، الػدرر الكاهىػة فػي أعيػاف الهئػة الثاهىػة )جلمبغػكم (السػىة ه ابيح شرح)ك

 (.4/310)جاألعبلـ 
ف تباعػػدا لكىٍهػػا يجريػػاف هجػػرل الهثمػػيف، لهػػا  ((12 تقمػػب الػػكاك يػػاء ، كتػػدغـ فػػي اليػػاء  ألفَّ هخرجػػا الػػكاك كاليػػاء كا 

ػػا فػػي اليػػاء، بشػػرط أف يكػػكف األكلػػِ  ػػكا اجتهاعٍهػػا، فقمبػػكا الػػكاك يػػاء كأدغهٌك بيىٍهػػا هػػف الهػػد كسػػعة الهخػػرج، فكٌر
عىد الب رييف )فىٍيًعؿ( بكسر العيف، كعىد البغدادييف )فىٍيعىؿ( بفػتح العػيف،  ساكىة  ليهكف اإلدغاـ، كػ)سيِّد(، ككزىٍا

ا، كهف أهثمػة ٌػذا البػاب )أيَّػاـ( أ ػمً أٍيػكىاـ، ك)قيَّػاـ( أ ػمً قىٍيػكىاـ، ك)ديَّػار( أ ػمً  ٍيرىؼ( ىقؿ إلِ فيعؿ بكسٌر كػ) ى
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ف تباعدى  [كالياءً  ا الكاكً قىٍكليوي: ]مخرجى   هخػرجى  كأفَّ  ،الشػفتيفً  ها بيفى  الكاكً  هخرجى  سيأتي أفَّ  (1)اكا 
 عمِ. األ كها يحاذيً هف الحىؾً  المسافً  كسطى  الياءً 

ػػ– لػػذلؾى  (3)يشػػترطي  ا[كأدغمكىىػػ ,يػػاءن  الػػكاكى  (2)قىٍكليػػوي: ]فقمبػػكا ػػًٍ اجتهاعً  بعػػدى  -اأيضن  ا كسػػككفً هى
 بػدالن  السػابؽي  ذلؾى  ، كأف ال يككفى اأ مي   السابؽً  سككفي  كأف يككفى  ،كاحدةو  هىٍها أف يككىا في كمهةو  السابؽً 

ػػكٍ ك يى زي ٍغػػيى ) فػػي ىحػػكً  فػػبل قمػػبى  ،غيػػر الزـو   هخفػػؼً  الػػكاكً  بسػػككفً  م(كٍ قىػػ) ، كال فػػي ىحػػكً (اي كطػػرن ًضػػقٍ كيى  ،اهن
 ، كحكػػػِ الكػسائػػػػػػيُّ كالسػػػككفً  االجتهػػػاعً  لعػػػركضً   بػػػالٍهزً  (ايىػػػؤٍ ري ) هخفػػػؼً  (ايىػػػكٍ ري ) ، كال فػػػي ىحػػػكً م(كً قىػػػ)

ـى  ْؤَٔااا ُكْىاارُمْ  َّلَنْ ﴿ اشػػاذ   كقػػرئن  ،إذا خفػػؼى  (ايىػػكٍ ري )فػػي  اإلدغػػا ال  فػػي اسػػـو  البػػدؿي  لػػزـى  فػػإفٍ , (4)﴾ذَْؼْثااُشَنَ  لِلشُّ
ػػػػفى ىٍ )إً  هثػػػػاؿً كى  ،كاأل ػػػػميِّ  الهبػػػػدؿي  كػػػػافى  الفعػػػػؿى  يىاسػػػػبي  (ةبىػػػػكى أٍ )إً  (بأكَّ )ف ًهػػػػ (5)(ةو حى

(ةبىػػػػكى )ًإيٍ  ّـَ ثيػػػػ ،(6)
 ّـَ ثيػػػػ ،(7)

ػػػحٍ )ا ي هثػػػؿً ًفػػػ ذلػػػؾى  كال يفعػػػؿي  :قػػػاؿى  ،(10)(اإليجػػػاز)فػػػي  (9)-رحهػػػً ا– هػالػػػػػؾو  قالػػػً ابػػػػػفي  ،(8)(ة)ًإيَّبىػػػ ( رَّ هى
 ًً ًبػ كال يعهػؿي  ،هػا قبمٍػا الىكسػارً   بقمب الٍهزة الثاىية ياءن  (ب، كى يٍ )إً  ّـَ ، ثي أ/183( /ؽب، كى أٍ )إً  ًي كأ مي  ،(11)هىً

ـه  ًي ألىَّػ ( ة)ًإيَّبىػفيػػً  قيػؿى  حػيفى  (ةيى كى ػ)ًإيٍ ًبػػ هػا عهػؿى  ًي  ال يمػزـي  ،جاهػده  اسػػ  فيػً الٍهػػزةي  ت ػػحُّ  (12)إلػِ  ػيغةو  ىقمػػ
ػػػحٍ )ا (13)ؿً اهثػػػ بخػػػبلؼً  فٍػػػك  (بُّ كٍ ؤي يىػػػ) :فيقػػػاؿي  ،الفاعػػػؿً  ، كاسػػػـً ال يسػػػتغىِ فيػػػً عػػػف الهضػػػارعً  ًي فإىَّػػػ (رَّ هى

ػػ) ٍن  (بٍّ كى ٍيػػ)إً فػػي  كالػػكاكً  اليػػاءً  التقػػاءي  فكػػافى  (،ب، كً أٍ هى فمػػـ يختمفػػا فػػي  (عٍيػػكى بي )كى  (،اءكى ٍيػػإً )ا بالتقائٍهػػا فػػي شػػبي
اىتٍِ.  .الحكـً 

                                                                                                                                                                               

ـ، ك)ديلىيَّػػة( أ ػػمً دىلىٍيػػكىة، ك) ( أ ػػمً قىٍيػػكيكي ٍيػػكىار، ك)قيُّػػـك ( أ ػػمً طىػػٍكم  ألف ه ػػدر  ػػكيت، ك)هرهػػٌي( أ ػػمً دى طػػيِّ
هرهػػػكم، ك)هسػػػمهٌي( فػػػي حالػػػة الرفػػػع أ ػػػمً هسػػػمهكم، ففػػػي حالػػػة الى ػػػب كالجػػػر ال يجتهػػػع الػػػكاك كاليػػػاء، كأبػػػدلت 
ف لػػـ يككىػػا هػػف ٌػػذا البػػاب   هػػا ٌىػػا كا  الضػػهة كسػػرة فػػي هرهػػٌي كهسػػمهٌي  لػػئبل تقػػع يػػاء سػػاكىة قبمٍػػا ضػػهة، كذكٌر

 (. 307-2/305الحكـ. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج التفاؽ الجهيع في
 ( في )ـ(: )تباعا(.(1
 ( )إال عمِ(: زائد في )ـ(.(2
 (.3/1596الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((3
 [.43( ]يكسؼ: (4
 ( في )ط(: )اىفخة(.(5
 في )ـ(: )إركبة(. ((6
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )إبكية(.(7
 )ط(، ك)ؾ(: )إبية(.( في (8
 )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(. ((9

 (.149( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(10
 في )ط(: )كأ مً هىً(. ((11
 ( )ال(: زائد في )ط(.(12
 في )ط(: )هثؿ(. ((13
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إلػػِ  كهػػا قػػالكا فػػي الىسػػبً  ،قيػػاسو  عمػػِ غيػػرً  :مأى  ؛[بالكسػػرً  (1)(ؿًعػػيٍ فى )إلػػى  قىٍكليػػوي: ]نقػػؿى 
 كا. فكسري  (مرً  ٍ بً ) (:ةً رى  ٍ البى )

ف لػػـ يككنػػا مػػف ىػػذا البػػابً   فيٍهػػا لػػـ يجتهعػػا فػػي كمهػػةو  كاليػػاءى  الػػكاكى  أم: ألفَّ  ؛[قىٍكليػػوي: ]كا 
 . كاحدةو 

ف لػػـ يككنػػا مػػف ىػػذا البػػابً (2)قىٍكليػػوي   ،بعػػيفو  فيٍهػػا لػػيسى  كالػػكاكي  ،فػػي العػػيفً  البحػػثى  ألفَّ  [؛: ]كا 
ػ (3)في الهػتفً  اله ىؼى    ألفَّ  حيحو  غيري  كالجكابي  ٌذا اإليرادي  .لىا ،ٌي زائدةه  ـى  ـى عهَّ  تقمػبي ) :كقػاؿى  ،الحكػ

ػػا أك العيىنػػ الػػكاكي  هػػا إذا اجتهعػػتٍ ا هن ىَّ ) :، كلػػك قػػاؿى (يػػاءو  هػػعى  أك غيٌر ػػكا  ف لػػـ  كالزائػػدةى  الػػكاكى  ا ذكػػرى هى ٌٍىػػا كا 
ٍن  (في الحكـً  الجهيعً  التفاؽً  ًي يكف ٌذا بابي  ٍن كاف هكج  .  اله ىؼً  ا لكبلـً ا كتكجي

ػػػ هشػػػبٍةه   ػػػفةه  [(لكى ٍلػػػأى ) فػػػي جمػػػعً  : ]كجػػػاءى (4)قىٍكليػػػوي  ػػػ مه(كٍ ليػػػ)فجهعػػػً  (،أحهرى ػ)كى  (،رو هٍ حي ػ)كى
 .  العهؿً  إلِ وخرً  كالياءي  الكاكي  اجتهعتً 

ك أف يككفى  ،هف ال فةً  (ؿعى فٍ أى ) م: في جهعً أى  ؛[األصؿً عمى  قىٍكليوي: ]بالضٍـّ   .  (ؿعٍ في )عمِ  ٌك
 .(ريَّ سى تى )أك  (رايى سى تى ) هجٍكؿي  ًي لـ يعمـ أىَّ  (ريِّ سي تي ) :ككذا إذا قيؿى  (6)ر[يٍّ ك سي ]أى  :(5)قىٍكليوي 

ذاإ (عايى كبى  ،رايى سى ) بأفَّ  اعترضى  [فييا بدؿه  الكاكى  ألفَّ ا مَّ ا  قىٍكليوي: ]ك 
 إبػداؿي  كػافى  ،ا لمهفعػكؿً يى ىً بي  (7)

 .(9)(اإليجاز)عف  ا تقدـى هَّ هً  يعرؼي  كفيً ىظره  ،ا كأ ميٍّ لزكهن  (8)ا، كالهبدؿي هف األلؼ الزهن  الكاكً 
                                                             

(، كاألىبػػػػػارم: أبػػػػػك البركػػػػػات، 18-2/15(، كابػػػػػف جىػػػػػي، الهى ػػػػػؼ )ج4/265اىظػػػػػر: سػػػػػيبكيً، الكتػػػػػاب )ج ((1
 (.804-2/795اإلى اؼ في هسائؿ الخبلؼ )ج

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )إلِ وخًر العهًؿ(.(2
 (.91( ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص(3
ػك أف تقمػب كجاء فػي جهػع )ألػكل( ًلػٌي، ك  ((4 ِـّ عمػِ األ ػؿ، كبكسػر عمػِ األ ػؿ، ٌك ليػٌي، بالكسػر كالضػـ، بالضػ

ػك هػػف لػكل الرجػؿ: إذا اشػتدت خ ػػكهتً. شػاٌيف، هجهكعػة الشػػافية،  الضػهة كسػرة، إذا كاىػت قبػػؿ يػاء سػاكىة، ٌك
 (.2/308شرح الجاربردم )ج

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )تساير أك تسير(.(5
)سيٍكًير، كتيبيٍكًيع، كتيسيٍكًير، كتيبيٍكًيع( هجٍكالت )ساير، كبايع، كتسػاير، كتبػايع(  لػئبل  الكاك في الياء في دغـلـ ت ((6

هَّا ألفَّ الكاك فيٍا بدؿ هف األلؼ، كاأللػؼ ال تػدغـ فػي شػيء، فكػذلؾ الحػرؼ الػذم  يمتبس بهجٍكلي فيعِّؿ كتيفيعِّؿ، كا 
ك فاسد  ألٌك بدؿ عىٍا فَّ ألؼ كتػاب تىقمػب كاكنا فػي الت ػغير، فتػدغـ اليػاء فيٍػا، كؿ كػاف بػدؿ ، قاؿ اليزدم: حٌك

ا فيػػً. شػاٌيف، هجهكعػػة الشػافية )ج (، كاليػػزدم، شػػرح 2/308األلػؼ غيػػر جػائز إدغاهػػً لهػا جػػاز أف يكػػكف هػدغهن
 (.2/500الشافية )ج

ؿ الفكائػػد كتكهيػػؿ الهقا ػػد فػػي )ط(: )كػػاف(، كال ػػكاب هػػا أثبتىػػاي  ألفَّ ٌػػذي العبػػارة هػػأخكذة هػػف كتػػاب تسػػٍي ((7
 ( لىاظر الجيش.10/5115)ج
 ( )هف(: زائد في )ـ(.(8
 (.149ص) الت ريؼ عمـ في التعريؼ إيجاز هالؾ، ابف ((9
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ػ) ، كالجهػعي الػذَّكىري  السِّػىٍَّكري  (:في كى يٍ الضَّ ) (2)[(فه كى يٍ ضى )ا : ]كأمَّ (1)قىٍكليوي  فػي  الػكاكي   ػحتً  (،فاكً يى ضى
ىَّ ل ػػحتٍا فػػي الكاحػػدً   جهعٍػػا ػػ، كا  ـه  ًي ألىَّػػ  فػػي الكاحػػدً  ا لػػـ تػػدغـٍ هى ًً  ، كلػػيسى هكضػػكعه  اسػػ ، الفعػػؿً  عمػػِ كجػػ
(ةه كى ٍيػػػحى ) ككػػػذلؾى 

ـي  :(3) ػػػ) (:ال ػػػحاحً  حاشػػػيةً )ي ، كًفػػػ(4)اكهيتنػػػ ،اٌيىنػػػ ،افارقنػػػ ،رجػػػؿو  اسػػػ ػػػيٍ فى ) (فه يكى ضى ال  (ؿعى
ًه أكثري  (بلن عى يٍ فى ) ألفَّ : (5)يُّ الفارس . قاؿى (ؿكى عٍ فى ) ك ككفي  ،وخري  ، كفيً كج  هىٍا ياءن. ا أكثري كاكن  العيفً  ٌك

ـه  وي قىٍكليوي: ]ألنَّ  ـي أىَّػ يريػدي  [مكضػكعه  اسػ كعػف  ،األعػبلـً  كسػائرً  عمػِ الفعػؿً  بجػارو  لػيسى  عمػـو  ً اسػ
 ا. عمهن  المفظي  أال يككفى  في الشركطً  فزادى ، التفتازاىيُّ  احترزى  ًً هثمً 

(يً نى ) : ]كالقياسي (6)قىٍكليوي   ا. أيضن  الىكفً  كسري  ، كيجكزي الٍاءً  بكسرً  [يٌّ
يػٍػػوً  عندى  : ]فحذؼى (7)قىٍكليوي   الزائػدً  ، كحػذؼي زائػدةه  ٌػذي الػكاكى  لػً بػأفَّ  احػتبَّ  [مفعػكؿو  كاكي  سػًػيػػبىػػكى

 عمػػِ التحريػػؾً  ، كبالقيػػاسً هىٍػػا أكثػػري  كهػػا يقػػربي  فػػي األطػػراؼً  ، كالتغييػػري هػػف الطػػرؼً  ا قريبػػةه ٍىػػكبأىَّ  ،أكلػِ
ًً  ا فيهػا ىحػفي هى ًٍ اللتقائً  يحذؼي  كذلؾى  الساكىيفً  الثاىي اللتقاءً  فكها حرؾى  (،دَّ رً )في ىحك   (8)كاـ قػالي ٍي كبػأىَّ  ،فيػ

   (:(9)كهىكؿ ،هشكب)في 

                                                             
 ك)ـ(: إلِ قكلً: )أكثري هىٍا ياءن(. ( ساقط في )ؾ(،(1
ػا ) ػيِّـ، كقػيِّـ(  ((2 ّـَ اإلدغػاـ )ضػيِّف، كحيِّػة، كىٍػٌي(، كأهَّ ٍيكُّ فشػاذ، كالقيػاس قمػب الػكاك يػاءن ثػ ٍيكىةه كىى فه كحى ٍيكى كأهَّا ضى

فشاذ  ألىًَّ قمب الكاء ياءن هع عدـ الهقتضي، كالقياس ) ٌكـ، كقٌكـ(، كأهَّا )ىيِّاـ( فأشد شػذكذنا هػف السػابقيف، فكجػً 
ء هػػف غيػر الهكجػػب، كجػػً هكىػً أشػػذ بعػدي عػػف الطػػرؼ الػذم ٌػػك هحػػؿ التغييػر بسػػبب األلػػؼ شػذكذي قمػػب الػكاك يػػا

 (.2/791الكاقعة فيً، كالقياس )ىكَّاـ(. ركف الديف، شرح الشافية )ج
رم، ال حاح )ج(3  (.6/2156( الجٌك
 ( في )ط(: )هيىا(.(4
 (.8/462اىظر: الشاطبي، شرح ألفية ابف هالؾ )ج ((5
ا(.( ساقط في )ؾ(: (6  إلِ قكلً: )كسري الىكًف أيضن
 ،ؿعيػػفٍ يى : كزف عمػِ ع،ًيػبٍ كيى ، ـكي ٍقػيى : أ ػمٍها ،(عكيبًيػ ،ـكيقي كػػ) قبمٍهػا هػا إلػِ حركتٍهػا كتىقػؿ، كاليػاء الػكاك تسػكف ((7

ىَّ ، العػيف بكسر ؿعً فٍ كيى  العيف، بضـ  عمػِ كالكسػرة الضػهة كاسػتثقاؿ األ ػؿ، ٌػك الػذم هاضػيٍها إلعػبلؿ أعػبل هػاكا 
ٍفعيػػؿ(، ككػػذلؾ كاليػػاء الػػكاك ٍفًعػػؿ، كهى ، كلػػـ تقمػػب ألفنػػا  لػػئبل يمتػػبس ببػػاب خػػاؼ، يخػػاؼ. ككػػذلؾ تسػػكىىا فػػي بػػاب )هى

ٍفعيكؿ( كػ)هىقيكؿ، كهبيع(،   ها إلِ فىقمتا ،الياء عمِ كالكسرة الكاك عمِ الضهة فاستثقمت كع،يي بٍ هى كى  كؿكي قٍ هى : أ مٍها)هى
، فحذؼ سيبكيً كاك هفعكؿ  ألفَّ عبلهة اسػـ الهفعػكؿ أحدٌها فحذؼ، هفعكؿ ككاك العيف: ساكىاف فاجتهع قبمٍها،

ػػا األخفػػش فحػذؼ    ألفَّ األ ػػؿ فػػي السػػاكىيف إذا ىقمبػػت كاك هفعػػكؿ عىػػدي يػاء لمكسػػرةالعػػيف، كاالهػيـ دكف الػػكاك، أهَّ
ّـَ قػػاؿ: فخالفػػا أ ػػميٍها. ركػػف  الػػديف، شػػرح كػػاف الحػػرؼ األكؿ حػػرؼ هػػد أف يحػػذؼ األكؿ كهػػا فػػي )قيػػٍؿ، كًبػػٍع(، ثػػ

 (.503-2/501(، كاليزدم، شرح الشافية )ج794//2الشافية )ج
(، كابف 3-2(، كالهبرد، الهقتضب )ص300-1/289(، كابف جىي، الهى ؼ )ج4/348سيبكيً، الكتاب )ج ((8

 (.297ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص
 ( في )ؾ(: )هىيؿ(، كفي )ـ(: )هقيؿ(.(9
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 ٌػػػػػي العػػػػػيفي  (2)الهبقػػػػاةى  الػػػػػكاكى  ا، فػػػػػدؿَّ عمػػػػِ أفَّ يػػػػاءن شػػػػػذكذن  فقمبػػػػكا الػػػػػكاكى  (،(1)كهىيػػػػػؿ ،هشػػػػيب)
 ]الرجز[ :(3)قاؿى  (،ريى كحً  ،ركى كحي  ،اءرى كٍ حى ) :فقالكا ـ قد قمبكا العيفى ٍي ألىَّ ب/  13/ؽ

ٍينىػػػػػػػػػػاءي  ػػػػػػػػػػٍكراءي  عى  الًحًيػػػػػػػػػػرٍ  الًعػػػػػػػػػػيفً  مػػػػػػػػػػف حى
 .  (4)ٌي(هره)ىحك  إال أف تدغـى  ياءن  هفعكؿو  كاكً  قمبي  كال يحفظي  

ـي  المفعػكؿً  اسـً  عَلمةى  قىٍكليوي: ]ألفَّ   ،هػا احػتب بػً األخفػػػشي  إلػِ هىػعً  إشػارةه  [الػكاكً  دكفى  المػي
ك أفَّ   هػا كحػذؼي  ،عمػِ الهفعكليػةً  ِ يػدؿُّ هعىىػ ا حػرؼي ٍىػفإىَّ  كاك هفعػكؿو  ِ بخػبلؼً هعىن  لغيرً  الكمهةً  عيفى  ٌك
ػ ًي ، كها أىَّ ِ لً أسٍؿي ال هعىى    األكلػِ كلػـ تحػذؼً  الثاىيػةي  حػذفتً  (ركَّ ذى )تىػفػي ىحػك  (5)فً ءاالتػا ا اجتهعػتً لهَّ

 ا لهعىِ. ٍى ألىَّ 
ًي  [(6)(يفعػػؿو )م عمػػى قىٍكليػػوي: ]الجػػارً  ًً  الجريػػافً  كجػػ ـى  إفَّ  :هػػا قيػػؿى  عميػػ  فى ًهػػ هػػأخكذه  الهفعػػكؿً  اسػػ

ػػٍي ىَّ إ بيىٍهػػا هػػف حيػػثي  لمهىاسػػبةً   الهجٍػػكؿً  الهضػػارعً  ػػ إلػػِ هفعػػكؿً  ا يسػػىدافً هى ّـَ هى  فأدخمػػتً  ،ًي فاعميػػ ا لػػـ يسػػ
ـي  ـى  الهي ِـّ  (8)ءً اقالب (7)باسً لتال  فتحتٍ  ّـَ ثي  ،الهضارعةً  حرؼً  هقا  األفعػاؿً  هػف بػابً  الهفعػكؿً  باسػـً  عمػِ الضػ
 ،(10)الػراءي  ضػهتً  ّـَ ثيػ ،إلػِ األثقػؿً  أك االىتقػاؿً  ،اآللػةً  باسـً  (9)االلباسً  فى هً  ا في الكسرً هى ، كلً الفتحً  خفةً  عى هى 
 أشػػبعتً  ّـَ ثيػ ،الهجػردً  هػف الثبلثػيِّ  الهكػافً  باسػـً  إلػِ االلتبػاسً  (12)يؤديػافً  عمػِ الفػتحً  كالبقػاءي  الكسػري  (11)إذ

 ـ. ًٍ هف كبلهً  ها ليسى  كقكعي  لئبل يمزـى   الضهةي 

                                                             
 ( في )ـ(: )هقيؿ(.(1
 في )ـ(: )الهىتاة(.( (2
ػا يػاءن ح الحكرح كاك جعؿ حيثح الحير العيف: حقكلً في كالشاٌدالبيت لهىظكر بف هرثد،  ((3 اىظػر:  .قبمٍػا لهػا اتباعن

 فػي الكبيػر الههتػع ع ػفكر، كابػف(، 3/148(، كابػف يعػيش، شػرح الهف ػؿ )ج1/486ابف قتيبة، أدب الكاتػب )ج
(، كالشػاطبي، شػرح ألفيػة 10/5173القكاعد بشرح تسػٍيؿ الفكائػد )ج، كىاظر الجيش، تهٍيد (297ص) الت ريؼ

 (.4/70ابف هالؾ )ج
 ( في )ـ(: )هرضِ(.(4
 ( في )ؾ(: )الياءاف(. في )ـ(: )التاف(.(5
 في )ـ(: )فعيؿ(. ((6
 باس(.: )الل، ك)ـ((ؾ( في )(7
 ( في )ط(: )الهبقاة(.(8
 ( في )ط(: )االلتباس(.(9

 في )ـ(: )الراء(. ((10
 : )ألدَّل(.، ك)ـ(في )ؾ( ((11
 ( )يؤدياف(: ساقط في )ؾ(، ك)ـ(.(12
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ػػػ–لػػػً  (1)احػػػتبَّ  [هً إلػػػى آخػػػرً  فػػػي السػػػاكنيفً  األصػػػؿى  قىٍكليػػػوي: ]ألفَّ  ٌػػػي  (2)العػػػيف بػػػأفَّ  -اأيضن
 الفاعػػؿً  بحػػذفٍا، كفػػي اسػػـً  حركتٍػػا، كفػػي األهػػرً  بىقػػؿً  ا، كفػػي الهضػػارعً ا ألفنػػٍىػػي بقمبً فػػي الهاًضػػ (3)الهعمػػةي 
ـي  اللتػػبسى  هفعػػكؿو  كاكى  لػػك كػػافى  الهحػػذكؼى  ، كبػػأفَّ ا ٌهػػزةن ٍىػػبقمبً   (،هفعػػؿ)الػػذم عمػػِ  باله ػػدرً  الهفعػػكؿً  اسػػ

بػؿ  ،اهطمقنػ هػا ذكػرى  األ ػؿى  أفَّ  :بهىػعو  فػي الشػرحً  الهػذككرً  عف األكؿً  ، كأجيبى ((4)يصحً كهى  ،يؿقً هى )ىحك 
ػػ–ا كهػػا سػػيذكري  ػػحيحن ا حرفنػػأ/ 184/ؽالثػػاىي  إذا كػػافى   اسػػـً  هقتضػػِ قيػػاسً  كعػػف الثػػاىي بػػأفَّ ، -اأيضن
ـى  الفاعػػؿً  كاسػػـً  ي كالهضػػارعً عمػػِ الهاًضػػ الهفعػػكؿً   فأعمػػتٍ  ًً ًبػػ ، كقػػد عهػػؿى اإلعػػبلؿً  فى ًهػػ ًي عيىيػػ أف ال تسػػم
 االلتبػاسى  بػأفَّ  الثالػثً  كعػفً  .هقتضػيًً  الىتفػاءً   وخػرى  بػأهرو  ًي عيىيػ عػؿَّ تلػـ  ّـَ ثيػ ،ًً ًبػ الهضارعي  كها أيعؿَّ  بالىقؿً 
ػػأى ) :تقػػكؿي  ،عمػػِ الثبلثػػةً  فيهػػا زادى  هغتفػػره  ًي ، كبأىَّػػهشػػترؾه  ػػزيػػدن  ، كأكرهػػتي ـي رى ٍكػػالهي  كؾى خي  فكهػػا اغتفػػرى  (اا هكرهن
 . هف الثبلثيِّ  هثمً في الهعتؿً  فميغتفٍر  ا عمِ القرائفً ٌذا اعتهادن  في هثؿً  االلتباسي 

إذا  األكؿً  عمػِ حػذؼً  بالقياسً  الهتقدـً  عمِ التحريؾً  القياسي  ًً هف قبمً  -اأيضن – ٌذا كقد عكرضى 
ها هػف ىػكعً  في كمهتيفً  كاف الساكىافً  . (أجػؿ (5)اٌػذ يػا) دكفى  (كجػؿ ٌػذ يػا) :، كقػكلٍـًي حذفيػ هػا ي ػحُّ  ٌك

 العػػيفً  قمػػبي  كهىػػعى  ،عمػػِ التحريػؾً  ًً أكلػػِ هػف قياًسػػ عمػِ الحػػذؼً  الحػػذؼً  قيػػاسى  ألفَّ   بػػؿ ٌػػك أكلػِ :قيػؿى 
ػ– . كأجيػبى اتبػاعه  ًي ألىَّػ  (6)(الحير)في  كال حجةى  :ياءن. قيؿى  ػ -اأيضن عمػِ  القيػاسى  فبػأفَّ  الهعارضػةً  ا عػفً أهَّ
ػػ خػبلؼى  يسػػتمزـي  الحػذؼً  ػلً  ،ِ األ ػػؿً هقتضى  ، كحهػػؿً عمػِ الهتطػػرؼً  الطػػرؼً  فى ًهػ األبعػػدً  ا فيػػً هػف قيػػاسً هى
 سػػالـه  عمػػِ التحريػػؾً  كالقيػػاسي  ،ل الهىف ػػؿً رى ٍجػػهي  الهت ػػؿً  جػػراءً ا  ك  ،العػػارضً  عمػػِ االلتقػػاءً  الػػبلزـً  االلتقػػاءً 
ًً  أ حابى  فبأفَّ  الهىعً  فى ا هً كأهَّ  ،ًً كمِّ  هف ذلؾى  يػٍػ  هف ٌذا الشػعرً  (حكراء) في جهعً  (7)(الحير)كا يثبتي  سػًػيػػبىػػكى

ذا احتهػؿى  ،يً هػف غيػرً  التػي تثبػتي  المغػةً  عمػِ تمػؾى  بالبيػتً  كجػيءى  ،ذلػؾى  يقػاؿي  ًي أىَّػ ا ىقؿي هى إىَّ  أف  فػي البيػتً  كا 
ًً  بكػػكفً  المغػػةً  عمػػِ تمػػؾى  ، كأف يكػػكفى لمعػػيفً  لبلتبػػاعً  القمػػبي  يكػػكفى   خػػبلؼي  اإلتبػػاعى  ألفَّ   عميٍػػا أحسػػفي  حهمػػ
 /ب184ؽ/. األ ؿً 

                                                             
 (.10/5174اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((1
 ( في )ـ(: )الغيف(.(2
 ( في )ـ(: )العمة(.(3
 في )ـ(: )هحيض(. ((4
 في )ؾ(، ك)ط(: )ٌذ(. ((5
 في )ـ(: )الخبر(. ((6
 (.الخبر(: )ـ) في ((7
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هػف  ًي أ ػمى  هىٍهػا خػالؼى  كاحػدو  كػؿَّ  أفَّ  الحا ػؿي  [(2)لػتإا مى ا أصػمييً فخالفىػ :قػاؿى  َـّ : ]ثي (1)قىٍكليوي 
ًو  ًو  ًي ككافؽ أ مى  كج ػ ،هف كج ًً  ا هخالفػةي أهَّ يػٍػػ عىػدي  كالقيػاسي  ،ي هػف السػاكىيفً الثػاىً  حػذؼى  ًي أىَّػ ًي أ ػمى  سػًػيػػبىػػكى
ـى   الهفعػكؿً  كاكً  حذؼً  بعدى  (يعبً هى )في  كسرةن  الضهةى  قمبى  ًي ىَّ أ ًي أ مى  ًي ا هكافقتي كأهَّ  ،األكؿً  حذؼي   ،اليػاءي  لتسػم
ػػ   يػػاءن  الهفعػػكؿً  كاكي  ليىقمػػبى   اليػػاءً  حػػذؼً  بعػػدى  (يػػعبً هى )فػػي  الضػػهةى  قمػػبى  ًي أىَّػػ ًي أ ػػمى  األخفػػػػشً  ا هخالفػػةي كأهَّ

ػػ ،كاليػػائيِّ  بػػيف الػػكاكمِّ  الفػػرؽي  ليح ػػؿى  ػػ حػػذؼى  ًي أىَّػػ ًي أ ػػمى  ًي ا هكافقتيػػكأهَّ ػػك  ،السػػاكىيفً  التقػػاءً  ا ٌػػك قيػػاسي هى ٌك
 .  األكؿي 

 بػػػفً  ، كقد سبقً إليػً البػدري (3)الشريؼً  ف شرحً هً  هأخكذه  ٌذا الىظري  [في ىذا نظره  :قىٍكليوي: ]كقيؿى 
 .هػالػػؾو 

هػا  ا كاىفتػاحً ٍىػلتحركً   الفنػأ اليػاءي  قمبػتً  (كفيي فى طى ٍ ػالهي ) ًي أ ػمي  [(4)(فى كٍ المصطفى )ا في مى قىٍكليوي: ]كى 
 . عمِ هعىِ الجهعً  لمداللةً  هفكته  الكاكً  حذؼى  ألفَّ  (5) حذفتٍ  ّـَ ثي  ،قبمٍا

ػ لػت[إ األخفػػػشً  مخالفػةى  (6)أمَّاقىٍكليوي: ]ك  لػً أف  لػيسى  األخفػػػشى  بػأفَّ  هػالػػػؾو  بػػػفي  البػدري  ًي اعترضى
 عػف االسػتعهاؿً  قػد عػدؿى  حتِ يككفى  ًً أل مً  رعايةن  (كعبي هى ) :ـ كيقكؿى ٍي فى أف يخالى  (يعبً هى ) :قالكا العربى  سهعى 

 جػاءى  (يػعبً هى )بػؿ ىحػك  ،ًي أ ػمى  خػالؼى  :فػبل يىبغػي أف يقػاؿى  ،ًً عمػِ خبلًفػ إلِ االسػتعهاؿً  ًً أ مً  عمِ كفؽً 
إال  لػيسى  ًي أ ػمى  خػالؼى  األخفػػػشى  فَّ إ (8)-رحهػً ا– (7)الحػػاجػػػبً  ابػفً  قكؿى  إفَّ  :، كقاؿى ًً أ مً  عمِ خبلؼً 
ًً  خالؼى  ًي في أىَّ  عميًً  االىتقادً  في هعرضً  يػٍػ ػذا كهػا تػرل  :قػاؿى  ،ًً أل ػمً  ًي هخالفتيػ عمِ ذلػؾى  فمزـى  ،سػًػيػػبىػػكى ٌك

                                                             
1)) .) ك األكؿي  ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌك
( أهَّا هخالفة سيبكيً أ مً فؤلىًَّ إذا اجتهع ساكىاف كاألكؿ هىٍها حرؼ ليف حذؼ األكؿ، كخالؼ أ مً فحػذؼ (2

ا كػػػ)قؿ، كبػػع(،  الثػاىي، كقيػػؿ: فػػي ٌػذا ىظػػر  ألفَّ ذلػػؾ إىَّهػا يثبػػت فيهػػا كػػاف األكؿ حػرؼ هػػدٍّ كلػػيف كالثػاىي  ػػحيحن
ػا هخالفػة كأهَّ  ا إذا كاىا هديف فمـ يثبت إال إذا كػاف حػذؼ الثػاىي هفكتنػا لمداللػة عمػِ هعىػاي كهػا فػي اله ػطفكف، كأهَّ

األخفػػش أ ػػمً فػػؤلفَّ الفػػاء إذا كقعػػت هضػػهكهة كبعػػدٌا يػػاء أ ػػمية باقيػػة قمبٍػػا كاكنا  الىضػػهاـ هػػا قبمٍػػا، هحافظػػةن 
ي ٌػي يػاء هػع حػذفٍا كهراعاتٍػا هكجػكدة أجػدر. شػاٌيف، عمِ الضهة، كقد قبؿ الضهة ٌىػا كسػرة هراعػاة لمعػيف الػ

 (.315-2/314هجهكعة الشافية )ج
 (.797-2/794( ركف الديف، شرح الشافية )ج(3
، كجهعيػػػػً (4 ـي فاعػػػػؿ هػػػف حاٍ ػػػػطىفىِ يىٍ ػػػػطىًفيح فالفاعػػػؿي هيٍ ػػػػطىؼو ػػػػك اسػػػ ح، ٌك ح فػػػػي جهػػػع حهيٍ ػػػػطىؼو ( حالهيٍ ػػػطىفيكفى

: هي  ، بضػـ الفػاء. كاأل ػػؿي ػػذفت هيٍ ػطىفيكفى ـٌ حي ػذفت ثػ ، اسػتيثقمت الضػهة عمػػِ اليػاء الهكسػكًر هػا قبمٍػػا، فحي ٍ ػطىًفييكفى
ح. ح، كحقىاضػػػكفى كفى ػػازي ، كهػػا قػػػالكا: حغى ػػهُّكا الفػػػاء ًلت ػػٌح الػػػكاكي ابػػػف  اليػػاء لسػػػككىٍا، كسػػككًف كاك الجهػػػع بعػػدٌا، ثػػػـ ضى

 (.2/211يعيش، شرح الهف ؿ )ج

 ( )ألىً(: زائد في )ـ(.(5
(.( في )ط(، ك)ؾ(: (6 فَّ  )كا 
 (.91ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((7
 ساقط في )ط(، ك)ؾ(. ( )رحهً ا(:(8
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 عمػػِ تقػػديرً  سػػاكىةه  ا يػػاءه ٌى كبعػػدى  هضػػهكهةه  يي فيهػػا فػػاؤي  ًً أ ػػمً  جػػاء عمػػِ خػػبلؼً  (بيػػعهً ) ىحػػكى    ألفَّ فاسػػده 
ًً  ًً هخالفتً  يػٍػ  اىتٍِ.  .ًي لى  ًً هكافقتً  كعمِ تقديرً  ،لسػًػيػػبىػػكى

 ،الهحذكفػةً  اليػاءً  ألجػؿً  (هبيعو )في  كسرةن  الضهةى  يعىي قمبى  [كسرةن  الضمةى  : ]كقد قمبى (1)قىٍكليوي 
ػػهى ) ىحػػكى  أفَّ  بػػدليؿً  ،الهكجػػكدةً  لميػػاءً  هراعػػاةن  كسػػرةن  هػػف الهفػػرداتً  ذلػػؾى  كلػػـ يقمبٍػػا فػػي غيػػرً  عىػػدي  (ةكفى  ي

ذا عكسي  ،قياسه   .  الهعدكـً  فى هً  أكلِ باالعتبارً  ذ الهكجكدي إ ،ال حيحي  الىظري  ًً ها يقتضيً  ٌك
 ،يأبػايي  كالعقػؿي  ،ِ القيػاسً هقتضى  ٌذا عمِ خبلؼً  :أم  تشىيعو  كفيً ىكعي  [أجدري  قىٍكليوي: ]مكجكدةن 

ًً  عىػػدى  الكسػػرةى  أفَّ  ًي  ػػمي اح ،لىػػا .كاأل ػػؿً  كالقيػػاسً  كالعقػػؿً  عػػف الحكهػػةً  بعيػػدةن  فيكػػكفي  يػٍػػػ ـى  سػًػيػػبىػػكى  اليػػاءي  لتسػػم
ـى  فٍ أًلى  ليستٍ  الكسرةى  أفَّ  األخفػػشً  كعىدى  ،اكاكن  القمبً  فى هً   ،اليػاءً  كذكاتً  الػكاكً  ذكاتً  بيفى  بؿ لمفرؽً  ،الياءي  تسم

 .  الياءً  بذكاتً  الكاكً  حيىئذو ذكاتي  ًى كاشتبى  ،هفعكؿو  كاكً  سبلهةي  لزـى  إذ لك بقِ الضهةي 
 فيػػً لغػػةه  الت ػػحيحى  أفَّ  (4)يي كغيػػري  (3)هػالػػػػؾو  ابػػػػفي  ذكػػرى  ي[فػػي اليػػائً  التصػػحي ي  رى ثيػػكى : ]كى (2)قىٍكليػػوي 

  .اٌي كغيري  (ـكيي غٍ كهى  ،كفيي عٍ كهى  ،كبيي طٍ كهى  ،كؿيي كٍ كهى  ،كطيي خٍ كهى  ،كبيي عٍ كهى  ،كعيي بٍ هى ) :قالكا ،(5)تهيهيةه 
ػػػػحى  [فً احرفػػػػ الإ(6)قىٍكليػػػػوي: ] ػػػػ–ِ كى  .(8)هقػػػػككؿه  كقػػػػكؿه  ،هقػػػػككده  كفػػػػرسه  ،(7)هعػػػػككد رجػػػػؿه  -اأيضن

 . هٍهمةو  بداؿو  (الهدفكؼي )كى 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بذكاًت الياًء(.(1
كشػذَّ هشػػيب كهٍػػكب هػف الشػػكب كالٍيبػػة، كالقيػاس: هشػػكب كهٍيػػب، ككثػر الت ػػحيح فػػي اليػائي ىحػػك هبيػػكع،  ((2

ػة أىَّػً لػيس يػأتي هػف بىػات الػكاك كقؿَّ في الكاكم  ىحك ه كف  ألفَّ الكاك أثقؿ هػف اليػاء، كذكػر فػي ال ػحاح كالىٌز
(  أم: هبمػػكؿ، )كثػػكب ه ػػك ك بالتهػػاـ إال حرفػػاف )هسػػؾه هػػد ف(. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػرح الجػػاربردم ك كؼه

 (.2/315)ج
 (.189ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((3
 (، كركػػػػػف الػػػػػديف، شػػػػػرح الشػػػػػافية1/321(، ابػػػػػف الشػػػػػجرم، األهػػػػػالي )ج1/261جىػػػػػي، الخ ػػػػػائص )ج( ابػػػػػف (4
 (.2/798)ج
 كأىشد أبك العبلء عمِ ٌذي المغة: ]الكاهؿ[ ((5

 ككأىٍَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه هىٍطييكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 (.300(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص1/262اىظر: ابف جىي، الخ ائص )ج 

ا(: (6  زائد في )ـ(.( )إال غيٌر
 ( في)ـ(: )هككركد(.(7
 اليػػاء لخفػػة عميػػً  يقػػاس كال يحفػػظ، شػػاذ ه ػػككف: كىحػػك الػػكاك، بىػػات فػػي  ػػححكا أىٍػػـ يعمػػـ ال: سػػيبكيً قػػاؿ ((8

 (.4/348. سيبكيً، الكتاب )جالياء هف أكثر الكاك كاستثقاؿ
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ػ َـّ ]ثي  :(1)قىٍكليوي  ًي  (2)[ينقػؿي  فٍ منيـ مى ػ ي(،يً حٍ تى ٍسػكيى  ،كاكي ٍمػتى )عػبلؿ إ ٌػذا كجػ  ذلػؾى  قبػؿى  ا هػا ذكػرى كأهَّ
 ا. هى ًٍ أ مً  فبيافي 

َّلِنْ ﴿ كحهػػزةو  (3)-رحهػػػً ا– عػػاهرو  ابػػفي  قػػػرأى  [مػػػنيـ مػػف ينقػػػؿي  َـّ قىٍكليػػوي: ]ثيػػػ َاْ  ََ ُُ  بػػػكاكو  (4)﴾ذَْلااا
ل ٌػذا زى ٍعػ، كيي الػكاكً  حػذفتً  ّـَ ثيػ ،ىقمػتٍ  الضػهةى  فَّ أال إ الجهاعػةً  كقػراءةً  م(يمػك  ،لكل)ف ا هً ٍى ىَّ إ :فقيؿى  ،كاحدةو 

ك ها في الشرحً  أ/،185/ؽ (5)لمىحاسً   (قاهػة الشػٍادةإف كليػتـ ا  ك )بهعىػِ  الكاليػةً  فى ا هً ٍى ىَّ إ :(7)كقيؿى  ،(6)ٌك
ػػك سػػالـه ، هػػىٍـ الفارسػػيُّ  ل ٌػػذا لجهاعػػةو زى ٍعػػكيي  (تكليػػكا) كاأل ػػؿي  (،األهػػر فتعػػدلكا عىػػً (8)كليػتـ)ك أ ػػهً  ٌك ا هَّ

 .جحاؼً اإل فى هً  األكؿي  لزـى 
 .الكتابً  ي أكائؿً م: فً أى  [؛وي تحقيقي  : ]كقد مرَّ (9)قىٍكليوي 
ًً  يفً  الكتابً  ي أكؿً م: فً أى  [؛وي تحقيقي  : ]كقد مرَّ (10)قىٍكليوي   :  (11)قكًل

                                                             
ًٍهىا(.(1  ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )فبيافي أ ًم
عبلؿ تمككا (2 حػدل اليػائيف ( كا  كيستحيي بىقؿ حركة الكاك كالياء إلِ ها قبمٍها، كحذؼ إحدل الكاكيف فػي األكؿ، كا 

 في الثاىي قميؿ  لهػا يمػـز هػف اجتهػاع إعبللػيف، كتمػككا هػف لػكل الرجػؿ رأسػً، يمػكم، كأ ػمً يمكيػكا كيضػربكا، ىقمػت
قت ػر األكثػر، كهػىٍـ هػف يىقػؿ الضػهة إلػِ حركة الياء إلِ الكاك، كحذفت اللتقاء الساكىيف، ف ػار يمػككا، كعميػً ا

ذا جعػؿ هػف الػكلي فعمػِ القيػاس. ركػف  البلـ، كيحذؼ الكاك التي ٌي عيف الفعؿ، فإذا جعػؿ هػف المػي فٍػك قميػؿ، كا 
 (.2/798الديف، شرح الشافية )ج

 ( )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.(3
 [.135( ]الىساء: (4
 (.1/495( الىحاس، إعراب القروف )ج(5
 (.2/316( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(6
عرابػػػػً )ج ((7 (، كالسػػػهيف الحمبػػػػي، الػػػدر اله ػػػػكف فػػػي عمػػػػـك الكتػػػاب الهكىػػػػكف 2/118الزجػػػاج، هعػػػػاىي القػػػروف كا 
 (.3/386(، كأبك حياف، تفسير البحر الهحيط )ج4/119)ج
 ( في )ط(: )تكليتـ(.(8
األكؿ: هػػف الهاضػػي الهعتػػؿ العػػيف عىػػد عػػركض هػػا يكجػػب سػػككف  ( تحػػذؼ الػػكاك كاليػػاء كجكبنػػا فػػي هكضػػعيف،(9

، أك كاىػػػت العػػػيف كاكنا  وخػػػر الفعػػػؿ اللتقػػػاء السػػػاكىيف، كتكسػػػر فػػػاء الفعػػػؿ إف كاىػػػت العػػػيف يػػػاء، ىحػػػك: ًبٍعػػػتي كًبٍعػػػفى
. كلػـ يكسػػركا أكؿ لىػ هػا، ىحػػك: قيٍمػتي كقيٍمػػفى ، كتضػػـ الفػاء فػػي غيٌر ، كًخٍفػفى ٍيسى عىػػد هكسػكرة فػي األ ػػؿ، ىحػك: ًخٍفػػتي

ػػا لككىػػً  هَّ ات ػػاؿ الضػػهير الهرفػػكع الهت ػػؿ البػػارز الهتحػػرؾ بػػً  لهشػػابٍة لػػيس الحػػرؼ  لككىػػً غيػػر هت ػػرؼ، كا 
، ىحػػك: )قيػػؿ، كبػػع(  ألىَّػػً فػػرع يقػػكؿ كيبيػػع، كلػػذلؾ لػػـ  ػػا، ىحػػك: )لػػـ يقػػؿ، كلػػـ يبػػع(، أك فػػي حكػػـ الهجػػزـك هجزكهن

 (.2/802ية )جيختمؼ في الضهة كالكسرة فيٍها. ركف الديف، شرح الشاف
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لبياف بىات الكاًك(.(10
 (.61( ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص(11
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ًي( فال حيحي    أفَّ الضّـَ لبياف بىات الكاًك[. (1)]كأهَّا )سيٍدتي
ػػػقػػػد حى ف ،م: فػػػي الهشػػػٍكرً أى  [؛(3)(تي ٍسػػػلى )كا فػػػي : ]كلػػػـ يكسػػػري (2)قىٍكليػػػوي  ػػػ–ِ كى  (لسػػػت) -اأيضن

 .بالكسرً 
 .  كال ىٍيه  كال أهره  هىً هضارعه  ذ لـ يأتً إً  [الحرؼً  : ]لشبوً (4)قىٍكليوي 

ك شاذ،  (،ؤيي ٌى  )الإ فعؿه  اليائيِّ  األجكؼً  فى هً  م: لـ يأتً أى  [؛ا المثاؿى ذى ىى  قىٍكليوي: ]ألفَّ   .(5)ٌك
 .ًي ٌيئتي  لهف حسىتٍ  (:ؤى يي ٌى  )الإ :(6)  أم[الياءً  في ذكاتً  قىٍكليوي: ]ال يككفي 

 ،فػي الهثػاؿً  (7)كهػا (إالػ)بىػ الىفػي،  م: إذا اىػتقضى أى  [؛ا العمػؿى يىػكمنعى  ,القائػؿي  ى بالغى قىٍكليوي: ]حتَّ 
 .  (8)تهيـو  بىكي  القائؿي  كذلؾى 

 اللتقػػاءً  العػػيفي  ّـَ ثيػػ ،الهضػػارعةً  حػػرؼً  هىػػً بحػػذؼً  هػػأخكذه  ًي أىَّػػ يريػػدي  [(كؿقيػػتى ) فػػرعي  وي قىٍكليػػوي: ]ألنَّػػ
 .  الساكىيفً 

                                                             
( بفػتح العػػيف فػػي  ((1 (، فقػاؿ األكثػػركف: إىَّهػػا ىقػؿ )فىعىٍمػػتي ، كقيٍمػػتي اختمػؼ فػػي تعميػؿ سػػبب الكسػر كالضػػـ فػػي )ًبعػتي

لػِ )فهعمػت( بضػـ العػيف فػي الهعتػؿ الػكاك  ألفَّ لػك لػـ يىقػؿ لػـز قمػب الػكاك الهعتؿ الياء إلِ )ًفعمػت( بكسػر ا لعػيف كا 
كاليػػاء ألفنػػا لتحركٍػػا كاىفتػػاح هػػا قبمٍػػا، كحػػذؼ األلػػؼ  اللتقػػاء السػػاكىيف، فيمتػػبس األفعػػاؿ الهت ػػرفة بالفعػػؿ غيػػر 

ا لمفرؽ بيف ذكات الك  (، كقاؿ األقمكف: إفَّ ضّـَ الفاء ككسٌر اك كذكات الياء، كقاؿ ابف الحاجب: الهت رؼ، كػ)لىٍستي
كاأل ػحُّ أفَّ الضػػـ فػػي )قيمػت( لبيػػاف الػػكاك الهحذكفػػة، كالكسػرة فػػي )ًبعػػت( لبيػػاف اليػاء الهحذكفػػة ال لمىقػػؿ. الرضػػي، 

 (.1/79شرح الشافية )ج
 ( )قكلً(: ساقط في )ـ(.(2
ـى، ألىًَّ فعؿ  الت اؿ الضهائر (3 (، كال( اعمـ أفَّ لىٍيسى هخفؼ لىًيسى كعىًم ، كلسػىىا، كلسػتيفَّ يجػكز  بً، في ىحك )لستي

أف يككف كزىً )فىعىؿ( بفتح العيف  ألفَّ هفتكح العيف ال يجكز إسكاف عيىً  لخفة الفتحة، كال يجكز ف يككف )فىعيػؿ( 
 ػرؼ بالضـ  ألىًَّ ال يكػكف فػي ذكات اليػاء، فتعػيف أف يكػكف ؼ)فىًعػؿ( بكسػر العػيف، لكػىٍَّـ لهػا لػـ يريػدكا فيٍػا الت

لغمبة شبً حرؼ الىفي عميً سمبكي ها لؤلفعاؿ هف الت رؼ، كألزهكي السككف  لئبل تىقمػب اليػاء ألفنػا، كأجػركي هجػرل 
(. شػاٌيف، هجهكعػة الشػافية  الحرؼ كػ)ليت(، حتِ بال  القائػؿ كهىعٍػا هػف العهػؿ، فقػاؿ: )لػيس الطيػبي إال الهسػؾي

 (.2/318)ج
 ك شاذ،(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌك(4
. السػػهيف ٌيئتػػً حسػػىت إذا(: الرجػػؿ ٌيػػؤ) إال هىػػً يجػػيء لػػـ ىػػادر، يػػاء عيىػػً فيهػػا العػػيف بضػػـ ؿعيػػفى  كهجػػيءح ((5

 (.2/75الحمبي، الجر اله كف في عمـك الكتاب الهكىكف )ج
 ( )أم(: ساقط في )ط(.(6
 ( )كها(: هكرر في )ـ(.(7
ػا، بعػدٌا كالجهمػػة الشػأف، ضػهير( لػػيس) فػي: عمػي أبػػك كقػاؿ ،(هػا) عمػػِ( لػيس) لحهمٍػـ كذلػؾ ((8  يطػػرد كال خبٌر
ػ(: الهسػؾ إال) يككف أف -اأيضن – كجكز بالرفع، الهسؾ، إال ليس الطيب: ىحك كبلهٍـ في  لكركدي  العذر ذلؾ  اإهَّ
. ابف ٌشاـ، هغىي المبيب عف كتػب الدىيا في الهسؾ إال ليس :أم هحذكؼ  كالخبر لً،  فة أك الطيب، هف بدالن 

 (.2/199(، كالرضي، شرح الكافية )ج1/83األعاريب )ج
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 .  (يعي بً كيى  ،كؿي قي يى ) ا فرعي هى ٍي م: ألىَّ أى  [؛ـ يختمؼٍ لى  : ]كلذلؾى (1)قىٍكليوي 
 .  (اؿً عى فٍ تً كاالسٍ  ،اؿً عى فٍ اإلً ) بابً  م: في ه درً أى  [؛(ةامى قى كاالستً  ,ةامى قى اإل): ](2)قىٍكليوي 

يػٍػػو ا أصػؿي قىٍكليوي: ]كأمَّ  ًً  لػـ أرى  :يي غيػري  قػاؿى  ي[فيقتًضػ (3)سػًػيػػبىػػكى يػٍػػ ػ ي ذلػؾى ًفػ لسػًػيػػبىػػكى لكػف  ،اى  
 ي. يقتضً  :(4)-رحهً اي - الشارحي  قاؿى  ّـَ ف ثي هً كى  ،ًي هذٌبي  أف يككفى  ٌذا يجبي 

 .  (7)-الِتع رحهً اي - (6)الشريؼي  كى ٌي  [(5)الشارحيفى  بعضي  قىٍكليوي: ]كذكرى 
  .لخإا ألفن  تقمبافً  العيفي  :(9)ي قكلؾى م: فً أى  [؛ا ىنالؾى مى ىي : ]إف ذكرى (8)قىٍكليوي 
   ،اهى ٌي كغيري  (12)هػالػػؾو  ، كابػػفي (11)عػػ ػػفػػكرو  ابفي  بذلؾى  حى  رَّ  [(ةو كنى ني يٍ كى )كه في : ]كالتزمي (10)قىٍكليوي 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )اإلفعاؿ، كاالستفعاؿ(.(1
الهكضع الثاىي هف هكاضع الحذؼ كجكبنا: ه ر بػاب )اإلفعػاؿ، كاالسػتفعاؿ( كػػ)إقاهة، كاسػتقاهة(، كاأل ػؿ:  ((2

بمٍػػا، فسػكىت سػككىنا غيػر أ ػمِ، ككاىػت كػالهتحرؾ، ككػاف هػػا ًإٍقػكىاـ، كاٍسػًتٍقكىاـ، ىقمػت حركػة حػرؼ العمػة إلػِ هػا ق
ػا، فقمبػػت ألفنػا، فػاجتهع سػػاكىاف، األلػؼ التػػي ٌػي العػيف، كاأللػػؼ الزائػدة، فعمػِ هػػذٌب األخفػش تحػػذؼ  قبمٍػا هىفتحن
ّـَ عػكض عػف الهحػذكؼ التػاء ف ػار )إقاهػة كاسػتقاهة(، كعػد ركػف  األكلِ، كعمِ هذٌب سيبكيً، تحػذؼ الثاىيػة، ثػ

هػػا ٌىػػا لمحػػذؼ لبللتقػػاء الػػدي هػػا ٌىالػػؾ لقمػػب العػػيف ألفنػػا، كذكٌر ف أفَّ ٌػػذا الكػػبلـ هكػػرر، كأجػػاب الجػػاربردم أفَّ ذكٌر
 (.2/505الساكىيف. اليزدم، شرح الشافية )ج

ػػ ح ((3  ،ؿى عىػػفٍ كأى ؿى عى فٍ تى الٍسػػ اؿعىػػفٍ كاإلً  عاؿً فى تً االٍسػػ لػػزـك ألف أفعالٍهػػا  اعتمػػت كهػػا تػػااعتمَّ  هػػافإىَّ  كاالسػػتقاهة اإلقاهػػة افأهَّ
ا فيٍػا زيػادة ال التػي الثبلثػة بىػاتي  تفػارؽ كها تفارقاف كاىتا كلك لٍها، ؿي عً فٍ كيى  ؿعً فٍ تى سٍ يى  كمزـك  تػتـ كهػا لتهػت ه ػادٌر
 (.355-4/354ح. سيبكيً، الكتاب )جكىحكي هىٍها فعكؿه 

 (: ساقط في )ـ(.ا( )رحهً (4
 ( )رحهٍـ ا(: زائد في )ـ(.(5
 (.2/803ركف الديف، شرح الشافية )ج ((6
 ( في )ـ(: )قدس ا ركحً(.(7
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )تقمباًف ألفنا إلخ(.(8
(، كشػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح الجػػػاربردم 89ابػػػف الحاجػػػب، الشػػػافية فػػػي عمهػػػي ال ػػػرؼ كالخػػػط )ص ((9
 (.2/253)ج
ا )كىٍيىيكىىة، كقىٍيميكلة(، كقيؿ: التـز الحذؼ فيٍها  لكثػرة حػركؼ  ((10 يجكز حذؼ العيف في ىحك )سيٍّد كهيِّت(، كأيضن

 الكمهة هف تاء التأىيث، كقد جاء األ ؿ ىادرنا، قاؿ الشاعر: ]الرجز[
ىىا أىَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهَّ ًٍ  ضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفيىى  سى

 
تَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  يىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدى  حى ًٍ  اٍلكى  كىيَّىيكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أجاب الجاربردم عف جعؿ ابف الحاجب لٍها في الجكاز بأفَّ شيئنا هف القكاعد لـ يقتًض كجكب حذفٍا كها في قيؿ  
ّـَ التزهػػػكي. شػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية  كًبػػػع، كاإلقاهػػػة كاالسػػػتقاهة، بػػػؿ ٌػػػك هثػػػؿ سػػػيد كهيػػػت فػػػي جػػػكاز الحػػػذؼ، ثػػػ

 (.321-2/320)ج
 (.324( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص(11
 (.314ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((12
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ةكدى دي يٍ كقى  ،ةكرى ري يٍ ك ى  ،(1)ةكىى ىي يٍ بى )ٍا كهثمي 
 ا. ٌى كىحكي  (ةكلى مي يٍ كحى  ،ةكلى مي يٍ كقى  ،(2)

 ض.  .في ىسخةو  (ةو كلى مي يِّ كقى  ،ةو كىى ىي يِّ كى )ي فً  [(كقيمكلةو  كينكنةو )ي : ]فً (3)قىٍكليوي 
ػػ (كػػافى ) ه ػػدري  كينكنػػة[ الكصػػؿي  ى يعػػكدى قىٍكليػػوي: ]حتَّػػ   اكجػػكدن  الك ػػؿي  حتػػِ يعػػكدى  :مأى   ةى التاهَّ

ْٔرُم قُل﴿ لِ:اتع ًً قكلً  ا عمِ حؿِّ ك هكجكدن أ ،ا كجكدو ذى  :مأى  ا َماؤُؤُكم أَْصثَحَ  َّلَنْ  أََسأَ س  ُْ  ،ذا غػكرو  :مأ؛ (4)﴾ّغا
 .  (5) حاح .ككيىكىةن  ،اككىن  ،كافى  :تقكؿي  ،الفاعؿً  باسـً  ًي أك تأكيمي  ،هضاؼو  حذؼً  بتقديرً  ،أك غايرو 

 .اله ىؼً  في كبلـً  م: عف الىظرً أى  ؛[عنوي  قىٍكليوي: ]أف يجابى 
 .الكمهةً  حركؼً  م: هف كثرةً أى  [؛ا مرَّ مى قىٍكليوي: ]لً 

 .التأىيثً  تاءً  عى هى  الكمهةً  حركؼً  لكثرةً م: أى  [؛ا مرَّ مى : ]لً (6)قىٍكليوي 
فػي  كلػيسى  ،ه ػدره  كىػةن ىي يِّ كى  بػأفَّ  اعتػرضى  [ةو كنىػني يٍّ عف كى  مغيره  وي نَّ إ :(7)البصريكفى  قىٍكليوي: ]فقاؿى 

ػ(ةكلى عمي يٍ فى ) ها ٌك عمِ كزفً  اله ادرً  ىحػك  اله ػادرً  فػي غيػرً  قػد ثبػتى  (ةكلىػعمي يٍ فى ) بػأفَّ  :أجيػبى  (8)ا، كأيضن
 قالػً ابػفي  ،أحسػفي  الهكاضػعً  فػي بعػضً  عمِ ها ثبتى  ًي فحهمي  ،في هكضعو  (ةكلى مي عٍ فى ) ، كلـ يثبتٍ (ةو جى كٍ في سى يٍ خى )

 .  يىةً فً السَّ  افي كَّ سي  :كجيـو  ،كفاءو  ،هٍهمةو  ّـَ ثي  ةو،بهعجه (ةي جى كٍ في سى يٍ الخى )كى  .(9)عػػ ػػفػػكرو 
(ةكىىػىي ٍيكى كى ) األ ػؿي  ب/185/ؽ [العػيفً  قىٍكليوي: ]بحذؼً 

 لػدفعً   حػذفتٍ  ّـَ ثيػ ،يػاءن  الػكاكي  فقمبػتً  ،(10)
 . الهثميفً  باجتهاعً  الحا ؿً  الثقؿً 

                                                             
ػػك الك ػػػؿي : كالبىػػػٍيفي . كبىٍيىكىىػػػةن  ابىٍيىنػػػ يىبػػيفي  بػػػافى : هىػػػً تقػػػكؿ. الفػػػراؽ: البىػػٍيفي  ((1 رم، ال ػػػحاح  .األضػػػداد هػػػف ٌك الجػػػٌك
 (.5/2082)ج
فرس .قيدكدة: كىاأٍليٍىثِى الطًَّكيؿ،: لقيدكدا ((2 ًً  ييك ػؼ كىالى  اىحىػاء، ًفػي اٍلعيىيػؽ طىًكيمىة: قيدكد كى ابػف سػيدي،  .اٍلهيػذكر ًبػ

 (.6/536الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )في كبلـً اله ىًؼ(.(3
 [.35( ]الهمؾ: (4
رم، ال (5  (.6/2190حاح )ج( الجٌك
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هىعى تاًء التأىيًث(.(6
ػػػك رأم سػػػيبكيً، ككزىػػػً فيعمكلػػػة بػػػدليؿ كجػػػكد  ((7 رأل الب ػػػريكف أفَّ كىٍيىيكىىػػػة هغيػػػر عػػػف ٌكيِّىيكىىػػػة بحػػػذؼ العػػػيف، ٌك

ك كؿُّ شيء ال يدؿُّ عمِ حالة كاحدة، كرأل الككفيكف أىًَّ هغير بإبداؿ ضػهة أكؿ فتحػة، كأ ػمً كيكىيكىػة  ٍيتىعيكرة ٌك خى
ػػك ضػػعيؼ  ألىَّػػً لػػك كػػاف كػػذ لؾ لػػـ يكػػف إلبػػداؿ الػػكاك يػػاء كالضػػهة فتحػػة كجػػً. سػػيبكيً، عمػػِ كزف سرسػػكجة، ٌك

(، كاليػػزدم، شػػرح 804-2/795(، كاألىبػػارم: أبػػك البركػات، اإلى ػػاؼ فػػي هسػائؿ الخػػبلؼ )ج4/365الكتػاب )ج
 (.2/506الشافية )ج

: بأفَّ فيعمكلة(: ساقط في )ـ(.(8 ا أجيبى  ( )كأيضن
 (.324)ص( ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ (9

في )ؾ(، ك)ط(: )كيىكىة(، كفي )ـ(: )ككىكىة(، كال كاب ها أثبتىاي  ليسػتقيـ الهعىػِ. اىظػر: الرضػي، شػرح  ((10
 (4/392الشافية )ج
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 .  (2) حاح .الحرِّ  ةً دَّ ي شً فً  [اليكاءً  فى مً  : ]ينزؿي (1)قىٍكليوي 
ػػ– (3)كػػذا فػػي الػػتسػػػٍػػػيػػػػؿً  [الككفيػػكفى  قىٍكليػػوي: ]كقػػاؿى  ػػ لػػـ يعػػزي  (4)عػػ ػػفػػػػكرو  ابػػفى  لكػػفَّ  -اأيضن ا ذى ٌى

 .  كجيهيفً  ،بهٍهمةو  (ةي جى كٍ جي رٍ السُّ )كى  .ػػافى أبك حيَّ  ًي ، كتابعى خا ةن  إال إلِ الػػػفػػػراءً  القكؿى 
ػػػ) [(ةو جى كٍ جي رٍ سيػػػ) : ]عمػػػى كزفً (5)قىٍكليػػػوي  إذا : األ هعػػػػػػيُّ  ، قػػػاؿى كالطريقػػػةي  الطبيعػػػةي  (:ةي جى كٍ جي رٍ السُّ

 .  (6) حاح .كاحدةو  ةو جى كٍ جي رٍ ِ سي مى ـ عى ٌي  :قيؿى  الىاسً  أخبلؽي  استكتٍ 
ػ رجى خػلي  أحسػفي  لكػافى  العػيفً  (9)الهعػؿُّ  :(8)لك قػاؿى  [العيفً  : ]المعتؿ  (7)قىٍكليوي   عمػةو  حػرؼي  ًي ا عيىيػهى

رى كٍ عي )ىحك  (10)كلـ يعؿَّ 
 .  ال حيحً  حكـي  ًي حكهى  فإفَّ  (،فيًً  يدى  ً )كى  (،ي الهكافً فً  (11)
ػ– قيػؿى  عمييػا[ لمكسػرةً  كراىةن  كا الياءى قىٍكليوي: ]فاسكني   كا كسػرةى ـ ىقميػٍيػإىَّ  :التكجيػً (12)فػي -اأيضن

 ا كاىكسػارً ًٍ لسػككىً   يػاءن  الػكاكي  كاىقمبػتً  ،الياءي  تً هفسم ،اٍى ضهتً  سمبً  بعدى  إلِ الفاءً  (كقكؿ ،بيع)ي فً  العيفً 
 .  القكليفً  فى هً  لكاحدو  تقكيةن  (بيع) :ـًٍ في قكلً  ا، كعمِ ٌذا فميسى ٍى ا قبمى هى 

                                                             
.  حاح(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًفي ًشدًَّة الحرِّ
 الحػػر شػػدة فػػي الٍػػكاء هػػف زؿيىػػ ككالػػذم كالسىػػراب، كيضػػهحؿ كاحػػدة حالػػة عمػػِ يػػدـك ال شػػيء كػػؿ: الخيتعػػكر ((2

 ]الخفيؼ[ :الشاعر قاؿ. العىكبكت كىسب
فٍ  أىثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ   هىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كا 

 
ٍيتىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  حبٍُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِّ  ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي    خى

رم، ال حاح )ج   (.642-2/641كربها سهَّكا الغيكؿى كالذئب كالداٌية خيتعكرنا. الجٌك
 (.314ص) الهقا د كتكهيؿ الفكائد تسٍيؿ هالؾ، ابف ((3
 (.324ابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ )ص( (4
ةو كاحدةو.  حاح(.(5 ٍكجى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )سيٍرجي
رم، ال حاح )ج(6  (.1/322( الجٌك
7))  ، ػػػي: األكلػػِ: اليػػػاء، فتقػػكؿ: )ًقٍيػػػؿى فػػي الفعػػؿ الهاضػػػي الثبلثػػي الهعتػػػؿ العػػيف كػػػػ)قيؿ، كبيػػع( ثػػػبلث لغػػات، ٌك

ػػػي كًبٍيػػعى(، فأسػػكىكا  اليػػػاء كراٌػػةن لمكسػػرة عميٍػػػا بعػػد الضػػػهة، فح ػػمت يػػاء سػػػاكىة قبمٍػػا ضػػهة، فكسػػػرت الفػػاء، ٌك
ٍنا عمِ األ ؿ، كاإلشهاـ ٌىا هغاير لئلشهاـ الذم  أف حٍا، ثيّـَ حهؿ )قيؿ( عميً، الثاىي: أف تشـ الفاء الضّـَ تىبي

ػذي المغػة ف ػيحة، الثالثػة: الػكاك، فتقػكؿ: )بيػٍكعى، قيػٍكؿ( ػكا الكسػرة عمػِ في الكقؼ، ٌك (، كٌر ، ككجٍػا أفَّ أ ػمٍا )قيػًكؿى
ػذي لغػة رديئػػة  ألفَّ حهػؿ الثقيػؿ عمػِ الخفيػػؼ أكلػِ هػف حهػػؿ  ّـَ حهمػكا )بػكع( عميػػً، ٌك الػكاك بعػد الضػـ، فحػػذفكي، ثػ

 (.321-2/320الخفيؼ عمِ الثقيؿ. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
 (.2/603الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((8
 ( في )ـ(: )الهعتؿ(.(9

 ( في )ؾ(، ك)ـ(: )يقؿ(.(10
 في )ط(: )عكد(. ((11
 ساقط في )ـ(. ( )في(:(12
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ػثقػيبلن  الخفيػؼً  بػاىقبلبً  الثقػؿي  ا، فيح ؿي كاكن  الياءي  لئبل يىقمبى  [؛الفاءي  : ]فكسرتً (1)قىٍكليوي   أفَّ  عى  هى
  .الجهعً  لثقؿً   كسرةن  يً كىحكً  (ضيٍ بً )ي فً  الضهةي  قمبتً  كلٍذي العمةي  ،ثقيؿه  الفعؿً  ىكعى 

 هعتػػؿى ا هىٍهػػا ثبلثي ػ كػؿٍّ  بيىٍهػا كػػكفي  ، كالجػػاهعي كسػرةن  الضػهةً  م: فػي قمػػبً أى  [؛حمػػؿى  َـّ قىٍكليػوي: ]ثيػػ
ػ الهضػهكـً  كاليػاءً  عمػِ الػكاكً  الكسػرةي  لهػا اسػتثقمتً  :يي غيػري  ، كقاؿى العيفً   سػمبً  بعػدى  إلػِ الفػاءً  ا قبمٍػا ىقمػتٍ هى
 .  فيً حهؿه  فميسى  (ؿى يٍ قً )ي ياءن فً  الكاكي  كاىقمبً  ،لمهجاىسةً  ( عى يٍ بً )في  الياءي  فسمهتً  ،الحركةً 

ـى  أفَّ  قىٍكليوي: ]كال يخفى عميػؾى  م: أى  [؛الكقػؼً  ي أكؿً بػالمعنى المػذككر ًفػ لػيسى  انىػىي  االشػما
 الكمهػةً  عمػِ فػاءً  يمفػظي  ًي أىَّػ كالقػراءً  الىحػكييفى  فى ًهػ كثيػرو  كػبلـً  ظػاٌري  ّـَ ثي  ،فقطٍ  الشفتيفً  عف ضِـّ  عبارةن  ليسى 

ػػ بحركػػةو   (2)الجػعػبػػػرمُّ  يي رى هػػا حػػرَّ  ، كاألقػػربي الشػػيكعً  عمػػِ سػػبيؿً  ككسػػرةو  ضػػهةو  ،ف حػػركتيفً ًهػػ ههتزجػػةو  ةو تاهَّ
ػك أفَّ  :يي كغيػري   الضػػهةً  جػزءي  ،اال شػيكعن  (3)ازن رافػإ ف حػركتيفً ًهػ هركبػةو  تاهػػةو  بحركػةو  الكمهػةً  عمػِ فػاءً  يمفػظى  ٌك
ك ،هقدـه  ك األكثري  ،الكسرةً  جزءي  ًً يميً  ،األقؿُّ  (4)ٌك  .  ٌك

 هػػػف بػػػيفً  حػػػركؼه  ا أف تهػػػاؿى ىىػػػٌي  شػػػهاـً اإلبً  الهػػػرادى  ألفَّ  [؛بػػػالمعنى المػػػذككرً  : ]لػػػيسى (5)قىٍكليػػػوي 
 .اإلسكافً  بعدى  الشفتيفً  أف تضّـَ  ىاؾى ٌي  ًً بً  كالهرادي  ،حركتيفً  بيفى  أك حركةه  ،حرفيفً 

ػـ لى ٍيػألىَّ  كذلػؾى  [(بػكع)كا حممي  َـّ قىٍكليوي: ]ثي  ػهػف حقِّ  كػافى  (يػعى بً ) كا غيػرى ا سػكىي هَّ  كا الضػهةى ف يقمبيػـ أى ًٍ
ـى   كسػػرةن   فمػػػزـى  ،اٍى ضػػهتً  فػػػي  ػػحةً  (ؿى كٍ قيػػ) عمػػِ ا حهػػػبلن كٌى حي ـ  ػػحَّ ٍي ، كلكػػىِّ (ضيٍ ًبػػػ)ي كهػػا ًفػػ اليػػػاءي  لتسػػم
 . الف حِ المغةً  هىٍا بخبلؼً  ًي   ألىَّ فدعكل الحهؿً  ،اكاكن  الياءً  اىقبلبي 

ػػ– : ]جػػازى (6)قىٍكليػػوي  يػٍػػػً كػػبلـً  ٌػػك ظػػاٌري  ٌػػذا اإلطػػبلؽي  [لغػػاتو  ثػػَلثي  -اأيضن سػًػيػػبىػػكى
ػػ– (7) -اأيضن

ػ  بسػػببً  الفاعػؿً  بفعػػؿً  الهفعػكؿً  فعػؿً  التبػػاسي  إذا خيػؼى  :فقػالكا ،هػف الهتػػأخريفى  يي كغيػري  (8)هػالػػػػؾو  ابػػػفي  ؿى كف َّ

                                                             
 : إلِ قكلً: )فميسى فيً حهؿه(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((1
 (. 2/601اىظر: الهرادم، تكضيح القا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((2
 ( في )ط(: )إقرازا(. كفي )ـ(: )إقرارنا(.(3
 )أف(: زائد في )ط(. ((4
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بخبلًؼ المغًة الف حِ(.(5
( إف ات ؿ بىحك )قيؿ، كبيع( ها يسكف الهً هف الضهير الهرفكع الهتحرؾ كحذؼ العيف اللتقاء الساكىيف جاز (6
ا–  (.2/806ثبلث لغات: كسر الفاء، كاإلشهاـ، كالضـ. ركف الديف، شرح الشافية )ج -أيضن
 (.4/343سيبكيً، الكتاب )ج ((7
 ( قاؿ ابف هالؾ في األلفية:(8

ٍِّ  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهـٍ  أىكً  كىاٍكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   أيًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٌ  ثيبلىًثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ٍيىػػػػػػػػػػػػػػػػان   ػػػػػػػػػػػػػػػػـ،  عى ضى ػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  فىاٍحتيًهػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ ح بيػػػػػػػػػػػػػػػػكعى ح كػػػػػػػػػػػػػػػػػ جى
فٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿو  كىاً   ييٍجتىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبسه  ًخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى  ًبشى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌٍ  ًلىىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ًلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى  كى  حى

كالهقا ػد (، كالهػرادم، تكضػيح الهسػالؾ 2/604(، كابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج26ابف هالؾ، األلفية )ص 
 (.1/416(، كاألشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج2/603بشرح ألفية ابف هالؾ )ج



141 
 

ُـّ  ،شػكؿو  ػػك ضػػ (عى يػػبً )ي ًفػػ فيقػػاؿي  ،الشػػكؿً  ذلػػؾى  اجتىػػابي  ا كجػػبى ٌى كسػػري  أك الفػػاءً  ٌك
ِـّ  (يػػا عبػػد تى ٍعػػبي ) :(1)  بضػػ

 . ال الضِـّ  ،ـً اأك اإلشه ،بالكسرً  (يا زيد تى قٍ عً ) (:ؽى كٍ عي )ال الكسر، كفي  ، أك اإلشهاـ أ/،186/ؽ الفاءً 
– ًي فإىَّػ (رى كً تيػاعٍ ) ىحػكي  ليخرجى   أكلِ لكافى  بالهعؿِّ  -اأيضن – لك عبرى  [العيفى  (3): ]المعتؿَّ (2)قىٍكليوي 

 .  كال حيحً  -اأيضن 
ي ،كاحدةه  فيٍها لغةه  فتعيفى  [ا سككفه يى قبمى  : ]بؿ كقعى (4)قىٍكليوي  ـى ) :ٌك ـى اك  ،أقي  .(ستقي
 .كالهفعكؿً  كاسهي الفاعؿً  ،الجارم عميً كاله درً  (6)[ا عمى الفعؿً جارين  يككفي : ]كال (5)قىٍكليوي 
الجػارم عمػػِ  ، كالغيػػرً الثبلثػيِّ  الغيػػرً  االسػـً  شػػرطى  أفَّ  جػؿً م: ألأى  [؛لػػك بنيػػتٍ  : ]فمػػذلؾى (7)قىٍكليػوي 

 .الهذككرً  ا عمِ الكجًً ، كهخالفن الهذككرً  عمِ الكجًً  ا لمفعؿً هكافقن  ًي ككىي  في اإلعبلؿً  الفعؿً 
ك ىقؿي  [باإلعَلؿً  (يعبً كتى  ,يعبً مى ) :قىٍكليوي: ]قمتى   ا فيٍها.ٍى إلِ ها قبمى  الحركةً  ٌك

ػػيً قىٍكليػػوي: ]لمكافقتً  ػػا ,[ا الفعػػؿى مى ػػعمػػِ الفعػػؿً  ًي حهميػػ فى كً هٍ يي ًمػػفى  الهكافقػػةي  أهَّ  بهػػا ذكػػرى  ا الهخالفػػةي ، كأهَّ
 . يمتبسى بلن هثف

ػك الهكافقػػةي  ،اإلعػبلؿً  شػرطً  لفقػػدافً  ؛[بالتصػحي ً  (عى ييػػبٍ تى ) :قىٍكليػوي: ]قمػتى  ًو  ٌك  كالهخالفػػةي  هػف كجػ
   (.بى رً ضٍ تى ) هثؿي  ًي فإىَّ  الكجكيً  هف كؿِّ  الفعؿً  هثؿي  (يعى بً تى ) فإفَّ  ،خرى وف هً 

 ا الجارم أهَّ  ،الهعؿِّ  ا عمِ الفعؿً جارين  م: إذا كافى أى  [؛يعؿ   الجارم عمى الفعؿً  فَّ : ]أل (8)قىٍكليوي 

                                                             
 ( في )ط(: )بكع(.(1
، كاٍىًقٍيدى( هػف كػؿِّ فعػؿ هػاض هجٍػكؿ هػف االفتعػاؿ كاالىفعػاؿ هػف الهعتػؿ العػيف جػارو فػي المغػات  ((2 كباب )اٍخًتٍيرى

ػػذا ال  ، كبيًيػػعى(، ٌك ، كقيػػًكدى( هػػكازف )قيػػًكؿى ، كاٍىقيػػًكدى(، فقكلػػؾ: )تيًيػػرى الهػػذككرة هجػػرل )قيػػؿ، كبيػػع(  ألفَّ األ ػػؿ )اٍخًتييػػرى
 (.2/508ألفَّ الفاء ساكىة في األ ؿ. اليزدم، شرح الشافية )جيجرم في باب )أقيـ، كاستقيـ(  

 ( في )ـ(: )كالهعتؿ(.(3
4).) ي: أقيـى، كاستقيـى  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌك
 ( )قكلً(: ساقط في )ـ(.(5
الفعػؿ  ذكر إلعبلؿ عيف كؿ اسـ غير ثبلثي، كغير جارو عمِ الفعؿ كػ)قايؿ، كهقكؿ( شػرطيف، األكؿ: هكافقػة ((6

ا ببىية هخ ك ة بً، فمذلؾ لك بىيت هف البيع  هَّ حركة كسككىنا، كالثاىي: هخالفتً إهَّا بزيادة هخ ك ة باالسـ، كا 
هثؿ )هضرب كًتٍحًمئ( قمت: )هبيع كتبيع( باإلعبلؿ  لهكافقتٍها الفعؿ حركة كسككىنا، هع الهخالفة في هبيع بزيػادة 

فػبل يح ػؿ هػف اإلعػبلؿ االلتبػاس  ألفَّ هثػؿ ذلػؾ ال يكػكف فػي األفعػاؿ،  الهيـ، كفي تبيع بزىػة تفعػؿ بكسػر التػاء،
ا  لػػئبل يمتػػبس بالفعػػؿ. كخػػص غيػػر الثبلثػػي احتػػرازنا هػػف بػػاب كىػػاب،  كلػػك بىيػػت هثػػؿ )تضػػرب( قمػػت: تبيػػع ه ػػححن

. اليػزدم، شػرح الشػافية )ج افية (، كشػاٌيف، هجهكعػة الشػ2/508كقاؿ: غير الجارم  ألفَّ الجارم عمِ الفعؿ يعػؿُّ
 (. 327-2/326)ج
ًي هثؿي تضرب(.(7  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فإىَّ
 ساقط في )ـ(. (:( )قكلً(8
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عايً بى كهي  ،ؿاكً قى هي ػ)كى  اله ححً  عمِ الفعؿً 
   .(2)(عايً بى كيي  ،ؿاكً قى يي )عمِ  ًً لجرياىً   ال يعؿُّ  ًي فإىَّ  ((1)

 .الفعؿً  ككزفى  حيىئذو العمهيةى  فيًً  فَّ م: ألأى  ؛ـ[يي بعضي  وي لـ يصرفٍ  : ]كلذلؾى (3)قىٍكليوي 
 .األفعاؿً  في أبىيةً  (4)(اؿعى فى )لـ يكجد  ًي م: ألىَّ أى  ؛[مف ىذا البابً  قىٍكليوي: ]فَل يككفي 

 .ا فيًً ككبلهىي  ،عمةو  هىً حرؼي  حيىئذو ال يككفي  ًي ألىَّ  [؛قىٍكليوي: ]مف ىذا البابً 
فػي  قػد يىػازعي  القائػؿى  ذلػؾى  فَّ أ قد تخيػؿى  ًي ألىَّ   ٌذا ا ذكرى هى إىَّ  [(يزيد) بمثؿً  وً : ]كالنتقاضً (5)قىٍكليوي 
ـي فيقكؿي  ،ٌذي القاعدةً   ،األ ػميِّ  اإلعػبلؿً  عمػِ ذلػؾى  يعػؿُّ  إلػِ االسػهيةً  ىقػؿى  ّـَ ثيػ عػؿَّ أإذا  الفعػؿى  أفَّ  : ال أسم
ـى  بػؿ يجػبي  ػ (يزيػد)فػي  فهػػا تقػكؿي  :فحيىئػذو يقػاؿي  ،هىٍػا قػد  ػارى  ًي   ألىَّػػاألسػهاءً  أف يعطػِ حكػ  ًي فإىَّػػ ؟اعمهن

 ،ا كميػةه ٍىػالتػي ادعيتي  كالقاعػدةي  ،جزئػي،  (يزيػد) :فإف قيػؿى  ،األسهاءً  في بابً  ًً ، كدخكلً الفعميةً  زكاؿً  هعى  هعؿ، 
 (يزيػد)فػي ىظػائر  ًي عهكهى  يعً يدَّ  ٌذا الحكـى  أفَّ  فالجكابي  ،ا لٍاال إثباتن  ا لمقاعدةً ىقضن  ا ي محي هى إىَّ  كالجزئيُّ 
إال  لػـ يسػهعٍ  ًي فإىَّػ ،الهعػؿِّ   عػف الفعػؿً بػً هىقػكالن  العػربي  تً ا سهَّ هَّ هً  ذلؾى  كأهثاؿً  (يشعً كيى  ،كتهي يى ) هف ىحكً 

 ]الطكيؿ[ :(6)ًً كقىٍكلً  ًي إعبللي ا باقين 
 ميبىارىكىػػػػػػػػػػػا اٍليىًزيػػػػػػػػػػػدً  بػػػػػػػػػػػفى  الكليػػػػػػػػػػػدى  رىأىٍيػػػػػػػػػػػتي 

 
                                                             

 ( في )ـ(: )هىافع(.(1
 ( في )ـ(: )هقاكؿ، هبايع(.(2
، ثّـَ ىقؿ إلِ العمهية، ال أىًَّ أعؿَّ بعد تقديري اسػهنا، ككػذلؾ(3 ا فإىًَّ أعؿَّ فعبلن )أبػاف( إف قمىػا  ( كأهَّا ىحك )يزيد( عمهن

كزىػػً أفعػػؿ أعػػؿَّ فػػي حػػاؿ الفعميػػة، كلػػذلؾ لػػـ ي ػػرفً بعضػػٍـ، كهػػف رأل أىَّػػً )فعػػاؿ(  ػػرفً  لعػػدـ الهقتضػػي، فػػبل 
يككف هف ٌذا الباب، كاالستدالؿ عمِ أىًَّ فعاؿ بأىًَّ لك كاف أفعؿ لـ يعؿَّ  ألىًَّ هف قبيؿ األسهاء ضػعيؼ  لجػكاز 

 هنا، كالىتقاضً بهثؿ )يزيد(، كاستدؿ عمِ أىًَّ فعاؿ ب رفً في قكؿ لبيد: ]الكاهؿ[أىًَّ قد أعؿَّ عمِ قبؿ تقديري اس
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلعو فىأىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبهي  دىرىسى الهى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبىافً   بًس فىالسُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحي  فىتىقادىهى

ضػػعيؼ  ألفَّ  ػػرؼ هػػا ال يى ػػرؼ فػػي الشػػعر كثيػػر، كأراد بػػػ)الهىا(: الهىػػازؿ، كهتػػالع كأبػػاف جػػببلف، كتقادهػػت   
 ػػػارت قديهػػػة، كالحػػػبس: جبػػػؿ، كالسػػػكباف: اسػػػـ كاد، كاسػػػتدؿ بعضػػػٍـ عمػػػِ أفَّ أبػػػاف لػػػك كػػػاف أفعػػػؿ لػػػـز التسػػػهية 

ك هستبعد  ألىًَّ قد سهي بً كثيرنا كػ)شهر، ككعسػب(، كأ قػكل هػا يسػتدؿ عمػِ أىَّػً فعػاؿ أفَّ فعػاالن فػي بالهاضي، ٌك
، هع أفَّ أكثر الهتقدهيف  رفكي. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج  (. 328-2/327األعبلـ أكثر هف أفعؿ هعتبلن

 في )ـ(: )فقاؿ(. ((4
 : إلِ قكلً: )ال يتحرل كاحد. تأهٍؿ(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((5
 ، كعجز البيت:هٌيادة البف البيت ((6

ًٍ  الًخبلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  بأٍحىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدنا ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًٌ  كا
اىظر: ابػف هيػادة،  .الخبلفة أعباء تحٌهؿ عمِ كقادرنا الطائر، هيهكف يزيد بف الكليدى  الشاعر رأل لقدكهعىِ البيت:  

(، كابف 1/133(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج2/451(، كابف جىي، سر  ىاعة اإلعراب )ج192الديكاف )ص
(، كالهػرادم، تكضػيح الهقا ػد كالهسػالؾ بشػرح 1/36(، كالرضػي، شػرح الشػافية )ج1/41هالؾ، شرح التسػٍيؿ )ج

 (.1/343ألفية ابف هالؾ )ج
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 ]الرجز[ :(1)ًً كقىٍكلً 
ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىتٍ  إذٍ  سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّيتييا  تىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي  كي

 ثبػاتي إ فحيىئػذو يكػكفي  (،يزيػدبً ) :، كلػـ يقػؿٍ (يزيػد بهثػؿً ) :(3)الشارحي  كلذا قاؿى  ،(2)(ال حاحً )  احبي  يي كأىشدى  
 .  تأهؿٍ  .ال يتحرل كاحد الجزئياتً  كجهيعي  ،باالستقراءً  القاعدةً 

(كهعىػِ  .كرجؿو  ،كىاقةو  ،فرسو  ٌك اسـي  [(رى مَّ شى )قىٍكليوي: ]نحك  ػدىا،: )كىٍعسىػبى ، عى  أك هىشىػِ كٌىػرىبى
 السٍَّكراف. ًهٍشيىةى  هىشىِ أك بًطيئنا، عىدا أك سىريعنا،

ػ [الفػت ً  ا مكجػبي مى ىي بعدى  : ]كلـ يكفٍ (4)قىٍكليوي  ا ٍىػإعبللي  لػـ يكػؼَّ  التغييػرً  (5)هحػؿَّ  الػبلـي  ا كاىػتً لهَّ
ػٍي فإىَّ  ،(7)يي كغيػري  (6)هػالػػػؾو  ابػػػفي  كها ذكرى  ،ا أك ياءن هشددةن لفن ألـ يكف  ها العيفً  إعبلؿي  كها كؼَّ  الساكفى  ا ال هى

ها هف السكاكفً  ا دكفى ٍي إعبللى  فً ايكف  ٌم( ك مىػعى ) لها سيأتي، كال في ىحكً  (اكى زى كغى  ،ايى هى رى )ىحك  ، فبل يعؿُّ غيٌر

                                                             
 دي:الرجز لرؤبة في ابىتً، كبع ((1

 زهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر كالقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 تربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىً لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس 
ًي  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كت هالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبري
(، كالعػػكتبي، اإلباىػػة فػػي المغػػة العربيػػة 2/234(، كابػػف القطػػاع، كتػػاب األفعػػاؿ )ج25اىظػػر: رؤبػػة، الػػديكاف )ص 

 (.1/591(، كابف الخباز، تكجيً المهع )ج3/387)ج
رم، ال حاح )ج(2  (.1/249( الجٌك
 (.2/327شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((3
ػا هػا قبمٍػا، كلػـ يكػف بعػدٌا هكجػب لمفػتح، لهعىػِ تقػدـ فػي  ((4 ػا هتحركنػا هفتكحن تقمب الكاك كالياء ألفنا إذا كقعت الهن

  ) ٍهػػػيو ، كرى ػػػٍزكو (، فػػػبل تقمػػػب  لسػػػككىٍا، ك)غى ، كتىػػػٍأبىٍيفى ػػػٍيفى ٍيىىػػػا، كتىٍخشى هى ٍكىىػػػا، كرى ، كغىزى ٍيػػػتي هى ، كرى ٍكتي ػػػزى العػػػيف، بخػػػبلؼ )غى
كى  ػػزى ف تحركتػػا كاىفػػتح هػػا قبمٍهػػا  لئللبػػاس بػػالهفرد  ألىَّػػً لػػك لسػػككف هػػا قبمٍهػػا، ك)غى يىػػاف( كا  ػػكىاف، كرىحى يىػػا، كعى ى هى ا، كرى

قمػػب كاك )غػػزكا( ألفنػػا الجتهػػع سػػاكىاف، فيحػػذؼ أحػػدٌها، فيمتػػبس بالكاحػػد، ككػػذا )ع ػػكاف( لػػك قمبػػت الػػكاك ألػػؼ، 
 (.2/814جركف الديف، شرح الشافية )اللتقِ ساكىاف، كالتبس بالهفرد عىد اإلضافة. 

 ( في )ـ(: )هحبلن لمتغيير(.(5
 (:51قاؿ ابف هالؾ في األلفية )ص ((6

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  ًبتىٍحًرٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو  أكٍ  كىاكو  ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   أ ي
 

 هيتًَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍتحو  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  اٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدؿٍ  أىًلفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّؾى  إفٍ   فٍ  التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي، حي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼٍ  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكِّفى  كىا   كى

 
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  إٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلىؿى   ، غى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَّـً ٌٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼٍ  الى  كى  ييكى

ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكفو  إٍعبلىلي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ًبسى  أىًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼٍ  غى
 

ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التٍَّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍيدي  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  أكٍ    أيًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼٍ  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ًفٍي
 فػػػي تحٌركػػت يػػاء أك كاك كػػػؿٌ  هػػف أ ػػمٌيا اٌت ػػػاال هٌت ػػمة فتحػػة بعػػػد األلػػؼ تبػػدؿ(: ح310كقػػاؿ فػػي التسػػػٍيؿ )ص 

ػي األ ػؿ،  كتمتٍػػا هكسػكرة أك هضػهكهة كاىػت فػإف هثمٍػا، فػي هدغهػة يػاء كال بػألؼ، هتمػٌكة غيػر الـ بػإزاء الـ، ٌك
 ح.لبعضٍـ اخبلفن  اكاحدن  فيً ٌي ها لككف ت ٌحح كال حذفت ثـٌ  قمبت لحركتٍا هجاىسة هٌدة
 (، كالهػرادم، تكضػيح الهقا ػد كالهسػػالؾ608( اىظػر: ابػف الىػاظـ، شػرح ابػػف الىػاظـ عمػِ ألفيػة ابػف هالػػؾ )ص(7

 (.10/5135القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(، كىاظر الجيش، تهٍيد 3/1599بشرح ألفية ابف هالؾ )ج
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كقػد  ،كيػدً أالت ىػكفى  األلؼً  عى هى  (2)فشهؿى  الفتحً  هكجبً ب (1)اله ىؼي  رى عبَّ ك  ،اكاكن  فيً األلؼي  تبدؿي  هكضعه  ًي ألىَّ 
ـى  ذكرى  ػأكلئػؾ فػي بابً  (3)هعٍػا الحكػ ػلً  هػف االىقػبلبً  هاىعػةه  (4)فالهػذككراتي  ،اًٍ ف لػـ يح ػؿ  ا ذكػرى هى فيٍػا، كا 
 .  (5)الشارحي  ا كها ف ؿَّ ٍى في بعضً  بسي مال

 .(ايى هى كرى  ،اكى زى غى ػ)ك [لمفت ً  : ]مكجبه (6)قىٍكليوي 
 كػػؿَّ  : أفَّ ا، األكؿي ألفنػ كاليػاءً  الػكاكً  عمػػِ قمػبً  قػاؿى  المػذيفً  هػف الػدليميفً  [فػي العػػيفً  ـى قىٍكليػوي: ]تقػدَّ 

 حركػاتو  أربػعي  فػي التقػديرً  هػا قبمػً اجتهػعى  كحركةي  ًي حركتي  إلِ ذلؾً  فإذا اىضّـَ  ،بحركتيفً  هىٍها هقدره  كاحدو 
 ًً كبعًضػ هػدٍّ  حػرؼً  هىٍهػا بهىزلػةً  كػؿ،  ا  ػارى تىػإذا تحركى  كاليػاءى  الػكاكى  لػخ، كالثػاىي: أفَّ إ فػي كمهػةو  هتكالياتو 

 لخ. إ
 . حدل األلفيفً إ حذؼى  ًي ألىَّ  [؛(افحى رى )قىٍكليوي: ]كى 

 ، كهع ٌذا لػـ يعػؿَّ يمتبسي  عؿَّ ألك  ،أهرو  تثىيةى  (ايى شى اخٍ )ي فً  فَّ أ الحا ؿي  [ا لـ يعؿَّ : ]فممَّ (7)قىٍكليوي 
 فحهػؿى  ،لبللتبػاسً   في األ ؿً  اإلعبلؿي  ، كتعذرى هف الهضارعً  هأخكذه  األهرى  فإفَّ  (،ايى شى خٍ يى  فٍ لى ) عمِ حهبلن 
  -اأيضن – عميً، كلـ يعؿَّ  الفرعي 

 فًهػ ا يعػؿُّ ٍى فبعػد سػقكطً  ،الفنػأ (ايى شىػخٍ يى  فٍ لىػ)ي ًفػ الػبلـي  لػك قمبػتً  ًي ألىَّػ ؛[بػالمفردً  قىٍكليوي: ]كيمتػبسي 
 .  بالكاحدةً  فيمتبسي  (،ِشى خٍ يى )

ػػيً قىٍكليػػوي: ]لككنً  كلِ هػػف أبػػ (اخشػػيف)حيىئػػذو عمػػِ  (اخشػػيا) حهػػؿي  لػػيسى  :قػػد يقػػاؿي  لػػت[إا مػػرن أا مى
ها سكاءه  كيؼى  ،ًً عكسً   األكلػِ خػبلؼي  كػافى  ّـَ كهف ثي  ،إلِ المبسً  داءً األ كعدـى  الفتحى  ها يكجبي  في تحقؽً  ٌك

  .ٌذا الكجًً 
                                                             

 (.92ابف الحاجب، الشافية في عمهي ال رؼ كالخط )ص ((1
 ( في )ـ(: )فسٍؿ(.(2
 ( في )ـ(: )هع ٌك لئؾ(.(3
 ( في )ؾ(: )كالهذككرات(.(4
ػا تىٍخًشػٍيف ف ((5 ، قمبػت تىٍخشىػٍيفى لمجهػع الهؤىػث، ككزىػً تفعمػف، لػـ تىقمػب فيػً اليػاء ألفنػا  لسػككىٍا، كأهَّ أ ػمً تىٍخشىػًيٍيفى

ّـَ حػػػذفت األلػػػؼ اللتقػػاء السػػػاكىيف، ككزىػػػً تفعػػيف، كلػػػـ يحػػػدث لػػػبس.  الػػبلـ فيػػػً ألفنػػػا  لتحركٍػػا كاىفتػػػاح هػػػا قبمٍػػا، ثػػػ
 (.2/330شاٌيف، هجكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 : إلِ قكلً: )فيمتبسي بالكاحدًة(.، ك)ـ()ؾ(( ساقط في (6
)اخشيا( هثؿ )غزكا( في عدـ إعبللً الػبلـ  ألىَّػً هػف بػاب )لػف يخشػيا(  إذ األهػر هشػتؽ هػف الهضػارع، كبعػد  ((7

ا لـ يعؿَّ هف ىحك )لف يخشيا( لئبل تحذؼ البلـ، كيمتبس بالهفرد، كلـ يعػؿَّ )اخشػيا(  األلؼ فيٍها ألؼ الضهير، فمهَّ
ف لـ يحؿ االلتباس  ألىًَّ كاف يقاؿ )اخشا( بػاألل ( هثػؿ )غػزكا(  كا  ؼ، كفػي الهفػرد )اخػش( بغيػر األلػؼ. ك)اخشػيىفَّ

ألىٍَّػػا أشػػبٍت )لػػف يخشػػيا(، كلككىٍهػػا أهػػرنا، كتحقػػؽ هػػا يكجػػب فػػتح الػػبلـ فيٍهػػا، فعمػػِ ٌػػذا حهػػؿ اخشػػيا عمػػِ لػػف 
(  لعػػدـ هكجػػ ، كاٍخشىػػٍي، كاٍخشىػػًيفَّ فَّ ػػذا بخػػبلؼ )اٍخشىػػكا، كاٍخشىػػكي ّـَ حهػػؿ اخشػػيفَّ عمػػِ اخشػػيا، ٌك ب الفػػتح. يخشػػيا، ثػػ

 (. 2/511(، كاليزدم، شرح الشافية )ج332-2/331شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
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ػػا قىٍكليػػوي: ] ػػ لعػػدـً  م: فمػػـ تحػػذؼٍ أى  [؛ا فتحػػةه يىػػقبمى  كاكه لككًنًيمى  ب/186/ؽ حيىئػػذو عميٍػػا ا يػػدؿُّ هى
ػك الضػهةي  ،عميٍػا ها يدؿُّ  لكجكدً   بٍا الىكفي  إذا ات ؿَّ  ا تحذؼي ٍى فإىَّ  ،(1)(كازي اغٍ ) في ىحكً  الكاكً  بخبلؼً   ٌك

  .اٍى قبمى 
ػا بتطرفً ٍى كألىَّ   [بعد الكسرةً  المتطرفةى  ـ الكاكى يً ]الستكراىً : (2)قىٍكليوي   الكقػؼً  لسػككفً   ا هعرضػةه ًٍ

لػػـ  ّـَ ، كهػػف ثيػػالمفػظً  كتىاسػػبً   لمخفػػةً ا يػػاءن تك ػبلن ٍى بػػدالً إ هػػف كجػكبً  السػػككفي  ًً بهػػا يقتضػيً  فعكهمػػتٍ  ،عميٍػا
ػي غيػري  بالكسػرةً  الكاكي  تتأثرً  كقػد كليٍػا  كسػرةو  بعػدى  الكاقعػةي  الهتطرفػةي ، كهثػؿ (ضكى ج كًعػكى عً ػ)كىػ ،هتطرفػةو  ٌك
ـي  (ةكى قيػػرٍ عى ) مه ػػغر  (ةيىػػقً يٍ رى تي )ك (،يػػةقً يٍ رى عي ) :(3)ىحػػك ،تأىيػػثو  عمػػ

(ةكى قىػػرٍ تى )ك ،(4)
ػػكً ) جهػػعي  (ةيى ًسػػكٍ أى )ك ،(5)  (،اءسى

ػػػػ)ىحػػػػك هثىػػػػِ  (،فعػػػػبلف)أك كليٍػػػػا زيادتػػػػا  ػػػػك  (بو شى ػػػػ)ٌك ػػػػك  (6)(افبىػػػػرً )ظى  كههاثػػػػؿي  (،افيى جً شى هػػػػف الغػػػػزك ٌك
 .  (7)كالىكفً  األلؼً  ، ككذا في حكـً االىف اؿً  في حكـً  التاءى  ألفَّ  ( افيى زً غى )

 ّـَ ثيػػ ،الهتقدهػػةً  يػػاءن لمقاعػػدةً  فيٍهػػا اىقمبػػتٍ  الػػكاكى  أفَّ  القيػػاسي  ا[لفنػػأفييمػػا  الػػكاكي  (8)قىٍكليػػوي: ]تقمػػبي 
 :قػػالكا ،ف كاكو ًهػػ ٌػػي بػػدؿه  عػػف يػػاءو  هىقمبػػةه  ((9)يكهسػػتعم ي،هعطػػ)فػػي  األلػػؼى  إفَّ  :ا، كقػػد قػػالكاألفنػػ اليػػاءي 

 .  (كهستعمياف ،هعطياف) :في التثىيةً  تقكؿي  ؾى ىَّ أ كالدليؿي 

                                                             
 ( في )ـ(: )اغزك(.(1
يػػػاء   الػػػكاك قمبػػػت، كى ًضػػػكرى  ،كى ًعػػػدي : أ ػػػمٍها. يى ًضػػػكرى  ،يى ًعػػػدي : ىحػػػك اهكسػػػكرن  قبمٍػػػا هػػػا كػػػاف إذا يػػػاء الػػػكاك تقمػػػب ((2

 ا،هكسػكرن  قبمٍػا ها كاف سكاء: أم ا هطمقن  اف اعدن  رابعة فيً الكاك كقعتالستكراٌٍـ الكاك الهتطرفة بعد الكسرة، أك 
ػػرٍ كيى  اف،يىػػزى غٍ كيي  ،تي يٍ زى غٍ تى كاٍسػػ تي ٍيػػزَّ غى كتى  ،تي ٍيػػزى غٍ أى: ىحػػك يكػػف لػػـ أك م،ازً الغىػػ: ىحػػك  ،تي كٍ زَّ غىػػكتى  ،تي كٍ زى ٍغػػأى: أ ػػمٍا اف،يى ضى
: ىحػك يػاء، الكاك قمب هف لهىع ضـ قبمٍا كاف لك ًألىَّ ، بشرط أال يىضّـَ ها قبمٍا  افكى ضى رٍ كيى  اف،كى زى غٍ كيي ، تي كٍ زى غٍ تى كاسٍ 

ركػػف الػػديف،  .بيىٍهػػا لمهىافػػاة يػػاء  تقمػػب لػػـ ضػػهة الػػكاك قبػػؿ كاىػػت لهػػا لكػػف ،رابعػػة فيٍهػػا الػػكاك فػػإف كيغػػزك  يػدعك
 (.2/818شرح الشافية )ج

 ( )ىحك(: ساقط في )ؾ(.(3
 (.1/423. ابف دريد، جهٍرة المغة )جعىٍرقيكىة الكاحدة أعبلٌا، في اله مَّبتاف الخشبتاف: الدلك عىراقي ((4
ُـّ  كال التٍَّرقيػػكىةي، ((5 ػػ ـي : تػػاؤيي تيضى . الفيػػركز أبػػادم، القػػاهكس الهحػػيط التَّراًقػػي: كالجهػػع كالعػػاًتًؽ، الىٍَّحػػرً  ثيٍغػػرىةً  بػػيف العيظىػػٍي

 (.870)ص
 ثػػكب فػػي تفسػػك ٍػػاأىَّ  االعػػراب تػػزعـ الػػريح، هىتىػػة كػػالٍرة دكيبػػة: افرى ًطػػالقى  هثػػاؿ الظىًربػػاف، )طربػػاف(. فػػي )ط(: ((6

. القػػـك تقػػاطع إذا كذلػػؾح الظىًربػافي  بيىىىػػا فىسػػا: حالهثػػؿ كفػِ. الثػػكب يبمػػِ حتػػِ رائحتػً تػػذٌب فػػبل  ػػادٌا، إذا أحػدٌـ
رم، ال حاح )ج  (.1/174الجٌك

 (، ك كىػػػاظر الجػػػيش، تهٍيػػػد القكاعػػػد بشػػػرح4/126فػػػي شػػػرح تسػػػٍيؿ الفكائػػػد )ج ( اىظػػػر: ابػػػف عقيػػػؿ، الهسػػػاعد(7
 (،3/1583)ج هالػػػػؾ ابػػػػف ألفيػػػػة بشػػػػرح كالهسػػػػالؾ الهقا ػػػػد تكضػػػػيح كالهػػػػرادم،(، 10/5065)ج الفكائػػػػد تسػػػػٍيؿ

 (.4/103كاألشهكىي، شرح األشهكىي أللفية ابف هالؾ )ج
 )ىقمت(. (:( في )ؾ(8
 ( في )ط(: )هستعؿ(.(9
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 ،هػػا قبمٍػػا سػػاكفه  فػػإفَّ  ،يػػاءن  الػػكاكً  لقمػػبً  ال هكجػػبى  ًي ألىَّػػ ؛(2)[شػػاذٌّ  (ةه يىػػنٍ قً ) :ـيي : ]كقػػكلي (1)قىٍكليػػوي 
ًي (يػاىٍ دً )ككذا فػي   فػدؿَّ  (،ةيىػىٍ قً ) :قػالكا فػي اله ػدرً  بػالكاكً  (تي كٍ ىىػقى ) :الػذيف قػالكا أفَّ  (3)الهػتفً  كػبلـً  . كتكجيػ
فػي  الػذم كقػعى  ٌذا البػدؿى  أفَّ  (4)الشارحً  ، كهعىِ كبلـً بالساكفً  الهف كلةً  لمكسرةً  ياءن  ـ قمبكا الكاكى ٍي عمِ أىَّ 
َّ  اله درً  ػ (،تي ٍيػىى قى ) ـ فػي الفعػؿً ًٍ بعًضػ قكؿي  ًي مى س ػ استسػٍؿى  فػي الفعػؿً  ٌػذا اليػاءي  ا ثبػتى يعىػِ فمهَّ  ًي لغتيػ فٍ هى

فػي  فػي ٌػذي الكمهػةً  قػد ألفػتٍ  اليػاءى  ألفَّ   بالف ػؿً  الكسػرةي  تً فى ف ضػعِّ ا  يػاءن، ك  ٍػا فػي اله ػدرً بى أف يقمى  الكاكي 
ػػذي المغػػةي  .لىػػا ،المغػػاتً  بعػػضً  ػػالتػػي ذكرى  ٌك ػػ الحػػاجػػػػبً  ا ابػػفي ٌى فعمػػِ ٌػػذا ال  ،ال ػػحاحً  ا  ػػاحبي هػػا ذكرٌى
ػػ ًي: ] ًي يتكجَّ ـى  تي كٍ ىىػػقى ) ،أخػػرل كقمىػػا ٌػػذي لغػػةه  ،ال ػػحاحً  فى ًهػػ يي أخػػذى  ًي فإىَّػػ [ال شػػذكذ :(5)قيػػؿقىٍكليػػ  ،اٌىػػكغيرى  الغػػى

ػػ– تي ٍيػػىى كقى  ةن كى ٍىػػكقي  ةي كى ٍىػػقً   (.يي اتخػػاذي  :يً كغيػػرً  الهػػاؿً  ، كاقتىػػاءي ال لمتجػػارةً  ا لىفسػػؾً ٍىػػا اقتىيتى ذى إً  :ةن ًيػػىٍ قي كى  ،ةن يىػػىٍ قً  -اأيضن
ػ) كًدٍىيىا، كديٍىيا، ًدىنِ، كًدٍىينا،ي هِّ عى  ٌك ابفي  :يقكؿي  ،لىا .(6) حاح ذا كسػرتى لػـ تجػرى  الػداؿى  هتٌ هى إذا ضى  ، كا 
ف  شػػأجريػػتى  تى ئإف شػػ ػػ ،لػػـ تجػػرً  تى ئ، كا  ّـَ  ا إذا أضػػفتى فأهَّ  (ِىنػػدي )ي ًفػػ الخفػػضى  لػػـ تجػػرً  إلػػِ هعرفػػةو  العػػ
ػػػً ابػػػفي  ٌيػػػكى :ًً كقكًلػػػ  (.ا لهعرفػػػةو ىعتنػػػ فػػػبل يكػػػكفي  ،ىكػػػرةه  (ايىػػػىٍ دً ) ألفَّ   الىسػػػبى  ال ػػػؽى  :أمكًدٍىيىػػػةن   ًدٍىيىػػػا عىهِّ

ًي: . (7) ػػحاح ػػي عبػػارةي  ،ًي   أم: لػػـ ت ػػرفٍ (لػػـ تجػػرى )كقىٍكليػػ ًً  ،الهتقػػدهيفى  ٌك يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى
 :يقكلػػػكفى  ،يً ، كغيػػرً (8)

ًي: . ًي بهعىِ  رفتي  ،ًي أجريتي  ا ٍىػفألفي  (ِمىػعٍ في ) ، ككؿُّ (ِمى عٍ في )حيىئذو  ًي ألىَّ   (لـ ت رؼٍ  الداؿى  تى هَّ هى إذا ضى )كقىٍكلي
ذا كسرتى  ،لمتأىيثً   كلئللحػاؽً  (،لرى ٍكػذً )كهػا فػي  لمتأىيػثً  يكػكفي  (ِمىػعٍ فً ) ألػؼى    ألفَّ ًي كتركيػ ال ػرؼي  جازى  كا 
لرى فٍ )ذً كها في 

   .((10)لٍعزى كهً  ،(9)

                                                             
. ض(.( ساقط (1 ك ىادره  في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ٌك
ف كاىػػت رابعػػة  الىضػػهاـ هػػا قبمٍػػا،  ((2 يسػػتثىِ هػػف القاعػػدة السػػابقة )يػػدعك كيغػػزك(، فػػبل تقمػػب الػػكاك فيٍهػػا يػػاء كا 

كقػكلٍـ: )ًقٍىيىػة( شػاذ، كالقيػاس: قىػكة  إذ ال هكجػب لقمػب الػكاك يػاء  لسػككف هػا قبمٍػا، كقيػؿ: ال شػذكذ فيػً، لقػػكلٍـ: 
ػا ٌػك ابػف عهِّػي ًدٍىينػا شػاذ، لسػبب السػابؽ، كالقيػاس: دىػك، كقيػؿ: ال شػذكذ فيػً  قىكتً ، كقىيتػً، كقىػكة، كقىيػة، كأيضن

 (.2/513لقكلٍـ: ٌك ابف عهِّي ًدىي، كًدٍىينا، كديٍىينا  أم: ال ؽ الىسب. اليزدم، شرح الشافية )ج
ك ابف عٌهي ًدىيا شاٌذح. ابف الحاجب، الشافية في(3  (.92عمهي ال رؼ كالخط )ص ( ح كقىية ٌك
 (.336-2/335( شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج(4
 ( في )ط(: )فعؿ(.(5
رم، ال حاح )ج(6  (.6/2467( الجٌك
 (.6/2342)ج هرجع السابؽ( ال(7
 (.3/406(، ك)ج3/285(، ك)ج3/284(، ك)ج3/203( سيبكيً، الكتاب )ج(8
قىػػذِّ  لىػػديفً  هػػفٍ  هػػا: الحيػػكافً  جهيػػع هػػف بالكسػػر الػػذٍِّفرىل، ((9 ـي  أك القىػػذاًؿ، ًى ػػؼً  إلػػِ الهى ٍمػػؼى  الشػػاًخصي  العىٍظػػ ، األيذيفً  خى

يىاته : كالجهع ىىػةو  غيػرى  أسػيمىةه، ًذٍفػرىل ٌػذيً : كيقاؿ كذىفارىل، ًذٍفرى ، كقػد هيىىكَّ في الفيػركز  .ًبػدرٌىـو  لئًللحػاؽً  األًلػؼي  كتيجعػؿي  تيىىػكَّ
 (.396أبادم، القاهكس الهحيط )ص

( فػػػي )ط(: )هغػػػرل(. قػػػاؿ أبػػػك عمػػػي: ألػػػؼ ًهٍعػػػزىل كًذٍفػػػرىل لئللحػػػاؽ، كهػػػا أف ٌهػػػزة عمبػػػاء لئللحػػػاؽ. الفارسػػػي، (10
 (.3/176التعميقة عمِ كتاب سيبكيً )ج
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ذكرى  :أقكؿي 
ك ىادره  ،اهىكىن  جاءى  (اين ىٍ دي ) أفَّ  (ِسى كٍ هي ) ي شرحً فً  (1)  ض.   .ٌك

ػػ (2)(ةه يىػػنٍ قً ) :ـيي قىٍكليػػوي: ]كقػػكلي  ػػ– شػػذَّ  (3)كقػػد ،رابعػػةن  ليسػػتٍ  الػػكاكى  م: ألفَّ أى  [؛اذٌّ شى  ألفػػاظه  -اأيضن
ػػي ،يػػاءن  ٍػػا، كلػػـ تبػػدؿٍ هػػا قبمى  كاىكسػػرى  رابعػػةن  فيٍػػا الػػكاكي  خػػرل كقعػػتٍ أ (ةكى اًسػػكى كسى  ،ةكى رً ٍقػػأى ك  ،ةكى اتً قىػػهى ) :ٌك

(4) 
 ،بقػاؼو  (،كتىػقٍ هى )جهػع  (ةي كى اتً قىػالهى )كى  .(5)ٌػذا عمػِ األ ػؿً  ، كقػد سػهعى (ةيى اًسػكى كسى  ،ةيىػرً قٍ أى ك  ،ةيىػاتً قى هى ) :كالقياسي 
ـي  :كهثىػػػاةو   جهػػػعي  (األقػػػركة)، كى فػػػي الشػػػرِّ  الهسػػػتككفى  :(6)(السكاسػػػكة)كى  .خػػػدـ :أم ( لكى تىػػػاقٍ )ف ًهػػػ فاعػػػؿو  اسػػػ

ك  (:قرك)  .الكمبً  (7)ًهيمىغىةي ٌك
ِـّ أى  ؛[ةن كى ٍنػػكقً  ةن كى ٍنػػقي  ,وي تيػػيٍ نى قى كى  ,الشػػيءى  قنػػكتي  :يقػػاؿي  وي : ]ألنَّػػأ/187/ؽ قىٍكليػػوي   القػػاؼً  م: بضػػ

ػػرمُّ  كالياءً  بالكاكً  ا، كقد جزـى ٌى ككسرً   .  (9)القاهكسً  ، ك احبي (8)فيٍها الجػػٌك
ٍـّ  بتىػكيفً  كى ٌيػ ا[ين نٍ دي كى  ,اين نٍ دً كى  ,ىنن دً  عـ   ابفي  كى ىي  :قىٍكليوي: ]يقاؿي   الػداؿً  ، ككسػرً الىػكفً  ، كسػككفً عػ

 .  ٍا في الثالثً كضهِّ  ،في األكليفً 
ػػرمُّ  قاؿى  ذا كسرتى  ،اإال جر   لـ تجٍز  الداؿى  إذا ضههتى : (10)الجػػٌك ف ا  ك  ،ًي أجريتىػ تى ئإف شػ الػداؿى  كا 

ّـَ  ا إذا أضفتى فأهَّ  ،لـ تجرً  تى ئش ٌيػكى ًً كقكًلػ (،ِىنػدً )فػي  الخفػضي  لػـ يجػزً  إلػِ هعرفػةو  العػ ػً ابػفي  :   ًدٍىيىػا عىهِّ
 اىتٍِ.  .ا لهعرفةو ىعتن  (12)يككفي  ال ،(11)ىكرةه  (ايى ىٍ دً )   ألفَّ كًدٍىيىةن 

                                                             
ك ىادر ال ىظير لً في  ((1 قاؿ الجاربردم: حألفَّ ألؼ فيٍعمىِ تككف لمتأىيث إال ها شذَّ في قكلٍـ: ديىينا بالتىكيف، ٌك

 (.2/61كبلـ العربح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج
 ( في )ؾ(: )فىيً(، كفي )ـ(: )فيً(.(2
ا–( )كقد شذَّ (3  رابعةن(: ساقط في )ـ(. ألفاظه أخرل كقعٍت فيٍا الكاكي  -أيضن
 إثػػػر لكقكعٍػػػا  اكاكن  األلػػػؼ كتبػػدؿ عميػػػً، يقػػػاس ال شػػاٌذ، كاجميػػػكاذ كديػػػكاف كأقػػركة، كسكاسػػػكة هقػػػاتكة: كىحػػكح...  ((4

 (.305ضٌهةح. ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص
 قاؿ البعيث: ]الطكيؿ[ ((5

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌىٍـ الكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي  سكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةه 
 

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركدةو  غربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو  ظىرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ   ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  بهى  هى
(، كيعقػػكب، الهعجػػـ الهف ػػؿ فػػي شػػكاٌد 10/5069اىظػر: ىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد )ج 

 (.6/484المغة العربية )ج
 ( في )ـ(: )الشكاشكة(.(6
 ( في )ط(: )هبم (. كفي )ـ(: )هتمفً(.(7
رم، ال حاح )ج(8  (.6/2467( الجٌك
 (. 1326الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص ((9

رم، ال حاح )ج ((10  (.6/2342الجٌك
 )هىكرة(. ( في )ط(:(11
 ( في )ؾ(: )تككف(.(12
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يِّػئه كط] :(3)قػاؿى  حيػثي  ،الكتػابً  ٌػذا فػي أكائػؿً  هثػؿي  ـى تقدَّ  (2)[يٍّفه : ]كط(1)قىٍكليوي 
 فػي بػابً  تقػكؿي  (4)

 .  ([ِقى بٍ ِ يى قى بى ) (:ِقى بٍ يى  ي،قً بى )
(ضً رى ) قىٍكليوي: ]في بابً   .  ا كسرةه ٍى قبمى  هفتكحةو  (5)ياءو  م: في كؿِّ أى  ؛[يى
ًً الذم يقتضً  [باألفعاؿً  تصٌّ خم قىٍكليوي: ]كذلؾى   جاريػةه  ٌػذي المغػةى  أفَّ  يً كغيػرً  (6)هػالػػػؾو  ابػػػفً  كػبلـي  ي

فػي  الشػارحي  ًً ًبػ حى ك رَّ  ،اله ىؼً  هف كبلـً  ، كالهفٍكـي أك هضارعو  هاضو  ف فعؿو ا هً ٍى ها قبمى  اىكسرى  في ياءو 
ٍيػـ ال يفعمػكفى ذلػؾى إال إذا اىفتحػًت اليػاءي كهػا ًفػي  عمِ الهضارعً  الكبلـً  ػا، كقػد أىَّ هى ( كىحًكًٌ بىًقػيى ، كى ًضػيى )رى

ـى أكائؿى الهضارعً   . فميراجعٍ  ،ذلؾى  ؿي تف ي تقدَّ
نَّ (7)قىٍكليوي  ك أثقػؿي  ،الفعؿى  (8)خصَّ  ـى لً  :إف قيؿى  [في الفعؿً  ذلؾى  ا يجيءي مى : ]كا  لٍػذا  االسػـً  فى ًهػ ٌك

ػػ ذلػػؾى  أفَّ  :فػػالجكابي  ؟االسػػـً  فى ًهػػ م رفػػضى الػػذً   ،فػػي الجػػزـً  وخػػرى  لحػػذؼو  ًً لتعرًضػػ  عمػػيٍـ فػػي الفعػػؿً  ؿى ٍي سى
ػػ ،يي أهػػري  ٌػػافى  الػػزكاؿً  دً ب ػػدى  إذا كػػافى  كالهسػػتثقؿي  ػػلً  هعػػرضه  االسػػـً  وخػػرى  ا فػػإفَّ كأيضن أك  ،هعػػً الػػكاكي  ا يتعػػذري هى

                                                             
ٍىا كسرةه(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )هفتكحةو قبمى
2))  ، ًضػػيى ػػا فػػي رى ػػا، كبىقىػػا، كديعى ػػا يػػاء قبمٍػػا كسػػرة، فيقكلػػكف: ًرضى كطيػػئ يقمبػػكف اليػػاء ألفنػػا، هػػف كػػؿِّ كمهػػة قبػػؿ وخٌر

ػػا فتحػػة، فاىقمبػػت اليػػاء ألفنػػا، كذلػػؾ هخػػتص باألفعػػاؿ دكف  ، كديًعػػيى  ألىٍَّػػـ اسػػتثقمكا الكسػػرة قبػػؿ اليػػاء، فقمبٌك كبىًقػػيى
 (.2/336ة )جاألسهاء، كالقاضي. شاٌيف، هجهكعة الشافي

(، كشػػػاٌيف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح الجػػػاربردم 65ابػػػف الحاجػػػب، الشػػػافية فػػػي عمهػػػي ال ػػػرؼ كالخػػػط )ص ((3
 (.266-1/265)ج
ـ، كأكردي أبك تهاـ في ديكاف الحهاسة: ]الهىسرح[ ((4  كهف ذلؾ قكؿ شاعٌر

 كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاد بالحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض الىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍكًقدي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ بيىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ىيفيكسن ـً  عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  اٍلكى
 كقكؿ زيد الخيؿ: ]الطكيؿ[ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأتىـه  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ  أىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًي  هى  تىٍبعىثيكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيي  ًهٍحهى ٍبتيهي  ريضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثىكَّ
(، كأبك حيػاف، التػذييؿ كالتكهيػؿ 5/223(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج46اىظر: أبك تهاـ، ديكاف الحهاسة )ص 

 (.9/257)ج
 ( في )ط(: )ها(.(5
 (.2/388)ج( ابف هالؾ، شرح التسٍيؿ (6
تقمب الكاك الهتطرفة الهضهـك ها قبمٍا في كؿ اسـ هتهكف ياءن، كتقمػب تمػؾ الضػهة كسػرة  لتبقػِ اليػاء، كذلػؾ  ((7

ٌيك،  ىَّهػػا ٌػػك فػػي الفعػػؿ، كػػػ)يغزك(، كفػػي األسػػهاء غيػػر الهتهكىػػة، كػػػ) ألىَّػػً لػػيس فػػي األسػػهاء الهتهكىػػة هثػػؿ ٌػػذا، كا 
ا جهعػت )دلػك(: )أٍدليػك(، قمبػت الػكاك يػاء، كالضػهة كسػرة، كذيك(، فإذا أدل قياس إلِ ٌذي ال كرة عهؿ بٍػا، كهػا إذ

(، فيعػؿ إعبللػً  ألىٍَّػـ لػك أبقػكي عمػِ حالػً ل ػار ثقػؿ هػف اجتهػاع الضػهة أك الكسػرة هػع  في ير هف بػاب )قػاضو
(، كها ذكرىاي أكالن أكلِ  ألىَّػً يمػز  ـ هىػً الكاك، كهىٍـ هف يقكؿ: قمبت الضهة كسرة، فاىقمبت الكاك ياء في هثؿ )أدؿو
هجهكعػػة أف يكػػكف الحركػػة تابعػػة لمحػػرؼ بخػػبلؼ الثػػاىي، فإىَّػػً يمػػـز هىػػً أف يكػػكف الحػػرؼ تابعنػػا لمحركػػة. شػػاٌيف، 

 (.339-337الشافية )ج
 )خ ص(. ( في )ـ(:(8
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لػػـ  كلػذلؾى  ،كػذلؾى  لػػيسى  الفعػؿً  كوخػري  ،الىسػػبً  كيػاءً  ،كقايػةو  ىػػكفً  دكفى  الهػتكمـً  كيػاءً  ،ا كػػالجرِّ ٍى اسػتثقالي  يكثػري 
ٍي  ًي   ألىَّ (بهعىِ الذم :ذك)ك (،كٌي ػ)بً  يباؿً   .(1)كذا في اإليجازً  ،ًي ا ها ذكرتي هى ال يمحق

ػػ(3)ـًٌ أكثػػرً  فػػي لغػػةً  ا هبىيػػةه ٍىػػفإىَّ  ،ةن يَّػػالطائ (ذكػ)ًبػػ الهػػرادي  [(كذي ): ]كى (2)قىٍكليػػوي  ػػأعربي  ا الػػذيفى ، فأهَّ ا كٌى
ـي   ،الرفػعً  ا فػي حالػةً ٍىػكمُّ  السػتةي  األسػهاءي  قػد تػكردي  ، ككػذلؾى ا لٍذي القاعدةً ـ ىقضن ًٍ عمِ لغتً  ا تردي ٍى أىَّ  فقد يتٌك
 الى ػبً  عاهػؿي  ، فػإذا كجػدى الرفػعً  عاهػؿً  كجػكدً  عىػدى  إال ال تكجػدي  ا كاىتٍ هَّ لى  الكاكى  أفَّ  :عف الجهيعً  كالجكابي 
ا ٍىػككىي  بػالكاكً ا ٍىػلرفعً  قد شرطى  الستةى  ٌذي األسهاءى  ا فإفَّ ا، كأيضن ًٍ لزكهً  لعدـً   الـ يستثقمكٌى  ذٌبتٍ  كالخفضً 
ػػ الػػكاكي  ف ػػارتً  ،(4)هضػػافةن   كاكى  شػػبٍتٍ أف ،الهضػػاؼً  إليػػً هػػف تهػػاـً  الهضػػاؼى    ألفَّ (5)الحشػػكً  كاكً حيىئػػذو كى

ػػ فػػي لغػػةً  هك ػػكلةه  (ذك)ي فػػالكاك ًفػػ :. فػػإف قيػػؿى (عىفػػكاف)  ا غيػػري ٍىػػألىَّ   بٍػػذي الهىزلػػةً  ليسػػتٍ  ،اٍىػػف أعربى هى
 فػالتطرؼي  ،الهضػاؼً  إليػً هػف تهػاـً  الهضػاؼى  كهػا أفَّ  ،الهك ػكؿً  هػف تهػاـً  ال ػمةى  أفَّ  فػالجكابي  ،هضافةو 
 ا. أيضن  هفقكده 

 هػػتهكفو  اسػػـو  وخػػرى  ا ضػػهةه ٍىػػقبمى  كاكو  م: إلػػِ كقػػكعً أى  [؛ذلػػؾى  إلػػى مثػػؿً  قىٍكليػػوي: ]فػػ ذا أدَّل قيػػاسه 
ػ) فػي ىحػػكً  عػف الػكاكً  بٍػذي القيػػكدً  ، كاحتػرزى (كو ٍلػػدى ) فػي جهػعً  كػالكاكً ب/ 187/ؽ  (،ابىػػكٍ قي كى  ،ةو كى دي ٍحػهٍ كقى  ،كو زٍ غى

ػػػ فػػػي لغػػػةً  الهك ػػػكلةي  (6)(كذي )ككػػػذا  (،كى ٌيػػػ) كأ (،كعي دٍ يىػػػ) كسػػػيأتياف، كىحػػػكً  ػػػ(7)ىػػػِف بهى بهعىػػػِ  (ذك)ا ، أهَّ
 كلػـ تقمػبً  ،باإلضػافةً  التقيػدً  عػدـى  فػي الضػابطً  (8)هػالػػػؾو  ابػػػفي  زادى  ًً خراًجػكإل ،لً هتهكفه  اسـه  فٍكي  ،ب احً 
ػ جػيءى  ،فيػً عارضػةه  الذاؿً  ضهةى  ألفَّ  :(9)قيؿى  ،فيً ياءن  الكاكي   فمػيسى  ،ا الفػتحي ٍى ا، كأ ػمي ٌى ا لهػا بعػدى بٍػا اتباعن
ي الهتبادري  ،أ ميةه  فيً ضهةه  الكاكً  قبؿى   اىتٍِ.  .الضهةً  هف إطبلؽً  ٌك

                                                             
 (.134ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص ((1
ا(.(2  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فالتطرؼي هفقكده أيضن
 : ]الطكيؿ[الفىٍقعىسيٌ  سحيـ بف هىظكركعميٍا قكؿ  ((3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍيـٍ  هيًكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفى  ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـه  فىإهَّ  لىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبيى   ٌيـٍ  ذيك ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  فىحى  كىفاىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػا   فػػػ)ذك( اسػػـ هك ػػكؿ بهعىػػِ الػػذم عمػػِ لغػػة طيػػئ، كركيػػت )ذم( حيىئػػذ تكػػكف هػػف األسػػهاء السػػتة، كعبلهػػة جٌر

 (.1/45هالؾ، تحقيؽ هحي الديف عبد الحهيد )جالياء. ابف عقيؿ، شرح ألفية ابف 
ي: أال تضاؼ لميػاء، كأف تكػكف هفػرد، كهكبػرة، كلػػ)ذك، فػك( شػركط خا ػة بٍهػا.  ( كلٍا(4 شركط عاهة أخرل، ٌك

 (. 1/315اىظر: الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج
 ( في )ط(: )الحشكا(.(5
 في )ـ(: )ذكا(. ((6
 )ط(: )بيف(.( في (7
ػػيح...  ((8 ...ح ابػػف  اتقػػديرن  اك الفظنػػ اسػػـ خػػرو ٌػػي يػػاء فػػي كهدغهػػة كأ ،ضػػافةباإل يتقيػػد ال هػػتهكف اسػػـ خػػرو ٌك

 (.305هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص
 (.10/5083( ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج(9
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(كه سيػػ) :فيػػً ، كقيػػؿى إذا خفػػؼى  كالهجػػركرى  :أم  الهرفػػكعى  (1)ءه(كٍ سيػػ) ىحػػكى  إفَّ  :ـٍي قػػكلي  يي كقػػد يؤيػػدي 
(2) 

 بسػػػػػببً  عػػػػػارضه  الػػػػػكاكً  تطػػػػػرؼى  ألفَّ   يػػػػػاءن  ، كال الػػػػػكاكي كسػػػػػرةن  فيػػػػػً الضػػػػػهةي  ال تقمػػػػػبي  كالحػػػػػذؼً  (3)بالىقػػػػػؿً 
ػك  ،الػبلزـً  العػارضً  فى ًهػ الػذاؿً  ضػهةى  أفَّ  الفػرؽى  ، لكػفَّ ٌك الٍهزةي  في التقديرً  الهتطرؼي (5)، ك(4)التخفيؼً  ٌك
 ف اعتبػػػارً ًهػػػ بأبعػػدى  لػػػيسى  الضػػهةً  تمػػػؾى  اعتبػػارى  ، عمػػػِ أفَّ األحكػػاـً  فى ًهػػػ فػػػي كثيػػرو  ل األ ػػميِّ رى ٍجػػػيجػػرل هي 
ًي ف ال يىتظري هى  عمِ لغةً  إذا رخـى  (كدى هي ا ثى يى ) في ىحكً  الكاكً  تطرؼً   (6)(ذك)ي ًفػ الػكاكى  بػأفَّ  ، فػاألكلِ التكجيػ
 .ٌذا ا كها في الفعؿً ٍى احتهالي  ؿى ٍي سى ، فى كالياءً  إلي األلؼً  التغييرً  دً ب دى 

 الخػالي هػف الضػهيرً  هف الفعػؿً  (8)ىقبلن ( كزي غٍ يى ) ا بىحكً أحدن  (7)يتى ؾ لك سهَّ أىَّ  ا تقدـى هَّ هً  ؼى رً كقد عي 
ًً  قمػػتى  ػػك هػػذٌبي ى ػػبن  م(زً ٍغػػيى )كى  ،اا كجػػرن رفعنػػ (9)(زي ٍغػػيى ) :فيػػ ، الهػػذككرةً  ا عمػػِ القاعػػدةً جرينػػ الب ػػرييفى  ا، ٌك
ػلى  العػربى  ، كاحتجػكا بػأفَّ التسػهيةً  عميػً قبػؿى  فأبقكي عمِ ها كػافى  ،ـ الككفيكفى ٍي كخالفى  أبقتػً  (يزيدػ)ًبػ ا سػهتٍ هَّ

ـى    ألفَّ ًي عيىيػ ل ػحتٍ   ًً لػً بحكًهػ ، إذ لػك حكهػتٍ االسػـً  كلػـ يحكػـ لػً بحكػـً  ،ًً عمػِ إعبلًلػ  إذا كافػؽى  االسػ
، الهعػربً  فػي غيػرً  هػا ذكػرى  ، ككػؿُّ (10)(ضيى ٍبػكأى  ،كدٍسػأى )ىحػك  ،ًي عيىيػ  ػحتٍ  كزيادةن  أ/188/ؽ اكزىن  الفعؿى 
(كدي ىٍ هى سى )ىحك  ا ضهةه ٍى قبمى  كاكه  الذم وخريي  األعجهيُّ  ا االسـي أهَّ 

ا أبقتػً ٍىػإلػِ كبلهً  ًي إذا ىقمٍتػ العربى  فإفَّ  (11)
 (13)-رحهً ا– (12)ػػافى أبك حيَّ  الشيخي  ذلؾى  كلـ تغيري، ذكرى  ،عميً عمِ ها كافى 

ًي،  أكلى[ (14)قىٍكليوي: ]كما ذكرناهي أكالن   يريدي سبؽى اىقبلًب الكاًك عمِ الضهًة كها اقتضاي كبلهي

                                                             
 ط(: )سكاء(، كفي )ـ(: )سكا(.( في )(1
 (.ا(: )سك طفي )( (2
 ( في )ؾ(: )باتىقؿ(.(3
 ( )كالضـ(: زائد في )ـ(.(4
 ( في )ـ(: )فإف(.(5
 (.ذكا(: )ـ) في ((6
ػػذا قبػػؿ، يغػػزل رأيػػت: فقػػاؿ ،(يغػػزك) يسػػٌهِ رجػػؿ عػػف قػػاؿ سػػيبكيً: كسػػألت يػػكىس ((7 ، ٌك ػػذا يغػػزو ، يغػػزم ٌك  زيػػدو

 حػرؼ قبمٍػا كاك األسػهاء فػي لػيس ًألىَّػ خطػأ، الػكاك كثبػات يغػزم، إال يػكىس قػكؿ في يككف أف لً يىبغي ال: كقاؿ
 (.3/316. سيبكيً، الكتاب )جهضهـك

 ؾ(: )فعبل(.( في )(8
 ( في )ـ(: )يغزكا(.(9

 (.119-2/118(، كابف جىي، الهى ؼ )ج1/186(، كالهبرد، الهقتضب )ج2/60سيبكيً، الكتاب )ج ((10
ٍىديك ( في )ـ(: )سهىدكا(.(11 كـً  قىٍمعىةه : سىهى  (.289الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص. بالرُّ
 (.10/5084اىظر: ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((12
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(13
(: ساقط في )ـ(.(14  ( )أكالن
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، كذكرى أبك الفتحً (1)ك رحى بً في الهتًف، كالقكالًف ألبي عميٍّ الفارسيِّ 
ًي  (2) ًً تسػكيفٍها أىَّػ فػي كجػ

. اىتٍػِ ًي يسػكغي لػؾ أف تبػدأى بػأمِّ العمهػيًف شػئتى . كهػرادي (3)إذا اعترضى تغييراف في هثاؿو كاحدو فالقياسي أىَّ
إذا لـ يكًف االبتداءي بأحدٌها يؤدم إلِ كثػرًة عهػؿو كهػا ٌىػا، فػإف أدم إليػً تعػيفى االبتػداءي بػاآلخًر، ىحػك: 

)ًإكىزَّة(
زىةه(، ىقمػػٍت حركػػةي الػػزاًم إلػػِ الػػكاًك، كأدغهػػٍت، كال يىبغػػي أف يعتقػػدى أفَّ الػػكاكى قمبػػٍت (4) ، أ ػػمً: )ًإٍكزى

ّـَ قكيػًت اليػاءي بالحركػًة، فعػادًت الػكاكي  ألفَّ فػي ذلػؾى  ياءن  لسككىٍا كاىكساًر ها قبمٍا، ، ثيػ ثيّـَ أدغهًت الػزامي
ًً األكًؿ.  زيادةي عهميًف عمِ الكج

قىٍكليػػوي: ]ألنَّػػوي يمػػزـي أف تكػػكفى الحركػػةي تابعػػةن 
لػػؾ أف تعػػارضى ذلػػؾى بهػػا ىقمػػً أبػػك  لمحػػرًؼ[ (5)

 ًً ػك أفَّ الحركػةى أضػعؼي (6)حيَّافى عف بعًض أ حاًب هػف الحػرًؼ، كابتػذاؿي الضػعيًؼ أقػربي هأخػذنا هػف ، ٌك
ًي اليػزدمُّ  ػ ، كعارضى ، فإذا غيركي تطرقكا بتغييري إلي تغييًر القكمِّ ػا– (7)االىحاًء عمِ القكمِّ بػأفَّ قمػبى  -أيضن

، كاعتبػػػػاري (8)الضػػػػهًة كسػػػػرةن بػػػػدكًف قمػػػػًب الحػػػػرًؼ كهػػػػا فػػػػي )التَّرىاًهػػػػي( ًً ػػػػاًرم( هحقػػػػؽه دكفى عكسػػػػ ، ك)التَّجى
 أكالن أكلِ. (9)الهطردً 

 (11)كالتحقيػؽي  ،التػاءً  ات ػاؿً  سػببً ب :مأى   [افيو متطرفنػ الكاكي  بيما لـ يكفً  : ]كالمرادي (10)قىٍكليوي 
 اإلعػػبلؿي  تعػػيفى  فػػي كاكو  ، إف كاىػػتٍ التأىيػػثً  ا ٌػػاءي ٌى التػػي بعػػدى  الػػكاكً  قبػػؿى  الكاقعػػةى ب/ الضػػهةى 188أفَّ /ؽ

                                                             
 (.5/119(، ك)ج5/87(، ك)ج3/343( الفارسي، التعمية عمِ كتاب سيبكيً )ج(1
 (.3/8(، كالخ ائص )ج2/263اإلعراب )ج ( ابف جىي، سر  ىاعة(2
 ( )اىتٍِ(: ساقط في )ط(.(3
ٌزةي  ((4 كفى : فقالكا كالىكفً  بالكاك جهعكي كقد البطُّ،: كاإلكىزُّ  اإلكى زُّ رم، ال حاح )ج .إكى  (.3/864الجٌك
 ( في )ـ(: )هاىعة(.(5
 (.2/472( ابف جىي، الخ ائص )ج(6
 (.2/514( اليزدم، شرح الشافية )ج(7
 الهتطٌرفػػة اليػػاء قبػػؿ الضػػٌهةي  كقعػػت لػػك إذ اليػػاء، لت ػػحٌ أ ػػمٍا )التَّرىاهيػػي( كػػػ)التَّحاسيد(، فقمبػػت الضػػهة كسػػرة   ((8

، قبمٍػا  ـه وًخػريي كاكه الىقمبت كاكنا، ككىتى ت ير إلِ هثاؿ ال ىظيرى لً في األسهاء العربية  ألٌىً ليس فػي األسػهاء اسػ
 (.5/428ضٌهةه. ابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج

 ( في )ـ(: )الهضطرد(.(9
ػػا ال تقمػػب إذا كاىػػت الػػكاك عيىنػػا، كال  ((10 ٍحػػديكىة(  لعػػدـ تطػػرؼ الػػكاك، كأيضن كال تقمػػب الػػكاك يػػاءن فػػي )قىمىٍىسيػػكىة(، ك)قىهى

يىبلء(  لعػدـ تطػرؼ الػكاك،  بىاء(، كال الكسرة ضهة إذا كاىت العيف ياء، كػػ)الخي ىَّ الضهة كسرة، كػ)القيكى  الػكاك تقمػب هػاكا 
ركػػف الػػديف، شػػرح  .الكسػػط فػػي يسػػتثقؿ ال هػػا الطػػرؼ فػػي يسػػتثقؿ ًألىَّػػ غيػػري  دكف الطػػرؼ فػػي كسػػرة كالضػػهة ءيػػا

 (.2/822الشافية )ج
(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت ريؼ 3/314اىظر: ابف السراج، األ كؿ في الىحك )ج ((11
(، كىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح 161(، كابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص472)ص

 (.10/5086تسٍيؿ الفكائد )ج
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(ةو كى ٍرقهػػػعى ) هثػػػؿى ي ، ىحػػػك أف تبىػػػاالشػػػتغاؿً  لتضػػػاعؼً   اهطمقنػػػ
ػػػهػػػف  (1) ، (ةيىػػػكً زٍ )غى  :فيػػػً ؾ تقػػػكؿي فإىَّػػػ (كو زٍ )غى

 هثػؿً  كبىػاءً  ،أ ػميتيفً  الػكاكافً  لػك كاىػتً  ككػذا ،كاإلبداؿً  هف الكسرً  بً ها ذكرى  فعؿى  ّـَ ، ثي (ةكى كي زٍ )غى  كاأل ؿي 
ف كاىتٍ (ةكى كي قى هى ) ، كاأل ؿي (ةو يى كً قٍ هى ) :ؾ تقكؿ فيًفإىَّ  (،قكة)هف  (ةرى دً قٍ هى )  إف بىيػتى  سػمهتٍ  كاكو  فػي غيػرً  ، كا 

ػػ عمػػِ الٍػػاءً  الكمهػػةى  ػػىٍ مى كقى  ،ةو كى قي رٍ عى ػ)كى ةو كى سى
ػػ إف قػػدرى  يػػاءن  كالػػكاكي  ،كسػػرةن  ، كأبػػدلتٍ ((2)  ا، هثػػؿ أف يجػػاءى ٍى عركضي

ػػػىٍ مى كالقى  ِقىػػػرٍ لمعى   فى فيػػػً ًهػػػ أف يقػػػاؿى  الكاجػػػبى  ، فػػػإفَّ (اءو بػػػع)عمػػػِ  (3)بىػػػاءىةو(عى ) عميٍهػػػا بىػػػاءى  يٍّ هبىػػػ بكاحػػػدو  ِسى
ػػىٍ مى القى ) فى ًهػػكى  (،ةيىػػقً رٍ عى ) ِ(:قىػػرٍ العى )  هػػعى  األ ػػؿي  ، فمػػـ يسػػتعهؿً (ةه كى سيػػىٍ مى كقى  ،ةه كى قيػػرٍ عى ) كاأل ػػؿي  (،ةيى ًسػػىٍ مى قي ) ِ(:سى

إليػً  ، كأشػارى (4)(إيجاز التعريػؼ)ي فً  هػالػػؾو  ابػػفي  ذلؾى  ا، قاؿى ٍى عركضً  قبؿى  كها لـ يستعهؿٍ  العارضةً  الٍاءً 
ًً  قكؿي  ًي ، كيكافقي يً في غيرً  يػٍػ سػًػيػػبىػػكى

ِـّ  ةو مى عٍ ي في فً  (5)  (ةيىػهٍ رى )كى  ،عمػِ اليػاءً  إذا بىيػتٍ  (ةكى ٍهػري ) (:يٍهػالرَّ )ف ًهػ بالضػ
 .إذا لـ تبفى 

كىحػػػك  (،ةكى سيػػػىٍ مى قى ) :بٍػػػا ىحػػػك أرادى  [ىاألكلىػػػ (7)لصػػػكرةً افػػػي  الػػػكاكي  (6)ال تقمػػػبي  وي قىٍكليػػػوي: ]ف نَّػػػ
(اءى بى كى القي )

 .هتطرفةو  فيٍها غيري  الكاكى  ألفَّ   (8)
 العػػكدي  رى شىػقى ، كاىٍ يي عىػً قشػرى  ىزعػتي  :ارن ٍشػقشػري قى أك  ،قشػريأ يي كغيػري  ،العػكدى  تي رٍ شىػقى  [ري شَّػقى ت: ]يى (9)قىٍكليػوي 

 .(10)ح حا .ِبهعىن  رى شَّ قى تى كى 

                                                             
 كي(.( في )ط(: )عزفكة(، ك)عزك(، ك)عزكية(، ك)عزككة(. كفي )ؾ(: )عرف(1
، إذا كالقيمىٍىسػػػيىةي، القىمىٍىسيػػػكىةي  ((2 ػػػهىٍهتى  فىتىٍحػػػتى ذا السػػػيٌف، ضى ، كا  ػػػهىٍهتى ػػػٍرتٍا ضى  قبلًىػػػسي : . كالجهػػػعالػػػرأسً  فػػػي تيٍمػػػبىسي  :كىسى

. كقىبلىيسي  ًي  كقىمىٍىسو ، كأٍ ػمي فىضػكا أىٍػـ إال قىمىٍىسيػكه ـه  لػيس ألىَّػً الػكاك  رى ػٍرؼي  وًخػرييي  اسػ ٍىػا ًعٌمػةو  حى ػٌهةه، قىٍبم  وًخػرىيي  ف ػارى  ضى
ٍىا، ها هكسكره  ياءه   (.567. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )صكىقاضو  فكافى  قىٍبم
 ( في )ط(: )عباي(.(3
 (.135( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(4
 (.411-4/410( سيبكيً، الكتاب )ج(5
 (: )تقمب(.( في )ؾ(6
 ( في )ط(: )ل كرة(.(7
باءي  ((8 ي: بالريؽ ييعالب كيٌتسع، يتقٌشر هعركؼ داءه : القيكى به  كجهعٍا هؤىَّثة، ٌك  ، قاؿ ابف قىاف: ]الرجز[قيكى

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذيً  عىجى ًٍ مً الفى  ل  يقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ًٍ  القيكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  تىٍغًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىفٌ  ٌى يقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الرِّ
 فيػػػً كاليػػػاء. ك ػػػرفت ذكػػػرت سػػػكَّىتٍا فػػػإف الػػػكاك، عمػػػِ لمحركػػػة اسػػػتثقاالن  هىٍػػػا الػػػكاك تسػػػكَّف كقػػػدكالفميقػػػة: الداٌيػػػة،  

 العػيف سػاكىة ،الفػاء هضػهكهة ءبلى ٍعػفي  الكػبلـ فػي كلػيس: السػكيت بػف. قػاؿ اهىٍػا هىقمبػة كالٍهػزة بقرطػاس، لحػاؽلئل
ػػػك اء،شَّػػػالخي : حرفػػػاف إال ههػػػدكدة . قػػػاؿ العػػػيف تحريػػػؾ فيٍهػػػا  ػػػؿكاأل: قػػػاؿ. اءبىػػػكٍ كقي  االذف، كراء الىػػػاتئ العظػػػـ ٌك

رم: ح . سػػػيبكيً، الكتػػػػاب ِبى يٍ كى قيػػػػ :قػػػاؿ سػػػكف كهػػػػف اء،بىػػػيى كى قي  :ت ػػػػغيري فػػػي قػػػاؿ ،بالتحريػػػػؾ اءبىػػػكى قي  :قػػػػاؿ فهػػػفالجػػػٌك
رم، ال حاح )ج2/965(، كابف دريد، جهٍرة المغة )ج4/257)ج  (.1/206(، كالجٌك
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )بهعىنِ.  حاح(.(9

رم، ال حاح )ج(10  (.2/792( الجٌك
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 هفعػكالن  (2)فػي البيػتً  (اءبىػكى القي ) ى ػبي  كالهشػٍكري  .الػكاكً  بفػتحً  :أم  [(1)(بكى قيػ) قىٍكليوي: ]كالجمػعي 
 .اهقدهن 

ـي  [الجػػكىػػػػرم   ليػػوي: ]قػػاؿى قىكٍ  ، ًً بمفًظػػ (3)فػػي ال ػػحاحً  ًي هػػع أىَّػػ، ًً هػػف كبلًهػػ لػػيسى  هػػا تقػػدـى  أفَّ  يػػٌك
 .األشربةً  فى هً  ضربه  :بالضِـّ  ء(ازَّ الهي ك) :ٌك (ازَّ الهي ) (4)في الهذككرى  عمِ أفَّ 

ػػ: ]كى (5)قىٍكليػػوي  ػػمى  فػػبل يىقمػػبي  ،لمتأىيػػثً  األلػػؼي  األكؿً  عمػػِ تقػػديرً  ًي ألىَّػػ ٍيبىى([؛كى قيػػ) :قػػاؿى  فى كَّ ف سى
 ي.الثاىً  بخبلؼً 

 ،بيىٍهػػا هػػدةه  ف كقػعى فػػإ، يػػاءن  الضػهةً  بعػػدى  الهتطرفػةً  الػػكاكً  بقمػػبً  :أم [؛لممػػدةً  : ]كال أثػػرى (6)قىٍكليػوي 
ف كافى الجهعً  ثقؿً ل  فبل في الجهعً  : إف كافى قاؿى  ؟أكالن  القمبً  هفً  فٍؿ يهىعي   .ًً لخفتً   فيهىعي  في الهفردً  ، كا 

ػػرمُّ  أراؽى ماءىهي[ الًذم : ]كالسحابي (7)قىٍكليوي  ٌى الذً  إٌف السحابى  :الذم قالً الجػػٌك   يي اءى هى  اؽى رى م 
                                                             

ـي ساقط في )ـ( إلِ قكلً: ) ((1  (.تقدـى  ها أفَّ  يٌك
ذا ((2  فعجػب سػتذٌب، فإىٍػا بػذلؾ، كتعٍػدٌا ريقػؾ هػف شػيئنا عميٍػا اجعػؿ: فقيػؿ قكباء، أ ابتً ألعرابي البيت ٌك
 أفَّ  يعتقػد كػاف األعرابي أفَّ : هعىاٌا كأفَّ )القكباءى( ككجًٍ الهحشي، كيركل )القكباءي(،  :كيركل  .كاستغربً ذلؾ هف

ا، ال الريقة : اإلعراب هف كجٍاف فمً ىكىً فهف: تىكيىً كترؾ العجب، تىكيف كيجكز  هىً كتعجب ذلؾ فأىكر تبرٌؤ
ػك هطكال، هىادل أك ا،هىككرن  هىادل يككف أف: أحدٌها ف يى ػب، الػذم ٌك  بػً يت ػؿ بهػا لطكلػً إليػً يق ػد كػاف كا 
 الهضػاؼ إلػِ الهضػاؼ كاحتيػاج الثػاىي، إلػِ األكؿ الحتيػاج بالهضػاؼ  الهشػبً كيسػهِ زيد، هف اخيرن  يا: كقكلؾ
 قػػـك يػػا: قالػػً كأىػػً اله ػػدر، عمػػِ اهى ػػكبن  عجبنػػا كيكػػكف الهتعجػػب، غيػػر الهىػػادل يكػػكف أف: الثػػاىي كالكجػػً .إليػػً

 أف: الثػػاىي كالكجػػً ا،هضػػافن  لهىػادن  يكػػكف أف: أحػػدٌها: كجٍػػاف فمػً تىػػكيف، بػػبل اعجبنػػ يػا ركل كهػػف .عجبنػػا اعجبػكا
 (.1/39الجهؿ )جعجباي. البطميكسي، الحمؿ في شرح أبيات  يا: تريد

رم، ال حاح )ج(3  (.3/896( الجٌك
 في الهقا د كالهزايا(. ( في )ـ(: )فيٍا(4
5).) ًً  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فيهىعي  لخفًت
ػػا أف تكػػكف الكمهػػة هفػػردنا أك جهعنػػا، إف كػػاف جهعنػػا، فػػبل أثػػر  ((6 إف ف ػػمت هػػدة بػػيف الضػػهة كالػػكاك الهتطرفػػة، فإهَّ

ًتػٌي، كاأل ػؿ: عيثيػكك، لمهدة في الهىػع  ًثػٌي، كعي ، كعثػا، قػكؿ: جي هػف القمػب  ألفَّ الجهػع ثقيػؿ، كذلػؾ فػي جهػع: جػاثو
ثيكك، فقمب الضهة كسرة، فتقمب الكاك األكلِ ياء ككذا الثاىية عمِ رأم الزهخشرم، أك تقمب األخيرة ياءن، فتقمػب  كجي

يجػػرم فػػي اإلعػػراب هجػػرل ال ػػحيح بخػػبلؼ الضػػهة كسػػرة، فتقمػػب األكلػػِ يػػاء، فتػػدغـ عمػػِ رأم ابػػف الحاجػػب، ك 
ف كػاف األكؿ هفػردنا، أثػر الهػدة  ا  لبلتبػاع، كا  ، كبعد ٌذا العهؿ فهىٍـ هػف يبقػي ضػهة الفػاء، كهػىٍـ هػف يكسػٌر أدؿو
، قػػػالكا: ضػػػحا  فػػي الهىػػػع هػػف القمػػػب، فتقػػػكؿ: عتػػا عتػػػكنا، كسػػػبل سػػمكنا،  ألفَّ الهفػػػرد خفيػػػؼ، كجػػاء القمػػػب فيػػػً قمػػيبلن

ًحي ا، كعتا   (.2/515عيًتي ا، كعشا الشيخي عيًشي ا، حهبلن لمه در عمِ الجهع. اليزدم، شرح الشافية )جضي
ػي الجٍػة، كالسػحاب الػذم  ((7 ، ٌك ( شاذ،(، قاؿ الجاربردم: حكقالكا: ىيًحي، جهع ىيٍحػكو قاؿ ابف الحاجب: حكىحك )ىيحيك،

ػػكٍّ كثيػػرة، يريػػد جهػػع الىحػػك الػػذم ٌػػك إعػػراب  أراؽ هػػاءي، كحكػػكا عػػف ابػػف األعرابػػي أىَّػػً قػػاؿ: إىَّكػػـ لتىظػػركف فػػي ىيحي
ٍنػػا عمػػػِ األ ػػؿح. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػػرح الكػػبلـ، قالػػً فػػي شػػرح الٍػػادم، ككػػػؿُّ ذلػػؾ قػػد  جػػاء شػػاذ ا تىبي

 (.343-2/342الجاربردم )ج
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ػػىً  :: كالجهػػعي ، قػػاؿى أ/189/ؽ (1)ال بالحػػاءً  بػػالجيـً  ،كي ٍجػػهػػا ٌػػك الىَّ إىَّ  ػػكبً  ،رٍحػػبى )هثػػؿ  اءي جى ، (2)(ارحى
الىٍَّجػػكي  :الجػػيـً  فػػي ف ػػؿً  كفػػي القػػاهكسً 

كي ٍحػػالىَّ  :فػػي الحػػاءً  قػػاؿى  ّـَ ثيػػ .هػػاءىيي  ٌىػػراؽى  : السَّػػحابي (3)
 الطريػػؽي  :(4)

، أٍىحاءه  :، الجهعي كالجٍةي  ك، ًبيًَّة، ىىٍحكي : كهىً كاٍسهنا، ظىٍرفنا يككفي  كالقىٍ دي  كىيحي ًي  العىرى ٍهعي ،: كجى ك،  .(5)كعيتيؿٍّ  ىيحي
ـي  ٌػػػذا السػػػحابي  [هي مػػػاءى  راؽى أم الػػػذً  : ]كالسػػػحابي (6)قىٍكليػػػوي  فػػػي  ال بالحػػػاءً  بػػػالجيـً  (كو ٍجػػػىى ) اسػػػ

ػ– (7)(الهحكػػـً )، كفػي (ال ػحاحً ) ػػىك  -اأيضن ػ م أراؽى الػػذً  كً ٍجػالىَّ  ًي: َّ ػهى  ّـَ ثيػػ يي اءى هى  السػػحابي  كى ٌيػ :ِ، كقيػػؿى ضى
اءه  :، كالجهعها يىشأي  أكؿى  ك،  ًىجى  ]الكافر[ :(8)، قاؿى كىيجي

ًجيػػػػػػػػػػبي  الشَّػػػػػػػػػػقاءً  ًمػػػػػػػػػػفى  أىلػػػػػػػػػػيسى   قىٍمًبػػػػػػػػػػي كى
 

يضػػػػػػػػػػػػػاعي  ػػػػػػػػػػػػػكٍّ  مػػػػػػػػػػػػػع الييميػػػػػػػػػػػػػكـى  كاً   الن جي
ػػػػػػػػػػػػػًديؽو  عمػػػػػػػػػػػػػى تىكيػػػػػػػػػػػػػكفى  أىفٍ  فػػػػػػػػػػػػػأىٍفرىحي    صى

 
في   مىػػػػػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػػػػػكفى  أىف كأىٍحػػػػػػػػػػػػػػزى ػػػػػػػػػػػػػػديكٍّ  عى  عى

لػً  ، كلػـ يػذكٍر كً ٍجػالىَّ  الثاىي في تفسيرً  القكؿى  (ال حاح)في  كلـ يذكٍر  .اىتٍِ .(9)كلَّتٍ  :حابي السَّ  تً جى ىٍ أى كى  
ك الىِّ  ،اا كاحدن  جهعن إالَّ   .كِّ جي الىُّ  دكفى  اءي جى ٌك

 .(10)هحكـ .كً حٍ الىَّ  ًهفى  في ضركبً  :أم [؛كثيرةو  ك  حي قىٍكليوي: ]في ني 
ا ه ػػدرن  إٍف كػػافى  الهفػػردى  أفَّ  التحقيػػؽي  [هً لػػي آخػػرً إ فػػي المفػػردً  القمػػبي  (12): ]لػػـ يجػػبً (11)قىٍكليػػوي 

   جازى 
                                                             

رم، ال حاح )ج(1  (.6/2502( الجٌك
 في )ـ(: )بخر، كبخار(. ((2
 (.1337( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(3
 (.1337)ص هرجع السابؽ( ال(4
 في )ـ(: )كعتبؿ(. ((5
 (.هحكـ. الىٍَّحكً  ًهفى ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: ) ((6
 (.7/558( ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج(7
ٌػ(، جهيؿ بف عبػد ا بػف هعهػر القضػاعي، العػذرم، كرم البيػت الثػاىي فػي الػديكاف 82البيت لجهيؿ بثيىة)ت ((8

أراد أف يقػػػكؿ: إذا أهطػػػرت السػػػحاب عمػػػِ  ػػػديؽ حأحػػػزفح فػػػي ال ػػػدر، كالعجػػػز حأفػػػرحح، ككػػػذا فػػػي المسػػػاف، ككأىَّػػػً 
حزىت  ألفَّ الغيث ال ي يب بثيىة، فإذا كاىت عمِ عدكٍّ فرحت  ألىًَّ ي يب بثيىة  ألفَّ قكهٍػا عػدك لػً  إذ إىٍَّػـ 

(، كالزبيػػدم، تػػاج العػػركس 2/423(، كابػػف سػػيدة، الهخ ػػص )ج212يهىعكىٍػػا عىػػً. جهيػػؿ بثيىػػة، الػػديكاف )ص
 (.15/306ىظكر، لساف العرب )ج(، كابف ه1/8615)ج
 )ط(: )دكث(. ( في(9

 (.4/20( ابف سيدة، الهحكـ كالهحيط األعظـ )ج(10
ػػا–ىػػص الجػػاربردم: حكالقمػػب  ((11 جػػائز عمػػِ ضػػعؼ، ىحػػك: )هعػػدم، كهغػػزم(، كالقيػػاس: هعػػدك، كهغػػزك،  -أيضن

كعتا الشػيخ يعتػك عتي ػا: إذا كبػر كهىً ضحا يضحك ضحي ا  أم: برز لمشهس، كعتا الهمؾ يعتك عتي ا  أم: تجبر، 
 (.344-2/343ككليح. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 ( )القبؿ(: زائد في )ـ(.(12
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ًً ىىػػحى كى  ،رى ٍىػػظى  :اك  دي بيػػ ،كيبػػدي  ءي،الشػػي بىػػدىا ، ىحػػكأكثػػري  كالت ػػحيحي  ،كاإلعػػبلؿي  فيػػً الت ػػحيحي   ،ا عميػػ
بي  خبك،ت ،الىاري  (1)خبتً ك  ،عطؼى : اك  ىي حي  ،كيحىي  ػ ،كيسػمي  ،بلى سىػا، كى ٍى لٍيبي  سكفى  :اك  خي  ،كيعتيػ ،اتىػعى ، كى ؾى رى تىػ :اك  مي سي
ػػ :(2)اإلعػػبلؿً  كهثػػاؿي  .تجبػػرى  :اك  تيػػعي  ػػضػػحي يى  ،(3)احى ضى  ،الشػػيخي  (6)اتىػػعى ، كى (5)اي  ًشػػعى  ،كيعشيػػ ،(4)اشىػػعى ا، كى ك  حي ك ضي
قَاذْ ﴿ التىزيػؿً  ي، كفػالكبػرً  غايػةى  بمػ ى  :اي ػتً ك عً يعتي  ٍف كػافى (7)﴾ِػرِّٕ اا اْلِكثَاشِ  ِماهَ  تَلَْغادُ  ََ ـى  ، كا  فػإٍف  ،هفعػكؿو  اسػ
ػك الغالػبي  ،الت ػحيحي  ًي فقياسيػ بػالفتحً  ف فعؿو هً  كافى  ، (8)فٍػك هرجػك،  ،ازيػدن  رجػكتي  :، ىحػكفػي االسػتعهاؿً  ٌك

ًً  (9)، كعػػػدكتي فٍػػػك هغػػػزك،  ًي كغزكتيػػػ ًً  (10)هعػػػدك،  كفٍػػػ ،عميػػػ ػػػ– فيػػػً اإلعػػػبلؿي  ، كجػػػاءى عميػػػ ػػػك فيػػػً  -اأيضن ٌك
أكثػػري 
ف كػػػافى ٌم(دً ٍعػػكهى  ٌم،زً ٍغػػػهى ) :، ىحػػكاله ػػػدرً  فى ًهػػ (11) فػػػي  كالهعػػركؼي  فالقيػػػاسي  بالكسػػرً  هػػف فعػػػؿو  ، كا 

ػػحهػػبلن  فقػػطٍ  اإلعػػبلؿي  ًً اسػػتعهالً   ، كرضػػيتي ًً ًبػػ م، رً ٍضػػفٍػػك هى  ،بال ػػيدً  الكمػػبي  مى رً  عمػػِ الهاضػػي، ىحػػك: ضى
يى بً غى ، كى ي، ضً رٍ فٍك هى  ،الشيءى 

ًي  (13)ك، بي غٍ فٍك هى  ،ةن اكى بى غى  األهرى  (12) فػي  لػؾى  ظٍػرى  ذلؾى  إذا عرفتى  ،اٌي كغيري  ،عى
: ]ا في قركهن  الق كرً  فى هً  الشارحً  تقريرً  ًً  .، فميتأهؿٍ الضعؼً  (14)فى هً  [ِ ضعؼو مى عى كل
 ]الطكيؿ[ :(16)]عبد يغكث بف كقاص الحارثي[ قاؿى  [كٌّ دي عٍ مى  : ]كالقياسي (15)قىٍكليوي 

                                                             
 )حىت(، ك)تحىك(، ك)حىكا(. ( في )ط(:(1
 (.2/822ركف الديف، شرح الشافية )ج ((2
 ( في )ط(: )ضحِ(. كفي )ـ(: ) حا، ي حك،  حك ا(.(3
 يعيسك، عسيا(. كفي )ـ(: )عسا، يعثك، عثكَّا(. ( في )ؾ(: )عسي،(4
. الفجػػر طمػػكع إلػػِ الشػػهس زكاؿ هػػف الًعشػػاءى  أفَّ  قػػـك كزعػػـ، العىتىهػػة إلػػِ الهغػػرب  ػػبلة هػػف: كالعىًشػػيَّةي  العىًشػػيُّ  ((5

رم، ال حاح )ج  (.6/2426الجٌك
 ي(.: )عت، ك)ؾ((( في )ط(6
 [.8( ]هريـ: (7
 ( في )ط(: )هرجكا(.(8
 )كأكعدكت(.( في )ـ(: (9

 ( في )ـ(: )هعدكا(.(10
 في )ـ(: )أكثر فيً(. ((11
 في )ـ(: )غبا(. ((12
 ( في )ـ(: )غبي(.(13
 )هف الضعؼ(: ساقط في )ـ(. ((14
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ًهفى المغتيًف جهيعنا(.(15
 في )ط(: )سحيـ(، كال كاب أفَّ البيت بٍذي الركاية لعبد يغكث، كها ركم عف سحيـ ٌك: ((16

 اتحاهينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلبي  تحاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايي  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكبنا
 

 كعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً هعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك ا المَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي  ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
، كقػاص بػف الحارث بف يغكث عبدأهَّا عمِ الركاية الهذككرة في الهتف فميس هكجكدنا في ديكاف سحيـ، بؿ ىسبت ل  

ػػك   بىػػي هػػف كهػػًق سػػيدى  كػػاف. هعػػدكد كفػػارس يهػػاىي، جػػاٌمي شػػاعر: قحطػػاف هػػف كعػػب، بػػف الحػػارث بىػػي هػػفٌك
 ، ك در البيت: كقائدٌـ الحارث
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ٍعػػػػػػػػػػػًديًّا المٍيػػػػػػػػػػػثي  أنػػػػػػػػػػػا  كعاًدينػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػيَّ  مى
ػػ) ]كمنػػو قىٍكليػػوي:  ٌىهػػا الهعػػركؼي  ،فػػي المغػػةً  بهعػػركؼو  ٌػػذا لػػيسى  ([كحي ٍضػػيى  ,احى ضى ػػ) كا  (حً ضى  يى

ػػ)أك  ،بالكسػػرً   حػػرؼً  ، كألجػػؿً فػػي األكؿً  عمػػِ القيػػاسً  بػػالفتحً  (ِحى ٍضػػيى )فيٍهػػا  ، كالهسػػتقبؿي بػػالفتحً  (ِحى ضى
أَوَااكَ ﴿ تعػػالِ: اي  قػػاؿى  ،فػػي الثػػاىي الحمػػؽً  ٍَااا ذَْظَمااَُّ  َ   ََ َ   فِٕ كاله ػػدري  (،حً ٍضػػأى ) كاألهػػري  ،(1)﴾ذَْعااَحّ ََ

ػػ) ػػ (اءي حى الضَّ ػػِ الهرجكحػػةي  ،يفػػي الهاًضػػ فٍػػك إحػػدل المغتػػيفً  يي ا هػػا ذكػػرى كأهَّ ػػٌك ػػ ،كحي ٍضػػيى )ا ، كأهَّ  (احي  كضي
ػػ(2)ال ػػحاحً   ػػاحبي  بٍػػذا الهعىػػِ، قػػاؿى  البتػػةى  هىٍهػػا بهعػػركؼو  كاحػػده  فمػػيسى  ػػ لمشػػهسً  تي يٍ حً : ضى ، اءن حى ضى
 ا.جهيعن  المغتيفً  فى هً  (ِحى ضٍ أى ) ، كالهستقبؿي ًي هثمي  بالفتحً  تي يٍ حى ضى ، كى تى زٍ رى إذا بى  :ههدكده 

(ةي كى سٍ الكي )كى  ،الباءً  بكسرً  [رى بً قىٍكليوي: ]إذا كى 
 ا.ٌى ككسرً  ،الكاؼً  بضِـّ  (3)

 ةً يىػػدٍ الرُّ ، كى اءى دى الػػرِّ  لػػبسى  :أم  ِل بهعىنػػدى تىػػل كارٍ دَّ رى تىػػكى  ،الػػذم يمػػبسي  (:اءي دى الػػرِّ ) ([اءدى رً ): ]كى (4)قىٍكليػػوي 
ًي ةً يى دٍ الرُّ  حسفي  كى ٌي  :، تقكؿي كسً مي هف الجي  ةً سى مٍ كالجً  ،كبً كي الرُّ  فى هً  ةً بى كٍ الرُّ كى  دٍَّيتي  .(5) حاح ةن.يى دً رٍ ا تى ىى أى  ، كىرى

                                                                                                                                                                               

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كى ًمهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  عىرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى  أىىَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هيمىيكى
ك يقكلٍا ،لً هشٍكرة طكيمة ق يدة هف كالبيت   :قكلً كهطمعٍا، الكبلب يـك الرباب تيـ عىد أسير ٌك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىي ال أىالى   ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـى  كىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ تىميكهى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػره  المَّػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىكيهػػػػػػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػػػػػػا   ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال خى
(، 1/659(، كابػػف قتيبػػة، أدب الكاتػػب )ج4/385(، كسػػيبكيً، الكتػػاب )ج155اىظػػر: الضػػبي، الهفضػػميات )ص 

(، كابػػػػف جىػػػػي، سػػػػر  ػػػػىاعة 70(، كالهرزكقػػػػي، أهػػػػالي الهرزكقػػػػي )ص3/257كابػػػػف السػػػػراج، أ ػػػػكؿ الىحػػػػك )ج
(، كالزركمػػي، 3/172(، كالرضػػي، شػػرح الشػػافية )ج3/266(، كابػػف يعػػيش، شػػرح الهف ػػؿ )ج2/329اإلعػػراب )ج
 (.4/187األعبلـ )ج

 [.119( ]طً: (1
رم، ال حاح )ج(2  (.6/2407( الجٌك
: هػػف كردام، ،كسػػاك: أ ػػمٍها كرداء، كسػػاء،: ىحػػك زائػػدة، ألػػؼ بعػػد طرفػػا كقعتػػا إذا ٌهػػزة كاليػػاء الػػكاك تقمػػب ((3

ػػا أف ال يعتػػدكا بػاأللؼ ف ػػار حػػرؼ  .زائػدة ألػػؼ بعػد طرفػػا لكقكعٍهػػا ٌهػزة  كاليػػاء الػػكاك قمبػت  كالرديػػة الكسػكة، فإهَّ
ػكا حػذؼ أحػديٍها، أك تحريػؾ األكلػِ  لػئبل يعػكد الهق ػكر  العمة كأىَّػً كلػي الفتحػة، فقمبػت ألفنػا، فػالتقِ ألفػاف، فكٌر

ا إذا لـ يككىاههدكدنا، فحرككا األخير اللتقاء الساكىيف، فاىقمبت  بعد ألؼ زائػدة، بػأف كاىػت األلػؼ هىقمبػة  ٌهزة، كأهَّ
ػا زام، فٍػك  عف حرؼ أ مي، فبل يقمباف  لئبل يتكالِ إعبلالف في الكمهة، إعبلؿ العيف كالبلـ، كػػ)زام، كثػام(، أهَّ
ثبلثي، كألفً هىقمبة عف كاك، كالهٍا ياء هف زكيػت، ككػاف األ ػؿ أف يعتػؿ الػبلـ كي ػح العػيف، كهػا قػالكا: ٌػكل، 

ا ثػام، فهػف ثكيػت، كذكػر ابػف الحاجػب أىٍَّهػا جهػع زايػة كثايػة، كثكل، لكىػً ألحػؽ فػي الشػذكذ بالرايػة، كالغايػة، كأهَّػ
كال ػػكاب أف يقػػاؿ: إىٍَّهػػا جهػػع زام كزايػػة، كثػػام كثايػػة، عمػػِ حػػدِّ تهػػر كتهػػرة. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػرح 

 (. 347-2/345الجاربردم )ج
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أىىىا تىٍرًديىةن.  حاح(.(4
رم، (5  (.6/2355ال حاح )ج( الجٌك
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 أٌػؿً  (1)اؽي ليػً حػذَّ إ ٌػذا هػا ذٌػبى  [ىمػزةن  فانقمبػتٍ  يفً نالسػاك اللتقػاءً  خيػرةى كا األقىٍكليوي: ]فحركيػ
   .ابتداءن  ٌهزةن  كالياءي  الكاكي  بؿ أبدلتً  :ؿى يكق ،الت ريؼً ب/ 189/ؽ

ػك ظػاٌري  ػًٌ كغيرً  (3)هػالػػػؾو  كابػػػفً  (2)اله ػىؼً  كػبلـً  ٌك اهى
ػك أقػربي (4)  فَّ أكالتكجيػً عميػػً  ،عهػبلن  ، ٌك

لهػا   ٌهزةن  (5)أبدلتٍ  ، فمذلؾى لٍا في الحركةً  ال أ ؿى  قبمٍا ألؼه  إذا كافى  ال يقكل عمِ الحركةً  العمةً  حرؼى 
ـي فػػي اإلبػػداؿً  هػػف التكػػافؤً  العمػػةً  كحػػركؼً  الٍهػػزةً  بػػيفى   غيػػرى  األلػػؼى  أفَّ  بالهكافقػػةً  الشػػارحً  هػػف تقريػػرً  ، كيفٍػػ

ػ–ا ٍىػقمبى  كجػبى  زائػدةو  ألػؼو  أثػرى  إذا تطرفػتٍ  الهىقمبةً  ػهً  ( ػحراء) :ىحػك ،ٌهػزةن  -اأيضن ، فػإفن لمتأىيػثً  ًي ألفيػا هَّ
 غيػري  (سػكرل) ألػؼى  ، لكػفَّ (سػكرل) ألػؼً  كػاجتبلبً  ،لمتأىيثً  (6)هجتمبةو  هف ألؼو  دؿه ب في ٌذا الىكعً  الٍهزةى 

أف  ، كيجػػبي السػػاكىيفً  ا هػػف التقػػاءً فػػرارن  فحركػػتٍ  ،بػػألؼو  هسػػبكقةه  ( ػػحراء) كألػػؼى  ،فسػػمهتٍ  ،بػػألؼو  هسػػبكقةو 
ـى  ػهػثبلن  الكاكي  عمِ ها إذا كقعتً  الهقاـً  بداللةً  هق كره  الهذككرى  الحكـى  أفَّ  يعم ا  ٍىػبً  ا، أك هػا ٌػك همحػؽه  الهن

ػ) :ىحػك لئبل يردَّ   :تقػكؿي  ؾى فإىَّػ ،هػف ال يىتظػري  عمػِ لغػةً  (8)ًي رخهتىػ ّـَ ثيػ ،ًً ًبػ إذا سػهيتى  فػي الىسػبً  (7)م(اك غى
ىَّ (10)قاؿى  ،(9)ػػافى أبك حيَّ  يي كقد أكردى  ،إبداؿو  هف غيرً  الكاكً  بضِـّ  (يا غاكي ) : فيػً لػكجٍيفً  الػكاكي  ها لػـ تبػدؿً : كا 

هػا  ًى شػابى  عمِ ٌذي المغػةً  ا رخـى ً لهَّ ىَّ أ :، كالثاىيإعبلليفً  بيفى  مـ يجهعٍ ف ًً الهً  بحذؼً  ً قد أعؿَّ أىَّ  :أحدٌها
 (.كاك)ىحك  ،ال يعؿُّ 

ػإىَّ  ألٌف تػكالي اإلعبللػيفً   فيػً بحػثه  (11) [إعَلالفً  قىٍكليوي: ]لئَل يتكالى في الكممةً  إذا  ا يهتىػعي هى
، كهػا فػي ىحػك كافى  ػ(يػةوك  ،ٌػكل) :هػف جػىسو كاحػدو  كالػبلـي  ،(12)ا هطػردن إعػبلالن  تعػؿُّ  العػيفي  ا إذا كاىػتً ، أهَّ
ًً   وخرى إعبلالن  تعؿُّ  يػٍػ فبل، قاؿ سػًػيػػبىػػكى

 كاأل ػؿي  (،احي ػ) :ا ىقػكؿي ، فإىَّػ(تي ٍيػكى حى )هػف  (فػيعبلن )ا ىػإذا بىي إىَّػا: (13)
                                                             

 ( )حذاؽ(: ساقط في )ـ(.(1
تيٍقمىبىػػافً ح ((2 قىعىتىػػا إذىا ٌىٍهػػزىةن  كى فػػان  كى ًردىاءو  ًكسىػػاءو  ىىٍحػػكي  زىاًئػػدىةو  أىًلػػؼو  بىٍعػػدى  طىرى ح. ابػػف الحاجػػب، الشػػافية فػػي عمهػػي ال ػػرؼ كى

 (.92كالخط )ص
 (.4/1782ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج ((3
(، كابػػف الخبػػػاز، 1/28(، كالجرجػػػاىي، الهفتػػاح فػػي ال ػػػرؼ )ج2/230ابػػف جىػػي، سػػػر  ػػىاعة اإلعػػراب )ج ((4

 (.3/459(، كابف يعيش، شرح الهف ؿ )ج1/87تكجيً المهع )ج
 (.( في )ؾ(: )أبدؿ(5
 ( في )ـ(: )هحتبكة(.(6
 في )ـ(: )دعاكم(. ((7
 ( في )ؾ(: )رحهتً(. كفي )ـ(: )رسهتً(.(8
 عىً(: زائد في )ـ(.( )رضي ا (9

 (.3/1566الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((10
 )ط(. ( )ألف(: زائد في(11
 في )ـ(: )هضطردا(. ((12
 (.4/408( الكتاب، سيبكيً )ج(13
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 بػأفَّ : (1)-رحهػً ا– الهك ػميُّ  ؿٌ ا، عمَّػألفنػ بالقمػبً  كالػبلـي  ،يػاءن  بالقمػبً  العيفي  عمتً أف أ/،190/ؽ( مكى يى حى )
كابػػف  ،كػػذلؾى  األ ػػميِّ  تقػػديري  هػػا قبمٍػػا، كال يهكػػفي  ا  الىفتػػاحً ألفنػػ الػػبلـي  ِ تقمػػبى حتَّػػ كالهعػػدكـً  يقػػدري  الزائػػدى 
 فميتأهؿ. ،األ يمةً  األلؼً  ، بخبلؼً الزائدةً  ل الحركةً رى جٍ ا تجرل هي ٍى لزيادتً  الزائدةى  األلؼى  فَّ أب :(2)إيازو 

 هىقمبػػةه  بػػالراءً  (رامو ) ألػػؼى    ألفَّ بػػالزامً  (زامو ) لفػػظى  أفَّ  يي ظػػاٌري  [عػػف كاكو  منقمبػػةه  وي قىٍكليػػوي: ]كألفيػػ
، ً بػالزامً أىَّػ فػي الىسػبً  ًي بياىيػ كهػا تقػدـى  المغػةً  أٌػؿً  لكػبلـً  ، كالهكافؽي (5)ها في القاهكسً  (4)عمِ (3)عف كاكو 

ـي  الشػيخي  كهشِ عمِ ذلػؾى  ػ–ا ىىػٌي  ًً فػي شػرحً   (7)-رحهػً ا– (6)الػديفً  ىظػا  هىقمبػةه  ًي ألفىػ : إفَّ ، كقػاؿى -اأيضن
ػػػػك الػػػػكاكي  ،أ ػػػػميٍّ  عػػػػف حػػػػرؼو  ركيػػػػت )هػػػػف  (الرايػػػػة) إفَّ  :الهك ػػػػميُّ  ، ككػػػػذا قػػػػاؿى (لكى رى ) هػػػػف تركيػػػػبً  ٌك

 كالشػارحي  ،ًي هثميػ هػالػػػؾو  ابػػػفً  (8)ت ػريؼً  ا، كفػي شػرحً ٍى  احبً  أهرى  تظٍري  إذ الركايةي   ًي إذا أظٍرتي  (:الحديثى 
ًً تبعن  ها قاؿى  ، فمعمً قاؿى عميًً  االعتهادً  كثيري   .بالراءً  ًً في كبلهً  (رامو ) ضبطي  (9)حيىئذو  ، فيقربي ا لها في

ًي، ًي هادتى  فَّ أ :أم  [زكيتي  : ]مف لفظً (10)قىٍكليوي  ىَّ هػف هعىػايي  هػأخكذه  ايي هعىىػ فَّ أال  هادتيػ  :هػا قمىػا، كا 
(،ٍيػيى حى ) هػػف بػػابً  أكثػػري  (تي ٍيػكى طى ) بػػابى    ألفَّ ً عػػف كاكو عيىىػ إفَّ  أكلػػِ،  التػػرددً  عىػػدى  عمػػِ األكثػرً  فالحهػػؿي  تي

 .(كرايةو  ،غايةو ػ)فيها أشبً كى  ككذا القكؿي 
ـى  :ثكل بالهكافً  ([ثكيت)قىٍكليوي: ]فمف   ككػذلؾى  :، قػاؿى هػأكل الغػىـً  :ةي يىػكٍ الثُّ  :أبك زيػدو  ، كقاؿى ًً بً  أقا

 .(11) حاح .هٍهكزو  غيري  ةً ايى الثُّ 
ـي  ًي ىَّػػأ التحقيػػؽى  أفَّ  يريػػدي  [لػػتإ أف يقػػاؿى  لكجػػوي ا قىٍكليػػوي: ]بػػؿً  فػػي  هػػا كقػػعى  فَّ أك  ،جهعػػيٍّ  جػػىسو  اسػػ

 ا.هى ًٌ كغيرً  ،(14)كابف إيازو  ،الهك ميِّ  في كبلـً  ًي هثمي  ، كقد كقعى (13)حه هُّ سى تى  الهىسكبً  (12)الشرحً 

                                                             
 )رحهً ا(: ساقط في )ط(، ك)ؾ(.  ((1
 (.105( ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص(2
 )ؾ(، ك)ـ(: )ياء(.( في (3
 ( )قاؿ الفارسي(: زائد في )ـ(.(4
 (.1291( الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص(5
 (.2/399الىظاـ، شرح الشافية )ج ((6
 ( )رحهً ا(: ساقط في )ؾ(، ك)ط(.(7
 (.104ح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )صابف إياز، شر  ((8
 ( في )ـ(: )ح(.(9

.  حاح(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ (10  قكلً: )غيري هٍهكزو
رم، ال حاح )ج(11  (.6/2296( الجٌك
 (.2/465ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((12
 ( في )ـ(: )فيً تساهح(.(13
 (.104ص) الت ريؼ بضركرم التعريؼ شرح إياز، ابف ((14
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 ض. .جهعو ب ليسى  الهختارى  ألفَّ   [رةو مٍ تى ك  ,رو مٍ تى ) : ]عمى حدٍّ (1)قىٍكليوي 
ػػ: ]كى (2)قىٍكليػػوي  ػػ)ا فػػي مى ػػ)ا، كى ٌى ككسػػرً  الشػػيفً  ٌػػك بفػػتحً  ([ةو اكى قى شى ككػػذا  ،كالهػػدِّ  بػػالفتحً  (3)(ةي ءى بلى ال َّ

 يهػؤلي هػا  ، أكالجػكز ًً بً  ها يدؽُّ  قدري  حجره  :الفاءً  بكسرً  (ري ٍٍ الفً )كى  ،الزامً  بفتحً  (5)(ةي غى زى الكى )كى  ،(4)(ةي اءى ظى العى )
،الك بًً   .كيؤىثي  ؼُّ

الػػذم  ال ػػكاعي  :قػػالكا ،التػػي فػػي القػػروفً  السػػقايةي  ،هعركفػػةه  (الهػػاءً  ةي ايى قى ًسػػ) ([ةايى قى ًسػػ): ]كى (6)قىٍكليػػوي 
ًً  يشػػربي  الهمػػؾي  كػػافى  ػػي دكيبػػةه (: ةو اءى ظىػػعى ) جهػػعي  :ههػػدكده  (اءي ظىػػالعى ) .(7) ػػحاح .فيػػ ػػزى الكى  فى ًهػػ أكبػػري  ٌك  ،ةً غى
 .(8) حاح .اأيضن  (ةه ايى ظى كعى  ،ةه اءى ظى عى ) :في الكاحدةً  كيقاؿي 

 يً لػِ وخػرً إ ٌػذا الكػبلـي  ، ىقػؿى (9)الشػريؼً  فػي شػرحً  [أٍف يقاؿى  الصكابى  يـ أفَّ بعضي  قىٍكليوي: ]كذكرى 
 الطالػػػػبً  فػػػػي بغيػػػػةً  ذكػػػػرى  ًي فإىَّػػػػ، (11)بػػػػػػف هػالػػػػػػؾو  الػػػػديفً  بػػػػدري  الشػػػػيخي  (10)يي كهػػػػرادي  ،الفضػػػػبلءً  عػػػػف بعػػػػضً 

 .يً كغيرً  (12)يً ا لكالدً هكافقن ب/ 190/ؽ
فَّ  ،هطػػرده  ذلػػؾى  فَّ أ هقتضػػاي [ااسػػمن  (فعمػػى)ي ا ًفػػكاكن  اليػػاءي  : ]كتقمػػبي (13)قىٍكليػػوي   اليػػاءً  إقػػرارى  كا 

   .شاذ، 

                                                             
. ض(.(1  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ليسى بجهعو
ػػػا ىحػػػك ( لػػػـ تقمػػػب الػػػكاك كاليػػػاء (2 فػػػي )شػػػقاكة، كسػػػقاية( ٌهػػػزة، لعػػػدـ تطرفٍهػػػا، اعتػػػدادنا بتػػػاء التأىيػػػث البلزهػػػة، كأهَّ

ػا  )عباءة، ك بلءة، كعظاءة( فشاذ، كالقياس: )عباية، ك بلية، كعظاية(  ألفَّ التاء فيٍا عىد الجهٍكر الزهػة، أهَّ
ٌػك )العبػاء، كال ػبلء، كالعظػاء(.  هف أعمٍا كقبمٍا ٌهػزة، فٍػي عارضػة  ألىَّػً بىػِ الكاحػد عمػِ اسػـ الجػىس الػذم

 (.348-2/347شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج
ػػِ،  ػػبلءة جهػػع: بلءي الً ػػ ((3 . القػػالي، الهق ػػكر كالههػػدكد  ػػبلية كيقػػاؿ، العطػػار عميػػً يسػػحؽ الػػذل الحجػػر ٌك
 (.1/345)ج
 ( في )ؾ(: )الغطاءة(.(4
كةن  الكىزىغىةي، ((5 ، ساُـّ : هيحرَّ ةً  ًلًخفًَّتٍا  بٍا سيهِّيىتٍ  أٍبرىصى كىًتٍا كسيٍرعى رى  (.790الفيركز أبادم، )ص .حى
ا.  حاح(.(6  ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )أيضن
رم، ال حاح )ج(7  (.6/2379( الجٌك
 (.6/2431)ج هرجع السابؽ( ال(8
 (.2/829ركف الديف، شرح الشافية )ج ((9

 ( )بد الشيخ(: زائد في )ـ(.(10
 زائد في )ـ(.( )رحهً ا ككفاي(: (11
 (.105( في )ـ(: )لكلدي(. ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(12
ّـَ يػػاؤي كقيػػت: هػػف كتقػػكل، اسػػها فعمػػِ، فػػي كاكا اليػػاء تقمػب ((13 ًقيػػِ، فقمبػػت كاكي تػػاء كهػػا فػػي تػػراث، ثػػ ، كأ ػػمً: كى

ػػك غيػر هى ػػرؼ  ألفَّ ألفػػً لمتأىيػػث، ككبقػكل، هػػف أبقيػػت ع ميػً  أم: رحهتػػً، بخػػبلؼ فعمػػِ كاكنا، ف ػار تقػػكل، ٌك
ػك هؤىػث ريػاف، فإىَّػً ال تقمػب اليػاء فيٍهػا  ال فة، ىحك  ديا، هؤىث  دياف  أم: عطشاف، كريَّا، ضد  ػديا، ٌك
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ك قكؿي   الػكاكً  إبػداؿي  )كشػذَّ  :فقػاؿى  ،(3)(الػػتسػػػٍػػػيػػػؿ)فػي  (2)هػالػػؾو  ابػػفي  ، كعكسى (1)الىحكييفً  أكثرً  ٌك
ػػا اليػػاءً  ًهػفى  اسػػهنا( ًلػػػ)فعمِ( الهن

ػػ– كقػاؿى ، (4)  فى ًهػػ الػػكاكً  إبػػداؿي  اإلعػػبلؿً  ف شػكاذِّ ًهػػ :(5)(اإليجػػاز)فػػي  -اأيضن
ػػاسػػهن  (ِمىػػعٍ فى )فػػي  اليػػاءً  لكى ىٍ لثَّ اػ)ا، كى

لكى ٍقػػكالتَّ  ،(7)لٍقػػكى البى كى  ،(6)
لكى ٍتػػكالفى  ،(8)

 فَّ ٍيػػ  ألىَّ اليػػاءي  فػػيٍفَّ  ، كاأل ػػؿي ((9)
ٌػػذا  يجعمػػكفى  الىحػػكييفى  ، كأكثػػري (ايىػػتٍ الفي كى  -تي ٍيػػقى بهعىػػِ اتَّ  تقيػػتً  ه ػػدري -ي ٍقػػالتُّ كى  ،(10)ٍقيىػػاالبي كى  ،يً ٍىػػالثَّ ) فى ًهػػ

 فكػافى  ،ثقؿه سػتً هألىَّػ  بٍػذا اإلعػبلؿً  االسـي  كأكثرى ، كال فةً  االسـً  ا بيفى فرقن  فعؿى  ذلؾى  أفَّ  كيزعهكفى  ،اهطردن 
ـي   فػػػي جهػػػعً  كال ػػػفةً  االسػػػـً  بػػػيفى  ق ػػػدكا التفرقػػػةى  ـ حػػػيفى ٍيػػػ، كهػػػا أىَّ ال ػػػفةً  كثقػػػؿً  ًً خفًتػػػل  لػػػً ؿي حهػػػأ االسػػػ

مكى رٍ الشَّػ) الهػذككرةً  ، كألحقػكا باألربعػةً ال ػفةً  كا عػيفى بقى أك  االسـً  كا عيفى حركي  (11)(ةو مى عٍ فى )
لكى ٍغػكالطَّ  ،(12)

(13)، 
لكى عٍ كالرَّ  ،(14)لكَّ كالعى 

ٌػذي  : كاألكلػِ عىػدم جعػؿي قػاؿى  ،اليػاءً ا هػف ٍى أ مى  فَّ أ ، زاعهيفً (بهٍهمتيفً  :أم  (15)
ػػكهً  :قػػاؿى  ّـَ ، ثيػػيي سػػدُّ  أهكػػفى  حػػيفى  هػػف الشػػذكذً  التكثيػػرً  ا  لبػػابً ك سػػدن هػػف الػػكاً  األكاخػػرً   يػػاءً  إبػػداؿى  أفَّ  بػػيفي يا هَّ

                                                                                                                                                                               

كاكنا، فرقنػػا بػػيف االسػػـ كال ػػفة، كاالسػػـ أكلػػِ بػػالتغيير لخفتػػً، كثقػػؿ ال ػػفة، كلٍػػذا كاىػػت هػػف األسػػباب الهاىعػػة هػػف 
 (349-2/348ية )جال رؼ. شاٌيف، هجهكعة الشاف

 (.3/193الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((1
 ا(: زائد في )ـ(. ( )رحهً(2
 (.137( ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص(3
 أكثػر قػاؿ كهػا االسػتعهاؿ في هطرد ذلؾ فإفَّ  ،االطراد عدـ شذكذ ال القياس شذكذ هرادي كلعؿ: حعقيؿ ابف قاؿ ((4

ابػػف عقيػػؿ،  ... ح. عميػػً يقػػاس ال شػذكذ أك: الكتػػاب ٌػػذا غيػػر فػػي اله ػٌىؼ كقػػاؿ سػػيبكيً، كػػبلـ كعميػػً الىحػكييف،
 (.159-4/158الهساعد شرح تسٍيؿ الفكائد )ج

 (.158( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(5
رم، ال حاح )ج .بالفتح الثىٍىكم ككذلؾ االٍسًتثىاًء، هف االسـ: بالضـ الثىيا ((6  (.6/2294الجٌك
 ط(: )البغكل(.( في )ؾ(، ك)(7
مىػػِ﴿ عهػػر بػػف عيسػػِ كقػػرأ لمتأىيػػث، ألفػػً ألفَّ التقػػكل ههىػػكع هػػف ال ػػرؼ   ((8 ًً  ًهػػفى  تىٍقػػكىل عى [ 109]التكبػػة:  ﴾المَّػػ

 (.2/312بالتىكيف، بجعؿ األلؼ لئللحاؽ بجعفر. الزهخشرم، الكشاؼ )ج
 )العتكل(.( في )ـ(: (9

 في )ط(: )البغيا(. ((10
 )ىقمة(. ( في )ـ(:(11
ٍدكىل الشٍَّركىل، ( في )ؾ(: )السكرل(.(12  (.1299الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط )ص .الًهٍثؿي : كجى
 فٍػػػك الًع ػػياف فػػي حػػػدَّي هجػػاكزو  ككػػؿُّ . الحػػدٌ  جػػػاكىز :أم  طيٍغياىػػان  كيىٍطغػػك يىٍطغػػػِ طىغػػا ( فػػي )ؾ(: )الطغػػكل(.(13
رم، ال حاح )ج. طاغو   (.6/2413الجٌك
، يقػاؿ: إىٍَّػا (14 ػي خهسػة أىجػـو ( في )ط(: )العكا(، كفي )ؾ(: )القكل(. كالعىكَّاء هف هىازؿ القهػر، يهػد كيق ػر، ٌك

رم، ال حاح )ج  (.6/2442كًرؾي األسد. الجٌك
رم، ال حاح )ج(15  (.6/2359( الرٍَّعكىل هثؿ البٍقكىل: أبقيت عميً كرحهتً. الجٌك
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اكاكن  (ِمىػػعٍ فى )
ػػِ الرا :(3)(ايَّػػرِّ ال) يػػاءً  (2)ت ػػحيحي  شػػاذ،  (1) ػػي كلػػدي  :(4)(ايىػػغٍ الطَّ )كى  ،حػػةي ئٌك  ،الكحشػػيةً  البقػػرةً  ٌك

ُـّ  ،(5)ًً طاًئػػ بفػػتحً  ػػ)، كى كتضػػ ـي  (:ايى عٍ سى  لمشػػذكذً  كالتجىػػبي  ،عمػػِ األ ػػؿً  (6)يػػةي ئالجا ، فٍػػذي الثبلثػػةي هكضػػعو  اسػػ
ػػ بٍػػذي الثبلثػػةً  ًً احتجاًجػػ (7)كتعقػػبى  .اىتٍػػِ .عميٍػػا أكلػػِ بالقيػػاسً  يَّػػا(أهَّ ًً  كهػػا قػػاؿى  بأىٍَّػػاف ا )رى يػٍػػػ سػًػيػػبىػػكى

(8) 
 فَّ أفبػػ (10)(ايىػػغٍ طي )ا، كأٌهػػا طيبنػػ ههمػػكةه  م:أ ( اريَّػػ حػػةي ئرا) ، كاأل ػػؿي عميٍػػا االسػػهيةي  غمبػػتٍ   ػػفةه  :(9)يي كغيػػري 
ػ حيفى  كا الت حيحى ، فمعمٍـ است حبي الطاءً  أ/191/ؽ فيٍا ضُـّ  األكثرى  ػك  (ايى عٍ سىػ)، كأٌهػا كا لمتخفيػؼً فتحي ٌك

ـه  بأىًَّف بهٍهمتيفً  ػ ،ايى زٍ ػ)خى كىػ ، هػف  ػفةو هىقػكالن  أٍف يكػكفى  فيحتهػؿي  ،عمػ ، (ك ػدياف ،زيػاف)خ يهػؤىث (ايى دٍ ك ى
(دً  ى )كى  ،يي كغيري  (11)ٌػػػػشػػػػاـو  ابفي  ذلؾى  ذكرى   .(حى رً فى ) ف بابً هً  مى

-ىا شػيخي  قػاؿى  (بغيػة الطالػب)فػي  ([ايى نٍ الد  ػ)ا كى اسمن  (ىمى عٍ في )ي فً  ياءن  الكاكي  : ]كتقمبي (12)قىٍكليوي 
ـى  :-يي يعىػػػِ كالػػػدى  ػػػ هػػػف الػػػكاكً  تبػػػدؿي  اليػػػاءى  أفَّ  الىحػػػكييفى  أكثػػػري  زعػػػ ال  ّـَ ثيػػػ ،ا إاٌل فيهػػػا شػػػذَّ اسػػػهن  (ِمى عٍ في ػ)ا ًلػػػالهن

ػػ سػػهاءً ل األرى ٍجػػهي  أك جاريػػةو  (،ايى مٍ العي ػ)كىػػ هحضػػةو   ب ػػفةو إالَّ  (13)يهثمػػكفى  فػػي  (14): كال ػػحيحي ، قػػاؿى (ايى ىٍ الدُّ ػ)كى
   (15)الفارسيُّ  إليً أبك عميٍّ  ها ذٌبى  ٌذي الهسألةً 

                                                             
 )ط(: )كاك(.( في (1
 ( في )ط(، ك)ؾ(: )لت حيح(.(2
 ( في )ؾ(، ك)ط(: )الركيا(.(3
 ( في )ط(: )الطفيا(.(4
 ( في )ـ(: )طاؤي(.(5
 ( في )ؾ(، ك)ط(: )الجارية(.(6
 ( في )ـ(: )بقيت(.(7
 (.4/389( سيبكيً، الكتاب )ج(8
 (.362 ريؼ )ص(، كابف ع فكر، الههتع الكبير في الت606( ابف الىاظـ، شرح األلفية )ص(9

 ( في )ط(، ك)ؾ(: )طفيا(.(10
 (.4/393( ابف ٌشاـ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ )ج(11
: هػف ل،كى ٍمػكالعي  يػدىك، دىػا: هػف الػدىكا،: أ ػمٍها ،ايىػمٍ كالعي  ا،يى ىٍ الػدُّ : ىحػك ااسػهن  كاىت إذا ِمى عٍ في  في ياء الكاك تقمب ((12
. قاؿ ابف جىي: حالدىيا كالعميا هكاف اسـ لكى زٍ كحي  ل،كى  ٍ القي : ىحك في ياء الكاك قمب عدـ كشذَّ  .العمك هف، يعمك عبل

ف كاىتػا  ػفتيف إال أىٍَّهػا قػد خرجتػا إلػػِ هػذٌب األسػهاء، كهػا تقػكؿ فػػي األجػرع، كاألبطػح كاألبػرؽ أىٍَّػا أسػػهاء،  كا 
ف كاىػػت فػػػي األ ػػػؿ  ػػػفا، أال تػػرل أىٍػػػـ قػػػالكا: أبػػرؽ كأبػػػا ا اسػػػتعهاؿ األسػػػهاء، كا  رؽ، كأجػػػرع كأجػػػارع، فاسػػتعهمٌك

هػػا عمػػِ هثػػاؿ أحهػػد كأحاهػػدح،  ػػا، كجهعٌك  تقمػػب لػػـ  ػػفة كاىػػت إذا ِمىػػعٍ في  فػػإفَّ  ال ػػفة، بخػػبلؼف ػػرفكا أبرقنػػا كأجرعن
ا ركػف الػديف، شػرح  .يغػزك غػزا: هف التفضيؿ أفعؿ األغزل هؤىث، كالغزكل كال فات، األسهاء بيف افرقن  ياء  كاٌك

 (.352-2350الشافية )ج هجهكعة(، كشاٌيف، 2/831الشافية )ج
 (( في )ـ(: )يهيمكف(13
 ( في )ـ(: )كالت حيح(.(14
 (.269الفارسي، التكهمة )ص ((15
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ػػك (1)المغػػةً  كأئهػػةي  ػػ هػػف الػػكاكً  تبػػدؿي  اليػػاءى  فَّ أ، ٌك  ،ايى ٍ ػػكالقي  ،ايى مٍ العي ػ)كنػػ هحضػػةو   ػػفةو  (ِمى عٍ في ػ)ا ًلػػالهن
ػػػ  فيهػػا شػػػذَّ ، إالَّ لٍػػػذي الػػػدارً  (ايى ىٍ الدُّ ػ)كىػػ ل األسػػػهاءً رى ٍجػػػهي  ، أك جاريػػةو (-أىثػػػِ األدىػػػِ- (2)ايى ىٍ كالػػدُّ   (لكى مٍ الحي ػ)كى
(لكى ٍ ػالقي )كى  ،جهػاعو إب

   ألفَّ اسػـ هكػػافو  ل(:كى زٍ حي ػ)كىػ ا فػبل إبػداؿى اسػهن  (ِمىػعٍ في ) ، فػإف كػػافى تهػيـو  غيػرً  عىػدى  (3)
ـى  ػػػ :ٌػػػك ، قػػػاؿى ال ػػػفةً  بخػػػبلؼً  لمثقػػػؿً  ؿي حهػػػأ فكػػػافى  أخػػػؼي  االسػػػ  ال ػػػفةً  بخػػػبلؼً  الحػػاجػػػػػبً  ابػػػفً  ا قػػػكؿي كأهَّ

ػػ كلػػيس  ،يً عىػػدً  (5)هػػف ، فٍػػك تهثيػػؿه (يغػػزك ،غػػزا) فى ًهػػ تفضػػيؿو  (أفعػػؿ) ل(األغػػز )يعىػػِ أىثػػِ  (4)ل(كى زٍ الغي ػ)كى
ا تقريػرن  (7)(إيجػاز التعريػؼ)فػي  هبسػكطه  ًي حى كهػا  ػحَّ  .اىتٍِ .(6)(الغزيا) :أٍف يقاؿى  كالقياسي  ،هعً فيً ىقؿه 

ػػ ٍنػػكاحتجاجن  كػػافى  (8)الىحػػاسً  بػػفى  الػػديفً  بٍػػاءى  ًي شػػيخى  أفَّ  ػػػػافى أبػػك حيَّ  كقػػد ذكػػرى  ،يي ا، فميراجعػػً هػػف أرادى ا كتكجي
ػػ- (9)الجػػيشً  ىػػاظري  ، كقػػاؿى يي يختػػاري  ػػ ال يخفػػِ عمػػِ الهتأهػػؿً  :-اأيضن ـي  ،يً غيػػرً  عمػػِ كػػبلـً  ًي ترجيحي ، كا أعمػػ

  .كزامو  ةو،هٍهم بحاءو  (10)ل(كى زٍ حي )كى 
 .ال يىبتي  كو تى سٍ هي  الذم فيً رهؿه  الهكافي  (:عي رى جٍ األى ) ([عً رى جٍ األى )ي فً  ا تقكؿي مى : ]كى (11)قىٍكليوي 

 (:ؽي رى ٍبػاألى ) .هكػةى  كهىً بطحاءي  ،الح ِ فيً دقاؽي  ،كاسعه  هسيؿه  (:حي طى بٍ األى ) ([ ي طى بٍ األى )قىٍكليوي: ]كى 
 كبيػاضه  فيػً سػكاده  اجتهػعى  شػيءو  ، ككػؿ، الػذم فيػً لكىػافً  كالحبػؿي  ،هختمطػةه  كطػيفه  الذم فيً حجػارةه  الهكافي 

 .(12) حاح .كالسكادي  ا فيٍا البياضي هى لً  ،برقاءى  كا العيفى كسهُّ  ،فٍك أبرؽي 

                                                             
(، كابف ع فكر، الههتع الكبير فػي الت ػريؼ 2/161(، كابف جىي، الهى ؼ )ج4/389سيبكيً، الكتاب )ج ((1

 (.347-346)ص
 فالدىيا(.) ( في )ـ(:(2
 ( في )ؾ(: )القكم(.(3
 في )ـ(: )كالقركل(. ((4
 في )ـ(: )هف ٌذي(. ((5
 ( في )ـ(: )القريا(.(6
 (.159-156( ابف هالؾ، إيجاز التعريؼ في عمـ الت ريؼ )ص(7
ػاس ابػف ((8  بالػػديار العربيػة شػيخ: الحمبػي الىحػػاس ابػف الػديف، بٍػاء هحهػػد، بػف إبػراٌيـ بػف هحهػػد( ٌػػ698ت)الىَّحَّ

 هػف ع ػفكر، البػفح الهقػرب كتػاب عمػِ إهػبلءح لػً. بٍػا كتكفي القاٌرة كسكف حمب، في كلد. ع ري في اله رية
اىظػر:  .ىظػـ كلػً. القػيس اهػرئ ديػكاف شػرح فػيح التعميقػةحك ،حالهػؤهىيف أهٍػات دلٌك  الكقؼ، باب إلِ الكتاب أكؿ

(، كالزركمػػػي، األعػػػبلـ 6(، كالسػػػيكطي، بغيػػػة الكعػػػاة )ص2/46ابػػػف الجػػػزرم، غايػػػة الىٍايػػػة فػػػي طبقػػػات القػػػراء )ج
 (.5/297)ج
 (.10/5129ىاظر الجيش، تهٍيد القكاعد بشرح تسٍيؿ الفكائد )ج ((9

: هكضع. الفيركز أبادم، القاهكس الهحيط (10 ٍهراءى ككسىحابو  (.1273)ص( حيٍزكىل، كقيٍ كل ككحى
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )البياضي كالسكادي.  حاح(.(11
رم، ال حاح )ج(12  (.1/356( الجٌك
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ػػرى جٍ أى ك , اقنػػرى بٍ )أى كا ]فصػػرفي  قىٍكليػػوي:  العػػربى  أفَّ  (2)سػػيبكبً يي كالػػذم ذكػػرى  ،(1)يٍّ ابػػف جىػػ ٌػػذا ىقػػؿي  ([اعن
ف اسػػػتعهبلفػػػي هىعٍهػػػا هػػػف ال ػػػرؼً  لػػػـ تختمػػػؼٍ ب/ 191/ؽ   :(3)الػػهػػػػػرادمُّ  قػػػاؿى  ،األسػػػهاءً  اسػػػتعهاؿى  ، كا 

 .(5)(الػػتسػػػٍػػػيػػؿً )في  ً عمِ ذلؾى كىبَّ  ،(4)لئلسهيةً  هف ي رفٍها هبلحظةن  هف العربً  ي أفَّ كحكِ غيري 
شىذَّ )القيٍصكىل([؛(6)قىٍكليوي  ػا تهػيـ فػإىٍَّـ يقكلػكف: القيٍ ػيىا عمػِ  : ]كى أم: عمػِ لغػة غيػر تهػيـ، أهَّ

 القياس.
 ، كهػا فػي جهػعً هىقمبػةو  غيػرى  الٍهػزةي  كاىػتً  سػكاءه  :أم [؛اليمػزةً  بعػدى  اليػاءي  : ]إذا كقعتً (7)قىٍكليوي 

ػ)، كجهعػي يً غيػرً  كجهعٍػا عمػِ قػكؿً  زائػدةو  عمةو  عف حرؼً  عمِ قكؿ الخميػػؿ، أك هىقمبةن  (ةيَّ طً خى )  ،بلية ى
 (8)اكتىفػا فً ىػيثػاىي ليِّ  ًً لككىً   ، أك أ ميٍّ (ةيَّ كً كرى  ،ةيَّ طً هى )ي جهعً ا  كى عمِ ها سيأتي فيٍا، أك كاكن  (ةءبلى ك ى 
 .(ةيى اكً كرى  ،ةيى اكً شى )كجهعي  (،ؿاعً فى هى ) هدَّ 

ًى  اسػػػػتفتيتي  ([الفتيػػػػا): ]نحػػػػك (9)قىٍكليػػػػوي  ـي فأفتػػػػاىً  فػػػػي هسػػػػألةو  الفقيػػػػ ( لكى ٍتػػػػكالفى  ،ايىػػػػتٍ الفي ) ي، كاالسػػػػ
 .(11) حاح .بٍـ في السيرً  هددتي  :أم  اهطكن  بالقكـً  هطكتي  :يقاؿي  ،الهدُّ  (:كي طٍ الهى ) .(10) حاح

   ياءه  ًي هي في ها ال (13)كالياءً  الٍهزةً  إقراري  شذَّ  [ياءن  كاليمزةى  ,األفن  الياءى  تقمبي  (12)ياقىٍكليوي: ]ف نَّ 

                                                             
 (.197( اىظر: ابف إياز، شرح التعريؼ بضركرم الت ريؼ )ص(1
 (.3/644( سيبكيً، الكتاب )ج(2
 (.3/1194الهرادم، تكضيح الهقا د كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج ((3
 )ـ(: )االسهية(.( في (4
 (.309ابف هالؾ، تسٍيؿ الفكائد كتكهيؿ الهقا د )ص ((5
 )ط(، ك)ؾ(: إلِ قكلً: )عمِ القياس(. ( ساقط في(6
 الٍهػزة كتمػؾ ،األفنػ اليػاء تمػؾ قمبػت كػذلؾ هفردٌػا كلػيس هسػاجد، بػاب ألػؼ بعػد كاقعة ٌهزة بعد الياء كقعت ذاإ ((7

 فيٍهػا األكلػِ اليػاء فقمبػت ،كركيػة هطيػة،: جهػع ألىٍهػا كركػايي  هطػايي،: أ ػمٍها فػإف كركايػا  هطايػا: ىحك ياء،
 فػي ألػؼ بعػد كاقعػة ٌهػزة بعػد األخيرة الياء كقعت ثـ كركائي، هطائي: ف ارا  حائؼ، في ٌهزة قمبت كها ٌهزة،
ركػػف  .كركايػػا هطايػػا: ف ػػار ،العمػػة حرفػػي بػػيف الٍهػػزة كقػػكع لكػػراٌتٍـ  يػػاءن  كالٍهػػزة األفنػػ اليػػاء فقمبػػت هسػػاجد، بػػاب

 (.2/521(، كاليزدم، شرح الشافية )ج3/835الديف، شرح الشافية )ج
 ( في )ـ(: )اكتفا(.(8
 : إلِ قكلً: )في السيًر.  حاح(.، ك)ـ()ؾ( ( ساقط في(9

رم، ال حاح )ج(10  (.6/2452( الجٌك
 (.6/2494)ج هرجع السابؽ( ال(11
 ( في )ؾ(: )فإىً(.(12
ًي ... غيًرًي )فعايؿ(. ض(: ساقط في )ؾ(. (13  ( )كالياًء في ها الهي
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  : ]الطكيؿ[(1)قكلًً ي فً 
ػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػتٍ  فىمى قىاًمنىػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػي أىٍقػػػػػػػػػػػدىامينىا بىًرحى  مى

 
تَّػػػػػػػػػػػػى ثىَلىثىتينىػػػػػػػػػػػػا  كا حى المىنىاًئيىػػػػػػػػػػػػا أيًزيػػػػػػػػػػػػري

(2) 
 .(3)الكاحدةي   ٌذي المفظةي إالَّ  كلـ يىقؿٍ  (،ةيَّ دً ٌى ) جهعي  ل(اكى دى ٌى ) :ـًٍ ا في قكلً كاكن  الٍهزةً  قمبي  -اأيضن – كشذَّ  

ذا هكضعي  [األفن  الياءي  : ]فانقمبتً (4)قىٍكليوي   ض. .االستشٍادً  ٌك
ك  [كىا ياءن قىٍكليوي: ]فقمبي   ض. .االستشٍادً  هكضعي  -اأيضن –ٌك

ػػ(5)قىٍكليػػوي   (.ؿًئػػاعى فى ) يً غيػػرً  كعىػػدى  ئ(،الً عىػػفى )عىػػدي  (خطايػػا) فػػكزفي  [(6)الخميػػػػؿً  ا عمػػى قػػكؿً : ]كأمَّ
 ض.

 ا لهَّ  الكاحدً  ألؼى  إفَّ  :أف يقاؿى  كاألقربي  ،فيً ىظره  [بياءيفً  (ييً َلى صى )عمى  جمعي ي: ](7)قىٍكليوي 

                                                             
ػػك  -رضػػي ا عىػػً–البيػػت لعبيػػدة بػػف الحػػارث  ((1  فقطعػػت الهسػػمهيف أهيػػر ككػػاف ،بػػدر يػػـك قالٍػػا ق ػػيدة هػػفٌك

ػـ -عػىٍـ ا رضػي- كعمػي كحهػزة ٌػك هبارزتػً كفػي رجمػً قطػع فػي الق ػيدة ٌػذي كقاؿ ،بالضفراء كهات رجمً  ٌك
 كلكػػػف الهىايػػػا،: فيػػػً كاأل ػػػؿ الهىائيػػػا،: قكلػػػً فػػػي: كالشػػػاٌد زالػػػت، فهػػػا أم: برحػػػت فهػػػا ثبلثتىػػػا،: قكلػػػً هػػػف الهػػػراد
(، كالهػرادم، تكضػيح 3/334. اىظػر: ابػف هالػؾ، شػرح التسػٍيؿ )جاشػذكذن  ٌهػزة كقمبػت لمضػركرة الياء فيً أظٍرت

يش، تهٍيػػػد القكاعػػػد بشػػػرح تسػػػٍيؿ الفكائػػػد (، كىػػػاظر الجػػػ3/1575الهقا ػػػد كالهسػػػالؾ بشػػػرح ألفيػػػة ابػػػف هالػػػؾ )ج
 (.4/1671(، كالعيىي، الهقا د الىحكية )ج10/5030)ج
 ( في )ط(: )الهىايا(.(2
 كربهػا كقػاؿ ابػف هالػؾ: ح .حالٍهػزة هػف تبدؿ قد الكاك ألف الكاك، فأبدلكا ٌداكل،: بعضٍـ قاؿ كقد قاؿ سيبكيً: ح ((3
 ٌىًديَّػة، جهػع فػي ٌػداكل: قػالكا كقػد ح. كقػاؿ الرضػي: حكٌىػدىاكىل هىطىػاكىل: ىحػك كاحػدي فػي الػكاك تسػمـ لػـ بهػا ذلؾ فيًعؿ
ٍهرىاكىاف، في كها األلفيف بيف لكقكعٍا كاكنا  الٍهزة قمبكا ك حى ح. كقاؿ الهػرادم: شاذ غيري كعىد قياسي، األخفش عىد ٌك
 كأجػػاز الكاحػػد، فػػي أعمػػت كاك الهػً ألف هطػػاكىل  كفػػي يػػاء، الهػػً ألف  حٌػداكىل: حقػػكلٍـ فػػي كاكا الٍهػػزة إبػػداؿ شػذ ح

ػك ٌػداكىل، عمػِ القياس األخفش (، كابػف 4/391سػيبكيً، الكتػاب )ج .حالمفظػة ٌػذي إال هىػً يىقػؿ لػـ إذ ضػعيؼ  ٌك
 تكضػػيح كالهػػرادم،(، 3/182(، كالرضػػي، شػػرح الشػػافية )ج115هالػػؾ، إيجػػاز التعريػػؼ فػػي عمػػـ الت ػػريؼ )ص

 (.3/1575ج) هالؾ ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقا د
 ( ساقط في )ـ(: إلِ قكلً: )غيًرًي )فعايؿ(. ض(.(4
ػػا عمػػِ قػػكؿ الخميػػؿ، فأ ػػمً )خطػػايئ(، فقػػدهت  ((5 قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: حكخطايػػا عمػػِ القػػكليفح، قػػاؿ اليػػزدم: حأهَّ

ك عىدي هفركر هىً، ف ار خطائي، ّـَ قمبػت ألفنػا اليػاء قمبػتف الٍهزة عمِ الياء،  فمك لـ تقدـ الجتهع ٌهزتاف، ٌك ، ثػ
ػػا عمػػِ قػػكؿ غيػػر الخميػػؿ، فأ ػػمً  الٍهػزة يػػاء  لكقكعٍػػا بعػػد ألػػؼ هسػػاجد، كلػػيس هفردٌػػا كػذلؾ، ف ػػار خطايػػا، كأهَّ
ّـَ قمبػػت  ّـَ قمبػػت األخيػػرة يػػاء، ف ػػار خطػػائي، ثػػ )خطػػايئ(، فقمبػػت اليػػاء ٌهػػزة، فػػاجتهع ٌهزتػػاف، ف ػػار خطػػائئ، ثػػ

 (.522-2/521جالياء ألفنا، كالٍهزة ياء. اليزدم، شرح الشافية )
 (.2/663( األىبارم: أبك البركات، اإلى اؼ في هسائؿ الخبلؼ )ج(6
ػػا  ((7 ههػا تقمػػب فيػػً اليػاء ٌهػػزة  ػػبليا، سػكاء كػػاف جهػػع الهٍهػكز ) ػػبلءة(، أك غيػػري ) ػبلية( عمػػِ األ ػػؿ، أهَّ

ّـَ قمبػػت اليػػاء ٌهػػزة، ف ػػار  ػػبلئئ، فقمبػػت الثاىيػػة يػػاء، ف ػػار  ػػ بلئي، فقمبػػت عمػػِ الٍهػػز، فأ ػػمً  ػػبليئ ، ثػػ
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ػ)كها في  ٌهزةن  الثاىيةي  ، فقمبتً التقِ ألفافً  الجهعً  ألؼً  بعدى  كقعتٍ  ػك الهكافػؽي يً كىحػكً  (اءرى حٍ  ى  ، ٌك
 ض. .ٌاكىحكً  (رسالة) جهعً  في إعبلؿً  لها قرري الشارحي 

ػػ): ]عمػػى (1)قىٍكليػػوي        ًه  ال يظٍػػري  [بيػػاءيف (ييً َلى صى ىَّ  ،لميػػاءيف كجػػ  ألػػؼً  بعػػدى  كقعػػتٍ  الكاحػػدً  هػػا ألػػؼي كا 
ػػػرً )فػػػي  القػػكؿي  ، ككػػػذلؾى يً كىحػػكً  (اءرى ٍهػػػحى )فػػي  كهػػا فعػػػؿى  ٌهػػػزةن  الثاىيػػةي  ، فأبػػػدلتً فػػػالتقِ ألفػػافً  الجهػػعً   ،ةالى سى

 إلػِ هػا تقػدـى  كارجػعٍ  تأهػؿٍ  ،هػا قالػً ٌىػا بخػبلؼً  (الةو سى رً ) ٌذا في بحثً  ، ككبلهً قبؿى كشبً ذلؾى  (ؿائً سى كرى 
ف كاىػػتٍ  :قػػاؿى  فيهػػا تقػػدـى    ألفَّ هػػا تقػػدـى  ٌػػذا كبػػيفى  بػػيفى  ال خػػبلؼى  :أف يقػػاؿى  ، كيهكػػفي (2)لىػػا  :أم  زائػػدةن  كا 

ُـّ  العمػةً  كحػرؼي  ،ٌهػزةن  تقمػبي   (رسػائؿى )كهػا فػي  األلػؼً  بعػدى  الكاقعةً  العمةً  حرؼي  أك  ،األفنػ هػف أف يكػكفى  أعػ
ًً  أف يقػػػاؿى  ض. يهكػػػفي  .فػػػبل هخالفػػػةى  ،ال األكؿي  يي هػػػرادي ، كالثػػػاىي عػػػف األلػػػؼً  هىقمبػػػةن  يػػػاءن   اجتهػػػاعً  فػػػي كجػػػ

 ألػؼً  الػذم بعػدى  الحرؼي  بالكسرً  هف أف يتحرؾى  دَّ بي  فبل (داجً سى هى ) عمِ كزفً  (ةيى بلى  ى ) ا جهعى ً لهَّ ىَّ أالياءيف 
 العمػةً  حػرؼً  قمػبي  يكػكفى  حتػِ ،ا  أك يػاءن ا كاكن ٍىػهػف قمبً  دَّ بي  فبل ،الحركةى  ال يقبؿي  ألؼه  الحرؼي  ، كذلؾى الجهعً 
 ض. (.ييً بلى  ى ) ف ارى  ،ٍا أخؼي ألىَّ   ياءن  ، فقمبتٍ بجىسًً 

كهػا ال  يػاءن  كالٍهػزةي  ،األفنػ اليػاءي  قمبػتً  ّـَ ثي  :األىسبي  [األفن  كالياءي  ,ياءن  اليمزةي  قمبتً  (3)َـّ قىٍكليوي: ]ثي 
 يخفِ.

ػ)عمى  قىٍكليوي: ]كيجمعي  ًى ال  [يػاءو  بعػدى  بيمػزةو  يف(َلى صى ػ–لػً  كجػ  األلػؼى  فَّ أ األقػربي  بػؿً  -اأيضن
   .بالفتحً  (ةي ءى بلى كال َّ  ،ةي يى بلى ال َّ )كى  ،ياءن  الثاىيةي  فقمبتً  ، فالتقِ ٌهزتافً ٌهزةن  اىقمبتٍ 

 .(زائً جى كعى  ،ؿائً سى رى )كها في  [ىمزةن  الياءي  قمبتً  َـّ : ]ثي (4)قىٍكليوي 
 .ٌي البلـي  عف كاكو  هىقمبةه  ياءه  اٌى بعدى  ٌي العيفي  ،ٌك بٍهزةو  ([ةيشائ) : ]جمعي (5)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

الياء ألفنا، كالٍهزة ياء، ف ار  بليا، كأهَّا غير الهٍهكز، فأ مً  بليي بياءيف، فقمبت األكلِ ٌهزة، فيعهػؿ فيػً 
 (.355-2/354العهؿ الهذككر. شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج

 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )ف ارى  بليي. ض(.(1
 (.293-2/292شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج ((2
 )ثـ(: ساقط في )ـ(. ((3
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )رسائؿ، كعجائز((4
ي اسـ فاعؿ هف شكل يشػكم، كاأل ػؿ: شػكاكم، فقمبػت الػكاك  ((5 كهها تقمب فيً الياء ٌهزة شكايا جهع شاكية، ٌك

الكاقعة بعد األلؼ ٌهزة، كها في أكائؿ، ف ار شكائي، ثّـَ قمبت الياء ألفنا، كالٍهزة ياء، ف ػار شػكايا، كال ٌهػزة فػي 
ػػا شػػكاءو جهػػع شػػائية، اسػػـ فاعػػؿ هػػف شػػأكت  أم ػػك ىػػاقص هٍهػػكز العػػيف، فػػبل تقمػػب هراعػػاة هفػػردي، أهَّ : سػػبقت، ٌك

لتشاكؿ الجهع كالهفػرد، كأ ػؿ الهفػرد شػاءكة، فقمبػت الػكاك يػاء كهػا فػي داعيػة، كأ ػؿ الجهػع: شػكاءك، قمبػت الػكاك 
يػاء كهػػا فػػي الػػدكاعي  لقبمٍػػا فػػي الهفػػرد، كلككىٍػػا هكسػكرا هػػا قبمٍػػا،  ػػار: شػػكائي، فػػأجرم هجػػرل جػػكارو هحافظػػة 

ي الهفػػػرد، كهثمٍػػا شػػػكاءو هػػػف شػػػاء يشػػاء، كجػػػكاءو هػػػف جػػاء يجػػػيء، فػػػإفَّ الٍهػػػزة فيٍػػا هىقمبػػػة عػػػف اليػػػاء لهشػػاكمتً فػػػ
األ ػػمية، جهعػػي: شػػائية كجائيػػة عمػػِ قػػكؿ الخميػػؿ كغيػػر ال تقمػػب اليػػاء ٌهػػزة  لهشػػاكمة الهفػػرد الجهػػع. شػػاٌيف، 

 (.2/838( كركف الديف، شرح الشافية )ج357-2/355هجهكعة الشافية )ج
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ـي  (1)(ةئيشػا) قىٍكليػوي: ]جمػػعي  ػػ) فى ًهػ [فاعػؿو  اسػػ ٌا بعػػدى  ٌػي العػيفي  بٍهػػزةو  ًي ضػبطي  األحسػفي  (،اءى شى
ف كافى ياءه   .فميتأهؿٍ  ،ًي عكسي  األ ؿي  ، كا 

 ،ٍػاهػا قبمى  ا كاىكسػارً ٍىػلتطرفً   يػاءن  الػكاكي  قمبػتً  ك(،اءكى شىػ) ًي كأ ػمي  ([شػكاءم) : ]كاألصؿي (2)قىٍكليوي 
 .(اءمكى شى ) ف ارى 

ػٌي هفردى  هف أفَّ  [ا مرَّ مى قىٍكليوي: ]كى  ػ– ا كػذلؾى هى ، ٌهػزةو  ّـَ ثيػ بيػاءو  (ةئىػايً كجى  ،ةئى ايً شىػ)إذا أ ػمٍها  -اأيضن
 بعػػدى  ، فح ػػؿى يػػاءن  الثاىيػػةي  فقمبػػتً  ،أكليٍهػػا هكسػػكرةه  هتحركتػػافً  ٌهزتػػافً  فاجتهعػػتٍ  (،عايً بىػػ) إعػػبلؿى  أعػػؿَّ  ّـَ ثيػػ

 .كها في الجهعً  ياءن  ّـَ ثي  ،ٌهزةن  في الهفردً  األلؼً 
هػف  هػأخكذه  (3)كالجػكابً  هػا سػيأتي هػف السػؤاؿً  ٌػك إلػِ وخػرً  [ـيً بعًضػ قىٍكليوي: ]أكلى مػف قػكؿً 

، هػف التكفيػؽً  ها ذكػري الشػارحي  ساؽى  ّـَ ثي ، (5)، كقد ساقً اليزدمُّ أ/192/ؽ (4)لي اله ىؼً إ الهىسكبً  الشرحً 
 .حسفه  تأكيؿه  ًي : إىَّ كقاؿى 

(ةكى بلى الًعػػػ)ككػػػذا  ،ٌػػػك بالكسػػػرً  ([داكة)إا ىىػػػمفردى  : ]ألفَّ (6)قىٍكليػػػوي 
ػػػ)ك ،(7) ػػػ)ك ،(8)ء(اقى السِّ ًٍ ، (ةاكى رى ال

 يشكل بٍا. حديدةه  :الفاءً  كتشديدً  ،السيفً  بفتحً  (كدي فُّ السَّ )ك
ػػ): ]نحػػك (9)قىٍكليػػوي  ػػ) ([اءقى السٍّ  (،كأسػػقيات ،أسػػقية) القميػػؿي  ، كالجهػػعي كالهػػاءً  لمػػبفً  يكػػكفي  (:اءي قى السِّ

 .(10) حاح .لمهاءً  (ةي بى رٍ القً )، كى لمسهفً  (:يي حٍ الىِّ )، كى خا ةن  لمبفً  (:بي طٍ الكى )، كى (وساؽ) كالكثيري 

                                                             
 )ط(: )سايئة(.( في (1
 : إلِ قكلً: )كها في الجهًع(.، ك)ـ(( ساقط في )ؾ((2
 ( )الهىسكب ك(: زائد في )ـ(.(3
 (.469-2/467ابف الحاجب، اإليضاح في شرح الهف ؿ )ج ((4
 (.2/523( اليزدم، شرح الشافية )ج(5
ي ها يعمؽ عمِ البعيػر بعػد حهمػً،  ((6 ي الهطٍرة، كعبلكل في جهع عبلكة، ٌك كقد جاء أىدىاكىل في جهع إداكة، ٌك

ػػػراكل فػػػي جهػػػع ٌػػػراكة لمع ػػػا، كلػػػيس بقيػػػاس  ألفَّ أ ػػػمٍا: أدايػػػك، كعبليػػػك،  ىحػػػك: السػػػقاء، كالسػػػفرة، كالسػػػفكد، ٌك
رايػػا، لكػػىٍَّـ قمبػػكا ا رايػػك، ككػػاف القيػػاس: أدايػػا، كعبليػػا، ٌك لٍهػػزة كاكنا، هراعػػاة لمهفػػرد. شػػاٌيف، هجهكعػػة الشػػافية ٌك

 (.  2/358)ج
 ( في )ط(: )العراكة(. كفي )ـ(: )القبلكة(.(7
 في )ط(: )السقاكة(. ((8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )لمهاًء.  حاح(.(9

رم، ال حاح )ج(10  (.6/2379( الجٌك
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 الػػكاكى  ألفَّ  :مأى  ؛[يػػا حركػػةه مقب مػػا آخػػره كاكه  المتمكنػػةً  فػػي األسػػماءً  لػػيسى  وي : ]ألنَّػػ(1)قىٍكليػػوي 
هػا  عمػِ حػدِّ  ضػهةن  ككػذا إف كاىػتٍ  ،كسػرةن  إٍف كاىتٍ  ، كياءن فتحةن  الحركةي  ا، إٍف كاىتً قمبٍا ألفن  يجبي  حيىئذو 
 الفعػػػؿً  (2)فػػيفيػػً  أف يقػػعى  يجػػكزي  الػػكاكى  فػػإفَّ  ،عػػف الهرفػػػكعً  بػػالهجركرً  ، كاحتػػرزى (سً ىٍ مىػػكقى  ،أدؿو )فػػي  تقػػدـى 
 .(3)(يغزكػ)كى 

 ا فيػً فػي الفعػؿً ٍىػتحريكي  جػاءى  [الشػاعرً  كما فػي قػكؿً  ,شاذٌّ  في الرفعً  الياءً  قىٍكليوي: ]كتحريؾي 
 ]الطكيؿ[ :(4)الشاعرً  في قكؿً  -اأيضن –

ػػػػػػػػػػًني ضى ٍنيىػػػػػػػػػػا فىعىكَّ ـٍ  ًغنىػػػػػػػػػػامى  عى لىػػػػػػػػػػ  تىكيػػػػػػػػػػفٍ  كى
 

ٍنػػػػػػػػًزم تيسىػػػػػػػػاًكم  يػػػػػػػػرى  عى ٍمػػػػػػػػسً  غى  دراىػػػػػػػػـً  خى
 ]الطكيؿ[ :(5)اآلخرً  في قكؿً  -اأيضن –فيً  الكاكً  تحريؾي  كجاءى  

ػػػػػػػػػؿَّ  قيٍمػػػػػػػػػتي  إذا ػػػػػػػػػتٍ  يىٍسػػػػػػػػػميكي  اٍلقىٍمػػػػػػػػػبى  عى  قييٍّضى
 

 ًبالكٍجػػػػػػػػػػػػدً  تٍغًريػػػػػػػػػػػو تىٍنفىػػػػػػػػػػػػؾ   ال ىىػػػػػػػػػػػكىاًجسي  
 

                                                             
كتسكف الكاك كاليػاء فػي بػاب يغػزك كيرهػي هرفػكعيف  السػتثقاؿ الضػهة عمػِ الػكاك كاليػاء بعػد الضػهة كالكسػرة،  ((1

فتسكف، ككذلؾ الغازم كالراهي رفعنا كجر ا، كال يقع في الهجركر إال الياء  ألىًَّ ليس فػي األسػهاء الهتهكىػة هػا وخػري 
 الشاعر: ]البسيط[ كاك قبمٍا حركة، كتحريؾ الياء في الرفع شاذ، كقكؿ

ٌىبي  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍىا بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍُّىيىا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذ ًت لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّ  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاًلئه   احي  اٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسً  كىًكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشً  هى  سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحَّ
اح  أم: سهيىة.   كالعكس: ضرب هف الغىـ، يقاؿ: شاة سيحَّ

 ككذا تحريؾ الياء في الجر شاذ، كقكؿ الشاعر: ]الكاهؿ] 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرىل كال رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  إفٍ  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  هي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىارمو    ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحراءً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يىٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبفى  كىجى

 (.360-2/358شاٌيف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردم )ج 
 ( في )ط(: )عمِ(.(2
 في )ـ(: )كغزك(. ( في )ؾ(: )ليغزك(.(3
، كقػػاؿ أبػػك حيػػاف: ال يعػػرؼ قائمػػً، بػػؿ لعمػػً ه ػػىكع،  ((4 قػػاؿ العيىػػي: ٌػػذا البيػػت أىشػػدي الفػػراء كلػػـ يػػذكر لػػً قػػائبلن

ػك بػً ىػزؿ ا عبػد ككػاف -عىٍهػا ا رضي- العباس بف ا عبد يهدحكقيؿ: قائمً رجؿ هف األعراب،   هتكجػً ٌك
 بأبيػػات فهدحػػً أغىػػاي، هػػا ا عبػػد فأعطػػاي سػػكاٌا، ؾيهمػػ ال اعىػػزن  لػػً كذبػػح اإلعرابػػي فأضػػافً ،بالشػػاـ هعاكيػػة إلػػِ

 :هطمعٍا
ًي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتي ٍىابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  رىأىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  لهَّ  هى

 
  ًً مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٌاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  وؿ ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرءي  كقٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  عى

(، كالهػرادم، تكضػيح الهقا ػد 1/207كهعىِ البيت كالشاٌد فيً كاضحاف. اىظر: أبك حياف، التذييؿ كالتكهيؿ )ج 
(، 1/299(، كىػػاظر الجػػيش، تهٍيػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػٍيؿ الفكائػػد )ج1/357كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ )ج

 (.1/264كالعيىي، الهقا د الىحكية )ج
 عمػِ الضػهة أظٍػر حيػث ،يسػمك :قكلػً فػي الشػاٌديػئ، كلػـ يعثػر لػً عمػِ قائػؿ، ىسػبً ابػف هالػؾ لرجػؿ هػف ط ((5

ػذا الػكاك، عمػِ كاىػت التػي الظػاٌرة الضػهة ٌػك الجػاـز دخكؿ عىد الهحذكؼ أفَّ  عمِ ٌذا فدؿ ،الكاك  بعػض رأم ٌك
(، كالسػػػػػيكطي، ٌهػػػػػع الٍكاهػػػػػع فػػػػػي شػػػػػرح جهػػػػػع الجكاهػػػػػع 1/57اىظػػػػػر: ابػػػػػف هالػػػػػؾ، شػػػػػرح التسػػػػػٍيؿ )ج .الىحػػػػػاة

 (، كهراجع البيت السابؽ. 1/212)ج
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 .ٌـلغيػػػرً  كال يكػػػكفى  ،الػػػدىيا لمهػػػكالي لػػػذةي  أف يكػػػكفى  بى ري قىػػػ :يعىػػػِ [تػػػذىبي  : ]قػػػد كػػػادى (1)قىٍكليػػػوي 
 .(2) حاح .الفرسافً  جهاعةي  (:الهككبي )

 لـ يى بً.  حيثي  ،فيً االستشٍادي  ([سمكٍ أأف ): ](3)قىٍكليوي 
– سػككىٍا فيػً فػي الفعػؿً  جػاءى  ([ىنػدو  يػا دارى ) :قػاؿى  ,في النصبً  الياءً  قىٍكليوي: ]ككذا سككفي 

ًً في ق -اأيضن   : ]البسيط[(4)كًل
ػػػػػػػا مىػػػػػػػى ييػػػػػػػٍدًني أىفٍ  المَّػػػػػػػوى  أىٍقػػػػػػػدىرى  مى طو  عى  شىػػػػػػػحى
 

ػػػػػػػػػػفٍ   ػػػػػػػػػػٍزفي  داريهي  مى ػػػػػػػػػػفٍ  اٍلحى ػػػػػػػػػػكؿي  داريهي  ًممَّ  صي
ػػػ)كى  ،البعػػدي  :فالهٍهمػػةً  ،الهعجهػػةً  بفػػتحً  (طي حى الشَّػػ)كى   ، ككػػػذا هكضػػعه  :الػػزامً  كسػػككفً  ،الهٍهمػػةً  بفػػتحً  (في زٍ الحى

 .(5)كهكحدةو  بزامو  (:افبَّ زى )كى  ،الهٍهمةً  بضِـّ  (كؿي  ي )
   كثيرو  عف ابفً  ركاٌا قىبؿي  )أرسمو معنا غدنا نرتعي([: القراءاتً  : ]كفي بعضً (6)قىٍكليوي 

                                                             
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )حيثي لـ يى بً(.(1
رم، ال حاح )ج(2  (.1/234( الجٌك
 [كها أفَّ سككف الكاك في الى ب شاذ، قاؿ عاهر بف الطفيؿ: ]الطكيؿ ((3

فٍ  ًإىِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّدً  ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  كيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  كىاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهرو  سى  عى
 

ٍىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ فىاًرسى ٍكًكػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿِّ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الهشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكر كى  هى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  دىٍتىي فىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًهره  سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  عى  كراثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  عى

 
ًي  أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ   أىبً  كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيٍـّ  أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيكٍ  أىفٍ  المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ككذا سككف الياء في الى ب، قاؿ الحطيئة: ]البسيط[ 
ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دىارى  ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ًٌ  ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأثىاًفيٍ  إالَّ  عى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىاتو  الطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكمِّ  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى   ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى ى  فىكىاًدي

(، كاليػػػػػزدم، شػػػػػرح الشػػػػػافية 362-2/361كفػػػػػي الهثػػػػػؿ: )أعػػػػػًط القػػػػػكسى بارٍيٍػػػػػا(. شػػػػػاٌيف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية )ج 
 (.841-2/840(، كركف الديف، شرح الشافية )ج525-2/524)ج
، يقػػكؿ فػػي أحبابػػً فرقػػة هػػف يقاسػػيً كهػػا ليمػػً طػػكؿ فيٍػػا ي ػػؼ الهػػرم حىػػدج بػػف لحىػػدجالبيػػت هػػف ق ػػيدة  ((4

 هطمعٍا:
ػػػػػػػػػػػكؿو  لىٍيػػػػػػػػػػػؿً  فػػػػػػػػػػػيً  ٌىِ  ي  كالطُّػػػػػػػػػػػػكؿي  العىػػػػػػػػػػػٍرضي  تىىػػػػػػػػػػػا
 

ًي  كأىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي  بالحى
 ظىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرتى  ًإفٍ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽى  ال 

 
  ًً فٍ  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةه  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ  كىا  ًي  غي  كتحجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ك قميؿ، كاأل ػؿ الى ػب بػالفتح، كالثػاىي: كفي الق يدة شاٌداف، األكؿ في قكلً: حأف يدىٍيح حيث أسكف الياء،   ٌك
ـى  هػا: يقاؿ ال هىٍا، التعجب يجكز فبل ػػػػ تعالِ ػػػ ا  فات كأهَّافي قكلً: حها أقدر اح، قاؿ أبك حياف: ح   ا أىٍعمىػ

(، كالهػػرادم، تكضػػيح الهقا ػػد 10/230أبػػك حيػػاف، التػػذييؿ كالتكهيػػؿ )ج .الزيػػادةح يقبػػؿ ال ػػػػػػػ تعػػالِ ػػػػػ عمهػػً ألفَّ 
 (.1/260(، كالعيىي، الهقا د الىحكية )ج1/353كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج

 ( في )ـ(: )كهٍهمة(.(5
ثبات الكاك كالياء كاأللؼ في حاؿ الجـز شاذ، قاؿ الشاعر: ]البسيط[ ((6  كا 

ّـَ  زٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتى   اهعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرن  جئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

لػػػػػػػػػػػػـ تٍجػػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػـ زٌبػػػػػػػػػػػػافى  ٌجػػػػػػػػػػػػكً  هػػػػػػػػػػػػف   تػػػػػػػػػػػػػدعً  كى
أم: لـ تٍب  ألىَّؾ اعتػذرت، كلػـ تتػرؾ عمػـ الٍجػك  ألىَّػؾ ٌجكتػً، كفػي بعػض القػراءات: )أرسػمً هعىػا غػدا ىرتعػي  

ىَّػػً هػػف يتقػػي كي ػػبر( بإثبػػات اليػػاء، كأجػػاز أبػػك عمػػي أف يكػػكف )هػػف(  كىمعػػب(، كقكلػػً: )ىرتعػػي( جػػكاب األهػػر، )كا 
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ػًٌ كغيػرً  ،كالزيىػيِّ  ،(2)بغػرةى  كابػفً  ،كابػف ال ػباحً  ،ربيعػةى  (1)كأبػي ،شػىبكذ ابفً  هف طريؽً   حى حِّ ـ، ك ي
ك ركايةي الحذؼي  عف قىبؿو  -اأيضن – ،كالبمخ ،الفضؿً  بفي  كالعباسً  ،هجاٌدو  ابفً  ، ٌك  ـ.ٌي كغيري  يِّ

ػػدنا ): ](3)قىٍكليػػوي   فمػػيسى  ،هضػػارعه  فعػػؿه  ،بػػالجزـً  (عٍ تىػػرٍ ىى )، قػػراءاتو  ثػػبلثي  (ىرتػػع)فػػي  [(4)نرتعػػي(غى
ػهً  ًً  ا ىحػػفي هَّ ػفمػػيس هً  ،بػالجزـً  ًي الهيػػ كحػذؼى  ،االفتعػػاؿً  بػابً ف ًهػػ هػػف الربػاعيِّ  بالكسػرً  (عً تىػػرٍ ىى )، كى فيػ  ا ىحػػفي هَّ

ػػ–فيػً  ػػ– الربػػاعيِّ  فى ًهػػ (يًعػػتى رٍ ىى )، كى عمػػِ القيػاسً  ًي   ألىَّػػ-اأيضن  ًً الًهػػ حػػذؼي  ، كالقيػػاسي االفتعػػاؿً  فى ًهػ -اأيضن
 .فيًً  ا ىحفي هَّ فٍذا هً  ،فمـ يحذؼٍ  ،بالجزـً 

ػ– ركل ٌذي القػراءةى  [الياءب ثبات  ب/192/ؽك)إنَّوي مف يتقي كيصبر( قىٍكليوي: ]  قىبػؿي  -اأيضن
ػًٌ كغيرً  ثكبافى  كابفً  ،ال باحً  كابفً  ،أبي ربيعةى  كهف طريؽً  ،هجاٌدو  ابفً  هف طريؽً  ػ– حَّ ـ، ك ى عىػً  -اأيضن
ك ركايةي  ،الحذؼي   .يً كغيرً  ،شىبكذ ابفً  ٌك

عمػػِ  هػػف العطػػؼً  ًي ىَّػػأيريػػد  ي([يتقػػ) ا عمػػى محػػؿً عطفنػػ (كيصػػبرٍ ) جػػزـي  : ]كجعػػؿى (5)قىٍكليػػوي 
بٍاهً ٍىػلعهكهً   كالشرطيةً  الهك كلةً  (فٍ هى ) الهعىِ، ألفَّ  ػك الػذم يعبػري ٍىػا كا  فػي  الىحػاةً  فى ًهػ عىػً كثيػره  ا، ٌك

ـً  بالعطؼً  القروفً  غيرً   حركػاتً  ي، بػؿ لتػكالبجػزـو  لػيسى  (ي ػبٍر ) تسػكيفى  بأفَّ  -اأيضن – ، كأجيبى عمِ التٌك
  تجػزـٍ  (6)كلػـ شرطيةن  (فٍ هى ) أٍف تككفى  يجكزي  :، كقيؿى الكقؼً  بىيةً  ً ك ؿه ، أك ألىَّ كالٍهزةً  كالفاءً  كالراءً  الياءً 

ػػفٍ )لشػبٍٍا  ًي  لػـ يعتبػػٍر  ّـَ الهك ػػكلة، ثيػػ (7)(هى لػػـ  العاهػػؿى  أفَّ  ف جٍػػةً ًهػ بعيػػده  ًي ، لكىَّػػفػي الهعطػػكؼً  ٌػػذي الشػػب
رى ثَّ أك  فيها يميًً  يؤثٍر 

ًي  فيها ٌك بعيده  (8)  .  هى
 .هع الجازـً  العمةً  حرؼً  إثباتً  هف شكاٌدً  :أم [؛(10)وي : ]ككذا قكلي (9)قىٍكليوي 

                                                                                                                                                                               

قػػي  ػػمتً، كجػػـز ي ػػبر عطفنػػا عمػػِ الهحػػؿ، كعمػػِ تقػػدير أف يكػػكف )هػػف( شػػرطية احتهػػؿ أف يكػػكف هك ػػكلة، كيت
 (.365-2/362ثبكت الياء إلشباع الكسرة. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج

 ( )كأبي ربيعةى، كابف ال باًح ... ابًف شىبكذ، كغيًرًي(: ساقط في )ـ(.(1
 ( في )ؾ(: )بعري(.(2
ًً(.( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: (3  إلِ قكلً: )فٍذا ًههَّا ىحفي في
﴾ ]يكسؼ: (4 اًفظيكفى ًي لىحى ىَّا لى يىٍمعىٍب كىاً  ًي هىعىىىا غىدنا يىٍرتىٍع كى  [.12( كردت في قكلً تعالِ كها في قراء حفص: ﴿أىٍرًسٍم
(، كأبػػػك حيػػػاف، تفسػػػير البحػػػر 6/552اىظػػػر: السػػػهيف الحمبػػػي، الػػػدر اله ػػػكف فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب الهكىػػػكف )ج ((5

(، كركػػػف الػػػديف، شػػػرح 1/95(، كابػػػف ٌشػػػاـ، أكضػػػح الهسػػػالؾ إلػػػِ ألفيػػػة ابػػػف هالػػػؾ )ج5/342/343الهحػػػيط )ج
 (.2/742الشافية )ج

 ( في )ـ(: )فمـ(.(6
 ( في )ـ(: )بهف(.(7
 ( في )ط(: )وثر(.(8
 ( ساقط في )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )عيشةن راضيةن.  حاح(.(9

 ( ككذا قكؿ الشاعر: ]الكاهؿ[(10
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايي وًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى الى أٍىسى  هى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىابً   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي سى ٍعزىاًء رى  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الح ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلهى
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ػػىٍ ال أى ) :القيػػاسي  ([ال أنسػػاهي )قىٍكليػػوي: ] ػػ ،الحيػػاةي  (:العػػيشي ) (.هػػا) جػػكابى  (1)ً  ألىَّػػ(ًي سى  اي  ًي كأعاشى
 .(2) حاح .عيشةن راضيةن 

ػ)قىٍكليػوي: ]ككػذا قىٍكليػوي:  ػ يىبغػي أف يكػكفى  :(3)أم  ([ال أنسػاهي  ا أنػسى مى  ىشػأتٍ  كاأللػؼي  ،اهجزكهن
 .بهثىاةو  (عي يالرَّ )كى  ،كزامٍّ  ،الهٍهمةً  بفتحً  ءي(ازى عٍ الهى )، كى الفتحةً  هف إشباعً 

ـي  لتىاسػبى  :أم  (5)[الػكاكى  : ]لتناسبى (4)قىٍكليوي  ػي الضػهةي  (اٍىػبحركتً )ك ،الػكاكى  الهػي أف  ، كيجػكزي ٌك
 .التي دٌؿ عميٍا إلِ الضهةً  الضهيري  يعكدى 

 .الكاكى  الضهةً  لهىاسبةً  ضهتٍ  :مأى  [؛تٍ مَّ قىٍكليوي: ]ضي 
 .الهحذكفةً  عمِ الكاكً  فيدؿ   [ايى قبمى  الضمةً  قىٍكليوي: ]لكقكعً 

ًً  ٌذا هذٌبي  [(6)ي(مى )دى ]كى قىٍكليوي:  يػٍػ سػًػيػػبىػػكى
ًً  الكبلـً  بسطي  في الىسبً  في الشرحً  ، كتقدـى (7)  .في

 .م(دً يى ) :فيىبغي أف يقاؿى  ([كدـو  ,يدو ػ): ]كى (8)قىٍكليوي 
  

                                                                                                                                                                               

 (.2/364كالهعزاء: الهكاف ال مب كثير الح ا، كالريع: الطريؽ. شاٌيف، هجكعة الشافية )ج
 ف(.في )ط(: )أل ((1
رم، ال حاح )ج(2  (.3/1013( الجٌك
 ( )أم(: ساقط في )ط(.(3
 ( ساقط في )ؾ(: إلِ قكلً: )عمِ الكاًك الهحذكفًة(.(4
(، كاأل ػػؿ:  ((5 ّـَ حػذفت اللتقػاء السػاكىيف، ك)يىٍرهيػٍكفى ( كاأل ػػؿ: تغػزككف، ثػ كفى كتحػذؼ الػكاك كاليػاء فػي هثػؿ )تىٍغػزي

( اغزكك، حػذفت ضػهة الػكاك،  يرهككف، حذفت الياء اللتقاء الساكىيف، تّـَ ضهت الهيـ لتىاسب الكاك، كأ ؿ )اغزيفَّ
ّـَ ألحقػػػت ىػػكف الت ّـَ حػػذفت الػػكاك، ف ػػػار اغػػزك، ثػػ ( فػػي األ ػػػؿ ثػػ ككيػػد، كحػػػذفت الػػكاك اللتقػػاء السػػػاكىيف، ك)اغػػًزفَّ

اجتهعػت ىػكف التككيػد السػاكىة هػع يػاء الهخاطبػة التػػي حػذفت اللتقػاء السػاكىيف، كقيػاس )يػد( يػدم، ك)دـ( دهػػك أك 
دهػػي، ك)اسػػـ( سػػهك، ك)ابػػف( بىػػك، ك)أخ( أخػػك، ك)أب( أبػػك، ك)أخػػت( أخػػك، لكىٍَّػػا حػػذفت عمػػِ خػػبلؼ القيػػاس  

 (.2/528(، كاليزدم، شرح الشافية )ج368-2/366في كبلهٍـ. شاٌيف، هجهكعة الشافية )ج لكثرتٍا
 ( في )ط(: )رهي(.(6
 سػػػيبكيً كتػػػاب شػػػرح، كالسػػػيرافي(، 361-3/360ج) الكتػػػاب، كسػػػيبكيً(، 4/320ج) العػػػيف، الخميػػػؿ: اىظػػػر ((7
 (1/406ج) الشافية شرح، الديف كركف(، 3/194ج) سيبكيً كتاب عمِ التعميقة، كالفارسي(، 162ك، 4/116ج)

 يجتهعاف هعنا(.: إلِ قكلً: ))ـ(( ساقط في )ؾ(، ك(8
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 َالمشاجغ المصادس

 .الكريـ القرآف -

 هحيػػي هحهػد: كتعميػػؽ تحقيػؽ. كالبحتػرم تهػػاـ أبػي بػػيف الهكازىػة(. ـ1944. )بشػر بػػف الحسػف، اآلهػدم
 .العمهية الهكتبة: بيركت(. ط. د. )الحهيد عبد الديف

 سػػػػجؿ هؤسسػػػػة(: ـ. د) (.ط. د. )القروىيػػػػة الهكسػػػػكعة(. ٌػػػػػ1405. )إسػػػػهاعيؿ بػػػػف إبػػػػراٌيـ، األبيػػػػارم
 .العرب

، ال ػحابة هعرفػة فػي الغابػة أسػد(. ـ1994-ٌػػ1415. )الجػزرم الشػيباىي هحهػد بػف عمػي، األثير ابف
 دار(: ـ. د. )1ط. الهكجػػػكد عبػػػد أحهػػػد كعػػػادؿ هعػػػكض هحهػػػد عمػػػي: تحقيػػػؽ. 40 سػػػىة حػػػكادث
 .العمهية الكتب

 عهػر: تحقيػؽ. التػاريخ فػي الكاهػؿ(. ـ1997-ٌػػ1417. )الجزرم الشيباىي هحهد بف عمي، األثير ابف
 .العربي الكتاب دار: بيركت. 1ط. تدهرم السبلـ عبد

: كدراسػة تحقيػؽ. العربيػة عمػـ فػي البػديع(. ٌػػ1420. )الجػزرم الشػيباىي هحهػد بف الهبارؾ، األثير ابف
 .  القرل أـ جاهعة: الهكرهة هكة. 1ط. الديف عمي أحهد فتحي. د

 الحػػػديث غريػػب فػػي الىٍايػػة(. ـ1979-ٌػػػ1399. )الجػػزرم الشػػيباىي هحهػػد بػػف الهبػػارؾ، األثيػػر ابػػف
 .العمهية الهكتبة: بيركت(. ط. د. )الطىاحي هحهد كهحهكد، الزاكم أحهد طاٌر: تحقيؽ. كاألثر

. الفىػكف ا ػطبلحات فػي العمـك جاهعع  العمهاء دستكر(. ـ2000-ٌػ1421. )القاضي، ىكرم األحهد
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. فحص ٌاىي حسف: الفارسية عباراتً عرب

: عميػػػً كزاد  ػػػححً. هطبػػػكع ٌػػػك بهػػػا القىػػػكع اكتفػػػاء(، ـ1896-ٌػػػػ1313. )فاىػػػديؾ كرىيميػػػكس، ادكارد
 (.  الٍبلؿ) التأليؼ هطبعة: ه ر(. ط. د. )البببلكم عمي هحهد السيد

ػػرم . الىحػػك فػػي التكضػػيح عمػػِ الت ػػريح شػػرح.(. ـ2000-ٌػػػ1421. )الكقػػاد ا عبػػد بػػف خالػػد، األٌز
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط

ػرم . 1ط هرعػػب عػػكض هحهػػد: تحقيػػؽ. المغػػة تٍػذيب(. ـ2001. )هى ػػكر أبػػك أحهػػد بػػف هحهػػد، األٌز
 .العربي التراث إحياء دار: بيركت

رم  عبػد هسػعد: تحقيػؽ. الشػافعي ألفػاظ غريػب فػي الزاٌػر(. ت. د. )هى كر أبك أحهد بف هحهد، األٌز
 .الطبلئع دار(: ـ. د(. )ط. د.)السعدىي الحهيد
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ػػرم  العربيػػة الههمكػػة. 1ط. القػػراءات هعػػاىي(. ـ1991-ٌػػػ1412. )هى ػػكر أبػػك أحهػػد بػػف هحهػػد، األٌز
 .  اآلداب كمية في البحكث هركز: السعكدية

. 1ط. يعقػكب إهيػؿ: هراجعػة. ال ػرؼ عمـ في الهف ؿ الهعجـ(. ـ1993-ٌػ1413. )راجي، األسهر
 .العمهية الكتب دار: بيركت

 هحػػي هحهػػد: تحقيػػؽ. هالػػؾ ابػػف ألفيػػة عمػػِ األشػػهكىي شػػرح(. ٌػػػ1419. )هحهػػد بػػف عمػػي، األٍشػػهيكىي
 .العربي الكتاب دار: بيركت. 1ط. الحهيد عبد الديف

، شػرؼ هحهػد حفىػي: كتحقيػؽ تقػديـ. القػروف بػديع(. ت. د. )العظػيـ عبػد الػديف زكػي، األ ػبع أبػي ابف
 .  ه ر ىٍضة دار: القاٌرة(. ط. )الشايب أحهد: تقديـ

. د: ى ك ػً ككثقػت لػً قدهت. القروف إعراب(. ـ1995 -ٌػ1415. )هحهد بف إسهاعيؿ، األ بٍاىي
 .الكطىية فٍد الهمؾ هكتبة: الرياض. 1ط. الهؤيد عهر بىت فائزة

: كتحقيػػػؽ دراسػػة. الهتىبػػي شػػعر هعػػاىي شػػرح(. ـ1992-ٌػػػػ1412. )هحهػػد بػػف إبػػراٌيـ، اإلفميمػػي ابػػف
 . الرسالة هؤسسة: بيركت(. ط. د. )عميَّاف هيٍ طفِ الدكتكر

 الػرحهف عبػد: بً اعتىِ. القيس اهرئ ديكاف(. ـ2004-ٌػ1425. )حجر بف القىٍيس اهرؤي ، القيس اهرؤي 
 . الهعرفة دار: بيركت. 2ط. اله طاكم

 جهيػػؿ سػػجيع: كشػػرحً كحققػػً جهعػػً. ال ػػمت أبػػي بػػف أهيػػة ديػػكاف(. ـ1998. )ال ػػمت أبػػي بػػف أهيػػة
 . ادر دار: بيركت. 1ط. الجبيمي

 .  الىٍضة هكتبة: القاٌرة(. ط. د(. )ـ1964. )اإلسبلـ ضحِ. أهيف أحهد، أهيف

 الخػبلؼ هسػائؿ فػي اإلى ػاؼ(.  ـ2003 -ٌػػ1424. )البركػات أبػك هحهػد بػف الػرحهف عبػد، األىبارم
 .الع رية الهكتبة(: ـ. د. )1ط. كالككفييف الب رييف الىحكييف بيف

 دار(: ـ. د. )1ط. العربيػة أسػرار(. ـ1999-ٌػػ1420. )البركػات أبػك هحهد بف الرحهف عبد، األىبارم
 .األرقـ أبي بف األرقـ

. د. )األفغػػاىي سػػعيد: تحقيػػؽ. األدلػػة لهػػع(. ـ1957. )البركػػات أبػػك هحهػػد بػػف الػػرحهف عبػػد، األىبػػارم
 .  السكرية الجاهعة طبعة: سكريا(. ط
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ػة(. ـ1985-ٌػػ1405. )البركػات أبػك هحهػد بػف الرحهف عبد، األىبارم . األدبػاء طبقػات فػي األلبػاء ىٌز
 .  الهىار هكتبة: الزرقاء. 3ط. الساهرائي إبراٌيـ: تحقيؽ

. د: تحقيػؽ. الىػاس كمهات هعاىي في الزاٌر(. ـ1992-ٌػ1412. )بكر أبك القاسـ بف هحهد. األىبارم
 .  الرسالة هؤسسة: بيركت. 1ط. الضاهف  الح حاتـ

ػاب عبػد: كتحقيػؽ تعميػؽ. الشػيباىي الحسػف بػف هحهػد ركايػة هالػؾ هكطػأ. أىػس بػف هالػؾ، أىس ابف  الٌك
 .العمهية الهكتبة(: ـ. د. )2ط. المطيؼ عبد

 الهمػػة عضػػد القاضػػي شػػرح(. ـ1973-ٌػػػ1393. )الػػرحهف عبػػد كالػػديف الهمػػة عضػػد القاضػػي، األيجػػي
 هحهػػػػد شػػػػعباف: كت ػػػػحيح هراجعػػػػة. الحاجػػػػب البػػػػف األ ػػػػكؿ الهىتٍػػػػِ لهخت ػػػػر عبػػػػد كالػػػػديف

رية الكميات هكتبة(. ـ. د(. )ط. د. )إسهاعيؿ  .  األٌز

.  ػكفية رهضػاف هحهػد: تحقيػؽ. التمخػيص شػرح(. ـ1983. )هحهػكد بػف هحهػد الػديف أكهػؿ، البابرتي
 .لمىشر العاهة الهىشأة: طرابمس. 1ط

 ال ػػػحابة دار(: ـ. د(. )ط. د. )السػػػبع القػػػراءات فػػػي اإلقىػػػاع(. ت. د. )عمػػػي بػػػف أحهػػػد، البىػػػاًذش ابػػػف
 .لمتراث

 .  الهعارؼ دار: ه ر. 5ط.  قر أحهد السيد: تحقيؽ. القروف إعجاز(. ـ1997. )الباقبلىي

. كهمحقػً، عقبػة ابػف غػيبلف الرهػة ذم ديػكاف(. ـ1982-ٌػػ1402. )ى ػر أبػك حاتـ بف أحهد، الباٌمي
 .اإليهاف هؤسسة: جدة. 1ط.  الح أبك القدكس عبد: تحقيؽ

. العثهاىيػة الهعػارؼ دائػرة: وبػاد حيػدر(. ط. د. )الكبيػر التػاريخ(، ت. د. )إسػهاعيؿ بػف هحهد، البخارم
 .خاف الهعيد عبد هحهد: هراقبة تحت طبع

 هػػف الهخت ػػر ال ػػحيح الهسػػىد الجػػاهع البخػػارم  ػػحيح(. ٌػػػ1422. )إسػػهاعيؿ بػػف هحهػػد، البخػػارم
يػػر هحهػػد: تحقيػػؽ. كأياهػػً كسػػىىً كسػػمـ عميػػً ا  ػػمِ ا رسػػكؿ أهػػكر . الىا ػػر ىا ػػر بػػف ٌز
 .الىجاة طكؽ دار(:  ـ. د. )1ط

 ه ػػطفِ: تحقيػػؽ. الٌ ػػحاح فػػي كقػػع عٌهػػا كاإليضػػاح التىبيػػً(. ـ1986. )بػػرم بػػف ا عبػػد. بػػٌرمٌ  ابػػف
 .  لمكتاب العاهة اله رية الٍيئة: القاٌرة. 1ط. حجازم

: تحقيػػػؽ. الجزيػػػرة أٌػػػؿ هحاسػػػف فػػػي الػػػذخيرة(. ـ1981-1979-1978. )بسػػػاـ بػػػف عمػػػي، بسػػػاـ ابػػػف
 .لمكتاب العربية الدار: ليبيا. 2ط -1ط. عباس إحساف
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 .كالتكزيع كالىشر لمطباعة غريب دار(: ـ. د(. )ط. د. )المغة عمـ  في دراسات. كهاؿ، بشر

 هحهػػػػكد: تحقيػػػػؽ. الهقىػػػػع ألفػػػػاظ عمػػػػِ الهطمػػػػع(. ـ2003-ٌػػػػػ1423) الفػػػػتح أبػػػػي بػػػػف هحهػػػػد، البىٍعًمػػػػيٌ 
 .لمتكزيع السكادم هكتبة(: ـ. د. )1ط. الخطيب هحهكد كياسيف األرىاؤكط

ػػػاـ هكضػػػح(. ٌػػػػ1407. )الخطيػػػب أحهػػػد، البغػػػدادم  أهػػػيف الهعطػػػي عبػػػد: تحقيػػػؽ. كالتفريػػػؽ الجهػػػع أٌك
 .الهعرفة دار: بيركت. 1ط. قمعجي

ؿ أحهد، البغدادم بلَّ : تحقيػؽ. الهىكػر عػف كالىٍػي بػالهعركؼ األهػر(. ـ2003-ٌػػ1424. )الحىبمػي الخى
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. هراد يحيِ. د

 -2. البغػدادم لمخطيػب بغػداد، تػاريخ -1. كذيكلػً بغػداد تػاريخ(. ٌػػ1417. )عمػي بف أحهد، البغدادم
 4. الىجػار البػف بغػداد، تػاريخ ذيػؿ - 3. لمػذٌبي الػدبيثي، ابػف تػاريخ هف إليً الهحتاج الهخت ر

 البػػف البغػػدادم، الخطيػػب بكػػر أبػػي عمػػِ الػػٌرد -5. الػػدهياطي البػػف بغػػداد، تػػاريخ هػػف الهسػػتفاد -
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. عطا القادر عبد ه طفِ: كتحقيؽ دراسة. الىجار

 عىػِ. الظىػكف كشػؼ عمػِ الػذيؿ فػي الهكىػكف إيضػاح(. ت. د) البابػاىي هحهػد بػف إسهاعيؿ، البغدادم
 كالهعمػػـ الػػديف، أهػػكر رئػػيس بالتقايػػا الػػديف شػػرؼ هحهػػد: الهؤلػػؼ ىسػػخة عمػػِ كطبعػػً بت ػػحيحً

 .العربي التراث إحياء دار: بيركت(. ط. د. )الكميسِ بيمكً رفعت

. اله ػػىفيف كوثػػار الهػػؤلفيف أسػػهاء العػػارفيف ٌديػػة(. ـ1951. )البابػػاىي هحهػػد بػػف إسػػهاعيؿ، البغػػدادم
 التػػراث إحيػاء دار: بيػػركت، باألكفسػت طبعػً أعػػادت. الجميمػة الهعػػارؼ ككالػة: اسػتاىبكؿ(. ط. د)

 .  العربي

: ه ػػػر. 1ط. العػػػرب لسػػػاف لبػػػاب كلػػػب األدب خزاىػػػة(. ٌػػػػ1299. )عهػػػر بػػػف القػػػادر عبػػػد، البغػػػدادم
 .  األهيرية الهطبعة

 (.ف. د(: )ـ. د(. ) ط. د. )العرب أشعار هف الطمب هىتٍِ(. ت. د. )هيهكف بف هحهد، البغدادم

 كهحهػػػد. األرىػػػؤكط شػػػعيب: تحقيػػػؽ. السػػػىة شػػػرح(. ـ1983-ٌػػػػ1403). هسػػػعكد بػػػف الحسػػػيف، البغػػػكم
ير  .اإلسبلهي الهكتب: بيركت. دهشؽ. 2ط. الشاكيش ٌز

 .الجاهعي الىشر دار: القاٌرة(. ط. د. )الىحكية الشكاٌد(. ـ1980. )هاٌر أحهد، البقرم
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. القػػالي أهػػالي شػػرح فػػي الآللػػي سػػهط(. ت. د. )األىدلسػػي عبيػػد أبػػك العزيػػز عبػػد بػػف ا عبػػد، البكػػرم
. الهيهىػػي العزيػػز عبػػد: العمػػـ دكاكيػػف بطػػكف هػػف كاسػػتخرجً فيػػً هػػا كحقػػؽ كىقحػػً ك ػػححً ىسػػخً
 .العمهية الكتب دار: بيركت

 بػػػف. التأكيػػػؿ كأسػػػرار التىزيػػػؿ أىػػػكارع  البيضػػػاكم تفسػػػير(. ٌػػػػ1418. )عهػػػر بػػػف ا عبػػػد، البيضػػػاكم
 .العربي التراث إحياء دار: بيركت. 1ط. الهرعشمي الرحهف عبد هحهد: تحقيؽ

(. ط. د. )أكس بػػف حبيػػب تهػػاـ أبػػك اختػػاري، الحهاسػػة ديػػكاف شػػرح(. ت. د. )عمػػي بػػف يحيػػِ، التبريػػزم
 .  القمـ دار: بيركت

. 1ط. طػػػراد هجيػػػد: تحقيػػػؽ. عىتػػػرة ديػػػكاف شػػػرح(. ـ1992 - ٌػػػػ1412. )عمػػػي بػػػف يحيػػػِ، التبريػػػزم
 .  العربي الكتاب دار: بيركت

 شػػاكر هحهػػد أحهػػد: كتعميػػؽ تحقيػػؽ. الترهػػذم سػػىف(. ـ1975-ٌػػػ1395. )عيسػػِ بػػف هحهػػد، الترهػػذم
بػراٌيـ(، 3جػ) الباقي عبد فؤاد كهحهد(، 2، 1ج)  شػركة: ه ػر. 2ط(. 5، 4ج) عػكض عطػكة كا 

 .الحمبي البابي ه طفِ كهطبعة هكتبة

 الحهيػد عبػد. د: تحقيػؽ. العمػـك هفتػاح تمخػيص شػرح الهطػكؿ(. ٌػػ2013. )عهر بف هسعكد، التفتازاىي
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 13ط. ٌىداكم

 ككضػػػع حققػػػً. الػػػكافي بعػػػد كالهسػػػتكفِ ال ػػػافي الهىٍػػػؿ. بػػػردم تغػػػرم بػػػف يكسػػػؼ، بػػػردم تغػػػرم ابػػػف
 الٍيئػػػة: ه ػػػر(. ط. د. )عاشػػػكر الفتػػػاح عبػػػد سػػػعيد. د: تقػػػديـ. أهػػػيف هحهػػػد هحهػػػد. د: حكاشػػػيً
 .  لمكتاب العاهة اله رية

(. ط. د. )كالقػػاٌرة ه ػر همػكؾ فػي الزاٌػرة الىجػـك(. ت. د. )بػػردم تغػرم بػف يكسػؼ، بػردم تغػرم ابػف
 .  الكتب دار. القكهي كاإلرشاد الثقافة كزارة: ه ر

 الحهيػد عبػد. د: كتقػديـ عىايػة(. ـ2000. )الػديباج بتطريػز االبتٍػاج ىيػؿ. أحهد بف بابا أحهد، التىبكتي
 .  الكاتب دار: ليبيا. 2ط. الٍراهة ا عبد

(: ـ. د(. )ط. د. )الهػذاكرة كأخبػار الهحاضػرة ىشػكار(. ٌػػ1391. )الب رم عمي بف الهحسف، التىكخي
 (.ف. د)

 أ ػػحاب لهخالفػػة الهسػػتقيـ ال ػػراط اقتضػػاء(، ـ1999-ٌػػػ1419. )الحمػػيـ عبػػد بػػف أحهػػد، تيهيػػة ابػػف
 .الكتب عالـ دار: بيركت. 7ط. العقؿ الكريـ عبد ىا ر: تحقيؽ. الجحيـ



175 
 

: ه ػػر(. ط. د. )حىفػػي سػػيد. د: تحقيػػؽ. ثابػػت بػػف حسػػاف ديػػكاف(، ـ1973. )ثابػػت بػػف حسػػاف، ثابػػت
 .  الهعارؼ دار

: القػاٌرة(. ط. د. )كالهىسػكب الهضػاؼ فػي القمػكب ثهػار.  هى ػكر أبػك هحهػد بػف الهمؾ عبد، الثعالبي
 .الهعارؼ دار

(. ط. د. )األهػيف حسػف: تحقيػؽ. الخػاص خاص(. ت. د. )هى كر أبك هحهد بف الهمؾ عبد، الثعالبي
 .الحياة هكتبة دار: بيركت

: تحقيػػؽ. العربيػػة كسػػر المغػػة فقػػً(. ـ2002-ٌػػػ1422. )هى ػػكر أبػػك هحهػػد بػػف الهمػػؾ عبػػد، الثعػػالبي
 . العربي التراث إحياء(:  ـ. د. )1ط. الهٍدم الرزاؽ عبد

 هحهػد هفيػد.د: تحقيػؽ. الػدٌر يتيهػة(. ـ1983-ٌػػ1403. )هى كر أبك هحهد بف الهمؾ عبد، الثعالبي
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. قهحية

 . الٍبلؿ كهكتبة دار: بيركت(. ط. د. )كالتبييف البياف(. ٌػ1423. )بحر بف عهرك، الجاحظ

 .الرياض جاهعة هخطكطات: الرياض. الحاجب ابف شافية شرح(. ٌػ737. )أحهد، الجاربردم

 عمػػـك فػػي) العمػػـك هفتػػاح تمخػػيص شػػرح الهطػػكؿ عمػػِ الحاشػػية(. ـ1971. )الشػػريؼ السػػيد، الجرجػػاىي
 . العمهية الكتب دار: بيركت. أعرضي رشيد. د: عميً كعمؽ قرأي. لمتفتازاىي(، الببلغة

 هحهػػػد هحهػػػكد: عميػػً كعمػػػؽ قػػرأي. الببلغػػػة أسػػرار(. ت. د. )الػػػرحهف عبػػد بػػػف القػػاٌر عبػػػد، الجرجػػاىي
 .بجدة الهدىي دار الهدىي هطبعة: القاٌرة(. ط. د(.  )فٍر أبك)شاكر

رً  دىٍرجي (. ـ2008. )الػرحهف عبػد بف القاٌر عبد، الجرجاىي  كليػد: تحقيػؽ. كالسُّػكرً  اآلم تفسػير فػي الػدُّرى
 .الحكهة هجمة في طبع بريطاىيا، هاىشستر(. ط. د. )الحسيف أحهد بف

 هحهػد هحهػكد: تحقيػؽ. اإلعجػاز دالئػؿ(. ـ1992-ٌػػ1413. )الػرحهف عبد بف القاٌر عبد، الجرجاىي
 .بجدة الهدىي دار الهدىي هطبعة: القاٌرة. 3ط(. فٍر أبك)شاكر

: لػػً كقػػدـ حققػػً. ال ػػرؼ فػػي الهفتػػاح(. ـ1987-ٌػػػ1407. )الػػرحهف عبػػد بػػف القػػاٌر عبػػد، الجرجػػاىي
هىد تكفيؽ عمي  . الرسالة هؤسسة: بيركت. 1ط. الحى

(. ـ1987ع  ٌػػ1408. )العربيػة المغػة قكاعػد هبػادئع  هيػر ىحػك. الشػريؼ هحهػد بػف عمي، الجرجاىي
: ضػػبطٍا. القػػادر عبػػد أحهػػد القػػادر عبػػد: الحكاشػػي كضػػع. حسػػيف حاهػػد: الفارسػػية عػػف الهعػػرب
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 هكتبػة: شػيتاغكى  اىدرقمعػة، هاركيػت، هسػجد جػاهع شػاٌي. 1ط.  كدٌكرم أحهد  غير هجاٌد
 .الفي ؿ

 .  الهعارؼ دار: ه ر. 3ط. طً أهيف ىعهاف: تحقيؽ. جرير ديكاف(. ت. د. )عطية بف جرير، جرير

. د. )الضػباع هحهػد عمػي: تحقيػؽ. العشػر القػراءات فػي الىشر(. ت. د. )هحهد بف هحهد. الجزرم ابف
 .الكبرل التجارية الهطبعة(: ـ. د(. )ط

ػاب عبػد شػعباف. د: تحقيؽ(.ت. د. )الىحك في الجزكلية الهقدهة، الجزكلي  حاهػد د: راجعػً. هحهػد الٌك
 .القرل أـ هطبعة(: ـ. د(. )ط. د. )جهعة أحهد هحهد فتحي. د ك ىيؿ أحهد

. ٌشػػػػػػػػػاـ البػػػػػػػػػف ال غرُ القَاعد شرح في الهقا د(. ـ2007. )يػػػػػػػػػػالكىاى الديو زػػػػػػػػػػع، جهاعة بوا
 .ؿالخمي جاهعة: فمسطيو. عَاد هحهد ٌشان الشَيكي. د:  تحقيق

 ه ػػطفِ سػػعيد هحٌهػػد: بتحقيقػػً عىػػي. الهمػػككي الت ػػريؼ(. ٌػػػ1390. )جىػػي بػػف عثهػػاف، جٌىػػي ابػػف
 (.ف. د: )حهاة. 2ط. الجراح الديف كهحيي الخاىي، أحهد: عميً كعٌمؽ. الىعساىي

 .لمكتاب العاهة اله رية الٍيئة: ه ر. 4ط. الخ ائص(. ت. د. )جىي بف عثهاف، جٌىي ابف

 الكتػػب دار: بيػػركت. 1ط. اإلعػػراب  ػػىاعة سػػر(. ـ2000-ٌػػػ1421. )جىػػي بػػف عثهػػاف، جٌىػػي ابػػف
 .العمهية

 كاإليضػاح القػراءات شػكاذ كجػكي تبيػيف فػي الهحتسػب(. ـ1999-ٌػػ1420. )جىي بف عثهاف، جٌىي ابف
 . اإلسبلهية لمشؤكف األعمِ الهجمس. األكقاؼ كزارة(:  ـ. د(. )ط. د. )عىٍا

 عثهػػػاف ألبػػػي الت ػػػريؼ كتػػػاب شػػػرح. الهى ػػػؼ(. ـ1954-ٌػػػػ1373. )جىػػػي بػػػف عثهػػػاف، جٌىػػػي ابػػػف
 .القديـ التراث إحياء دار(: ـ. د. )1ط(. الهازىي

 (.ف. د(:  )ـ. د(. )ط. د. )-الهف ؿ شرح - اإلقميد(. ت. د. )الديف تاج هحهكد بف أحهد، الجىدم

 جػػزاء بػػف ىػػكاؼ: تحقيػػؽ. الػػذٌب شػػذكر شػػرح(. ـ2004-ٌػػػ1423. )الهػػىعـ عبػػد بػػف هحهػػد، الجػػكجرم
 .الهىكرة الهديىة. اإلسبلهية بالجاهعة العمهي البحث عهادة(. هىشكرة هاجستير رسالة. )الحارثي

رم . العربيػة ك ػحاح المغػة تػاج ال ػحاح(. ـ1987-ٌػػػ1407. )حهػاد بػف إسػهاعيؿ ى ػر أبك، الجٌك
 .لمهبلييف العمـ دار: بيركت. 4ط. عطار الغفكر عبد أحهد: تحقيؽ
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(. ط. د. )كالفىػػكف الكتػب أسػاهي عػف الظىػكف كشػؼ(. ـ1941. )خميفػة ا عبػد بػف ه ػطفِ، حػاجي
 .الهثىِ هكتبة: بغداد

 طبعػػػة: الٍىػػػد. 1ط. كالتعػػػديؿ الجػػػرح(. ـ1952-ٌػػػػ1271. )هحهػػػد بػػػف الػػػرحهف عبػػػد. حػػػاتـ أبػػػي ابػػػف
 .العربي التراث إحياء دار: بيركت. العثهاىية الهعارؼ دائرة هجمس

 إبػػراٌيـ: تحقيػػؽ. الهف ػػؿ شػػرح فػػي اإليضػػاح(. ـ2005-ٌػػػ1425. )عهػػر بػػف عثهػػاف، الحاجػػب ابػػف
 .الديف سعد دار: دهشؽ(. ط. د. )عبدا

 بىػػػام هكسػػػِ. د: تحقيػػػؽ. الهفٌ ػػػؿ شػػػرح فػػػي اإليضػػػاح(. ـ1982. )عهػػػر بػػػف عثهػػػاف، الحاجػػػب ابػػػف
 .العاىي هطبعة: بغداد(. ط. د. )العميمي

(، الشػافية ىظػـ الكافيػة: )كهعٍا، الت ريؼ عمـ في الشافية(. ٌػ1415. )عهر بف عثهاف، الحاجب ابف
 .الهكية الهطبعة: الهكرهة هكة. العثهاف حسف. د: تحقيؽ. لمىيسارم

ػػةى  كابػػفً ، كالجػػاربردمِّ ، الحاجػػب ابػػف هىاعى  الٌ ػػرؼ عمهػػي هػػف الشػػافية هجهكعػػة(. ـ1984-ٌػػػ1404. )جى
طِّ   .الكتب عالـ: بيركت. 3ط. كالخى

 ىظػػػـ، )اآلجركهيػػػة ىظػػػـ شػػػرح فػػػي البريػػػة رب فػػػتح(. ـ2010-ٌػػػػ1431. )عهػػػر بػػػف أحهػػػد، الحػػػازهي
 .األسدم هكتبة: الهكرهة هكة(. ط. د. )الشىقيطي القبلكم أبَّ  بف لهحهد( اآلجركهية

 عبػد ه ػطفِ: تحقيػؽ. ال ػحيحيف عمػِ الهسػتدرؾ(. ـ1990-ٌػػ1411. )ا عبػد بف هحهد، الحاكـ
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. عطا القادر

 خػػاف الهعيػػد عبػػد هحهػػد. د: هراقبػػة تحػػت. الثقػػات(. ـ1973-ػٌ 1393. )حبػػاف بػػف هحهػػد، حبػػاف ابػػف
 طبػػػع. العثهاىيػػػة الهعػػػارؼ دائػػػرة: الٍىػػػد الػػػدكف وبػػػاد حيػػػدر. 1ط. العثهاىيػػػة الهعػػػارؼ دائػػػرة هػػػدير
 .الٍىدية العالية لمحككهة الهعارؼ كزارة: بإعاىة

: تحقيػؽ. ال ػحابة تهييػز فػي اإل ػابة(. ٌػػ1415. )الفضػؿ أبػك العسػقبلىي عمػي بػف أحهػد، حجر ابف
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. هعكض هحهد كعمِ، الهكجكد عبد أحهد عادؿ

. حبشػي حسػف. د. الغهر إىباء(. ـ1969-ٌػ1389. )الفضؿ أبك العسقبلىي عمي بف أحهد، حجر ابف
 .اإلسبلهي التراث إحياء لجىة: اإلسبلهية لمشؤكف األعمِ الهجمس: ه ر(. ط. د)

. الهشػتبً بتحريػر الهىتبػً تب ػير(. ت. د. )الفضؿ أبك العسقبلىي عمي بف أحهد، العسقبلىي حجر ابف
 .العمهية الهكتبة: بيركت(. ط. د. )البجاكم هحهد عمي: هراجعة. الىجار عمي هحهد: تحقيؽ
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: تحقيػػػؽ. التٍػػػذيب تقريػػػب(. ـ1986–ٌػػػػ1406. )الفضػػػؿ أبػػػك العسػػػقبلىي عمػػػي بػػػف أحهػػػد، حجػػػر ابػػػف
 .  الرشيد دار: سكريا(. ط. د. )عكاهة هحهد

 هطبعػػة: الٍىػػد. 1ط. التٍػػذيب تٍػػذيب(. ٌػػػ1326. )الفضػػؿ أبػػك العسػػقبلىي عمػػي بػػف أحهػػد، حجػػر ابػػف
 .الىظاهية الهعارؼ دائرة

 أعيػػػاف فػػي الكاهىػػػة الػػدرر(. ـ1972-ٌػػػ1392. )الفضػػػؿ أبػػك العسػػػقبلىي عمػػي بػػف أحهػػػد، حجػػر ابػػف
 الهعػػارؼ دائػػرة هجمػػس: الٍىػػد. أبػػاد حيػػدر. 2ط. خػػاف الهعيػػد عبػػد هحهػػد: تحقيػػؽ. الثاهىػػة الهائػػة

 .  العثهاىية

(. ط. د. )ىجػػـ يكسػػؼ هحهػػد: تحقيػػؽ. حجػػر بػػف أكس ديػػكاف(. ـ1986. )حجػػر بػػف أكس، حجػػر ابػػف
 .  لمطباعة بيركت دار: بيركت

 (. ف. د: )الككيت(. ط. د. )سيبكيً كتاب في دراسات(.  ـ1980. )الحديثي خديجة، الحديثي

ػػػاـ فػػػي الغػػػكاص درة(. ٌػػػػ1998-1418. )عمػػػي بػػػف القاسػػػـ، الحريػػػرم  عرفػػػات: تحقيػػػؽ. الخػػػكاص أٌك
 .الثقافية الكتب هؤسسة: بيركت(. ط. د. )هطرجي

 هػػف لجىػػة: تحقيػػؽ. العػػرب أىسػػاب جهٍػػرة(. ـ1983-ٌػػػ1403. )أحهػػد بػػف عمػػي، األىدلسػػي حػػـز ابػػف
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. العمهاء

: القػاٌرة(. ط. د. )المغػكم الفكر أل كؿ إيبستهكلكجية دراسة األ كؿ(. ـ2000. )حٌساف تهاـ، حٌساف
 (. ف. د)

 .  الهعارؼ دار(: ـ. د. )15ط. الكافي الٌىحك(. ت. د. )حسف عباس، حسف

 رسػالة. )اإلعػراب قكاعػد عمػِ جهاعػة بػف الػديف عػز شػركح(. ـ2008-ٌػ1429. )هحهد أساهة. حهاد
 .غزة، اإلسبلهية الجاهعة. العاهكدم هحهكد د. أ: إشراؼ(. هىشكرة هاجستير

 الػػرحهف عبػػد ا ى ػػر: تحقيػػؽ. ال ػػرؼ فػػف فػػي العػػرؼ شػػذا(. ت. د. )هحهػػد بػػف أحهػػد، الحهػػبلكم
 . الرشد هكتبة: الرياض(. ط. د. )ا ى ر

 هعرفػػػة إلػػػِ األريػػػب إرشػػػاد. ع األدبػػػاء هعجػػػـ(. ـ1993 - ٌػػػػ1414. )ا عبػػػد بػػػف يػػػاقكت، الحهػػػكم
 .  اإلسبلهي الغرب دار: بيركت. 1ط. عباس إحساف: تحقيؽ. األديب

 .   ادر دار: بيركت. 2ط. البمداف هعجـ(. ـ1995. )ا عبد بف ياقكت، الحهكم
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. الكمػـك هػف العػرب كػبلـ كدكاء العمػـك شػهس(. ـ1999-ٌػػ1420. )اليهىػي سػعيد بف ىشكاف، الحهيرل
 دار: دهشػؽ.  الهعا ػر الفكػر دار: بيركت. 1ط. كوخركف العهرم ا عبد بف حسيف. د: تحقيؽ
 .الفكر

 هحهػػػد ا ك ػػػي. د: تحقيػػػؽ. ال ػػػحابة فضػػػائؿ(. ـ1983-ٌػػػػ1403. )هحهػػػد بػػػف أحهػػػد، حىبػػػؿ ابػػػف
 .الرسالة هؤسسة: بيركت. 1ط. عباس

. كوخػػركف، األرىػػؤكط شػػعيب: تحقيػػؽ. اإلهػػاـ هسػػىد(، ـ2001-ٌػػػ1421. )هحهػػد بػػف أحهػػد، حىبػػؿ ابػػف
 .الرسالة هؤسسة(: ـ. د. )1ط

 كداد. د: تحقيػػػػؽ. كالػػػػذخائر الب ػػػػائر(. ـ1988-ٌػػػػػ1408. )التكحيػػػػدم هحهػػػػد بػػػػف عمػػػػي، حيػػػػاف أبػػػػك
  .   ادر دار: بيركت. 1ط. القاضي

. العػػػرب لسػػػاف هػػػف الضػػػرب ارتشػػػاؼ(. ـ1998-ٌػػػػ1418. )األىدلسػػػي يكسػػػؼ بػػػف هحهػػػد، حيػػػاف أبػػػك
 هكتبػػة: القػػاٌرة. 1ط. التػػكاب عبػػد رهضػػاف: هراجعػػة. هحهػػد عثهػػاف رجػػب: كدراسػػة كشػػرح تحقيػػؽ

 .  الخاىجي

 هحهػد  ػدقي: تحقيػؽ. التفسػير فػي الهحػيط البحػر(. ٌػ1420. )األىدلسي يكسؼ بف هحهد، حياف أبك
 .الفكر دار: بيركت(. ط. د. )جهيؿ

 حسػػف. د. التسػػٍيؿ كتػػاب شػػرح فػػي كالتكهيػػؿ التػػذييؿ(. ت. د. )األىدلسػػي يكسػػؼ بػػف هحهػػد، حيػػاف أبػػك
 .إشبيميا كىكز كدار، القمـ دار: دهشؽ. 1ط. ٌىداكم

 كشػػرح تحقيػػؽ. الت ػػريؼ فػػي الهبػػدع(. ـ1982-ٌػػػ1402. )األىدلسػػي يكسػػؼ بػػف هحهػػد، حيػػاف أبػػك
 .  العركبة دار هكتبة: الككيت. 1ط. طمب السيد الحهيد عبد. د: كتعميؽ

. الحاجػب ابػف هقدهة عمِ الراغب كهىية الطالب بغية(. ـ2006-ٌػ1437. )هحهد بف أحهد، الخالدم
، اإلسػػػػبلهية درهػػػػاف أـ جاهعػػػػة(. هىشػػػػكرة دكتػػػػكراي رسػػػػالة). العػػػػي يسػػػػمـ  ػػػػادؽ: كدراسػػػػة تحقيػػػػؽ
 . السكداف

 جاهعػة هكتبػة: الريػاض. األلفيػة الػدٌرة شػرح في الهخفية الغرة(. ٌػ685. )الحسيف بف أحهد، الخٌباز ابف
 .الهخطكطات قسـ -الرياض

 ا عبػد: كدراسػة تحقيؽ. الكفاية شرح في الىٍاية(. ـ1992-ٌػ1412. )الحسيف بف أحهد، الخٌباز ابف
 .الهكرهة هكة، القرل أـ جاهعة(. هىشكرة هاجستير رسالة. )إبراٌيـ



174 
 

 الههمكػػػػة(. ط. د. )في ػػػػؿ الهمػػػػؾ هركػػػػز: بإ ػػػػداري قػػػػاـ(. ت. د. )هخطكطػػػػات فٍػػػػرس، التػػػػراث خزاىػػػػة
 فػي الهخطكطػات كهراكػز كالخزاىات الهكتبات في اإلسبلهية الهخطكطات فٍارس: ىبذة: السعكدية

 كالخػزائف الهكتبػات فػي حفظٍػا كأرقػاـ الهخطكطػات كجػكد أهاكف عف هعمكهات عمِ تشتهؿ العالـ
 .العالهية

 العربيػة الههمكػة. 1ط. العثهاف حسف. د: تحقيؽ، الشافية شرح(. ـ1996-ٌػ1416. )اليزدم، الخضر
 .القرل أـ جاهعة: السعكدية

. عبػػاس إحسػػاف: تحقيػػؽ. األعيػػاف كفيػػات(. ـ1994-1971-1900. )هحهػػد بػػف أحهػػد، خمكػػاف ابػػف
 .   ادر دار: بيركت. 1ط

. 5ط. قبػاكة الػديف فخػر. د: تحقيػؽ. الىحػك فػي الجهػؿ(. ـ1995-ٌػػ1416. )أحهد بف الخميؿ، الخميؿ
 (.ف. د(: )ـ. د)

. د. )السػػاهرائي إبػػراٌيـ. د الهخزكهػػي، هٍػػدم. د: تحقيػػؽ.  العػػيف(. ت. د. )أحهػػد بػػف الخميػػؿ، الخميػػؿ
 .الٍبلؿ كهكتبة دار(: ـ. د(. )ط

. الحػػػديث عمهػػػاء هعرفػػػة فػػػي اإلرشػػػاد(. ٌػػػػ1409. )القزكيىػػػي ا عبػػػد بػػػف خميػػػؿ يعمػػػِ أبػػػك، الخميمػػػي
 .الرشد هكتبة: الرياض. 1ط. إدريس عهر سعيد هحهد. د: الهحقؽ

  ػػػىعة فػػػي الهف ػػػؿ شػػػرح. التخهيػػػر(. ـ1990. )الحسػػػيف بػػػف القاسػػػـ، األفاضػػػؿ  ػػػدر، الخػػػكارزهي
. القػػػرل أـ جاهعػػػة: الهكرهػػػة هكػػػة. 1ط. العثيهػػػيف سػػػميهاف بػػػف الػػػرحهف عبػػػد: تحقيػػػؽ. اإلعػػػراب
 .اإلسبلهي الغرب دار: بيركت

 أكتػك: الهحقػؽ. السبع القراءات في التيسير(. ـ1984 -ٌػ1404. )عهرك أبك سعيد بف عثهاف، الداىي
 . العربي الكتاب دار: بيركت. 2ط. تريزؿ

 هحهػػػد السػػػبلـ عبػػػد: كشػػػرح تحقيػػػؽ. االشػػػتقاؽ(. ـ1991-ٌػػػػ1411. )الحسػػػف بػػػف هحهػػػد، دريػػػد ابػػػف
 .الجيؿ دار: بيركت. 1ط. ٌاركف

. 1ط. بعمبكػػػي هىيػػػر رهػػػزم: تحقيػػػؽ. المغػػػة جهٍػػػرة(. ـ1987. )األزدم الحسػػػف بػػػف هحهػػػد، دريػػػد ابػػػف
 .لمهبلييف العمـ دار: بيركت

 .العمهية الكتب دار: بيركت. 2ط. الكبرل الحيكاف حياة(. ٌػ1424. )هكسِ بف هحهد الدهيرم،
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 عمػػػػـ فػػػي األركاح هػػػػراح عمػػػِ شػػػػرحاف(. ـ1959-ٌػػػػ1379. )الهعػػػػركؼ أحهػػػد الػػػػديف شػػػهس، دىقػػػكز
 .  كأكالدي الحمبي البابي ه طفِ كهطبعة هكتبة شركة: ه ر. 3ط. ال رؼ

. د: كتحقيػػؽ دراسػػة. الىحػػك فػػي الػػدركس شػػرح(. ـ1991-ٌػػػ1411. )الهبػػارؾ بػػف سػػعيد، الػػدٌاف ابػػف
 .  األهاىة هطبعة: القاٌرة. 1ط. اإلدكاكم إبراٌيـ

 وخػر إلػِ(، كأخكاتٍػا إف) بػاب أكؿ هػف، المهػع شػرح فػي الغػرة(. ت. د. )الهبػارؾ بف سعيد، الدٌاف ابف
 .التدهرية دار: الرياض. 1ط. السميـ فريد. د: كتحقيؽ دراسة(. العطؼ) باب

. فػػارس فػػائز. د: تحقيػػؽ. العربيػػة فػػي الف ػػكؿ(. ـ1988-ٌػػػ1409. )الهبػػارؾ بػػف سػػعيد، الػػدٌاف ابػػف
 .الرسالة هؤسسة األهؿ دار: األردف. 1ط

(. هىشػكرة هاجسػيتر رسػالة. )ال ػرفية السػيكطي جٍػكد(. ـ2003. )أحهػد الجميػؿ عبػد بيػاهيف، دكيكات
 .ىابمس. الىجاح جاهعة. العاهكدم هحهكد د. أ: إشراؼ

: تحقيػػؽ. كاألعػػبلـ الهشػػاٌير ككفيػػات اإلسػػبلـ تػػاريخ(. ـ1993-ٌػػػ1413. )أحهػػد بػػف هحهػػد، الػػذٌبي
 .العربي الكتاب دار: بيركت. 2ط. التدهرم السبلـ عبد عهر

 دار: بيػػركت. 1ط. الحفػػاظ طبقػػاتع  الحفػػاظ تػػذكرة(. ـ1998-ٌػػػ1419. )أحهػػد بػػف هحهػػد، الػػذٌبي
 .العمهية الكتب

 .الحديث دار: القاٌرة(. ط. د. )الىببلء أعبلـ سير(. ـ2006-ٌػ1427. )أحهد بف هحهد، الذٌبي

. 1ط.  كاألع ػار الطبقػات عمػِ الكبػار القػراء هعرفػة(. ـ1997-ٌػػ1417. )أحهػد بػف هحهد، الذٌبي
 .العمهية الكتب دار(: ـ د)

 العزيػػز عبػػد  ػػالح هحهػػد: الهحقػػؽ. الكىػػِ سػػرد فػػي الهقتىػػِ(. ٌػػػ1408. )أحهػػد بػػف هحهػػد، الػػذٌبي
 .اإلسبلهية بالجاهعة العمهي الهجمس: الهىكرة الهديىة. 1ط. الهراد

 هحهػػد عمػػي: تحقيػػؽ. الرجػػاؿ ىقػػد فػػي االعتػداؿ هيػػزاف(. ـ1963-ٌػػػ1382. )أحهػػد بػػف هحهػػد، الػذٌبي
 .  كالىشر لمطباعة الهعرفة دار: بيركت. 1ط. البجاكم

. هحهػػد الشػػيخ يكسػػؼ: تحقيػػؽ. ال ػػحاح هختػػار(. ـ1999-ٌػػػػ1420. )بكػػر أبػػي بػػف هحهػػد، الػػرازم
 .الىهكذجية الدار. الع رية الهكتبة: بيركت. 5ط
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: بيػػركت. 3ط. الكبيػػر التفسػػيرع  الغيػػب هفػػاتيح. الػػرازم تفسػػير(. ٌػػػ1420. )عهػػر بػػف هحهػػد، الػػرازم
 .  العربي التراث إحياء دار

. كالبمغػػاء الشػػعراء كهحػػاكرات األدبػػاء هحاضػػرات(. ٌػػػ1420. )األ ػػفٍاىِ هحهػػد بػػف الحسػػيف، الراغػػب
 .  األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة: بيركت. 1ط

  ػػػفكاف: تحقيػػػؽ. القػػػروف غريػػػب فػػػي الهفػػردات(. ٌػػػػ1412. )األ ػػػفٍاىي هحهػػػد بػػػف الحسػػػيف، الراغػػب
 .الشاهية الدار. القمـ دار: بيركت:  دهشؽ. 1ط. الداكدم عدىاف

 الػديف هحيػي هحهػد: تحقيػؽ. كودابػً الشػعر هحاسػف فػي العهدة(. ـ1951) الحسف بف عمي، رشيؽ ابف
 .الجيؿ دار: بيركت. 5ط. الحهيد عبد

 .العربي التراث إحياء دار: بيركت(. ط. د. )الهؤلفيف هعجـ(. ت. د. )رضا بف عهر، كحالة رضا

 جاهعػػة هىشػػكرات. ليببيػػا(. 4. ط. )كال ػػرؼ الىحػػك فػػي التهٍيػػد(. ـ1987. )كوخػػركف هحهػػد، رضػػكاف
 .  قاريكىس

. د(: )ـ. د(. )ط. د. )الفػػاخر كالمبػػاب الزاخػػر العبػػاب(. ت. د. )ال ػػغاىي هحهػػد بػػف الحسػػف، الرضػػي
 (.ف

 لعبػد. شػكاٌدي شػرح هػع، الحاجػب ابػف شػافية شػرح(. ـ1982. )االٍسػتىروباذم الحسف بف هحهد، الٌرضيٌ 
: بيػركت. كوخػركف، الحسػف ىػكر هحهػد: هبٍهٍهػا كشػرح غريبٍهػا كضػبط حققٍها. البغدادم القادر
 .    العمهية الكتب دار

: الهحقػؽ. الحاجػب ابػف شػافية شػرح(. ـ2004 - ٌػػ1425). األسػتراباذم هحهػد بػف حسف، الديف ركف
 .الديىية الثقافة هكتبة(: ـ. د. )1ط. الهق كد عبد هحهد الهق كد عبد

 كالزيػػادات األبىيػػة كتػػاب فػػي سػػيبكيً عمػػِ االسػػتدراؾ(. ـ1890. )بكػػر أبػػك الحسػػف بػػف هحهػػد، الزبيػػدم
. د: )ركهػػا(. ط. د. )ككيػػدم أغىػػاطيكس: اإليطػػالي الهستشػػرؽ باعتىػػاء. هٍػػذبنا فيػػً أكردي هػػا عمػػِ
 (.   ف

 الفضػػؿ أبػك هحهػػد: تحقيػؽ. كالمغػكييف الىحػػكييف طبقػات(. ت. د. )بكػػر أبػك الحسػف بػػف هحهػد، الزبيػدم
 .الهعارؼ دار(: ـ. د. )2ط. إبراٌيـ

(. ط. د. )هطػر العزيػز عبػد. د: تحقيػؽ. العاهػة لحػف(. ـ1981. )بكػر أبػك الحسػف بػف هحهػد، الزبيدمٌ 
 .  الهعارؼ دار: القاٌرة
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بيػػػػدم  هػػػػف هجهكعػػػػة: تحقيػػػػؽ. القػػػػاهكس جػػػػكاٌر هػػػػف العػػػػركس تػػػػاج(. ت. د. )هحٌهػػػػد بػػػػف هحٌهػػػػد، الزَّ
 . الٍداية دار(: ـ. د(. )ط. د. )الهحققيف

عرابػػً القػػروف هعػػاىي(. ـ1988 -ٌػػػ1408. )إسػػحاؽ أبػػك السػػرم بػػف إبػػراٌيـ، الزجػػاج : بيػػركت. 1ط. كا 
 . الكتب عالـ

 السػػبلـ عبػػد: تحقيػػؽ. األهػػالي(. ـ1987-ٌػػػ1407. )القاسػػـ أبػػك إسػػحاؽ بػػف الػػرحهف عبػػد، الزجػػاجي
 .  الجيؿ دار: بيركت. 3ط. ٌاركف

 عمػػي: الهحقػؽ. كال ػفات الهعػػاىي حػركؼ(. ـ1984. )القاسػـ أبػػك إسػحاؽ بػف الػػرحهف عبػد، الزجػاجي
 .الرسالة هؤسسة: بيركت. 1ط. الحهد تكفيؽ

 .  لمهبلييف العمـ دار(: ـ. د. )15ط. األعبلـ(. ـ2002). هحهكد بف الديف خير، الزركمي

. السػكد عيػكف باسػؿ هحهػد: تحقيػؽ. الببلغػة أساس(. ت. د. )القاسـ أبك عهرك بف هحهكد، الٌزهخشرمٌ 
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط

 هحهػػد عمػػي: تحقيػػؽ. الحػػديث غريػػب فػػي الفػػائؽ(. ت. د. )القاسػػـ أبػػك عهػػرك بػػف هحهػػكد، الٌزهخشػػرمٌ 
 . الهعرفة دار: لبىاف. 2ط. إبراٌيـ الفضؿ أبك كهحهد، البجاكم

.  3ط. التىزيػػؿ غػػكاهض حقػػائؽ عػػف الكشػػاؼ(. ٌػػػ1407. )القاسػػـ أبػػك عهػػرك بػػف هحهػػكد، الٌزهخشػػرمٌ 
 .العربي الكتاب دار: بيركت

 عمػي. د: تحقيػؽ. اإلعػراب  ػىعة فػي الهف ػؿ(. ـ1993. )القاسػـ أبػك عهػرك بػف هحهػكد، الٌزهخشػرمٌ 
 .الٍبلؿ هكتبة: بيركت. 1ط. همحـ بك

 التػػػػراث إحيػػػػاء دار. 1ط. السػػػػبع الهعمقػػػػات شػػػػرح(. ـ2002-ٌػػػػػ1423. )أحهػػػػد بػػػػف حسػػػػيف، الزكزىػػػػي
 .العربي

اب عبد الدِّيف عز، الزىجاىيٌ   .  الٍادم شرح في الكافي(. ٌػ1139. )الٌك

 MILLET GENNEL KUTUPHANESI V. Caru LLah 1956 

. التعػاريؼ هٍهػات عمػِ التكقيؼ(. ـ990-ٌػ1410. )العارفيف تاج بف الرؤكؼ عبد، هحهد الديف زيف
 .الكتب عالـ. ثركت الخالؽ عبد: القاٌرة. 1ط
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ػػػاب عبػػػد، السػػػبكي  هحهػػػد هحهػػػكد. د: الهحقػػػؽ. الكبػػػرل الشػػػافعية طبقػػػات(، ٌػػػػ1413. )تقػػػي بػػػف الٌك
 .كالتكزيع كالىشر لمطباعة ٌجر(: ـ. د. )2ط. الحمك هحهد الفتاح عبد. د، الطىاحي

: بيػػػركت(. ط. د. )التاسػػػع القػػػرف ألٌػػػؿ البلهػػػع الضػػػكء(. ت. د. )الػػػرحهف عبػػػد بػػػف هحهػػػد، السػػػخاكم
 .الحياة هكتبة دار هىشكرات

. الفتمػي الحسػيف عبػد: تحقيؽ. الىحك في األ كؿ(. ـ1985-ق1405. )السرم بف هحهد، السراج ابف
 .  الرسالة هؤسسة: بيركت. 1ط

ػػػراج  كال ػػػرؼ الىحػػػك األدب كوالت المغػػػة قكاعػػػد فػػػي المبػػػاب(. ـ1983-ٌػػػػ1403). عمػػػي هحهػػػد، السَّ
 .  الفكر دار: دهشؽ. 1ط. باشا شهسي الديف خير: هراجعة. كالهثؿ كالمغة كالعركض كالببلغة

يػر. د: الهحقػؽ. السػبع القراءات في العىكاف(. ٌػ1405. )خمؼ بف إسهاعيؿ طاٌر أبك، السرقسطي  ٌز
 .الكتب عالـ: بيركت(. ط. د) .العطية خميؿ. كد، زاٌد

: ه ػر(. ط. د. )كالهعربػة العربيػة الهطبكعػات هعجػـ(. ـ1928-ٌػػ1346) إليػاف بف يكسؼ، سركيس
 سركيس هطبعة

 الهديىػػة. 2ط. هى ػػكر هحهػػد زيػػاد: تحقيػػؽ. الكبػػرل الطبقػػات(. ٌػػػ1408. )سػػعد بػػف هحهػػد، سػػعد ابػػف
 . كالحكـ العمـك هكتبة: الهىكرة

. 1ط. هرعػب هحهػد: تحقيػؽ. الهىطػؽ إ ػبلح(. ـ2002-ٌػ1423. )إسحاؽ بف يعقكب، السكيت ابف
 .العربي التراث إحياء دار(: ـ. د)

. السػػكيت ابػػف كشػػرح بركايػػة الحطيئػػة ديػػكاف(. ـ1987 ٌػػػ1407. )إسػػحاؽ بػػف يعقػػكب، السػػكيت ابػػف
 .   ادر دار(: ـ. د. )1ط. طً أهيف هحهد ىعهاف. د: تحقيؽ

. ٌفىػػر أكغسػػت: تحقيػػؽ. العربػػي المسػػف فػػي المغػػكم الكىػػز(. ت. د. )إسػػحاؽ بػػف يعقػػكب، السػػكيت ابػػف
 .الهتىبي هكتبة: القاٌرة

ـ ابف . قطػاهش الهجيػد عبػد. د: تحقيػؽ. األهثػاؿ(. ـ1980-ٌػػ1400. )عيبيد أبك سبٌلـ بف القاسـ، سبلَّ
 .لمتراث الهأهكف دار(: ـ. د. )1ط

 (.ف. د(: )ـ. د(. )ط. د. )العمـك بحرع  السهرقىدم تفسير(. ت. د. ) هحهد بف ى ر، السهرقىدم
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 يحيػػِ بػػف الػػرحهف عبػػد: تحقيػػؽ.  األىسػػاب(. ـ1962-ٌػػػ1382. )هحهػػد بػػف الكػػريـ عبػػد، السػػهعاىي
 .العثهاىية الهعارؼ دائرة هجمس: وباد حيدر. 1ط. كغيري اليهاىي الهعمهي

 عبػػد: تحقيػػؽ. األثػػر أ ػػكؿ إلػػِ الىظػػر تكجيػػً(. ـ1995 - ٌػػػ1416. ) ػػالح بػػف طػػاٌر، السػػهعكىي
 .  اإلسبلهية الهطبكعات هكتبة: حمب. 1ط. غدة أبك الفتاح

. د: كتحقيػػػؽ دراسػػػة. اله ػػػطفِ دار بأخبػػػار الكفػػػا خبل ػػػة(. ت. د. )ا عبػػػد بػػػف عمػػػي، السػػػهٍكدم
 حبيػػػب: السػػػيد ىفقػػػة عمػػػِ طبػػػع(:  ـ. د(. )ط. د. )الجكيىػػػي أحهػػػد هحهػػػكد هحهػػػد األهػػػيف هحهػػػد
 .أحهد هحهكد

 أحهػد. د: تحقيػؽ. الهكىػكف الكتػاب عمػـك في اله كف الدر(. ت. د. )يكسؼ بف أحهد، الحمبي السهيف
 .  القمـ دار: دهشؽ(. ط. د. )الخراط هحهد

ٍىيمي ػػ  دار: بيػػركت. 1ط. الىَّحػػك فػػي الفكػػر ىتػػائب(. ـ1992-ٌػػػ1412. )ا عبػػد بػػف الػػرحهف عبػػد، السُّ
 . العمهية الكتب

. 3ط. ٌػاركف هحهػد السػبلـ عبػد: تحقيػؽ. الكتػاب(. ـ1988-ٌػػ1408. )عثهػاف بػف عهػرك، سػػيػػبػػكيػػػً
 .الخاىجي هكتبة: القاٌرة

 الحهيػػد عبػػد: تحقيػػؽ. األعظػػـ كالهحػػيط الهحكػػـ(. ـ2000-ٌػػػ1421. )إسػػهاعيؿ بػػف عمػػي، سػػيدي ابػػف
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. ٌىداكم

 .العمهٌية الكتب دار: بيركت(. ط. د. )الهخٌ ص(.  ت. د. )إسهاعيؿ بف عمي، سيدي ابف

 سػيد عمػي هٍػدلي، حسػف أحهػد: تحقيػؽ. سػيبكيً كتاب شرح(. ـ2008. )ا عبد بف الحسف، السيرافي
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. عمي

يػٍػػػػً أبيػػػػات شػػػرح(. ـ1976. )الحسػػػف سػػػػعيد أبػػػي بػػػػف يكسػػػؼ، السػػػيرافي  عمػػػػي هحهػػػد: تحقيػػػػؽ. سػًػيػػبىػػكى
 .العربية المغة هجهع هطبكعات: دهشؽ(. ط. د. )سمطاف

 هحهػػػكد: تحقيػػؽ. الىحػػػك أ ػػكؿ عمػػػـ فػػي االقتػػػراح(. ـ2006. )بكػػر أبػػػي بػػف الػػػرحهف عبػػد، الٌسػػيكطيٌ 
 .الجاهعية الهعرفة دار: اإلسكىدرية(. ط. د) ياقكت، سميهاف

 هحهػد: تحقيػؽ. كالىُّحػاة المغػكييف طبقات في الكعاة بغية(. ت. د. )بكر أبي بف الرحهف عبد، الٌسيكطيٌ 
 .الع رية الهكتبة: لبىاف(. ط. د. )إبراٌيـ الفضؿ أبك
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. كالقػاٌرة ه ػر تػاريخ في الهحاضرة حسف(. ـ1967-ٌػ1387. )بكر أبي بف الرحهف عبد، الٌسيكطيٌ 
 . العربية الكتب إحياء دار: ه ر. 1ط. إبراٌيـ الفضؿ أبك هحهد: تحقيؽ

 دار: بيػركت(. ط. د. )األىسػاب تحريػر فػي المبػاب لػب(.  ت. د. )بكر أبي بف الرحهف عبد، السيكطي
 . ادر

ػر(. ـ1998-ٌػػ1418. )بكػر أبػي بػف الػرحهف عبد، الٌسيكطيٌ  : تحقيػؽ. كأىكاعٍػا المغػة عمػـك فػي الهٌز
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. هى كر عمي فؤاد

. حتػي فيميػب: تحقيػؽ. األعيػاف أعيػاف فػي العقيػاف ىظػـ(. ت. د. )بكػر أبػي بف الرحهف عبد، الٌسيكطيٌ 
 . العمهية الهكتبة: بيركت(. ط. د

 حاشػيةع  األفكػار كشػكارد األبكػار ىكاٌػد(. ـ2005-ٌػػ1424. )بكػر أبػي بػف الػرحهف عبػد، الٌسػيكطيٌ  
 .  القرل أـ جاهعة: السعكدية العربية الههمكة. البيضاكم تفسير عمِ

 عبػػد: تحقيػػؽ. الجكاهػػع جهػػع شػػرح فػػي الٍكاهػػع ٌهػػع(. ت. د. )بكػػر أبػػي بػػف الػػرحهف عبػػد، الٌسػػيكطيٌ 
 .  التكفيقية الهكتبة: ه ر(.  ط. د. )ٌىداكم الحهيد

(. ط. د. )عبػػاس إحسػػاف: تحقيػػؽ. الكفيػػات فػػكات(. ـ1974-ـ1973. )شػػاكر بػػف هحهػػد، شػػاكر ابػػف
 . ادر دار: بيركت

 الت ػريؼ عمهػي فػي الشافية هجهكعة كاعتىِ ضبط(. ـ2014-ٌػ1435. )السبلـ عبد هحهد، شاٌيف
 الشػػػافية شػػػرح -1: لٍػػػا شػػػركح كخهسػػػة(، ٌػػػػ646ت)الحاجػػػب البػػػف الشػػػافية هػػػتف: )عمػػػِ كالخػػػط

 الجػاربردم شػرح عمػِ حاشػية -3(، ٌػػ776ت)كػار لىقرة الشافية شرح -2(، ٌػ746ت)لمجاربردم
 زكريػػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػػيخ الشػػػػػػػػػػافية شػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػي الكافيػػػػػػػػػػة الهىػػػػػػػػػاٌب -4(، ٌػػػػػػػػػػػ819ت)جهاعػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػف

 إلبػػػػػػػػػػػراٌيـ الجهيمػػػػػػػػػػػة الفرائػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػي الجميمػػػػػػػػػػػة الفكائػػػػػػػػػػػد -5(، ٌػػػػػػػػػػػػ926ت)األى ػػػػػػػػػػػارم
 . العمهية الكتب دار: لبىاف. 1ط(. ٌػ1016ت)الكرهياىي

 البحػػػػكث هكتػػػػب: تحقيػػػػؽ. شػػػػجاع أبػػػػي ألفػػػػاظ حػػػػؿ فػػػػي اإلقىػػػػاع(. ت. د) أحهػػػػد بػػػػف هحهػػػػد الشػػػػربيىي
 .الفكر دار: بيركت(. ط. د. )كالدراسات

 ربىػا كػبلـ هعػاىي بعػض هعرفػة عمػِ اإلعاىة في الهىير السراج(. ٌػ1285. )أحهد بف هحهد، الشربيىي
 (.األهيرية) بكالؽ هطبعة: القاٌرة(. ط. د. )الخبير الحكيـ
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 العزيػز عبػد: تحقيػؽ. السكر خ ائص القروىية الهكسكعة(. ٌػ1420. )الديف شرؼ جعفر، الديف شرؼ
 .  اإلسبلهية الهذاٌب بيف التقريب دار: بيركت. 1ط. التكيجزم عثهاف بف

 عىايػػػًع  البيضػػاكم تفسػػير عمػػػي الشػػٍاب حاشػػيً(. ت. د. )الخفػػػاجي هحهػػد بػػف أحهػػػد، الػػديف شػػٍاب
 .   ادر دار: بيركت(. ط. د. )الراضي ككفاية القاضي

. خػاف العمػيـ عبػد الحػافظ: تحقيػؽ: الشػافعية طبقػات(. ٌػػ1407. )أحهػد بف بكر أبك، قاضِ ابف شٍبة
 .الكتب عالـ: بيركت. 1ط

 . الحمبي هؤسسة(. ط. د. )كالىحؿ الهمؿ(. ت. د. )الكريـ عبد بف هحهد، الفتح أبك الشٍرستاىي

 دار: بيػركت( ط. د. )السػابع القػرف بعد هف بهحاسف الطالع البدر(. ت. د. )عمي بف هحهد، الشككاىي
 .الهعرفة

: راجعػً. األبيػارم إبػراٌيـ: تحقيػؽ. الجػيـ(. ـ1974-ٌػػ1394. )هػٌرار بػف إسػحاؽ، عهرك أبك الشيباىي
 .  األهيرية الهطابع لشؤكف العاهة الٍيئة: القاٌرة(. ط. د. )أحهد خمؼ هحهد

 الكتػػب دار(: ـ. د(. )ط. د. )الشػػافعي اإلهػػاـ فقػػً فػػي الهٍػػذب(.  ت. د. )عمػػي بػػف إبػػراٌيـ، الشػػيرازم
 .العمهية

 سػالـ بػف إبػراٌيـ: تحقيػؽ. الهمحة شرح في المهحة(. ـ2004-ٌػ1424. )حسف بف هحهد، ال ائ  ابف
 .اإلسبلهية بالجاهعة العمهي البحث عهادة: الهىكرة الهديىة. 1ط. ال اعدم

 عبػد: تحقيػؽ. الهعجػـ بىػاء فػي كأثػري المغكية األ كؿ تداخؿ(. ت. د. )فراج بف الرزاؽ عبد، ال اعدم
 .الىكادر كىاشة. ٌاركف هحهد السبلـ

 الرشػػػيد دار: دهشػػػؽ. 4ط. القػػػروف إعػػػراب فػػػي الجػػػدكؿ(. ٌػػػػ1418. )الػػػرحيـ عبػػػد بػػػف هحهػػػكد،  ػػػافي
 .  اإليهاف هؤسسة

. 2ط. األىبػػػارم فكػػػر فػػػي دراسػػػة، الىحػػػك أ ػػػكؿ(. ـ2009-ٌػػػػ1430. ) ػػػالح سػػػالـ هحهػػػد،  ػػػالح
 .  السبلـ دار. القاٌرة

(. ط. د. )هالػػؾ ابػػف أللفيػػة األشػػهكىي شػػرح عمػػِ ال ػػباف حاشػػية(. ت. د. )هحهػػد بػػف أحهػػد، ال ػػباف
 .   ادر دار: بيركت
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هَّد بف حهد، ال عيدم  األفعػاؿ ببلهيػة الهسػهاة الق ػيدة عمػِ الهتعػاؿ فػتح(. ٌػػ1418-ٌػػ1417. )هيحى
 الجاهعػػػػة هجمػػػػة: الهىػػػػكرة الهديىػػػػة(. ط. د. )البعيهػػػػي سػػػػميهاف بػػػػف إبػػػػراٌيـ: تحقيػػػػؽ. هالػػػػؾ ابػػػػف

 .  اإلسبلهية

. التحريػػؼ كتحريػػر الت ػحيؼ ت ػػحيح(. ـ1987-ٌػػػ1407. )أيبػؾ بػػف خميػػؿ الػديف  ػػبلح، ال ػفدم
: القػاٌرة. 1ط. التػكاب عبػد رهضػاف. د: راجعً. الشرقاكم السيد: فٍارسً ك ىع عميً كعمؽ حققً
 .  الخاىجي هكتبة

 عمػػؽ. العهيػػاف ىكػػت فػػي الٍهيػػاف ىكػػث(. ـ2007-ٌػػػ1428. )أيبػػؾ بػػف خميػػؿ الػػديف  ػػبلح، ال ػػفدم
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. عطا القادر عبد ه طفِ: حكاشيً ككضع عميً

 أحهػػػػد: تحقيػػػػؽ. بالكفيػػػػات الػػػػكافي(.  ـ2000-ٌػػػػػ1420. )أيبػػػػؾ بػػػػف خميػػػػؿ الػػػػديف  ػػػػبلح، ال ػػػػفدم
 .التراث إحياء دار: بيركت(. ط. د. )كوخركف، األرىاؤكط

. كالبقػػاع األهكىػة أسػػهاء عمػِ االطػػبلع هرا ػد(. ٌػػ1412. )الحػػؽ عبػد بػػف الهػؤهف عبػػد، الػديف  ػفي
 .  الجيؿ دار: بيركت. 1ط

 .العرب كتاب اتحاد هكقع(:  ـ. د(. )ط. د. )الىحك في دراسات(. ت. د. )الزعببلكم الديف  بلح

. يهػكت بشػير: جهعػً. الٌ ػمت أبػي بػف أهٌية ديكاف(. ـ1934. )الٌ مت أبي بف أهٌية، الٌ مت أبي ابف
 (.ف. د(:  )ـ. د. )1ط

. األعظهػي الػرحهف حبيػب: تحقيػؽ. ال ىعاىي ه ىؼ(، ٌػ1403. )ال ىعاىي الرزاؽ عبد، ال ىعاىي
 . اإلسبلهي الهكتب: بيركت(. 2ط)

 القػػػرف بعػػػد هػػػف بهحاسػػػف الطػػػالع لمبػػػدر التػػػابع الهمحػػػؽ(. ت. د. )اليهىػػػي الحسػػػىي هحهػػػد، ال ػػػىعاىي
 . الهعرفة دار: بيركت(. ط. د. )السابع

 (.ف. د(: )ـ. د(. )ط. د. )العشرة لمكتب الجاهع الهكضكعي الهسىد(. ـ2013. )الجبار عبد  ٍيب

 خميػػػؿ: كتعميػػػؽ تحقيػػػؽ، تهػػػاـ أبػػػي أخبػػػار(. ـ1980-ٌػػػػ1400) يحيػػػِ بػػػف هحهػػػد بكػػػر أبػػػك، ال ػػػكلي
 .الجديدة اآلفاؽ دار: بيركت. 3ط. أهيف أحهد. د: تقديـ، كرفيقاي، عساكر هحهكد

 فتحػػي. د: تحقيػػؽ. الرابػػع القػػرف ىحػػاة هػػف كالتػػذكرة التب ػػرة(. ٌػػػػ1402. )عمػػي بػػف ا عبػػد، ال ػػيهرم
حيػػاء العمهػػي البحػػث هركػػز. القػػرل أـ جاهعػػة: الهكرهػػة هكػػة. 1ط. الػػديف عمػػي ه ػػطفِ أحهػػد  كا 
 .اإلسبلهي التراث
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(. ط. د. )األىػدلس أٌػؿ رجػاؿ تػاريخ فػي الهمتهس بغية(. ـ1967.) جعفر أبك يحيِ بف أحهد، الضٌبي
 .  العربي الكاتب دار: القاٌرة

(. ط. د. )الهػػػاىع ىا ػػػر بػػػف العزيػػػز عبػػػد: تحقيػػػؽ. الٌشػػػعر عيػػػار(، ت. د. )أحهػػػد بػػػف هحهػػػد، طباطبػػػا
 .  الخاىجي هكتبة: القاٌرة

. 2ط. السػػمفي الهجيػػد عبػػد بػػف حهػػدم: تحقيػػؽ. الكبيػػر الهعجػػـ(. ت. د. )أحهػػد بػػف سػػميهاف، الطبراىػػي
 .تيهية ابف هكتبة: القاٌرة

. 2ط. إبػراٌيـ الفضػؿ أبػك هحهػد: تحقيػؽ. كالهمػكؾ الرسػؿ تػاريخ(. ـ1969. )جريػر بػف هحهد الطبرم،
 .الهعارؼ دار: القاٌرة

 ىػػكر شػػرح الفػػبلح هراقػػي عمػػِ الطحطػػاكم حاشػػية(. ـ1997-ٌػػػ1418. )هحهػػد بػػف أحهػػد، الطحطػػاكم
 . العمهية الكتب دار: بيركت. الخالدم العزيز عبد هحهد: تحقيؽ. اإليضاح

 ىا ػػػر هحهػػػد هٍػػػدم: تحقيػػػؽ. العبػػػد بػػػف طرفػػػة ديػػػكاف(. ـ2002-ٌػػػػ1423. )العبػػػد بػػػف طرفػػػة، طرفػػة
 .العمهية الكتب دار(: ـ. د. )3ط. الديف

. د: تحقيػػؽ. كاإلعػػراب البىػػاء عمػػؿ فػػي المبػػاب(. ـ1995 ٌػػػ1416. )الحسػػيف بػػف ا عبػػد، عػػادؿ ابػػف
 .الفكر دار: دهشؽ. 1ط. الىبٍاف اإللً عبد

(. ط. د. )الىبػػػػكم الحػػػػديث فػػػػي كالحيػػػػكاف الطيػػػػر هكسػػػػكعة(. ت. د. )عاشػػػػكر المطيػػػػؼ عبػػػػد، عاشػػػػكر
 (.ف. د: )القاٌرة

 هكتبػػة: القػػاٌرة. 3ط. المغػػة عمػػـ إلػػِ هػػدخؿ(. ـ1997-ٌػػػ1417. )التػػكاب عبػػد رهضػػاف، التػػكاب عبػػد
 .الخاىجي

 الفكػػر دار. القػػاٌرة. 1ط. العربيػػة المغػػة فػػي القيػػاس(. ـ1995-ٌػػػ1415. )حسػػف هحهػػد، العزيػػز عبػػد
 .العربي

. الرشػػاد سػػبيؿ إلػػِ الٍػػادم االعتقػػاد لهعػػة كتػػاب شػػرح(. ت. د. )الغفػػار عبػػد حسػػف هحهػػد، الغفػػار عبػػد
 كرقػػػـ. وليػػا هػػرقـ الكتػػاب، اإلسػػػبلهية الشػػبكة هكقػػع بتفريغٍػػا قػػػاـ  ػػكتية دركس: الكتػػاب ه ػػدر
 .http://www.islamweb.net. درسنا 24 - الدرس رقـ ٌك الجزء

 هكتبػػة: القػػاٌرة. سػػزنيف فػػكاد هحهػػد: تحقيػػؽ. القػػروف هجػػاز(. ٌػػػ1381. )الهثىػػِ بػػف هعهػػر، عبيػػدة أبػػك
 .  الخاىجِ
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. -قريػػب بػػف الهمػػؾ عبػػد، األ ػػهعي ركايػػة - العجػػاج ديػػكاف(. ـ1971. )رؤبػػة بػػف ا عبػػد، العجػػاج
 .الشرؽ دار: بيركت(. ط. د. )حسف عزة: تحقيؽ

. العهػركم غراهة بف عهرك: تحقيؽ. دهشؽ تاريخ(. ـ1995-ٌػ1415. )الحسف بف عمي، عساكر ابف
 الفكر دار(: ـ. د(. )ط. د)

 أحهػػد هحهػػكد: الهحقػػؽ. الهحػػدثيف ت ػػحيفات(. ٌػػػ1402. )ا عبػػد بػػف الحسػػف أحهػػد أبػػك، العسػػكرم
 .الحديثة العربية الهطبعة: القاٌرة. 1ط. هيرة

 عىػػػي. األشػػػياء أسػػػهاء هعرفػػػة فػػػي التمخػػػيص(. ـ1996. )ٌػػػبلؿ أبػػػك، ا عبػػػد بػػػف الحسػػػف، العسػػػكرم
 .  كالىشر كالترجهة لمدراسات طبلس دار: دهشؽ. 2ط. حسف عزة. د: بتىحقيًقً

 إبػراٌيـ هحهػد: عميػً كعمػؽ حققػً. المغكيػة الفػركؽ(. ت. د. )ٌػبلؿ أبػك، ا عبػد بػف الحسػف، العسكرم
 .كالتكزيع لمىشر كالثقافة العمـ دار: ه ر(. ط. د. )سميـ

(:  ـ. د. )1ط. جىػػاح أبػػك  ػػاحب: تحقيػػؽ. الجهػػؿ شػػرح(. ٌػػػ1402. )هػػؤهف بػػف عمػػي، ع ػػفكر ابػػف
 (. ف. د)

(: ـ. د. )1ط. هحهػد إبػراٌيـ السػيد: تحقيػؽ. الشػعر ضػرائر(. ـ1980. )هػؤهف بف عمي، ع فكر ابف
 .  األىدلس دار

 .لبىاف هكتبة: لبىاف. 1ط. الت ريؼ في الكبير الههتع(. ـ1996) هؤهف بف عمي، ع فكر ابف

: القػػاٌرة. 1ط. األفعػػاؿ ت ػػريؼ فػػي الهغىػػي(، ـ1999-ٌػػػ1420. )الخػػالؽً  عبػػدً  بػػفي  هحٌهػػدي ، عضػػيهةى 
 .  الحديث دار

 عبػد: تحقيػؽ. العزيػز الكتػاب تفسػير فػي الػكجيز الهحػرر(. ٌػ1422. )غالب بف الحؽ عبد، عطية ابف
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. هحهد الشافي عبد السبلـ

. هالػػؾ ابػػف ألفيػػة عمػػِ عقيػػؿ ابػػف شػػرح( ـ1980- ٌػػػ1400. )الػػرحهف عبػػد بػػف ا عبػػد، عقيػػؿ ابػػف
 سػعيد. لمطباعػة ه ػر دار. التػراث دار: القػاٌرة. 20ط. الحهيػد عبػد الػديف هحيػي هحهػد: تحقيؽ
 .  كشركاي السحار جكدة

، تحقيػػػؽ. الفكائػػػد تسػػػٍيؿ عمػػػِ الهسػػػاعد(. ـ1982-ٌػػػػ1402. )الػػػرحهف عبػػػد بػػػف ا عبػػػد، عقيػػػؿ ابػػػف
 .القرل أـ جاهعة: السعكدية العربية الههمكة. 1ط. بركات كاهؿ هحهد. د: كتعميؽ
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 هحهػػػد عمػػػي: تحقيػػػؽ. القػػػروف إعػػراب فػػػي التبيػػػاف(. ت. د. )الحسػػػيف بػػف ا عبػػػد البقػػػاء أبػػػك، العكبػػرم
 .  كشركاي الحمبي البابي عيسِ(: ـ. د(. )ط. د. )البجاكم

، السػػػقا ه ػػػطفِ: تحقيػػػؽ. الهتىبػػػي ديػػػكاف شػػػرح(. ت. د. )الحسػػػيف بػػػف ا عبػػػد البقػػػاء أبػػػك، العكبػػػرم
 .الهعرفة دار: بيركت(. ط. د. )كوخركف

. كاإلعػػػراب البىػػػاء عمػػػؿ فػػػي المبػػػاب(. ـ1995-ٌػػػػ1416. )الحسػػػيف بػػػف ا عبػػػد البقػػػاء أبػػػك، العكبػػػرم
 .  الفكر دار: دهشؽ. 1ط. الىبٍاف اإللً عبد. د: تحقيؽ

 كشػػرحً بتحقيقػػً عىػػي، الهبلئكػػة رسػػالة(. ـ1992-ٌػػػ1412. )ا عبػػد بػػف أحهػػد، الهعػػرم العػػبلء أبػػك
 . ادر دار: بيركت(. ط. د. )الجىدم سميـ هحهد: كهعارضتً كضبطً

. د: كتحقيػؽ دراسػة. اإليضػاح شػكاٌد إيضػاح(. ـ1987-ٌػػ1408. )القيسي عبد بف الحسف، عمي أبك
 .  اإلسبلهي الغرب دار: بيركت. 1ط. الٌدعجاىي حهكد بف هحهد

: تحقيػؽ. ذٌػب هػف أخبػار فػي الػذٌب شػذرات(. ـ1986-ٌػػ1406. )أحهػد بػف الحػي عبػد، العهػاد ابف
 .كثير ابف دار: بيركت، دهشؽ. 1ط. األرىاؤكط القادر عبد: أحاديثً خٌرج. األرىاؤكط هحهكد

 الهثقػػؼ دليػػؿ المغػػكم ال ػػكاب هعجػػـ(. ـ2008-ٌػػػ1429. )عهػػؿ فريػػؽ بهسػػاعدة هختػػار أحهػػد، عهػػر
 . الكتب عالـ: القاٌرة. 1ط. العربي

: كشػػرح تحقيػػؽ. التسػػع الهعمقػػات شػػرح(. ـ2001-ٌػػػػ1422). الشػػيباىي هػػرار بػػف إسػػحاؽ، عهػػرك أبػػك
 .  لمهطبكعات األعمهي هؤسسة: بيركت(. ط. د. )ٌهك الهجيد عبد

 الهجهػع: ظبػي أبػك. 1ط. األه ػار ههالػؾ فػي األب ػار هسػالؾ(، ٌػ1423. )يحيِ بف أحهد، العهرم
 .الثقافي

 الهكتبػػة(:  ـ. د(. )ط. د. )اآلثػار  ػحاح عمػػِ األىػكار هشػارؽ(. ت. د. )هكسػػِ بػف عيػاض، عيػاض
 .التراث كدار العتيقة

. اآلثػار هعػاىي رجػاؿ أسػاهي شػرح فػي األخيػار هغػاىي(. ـ2006-ٌػ1427. )أحهد بف هحهكد، العيىي
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. إسهاعيؿ حسف هحهد حسف هحهد: تحقيؽ

 يعػرؼ األلفيػة شػركح شكاٌد شرح في الىحكية الهقا د(. ـ2010-ٌػ1431. )أحهد بف هحهكد، العيىي
: تحقيػؽ. ال ػغرل بالشػكاٌد كيعػرؼ األلفيػة، شكاٌد شرح هخت ر القبلئد كفرائد الكبرل، بالشكاٌد

 .  السبلـ دار: القاٌرة. 1ط. كوخركف فاخر، هحهد عمي. د. أ
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(. ط. د. )كالتطبيػؽ الىظريػة بػيف السػيكطي عىػد الىحػك أ ػكؿ(. ت. د. )غريبػة أبػك ع ػاـ، غريبػة أبػك
 . لمكتاب اله رية الٍيئة(. ـ. د)

 سػػيد: تحقيػػؽ. اإلسػػبلـ ديػػكاف(. ـ1990-ٌػػػ1411. )الػػرحهف عبػػد بػػف هحهػػد الػػديف شػػهس، الغػػزم ابػػف
 .العمهية الكتب دار: لبىاف: بيركت. 1ط. حسف كسركم

. العاشػرة الهائػة بأعيػاف السػائرة الككاكػب(. ـ1997-ٌػػ1418. هحهػد بػف هحهػد الػديف ىجػـ، الغزم ابف
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. الهى كر خميؿ: تحقيؽ

 الهكتبػػة: بيػػركت. 28ط. العربيػػة الػػدركس جػػاهع(. ـ1993-ٌػػػ1414. )هحهػػد بػػف ه ػػطفِ، الغبليىػػي
 .  الع رية

 هختػػػار أحهػػػد. د: تحقيػػػؽ. األدب ديػػػكاف هعجػػػـ(. ـ2003-ٌػػػػ1424. )إبػػػراٌيـ بػػػف إسػػػحاؽ. الفػػػارابي
 كالطباعػػػػة لم ػػػػحافة الشػػػػعب دار هؤسسػػػػة: القػػػػاٌرة(. ط. د). أىػػػػيس إبػػػػراٌيـ. د: هراجعػػػػة. عهػػػػر
 .  كالىشر

يػػر: كتحقيػػؽ دراسػػة. المغػػة هجهػػؿ(. ـ1986-ٌػػػ1406. )فػػارس بػػف أحهػػد. فػػارس ابػػف  الهحسػػف عبػػد ٌز
 .الرسالة هؤسسة. الىشر دار: بيركت. 2ط. سمطاف

 هحهػػد السػػبلـ عبػػد: تحقيػػؽ. المغػػة هقػػاييس هعجػػـ(. ـ1979-ٌػػػ1399. )فػػارس بػػف أحهػػد. فػػارس ابػػف
 .  الفكر دار(:  ـ. د(. )ط. د. )ٌاركف

. د: تحقيػػؽ. سػػيبكيً كتػػاب عمػػِ التعميقػػة(. ـ1990-ٌػػػ1410. )عمػػي أبػػك أحهػػد بػػف الحسػػف، الفارسػػي
 (. ف. د(: )ـ. د. )1ط. القكزم حهد بف عكض

ػػػكد شػػػاذلي حسػػػف. د: تحقيػػػؽ. الٌتكهمػػػة(. ٌػػػػ1401. )عمػػػي أبػػػك أحهػػػد بػػػف الحسػػػف، الفارسػػػي . 1ط. فٌر
 . السعكدية العربية الطباعة شركة: الرياض

 سػالـ العػاؿ عبػد. د: تحقيػؽ. السػبعة لمقػراءات الحجػة(. ٌػ1401. )عمي أبك أحهد بف الحسف، الفارسي
 .  الشركؽ دار: بيركت. 4ط. هكـر

 تقػػديـ. كالعمػػـك الفىػػكف ا ػػطبلحات كشػػاؼ هكسػػكعة(. ـ1996. )عمػػي بػػف هحهػػد التٍػػاىكم، الفػػاركقي
شراؼ . د: العربيػة إلػِ الفارسػي الػىص ىقػؿ، دحػركج عمي. د: تحقيؽ، العجـ رفيؽ. د: كهراجعة كا 

 .  لبىاف هكتبة: بيركت. 1ط، زيىاىي جكرج. د: األجىبية الترجهة، الخالدم ا عبد
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. 1ط. كوخػركف. الىجػاتي يكسػؼ أحهػد: تحقيػؽ. القػروف هعاىي(. ت. د) زكريا أبك زياد بف يحيِ، الفراء
 .اله رية دار: ه ر

. الشػافي الىا ػح كاألىػيس الكػافي ال ػالح الجميس(. ـ2005-ٌػ1426. )زكريا بف الهعافِ، الفرج أبك
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. الجىدم ساهي الكريـ عبد: تحقيؽ

 تحقيػػػؽ. الهػػػذٌب عمهػػاء أعيػػػاف هعرفػػة فػػػي الهػػذٌب الػػػديباج(. ت. د. )عمػػي بػػػف إبػػراٌيـ فرحػػػكف، ابػػف
 . كالىشر لمطبع التراث دار: القاٌرة(. ط. د. )الىكر أبك األحهدم هحهد. د: كتعميؽ

. 1ط. الطبػػػػػاع فػػػػاركؽ عهػػػػر. د كضػػػػبطً شػػػػرحً. الفػػػػرزدؽ ديػػػػكاف(. ـ1997 -ٌػػػػػ1418، )الفػػػػرزدؽ
 .األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة: بيركت

 عػالـ: بيػركت. 1ط. الٍػادم يكسؼ: تحقيؽ. البمداف(. ـ1996-ٌػ1416. )هحهد بف أحهد، الفقيً ابف
 .  الكتب

: تحقيػػػؽ. العزيػػػز الكتػػػاب لطػػػائؼ فػػػي التهييػػػز ذكم ب ػػػائر(. ت. د. )يعقػػػكب بػػػف هحهػػػد، الفيركزأبػػػادم
 التػػراث إحيػػاء لجىػػة. اإلسػػبلهية لمشػػؤكف األعمػػِ الهجمػػس: القػػاٌرة(. ط. د. )الىجػػار عمػػي هحهػػد

 .اإلسبلهي

. د. )1ط. كالمغػػة الىحػػك أئهػػة تػػراجـ فػػي البمغػػة(. ـ2000-ٌػػػ1421. )يعقػػكب بػػف هحهػػد، الفيركزأبػػادم
 .الديف سعد دار(: ـ

 الهحيط القاهكس(. ـ2000-ٌػ1421. )يعقكب بف هحهد، الفيركزأبادم

. د. )الكبيػػر الشػػرح غريػػب فػػي الهىيػػر اله ػػباح الهىيػػر اله ػػباح(. ت. د. )هحهػػد بػػف أحهػػد، الفيػػكهي
 .العمهية الهكتبة: بيركت(. ط

 الهعجهيػة ال ػىاعة فػي القروىيػة القػراءات أثػر(. ـ2010-ٌػػ1431. )حهػكدة بػف الرازؽ عبد، القادكسي
ا العركس تاج  .ه ر، حمكاف جاهعة(. هىشكرة دكتكراي رسالة. )ىهكذجن

 طريقػػي هػػف الهتػػكاترة العشػػر القػػراءات فػػي الزاٌػػرة البػػدكر(. ت. د) الغىػػي عبػػد بػػف الفتػػاح عبػػد القاضػػي
 الكتػػػػاب دار: بيػػػركت(. ط. د. )العػػػرب لغػػػة هػػػف كتكجيٍٍػػػػا الشػػػاذةي  القػػػراءاتي  - كالػػػدُّرة الشػػػاطبية
 .العربي

 هؤسسػة(: ـ. د(. )ط. د. )الػدالي هحهػد: تحقيػؽ. الكتػاب أدب(. ت. د. )هسػمـ بػف ا عبػد. قتيبػة ابػف
 .الرسالة
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 هسػػعكد. د: لػػً قػػدـ. الحهيػػدم جاسػػـ هحهػػد: تحقيػػؽ. الجػػراثيـ(. ت. د. )هسػػمـ بػػف ا عبػػد، قتيبػػة ابػػف
 .الثقافة كزارة: دهشؽ(. ط. د. )بكبك

 .الحديث دار: القاٌرة(. ط. د. )كالشعراء الشعر(. ٌػ1423. )هسمـ بف ا عبد. قتيبة ابف

 فػػػي كزاد كضػػػبطً حققػػػً(. ت. د. )العػػػرب أشػػػعار جهٍػػػرة. الخطػػػاب أبػػػي بػػػف هحهػػػد زيػػػد أبػػػك، القرشػػػي
 .  كالتكزيع كالىشر لمطباعة ه ر ىٍضة: ه ر(. ط. د. )البجاكم هحهد عمي: شرحً

 أكاخػػر إلػِ كال ػػرفية الىحكيػة الهؤلفػػات فػي ال ػرفي الترتيػػب(. الىشػر فسػػىة. )عمػي بػػف هٍػدم، القرىػي
(، 24–6/19هػػػب. )بيشػػػة فػػػي الهعمهػػػيف كميػػػة، القػػػرل أـ جاهعػػػة هجمػػػة. الٍجػػػرم العاشػػػر القػػػرف

(459  .) 

 عبػػد: تحقيػػؽ. ال ػػمة لكتػػاب التكهمػػة(. ـ1995 -ٌػػػ1415. )البمىسػػي ا عبػػد بػػف هحهػػد، القضػػاعي
 .لمطباعة الفكر دار: لبىاف. الٍراس السبلـ

. إبػػػراٌيـ الفضػػػؿ أبػػػك هحهػػػد: تحقيػػػؽ. الػػػركاة إىبػػػاي(. ـ1982-ٌػػػػ1406. )يكسػػػؼ بػػػف عمػػػي، القفطػػػي
 .الثقافية الكتب هؤسسة: بيركت ك. العربي الفكر دار: القاٌرة

 الكتػب دار: بيػركت(. ط. د. )اإلىشػاء  ػىاعة فػي األعشِ  بح(. ت. د. )عمي بف أحهد، القمقشىدم
 .العمهية

: تحقيػػػؽ. العػػػرب أىسػػػاب هعرفػػػة فػػػي األرب ىٍايػػػة(. ـ1980-ٌػػػػ1400. )عمػػػي بػػػف أحهػػػد، القمقشػػػىدم
 .المبىاىيف الكيتَّابً  دار: بيركت. 2ط. اإلبيارم إبراٌيـ

ر(. ت. د. )عمي بف إبراٌيـ، القيركاىي  .  الجيؿ دار: بيركت(. ط. د. )األلباب كثهر اآلداب ٌز

 تحقيػػؽ. هعطػػي ابػػف ألفيػػة شػػرح(. ـ1985-ٌػػػ1405. )الهك ػػمي جهعػػة بػػف العزيػػز عبػػد، القػػكاس ابػػف
 .  هكتبةالخريجي: الرياض. 1ط. الشكهمي هكسِ عمي. د: كدراسة

 هحهػد. د: تحقيػؽ. الرقيػات قػيس بػف ا عبيػد ديػكاف(. ـ1958. )الرقيػات قيس بف ا عبيد، قيس ابف
 (.ف. د: )بيركت. ىجـ يكسؼ

. د. )1ط. شػيرم عمػي: تحقيػؽ. كالىٍايػة البدايػة(. ـ1988 -ٌػػ1408. )عهػر بػف إسػهاعيؿ. كثير ابف
 .العربي التراث إحياء دار(: ـ
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 هحهػد ابػف سػاهي: تحقيػؽ. العظػيـ القػروف تفسػير(. ـ1999-ٌػػ1420. )عهػر بػف إسػهاعيؿ كثيػر، ابف
 . كالتكزيع لمىشر طيبة دار. 2ط. سبلهة

: تحقيػؽ. المغكيػة كالفػركؽ اله طمحات في هعجـ الكميات(. ت. د) البقاء أبك هكسِ بف أيكب الكفكم،
 . الرسالة هؤسسة: بيركت(. ط. د. )اله رم كهحهد، دركيش عدىاف

: الككيػت. 2ط. عبػاس إحسػاف: تحقيػؽ. ربيعػة بػف لبيػد ديػكاف(. ـ1984. )العػاهرم ربيعة بف لبيد، لبيد
 .الككيت حككهة هطبعة. الككيت في اإلعبلـ كزارة

(: ـ. د(. )ط. د. )البػاقي عبػد فػؤاد هحهػد: تحقيؽ. هاجة ابف سىف(. ت. د. )يزيد بف هحهد، هاجة ابف
 .الحمبي البابي عيسِ في ؿ - العربية الكتب إحياء دار

 .التعاكف دار(: ـ. د(. )ط. د(. الخبل ة) - األلفية(. ت. د. )ا عبد بف هحهد، هالؾ ابف

: الهحقػػػؽ. الت ػػريؼ عمػػػـ فػػي التعريػػػؼ إيجػػاز(. ـ2002-ٌػػػػ1422. )ا عبػػد بػػػف هحهػػد، هالػػػؾ ابػػف
 عهػػادة: السػػعكدية العربيػػة الههمكػػة. الهىػػكرة الهديىػػة. 1ط. سػػالـ عهػػار الحػػي عبػػد الهٍػػدم هحهػػد
 .اإلسبلهية بالجاهعة العمهي البحث

 كاهػػؿ هحٌهػػد: د: تحقيػػؽ. الهقا ػػد كتكهيػػؿ الفكائػػد تسػػٍيؿ(. ٌػػػ1387. )ا عبػػد بػػف هحهػػد، هالػػؾ ابػػف
 .العربي الكاتب دار. القاٌرة(. ط. د. )بركات

. د: تحقيػؽ ا، عبػد بػف هحهػد. الػػتسػػػٍػػػيػػػؿ شػرح(. ـ1990-ٌػػ1410. )ا عبػد بػف هحهػد، هالؾ ابف
 كالتكزيػػع كالىشػػر لمطباعػػة ٌجػػر(: ـ. د(. )ط. د. )الهختػػكف بػػدكم هحهػػد. د السػػيد، الػػرحهف عبػػد

 .كاإلعبلف

. ٌريػػدم أحهػػد الهػػىعـ عبػػد: تحقيػػؽ. الشػػافية الكافيػػة شػػرح(. ـ1982. )ا عبػػد بػػف هحهػػد، هالػػؾ ابػػف
 .  القرل أـ جاهعة: الهكرهة هكة. 1ط

 الفضػػؿ أبػػك هحهػػد: تحقيػػؽ. كاألدب المغػػة فػػي الكاهػػؿ(. ـ1997 - ٌػػػ1417) يزيػػد بػػف هحهػػد، الهبػػرد
 .العربي الفكر دار: القاٌرة. 3ط. إبراٌيـ

: بيػػػركت(. ط. د. )عضػػػيهة الخػػػالؽ عبػػػد هحهػػػد: تحقيػػػؽ. الهقتضػػػب(. ت. د) يزيػػػد بػػػف هحهػػػد، الهبػػػرد
 . الكتب عالـ

: تحقيػؽ. كاألفعػاؿ األقػكاؿ سػىف فػي العهػاؿ كىػز(. ـ1981-ٌػ1401. )حساـ بف عمي، الٍىدم الهتقي
 .  الرسالة هؤسسة(: ـ. د. )5ط. السقا  فكة - حياىي بكرم
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. ال ػيرفي كاهػؿ حسػف: تحقيػؽ. العبػدم الهثقػب ديػكاف(. ـ1970. )هح ػف بػف عابػد، العبػدم الهثقب
 .  العربية الهخطكطات هعٍد هجمة: القاٌرة(. ط. د)

 دار: القػػػػاٌرة(. ط. د. )الكسػػػػيط الهعجػػػػـ(. ت. د. )كوخػػػػركف ه ػػػػطفِ إبػػػػراٌيـ، العربيػػػػة المغػػػػة هجهػػػػع
 . الدعكة

 دار.  ه ػػػػػر(. ط. د. )ضػػػػػيؼ شػػػػػكقي: تحقيػػػػػؽ. السػػػػػبعة القػػػػػراء(. ـ1972-ٌػػػػػػ1392) هجاٌػػػػػد ابػػػػػف
   الهعارؼ

 دار: بيػػػركت. 1ط. التػػػاريخ عبػػػر القػػػروف حفػػػاظ هعجػػػـ(. ـ1992 - ٌػػػػ1412. )هحهػػػد هحهػػػد هحيسػػػف
 .  الجيؿ

 شػرح. هالؾ ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقا د تكضيح(. ـ2008-ٌػ1428. )قاسـ بف حسف، الهرادم
 .العربي الفكر دار(: ـ. د. )1ط. سميهاف عمي الرحهف عبد: كتحقيؽ

 كضػػع، الشػيخ غريػػد: تحقيػؽ. الحهاسػػة ديػكاف شػرح(. ـ2003-ٌػػػ1424. )هحهػد بػػف أحهػد، الهرزكقػي
 .العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. الديف شهس إبراٌيـ: العاهة فٍارسً

. د: تحقيػػؽ. الرجػػاؿ أسػػهاء فػػي الكهػػاؿ تٍػػذيب(. ـ1980–ٌػػػ1400. )الػػرحهف عبػػد بػػف يكسػػؼ، الهػػزم
 . الرسالة هؤسسة: بيركت. 1ط. هعركؼ عكاد بشار

اب عبد، هسحؿ أبك  (.  ف. د(: )ـ.د(. )ط. د) هسحؿ أبي ىكادر(. ت. د. )حريش بف الٌك

 ا رسػكؿ إلػِ العػدؿ عف العدؿ بىقؿ الهخت ر ال حيح هسىد(. ٌػ1334. )الىيسابكرم القشيرم هسمـ
 .الجيؿ دار: بيركت(. ط. د. )الهحققيف هف هجهكعة: تحقيؽ. كسمـ عميً ا  مِ

 ىا ػػػر بػػػف حهػػػد: تحقيػػػؽ. الحريػػػرم لهقاهػػػات اإليضػػػاح(. ت. د. )السػػػيد عبػػػد بػػػف ىا ػػػر، الهطػػػرزم
 (. ـ. د(. )ف. د(. )هىشكرة دكتكراي رسالة(. )ط. د. )الدخيؿ

ًزلٌ   الكتػػاب دار(: ـ. د(. )ط. د. )الهعػػرب ترتيػػب فػػي الهغػػرب(. ت. د. )السػػيد عبػػد بػػف ىا ػػر، الهيطىػػرِّ
 .  العربي

. 3ط. فػػػراج أحهػػػد السػػػتار عبػػػد: تحقيػػػؽ. الشػػػعراء طبقػػػات(. ت. د. )هحهػػػد بػػػف ا عبػػػد، الهعتػػػز ابػػػف
 .الهعارؼ دار: القاٌرة
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 هحهػكد: كدراسػة تحقيػؽ. الخهسػكف الف ػكؿ(. ـ1972. )الهغربػي الهعطػي عبػد بػف يحيِ، هعطي ابف
 .القاٌرة، العمـك دار كمية(. هىشكرة هاجستير رسالة. )الطىاحي هحهكد

 كعبػػػد، شػػػاكر هحهػػػد بػػف أحهػػػد: تحقيػػػؽ. الهفضػػػميات(. ت. د. )هحهػػد بػػػف الهفضػػػؿ، الضػػػبي الهفضػػؿ
 .الهعارؼ دار: القاٌرة. 6ط. ٌاركف السبلـ

 .الديىية الثقافة هكتبة: سعيد بكر(. ط. د. )كالتاريخ البدء(. ت. د) طاٌر بف الهطٍر، الهقدسي

 .غريب دار(: ـ. د(. )ط. د. )الىحكم التفكير أ كؿ(. ت. د. )الهكاـر أبك عمي، الهكاـر أبك

: بيػركت. 2ط. العربػي الىحػك تػاريخ فػي الهفقػكدة الحمقػة(. ـ1993- ٌػ1413. )سالـ العاؿ عبد، هكـر
 . الرسالة هؤسسة

: كتحقيػؽ دراسػة(. ـ2000. )كال ػرؼ الىحػك فىي في الكىاش. حهاة  احب أيكب، ابف الهؤيد، الهمؾ
 .  لمطباعة الع رية الهكتبة. لبىاف – بيركت(. ط. د. )الخكاـ حسف بف رياض الدكتكر

كيىً ابف : بيػركت. 1ط. الميثػي ا عبػد: الهحقػؽ(. ٌػػ1407. )هسمـ  حيح رجاؿ. عمي بف أحهد، هىٍىجي
 . الهعرفة دار

ٍىػػػدىي ابػػػف . كاأللقػػػاب الكىػػػِ فػػػي البػػػاب فػػػتح(. ـ1996 -ٌػػػػ1417. )إسػػػحاؽ بػػػف هحهػػػد ا عبػػػد أبػػػك، هى
 .  الككثر هكتبة: الرياض. 1ط. الفاريابي هحهد ىظر قتيبة أبك: الهحقؽ

 . ادر دار: بيركت. 3ط. العرب لساف(. ٌػ1414. )هكـر بف هحهد، هىظكر ابف

(. ط. د. )الحهيػد عبػد الػديف هحيػِ هحهػد: تحقيػؽ. األهثػاؿ هجهع(، ت. د. )هحهد بف أحهد، الهيداىي
 .الهعرفة دار: بيركت

. 3ط. إبػػراٌيـ الفضػػؿ أبػك هحٌهػػد: تحقيػؽ. الػػذبياىي الىابغػة ديػػكاف(. ـ1990. )الػذبياىي الىابغػػة، الىابغػة
 .  الهعارؼ دار: القاٌرة

ع  التسػػٍيؿ شػػرح. الفكائػػد تسػػٍيؿ بشػػرح القكاعػػد تهٍيػػد(، ٌػػػ1428. )يكسػػؼ بػػف هحهػػد، الجػػيش ىػػاظر
. 1ط. كوخػػػركف فػػػاخر هحهػػػد عمػػػي. د. أ: كتحقيػػػؽ دراسػػػة. الفكائػػػد تسػػػٍيؿ بشػػػرح القكاعػػػد تهٍيػػػد
 .كالترجهة كالتكزيع كالىشر لمطباعة السبلـ دار: القاٌرة

 ابػف ت ػريؼ عمػِ الػرد فػي الطالػب بغيػة(. ـ1990-ٌػ1410. )هالؾ بف هحهد بف هحهد، الىاظـ ابف
 .الهكرهة هكة، القرل أـ جاهعة( هىشكرة هاجستير رسالة. )العثهاف حسف: تحقيؽ. الحاجب
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. هالػػؾ ابػف ألفيػػة عمػِ الىػاظـ ابػػف شػرح(. ـ2000-ٌػػػ1420. )هالػؾ بػف هحهػػد بػف هحهػػد، الىػاظـ ابػف
 .العمهية الكتب دار(: ـ. د(. )ط. د. )السكد عيكف باسؿ هحهد: تحقيؽ

(: ـ. د. )1ط. الهسػػالؾ أكضػػح إلػػِ السػػالؾ ضػػياء(. ـ2001-ٌػػػ1422. )العزيػػز عبػػد هحهػػد، الىجػػار
 .الرسالة هؤسسة

 .العربية العمـك دار. بيركت. 1ط. العربي الىحك أ كؿ(. ـ1987-ٌػ1407. )ىحمة هحهكد، ىحمة

: بيػركت. 2ط. رهضػاف إبػراٌيـ: تحقيػؽ. فٍرست(. ـ1997 -ٌػ1417. )إسحاؽ بف هحهد، الىديـ ابف
 .الهعرفة دار

 عبػػد: تحقيػؽ. السػػىف هػف الهجتبػػِع  الىسػائي سػػىف(. ـ1986 –ٌػػ1406. )شػػعيب بػف أحهػػد، الىسػائي
 . اإلسبلهية الهطبكعات هكتب: حمب(. ط. د. )غدة أبك الفتاح

 دراسػػػة. الحاجػػب ابػػف شػػافية شػػرح(. ـ1992-ٌػػػ1412. )الىيسػػػابكرم هحهػػد بػػف الحسػػف. الػػديف ىظػػاـ
 .الهكرهة هكة، القرل أـ جاهعة(. هىشكرة دكتكراي رسالة. )عقاب ثريا: كتحقيؽ

. د. )األ ػػفياء كطبقػات األكليػاء حميػة(. ـ1974 - ٌػػ1394)األ ػبٍاىي ا عبػد بػف أحهػد، ىعػيـ أبػك
 .السعادة: ه ر(. ط

 هكػػػة. 1ط. القيػػػـك عبػػػد. د: تحقيػػػؽ. اإلكهػػػاؿ إكهػػػاؿ(. ٌػػػػ1410. )الغىػػػي عبػػػد بػػػف هحهػػػد، ىقطػػػة ابػػػف
 .القرل أـ جاهعة: الهكرهة

 عميػػً كالتعميػػؽ كت ػػحيحً بىشػػري عىيػػت. كالمغػػات األسػػهاء تٍػػذيب(، تػػػ. د. )شػػرؼ بػػف يحيػػِ، الىػػككم
 الكتػػػب دار: بيػػػركت(. ط. د. )الهىيريػػػة الطباعػػػة إدارة بهسػػػاعدة العمهػػػاء شػػػركة: أ ػػػكلً كهقابمػػػة
 .العمهية

 كتػػػدقيؽ ضػػػبط. كالبػػػديع كالبيػػػاف الهعػػػاىي فػػػي الببلغػػػة جػػػكاٌر(. ت. د. )إبػػػراٌيـ بػػػف أحهػػػد، الٍاشػػػهي
 .  الع رية الهكتبة: بيركت(. ط. د. )ال هيمي يكسؼ. د: كتكثيؽ

 الكتػب دار: بيػركت(. ط. د. )كاألهثػاؿ الحكػـ فػي الحبلؿ السحر(. ت. د. )إبراٌيـ بف أحهد، الٍاشهي
 . العمهية

. 1ط. قشػاش هحهػد بػف سػعيد بػف أحهػد: تحقيػؽ. الف ػيح إسفار(. ٌػ1420. )عمي بف هحهد، الٍركم
 . اإلسبلهية بالجاهعة العمهي البحث عهادة: الهىكرة الهديىة
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 الشػيخ يكسػؼ: تحقيػؽ. هالػؾ ابػف ألفيػة إلػِ الهسػالؾ أكضػح(. ت. د. )يكسػؼ بػف ا عبػد، ٌشػاـ ابف
 .  لمطباعة الفكر دار(: ـ. د(. )ط. د. )البقاعي هحهد

 الػديف هحيػِ هحهد: تحقيؽ. ال دل كبؿ الىدل قطر شرح(. ٌػ1383. )يكسؼ بف ا عبد، ٌشاـ ابف
 (. ف. د: )القاٌرة. 11ط. الحهيد عبد

 هػػػازف. د: تحقيػػػؽ. األعاريػػػب كتػػػب عػػػف المبيػػػب هغىػػػي(. ـ1985. )يكسػػػؼ بػػػف ا عبػػػد، ٌشػػػاـ ابػػػف
 .الفكر دار: دهشؽ. 6ط. ا حهد عمي كهحهد، الهبارؾ

 كالرابػػع الثالػػث القػػرىيف فػػي كهػػذاٌبٍـ ال ػػرفييف هىػػاٌب(. ـ1989-ٌػػػ1409. )ٌىػػداكم حسػػف، ٌىػػداكم
 .القمـ دار: دهشؽ. 1ط. الٍجرة هف

. الهجيػد القػروف تفسػير فػي الكسػيط. الكسػيط التفسػير(. ـ1994 - ٌػػ1415. )أحهػد بػف عمي، الكاحدم
 الحػػػػي عبػػػػد د. أ: كقرظػػػػً قدهػػػػً. كوخػػػػركف الهكجػػػػكد، عبػػػػد أحهػػػػد عػػػػادؿ الشػػػػيخ: كتعميػػػػؽ تحقيػػػػؽ
 . العمهية الكتب دار: بيركت. 1ط. الفرهاكم

 الكتػػب دار: بيػػركت(. ط. د. )الػػكردم ابػػف تػػاريخ(. ـ1996-ٌػػػ1417. )هظفػػر بػػف عهػػر، الػػكردم ابػف
 . العمهية

. د: كتحقيػػؽ دراسػػة. الهبػػرد عمػػِ لسػػيبكيً االىت ػػار(. ـ1996-ٌػػػ1416. )هحهػػد بػػف أحهػػد، كالد ابػػف
ير  . الرسالة هؤسسة(: ـ. د. )1ط. سمطاف الهحسف عبد ٌز

 البخػػارم لػػً خػػرج لهػػف كالتجػريح التعػػديؿ(. ـ1986 –ٌػػػ1406. )خمػػؼ بػف سػػميهاف، البػػاجي الكليػػد أبػك
 .كالتكزيع لمىشر المكاء دار: الرياض. 1ط. حسيف لبابة أبك. د: تحقيؽ. ال حيح الجاهع في

. 1ط. يعقػكب بػديع إهيػؿ. د: لػً قػدـ. الهف ؿ شرح(. ـ2001-ٌػ1422. )عمي بف يعيش، يعيش ابف
 .العمهية الكتب دار: بيركت

ػر(. ـ1981-ٌػػ1401. )هسػعكد بف الحسف، اليكسي  حجػي، هحهػد. د: تحقيػؽ.  األهثػاؿ فػي األكػـ ٌز
 .الثقافة دار: الهغرب. 1ط. األخضر هحهد د
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 فٍرس اآليات القروىية -أكالن 

  (1) الفاتحةسكرة 

أىلِّيفى ﴿       7 :اآلية  218 ﴾كىالى الضَّ
(2) البقرةسكرة    

ٍيـٍ ﴿       6اآلية:   451 ﴾أىأىٍىذىٍرتى
كيا﴿      16اآلية:  لىةى  اٍشتىرى بلى  464، 213 ﴾الضَّ
ءً ﴿     31 :اآلية  451 ﴾كيٍىتيـٍ  ًإفٍ  ٌىؤيالى
ـي ﴿     61 :اآلية ًٍ مىٍي  241 ﴾الذِّلَّةي  عى
قىاـً  ًهفٍ  كىاتًَّخذيكا﴿    125 :اآلية يـى  هى ًٌ م ِ ًإٍبرىا  255 ﴾هي ى

ٍىتيـٍ ﴿    137اآلية:   255 ﴾وهى
ـي ﴿    166 :اآلية ًٍ  241 ﴾األىٍسبىابي  ًب
ًف اٍضًطرَّ ﴿     173 :اآلية  211  ﴾فىهى
رى  أىيَّاـو  ًهفٍ  فىًعدَّةه ﴿    184 :اآلية  164 ﴾أيخى
 280 ﴾دىعىافً  ًإذىا الدَّاعً ﴿    186 :اآلية
 270 ﴾ًذٍكرنا أىشىدَّ  أىكٍ ﴿   200 :اآلية

 431 ﴾ًإٍسرىاًئيؿى  بىًىي سىؿٍ ﴿   211اآلية: 
ًً ﴿    217 :اآلية ٍف ًديًى ـٍ عى ٍف يىٍرتىًدٍد ًهٍىكي هى  214 ﴾كى

 417 ﴾ًشٍئتيـٍ  أىىَِّ﴿   223اآلية: 
ؽي ﴿   229اآلية:  تىافً  الطَّبلى  248 ﴾هىرَّ
 243 ﴾اٍلفىٍضؿى  تىٍىسىكيا كىالى ﴿   237 :اآلية
 236 ﴾ٌيكى  ييًهؿَّ  أىفٍ ﴿   282 :اآلية

  (3) آؿ عمرافسكرة 
 417 ﴾ٌىذىا لىؾً  أىىَِّ﴿     37اآلية: 
فَّ ﴿     78اآلية:  ٍيـٍ  كىاً   464 ﴾يىٍمكيكفى  لىفىًريقنا ًهٍى
 243   ﴾اأٍلىٍرضً  ًهٍؿءي ﴿      91اآلية: 
سىىىةه  تىٍهسىٍسكيـٍ  ًإفٍ ﴿   120 :اآلية  214 ﴾حى

مىِ تىٍمكيكفى  كىالى ﴿    153اآلية:  دو  عى  464 ﴾أىحى
 251 ﴾غيز ل أىٍك كىاىيكا﴿    156اآلية: 
هىا﴿   198اآلية:  ًً  ًعٍىدى  كى ٍيره  المَّ  419 ﴾ًلؤٍلىٍبرىارً  خى

  (4) النساءسكرة 
هىتٍ ﴿      23 :اآلية مىٍيكيـٍ  حيرِّ ٍىاتيكيـٍ  عى  382 ﴾أيهَّ
فٍ ﴿     135 :اآلية  532 ﴾تىٍمكيكاٍ  كىاً 
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ؤهاٍ  ًإفً ﴿    176 :اآلية  212 ﴾اٍهري
  (5) المائدةسكرة 

ٍيرى ﴿    1اآلية:  ٍيدً  هيًحمِّي غى  276 ﴾ال َّ
 211  ﴾اٍضًطرَّ فىهىًف ﴿     3 :اآلية

  (6)األنعاـسكرة 
اءى ﴿  61 :اآلية ـي  جى دىكي  451 ﴾أىحى
ًف اٍضًطرَّ ﴿    145 :اآلية  211  ﴾فىهى
ٍحيىامى ﴿   163 :اآلية هى  183 ﴾كى

  (7) األعراؼسكرة 
 243 ﴾اٍدعيكا قيؿً ﴿  195 :اآلية

  (9) التكبةسكرة 
ٍيره ﴿    30 :اآلية  212 ﴾اٍبفي  عيزى

ئيكفى ﴿    30اآلية:  ًٌ ا  325 ﴾ييضى
 213، 212 ﴾اٍستىطىٍعىىا لىكً ﴿    42اآلية: 

  (10) يكنسسكرة 
فيكفى  فىأىىَِّ﴿   32اآلية:   419 ﴾تيٍ رى

  (11) ىكدسكرة 
ًهفٍ ﴿   71 :اآلية اؽى  كىرىاءً  كى  455 ﴾ًإٍسحى

  (12) يكسؼسكرة 
ٍكيي ﴿    20اآلية:  شىرى  284 ﴾كى
 211 ﴾اٍخريجٍ  قىالىتً ﴿    31 :اآلية
 370 ﴾ًسهىافو  بىقىرىاتو  سىٍبعى  أىرىل إىِّي﴿    43 :اآلية
تو خيٍضرو ﴿        43 :اآلية سىٍبعى سيٍىبيبلى  270 ﴾كى

ٍؤيىا كيٍىتيـٍ  إىفٍ ﴿       43اآلية:  كفى  ًلمرُّ  525 ﴾تىٍعٍبري
  (14سكرة إبراٌيـ )

 243 ﴾الىَّاسى  كىأىٍىًذرً ﴿      44اآلية: 
  (15) الحجرسكرة 

بِّؾى ﴿      29 :اآلية ٍيـٍ  فىكىرى ًعيفى  لىىىٍسأىلىىَّ  338 ﴾أىٍجهى
اءى ﴿     61اآلية:   455 ﴾ليكطو  وؿى  جى

  (16) النحؿسكرة 
ًف اٍضًطرَّ ﴿    115 :اآلية  211  ﴾فىهى

  (17) اإلسراءسكرة 
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افى ﴿      1: اآلية  234 ﴾لىٍيبلن  ًبعىٍبًديً  أىٍسرىل الًَّذم سيٍبحى
ٍلىايي ﴿ 106اآلية:  ىىزَّ  284 ﴾كى
ًى  اٍدعيكا قيؿً ﴿   110اآلية:   242 ﴾المَّ

  (18) الكيؼسكرة 
ـٍ ﴿      18 :اآلية ًٍ مىٍي  213 ﴾لىًك اطَّمىٍعتى عى
ًي  ٌيكى  لىًكىَّا﴿      38 :اآلية بِّي المَّ  260 ﴾رى

ًي  ٌيكى ﴿      38اآلية:  بِّي المَّ  261 ﴾رى
ا ذىًلؾى ﴿     64اآلية:   280 ﴾ىىٍب ً  كيىَّا هى
كيي  أىفٍ  اٍسطىاعيكا فىهىا﴿     97اآلية:  ٍىري  376 ﴾يىٍظ
ٍىاٍ  يىٍبغيٍكفى  الىٍ ﴿    108اآلية:  ٍى  521 ﴾ًحكىالن  عى

  (19) مريـسكرة 
 405 ﴾كٍيعص﴿     1 :اآلية
ـو ﴿     7 :اآلية ًي  ًبغيبلى  212 ﴾اٍسهي

قىدٍ ﴿     8اآلية:   553 ﴾ًعًتي ا اٍلًكبىرً  ًهفى  بىمىٍغتي  كى
  (20) طوسكرة 

مىِ أىًجدي  أىكٍ ﴿   10اآلية:   251 ﴾ٌيدنل الىَّارً  عى
 481 ﴾لىسىٍاًحرىٍافً  ٌىذىٍافً  ًإفٍ ﴿   63اآلية: 
ٍف يىٍحًمٍؿ﴾   81 :اآلية هى  214 ﴿ كى

ٍىا تىٍظهىأي  الى  كىأىىَّؾى ﴿  119اآلية:   553 ﴾تىٍضحىِ كىالى  ًفي
  (21) ألنبياءاسكرة 

 251 ﴾فىتِن سىًهٍعىىا قىاليكا﴿       60األية: 
  (22) الحجسكرة 

 235 ﴾ٍليىٍقطىعٍ  ثيّـَ ﴿      15اآلية: 
 235 ﴾ثيّـَ ٍليىٍقضيكا ﴿      29 :اآلية
عىٍمىاٌا كىاٍلبيٍدفى ﴿      36 :اآلية ًً  شىعاًئرً  ًهفٍ  لىكيـٍ  جى  131 ﴾المَّ
هىا﴿     78 :اآلية عىؿى  كى مىٍيكيـٍ  جى رىجو  ًهفٍ  الدِّيفً  ًفي عى  185 ﴾حى

  (23المؤمنكف )سكرة 
ٍمىىا ثيّـَ ﴿     44اآلية:   409 ﴾تىٍترىل ريسيمىىىا أىٍرسى

  (24) النكرسكرة 
ًً ﴿       52 :اآلية يىتٍَّق  207 ﴾كى

 530 ﴾ًلكىٍاذنا ًهٍىكيـٍ  يىتىسىمَّميٍكفى  الًَّذٍيفى ﴿      63اآلية: 
  (28) القصصسكرة 
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ٌيكى يىٍكـى اٍلًقيىاهىةً  ﴿      61 :اآلية  236 ﴾ثيّـَ 
(31) لقمافسكرة    

ٍكًتؾى  ﴿      19 :اآلية  214 ﴾كىاٍغضيٍض ًهٍف  ى
  (34فاطر )سكرة 

ٍكري  يىًحيؽي  كىالى ﴿    43اآلية:  ًً  ًإالَّ  السَّيِّئي  اٍلهى ًم ٌٍ  254 ﴾ًبأى
  (36) يسسكرة 

ٍيـٍ ﴿      10اآلية:   451 ﴾أىأىٍىذىٍرتى
ٍىارى  ﴿      40 :اآلية  200 ﴾كىالى الَّمٍيؿي سىاًبؽي الىَّ

  (37) الصافاتسكرة 
كفى  ﴿     25 :اآلية ري ـٍ الى تىىىا ى ا لىكي  185 ﴾هى

فَّ ﴿   123اآلية:   281 ﴾اٍلهيٍرسىًميفى  لىًهفى  ًإٍليىاسى  كىاً 
  (39الزمر )سكرة 

كىِّي﴿     64اآلية:   219 ﴾تىٍأهيري
  (43) الزخرؼسكرة 

ٌيـٍ ﴿   32اآلية:  بِّؾى  رىٍحهىتى  يىٍقًسهيكفى  أى  253 ﴾رى
  (44) الدخافسكرة 

رىتى  ًإفَّ ﴿   43اآلية:  قُّكـً  شىجى  253 ﴾الزَّ
  (46األحقاؼ )سكرة 

 451 ﴾أيكلىًئؾى  أىٍكًليىاءي ﴿    32اآلية: 
  (50) ؽسكرة 

ـى﴾   24 :اآلية ٍىىَّ  246 ﴿أىٍلًقيىا ًفي جى
  (54) القمرسكرة 

 287  ﴾هٍُّستىطىره ﴿      53 :اآلية
  (55) الرحمفسكرة 

أىف، ﴿     39 :اآلية ًً ًإٍىسه كىالى جى ٍىًب ٍف ذى ًئذو الى ييٍسأىؿي عى  338، 218 ﴾فىيىٍكهى
  (60) الممتحنةسكرة 

ٍليىٍسأىليكا هىا ﴿      10 :اآلية  431  ﴾أىٍىفىقيكاكى
  (67) ممؾالسكرة 

رى  اٍرًجعً ﴿       4اآلية:  تىٍيفً  اٍلبى ى  248 ﴾كىرَّ
 535 ﴾ٌغٍكرنا هىآؤيكيـ أىٍ بىحى  إىفٍ  أىرىأىٍيتـي قيؿ﴿    35اآلية: 

  (68) القمـسكرة 
 211 ﴿ أىًف اٍغديكا﴾    22 :اآلية
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  (69الحاقة )سكرة 
ًٍ ﴿    28اآلية:  اًليى  411 ﴾هى

  (72) الجفسكرة 
 243  ﴾أيكًحيى  قيؿٍ ﴿      1 :اآلية

ًي  ًإلىيَّ  أيكًحيى  قيؿٍ ﴿    1اآلية:   399 ﴾اٍلًجفِّ  هِّفى  ىىفىره  اٍستىهىعى  أىىَّ
ًي ﴿   2اآلية:  اؿه  كىافى  كىأىىَّ اؿو  يىعيكذيكفى  اإًلىسً  هِّفى  ًرجى  399 ﴾اٍلًجفِّ  هِّفى  ًبًرجى

  (74) المدثرسكرة 
بَّؾى فىكىبِّرٍ ﴿       3 :اآلية  296 ﴾كىرى
 214  ﴾كىالى تىٍهىيٍف تىٍستىٍكًثري  ﴿      6 :اآلية

  (75القيامة )سكرة 
ٍِ  ييٍحًييى  أىفٍ ﴿   40اآلية:  ٍكتى  490 ﴾اٍلهى

  (77) مرسَلتالسكرة 
ذىا﴿   11اآلية:   373 ﴾أيقِّتىتٍ  الرُّسيؿي  كىاً 

  (80) عبسسكرة 
ًي ﴿    10اآلية:  ٍى َِّ عى  185 ﴾تىمى

  (89الفجر )سكرة 
 279 ﴾يىٍسرً  ًإذىا كىالمٍَّيؿً ﴿      4اآلية: 
بِّي﴿    15اآلية:  هىفً  رى  280 ﴾أىٍكرى
ٌىاىىفً ﴿    16اآلية:   280 ﴾أى

  (91سكرة الشهس )
ٌىا ًإذىا كىاٍلقىهىرً ﴿      2اآلية:   404 ﴾تىبلى

  (93سكرة الضحِ )
حىِ﴿      1اآلية:   404 ﴾كىالضُّ
ِ   ًإذىا كىالمٍَّيؿً ﴿      2اآلية:   404 ﴾سىجى

  (100العاديات )سكرة 
ًً لىكىىيكده﴾      6 :اآلية بِّ ٍىسىافى ًلرى  284 ﴿ ًإفَّ اإلًٍ
  (108) الككثر سكرة

رٍ ﴿    3-2اآلية:   243 ﴾ًإفَّ ( 2) كىاٍىحى
  (112) اإلخَلصسكرة 

هىدي﴾      2-1 :اآلية دي اي ال َّ  200 ﴿ أىحى
  (114) الناسرة سك 

ٍسًكسي  الًَّذم﴿      6-5اآلية:  ديكرً  ًفي ييكى  399 ﴾كىالىَّاسً  اٍلًجىَّةً  ًهفى ( 5) الىَّاسً   ي



407 
 

  فٍرس األحاديث الىبكية الشريفة كاآلثار -ثاىينا

 الصفحة طرؼ الحديث
 ًً  468 إف كافى ق يرنا فميتًَّزٍر ًب

ـي الًحٍرهىةي  ًٍ ًمٍي ـي السَّاعىةي تيٍبعىثي عى ٍي  167 الًذٍيفى تيٍدًركي
ًف اٍستىهىعى ًإلىِ قىٍيىىةو   242 هى

ٍدًريً  ًر  ى ٌىبى كىًثيره ًهف كىحى  229 هىف سىرَّيي أىف يىٍذ
ا أىٍظمىٍمفى  هى ّـَ ربَّ السهكاًت كى ٍي  404 المَّ

 426 لستي ىبئى اً 
 171 ليس في الخضركات  دقة
 468 يأهرًىي ًإذىا حضتي أف أتًَّزرى 

 اآلثار
ٍعدىديكا تىهى  322 اٍخشىكًشىيكا كى

دو  ٌىا اً ًإذنا الى يىٍعًهدي ًإلىِ أىسى  194 الى 
 

 

 فٍرس األهثاؿ كأقكاؿ العرب -ثالثنا

 130 الجهؿ استىكؽ
رى  ًإفٍ  ٍرجى  522 ًكٍقرنا فزديي  العىٍكدي  جى

ٍغبىسًت   375 الهرأةي  ضى
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 فٍرس القكافي -ارابعن 

 الصفحة القائؿ البحر القافية

 262 األخطؿ الخفيؼ كًظباءى 

بٍ   216 --- الرهؿ الىى ى

دىبَّا ٍؤبىةى  الرجز جى  289 ري

بى   446 العجاج الرجز اأىٍقرى

 357 --- الرجز الغيٍمبىا

 253 سؤر الذئب الرجز عىفىتٍ  قىدٍ 

 255 الىجـ أبك الرجز أىهىتٍ 

 538 بف العجاجرؤبة  الرجز تىهيكتي 

اهىًتي اف الرجز  ى  479 ابف بٌر

ٍأجى   388 ابف ٌرهة الكافر اهى

 434 عبد الرحهف بف حساف الكافر كداجً 

رَّجً   350 --- الرجز كالهيزى

 136 --- الطكيؿ سىبيكحي 

ٍعدىدىا  321 العجاج الرجز تىهى

 437 جرير الكافر الكقكدي 

 562 --- الطكيؿ ًبالكٍجدً 

ادً   208 --- الكافر كىغى

 455 ذك الرهة الرجز التٍَّقميدً 

 526 هىظكر بف هرثد الرجز الًحًيٍر 



403 
 

ًذكىرٍ   269 --- الرهؿ كى

كىاري   152 --- الكافر ال ِّ

 460 --- الطكيؿ أٍزًرم

ير بف أبي سمهِ الكاهؿ يىٍفًرم الى   280 ٌز

ٍٍيىرِّ   384 --- الرجز اٍليى

يرً   199 --- الرجز العي ى

 232 هرداس بف العباس بف أىس السريع الرَّاًقعً 

 275 الهتىبي الكافر قىاًسي

ا ىىعٍ  هى  281 تهيـ بف هقبؿ البسيط  ى

ا هى هىعٍ  كى  281 تهيـ بف هقبؿ البسيط جى

قىعىا قىدٍ   195 حجر بف أكس الهىسرح كى

 281 تهيـ بف هقبؿ الطكيؿ أٍكًجؼٍ 

اؼي عً   201 الخيزاعي هطركد الطكيؿ جى

يىاًريؼً   510, 510 الفرزدؽ البسيط ال َّ

مىٍىبىمىؽٍ   349 --- الطكيؿ جى

 380 هركاف بف الحكـ الهتقارب ًبأيهاًتكىا

 248 ربيعة بف لبيد الرهؿ الهيعىؿٍ  ابفً 

ًٍيؿي  تىٍس  303 --- الطكيؿ كى

ًٍيؿي  تىٍس  304, 303 ابف هالؾ الطكيؿ كى

َّؿي   300 كثير عزة الطكيؿ ىي

 563 حىدج بف حىدج الهرم البسيط  يكؿي 
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 160 --- الكافر الكىهاؿي 

ًمي  435 اهرؤ القيس الطكيؿ تىٍىجى

هىا  447 أبك حياف الفقعسي الرجز ييؤٍكرى

ـي  ٍمق  268 --- الطكيؿ عى

ـي  كَّا  209 --- الكاهؿ الحي

 562 --- الطكيؿ دراٌـً 

 460 هعقؿ بف عاهر األسدم الكافر الكىريـً 

 282 عىترة العبسي الكاهؿ كىاٍسمىهي

 457 العجاج الرجز العىٍألىـً 

ابىفٍ   238 جرير بف عطية الكافر أى ى

 280 األعشِ الهتقارب يىٍأًتيىفٍ 

ثٍفىٍيفى   448 الهجاشعي خطاـ الرجز ييؤى

اىىا  303 الهازىي الهتقارب السِّهى

 233 الخطيـ بف لقيس الطكيؿ قىهيفي 

هىافً   206 الجىي عهرك الطكيؿ ًلزى

 265 حساف بف ثابت الكافر دىهىافً 

 191 العبدم هحص بف عائذ الكافر ًلٍمعييكفً 

 421, 233 العبدم هحص بف عائذ الكافر ييىًميىً 

ميًٍ  ًٌ  537 ابف هيَّادة الطكيؿ كا

 ًٍ  292 زياد بف سميـ العبدم الرجز أىٍضًربي

 292 --- الرجز رىشىدييٍ 
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 ًٍ ًمهى  229 الطائي عىهة بف بجير الهىسرح كىاٍهسى

ٍىا  510 األخطؿ الطكيؿ يقكه

ٍىا  318 الغىكم الرجز تىابيكًت

ٍىا اًت  134 --- الرجز لىهَّ

 551 كقاص بف يغكث عبد الطكيؿ اكعاًدين 

 470 العباس بف لفضؿا البسيط كىعىديكا

 549 جهيؿ بثيىة الكافر عىديكِّ 

 489 --- الكاهؿ فىتيًعيُّ 

ىىاًئيى   559 الحارث عبيدة بف الطكيؿ االهى

اًليىا ٍبدي  الطكيؿ ًشهى اًرًثيُّ  يىغيكثى  عى  152 الحى

اًئيى  ير بف أبي سمهِ الطكيؿ اجى  267 ٌز
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 فٍرس األعبلـ -خاهسنا

 199 أباف بف عثماف بف عفاف األمكم
 224، 170 ىػ(606ابف األثير)ت

 228 اإلماـ أحمد
ىػ( = سعيد بف 215األخفش األىكسط )ت

 مسعدة
212 ,216 ,243 ,335 ,384 ,434 ,440 ,445 ,

473 ,500 ,501 ,508 ,519 ,520 ,530 ,531 
 512 األخطؿ

 214 إسحاؽ بف ممككف
 426 ىػ( ظالـ بف عمرك 69أىبيك األىٍسكد الد ؤىلي)ت

 536، 398، 348، 298 ىػ( 216األىٍصمىعي = عبد الممؾ بف قريب)ت
 511، 287 ىػ( = محمد بف زياد231ابف األعرابي)ت

 514 األعرج
 332 ىػ(476األعمـ الشنتمرم)ت

 14، 286، 212 ىػ( = سميماف بف ميراف 148األعمش)ت

ؤي القىٍيس)نحك  342 ؽ ىػ( 80اٍمري
 249 ق( = الحسيف بف عمي446األىكازم)ت

 192 أكس بف حجر
 555، 476، 466، 463، 372، 371، 360 ىػ( = حسيف بف بدر681ابف إياز)ت
 217 ىػ(131السٍَّخًتياني)تأىي كب 

 163 ق(655ابف باطيش)ت
 344 البحترم

 480، 248 ق(456ابف برىاف العكبرم)ت
 234، 184 ق( = أحمد بف محمد250البزم)ت

ىػ( عبد ا بف 317بيك القاًسـ)تأى  البىغىكم
 محمد

425 

 425 أبك بكر أحمد بف العباس
 188 أىبيك بىٍكر ٍبف عىيَّاش

 192 الصديؽ رضي ا عنوأبك بكر 
 214 أبك بكر بف طمحة

 441، 342، 220، 214، 197، 187 ىػ( = مسعكد بف عمر793التفتازاني السٍَّعد)ت
 344، 342، 336 ىػ( = حبيب بف أكس الطائي231أبك تماـ)ت

 352 التكزم
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 252، 215، 214، 165 ىػ( = أحمد بف يحيى291ثىٍعمىب)ت
ٍرجاني  207، 131 ىػ(471القاىر)تعبد  الجي

ٍرمي)ت  472، 200 ىػ( = صال  بف إسحاؽ 225الجى
طىفي)ت  343 ىػ(110جرير بف عطية الخى

 537، 451، 431، 423، 206، 183 ىػ( = إبراىيـ بف عمر732الجعبرم)ت
 423، 283، 230، 212، 210 ىػ( يزيد بف القعقاع132أبك جعفر القارئ)ت

 489 أبك جعفر النحاس
 560, 548, 466, 464, 438, 352, 230, 214 ىػ( = عثماف بف جني392جني) ابف

, 223, 221, 190, 168, 144, 143, 130, 128 ىػ( = إسماعيؿ بف حماد393الجكىرم)
224 ,243 ,301 ,315 ,321 ,323 ,327 ,334 ,
335 ,349 ,351 ,362 ,368 ,379 ,382 ,383 ,
385 ,387 ,389 ,392 ,393 ,394 ,414 ,457 ,

498 ,511 ,544 ,550 

 287, 162 ق(255أبك حاتـ السجستاني)ت
, 326, 311, 291, 289, 233, 206, 149, 148 ىػ( = عثماف بف عمر646ابف الحاجب)ت

330 ,427 ,453 ,506 ,530 
 338 ىػ(405الحاًكـ النٍَّيسىابيكرم)ت
 466 الحريرم
 274 بدمأبك الحسف األ

 323، 246، 245 ىػ( = الحسف بف يسار 110الحسف البصرم)ت
 343 حساف بف ثابت

 426 الحسيف بف عمي الجعفي
 418 الحسف بف عمي

 511 حكيـ بف معية الربعي
 442، 418، 331، 286، 246 ىػ( = السميف أحمد بف يكسؼ756الحمبي)ت

 426 حمراف بف أعيف
 448، 417، 405 القارئىػ( حمزة الزيات 156حمزة بف حبيب)ت

 455 حفص بف سميماف القارئ
، 273، 268، 267، 265، 248، 217، 216، 213، 160 ىػ( = محمد بف يكسؼ 745أبك حياف)ت

281 ،286 ،292 ،300 ،306 ،313 ،329 ،374 ،401 ،
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409 ،413 ،419 ،425 ،434 ،438 ،463 ،464 ،465 ،
483 ،488 ،501 ،506 ،515 ،517 ،547 ،554 

 188 ق(303أبك حيكة)ت
 290 ابف خالكيو

 402، 312، 252 ىػ( = محمد بف يحيى646الخضراكم)ت
 482، 265، 242، 140 = األخفش الكبير أبك الخطاب
مىؼ القارئ)ت  426 ىػ( خمؼ بف ىشاـ229خى

ًميؿ)ت ًميؿ بف أحمد170الخى  508، 438، 383، 277، 275، 189 ىػ( = الخى
 327 محمد بف الحسفىػ( = 321ابف دريد)

 402 ىػ( = سعيد بف المبارؾ569ابف الدىاف)ت
 405 الدكرم
 456 ذك الرمة
 381 ابف ذككاف
 287، 253 ىػ(145رؤبة بف العجاج)ت

 287 ربيعة بف صب 
ىػ( = محمد 686رضي الديف األستراباذم)ت

 بف الحسف
175 ,176 ,185 ,192 ,202 ,253 ,255 ,269 ,

270 ,282 ,283 ,417 
ىػ(= السيد 715ركف الديف األستراباذم)ت

 بف محمد بف شرؼ شاهاالشريؼ حسف 
142 ،165 ،185 ،197 ،203 ،206 ،219 ،251 ،258 ،
272 ،290 ،295 ،328 ،347 ،355 ،358 ،362 ،364 ،
385 ،386 ،410 ،412 ،418 ،439 ،440 ،494 ،496 ،
530 ،532 ،556 

 520 ىػ( = محٌمد بف الحسف379الزبيدم)ت
 508، 260، 144 ىػ( = إبراىيـ بف السرم311الزجاج)ت
، 425، 378، 330، 288، 260، 209، 206، 187، 186 ىػ( = جار ا محمكد بف عمر538الزمخشرم)

441 ،453 
 342، 279، 265 ؽ ىػ(13زىير بف أبي سيٍممى)ت
 555، 482، 447، 328، 298، 243، 217 ىػ(215أبك زيد األنصارم)ت

 514، 199 بف عمي المقرئزيد 
 524 زيف العرب

 406، 180 ىػ( = محمد بف السَّرمٌ 316ابف السراج)
 305 ىػ( = يعقكب بف إسحاؽ244ابف السكيت)ت

 199 أبك السَّمَّاؿ العدكم المقرئ
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 ىػ( = عمرك بف عثماف180سيبكيو)ت
 

129 ,140 ,143 ,150 ,159 ,161 ,188 ,186 ,
189 ,221 ,213 ,214 ,225 ,239 ,247 ,253 ,
265 ,261 ,271 ,273 ,275 ,277 ,279 ,280 ,
282 ,301 ,319 ,321 ,324 ,329 ,345 ,247 ,
349 ,353 ,356 ,358 ,361 ,364 ,365 ,366 ,
375 ,377 ,386 ,389 ,393 ,402 ,406 ,407 ,
414 ,418 ,419 ,425 ,429 ,434 ,437 ,438 ,
447 ,460 ,488 ,500 ,501 ,517 ,518 ,519 ,
520 ,527 ,530 ,531 ,537 ,543 ,554 ,558 ,

560 ,567 
 444 ىػ(= عمي بف إسماعيؿ458ابف سيده)ت

 464، 402، 290، 277، 248، 238 ىػ(368السيرافي)ت
ىػ( محمد بف إدريس الياشمي 204الشافعي)ت

 القرشي المطمبي, أبك عبد ا
471 

 249 ابف شري 
 335 شمر بف الحارث الضبي

 248 الشماخ
ٍنعىانٌي)ت  337 ىػ( عبد الرزاؽ بف ىماـ211الصَّ
 338، 228 ىػ( = سميماف بف أحمد360الطبراني)ت
 337 ق(310لطبرم)تا

 323 طمحة بف مصرؼ
 130، 129 طرفة بف العبد

 468 ىػ(58)-رضي ا عنيا -عائشة بنت أبي بكر
 448، 405، 287، 286، 188 عاصـ بف أبي النجكد

 532، 514، 451، 448، 435، 382، 260، 259 ىػػ( عبد ا بف عامر118عاًمر)تابف 
 481، 337، 336 ىػ(68ابف عباس )ت

 337 عبد بف حميد
 427، 349، 232، 320، 299، 243 ق( = القاسـ بف سَلـ224أبك عبيد)ت

 436 عبد الرحمف بف حساف
 436 عبد الرحمف بف الحكـ بف أبي العاص

 160 الحارثعتيبة بف 
 448، 253 ىػ( = عبد ا بف رؤبة90العجاج)ت

 223 ابف عساكر
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، 353، 329، 322، 320، 314، 312، 300، 299، 253 ىػ( = عمي بف مؤمف669ابف عصفكر)ت
364 ،367 ،380 ،464 ،465 ،534 ،536 

 289 ىػ( = عبد الحؽ بف غالب542ابف عطية)ت
 290، 278 ىػ( 769ابف عقيؿ)ت
 377، 371، 290، 177  ىػ(616العكبرم)ت

 385 أبك العَلء المعرم
 332 عمقمة بف عبدة
, 374, 329, 273, 272, 250, 206, 201, 139 ىػ(377أبك عمي الفارسي)ت

402 ,425 ,438 ,463 ,466 ,472 ,474 ,475 ,
476 ,527 ,532 ,548 ,558 

 199 عمارة بف عقيؿ
 319 ىػ(23)ت -رضي ا عنو -عمر بف الخطاب

 286 عمراف بف حصيف
 417، 439، 178 عبيد بف عمرك

، 439، 435، 423، 409، 279، 249، 248، 234، 199 ىػ(154أبك عمرك بف العَلء)ت
447 ،451 

 180 أبك عمرك الداني
 224 أبك عمرك الشيباني
 129 عمرك بف ىند
رى   323، 266 ًعيسىى ٍبفي عيمى

 511، 288، 287، 134 بف أحمدىػ( = محمكد 855العيني)ت
، 400، 399، 354، 279، 258، 250، 208، 186، 143 ىػ( = يحيى بف زياد207الفراء)ت

413 ،429 ،430 ،488 ،515 ،536 

ىػ(= ىمَّاـ بف غالب بف 110الفرزدؽ)ت
 صعصعة

160 ،343 ،512 

 289 أبك الفضؿ الرازم
 440، 235، 234 ىػ( عيسى بف ميناء220قاليكف)ت

ىػ( = عمي بف جعفر 515ابف القطاع)ت
 األندلسي

329 ،444 

 174 ىػ(710القيٍطب الشٍّيرازم محمكد بف مسعكد)ت
 258، 243، 212 ىػ( محمد بف المستنير206قيٍطريب)ت

 448 ىػ(765ت)الَقََلنسي محمد بن محمد
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ىػ( = مكي بف حمكش= بف 437القيسي)ت
 أبي طالب

249 ،455 

 566، 455، 234 قنبؿ
 398 كثير عزة
 565، 447، 431، 409، 283، 279، 272 ابف كثير

، 417، 411، 405، 332، 283، 248، 239، 235، 234 ىػ( = عمي بف حمزة189الكسائي)ت
426 ،429 ،431 ،448 ،482 

 228 كعب بػػف مػالػػؾ
 330، 248، 239، 213 ابف كيساف

 343 ىػ(41لبيد بف ربيعة العامرم)ت
 316 ىػ(207حيًّا قبؿ  المحياني)كاف

 215، 166 ق(691المبمي)ت
، 474، 475، 352، 273، 250، 245، 243، 242، 162 ىػ(= بكر بف محمد249المازني)ت

490 ،500 
 ىػ( = محمد بف عبد ا, 672ابف مالؾ)ت

 
136 ،150 ،152 ،169 ،226 ،231 ،243 ،248 ،253 ،
262 ،263 ،268 ،277 ،282 ،291 ،302 ،306 ،318 ،
329 ،364 ،374 ،377 ،379 ،404 ،407 ،412 ،417 ،
429 ،441 ،463 ،464 ،473 ،480 ،492 ،483 ،440 ،
486 ،488 ،491 ،493 ،495 ،499 ،515 ،517 ،521 ،
525 ،531 ،534 ،537 ،540 ،545 ،546 ،554 ،557 

ىػ( = أبك العباس, محمد بف 285المبرد)ت
 يزيد

161 ،162 ،199 ،245 ،248 ،249، 250 ،273 ،282 ،
290 ،300 ،383 ،474 ،488 

  عمي بف محمد( = ىػ345ت)مبرماف

 336، 274 ىػ(354الميتىنىبٍّي أىبيك الطَّيًٍّب)ت
 190 المثقب العبدم
 248 متمـ بف نكيرة
 170 ىػ(104مجاىد بف جبر)ت
 381 ابف مجاىد

 338 محمد بف إبراىيـ بف المنذر
 560، 517، 485، 417، 406، 403، 391، 364، 270، 201 قاسـىػ( =ابف أـ 749المرادم)ت

 411 أبك مزاحـ
 386 المرزكقي

 263 مسمـ بف الحجاج النيسابكرم أبك الحسيف
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 504 ىػ( = ناصر بف عبد السيد610المطرزم)ت
 130 المسيب بف عمس

 519، 252، 343 ىػ(209معمر بف المثنى أبك عبيدة)ت
 443 األصبيانيأبك منصكر 

، 334، 304، 267، 255، 225، 192، 141، 139، 137 المكصمي
382 ،362 ،478 ،555 

 556، 467، 443، 435، 333، 295 ىػ( = محٌمد بف محمد686ابف النَّاًظـ)ت
 514، 447، 435، 258 ىػػ( نافع بف عبد الرحمف169ناًفع القاًرئ)ت

 532 النحاس
 229 أبك نعيـ األصبياني

ىػ( = الحسف بف محمد نظاـ 850النظاـ)ت
 الديف النيسابكرم, 

142 ,169 ,184 ,219 ,236 ,310 ,363 ,327 ,
351 ,356 ,365 ,412 ,414 ,501 ,555 

 228 النمر بف تكلب
 400 النككم
 289 اليذلي

، 229، 286، 262، 227، 226، 205، 204، 155، 127 ىػ( = عبد ا بف يكسؼ761ابف ىشاـ)ت
407 ،487 ،558 

 166 اليركم
 212 ابف كثاب
 455، 423، 272، 249 كرش

, 294, 289, 250, 236, 220, 206, 165,169, 164 ىػ( = الخضر اليزدم720اليزدم)نحك
296 ,330 ,335 ,345 ,347 ,349 ,356 ,359 ,
361 ,362 ,364 ,373 ,383 ,386 ,388 ,393 ,
415 ,421 ,422 ,416 ,461 ,473 ,492 ,495 ,

518 ,563 
 160 يزيد بف الميمب
 436، 219 ابف يعيش
 287 ابف يسعكف
 366، 334، 277، 266 ىػ(182يكنس بف حبيب)ت
 188 يحيى بف آدـ
 212 يحيى بف يعمر
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فٍرس أسهاء الكتب -سادسنا  

 444 األفعاؿ, ابف القطاع
, الجندم, أحمد بف محمكد تاج -شرح المفصؿ -اإلقميد 

 ىػ(700الديف)ت
148 ،313 ،377 ،406 

، 526، 525، 506، 500، 488، 480، 377 ىػ(672إيجاز التعريؼ, ابف مالؾ)ت
546 ،557 ،559 

بف ال ,بغية الطالب في الرد عمى تصريؼ ابف الحاجب
 ىػ(686الناظـ)ت

127 ،159 ،202 ،278 ،362 ،386 ،467 ،
486 ،599 

 401 تحرير ألفاظ التنبيو, النككم
 ىػ(672الػػتسػػػيػػػيػػؿ, ابف مالؾ)ت

 
226 ،247 ،264 ،271 ،402 ،429 ،465 ،
468 ،471 ،501 ،503 ،536 ،557 ،560 

 377، 226، 208 ىػ(819التعريؼ, ابف جماعة)ت
 286 تفسير البحر المحيط, أبك حياف

 250 جامع البياف, الداني
 187 ىػ(793حاشية عمى الكشاؼ, التفتازاني)ت

 514، 442، 418، 331، 286، 249 المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف, الحمبيالدر 
 505، 447 درة الغكاص في لحف الخكاص, الحريرم

 571، 286 أبك حيافشرح الػػتسػػػيػػػيػػؿ, 
 490، 226 شرح التسييؿ, ابف مالؾ 
 215 شرح الفصي , المبمي

 142 شرح الشريؼ, ركف الديف اإلسترباذم
 179، 174، 143، 142 ق(850الشيت نظاـ الديف, النظاـ)تشرح 

 521, 499, 495, 248 ىػ(672شرح الكافية, ابف مالؾ)ت
 253، 205، 190 الدمامينيشرح المغني, 

، 313، 269، 257، 206، 168، 163، 154 ىػ(646شرح المفصؿ, ابف الحاجب)ت
321 ،330 ،357 ،365 ،410 ،413 ،416 ،
446 ،454 ،460 ،469 ،470 ،471 ،485 

 436، 165 ىػ(655شرح اليادم, الزنجاني)ت
 ىػ(393الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, الجكىرم)ت

 
129 ،135 ،142 ،148 ،154 ،160 ،161 ،
168 ،172 ،180 ،195 ،224 ،231 ،306 ،
318 ،328 ،333 ،346 ،350 ،385 ،388 ،
393 ،395 ،398 ،407 ،470 ،471 ،474 ،
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496 ،498 ،516 ،522 ،535 ،536 ،540 ،
543 ،549 ،550 ،551 ،554 ،555 ،556 ،
559 ،560 ،563 

 524 شرح المصابي , زيف العرب
 166 الفصي , ثعمب

 ىػ(817القامكس المحيط, الفيركز أبادم)ت
 

128 ،135 ،138 ،139 ،140 ،144 ،147 ،
153 ،154 ،159 ،161 ،165 ،166 ،168 ،
169 ،171 ،173 ،176 ،179 ،182 ،190 ،
224 ،257 ،285 ،298 ،315 ،317 ،321 ،
323 ،325 ،350 ،355 ،358 ،359 ،360 ،
361 ،370 ،375 ،379 ،380 ،386 ،388 ،
389 ،392 ،394 ،401 ،407 ،483 ،498 ،
501 ،511 ،523 ،524 ،555 

 291، 248 ىػ(672الكافية, ابف مالؾ)ت

 366، 364، 345، 280 الكتاب, سيبكيو

 475 ئؿ المشكمة, الفارسيالمسا
، 418، 354، 258، 231، 230، 187، 186 ىػ(538الٌزمخشرٌم)ت الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ,

506 
 551، 444، 166 المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيده

 506، 365، 353، 277، 276، 275، 186 المفصؿ, الزمخشرم
 425، 338 الحاكـ ستدرؾم

 228 مسند اإلماـ أحمد
 228 ىػ(360الطبراني)ت المعجـ الكبير,
 348 ىػ(360الطبراني)ت المعجـ الكبير,

 229 معرفة الصحابة, أبك نعيـ
 333 المغرب في ترتيب المعرب, المطرزم
 260، 253 ىػ(761مغني المبيب عف كتب األعاريب, ابف ىشاـ)ت

 468 المكطأ, اإلماـ مالؾ
 490، 352، 347 ىػ(669عصفكر)ابف  الممتع الكبير في التصريؼ,

 320 نفائس الفرائد, ابف جماعة
 224، 171 ىػ(606ابف األثير)ت النياية في غريب الحديث كاألثر,

 249 النشر في القراءات العشر, ابف الجزرم
 


