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الفروق النحهية بين معاني األداة االسمية
األداة (كم ) مثاالا
أ.ـ .د .محسػد عخاؾ القخشي
جامعة كاسط/كمية التخبية
مم ّخص البحث:
لمعخبية ميدة قّمسا نججىا في الّمغات األُخخ كىي إمكانية التعبيخ عغ معاف مختمفة بأداة كاحجة

ذات لفع ُمذتخؾ  ،فيدتجعي ذلظ االختبلؼ في السعشى لؤلداة الػاحجة عغ كجػد فخكؽ نحػية
ندتصيع مغ خبلليا أف ندتجمي السعشى السقرػد  .فالبحث يخػض في بياف تمظ الفخكؽ كأىع القخائغ

قدع
التي تدتشج إلييا  ،كقج اتّخح مغ األداة (كع) مثاال لو ،إذ اقتزت شبيعة
ّ
السادة السختارة أف ُي ّ
رت األداة االسسية (كع) بالحجيث
خر ُ
البحث عمى تسييج في بياف الفخكؽ الشحػية لؤلداة االسسية ،ثُ َّع َ

كع)
لتكػف مثاالً
ً
تصبيقيا ليحه الجراسة بعج أف ذكخ العمساء جسمة مغ السذتخكات كالسفتخقات بيغ ( ْ
يفرمػا القػؿ في ىحه السفتخقات ،ليحا رأيت مغ السفيج أف
كع) الخبخية ،إالّ ّأنيع لع ّ
االستفيامية ك( ْ

أبيغ
ّ

كع)ٖ،ػ
الفخكؽ الشحػية بيشيسا مغ خبلؿ الفقخات اآلتيةٔ:ػ السعشى الػضيفيٕ،ػ عّمة بشاء ( ْ

ترجيخىاٗ،ػ تسييدىا٘،ػ الفرل بيشيا كبيغ تسييدىا .كبعج فأرجػ أف يكػف عسمي ىحا خالراً لػجو هللا

تعالى مغ أجل خجمة لغة القخآف ،كتقجيع الداد لعذاقيا ،فإف كاف فيو ىشات كأخصاء فيػ مغ شبيعة
جل مغ ال ُيخصئ كال يديػ .
البذخ ،كقج ّ
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ممخز البحث بالّمغة االنكميدية
Research Summary
Arabic has an advantage rarely found in other languages, namely, the
possibility of expressing different meanings with one instrument with a
common term. This difference in meaning of the single instrument calls for
grammatical differences through which we can discern the meaning. The
article is divided into a statement of the grammatical differences of the
nominal tool, and the nominal tool (kam) is assigned to talk to be an applied
example This study, after the scientists mentioned a number of participants
and intersections between the (Kam) of the aspirational and (Kam) news, but
they did not separate the statement in these divergences, so I found it useful
to show the grammatical differences between them through the following
paragraphs: 1 functional meaning, Building (kam), 3 exported, 4 highlighted,
5 separated and Between their distinction. After that I hope that this work is
purely for the face of God in order to serve the language of the Koran, and
provide the food for its lovers, if it was hates and mistakes is the nature of
human beings, and the majority of those who do not make mistakes and do
not forget
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التسييج:
في بياف الفخكؽ الشحػية لؤلداة االسسية:

لمعخبية ميدة قّمسا نججىا في الّمغات األُخخ كىي إمكانية التعبيخ عغ معاف مختمفة بأداة

كاحجة ذات لفع ُمذتخؾ  ،فيدتجعي ذلظ االختبلؼ في السعشى لؤلداة الػاحجة عغ كجػد فخكؽ نحػية
ندتصيع مغ خبلليا أف ندتجمي السعشى السقرػد  .كقبل الخػض في معخفة ما ُيسكغ أف ندتشج إليو
البج مغ اإلشارة إلى ِق َجـ
لبياف تفاصيل االفتخاؽ الشحػي بيغ معاني األداة االسسية السذتخكة في الّمفع ّ
عمساء كمتا السجرستيغ البرخية كالكػفية (ٔ) يقػؿ
مرصمح (األداة) عشج العمساء العخب  ،فقج استعسمو
ُ
أحق باالستثشاء "(ٕ)
السبخد (تٕ٘ٛىػ)
ْ
"(إف) أصل أدكات الذخط ،كاليسدة أصل االستفياـ كإالّ ّ
ّ
كقاؿ أبػ بكخ بغ الدخاج(تٖٔٙىػ) في باب الحخكؼ التي تأتي لمسعاني " :قج ذكخنا ّأكؿ الكتاب ما

عخؼ بو الحخؼ كالفخؽ بيشو كاالسع كالفعل ك ّإنسا ىي أدكات قميمة تجخل في االسساء كاألفعاؿ كتُحفع
ُي ّ
أما تخصئة الجكتػر عبجه الخاجحي لبعس
أف السخاد مغ ّ
يجؿ عمى ّ
لقّمتيا "(ٖ) كىحا ّ
األداة ىػ الحخؼ .ك ّ
دػغو إذ يقػؿُ ":يخصيء بعس الجارسيغ حيغ
مسغ استعسل مرصمح (األداة) ليذ لو ما ُي ّ
الجارسيغ ّ
يدتعسل في دراسة الشحػ كمسة (أداة) فيقػؿ :أداة استفياـ أك أداة نفي أك أداة شخط  ،كذلظ كّمو خصأ؛

الشحاة ليذ فييا أداة  ،كإنسا ىي اسع أك فعل أك حخؼ كليذ غيخ
ألف الكمسة العخبية كسا ّ
ّ
حجدىا ّ
ابعا لمكمسة بل عشى الحخؼ أك ما شابيو
"(ٗ) َف َسغ أشمق مرصمح األداة مغ الجارسيغ ال ُيخيج قديساً ر ً
 ،مثمسا أراد الشحاة العخب ذلظ  .يقػؿ التيانػي  ":األداة عشج الشحاة كالسشصقييغ ىي الحخؼ السقابل
ثع اتّدع مفيػـ األداة ليذسل بقية أنػاع الكمسة بذخط مذابيتيا الحخكؼ  .يقػؿ
لبلسع كالفعل "(٘) ّ
الديػشي (تٜٔٔىػ) في تعخيف األدكات  " :الحخكؼ كما شاكميا مغ االسساء كاألفعاؿ كالطخكؼ

أف مرصمح األداة كاف ُيصمق أصبلً عمى الحخؼ ث َّع ُحسل ما يجخي مجخاه عميو قػؿ
كمسا يؤكج ّ
"(ّ )ٙ
ففدخ ما
الديخافي في شخحو كبلـ سيبػيو في باب ّ
عجة ما يكػف عميو الكمع إذ يقػؿ " كبجأ سيبػيو ّ

يتسكغ مغ االسساء كما يجخي مجخى األدكات "(. )ٚ
كاف عمى ثبلثة أحخؼ مغ الحخكؼ  ،كما ال ّ
دقا مع تشػعيا بيغ الحخفية كاالسسية ؛ إذ كثيخ
لحا جاء
إشبلؽ مرصمح (األداة) في ىحا البحث متّ ً
ُ
كس ّسي باألداة لسذاكمتو
ًا
مغ األدكات عمى ىحه الذاكمة  ،كمشيا ما اقترخ نػعو عمى االسسية
حرخ ُ
متأتيا مغ التذابو في البشية ككحلظ
الحخؼ مثمسا ذكخ العمساء ذلظ  ،كسبب ىحه السذاكمة قج يكػف ّ
كل كاحجة مغ ىحه األدكات عمى الخغع مغ مجيئيا عمى لفع
عجـ
كلكغ ّ
ّ
البلفت لمشطخ ّ
التسكغ ّ .
إف ّ

تعجدت معانييا فأكجب ذلظ فخكًقا نحػية بيغ ىحه السعاني  ،كيسكغ معخفة ىحه الفخكؽ مغ
كاحج فقج ّ
89

العـــــــــــــــجد التاسع والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

الستعجدة
تؤديو ىحه األدكات في األبػاب الشحػية
ّ
مسا ّ
خبلؿ االستشاد إلى جسمة مغ القخائغ السدتػحاة ّ
كاّلحي يتأَتّى مغ معخفة صيغيا ككضعيا ،فزبلً عغ داللتيا عمى مفيػميا اّلمغػي ،بعج اإلحاشة

الستشػعة في حاؿ
؛ألف معخفة ذلظ تقػد إلى التفخيق بيغ السعاني الػضيفية
بالسعشى العاـ لدياؽ الكبلـ ّ
ّ
بل َّ
أف (ما) االسسية تأتي
عسا ذكخناه نخى مث ً
ّ
تعجدىا لمسبشى الػاحج  .كإلعصاء صػرة ّ
جمية ككاضحة ّ
عجة  ،فيي لبلستفياـ كلمذخط كلمجداء كلمتعجب كمػصػلة بسعشى (اّلحي)  .كلمتفخيق بيغ ىحه
لسعاف ّ
السعاني ىشاؾ قخائغ يسكغ االستشاد إلييا  ،فالسعشى الّمغػي لبلستفيامية أف تكػف سؤاال عغ شيء ،

فعل زيج)  ،فسعشى (ما) في األمثمة
اسسظ) ك (ما عشجؾ) ك (ما َ
كمعشاىا ّ :
أي شيء  ،كقػلظ ( :ما ُ
خبخ بسعشى اّلحي ،
أف السعشى اّلمغػي لػ (ما) السػصػلة أف تكػف ًا
ّ
أي شيء  .في حيغ ّ
الستقجمة ّ

الخبد  ،كاّلحي
أكمت
بت
أكمت
ُ
ُ
أقػؿ  ،كالسعشى  :اّلحي ُ
الخبد  ،كما شخ ُ
كقػلظ :ما ُ
تقػؿ ُ
الساء  ،كما ُ
ُ
أقػؿ  .كالسعشى الّمغػي لمذخشية أف تكػف داّلة عمى الجداء كفييا معشى
بت
شخ ُ
تقػؿ ُ
الساء  ،كاّلحي ُ
ُ

أحدغ ز ًيجا ،
أصشع مثَمو بسعشى إف تَرشع  .كمعشى التعجبية في قػلشا  :ما
ترشع
"إف" فقػلظ  :ما
َ
ْ
ْ
تامة
أما السعشى الػضيفي لػ (ما) فيختمف بيغ معشى كآخخ  ،فاالستفيامية نكخة ّ
شيء َح َّد َغ زيجاً(ّ .)ٛ

اسسظ (ما) في مػضع رفع
مزسشة معشى الحخؼ  ،كىحا يعشي ّ
ّ
أف الكبلـ يتُ ُّع بيا  .ففي قػلشا :ما ُ
فعل زيج) (ما) في
باالبتجاء  ،كما بعجىا خبخىا  .ك ّأنيا قج ّ
تتقجـ عمى عامميا  ،ففي قػلشا ( :ما َ
بظ
مػضع نرب لػقػع الفعل عمييا ،
كتتحسل ضسي اخ عائجا ىػ فاعل لسا بعجه نحػ قػلشا  :ما جاء َ
ّ
؟ فػ (ما) في مػضع رفع باالبتجاء كما بعجىا خبخىا كفي جاء ضسيخ يعػد عمى (ما) كىػ فاعل

أف السعشى الػضيفي لػ (ما)
ألف جاء فعل ك(بظ) في مػضع نرب ّ
ألنو مفعػؿ بو  .في حيغ ّ
(جاء) ّ
كيذتخط في
تتسع معشاىا ُ ،
تامة فيي بحاجة إلى صمة ّ
السػصػلة كػنيا معخفة إالّ ّأنيا ناقرة غيخ ّ
الخبد (ما) اسع مػصػؿ
أكمت
ُ
ىحه الرمة أف تذتسل عمى ضسيخ الئق بالسػصػؿ  ،ففي قػلشا  :ما ُ

كمت :كاقع عمى
أكمت صمتيا ك ُ
الخبد خبخ االبتجاء  ،كأ ُ
بسعشى اّلحي كىي في مػضع رفع باالبتجاء ك ُ
ىاء مزسخة ؛ ُيخيج اّلحي أكمتُ ُو (.)ٜ
مزسشة معشى الحخؼ لحلظ ُبشيت  ،كىي
أما السعشى الػضيفي لػ"ما " الذخشية فيي نكخة
ّ
ّ
تجدـ ما بعجىا مغ األفعاؿ السدتقبمة كسا تجدـ "إف" ك ّإنسا ع َِ
لتزسشيا معشى "إف" كسا ذكخنا ذلظ
ت
م
س
َ
ّ
فعمػا مغ خيخ َي ْعَم ْس ُو هللا}[البقخة]ٜٔٚ:
آنفا  ،كىي نػعاف  :غيخ زمانية نحػ قػلو
تعالى{:كما تَ َ
َ
لو}[التػبة ]ٚ:أي :استَقيسػا
كزمانية :كاستطيخه ابغ ىذاـ في قػلو تعالى {:فسا استَقامػا َل ُكع فاستَقيسػا ُ
لكع (ٓٔ) .كتُدتعسل لسا ال يعقل قاؿ تعالى { :ما يفتَ ِح هللا مغ رحسة فبل م ِ
سد َظ
مجة استقامتيع ُ
ليع ّ
َ
َ
ُ
َ َ
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أف
ليا}[فاشخ ]ٕ:كإذا كاف الجػاب بالفاء فسا بعجه جسمة مدتقّمة كالفاء ربصتيا باألكؿ (ٔٔ) .في حيغ ّ
أكخـ ز ًيجا
السعشى الػضيفي لػ "ما" التعجبية كػنيا نكخة ّ
تامة مجخدة عغ معشى الحخؼ ،ففي قػلشا :ما َ
ألنو في تقجيخ
"ما" بسعشى شيء كىػ اسع مشكػر في مػضع رفع باالبتجاء  ،ك ّإنسا جاز االبتجاء بو ىشا ّ
تاـ غيخ
يسا إالّ شيء  ،فيي اسع ّّ
الشفي  ،كذلظ ّ
السخاد  :ما جعَم ُو كخ ً
يسا  ،ك ُ
أف السعشى شيء جعَم ُو كخ ً

مترخؼ كفيو ضسيخ يخجع إلى "ما" كز ًيجا
مػصػؿ كال مػصػؼ كالفعل بعجىا فعل ماض غيخ
ّ
مفعػؿ بو كالجسمة في مػضع الخبخ(ٕٔ) كما ذكخناه مغ السعشى الػضيفي لػ"ما" التعجبية ىػ ما
ذىب إليو الخميل كسيبػيو كأغمب الشحػييغ كىشاؾ محىباف آخخاف في بياف السعشى الػضيفي ليا أكليسا

ذىب إليو األخفر األكسط (تٕ٘ٔىػ) كعميو جساعة مغ الكػفييغ إذ استبعج أف تكػف "ما" ىشا
 :ما َ
تاما غيخ استفياـ كال جداء  ،فاضصخب محىبو فييا  ،فالسذيػر عشو ّأنو ذكخ ّأنيا اسع مػصػؿ
اسسا ِّ
ً
بسعشى الحي في مػضع رفع مبتجأ كما بعجىا مغ جسمة صمتيا كالخبخ مححكؼ كتقجيخه الحي أحدغ

ألف فيو معشى الشفي
ز ًيجا شيء ؛ ك َّ
دبظ) فيػ اسع مبتجأ لع يؤت لو بخبخ ّ
(ح ُ
احتج لو متابعػه بقػليعَ :
مخًة يقػؿ" :ما" في التعجب بسعشى الحي
كنقل عغ األخفر أيزا ّأنو كاف َّ
 ،فكانت "ما" كحلظ (ٖٔ)ُ .
كمخة يقػؿ ىي السػصػفة إالّ ّأنو لع ُيؤت ليا برفة  ،كذلظ لسا أُريج ليا
 ،إالّ ّأنو لع ُي َ
ؤت ليا برمة ّ .

مغ اإلبياـ  ،كالفعل كما اتّرل بو في مػضع الخبخ (ٗٔ) .كما ذىب إليو األخفر مغ محىبو
السذيػر في كػف "ما" التعجبية اسسا مػصػال بسعشى الحي في مػضع رفع مبتجأ كما بعجىا مغ جسمة
رده بأكثخ مغ أمخ :األكؿ :ال يدػغ ححؼ الخبخ
ىي صمتيا كالخبخ مححكؼ كتقجيخه " شيء " يسكغ ّ
أحد َغ ز ًيجا  .الثاني :يشبغي أف يكػف
إالّ إذا كاف في الّمفع ما ّ
يجؿ عميو  ،كال دليل عميو في قػلشا :ما َ

دغ كنحػه ّإنسا يكػف
في الخبخ زيادة فائجة  ،كتقجيخه بػ "شيء" ىشا ال فائجة فيو ّ
؛ألنو معمػـ ّ
الح َ
أف ُ
اسسا مػصػالً
بذيء َ
أكجبو  ،لحا فقج أضسخ ما ىػ معمػـ فمع يكغ فيو فائجة  .األخيخ :إذا كانت "ما" ً

تػضح السػصػؿ  ،كىحا مغ التشاقس
خخجت عغ اإلبياـ السخاد في باب التعجب ؛لػجػد الرمة التي ّ
الحي ال يخفى (٘ٔ) .السحىب الثاني  :ما رآه ابغ درستػيو في "ما" ىحه مغ ّأنيا التي ُيدتفيع بيا في
ألف
قػلظ :ما تَرشع كما َ
أي في اإلبياـ ك ّإنسا كضع ىحا في التعجب ّ
عشجؾ  ،فيي بسشدلة مغ ك ّ
أحدغ ز ًيجا في
الحج السعخكؼ كخخج عغ العادة فقػلظ :ما
التعجب فيو إبياـ فيػ يكػف فيسا جاكز ّ
َ

رجل زيج إذا عشيت َّأنو رجل عطيع أك جميل  .كىحا ىػ محىب الفخاء مغ الكػفييغ
أي ُ
السعشى كقػلظّ :
بأف "ما"
أف أفعل بعجىا اسع حّقو أف يكػف مزافا إلى ما بعجه ( .)ٔٙكالقػؿ ّ
إالّ ّأنو ذىب إلى ّ
استفيامية بعيج ّّ
حدغ في جػابو صجؽ أك كحب كالستكّمع ال َيدأؿ
؛ألف
خبخ ََ ََ َََ محس َي ُ
التعجب َ
َ
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بأنو حدغ كلػ كانت "ما" استفيامية لع يدغ فييا
حدشا ك ّإنسا ُيخبخ ّ
السخاشب عغ الذيء الحي جعمو ً
ُ
ألف االستفياـ ليذ بخبخ .
صجؽ أك كحب ّ
مسا يدتتبع السػضع اإلعخابي لؤلداة
كقج يكػف الفارؽ الشحػي بيغ معشى كآخخ لؤلداة الػاحجة ً
ناتجا ّ
أف كبلِّ مغ
مغ إجخاء  ،فيكػف الححؼ ألحج حخكفيا قخيشة لمجاللة عمى ذلظ السعشى  ،فسغ السعخكؼ ّ
أف مغ الثابت عشج عمساء
الجخ  ،إالّ ّ
جخاف إذا ُسبقا بأحج حخكؼ ّ
(ما) االستفيامية ك(ما) السػصػلة ُي ّ
ِ
ِ
بلـ" كبقاء
جخىا بأحج حخكؼ ّ
الشحػ ححؼ ألف (ما) االستفيامية عشج ّ
يع" ك "ب َع " ك " َع َ
الجخ نحػ  ":ف َ
الجخ  ،كعّمل العمساء ححؼ األلف في
دليبل عمييا  ،كثبػتيا في (ما) السػصػلة عشج
الفتحة ً
ّ
أنت مغ
فيع َ
االستفيامية عشج ّ
جخىا لمتفخيق بيشيا كبيغ السػصػلة فميحا ُححفت في قػلو تعالى َ {:
ِ ِ ِ
خسميغ}[الشسل ]ٖ٘:ك{لِ َع تقػلػ َف ما ال تفعمػف}[الرف]ٕ:
الس َ
ذكخاىا}[الشازعات]ٖٗ:ك{فشاض َخة ب َع َيخج ُع ُ
ِ
ِ
ُندؿ
يسا أ َفزتُع فيو عحاب عطيع}[الشػر ]ٔٗ:ك{ُيؤمشػ َف بسا أ َ
كثبتت في قػلو تعالىَ{:ل َس َّد ُكع ف َ
رد الكدائي قػؿ
تثبت في االستفياـ  .ليحا ّ
إليظ}[البقخة ]ٗ:فكسا ال تُححؼ األلف في السػصػلة ال ُ
َ
كع ِج َب
السفدخيغ في قػلو تعالى {ِبسا َغَف َخ لي َرّبي}[يذّ ]ٕٚ:إنيا استفيامية ؛ لثبػت األلف فييا َ .
ّ
ِ
رده عمى مغ قاؿ في قػلو تعالى {:بسا
جػز كػنيا استفيامية مع ّ
ابغ ىذاـ مغ الدمخذخي إذ ّ
كرد ابغ ىذاـ
بأف إثبات األلف قميل شاذ ّ .
بأي شيء أغػيتَشي ّ ،
أغػيتَشي}[الحجخّ ]ٖٜ:
إف السعشىّ :
َ
ِ
ِ
ليع }[آؿ
أيزا قػؿ جساعة مغ
حسة مغ هللا ل َ
ً
ّ
شت ُ
السفدخيغ مشيع الفخخ الخازي في قػلو تعالىَ{:فبسا َر َ
أف خفس
فبأي رحسة ؛ كذلظ لثبػت األلف فييا  ،ك ّ
عسخاف ّ ]ٜٔ٘ :إنيا لبلستفياـ التعجبي  ،أي ّ :

انو بيسدة
(رحسة) حيشئح ال يتّجو ّ ،
السبجؿ مغ اسع االستفياـ يجب اقتخ ُ
ألنيا ال تكػف بجالً مغ (ما) إذ ُ
عت أخي اًخ أـ َشّاًخ)(. )ٔٚكقج تحتسل (ما) في بعس السػاضع أكثخ مغ معشى؛
صَش َ
االستفياـ نحػ (ما َ

فربل
تشبو عمساء الشحػ عمى ذلظ فعقج ابغ ىذاـ لحلظ
ً
لجّقة الفخكؽ الشحػية بيغ ىحه السعاني  ،كقج ّ
مقجمتيا
لكل كجو مغ كجػه السعشى ىحه قخائشو التي يدتشج إلييا كفي ّ
في كتابو السغشي( ، )ٔٛفكاف ّ

ألف معشى األداة في
السيسا ما يتعّمق بالدياؽ ؛ ّ
التػجيو اإلعخابي الحي ّ
تعزجه القخائغ األخخى ك ّ
الجسمة يسكغ فيسو مغ خبلؿ العبلقة الشحػية بيغ ىحه األداة كاأللفاظ األخخ  ،ففي قػلو تعالىُ{:قل
يكع أَالّ ت ِ ِ ِ
أف الػجو
ُّكع َعَم ُ
َتل ما َحَّخَـ َرب ُ
ُ
يئ ًَا}[األنعاـ ]ٔ٘ٔ:ذىب ابغ الذجخي إلى ّ
ذخُكػا بو َش َ
تَعاَلػا أ ُ
في (ما) أف تكػف خبخية بسعشى (اّلحي)  ،كىي في مػضع نرب بػ(أتُمػ) فيكػف السعشى عمى ىحا
،فحخَـ ربُّكع صمة ( .)ٜٔكتابعو في ذلظ أبػ
عميكع
حخَم ُو ربُّكع
َّ
أتل الحي َّ
ُ
عشجه :تَعاَلػا ُ
حياف(ت٘ٗٚىػ)(ٕٓ) ،كابغ ىذاـ(تٔٚٙىػ)(ٕٔ) ،كأجاز الدجاج(تٖٔٔىػ) أف تكػف (ما) ىشا
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ألف التبلكة
ػ(حخـ) كالجسمة مغ الفعل كالفاعل كالسفعػؿ محكيَّة بالتبلكة
ّ
استفيامية كىي مشرػبة ب ّ
يس ُو ،أـ ىحا
أي شيء َّ
أتل َّ
بسشدلة القػؿ ّ ،
كأنو قيل :تَعاَلػا ُ
حخـ ربُّكع عميكع  ،أىحا الحي َّادعيتُع تحخ َ
الحي جئتكع بتحخ ِ
يسو(ٕٕ) كيسكغ أف ندتطيخ الفخكؽ الشحػية بيغ الػجييغ بسا يأتي:
ُ
أف (ما) االستفيامية
(أتل) في حيغ ّ
ٔػ ّ
إف (ما) السػصػلة في الػجو األكؿ كانت معسػلة لمفعل ُ
تقجميا عمى عامميا .
(حخَـ)
الستأخخ عشيا كىحا ما ّبيشاه ً
ّ
آنفا مغ جػاز ّ
معسػلة لمفعل ّ
التغيخ الحاصل في العبلقات الشحػية بيغ السفخدات فالجانب الػضيفي الشحػي لؤلداة يقػـ بتشطيع
ٕػ ّ
العشاصخ الشحػية كتختيبيا داخل الجسمة فيشجع عغ ذلظ اختبلؼ في الجاللة ففي الػجو األكؿ اّلحي

حخـ) كىػ األصػب
تكػف فيو (ما) مػصػلة يكػف تعّمق (عميكع) عمى كجييغ  :األكؿ أف تتعّمق بػ( ّ
جيج
عشج ابغ الذجخي ّ
أتل) كىحا ّ
؛ألنو األقخب كىػ اختيار البرخييغ كالػجو اآلخخ  :أف تتعّمق بػ( ُ
حخـ رّبكع (ٖٕ).
ّ
أتل عميكع اّلحي ّ
ألنو األسبق كىػ اختيار الكػفييغ ،كالتقجيخ عمى ىحا الػجو يكػفُ :
أف اختيار
كاختيار البرخييغ مبشي كسا ىػ معخكؼ عمى تخجيح إعساؿ ثاني الستشازعيغ  ،في حيغ ّ
أما عمى الػجو اآلخخ اّلحي تكػف فيو (ما)
الكػفييغ مبشي عمى تخجيح إعساؿ أكؿ الستشازعيغ(ٕٗ)ّ .
(أتل) ليذ مغ أفعاؿ القمػب فبل تُعّمق .
(أتل)  ،كىػ ضعيف ؛ ّ
ألف ُ
استفيامية فيمدـ مشو أف تُعّمق ُ

بجال مغ (ما) عمى ّأنيا
شيئا} في مػضع نرب ً
ٖػ يجػز أف يكػف قػلو تعالى{:أالّ تُذخكػا بو ً
ف
السبجؿ مغ اسع االستفياـ يجب
مػصػلة ال استفيامية ؛ إذا لع يقتخ البجؿ بيسدة االستفياـ ،إذ ُ
شخ).
عت أخي اًخ أـ ّاً
اقتخانو بيسدة االستفياـ نحػ (:ما َ
صش َ
كقج يمتبذ معشى "ما" السػصػلة بػ"ما" السرجرية فبل يسكغ تحجيج السخاد إالّ بمحاظ السعشى الػضيفي

أف
لكل مشيسا كاّلحي ُيؤثّخ في العبلقات الشحػية بيغ األداة كاأللفاظ األ َ
ُخخ في الجسمة  ،ك ّإنسا ُيعخؼ ّ
ّ
"ما" مع الفعل بسعشى السرجر أك بسعشى الحي ّأنيا إذا كانت بسعشى السرجر لع تحتج إلى عائج يعػد

ألنيا ال
عمييا مغ صمتيا  ،ك ّإنسا ىي بسشدلة "أف" مع الفعل في قػلظ" :بمغشي أف خخَج زيج" كنحػه ّ
تحتاج إلى عائج يعػد عمييا مغ صمتيا فيي مع الفعل بتأكيل السرجر  ،كإذا كانت "ما" بسعشى

شعت " تخيج اّلحي
ص َ
(اّلحي) ُ
فبلبَّج مغ عائج يعػد عمييا مغ صمتيا  ،كذلظ إذا قمتَ ":بَم َغشي ما َ
شعت" تخيج السرجر أي:
":ب َ
ص َ
صَش َ
فثع ىاء ساقصة ،كالتقجيخ بمغشي ما صشعتَ ُو ،كإذا قمت َ
مغشي ما َ
عتّ ،
َ

ىاء(ٕ٘) .
بمغشي
ُ
صشيع َظ ،لع تُزسخ ً
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ُخخ في
كما ذكخناه آنفا في السعشى الػضيفي لؤلداة كأثخه في العبلقات الشحػية بيشيا كاأللفاظ األ َ
الجسمة يسكغ استطياره في بياف الفخكؽ الشحػية بيغ معاني األداة االسسية " َم ْغ " التي تكػف شخشية

"مغ" األكجو األربعة ،
كاستفيامية كمػصػلة  ،كنكخة مػصػفة  .ففي قػلشاَ :م ْغ ُيكخمشي أُكخمو تَ َ
حت ُ
سل َ
"مغ" مبتجأ
فإف ّ
قجرتيا شخشية جدمت الفعميغ بعجىا األكؿ عمى الذخط  ،كالثاني عمى الجػاب ك َ
قجرتيا استفيامية رفعت الفعل األكؿ بعجىا
خبخه الجسمة األكلى أك الثانية عمى خبلؼ في ذلظ  .كإف ّ
قجرتيا مػصػلة أك
كجدمت الثاني ّ
ألنو جػاب بغيخ الفاء ك" َمغ" مبتجأ خبخه الجسمة األكلى  .كإف ّ

"مغ" مبتجأ خبخه الجسمة الثانية ( .)ٕٙكقج يكػف الدياؽ الّمفطي
مػصػفة رفعت الفعميغ بعجىا كتكػف َ
"مغ" كنعشي بو ما ُيراحبيا مغ ألفاظ تختبط معيا بعبلقات
ىػ الحاكع كالفيرل بيغ معاني األداة َ

تأخخت عشيا ،فسعشى األداة أحيانا ال يسكغ تحجيجه إالّ بسبلحطة
أتقجمت ىحه األلفاظ عمييا أـ ّ
سػاء ّ
الش ِ
{ك ِم َغ َّ
آمَّشا باهلل}[البقخة ]ٛ:ذكخ الدمخذخي ّأنظ
اس َمغ َي ُ
قػؿ َ
األلفاظ السجاكرة ليا  ،ففي قػلو تعالى َ
إذا َّ
تعالى{:كمشيع اّلحيغ
"م ْغ " مػصػلة فيي مثل قػلو
قجرت "أؿ" في ّ
ُ
(الشاس) عمى ّأنيا لمعيج كانت َ
الش ِ
كأنو قيل :ك ِم َغ َّ
ُيؤذكف َّ
الشبي}[التػبة ]ٙٔ:كإف َّ
اس ناس
"مغ" مػصػفة ّ
قجرت "أؿ" لمجشذ كانت َ
ِ
السؤمشيغ رجاؿ}[األحداب )ٕٚ( ]ٕٖ:كرّجح أبػ البقاء
تعالى{:م َغ
يقػلػف كحا كقػلو
َ
ألف (اّلحي)
ك(يقػؿ) صفة ليا ،
العكبخي(تٙٔٙىػ) كػنيا مػصػفة
كضعف القػؿ ّ
بأنيا مػصػلة ؛ ّ
ّ
ُ
قػما بأعيانيع  ،كالسعشى ىاىشا عمى اإلبياـ( )ٕٛكأُجيب َّ
ُبي
بأنيا ندلت في عبج هللا بغ أ َّ
يتشاكؿ ً
كأصحابو(. )ٕٜ
الفخكؽ الشحػية بيغ (كع) االستفيامية كالخبخية
دراسة تصبيقية:
تػشئة:
(كع) مػضعيغ ،استفيامية  ،كخبخية  ،كىي بشػعييا كشاية عغ عجد
الشحاة عمى ّ
أجسع ّ
أف لػ ْ
الشحاة عقيب أبػاب العجد،
مبيع  ،تََقع عمى القميل مشو ،كالكثيخ ،كالػسط ؛ليحا أتى بيا عجد مغ ّ

فبلبُّج ََ ليا مغ تسييد  .كُذكخ ّ :أنيا في كمتا حالتييا ُّ
ألف
أشج
إبياما مغ اسع العجد؛ ّ
بي َس ًة ُ
كلكػنيا ُم َ
ً
(كع) مبيساف ،فافتقارىا إلى
نراً كال ّ
اسسو ّ
يجؿ عمى العجد ّ
يجؿ عمى جشذ السعجكد ،كاألمخاف في ْ
أشج ،كىي في كبل السػضعيغ اسع مبشي عمى الدكػف ؛كالجليل عمى اسسيتيا ،دخػؿ حخؼ
مسيد ّ
ّ
كيزاؼ إلييا  ،تقػؿ:
كع َند َ
ّ
كع ترشع كحا ،كتُزاؼ ُ
بكع َ
لت ،كإلى ْ
مخْر َت ،كعمى ْ
الجخ عمييا نحػْ :
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كيبجؿ مشيا االسع،
كع
كع َ
غبلما عشجؾُ ،
كي َ
ككع ر ُجل عشجؾُ ،
ُ
خبخ عشيا نحػ قػلظْ :
أنتْ ،
صاحب ْ
ً
ف
ف
كع رجبلً جاءؾ ،كتكػف مفعػلة
نحػ:
الزسيخ
إلييا
،كيعػد
ثبلثػ
أـ
عذخك
أ
لظ
ر
ا
ديشا
كع
ً
ْ
نحػْ :

أف الخبخية حخؼ
ضخ َ
بت(ٖٓ) .كال ُيمتفت إلى ما ُنقل عغ بعس الشحػييغ مغ ّ
:كع رجبلً َ
نحػ ْ
(ر َّب) التي لمتقميل؛ كذلظ لئلجساع الحاصل بيغ العمساء عمى اسسيتيا فزبلً عمى
لمتكثيخ في مقابمة ُ

؛إنسا ُيحكع عمى محّميا
مبشية أي :ال يطيخ فييا إعخاب ّ
كضػح األدّلة في ذلظ(ٖٔ) .كالقػؿ ّ
بأنيا ّ
:كع درىساً لظ ،في االستفيامية ،كقػلو
بالخفع كالشرب كالخفس ،فتقع في كمتا حالتييا مبتجأً نحػ ْ
ِ
ِ ِ
كع ككحا َغَمَب ْت ،كأجاز
تعالى{:كع م ْغ فَئة َقميمة َغَمَب ْت فَئ ًة كثيخًة}[البقخة]ٕٜٗ:في الخبخية ،فػ (لظ) ُ
خبخ ْ
ْ
رجل جاءني ،أف يكػف جاءني خب اًخ،كىػ رأي الشحػييغ جسيعيع ،كأف يكػف
كع
في
ػ)
ى
ٖٓٙ
العبجي(ت
ْ ُ
يعسل فيسا قبمو
كع مبتجأً فبل يعسل فييا مغ الشػاسخ إالّ ما
ُ
صف ًة أغشت عغ الخبخ(ٕٖ)،كإذا كانت ْ
إخػتَ َظَ ،كَك ْع عبجاً َعِم ْس َت ِممكاً ِلديج ،بخبلؼ ناسخ ال يعسل فيسا
ككع َ
ضَش َ
نحػَ :ك ْع َ
كاف إخػتُظْ ،
شت َ
كع تُخى
قبمو كػ (ما) ك َّ
إف كأخػاتيا(ٖٖ)،كذكخ أبػ عمي الفارسي
إعساؿ ال َ
َ
إلغاءهُ ،كمّثل بػْ :
ط ّغ فييا ك َ

إما لفعل
الحخكري َة ر ُجبلً ،بشرب الحخكرية عمى اإلعساؿ ،كرفعيا عمى اإللغاء(ٖٗ) .كتقع مفعػالً بوّ ،
كع مدكيغ
ككع رجاؿ
إما ّ
ُ
كع جدءاً قخ َ
متعج بحخؼ ّ
ُم َ
صحبت ،ك ّ
الجخ نحػ :عمى ْ
أت؟ ْ
تعّج بشفدو نحػْ :
قت ،كمزافاً إلييا نحػ:
كت ،كتقع ضخفاً
كع أسيخ َ
قت؟ أك ّ
ّ
فك ُ
ض َخ َ
ترج ُ
ترج َ
كع رجبلً َ
بت؟ كرَقَب َة ْ
غبلـ ْ
َ

بت
كك ْع يػـ
نحػَ :ك ْع ميبلً
سخت؟ َ
كع ضخَب ًة ضخ َ
ُ
َ
صست ،كمرج اًر نحػْ :
السبخد( ،)ٖٚكأبي عمي الفارسي(ّ )ٖٛأنيا
ُ
شعشت(ٖ٘) .كفي كبلـ سيبػيو(،)ٖٙك ّ

؟ككع شعشات
زيجاً
ْ
كيعشى
تكػف فاعبلًُ ،

ألنيا فاعمة في الرشاعة الشحػية(،)ٖٜفمع يخيجكا مغ
بو مغ ُ
ؾّ ،
جاء َ
حيث السعشى نحػْ :
كع رجل َ
يتقجـ عمى فعمو ،ك ّإنسا َعشػا الفاعل
ألف الفاعل عشجىع ال
ّ
الفاعل معشاه االصصبلحي؛ ّ
اّلمغػي(ٓٗ)،يقػؿ عبج القاىخ الجخجاني(تٔٗٚىػ) ":لع تكغ فاعم ًة لفطاً كمعشى ،ك ّإنسا يكػف ضسيخىا
ً
ابغ
عع
كز
).
ٔٗ
"(
اك
ػ
بأنو فاعل كال
جاءؾ ،فيكػف في جاء ضسيخ مخفػع ّ
ُ
فاعبلً ،تقػؿْ :
كع رجبلً َ
ِ
البج مغ
لظ
كصمت ،كذكخ ّأنو ّ
َ
ىذاـ الخزخاكي(تٙٗٙىػ) ّأنيا تكػف مفعػالً لو نحػ :ل َك ْع إكخاـ َ
نز عمى جػاز
حياف " كال نعمع أحجاً َّ
حخؼ العّمةّ ،
ألنو ال يححؼ إالّ في لفع السرجر(ٕٗ)،قاؿ أبػ ّ
)،أما عّمة بشائيا فدشخجئ الحجيث عشو عشج كبلمشا عمى الفخكؽ الشحػية؛ الختبلؼ
ذلظ غيخه "(ٖٗ ّ

(كع) ىل ىي مفخدة أـ مخّكبة ؟ فقج ذىب البرخيػف إلى ّأنيا
العّمة بيغ الشػعيغ .ك ُ
اختمف في نػع ْ
)،كندب ذلظ إلى الكدائي(،)ٗٙكإلى الكػفييغ
الفخاء بتخكيبيا(٘ٗ ُ
مفخدة ُكضعت لمعجد(ٗٗ)،كقاؿ ّ
ألف األصل ىػ اإلفخاد ،ك ّإنسا
حجة البرخييغ في ذلظ قائبلّ ":
عامتيع(.)ٗٚكذكخ ُ
ابغ األنباري ّ
ّ
تسدظ باألصل خخج عغ عيجة السصالبة بالجليل ،كمغ َع َجؿ عغ األصل افتقخ إلى
التخكيب فخع ،كمغ ّ
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أما الكػفيػف فقج
إقامة الجليل ،لعجكلو عغ األصل ،كاسترحاب الحاؿ أحج األدّلة السعتبخة "(ّ .)ٗٛ
ثع
تابعػا ّ
الفخاء صاحب الخأي األكؿ في القػؿ بتخكيبيا إذ يقػؿ بػّ ":أنيا (ما) ُكصمت مغ أكليا بكاؼّ ،
إف الكبلـ كثُخ بػ (كع) حتى ححفت األلف مغ آخخىا فد ّكشت ميسيا ؛ كسا قالػا ِ
قمت ذاؾ؟ كمعشاه:
:ل ْع َ
ّ
ْ
(ك َسا)،كالفخؽ عطيع بيغ األصل
أف أصميا َ
مت ذاؾ ،كلِسا ُق َ
لِ َع ُق َ
الفخاء ّ
مت ذاؾ "( .)ٜٗفعمى رأي ّ
ك(كع) بشػعييا مغ حيث السعشى ،فميذ ىشاؾ مغ تقارب في السعشى بيغ السػاضع كّميا التي
السدعػـ
ْ

(كع)(ٓ٘) ليحا ،كفزبلً عمى ما ذكخه ابغ األنباري مغ عّمة ،يبجك
ذكخىا العمساء لػ (كسا) ك مػضعي ْ
أف القػؿ ببداشتيا كإفخادىا ىػ الخاجح.
لي ّ

ٔػ السعشى الػضيفي:ػ
(كم) االستفهامية:ـ
ْ
).أما السعجكد
فاالستفيامية " لعجد مبيع عشج الستكّمع ،معمػـ في ّ
ضشو عشج السخاشب "(ٔ٘ ّ
حجىا سيبػيو(تٓٔٛىػ)
فيػ مجيػؿ عشج السخاشب فمحا أُحتيج إلى التسييد
السبيغ لمسعجكد ،كقج ّ
ّ
الحخؼ
كىػ
كع غبلماً لظ؟ تخيج :أعذخكف غبلماً
ُ
السدتفيع بو بسشدلة كيف كأيغ "(ٕ٘) فقػلظْ :
بقػلوُ ":
ُ
أيغ عبج هللا؟ فسعشاه :أفي مػضع كحا أك في مػضع كحا؟ فػيي بيحا
أـ ثبلثػف ،كسا ّأنظ إذا قمتَ :
ِ
يفدخ جشذ ما َيدأؿ عشو فيقػؿ :كع
السعشى تدتجعي جػاباً  .كذكخ سيبػيو ّ
السدتَفيع بيا أف ّ
أف عمى ُ

أما الصخيقة األكلى فمو أف يكتفي بحكخ العجد
درىساً أك ديشا اًر لظ؟ كلمسدؤكؿ شخيقتاف في اإلجابةّ :
ىسا،
مسا ىػ أسساء ّ
فيقػؿ :عذخكف ،أك ما شاء ّ
لعجة كاألخخى :أف يحكخ السعجكد فيقػؿ :عذخكف در ً

فتعسل(كع) في الجرَىع عسل العذخيغ في الجرىع (ٖ٘) كقج أكضح سيبػيو كمغ جاء بعجه مغ العمساء
ألنو
(كع) االستفيامية إذا أُعسمت فيسا بعجىا فيي بسشدلة اسع
مشػف قج عسل فيسا بعجه ّ
ّ
ّ
مترخؼ ّ
أف ْ
ليذ مغ صفتو ،كال محسػالً عمى ما ُحسل عميو ،كذلظ االسع (عذخكف) كما أشبييا نحػ ثبلثيغ
كأربعيغ ،فقػلظ :كع غبلماً لظ ،تخيج بو :أعذخكف غبلماً أـ ثبلثػف ،كما أشبو ذلظ(ٗ٘) .كإذا أُبجؿ

لتزسشيا معشى االستفياـ  ،كليحا ُيقاؿ:
مشيا أُعيج مع البجؿ ىسدة االستفياـ
ّ

خبخهُ عشج
(كع) في مػضع رفع باالبتجاء ،ك(ماُلظ) ُ
َك ْع درىساً ماُلظ أثبلثػف أ َْـ أربعػف ،فػ ْ
(كع)،ك(أـ) عاشفة كفييا معشى االستفياـ
سيبػيو(٘٘)كعشج األخفر بالعكذ .ك " أعذخكف " بجؿ مغ ْ

كتدسى معادلة اليسدة .ك(ثبلثػف) معصػؼ عمى (عذخكف)( .)٘ٙكالتسثيل بألفاظ العقػد ال يعشي
ّ
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االقترار عمى ىحه األعجاد ك ّإنسا يذسل األعجاد مغ أحج عذخ إلى تدع كتدعيغ ،كإنسا آثخكا عذخيغ
كما أشبييا لخّفة ذلظ كثقل السخّكب(. )٘ٚ
ألنيسا غيخ
مشػف ،قج ذىبت مشو الحخكة كسا ذىبت مغ إ ْذ؛ ّ
(كع)االستفيامية مػضع اسع ّ
فسػضع ْ
ف
ىع
متس ّكشيغ في الكبلـ ّ
.ألنظ لػ قمتْ :
ىع لظ ،لع يجد؛ كسا لع يجد في قػلظ :عذخك الجر َ
كع الجر َ
البلـ ،كصيخكه إلى الػاحج ،كححفػا ِ
(مغ)
الجراىع
،كلكشيع ححفػا األلف ك ّ
ّ
ّ
،ألنيع ّإنسا أرادكا عذخيغ مغ َ
ّ
،إنسا أرادكا كع مغ الجراىع لظ(.)٘ٛ
ىسا لظ ّ
استخفافا ،فكحلظ ْ
كع في قػلظ :كع در ً
كع عبجاً ستذتخيو()ٜ٘
كيدتفيع بيا عغ السدتقبل ّ
ُ
ألف االستفياـ لتعييغ السجيػؿ فيجػزْ :
يرح
(كع) االستفيامية ّأنو ال يجػز العصف عمييا بػ (ال) الشافية ،فبل
ّ
كاألصل في السعشى الػضيفي لػ ْ

ألف االستفياـ ضخب مغ اإلنذاء ليذ لو كاقع خارجي،
ىسا عشجؾ ال ثبلثة كال أربعة؛ ّ
القػؿْ :
كع در ً
ألنيا تشفي عغ الثاني ما ثََب َت لؤلكؿ ،كلع يثبت
أف العصف بػ (ال) الشافية ال يكػف إالّ بعج مػجب؛ ّ
كّ

حج
(كع) االستفيامية كاف إعخاب ما بعجىا عمى ّ
شيء في االستفياـ(ٓ .)ٙكإذا كقعت (إالّ) بعج ْ
كع ثبلث ًة
جخ؛ ّ
ألف االستفياـ ُي َبجؿ مشو ،كقج مّثل ّ
(كع) مغ رفع أك نرب أك ّ
السبخد لحلظ بػْ :
إعخاب ْ
كع ،كثبلثتاف بجؿ مغ
ستَّة إالَّ ثبلثتاف
؛ألنيا تسييد ،كتخفع (ستَّة ّ
،فتشرب ثبلث ًة ّ
ُ
)؛ألنيا خبخ ْ
:كع ماُلظ إالّ
(كع)(ٔ.)ٙكقج يدتفاد مغ (إالّ) معشى التحقيخ كالتقميل إذا كقعت في خبخىا ،نحػ قػلظ ْ
ْ
(كع)،كال يجػز أف يكػف ما بعج (إالّ) بجالً مغ
عذخكف ،فيكػف إعخاب ما دخمت عميو عمى ّ
حج إعخاب ْ
(كع) إلبياميا ،كإلرادة إيزاحيا بالبجؿ ،كيكػف
خبخ(كع) كال مغ ّ
مفدخىا لبيانيسا ،بل ُيبجؿ مغ ْ
ْ
االستفياـ بسعشى الشفي؛ إلفادتو معشى التقميل ،كقػلظ :ىل الجنيا إالّ شيء فاف ،أي :ما الجنيا(ٕ.)ٙ

(كع) الخبخية:ػ
ْ
(كع) الخبخية فيي " لعجد ُمبيع عشج السخاشب كرّبسا يعخفو الستكّمع "(ٖ )ٙككحلظ جشذ
ّ
أما ْ
يبيغ جشذ السخاد ،كأصميا االستفياـ،
السعجكد فيػ مجيػؿ أيزاً عشج السخاشب ،فتحتاج إلى تسييد ّ

بالسبيع ليذخح ما ُيدأؿ عشو ،كليذ األصل في اإلخبار اإلبياـ كلحلظ كاف في
كاالستفياـ يكػف ُ
ليجؿ عمى ّأنيا ُمخخجة
الخبخية شيء مغ أحكاـ االستفياـّ ،
كأنيع تخكػا عمييا بعس أحكاـ االستفياـ ّ

ألف الست ّكمع بيا ُمخِبخ(٘ )ٙكذكخ أبػ حياف(ت٘ٗٚىػ)
عشو إلى الخبخ(ٗ )ٙكىي ال تدتجعي جػ ًابا ّ
السبخد كمغ جاء بعجه مغ
كمغ بعجه ابغ عقيل(تٜٚٙى ّ
ػ)أف القػؿ بجاللتيا عمى التكثيخ ىػ محىب ّ

يشز عمى ذلظ ك ّإنسا تابع سيبػيو في كػنيا بسعشى ُر ّب ،كذكخ ّأنو
الشحاة( )ٙٙكالرحيح ّ
السبخد لع ّ
أف ّ
ّ
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إذا قمتُ :ر َّب ر ُجل رأيتو لع ِ
أما
تعغ كاحجاً( )ٙٚكضاىخ كبلمو في ىحا الدياؽ ّأنيا لمتقميل كالتكثيخّ ،
نز كثيخ مشيع عمى ّأنيا لمتكثيخ(،)ٙٛخبلفاً ألبي بكخ بغ
مغ جاء بعجه مغ العمساء فقج ّ

كخ َّب ،كقاال ّإنو محىب
شاىخ(ت٘ٓٛىػ) كتمسيحه ابغ خخكؼ(تٜٙٓىػ) فقج زعسا ّأنيا لمتقميل كالتكثيخ ُ
(كع) الخبخية عمى
السذكل َق ْ
رخ ْ
سيبػيو كالكدائي(تٜٔٛىػ)(،)ٜٙكعّمل صاحب كتاب كذف ُ

جؿ عمى ّأنيا لمتكثيخ غمبة استعساليا في مقاـ
التكثيخ؛ ّ
كر َّب لمتقميل(ٓ،)ٚكما ي ّ
ألنيا نقيس ُر َّب ُ
السفدخكف (ٔ )ٚكقػلو
االفتخار كالتعطيع ،كىػ ما يػحي بو كركدىا في آي الحكخ الحكيع ،ك ّأيجه
ّ
َ ِ
بياتا
جشات كعيػف}[الجخاف]ٕ٘:كقػلو
َ
ْسشا ً
مغ ّ
تعالى{:ك ْع تَ َخكػا ْ
جاءىا َبأ ُ
تعالى{:كك ْع م ْغ َقخَية أىمكشاىا َف َ
ِ
ألف ماىي فيو
سسيت بحلظ ّ
ُ
أكىع قائمػف}[األعخاؼ ]ٗ:كتدسيتيا بالخبخية مغ الخبخ قديع اإلنذاءّ ،
خبخ مدػؽ لئلعبلـ بالكثخة محتسل لمرجؽ كالكحب(ٕ. )ٚقاؿ ابغ يعير(تٖٗٙىػ) " :ك ّإنسا أُخخجت
العجة "(ٖ.)ٚ
إلى الخبخ لمحاجة إلى السبالغة في تكثيخ ّ

كل معجكد ،كثي اًخ كاف أك
(كع) الخبخية اسع مفخد مح ّكخ مػضػع لمكثخةّ ،
يعب ُخ بو عغ ّ
فػ ْ
(كل) في
قميبلً ،مؤنثاً أك محك اًخ ،فيعػد إليو الزسيخ عمى الّمفع ّ
مخًة ،كعمى السعشى أخخى ،فيػ بسشدلة ّ
ِ
ِ
القيامة
يػـ
حسل
ُ
ّأنو ُي ُ
الزسيخ عمى لفطو كعمى معشاه ،فالّمفع كقػلو تعالى{:ككّم ُيع آتيو َ
ِ
كع الخبخية
فخداً}[مخيع،]ٜ٘:كالسعشى كقػلو
ُ
تعالى{:كك ّّل أتػهُ داخ ِخيغ}[الشسل،]ٛٚ:فإذا عاد الزسيخ إلى ْ
كع رجل
مغ جسمة بعجىا ،جاز أف يعػد نط اًخ إلى الّمفع ،كجاز أف يعػد حسبلً عمى السعشى ،فتقػؿْ :

جاءؾ ،فتُفخد الزسيخ كتح ّكخه حسبلً عمى الّمفع ،كلػ قمت :جاءاؾ بمفع التثشية ،كجاؤكؾ بمفع الجسع،
َ
كع امخأة جاءؾ عمى
لجاز أف ّ
تخد الزسيخ تارةً إلى الّمفع كتارةً إلى السعشى ،ككحلظ في السؤنث تقػؿْ :
الّمفع ،كجاءتظ ،كجاءتاؾ ،كجئشظ ،عمى السعشى .قاؿ تعالى{:كَكع ِمغ ممِظ في الدساك ِ
ات ال تُغشي
ََ
َ ْ ْ َ
شفاعتُ ُيع َش ْيئاً}[الشجع ]ٕٙ:فجسع الزسيخ نط اًخ إلى السعشى ،كلػ ُحسل عمى الّمفع لقاؿ :شفاعتُ ُو(ٗ.)ٚ
يجخ
(كع) في الخبخ بسشدلة اسع
أما مشدلتيا فقج ذكخ سيبػيو ّ
مشػفّ ،
ّ
يترخؼ في الكبلـ غيخ ّ
ّ
أف ْ
ألف التشػيغ ذىب كدخل فيسا
ما بعجه إذا أُسقط التشػيغ ،كذلظ االسع نحػ مائ
نجخ الجرىع ّ
تي درىع ،فا ّ
َ ْ
أف
:كع ُغبلـ لظ قج ذىب(٘.)ٚك ّ
البج مغ اإلشارة إلى ّ
قبمو .كذكخ ّ
أف معشاىا معشى ُ
(ر َّب)،كذلظ قػلظ ْ
كع
ألنو خبخ كالخبخ ال
السبجؿ مشيا ال يقتخف بيسدة االستفياـ؛ ّ
ّ
يتزسغ معشى االستفياـ ،تقػؿْ :
االسع ُ
(كع) في االستفياـ قج عػممت معاممة عذخيغ
رجاؿ في الجار خسدػف بل ستّػف( . )ٚٙكإذا كانت ْ
تجخ ىحه الحخكؼ ما
تجخ ما بعجىا كسا ّ
كما أشبييا فقج ُجعمت في الخبخ بسشدلة ثبلثة إلى العذخةّ ،
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السترخفة التي ىي
مشػف ،كسا جاز في االسساء
ّ
بعجىا ،لحا جاز فييا أف تكػف بسشدلة اسع غيخ ّ
لمعجد(.)ٚٚ
كر َّب حخؼ ،كالجليل
(ر َّب) في السعشى اقتزى أف تذاركيا فيسا تعسل فيو ،إالّ ّ
كع اسع ُ
كاقتخانيا بػ ُ
أف ْ
أفزل
(كع) كلػ قالتُ :ر َّب رجل
كع رجل
عميو ّ
ُ
ُ
أفزل مشظ ،تجعل (أفزل) خبخ ْ
أف العخب تقػؿْ :

مشظ فبل يكػف
.فأما ما أنذجه بعزيع مغ قػؿ الذاعخ:
ألنيا
(ر َّب) ّ
ُ
أفزل خب اًخ لػ ُ
ُ
حخؼ خفس(ّ )ٚٛ
فإف قتمظ ْلع َي ُك ْغ
ْ
إف يقتمػؾ ّ

عار()ٜٚ
كر َّب قتل ُ
عا اًر عميظ ُ

(ر َّب) إذ ىػ في مػضع رفع باالبتجاء كدخل
عار  .أك خبخ عغ مجخكر ُ
فعمى إضسار (ىػ) أي :ىػ ُ
استجؿ بو عمى
حجة لسغ
جخ ىػ كالدائج .كأكثخىع يشذجه
عميو
ُ
ُ
عار)(ٓ )ٛفبل ّ
حخؼ ّ
ّ
(كبعس َقتل ُ

كع غمساف
اسسيتيا .ك ّأنيا
ّ
تختز بالدمغ الساضي كػ ُ
(ر َّب) بجامع التكثيخ فييا ،فميحا ال يجػزْ :
سأممكيع ،كسا ال يجػز ُر َّب غمساف سأممكيعَّ ،
حجهُ،
ألف التكثيخ كالتقميل ّإنسا يكػناف فيسا ُعخؼ ّ
صح
(كع) الخبخية أف ُيعصف عمييا بػ (ال)،فقج ّ
كالسدتقبل مجيػؿ )ٛٔ(.كقج أجاز السعشى الػضيفي لػ ْ
ألف السعشى :كثيخ مغ الخجاؿ قج أتاني ال ىحا العجد
كع رجل قج أتاني ال رجل كال رجبلف؛ ّ
أف تقػؿْ :
ألنو استثشاء مغ مػجب ،كال يجػز
بل أكثخ مشو(ٕ .)ٛكإذا كقعت (إالّ) بعجىا كاف السدتثشى مشرػباً؛ ّ
كع غمساف جاؤكني إالّ ز ًيجا(ٖ.)ٛ
البجؿ في السػجب ،فيقاؿْ :

(كع):ػ
ٕػ عّمة بشاء ْ
(كع) بحالتييا ،االستفيامية
قج ذكخنا فيسا ّ
تقجـ مغ البحث اتّفاؽ أغمب العمساء عمى ّ
أف ْ
ألف أصل البشاء عمى الػقف(ٗ،)ٛكيبجك
كبشيت عمى الػقف ّ
كالخبخية ،اسع بديط مبشي عمى الدكػفُ ،
َّ
تؤديانو مغ معشى كضيفي ،كإف كاف مرجر
كل مشيسا يعػد لسا ّ
أف االختبلؼ الحاصل بيغ عّمة بشاء ّ
العّمة كاحجاً كىػ مذابية الحخؼ في السعشى .

(كع) االستفيامية:ػ
ْ
تزسشيا معشى حخفو كىػ ىسدة
(كع) االستفيامية فالحي أكجب بشاءىا في االستفياـ
ّ
ّ
أما ْ
ف
ف
(كع)
ت
فأغش
،
ثبلثػ
أـ
لظ
ا
غبلم
:أعذخك
معشاه
لظ،
ا
غبلم
كع
فقػلظ:
مػقعو،
ككقػعيا
االستفياـ،
ً
ْ
ْ
ً
عغ ىسدة االستفياـ كما بعجىا مغ العجد(٘،)ٛكيجػز أف ُيعّمل بشاؤىا بسذابيتيا الحخؼ في الػضع
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أف
قخرناه مغ رجػع العّمة في بشائيا إلى السعشى الػضيفي ،كيبجك لي ّ
عسا ّ
كالجسػد( )ٛٙكىحا خارج ّ
لرحة نيابة ىسدة االستفياـ عشيا في السعشى كالسػضع.
األكؿ ىػ األرجح؛
ّ
(كم) الخبرية:ـ
ْ
ألنيا بمفع
أما القػؿ األكؿ :فقج ُبشيت ّ
(كع) الخبخية ففييا أربعة أقػاؿّ :
ّ
أما العّمة في بشاء ْ
االستفيامية ،فذابيت أختيا لفط ًا كمعشى ،إذ ىي لعجد مبيع كاالستفيامية( .)ٛٚالقػؿ الثاني :كقػعيا
ً
أف
ىشا
ة
ع
زار
بالس
اد
خ
الس
ك
كبشائيا،
شيت
فب
الخبخ
في
كع
ا
عتي
فزار
كر َّب حخؼ
ّ
َ
ُ
في الخبخ مػقع ُر َّب ُ
ْ
ُ
ككل جشذ فيو قميل ككثيخ ،فيسا شخيكاف لحلظ(،)ٛٛكقيل:
ككع في الخبخ لتكثيخهّ ،
ُر ّب لتقميل الجشذْ ،

(ر َّب) لمسباىاة كاالفتخار كسا َّ
ممكت)،ك ّإنسا تُخيج
(كع ُغبلـ
ُ
ّ
ألف ُ
(كع) كحلظ ،كذلظ نحػ قػلظْ :
أف ْ
ِ
ممكت(.)ٜٛالقػؿ الثالث :ما نقمو رضي الجيغ االستخاباذي (تٙٛٙىػ) عغ ابغ
الغمساف
:كثي اًخ مغ
ُ

لتزسشيا معشى اإلنذاء الحي ىػ بالحخكؼ غالباً،
(كع) الخبخية ىػ
الحاجب(تٙٗٙىػ) مغ ّ
ّ
أف بشاء ْ
تزسغ الحخؼ(ٓ.)ٜ
كيسدة االستفياـ كحخؼ التحزيس كغيخ ذلظ ،فأشبيت ما
ّ
كع خبخية ،كالكبلـ الخبخي ىػ "
كرّبسا بخز إشكاؿ حػؿ ىحا القػؿ لمسشافاة بيغ اإلنذاء كالخبخ؛ َف ْ
ِ
كبلمو
الستكّمع ّ
أف لو خارجاً مػجػداً في أحج األزمشة مصابقاً لسا تكّمع بو ،فإف شابقو ّ
سسي ُ
الحي يقرج ُ
البج
صجقاً كإالّ فكحباً ،كاإلنذائي ما ال يقرج الستكّمع بو ذلظ "(ٔ )ٜكالكبلـ
(كع) الخبخية ّ
ّ
السرجر بػ ْ

لقيت رجبلً.
كع رجل لقيتُو،
فيرح أف ُيقاؿ :ما ُ
ّ
فيو مغ أف يقرج الستكّمع مصابقتو لمخارج نحػْ :
(كع) في االستكثار ،كال
كقج حاكؿ رضي الجيغ االستخاباذي دفع ىحا اإلشكاؿ ّ
بأف معشى اإلنذاء في ْ

أف لمسعشى خارجاً ،بل ىػ السػ ِجج لو بكبلمو ،كإف قرج َّ
يقرج الستكّم ُع َّ
أف في الخارج كثخًة ،ال
صح أف
استكثا اًر ،فبل
يرح أف ُيقاؿ لو :كحبتّ ،
فإنظ ما استكثخت الّمقاء ،كسا لػ قاؿ :ما أكثخىعّ ،
ّ

بت مغ كثختيع(ٕ . )ٜكال يخفى ما في ىحا الكبلـ
ُيقاؿ :ليدػا بكثيخيغ ،كلع
تعج ُ
ّ
يرح أف ُيقاؿ :ما ّ
مغ تكّمف نابع مغ أثخ السشصق في بياف العمل .القػؿ األخيخُ :ندب إلى الذمػبيغ (تٗ٘ٙىػ) مغ
ألنو ال ُيعخؼ
ّأنيا ُبشيت
كرّدهُ ابغ ىذاـ (تٔٚٙىػ) ّ
لتزسشيا معشى الكثخة الحي كاف حّقو أف يػضعَ .
ّ
ز ّسغ
ألحج ،كال نطيخ لو في كبلميع ،كالقياس ال يعصيوّ ،
ألف التزسيغ فخع الػجػد ،فسا لع يػجج ال تُ َ

أف القػؿ الثاني مغ بيغ ىحه
كمسة معشاه كمثل ىحا يأتي في اسع اإلشارة (ٖ .)ٜكالحي يبجك لي ّ
األقػاؿ ىػ الخاجح؛ لػقػعيا مػقع ُر َّب في الخبخ كمزارعتيا ليا مغ حيث السعشى الػضيفي ُفبشيت
لبشائيا.
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(كع):ػ
ٖػ ترجيخ ْ

ك(كع) الخبخية
(كع) االستفيامية
ّ
ْ
عج العمساء لدكـ ترجيخ (ك ْع) مغ السػاضع السذتخكة بيغ ْ
الجخ ،فتقػؿ :بكع رجبلً
فكل مشيسا لو صجر الكبلـ ،فبل يعسل فييسا ما قبميسا إالّ السزاؼ كحخؼ ّ

مخرت،
(كع) في مػضع مخفػظ بحخؼ الجخ ،ككحلظ قػلظ في الخبخية :بكع رجل
ُ
َ
مخرت ،فتكػف ْ
كمثاؿ اإلضافة قػلظ:
كع رجبلً
غبلـ ْ
َ
مت (ٗ،)ٜقيل بذخط أف يكػف االسع السزاؼ إلييا معسػالً لسا بعجىا،
كع فاضل َّ
حر ُ
ضخ َ
كعمع ْ
بتَ ،
أقاـ أك
مت ،كىحا يقتزي أف ال يجػز
فإف غبلماً معسػؿ لزخبت ،كعمع معسػؿ َّ
لحر ُ
ّ
غبلـ ْ
كع رُجل َ
َ
أتاؾ ،كال غبلـ كع رجبلً دخل في م ِ
ش ُو بعس أصحابشا ،كال
ط َش َخ َ
مك َظ ،قاؿ أبػ حّياف " :كىحا الذخ ُ
َ
َ
َ ْ
ُ
بأف
كع كالسزاؼ إلييا"(٘ ،)ٜكعّممػا الترجيخ في االستفياميةّ ،
أرى ىحا إالّ جائ اًد ،كال فخؽ بيغ ْ

(ر َّب) التي تمدـ الرجر
أما الخبخية فمدمت الرجر حسبلً عمى ُ
االستفياـ لو صجر الكبلـّ ،
باإلجساع(. )ٜٙ
فبل خبلؼ في ترجيخ االستفيامية لبياف أمخىا ،لكػف االستفياـ لو صجر الكبلـ ،عمى ّأنو قج

قبزت
جاء في االستفيامية تقجيع العامل عمييا معصػفة عشج االستثبات ،حيث كرد مغ كبلميع:
َ
قبزت عذخيغ كحا ككحا(.)ٜٚ
ككع؟ في استثبات قائل:
ُ
عذخيغ ْ
أف بعس العخب
أف األخفر األكسط (تٕ٘ٔىػ) قج خالف العمساء في ترجيخ الخبخية فدعع ّ
إالّ ّ
كع غبلـ
يقجـ العامل عمييا فبل تمدـ الرجر؛ ّ
ّ
ألنيا في معشى (كثيخ)،كىػ ال يمدـ الرجر ،فإذا قمتْ ":

ممكت " ك" كثيخ " ال تمدـ الرجر ،فكحلظ ما في معشاه ،كجعل
ممكت " فسعشاه " كثيخ مغ الغمساف
ُ
ُ
فككت كثي اًخ
كع غبلـ ،كسا جاز
ذلظ لغ ًة ،كىػ جػاز أف ال
ّ
ُ
كع عافَ ،ك َمَم ُ
تترجر فتقػؿَ :ف َك ُ
كت ْ
كت ْ
مغ الع ِ
ِ
صخب في القياس عمييا ،فقيل ىي مغ
كممكت كثي اًخ مغ
شاة،
الغمساف ،إالّ ّأنيا لغة قميمة ،كاض ُ
ُ
ُ

القّمة بحيث ال يقاس عمييا ،كقيل ُيقاس،
(ي ْي ِج)
ّ
(كع) فاعبل بػ َ
الفخاء عمييا إعخاب ْ
كرده
كنقل ذلظ عغ ابغ عرفػر(ٓٓٔ) ّ
ُ

كصحح القياس عمييا عجد مغ العمساء َّ
ألنيا لغة( )ٜٛكبشى
ّ
ِ
كع أىمكشا}[الدججة)ٜٜ(]ٕٙ:
في قػلو تعالى{:أ ََكَل ْع ييج َل ُيع ْ
(كع) ليا الرجارة ،كجعل قػؿ ابغ عرفػر
ابغ ىذاـ؛ ّ
ألف ْ

خخج كبلـ هللا سبحانو عمى ىحه المغة،
:إف ذلظ جاء عمى لغة رديئة حكاىا األخفر ،خصأً
ّ
عطيسا؛ إذ ّ
ً
إنسا ىػ ضسيخ اسع هللا سبحانو ،أك ضسيخ العمع ،أك اليجى السجلػؿ عميو
كذكخ ابغ ىذاـ ّ
أف الفاعل ّ

استجؿ بتخخيج
أف الشقل في ذلظ عغ ابغ عرفػر لع يكغ دقيًقا ،إذ رّبسا ّ
بالفعل(ٔٓٔ).كيبجك لي ّ
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الفخاء لآلية الكخيسة السحكػرة آنفاً عمى حكاية األخفر ىحه المغة ،ففي شخح جسل الدّجاجي البغ
ّ
(كع) الخبخية صجر الكبلـ،
لدكـ
عجـ
في
األخفر
محىب
نقل
أف
فبعج
عع،
الد
ليحا
تفشيج
عرفػر
ْ

ألف العخب لع ُيدسع مشيا إالّ أف ُيجعل صج اًر
كع غبلـ
َ
كإجازتو "ك َ
ممكت" قاؿ ":كىحا فاسج ّ
أنت ْ
(كع) الخبخية لغ ًة ،كىػ ال يشبػ عغ الحكؽ في االستعساؿ
"(ٕٓٔ) .كإذا كاف جػاز تقجيع العامل عمى ْ
الذائع في الكبلـ ،بجاللة األمثمة السحكػرة عمى ذلظ ،كترحيح عجد مغ العمساء القياس عمى ىحه

الفخاء عمييا في تخخيج اآلية السحكػرة آنفا ،كاعتسادىا في تػجيو آية أخخى
المغة ،فزبلً عمى اعتساد ّ
مانعا مغ القياس عمى ىحه المغة كإف كانت قميمة كسا ذكخ
في كتابو معاني القخآف(ٖٓٔ) فبل أرى ً

العمساء ذلظ.

تسييد(كع):ػ
ٗػ
ْ
السبيغ لمسعجكد ،كقج اختمف تسييد
(كع) بشػعييا اسع لعجد مبيع ،فيفتقخ إلى التسييد
ِّ
ْ
االستفيامية عشو في الخبخية ،مغ حيث اإلعخاب ،كاإلفخاد كالجسع ،كجػاز الححؼ ،كسيتع بياف ذلظ
معد از بأقػاؿ العمساء ،مع ذكخ الخبلفات إف كججت.
ّ
(كم)االستفهامية:ـ
ْ
أحج
ذكخنا فيسا ّ
مشػف ،أك فيو نػف ،نحػ َ
تقجـ مغ البحث ّ
(كع) االستفيامية بسشدلة عجد ّ
أف ْ
ِ
دع كتدعيغ ،فإذا
َع َذخ ،كعذخيغ ،كثبلثيغ ،إلى غيخ ذلظ مغ األعجاد السحرػرة َ
بأح َج َع َذخ إلى ت َ
فدخت ذلظ العجد جئت بػاحج مشكػر،
كع ماُلظّ ،
(كع) سؤاؿ عغ عجد ،فإف ّ
ألف ْ
سألت عغ عجد قمتْ :

فتعسل(كع) فيسا بعجىا
ىسا لظ.
ْ
فتشربو عمى التسييد فتقػؿْ :
ىسا ماُلظ ،كسا تقػؿ :أعذخكف در ً
كع در ً
يحدغ أف تعسل
مشػنة
كسا َع ِسمت ىحه األعجاد فيسا بعجىاّ ،
فكحلظ(كع)عجد ّ
ألنيا أعجاد ّ
ْ
مشػف ،فكل ما ُ
ألف حكسيسا كاحج ،فاألصل في ىحه األعجاد الحخكة كالتشػيغ،
ػ(كع) أيزا؛ ّ
حد َغ ل ْ
فيو ىحه األعجادُ ،
(كع) بتقجيخ التشػيغ كسا ُيشرب ما بعج ىحه األعجاد
ك ّإنسا سقصا لسكاف البشاء ،فكحلظ ُنرب ما بعج ْ

)؛ألنو لع
جخه مصمقاً(٘ٓٔ ّ
الشحاة كال يجػز ّ
بتقجيخ التشػيغ(ٗٓٔ)،لحا َفَشرب تسييدىا كاجب عشج بعس ّ
كع االستفيامية
ُيدسع إالّ كحلظ ،فالعّمة في ذلظ الدساع ،قالو الجماميشي (تٖٚٙىػ)(،)ٔٓٙأك ّ
ألف ْ
مسيد
مسيدىا كنرب
ّ
كسسيده ،أك ّ
ألف ّ
ّ
فأشب َو ََ ََ ََت العجد السخّكب فأفخد ّ
مقجرة بعجد مقخكف باستفياـ َ
الشحاة
العجد الػسط الحي ىػ مغ أحج عذخ إلى السائة كحلظ فحسمت عميو( .)ٔٓٚكذىب عجد مغ ّ
الفخاء،
إلى ّ
جخه مصمقاً حسبلً عمى الخبخية ،كذىب إليو ّ
أف نربو ليذ بػاجب ،بل يجػز ّ
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)ك َح َس َل عميو
كالدجاج(تٖٔٔىػ)،كابغ ّ
الدخاج (تٖٔٙىػ)()ٔٓٛكأبػ عمي الفارسي(تٖٚٚىػ)(َ ٜٔٓ
أكثخىع قػؿ الفخزدؽ(ٓٔٔ):
ُ
كع َع َّسة َل َظ يا َجخ ُيخ َكخالة
ْ

عمي ِعذاري
فجعاء قج َحَمَبت َّ
َ

ِ
مششي فقج
كغ َيخج َ
عساتظ كخاالتظ اّلبلتي ّ
بشاء عمى ّأنيا استفيامية ،استفياـ تي ّكع :أي :أخبخني بعجد ّ
ً
(كع)(ٔٔٔ) .كأجازه ابغ
لفع
عمى
بل
حس
الزسيخ
أفخد
ك
حمبت،
قج
ه
خ
خب
مبتجأ،
)
(كع
ػ
ف
كعميو
و،
نديت
ً
ْ
ْ
ممكت "
كع غبلـ
َ
ر َخهُ عمى ضخكرة شعخ ،أك نادر كبلـ ،كمّثل بػ " ْ
عرفػر بذخط فيع السعشى ،كَق َ
قاؿ ":كال يجػز في ىحا التسييد إالّ عمى اإلفخاد "(ٕٔٔ) .كنفى الدجاجي(تٖٖٜىػ) ذلظ؛ فبل يجػز
عشجه حسل االستفيامية عمى الخبخية كال حسل الخبخية عمى االستفيامية(ٖٔٔ) .كأجاز البرخيػف
عمى ُقبح جخه بػ ِ
جخ ،يجعمػنو دليبلً عمى
(مغ) مزسخة ،بذخط أف ّ
(كع) حخؼ ّ
ّ
يتقجـ عمى ْ
ِ
ِ
بكع مغ درىع ،إالّ ّأنيسا ال يجتسعاف
اشتخ ََ ْي َت َ
كع درىع َ
ثػب َظ " يخيجكف ْ
(مغ)،كيححفػنيا ،نحػ ":ب ْ

الفخاء أيزا(٘ٔٔ) كحيشئح يجػز في التسييد كجياف:
(ٗٔٔ) كىػ محىب ّ

الشرب كىػ األجػد كاألكثخ ،كالجخ خبلفاً لبعزيع ،كىػ بػ ِ
(مغ) مزسخة كجػباً( )ٔٔٙقاؿ سيبػيو:
ّ
ِ
عامة
لقياس
"كسألتُ ُو ػ يعشي الخميل ػ عغ قػلو :عمى َك ْع جحع بيتُظ ّّ
ُ
مبشي؟ فقاؿ :ا ُ
الشرب كىػ قػؿ ّ
فإنيع أرادكا معشى ِم ْغَّ ،
فأما الحيغ َجُّخكا َّ
تخفيفا عمى اّلمداف ،كصارت
كلكشيع ححفػىا ىيشا
ً
الشاسّ .
(عمى) ِعػضا مشيا "(.)ٔٔٚكصحح ذلظ ابغ عرفػر؛ ألف ِ
العػض قج ال يقع مػقع ما ُعّػض مشو،
ّ
ً
ّ
ألنيا عػض مغ الياء في "زناديق" كلع تقع مػقعيا(.)ٔٔٛكذىب الدجاج إلى
نحػ التاء في "زنادقة" ّ
أف جخ التسييد ىشا ّإنسا ىػ بإضافة (كع) إليو ال بػ ِ
)؛كرده ابغ خخكؼ(تٜٙٓىػ)
(مغ) مزسخة(ّ ٜٔٔ
ّ ّ
ْ
مسيده ،فكحلظ ما كاف بسشدلتو(ٕٓٔ)
العجد
ّ
(كع) بسشدلة عجد ّ
مخكب ،ك ُ
ّ
الجخ في ّ
السخكب ال يعسل ّ
ألف ْ

الجخ عمييا ،كلػ كاف عمى اإلضافة لع
كضعَفو ابغ عقيل(تٜٚٙىػ)اللتداميع حيشئح دخػؿ حخؼ ّ
ّ
ف
ألنيا بسشدلة عجد ال يكػ ذلظ فيو(ٕٔٔ).
ُيمتدـ ذلظ ،ك ّ
(كع) االستفيامية بػ (غيخ)،ك(مثل)،ك(أفعل مغ)،جػا از حدشاً ،كنقل ىحا الجػاز
كأجاز سيبػيو تسييد ْ
كل ىحا
غيخهُ لظُّ ،
ككع َ
ككع خي اًخ مشو لظْ ،
كع مثَم ُو لظْ ،
عغ يػنذ بغ حبيب أيزاً ،قاؿ " :كتقػؿْ :

بكع
كع َ
غيخهُ مثَم ُو لظ ،انترب غيخ ْ
جائد حدغ؛ ألنو يجػز بعج عذخيغ فيسا زعع يػنذ .تقػؿ ْ
ِ
ز مشو في
الفخاء السشع ،إذ َم ْش ُع ذلظ َن ّّ
كانترب السثل ألنو صف ًة لو"(ٕٕٔ) .كمقتزى محىب ّ
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(كع) في مػضع مبتجأ ك(لظ) الخبخ ،كغيخه كمثمو يشترباف
العذخيغ(ٖٕٔ).فعمى محىب سيبػيو تكػف ْ
ألنيسا نكختاف كإف كانا مزافيغ ،ككحلظ خي اًخ نكخة كإف قاربت السعخفة(ٕٗٔ).
بكع ّ
كع غمساناً لظ ،كسا
ّ
كع غبلماً جاءؾ ،كال يجػز ْ
أما إفخاد التسييد ىشا فػاجب عشج البرخييغ ،تقػؿْ :
ِ
ِ
ألنظ
كع غمساناً لظّ ،
ال يجػز عذخكف دراى َع َ
لظ ،يقػؿ سيبػيو ":كلع ُيجد يػنذ كالخميل رحسيسا هللا ْ
ِ
بيزا ،كعميظ راقػد خبلِّ ،فإف أردت ىحا السعشى
لظ إال عمى كجو لظ مائة ً
ال تقػؿ :عذخك َف ثياباً َ
كع غمساناً لظ؛ ألنو قبيح أف تقػؿ :عبجهللا قائساً فييا ،كسا ُقبح
كع لظ غمساناً ،كيقبح أف تقػؿْ :
قمتْ :
مذبَّو مغ العجد بسا ي ِ
شر ُب ما
ألنو َ
أف تقػؿ :قائساً فييا زيج "(ٕ٘ٔ)،كعّمل ابغ عرفػر مجيئو مفخداّ ،
َ
بعجه ،كالحي ِ
يشر ُب ما بعجه مغ العجد ال يكػف تسييده إالّ مفخدا(.)ٕٔٙ

كص ِّحح محىب
كأجاز الكػفيػف جسعو،
كع عبيجاً
َ
ّ
فرح عمى محىبيع أف تقػؿْ :
ممكت(ُ .)ٕٔٚ
كع نفد ًا
جسيػر البرخييغ ،فسا جاء خبلؼ ذلظ ُيحسل عمى الحاؿ ،كيجعل التسييد مححكفا ،أيْ :
ممكت حالة كػنيع عبيجاً ،أي مسمػكيغ(.)ٕٔٛكال يخفى ما في ىحا التأكيل مغ تكّمف تأباه الدميقة
َ
العخبية ،فسحىب الكػفييغ في ىحا سائغ كمقبػؿ ،إذا كاف التسييد مشرػبا كالقخيشة كاضحة في كػف

السخاد ىػ االستفياـ .
كع
كع لظ غمساناً " عشج سيبػيو كجسيػر البرخييغ إلمكاف حسمو عمى الحاليةُ ،
كقبح " ْ
ك ّإنسا جاز " ْ
تزسغ معشى الفعل دكف
تتقجـ عمى عامميا السعشػي(،)ٕٜٔكىػ ما
ألف الحاؿ عشجىع ال ّ
غمساناً لظ " ّ
ّ
حخكفو :كأسساء اإلشارة ،كحخكؼ التسشي ،كالتذبيو ،كالطخؼ كالجار كالسجخكر ،إالّ عمى رأي األخفر

األكسط (تٕ٘ٔىػ)في تجػيد تقجيع الحاؿ عمى عامميا السعشػي(ٖٓٔ).

كع ِغمساناً لظ ؟إذا أردت
كذىب األخفر إلى جػاز جسعو إف كاف الدؤاؿ عغ الجساعات ،نحػْ :
كع االستفيامية ال
حياف ":كإلى ىحا َجَش َح ُ
أصشافاً مغ الغمساف(ٖٔٔ) ،يقػؿ أبػ ّ
بعس أصحابشا ،قاؿْ :

فأما أف يكػف الدؤاؿ
تَُف َّدخ بالجسعّ ،إنسا يكػف ذلظ بذخط أف يكػف الدؤاؿ بيا عغ عجد األشخاصّ ،
ككع
كع جسعاً مغ الخجاؿْ ،
:كع رجاالً عشجؾ ،تخيجْ :
بيا عغ الجساعات ،فيدػغ تسييدىا بالجسع فتقػؿ ْ

أف مغ أصحابو مغ أجاز عمى
الب ّ
َب ّ
ط عشجؾ"(ٕٖٔ) كذكخ أيزا ّ
كع صشفاً مغ َ
صاً عشجؾ ،تخيجْ :
لظ ،ك أَعذخكف ثبلثة لظ(ٖٖٔ).
كع ثبلث ًة َ
محىب األخفر أف تقػؿْ :
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بتقجـ ذكخه أك
(كع) االستفيامية إذا كاف في السػضع
إما ّ
ّ
مايجؿ عميوّ ،
كيجػز ححؼ تسييد ْ
كع درىساً أك ديشا اًر ماُلظ ،كال يجػز في مالظ إالّ الخفع
كع ماُلظ ،كالسخادْ :
دليل حاؿ ،كذلظ نحػ قػلظْ :

السسيد لمعمع بسكانو ككضػح
كع السبتجأ ،كماُلظ الخبخ ،كجاز ححؼ
ّ
ككع الخبخ ،أك ْ
عمى االبتجاءْ ،
أمخه(ٖٗٔ) قاؿ تعالى{:قاؿ ِ
ِ ِ
كع يػماً أقستع
قائل
ُ
َ
كع َلبَ ْثتُع}[الكيف]ٜٔ:كالسعشىْ :
مشي ْعْ :
(كع) ضخفاً "( )ٖٔٙكىػ السدتفاد مغ
تسييد
كاف
إذا
ىحا
غ
"كيحد
عرفػر:
نائسيغ(ٖ٘ٔ) قاؿ ابغ
ْ
ُ
عبج هللا عشجؾ ،فكع ضخؼ مغ
كع ُ
كع ُ
عبج هللا ماكث...كإذا قمتْ :
أمثمة سيبػيو حيث يقػؿ ":كإذا قمتْ :
كع
ألنو ليذ مشيا .ك
عبج هللا تفدي اًخ لؤلياـ ّ
يػما ُ
األياـ ،كليذ يكػف ُ
ُ
عبج هللا ماكث ،أك ْ
التفديخْ :
كع ً

عبج هللا
:كع رجبلً
ضخب ُ
عبج هللا عشجؾُ ،
شي اًخ ُ
َ
فعبج هللا يخ ُ
تفع باالبتجاء ،كسا ارتفع بالفعل حيغ قمت ْ
كحسل عمى ذلظ قػؿ الفخزدؽ:
"(ُ .)ٖٔٚ
كع َع َّسة لظ يا جخ ُيخ كخالة
ْ

عمي ِعذارِي
فجعاء قج َحَمَب ْت َّ
َ

كع يػم ًا
كع َّ
في ركاية مغ رفع َّ
العسة ،قاؿ ّ
(كع) عمى الدماف فقمتْ :
عسة ،أكقعت ْ
السبخد ":كإف قمت ْ
عمي ِع ِ
مخًة كنحػ ذلظ")ٖٔٛ(.
ككع َّ
َّ
عسة لظ كخالة قج حمبت َّ
ذاريْ ،
كم الخبرية:ـ
ْ
يجخ ما بعجه في
ذكخنا فيسا ّ
ا(كع) في الخبخ بسشدلة اسع مشرخؼ ّ
تقجـ مغ البحث ّأنيع جعمػ ْ
الكبلـ إذا أسقط التشػيغ مشو ،نحػ :مائة درىع ،كمائتي ديشار ،كذكخنا تعميل سيبػيو ذلظ؛ حيث جعميا
عج
تجخ ىحه األعجاد ما بعجىا ،لحا مغ العمساء مغ ّ
تجخ ما بعجىا كسا ّ
بسشدلة ثبلثة إلى العذخةّ ،
ألنيا لمتكثيخ أبجاً ،كالعخب أبجاً إنسا
تسييدىا كاجب الخفس()ٖٜٔ؛كعّمل ابغ عرفػر الخفس بيا ّ

تكثّخ

بالسائة كاأللف ،كتسييد

السائة كاأللف مخفػض،

فكحلظ كاف تسييد

الخبخية

كل مزاؼ بالسزاؼ إليو ،فإذا كقعت
)،كخفزو
مخفػضاً(ٓٗٔ
ُ
بإضافة(كع) إليو ،عامم ًة فيو ،عسل ّ
ْ
تعالى{:كَك ْع
بعجىا(مغ) كذلظ كثيخ في االستعساؿ ،فيي لع تخد في القخآف الكخيع إالّ كحلظ نحػ قػلو
َ
ِ
مقجرة بػ
ِم ْغ َقخَية}[األعخاؼٗ:
مشػنة في التقجيخ ،كاإلضافة فييا ّ
].كقػلو{:كَك ْع م ْغ َممظ}[الشجع]ٕٙ:كانت ّ
َ
ِ
فكأنظ قمت :كثيخ مغ
كع قخية َ
كك ْع ممظّ ،
(م ْغ) عمى ّ
باب ساجّ ،
حج قػليعُ :
كجب ُة صػؼ ،فإذا قمت ْ
القخى ،ككثيخ مغ السبلئكة ،فإف أضيخت ِ
كع(ٔٗٔ) .
(م ْغ) كاف
ُ
العسل ليا دكف ْ
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مسيدىا مخفػض بػ (مغ) عمى كل حاؿ،
عامتيع ،إلى ّ
أف ّ
كذىب ّ
الفخاء ،كقيل ىػ محىب الكػفييغ ّ
قجر(ٕٗٔ) فيي
(ر ّب) كتُ ّ
فإف أضيختيا فيي الخافزة ،كإف لع تطيخىا فيي مخادة ّ
مقجرة ،كسا تُححؼ ُ
ِ
(كع) الخبخية ،كداللة الحاؿ
ّ
مشػنة عشجىع أبجاً ،كعّممػا إضسار (مغ) بعجىا بكثخة دخػليا عمى تسييد ْ
استجؿ عمى ذلظ
و
أن
كخ
ذ
ك
الخميل،
إلى
(مغ)
ادة
ر
إ
عمى
)
(كع
بعج
ة
خ
الشك
جخ
دب
)،كن
ٖٗٔ
ذلظ(
عمى
ُ ّ
ُ
ّ
ّ
ْ

بقػؿ األعذى(ٗٗٔ):

ِ
ساخخ
كع ضاحظ مغ ذا كمغ
ْ
ِ
ضعف إضسار الجار
كع ِمغ ضاحظ ،فمحلظ عصف عميو بػ (مغ) فقاؿ :كمغ
ساخخ ،إالّ ّأنو ّ
أراد ْ
ِ
)؛ألنو قج عخؼ مػضعيا ككثُخ استعساليا
(كع ّ
كإعسالو مغ دكف عػض ،كعّمل جػاز إضسار (مغ) بعج ْ
كع مغ ضاحظ؛ لتػافقيسا
فيو(٘ٗٔ)ُ .
كع ضاحظ ،معاممة ْ
كرَّد استجاللو ببيت األعذى بجػاز معاممة ْ

كيؤيج اإلضافة مشع ِّ
جخه عشج انفرالو في الشثخ( .)ٔٗٙكمدألة
في السعشى ،فعصف مع ْ
مغ كحلظّ ،
ححؼ الجار كبقاء عسمو ذكخىا سيبػيو عغ الخميل (ت٘ٔٚىػ) مغ أنو زعع في قػليعِ :
اله أبػؾ،
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
كلقيتو ِ
الجار كاأللف كاّلبلـ تخفيفا عمى
كلكشيع ححفػا
أمذّ ،إنسا ىػ عمىّ :لِل أبػؾ ،كلقيتُ ُو
باألمذّ ،
ُ
ّ
الجار،
ألف السجخكر داخل في
جارّ ،
ّ
كل ّ
المداف( )ٔٗٚكذكخ سيبػيو ّأنو ال يجػز اإلضسار في ّ
ألف الخافس ال ُيزسخ؛
السبخد بعيجاً؛ ّ
فرا ار عشجىع بسشدلة حخؼ كاحج ،لحلظ فيػ قبيح( )ٔٗٛكجعمو ّ

كضعفو ابغ يعير لمدبب نفدو(ٓ٘ٔ)،إالّ ّأنو قج ُيزسخ
إذ كاف كما بعجه بسشدلة شيء كاحج()ٜٔٗ
ّ
كقػى سيبػيو
كيححؼ فيسا كثُخ مغ كبلميع؛ ّ
ُ
ألنيع إلى تخفيف ما أكثخكا استعسالو أحػج (ٔ٘ٔ) ّ
جيج(ٕ٘ٔ).
التفديخ األكؿ
في(كع) الخبخيةّ ،
ألنو ال ُيحسل عمى االضصخار كالذاذ إذا كاف لو كجو ّ
ْ

(كع) الخبخية فيسا بعجىا كسا ُيعسمػنيا في االستفياـ،
كذكخ سيبػيو ّ
أف ناساً مغ العخب ُيعسمػف ْ
فيو(ر َّب) إالّ ّأنيا
مشػف ،كأ ّكج ّأنيا تعسل في ىحا السػضع في جسيع ما عسَمت
فيشربػف بيا ّ
ُ
كأنيا اسع ّ

ألنظ لػ قمت:
مشػنةَّ ،
مشػنة كغيخ مشػنة سػاءّ ،
تشرب؛ ّ
ثع ّبيغ ّ
أف معشاىا ّ
ألنيا ّ

أف كثي اخ مغ العخب ُيشذج قػؿ الفخزدؽ كمشيع
ثبلثة أثػاباً ،كاف معشاه معشى ثبلث ُة أثػاب ،كذكخ ّ
الفخزدؽ نفدو كالبيت لو:
لظ يا جخ ُيخ كخال ًة
كع َّ
عس ًة َ
ْ

عمي ِعذارِي
جعاء قج َح َسَمت َّ
َف َ
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كقيج بعس الشحاة ذلظ بزخكرة
عسة عمى ّأنيا تسييد(ٖ٘ٔ)،كالشرب بيا لغة تسيسية(ٗ٘ٔ) ّ
بشرب ّ
السبخد كأبي عمي الفارسي جػاز
أف يكػف تسييدىا مفخداً(٘٘ٔ)،كاستطيخ بعزيع مغ كبلـ سيبػيو ك ّ

كع غبلماً ممكت ،كذىب إليو الديخافي(تٖٙٛىػ)،كمشعو أبػ عمي الذمػبيغ
نربو مع الجسع فتقػؿْ :
بأنيا قميمة(،)ٔ٘ٚ
ككصفت ىحه اّلمغة ّ
(ت٘ٗٙى ّ
ػ)؛ألف التسييد يمدمو اإلفخاد إالّ فيسا استثشي(ُ )ٔ٘ٙ
ألف
كجعل ابغ عرفػر محىب الدجاجي في عجـ تجػيد َح ْسل الخبخية عمى االستفيامية فاسجاً؛ ّ
سيبػيو حكى نربيا مغ غيخ فرل حسبلً عمى االستفيامية(.)ٔ٘ٛ
كسسيد العجد
مسيده
كاألكثخ في
تسييد(كع) الخبخية أف يكػف مفخداً(ّ ٜٔ٘
ّ
(كع) لمتكثيخ ،فرار ّ
)؛ألف ْ
ْ
كع غمساف
الكثيخ ،كىػ السائة كاأللف(ٓ )ٔٙكأجاز ّ
السبخد كعجد مغ العمساء أف يكػف جسعاً؛ نحػْ :

ألنيا
ألنيا بسشدلة ثبلثة أثػاب كنحػه مغ العجد ،ك ّ
ككع ثياب قج لبدت(ٔ )ٔٙكعّمموّ :
قج رأيتْ ،
ِ
(ر َّب)،كىسا يقعاف عمى الجساعة ،ككقػعيا عمى الػاحج في معشى الجساعة(ٕ،)ٔٙكعّممو ابغ
مزارعة ُ

السزاؼ مشو ما ُيزاؼ إلى جسع نحػ ثبلثة أثػاب ،كمشو
يعير ّ
ألنيا في تقجيخ عجد مزاؼ ك ُ
العجد ُ
ما ُيزاؼ إلى كاحج نحػ مائة ديشار ،فكحلظ كاف تسييد الخبخية مفخداً كجسعاً(ٖ )ٔٙكذىب إليو ابغ
كع رجاؿ جاؤكؾ ،كسا يقاؿ:
اء لو مجخى الزخبيغ نحػْ :
عرفػر(ٗ )ٔٙفاستُعسل بالػجييغ إجخ ً
ككع امخأة جاءتظ ،كسا يقاؿ :مائة امخأة جاءتظ(٘،)ٔٙكقاؿ رضي الجيغ
عذخة رجاؿ جاؤكؾْ ،

فجػزكا جسع
(كع) فيػ كشاية عغ العجد الكثيخ ،كليذ برخيح فيوّ ،
االستخاباذي (تٙٛٙىػ)":ك ّ
أما ْ
مسيده ،ترخيحاً بالكثخة "(.)ٔٙٙكمغ الذػاىج عمى مجيئو جسعاً ما ذكخه ابغ عرفػر مغ قػؿ
ّ
الذاعخ(:)ٔٙٚ

مك ُي ُع
باد ُم ُ
كع ممػؾ َ
ْ

كنعيع سػقة بادكا
َ

كقػؿ اآلخخ(:)ٔٙٛ
كع دكف سمسى َفَمػات ِ
بيج
ْ َ

م ِ
شزَية لمبازؿ القيجكِد
ُ

أحدغ مغ الجسع( )ٜٔٙكقيل :ىػ األفرح(ٓ،)ٔٚكأبمغ في السعشى مغ
كع الخبخية
ُ
كاإلفخاد في تسييد ْ
:كع جساعة مغ
الجسع ،حتى ّادعى بعزيع ّ
فكع رجاؿ ،عمى معشى ْ
أف الجسع عمى ّنية معشى الػاحجْ ،
صجقػني(ٔ.)ٔٚكنقل بعس الشحػييغ
كع قػـ ّ
الخجاؿ ،كدخل في السفخد ما ّ
يؤدي معشى الجسع نحػْ :
ّّ
نز صخيح في ذلظ ،كال أرى
أف ىشاؾ مغ زعع ّ
ّ
أف الجسع في تسييدىا شاذ(ٕ،)ٔٚكلع أعثخ عمى ّ
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(كع)كشاية عغ التكثيخ ،فأرادكا اإلفراح عغ ذلظ بالترخيح ،فجاؤكا
ّ
مدػغاً لػصفو بالذحكذ ؛فػ ْ
أف
ال
)،إ
ٖٔٚ
(
االستفيامية
)
(كع
في
غ
حد
كسا
ية
خ
الخب
)
تسييد(كع
ححؼ
غ
يحد
ال
ك
.
ا
جسع
ىا
د
بسسي
ً
ّ ّ
ّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ؽ
مسيد
بيغ
ذلظ
في
فخ
ال
و
أن
يقتزي
التدييل
في
مالظ
ابغ
كبلـ
أف
إلى
ذىب
عقيل
ابغ
ّ
ّ
نز
االستفيامية
ّ
ككع عشجؾ ضارب زيجاً(ٗ،)ٔٚكىشاؾ مغ ّ
كع قج أتاني زيجْ ،
كمسيد الخبخية ،فشقػؿْ :
بأف الخبخية مزافة كححؼ السزاؼ إليو كتبقية السزاؼ
عمى مشع ححفو(٘ )ٔٚكعّمل السانعػف ذلظ ّ

قبيح ،فبل ُيقترخ عمى مزاؼ دكف مزاؼ إليو ،فبل يقاؿ في :عشجي ثبلثة أبػاب :عشجي ثبلثة،
)،كصخح ضياء الجيغ بغ العمج الستػفى بعج(٘ٗٙىػ) كابغ
كع غمساف(ٔٚٙ
ّ
كع لظ ،أيْ :
كحا ال يقاؿْ :
يقجر مشرػباً(.)ٔٚٛ
مسيد الخبخية(،)ٔٚٚكقيل يقبح ححفو إالّ أف ّ
عرفػر بجػاز ححؼ ّ

يقجر
كلع أجج َمغ ذكخ رأي
الستقجميغ مغ العمساء في ذلظ،إذ أشار سيبػيو إلى جػاز ححفو بعج أف ّ
ّ
مشرػباً ،فبعج أف أكرد قػؿ القصامي(:)ٜٔٚ
مشي ُع فزبلً عمى عجـ
كع ناَلشي ُ
ْ

ِ
اإلقتار أحتَ ِس ُل
أكاد مغ
إذ ال ُ

كع
فجع َل َك ِع السخَار التي نالو فييا الفزل ،فارتفع
شاء رَف َع َ
ُ
الفزل بشالشي ،فرار كقػلظْ :
قاؿ " :كإف َ
السخار التي أتاه فييا ،كليذ زيج مغ ِ
قج أتاني زيج ،فديج فاعل ككع مفعػؿ فييا ،كىي ِ
السخار "(ٓ)ٔٛ
ُ
ْ
يقجره مشرػباً فالتقجيخ
مسيد الخبخية بعج أف ّ
يجػز ححؼ ّ
فػاضح مغ كبلمو ّأنو ّ
استجؿ لو ببيت الفخزدؽ:
كع ّ
مخًة "،كجعل ذلظ لغ ًة لبعس العخب ك ّ
عشجه " ْ
عسة لظ يا جخ ُيخ كخالة
كع ّ
ْ

جعاء قج َحَمَبت َعَم َّي ِعذارِي
َف َ

(لظ)،ك(كع) ضخفية ،كتسييدىا مححكؼ
"عسة" عمى ّأنو مبتجأ كإف كاف نكخة لكػنو قج ُكصف بػ
بخفع ّ
ْ
عمي
كع َّ
حمبت ِعذاري َّ
كع م اخ اًرّ ،
تقجيخه ّ
مخًة قج َ
كأنو قاؿْ :
مخًة ،قاؿ سيبػيو في بياف ذلظ " :فجعل ْ
عساتُظ "(ٔ.)ٔٛ
ّ
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(كم) وتمييزها:ـ
5ـ الفصل بين ْ
كم االستفهامية:ـ
ْ
كمسيدىا ىػ األصل كاألقػى ،كاألحدغ أف ال ُيفرل بيشيا
(كع) االستفيامية
ّ
االتراؿ بيغ ْ
أح َج عذخ إلى ِتدع كتدعيغ ،كال يجػز
كبيشو(ّٕ ٔٛ
مشػف أك فيو نػف ،مغ نحػ َ
)؛ألنيا بسشدلة عجد ّ

الفرل بيغ ىحه األعجاد كتسييدىا ،فالعجد كالسعجكد ككمسة كاحجة ،كقيل لزعف عسل العذخيغ كنحػىا

تقػ ّقػتو ،فبل يجػز أف تقػؿ فييا :عذخكف
فيسا بعجىا؛ ّ
ألنيا عسمت عمى التذبيو باسع الفاعل كلع َ
عذ َخ لظ غبلماً إالّ في ضخكرة الذعخ كقػلو:
لظ جاري ًة ،كال خسد َة َ
عمى ّأنشي بعج ما قج مزى

ِ
ثبلثػ َف
لميجخ حػالً كسيبل (ٖ)ٔٛ

أف العمساء أجازكا
حيث فرل بيغ العجد " ثبلثػف " كتسييده بالجار كالسجخكر لمزخكرة(ٗ،)ٔٛإالّ ّ
(كع) االستفيامية في سعة الكبلـ جػا از حدشاً ،قاؿ سيبػيو ":كزعع َّ
كع درىساً لظ ،أقػى مغ
أف ْ
ذلظ مع ْ

كلكشيا جازت في
أف قػلظ :العذخكف لظ درىساً فييا ُقبحّ ،
كع لظ درىساً ،كإف كانت عخبية جيجة .كذلظ ّ
ْ
كع اختيا ار لمدكميا الرجر ،بخبلؼ نطيخىا مغ األعجاد
كع جػا اًز حدشاً "(٘ )ٔٛك ّإنسا فرل في ْ
ْ
عػضا مغ ذلظ الترخؼ الحي سمبتو( .)ٔٛٙكقج
السسيدة بسشرػب ،فجعل ىحا القجر مغ الترخؼ
َّ
ً
نز سيبػيو السحكػر آنفاً ،إذ
ّ
حجد العمساء الفاصل بالطخؼ كالجار كالسجخكر ،كىػ السدتفاد مغ ّ
(كع) أف تفرل بيشيا كبيغ ما عسمت فيو
فرل بالجار كالسجخكر ،كقاؿ ّ
السبخد ":إالّ َّأنو يجػز لظ في ْ
ِ
ِ
تو
ككع عشجؾ جاري ًة ،ك ّإنسا جاز ذلظ فييا ّ
ألنو ُجعل ع َػضاً لسا ُمش َع ُ
كع لظ غبلماًْ ،
بالطخؼ فتقػؿْ :
مغ ُّ
التسكغ "(.)ٔٛٚفسّثل لمفرل بالطخؼ كالجار كالسجخكر.
ككع رجبلً أتاؾ أقػى
كع ماُلظ درىساً(،)ٔٛٛكبالجسمة ،قاؿ سيبػيوْ " :
كقج ُيفرل بالخبخ ،فتقػؿْ :
ككع ىيشا مفعػلة
ضخ َ
ككع رجبلً ضخ َ
كع َ
بت رجبلًْ ،
بت ،أقػى مغ ْ
ككع ىيشا فاعمةْ .
كع أتاؾ رجبلًْ ،
مغ ْ
"(.)ٜٔٛ
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كم الخبرية:ػ
ْ
تبيغ لي ّأنو ال خبلؼ
مغ خبلؿ استقخاء أقػاؿ عجد مغ العمساء ،كما نقمو عجد آخخ مشيعّ ،
أف خبلفيع تخّكد حػؿ جيتيغ:
كع الخبخية كتسييدىا ،كلكغ ضيخ ّ
بيغ العمساء في جػاز الفرل بيغ ْ
بيغ(كع) الخبخية كتسييدىا ،كاألخخى :في الحكع اإلعخابي
األكلى :بيغ اإلشبلؽ كالتقييج في الفرل
ْ

الفرل بالطخؼ
كشعخ ،إذا كاف
ًا
نثخ
لمسسيد  .فقج ُنقل عغ الكػفييغ أنيع أشمقػا الجػاز في الفرل ًا
ّ
ُ
ككع في الجار غبلـ(ٓ )ٜٔكمغ نقل
كالجار كالسجخكر مع بقاء التسييد
ً
كع عشجؾ رجلْ ،
مجخكرا ،نحػْ :
رأي الكػفييغ في ىحه السدألة لع يحكخ َمغ ِمغ الكػفييغ ذىب إلى ىحا كال عداه إلى كاحج مغ

كمغ ندب الخأي نفدو في ىحه السدألة إلى يػنذ بغ حبيب(تٕٔٛىػ) فبل دليل
مرشفاتيعَ ،
رخ الفرل عمى الذعخ ،بذخط أف يكػف الفاصل مغ الطخؼ
لجيو(ٔ )ٜٔككحلظ مغ َندب إليو ّأنو َق َ
مقيج
أف الفرل عشج يػنذ بغ حبيب َّ
كالسجخكر ناقريغ فبل دليل لجيو أيزاً(ٕ،)ٜٔإذ نقل سيبػيو ّ
يحجد سيبػيو إف كاف ذلظ في مصمق الكبلـ أـ
بسا ال يتع بو الكبلـ مغ الطخؼ كالجار كالسجخكر ،كلع ّ
أف يػنذ يجيد ذلظ في مصمق الكبلـ ،كىػ ما أ ّكجه
مقرػر عمى الذعخ فقط ،كلكغ ُيمحع مغ كبلمو ّ
رضي الجيغ االستخاباذي(ٖ.)ٜٔيقػؿ سيبػيو" :كمغ قاؿ:كع بيا رجل مراب فمع ي ِ
باؿ القبح قاؿ :ال
ْ
احتج
الي َجي بيا لظ ،قػؿ يػنذ .ك ّ
َي َجي بيا لظ ...ك ّ
كع بيا رجل مراب ،كتخؾ الشػف في َ
الجخ في ْ

كع بيا رجل )ٜٔٗ("....فيػ ُيجيد الفرل إذا كاف الطخؼ
ّ
بأف الكبلـ ال يدتغشي إذا قمتْ :
)،كنقل
ككع اليػـ جائع جاءني ،كمشعو إذا كاف تاماً(ُ٘ ٜٔ
كع بظ مأخػذ أتانيْ ،
كالسجخكر ناقراً ،نحػ ْ
بأف العخب ال
عشو ّأنو قاؿ :إذا فرمت بالطخؼ التاـ يكػف خب اًخّ ،
كرَّد ّ
فكأنظ فرمت بالخبخ(ُ ،)ٜٔٙ

تفخؽ بيغ الطخؼ التاـ كالشاقز في الفرل(.)ٜٔٚكالسخاد بالشاقز :ىػ غيخ السدتقخ كاألمثمة
ّ
عبخ عشو بعجـ
فإف الطخؼ كالجار كالسجخكر فييا متعّمق بسحكػر ،كيؤيجه ّ
السحكػرةّ ،
أف الخضي قج ّ
كقر َخ الخميل كسيبػيو الفرل عمى الذعخ سػاء أكاف ذلظ بالطخؼ كالسجخكر
االستقخار(. )ٜٔٛ
َ
كع عمى لغة الحيغ يجعمػنيا
التاـ أـ بالشاقز ،كيجب عمى محىبيع ىحا نرب التسييد ؛إذ تُحسل ْ

مشػف ،فقبيح عشجىع أف تفرل بيغ الجار كالسجخكر؛ َّ
ألف السجخكر داخل في الجار فرا ار
بسشدلة اسع ّ
السشػف ُيفرل بيشو كبيغ الحي يعسل فيو ،تقػؿ :ىحا ضارب
ّ
كأنيسا كمسة كاحجة ،في حيغ ّ
أف االسع ّ

استجؿ سيبػيو عمى ذلظ بقػؿ زىيخ)ٕٓٓ(:
بظ زيجاً ،كال تقػؿ :ىحا
ضارب بظ زيج( .)ٜٜٔك ّ
ُ
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دكن ُو
تَ ُؤُّـ سشاناً كك ْع َ

األرض م َ ِ
ِ
غارىا
مغ
حجكدباً ُ
ُ

كبقػؿ القصامي(ٕٔٓ):
مشي ُع فزبلً عمى َع َجـ
كع ناَلشي ُ
ْ

ِ
سل
أكاد مغ
إذ ال ُ
اإلقتار أحتَ ُ

ففرل كنرب تسييدىا (م َ ِ
مسا
حجكدباً)،ك(فزبلً) لقبح الفرل بيغ الجار كالسجخكر(ٕٕٓ).ككاضح ّ
ُ

الجخ في تسييدىا في حالة الفرل عشج الفخيقيغ يعػد إلى رؤية كل مشيسا في سبب
ّ
قجمشاه ّ
إف الشرب ك ّ
كع إليو ،فيي عاممة فيو عسل السزاؼ في
خفس تسييدىا ،فالبرخيػف يخكف ّأنو مخفػض بإضافة ْ

ألنيسا
فمسا فرل بيشيسا نرب إذ ال يجػز الفرل بيغ السزاؼ كالسزاؼ إليو؛ ّ
السزاؼ إليوّ ،
أما الكػفيػف فيخكف ّأنو مخفػض بػ (مغ) عمى كل حاؿ ،فإف ضيخت فيي العاممة
كالكمسة الػاحجةّ ،
مقجرة.
كإف ححفت فيي مخادة ّ
كع الخبخية تسييدىا كبيشيا كبيشو حاجد ،فتقػؿ:
إالّ ّ
أف سيبػيو قج أجاز في الذعخ أيزاً أف ّ
تجخ ْ
ِ ِ
الجار،
زسخ
ُّ
رجل ،كأجاب عغ قػؿ قائل :أُضس ُخ (م ْغ) بعج فييا ":ليذ في ّ
كل مػضع ُي ُ
كع فييا ُ
ْ
َّ
استجؿ عمى مجيء تسييدىا مجخك اًر في الذعخ كبيشيا
ك
).
ٖٕٓ
"(
أكثخ
كع
بعج
كقػعيا
إف
ذلظ
كمع
ّ
ْ ُ
كبيشو حاجد بثبلثة شػاىج(ٕٗٓ) مشيا قػؿ الذاعخ(ٕ٘ٓ):

كع بجػد مقخؼ ناؿ العمى
ْ

ككخيع ُبخُمو قج كضعو

كقػؿ اآلخخ(:)ٕٓٙ
أغخ كسػقة
كع فييع ممظ َّ
ْ

َح َكع بأردية السكارِـ ُمحتَبى

كذكخ أبػ البخكات بغ األنباري(ت٘ٚٚىػ) حجج الكػفييغ السدعػمة بعج أف نقل خبلصة رأييع في
تخكدت حػؿ دليمي الشقل كالقياس ،كحاكؿ تفشيج دليل الشقل إالّ ّأنو لع ُيفمح ،إذ بجا التشاقس
السدألة ،إذ ّ
كاضحاً في كبلمو ،حيث ّأكؿ الذػاىج الذعخية نفديا التي جاء بيا الكػفيػف دليبلً عمى محىبيع،
أما
استجؿ بيا سيبػيو عمى جػاز ّ
ك ّ
كع الخبخية في الذعخ مع الفرل ،كنعتيا بالزخكرةّ ،
جخ تسييد ْ
الجخ ال يجػز أف يعسل مع الححؼ ،كإنسا جاز
دليل القياس عشج الكػفييغ فسخدكد عشجه ألف حخؼ ّ

أما الفرل بالجسمة
ذلظ في مػاضع يديخة عمى خبلؼ األصل  ،إذا ححؼ إلى عػض كبجؿ(ّ .)ٕٓٚ
مع بقاء التسييد مجخك اًر فقج ُندب إلى الكػفييغ جػاز ذلظ في سعة الكبلـ ،فجائد عشجىع أف تقػؿ:
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السبخد تجػيد ذلظ
رجل ،بخفس رجل(،)ٕٓٛكذىب عجد مغ الشحاة إلى ّ
أف مقتزى كبلـ ّ
كع جاءني ُ
ْ
في الذعخ( ،)ٕٜٓإذ أنذج:
صل كسي
ككع قج فاتشي َب َ
ْ
ّ

ِ
كياسخ فتية سسح ىزػ ِـ

أف القافية مخفػضة الختيخ الخفع أك الشرب(ٕٓٔ)،كركى سيبػيو
صل ،كذكخ
بخفس َب َ
السبخد لػال ّ
ّ
عامة َم ْشع ذلظ في الكبلـ كفي
البيت بالخفع كلع ُيجد فيو ّ
الجخ ،إذ مقتزى محىبو كمحىب البرخييغ ّ
الفرل بالجسمة كحجىاَ ،مَشع الفرل بالجسمة
كمغ َمَش َع َ
الذعخ؛ إذا كاف الفاصل جسم ًة(ٕٔٔ)َ .
جخ (فزل)
كالطخؼ ،أك السجخكر مجتسعيغ بصخيق أكلىُ ،
كندب إلى بعس الشحػييغ ّأنيع حكػا ّ
أف الفرل قج حجث بالجسمة كالجار كالسجخكر معاً،كذلظ في قػؿ القصامي:
عمى الخغع مغ ّ

مشي ُع فزبلً عمى عجـ
كع نالشي ُ
ْ

ِ
سل
أكاد مغ
إذ ال ُ
اإلقتار أحتَ ُ

قاؿ ابغ عقيل ":فإف ثبت فيػ شاذ ال يقاس عميو في نطع كال نثخ "(ٕٕٔ).
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الخاتسة كنتائج البحث:ػ
تػصل الباحث إلى
(كع) مثا ً
ال ّ
بعج رحمة البحث في الفخكؽ الشحػية بيغ معاني األداة االسسية  ،األداة ْ
الشتائج اآلتية:ػ
ِ
أما تخصئة
ٔػ ّ
أكج البحث ق َجـ مرصمح األداة فقج استعسمو عمساء كمتا السجرستيغ البرخية كالكػفية ك ّ
دػغو فسغ أشمق
مسغ استعسل مرصمح (األداة) ليذ لو ما ُي ّ
الجكتػر عبجه الخاجحي لبعس الجارسيغ ّ

مرصمح األداة مغ الجارسيغ ال يخيج قديساً رابعا لمكمسة بل عشى الحخؼ أك ما شابيو  ،مثمسا أراد
الشحاة العخب ذلظ .

فبيشيا مغ خبلؿ
عخ َ
تفخؽ بيغ معاني األداة االسسية ّ ،
ض البحث في التسييج جسمة مغ القخائغ التي ّ
ٕػ َ
(مغ) االسسيتيغ إذ يسكغ معخفة ىحه الفخكؽ مغ خبلؿ االستشاد إلى جسمة مغ القخائغ
األداتيغ (ما) ك َ
الستعجدة كاّلحي يتأَتّى مغ معخفة صيغيا
تؤديو ىحه األدكات في األبػاب الشحػية
ّ
مسا ّ
السدتػحاة ّ
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؛ألف
ككضعيا ،فزبلً عغ داللتيا عمى مفيػميا اّلمغػي ،بعج اإلحاشة بالسعشى العاـ لدياؽ الكبلـ ّ
تعجدىا لمسبشى الػاحج.
معخفة ذلظ تقػد إلى التفخيق بيغ السعاني الػضيفية
الستشػعة في حاؿ ّ
ّ
(كع) كإفخادىا كعجـ تخكيبيا ىػ الخاجح ؛النتفاء التقارب في السعشى
ٕػ بجا لمباحث ّ
أف القػؿ ببداشة ْ
أما
(كع)،فزبلً عمى ّ
أف األصل في األلفاظ أف تكػف بديصةّ ،
بيغ األصل السدعػـ كبيغ نػعي ْ
التخكيب فيػ شاريء عمييا كفخع مشيا ،لحا فااللتفات إلى األصل ىػ األكلى.

تزسشيا معشى حخفو ،كىػ ىسدة االستفياـ ،ككقػعيا
بشاء(كع) في االستفياـ
أف عّمة
ٖػ رّجح الباحث ّ
ّ
ْ
كع غبلماً لظ ،معشاه :أعذخكف
(كع) عغ ىسدة االستفياـ
غبلما لظ أـ ثبلثػف ،فأغشت ْ
مػقعو ،فقػلظْ :
ً
لرحة نيابة ىسدة االستفياـ عشيا في السعشى كالسػضع .كرّجح بشاء الخبخية
كما بعجىا مغ العجد؛
ّ
كع في الخبخ ُفبشيت كبشائيا ،فيسا شخيكاف لحلظ
لػقػعيا في الخبخ مػقع ُر َّبُ ،
كر َّب حخؼ فزارعتيا ْ
لػقػعيا مػقع ُر َّب في الخبخ كمزارعتيا ليا مغ حيث السعشى الػضيفي ُفبشيت لبشائيا.
(ي ْي ِج) في قػلو
(كع) فاعبل بػ َ
ٗػ أثبت البحث عجـ الجّقة في الشقل عغ ابغ عرفػر في إعخاب ْ
ِ
أف
بشاء عمى لغة حكاىا األخفر األكسط ،كأثبت البحث ّ
تعالى{:أ ََكَل ْع ييج َل ُيع ْ
كع أىمكشا}[الدججةً ]ٕٙ:
ألنو ال يشبػ عغ الحكؽ
رأي ابغ عرفػر خبلؼ ذلظ .في حيغ ّأيج الباحث القياس عمى ىحه المغة؛ ّ
في االستعساؿ الذائع فزبلً عمى قياس بعس العمساء عمييا كتخخيج الفخاء أكثخ مغ آية عمييا.

نز صخيح في
(كع)الخبخية بالذحكذ إذا كاف جسعاً ،لعجـ عثػره عمى ّ
٘ػ نفى الباحث كصف تسييد ْ
بسسيدىا
ذلظ ،فزبلً عمى كػنيا كشاية عغ التكثيخ ،فأرادكا اإلفراح عغ ذلظ بالترخيح ،فجاؤكا
ّ

جسعاً.

تسييد(كع) الخبخية في حالة الفرل عشج الفخيقيغ يعػد إلى رؤية
الجخ في
ٙػ أثبت البحث ّ
أف الشرب ك ّ
ْ
كع إليو ،فيي عاممة فيو
كل مشيسا في سبب خفس تسييدىا ،فالبرخيػف يخكف ّأنو مخفػض بإضافة ْ
فمسا فرل بيشيسا نرب إذ ال يجػز الفرل بيغ السزاؼ
عسل السزاؼ في السزاؼ إليوّ ،

أما الكػفيػف فيخكف ّأنو مخفػض بػ (مغ) عمى كل حاؿ ،فإف
كالسزاؼ إليو؛ ّ
ألنيسا كالكمسة الػاحجةّ ،
مقجرة.
ضيخت فيي العاممة كإف ححفت فيي مخادة ّ
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حجة الكػفييغ في استجالليع بالدساع عمى صحة
ٚػ أثبت البحث تيافت رأي ابغ األنباري في دحس ّ
استجؿ سيبػيو
كع الخبخية كتسييدىا في سعة الكبلـ مع بقاء التسييد مجخك اًر ،فقج
ّ
جػاز الفرل بيغ ْ

صحة ذلظ بعج أف قرخه عمى الذعخ.
بالذػاىج نفديا عمى ّ
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ثبت المصادر والمراجع:ــ

السكخمة  .د .ط ،د  .ت .
ٔػ اإلتقاف في عمػـ القخآف :لمديػشي (تٜٔٔىػ) تػزيع دار الباز  ،مكة
ّ
ٕػ ارتذاؼ الزخب مغ لداف العخب:ألبي حياف األنجلدي(ت٘ٗٚىػ)تحقيق كشخح كدراسةالجكتػر رجب عثساف
دمحم،كمخاجعة الجكتػر رمزاف عبج التػاب.مكتبة الخانجي،القاىخة،طٔ،مكتبة الخانجي،القاىخةٔٗٔٛىػ =ٜٜٔٛـ.
ٖػ األشباه كالشطائخ في الشحػ:اإلماـ جبلؿ الجيغ الديػشي(تٜٔٔىػ) كضع حػاشيو غخيج الذيخ،مشذػرات دمحم عمي
بيزػف،دار الكتب العمسية،بيخكت لبشاف،طٕٕٗٔٔ،ىػ ػٕٔٓٓـ.
الدخاج (تٖٔٙىػ) تح عبج الحديغ الفتمي،ط٘ٓٗٔٔ،ىػ = ٜ٘ٔٛـ،مؤسدة الخسالة
ٗػ األصػؿ في الشحػ :ألبي بكخ بغ ّ
 ،بيخكت ػ لبشاف
٘ػ أمالي ابغ الذجخي :ىبة هللا بغ دمحم بغ حسدة الحدشي العمػي (ٓ٘ٗىػ ػ ٕٗ٘ىػ) تحقيق

كدراسة :الجكتػر محسػد دمحم

الصشاحي ،الشاشخ مكتبة الخانجي لمصبع كالشذخ كالتػزيع ػ القاىخة  ،د  .ت .
ٙػ إمبلء ما َّ
مغ بو الخحسغ  :ألبي البقاء العكبخي(تٙٔٙىػ) راجعو كعّمق عميو نجيب الساججي ،السكتبة

العرخيةٕٓٓٚ،ـ بيخكت.

ٚػ اإلنراؼ في مدائل الخبلؼ بيغ الشحػييغ البرخييغ كالكػفييغ ،تأليف الذيخ اإلماـ كساؿ الجيغ أبي البخكات
األنباري(ت٘ٚٚىػ)،دار إحياء التخاث العخبي ،د.ت.
ٛػ التصبيق الشحػي :د .عبجة الخاجحي  ،ط ٔ ٕٔٗٛىػ = ٕٓٓٛـ  ،دار السديخة ،عساف ػ األردف .
ٜػ تفديخ البحخ السحيط :ألبي حياف األنجلدي(ت٘ٗٚىػ) تح الذيخ عادؿ أحسج عبج السػجػد كآخخيغ دار الكتب العمسية،
بيخكت ػ لبشاف،طٜٜٖٔٔ ،ـ.
كخخج أحاديثو كعّمق عميو خميل مأمػف
ٓٔػ تفديخ الكذاؼ :ألبي القاسع جار هللا محسػد الدمخذخي(تٖ٘ٛىػ) اعتشى بو ّ
شيحا  ،طٕٕٔٓٓ ،ـ  ،دار السعخفة  ،بيخكت ػ لبشاف .
ٔٔػ الجشى الجاني في حخكؼ السعاني :تأليف حدغ بغ قاسع السخادي(تٜٚٗىػ)تح،شو محدغ،مؤسدة دار الكتب
لمصباعة كالشذخ،جامعة السػصلٜٔٚٙ،ـ ػ ٖٜٔٙىػ .
الرباف عمى شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ :لمذيخ دمحم بغ عمي الرباف (تٕٔٓٙىػ) مشذػرات دمحم
ٕٔػ حاشية
ّ
عمي بيزػف،دار الكتب العمسية،بيخكت ػ لبشافٔٗٔٚىػ =ٜٜٔٚـ.طٔ.
ٖٔػ خدانة األدب كلب لباب لداف العخب :لعبج القادر البغجادي(تٕٜٔٓىػ)ط،بػالؽٕٜٜٔ،ىػ.
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ٗٔػ ديػاف األعذى(:ميسػف بغ قيذ) تح ،الجكتػر دمحم حديغ ،السصبعة الشسػذجية بسرخٜٔ٘ٓ،ـ.
٘ٔػ ديػاف الفخزدؽ (ىساـ بغ غالب)،دار صادر ،د.ت.
ٔٙػ ديػاف القصامي(عسخ بغ شييع)،تحقيق ابخاىيع الدامخائي كأحسج مصمػب ،دار الثقافة،بيخكت،طٓٔ،ٜٔٙـ.
ٔٚػ رصف السباني في شخح حخكؼ السعاني :لئلماـ أحسج بغ عبج الشػر السالقي (تٕٓٚىػ)تح ،أحسج بغ دمحم الخخاط،
مصبػعات مجسع المغة العخبية بجمذقٖٜٔ٘،ىػٜٔٚ٘،ـ.
ٔٛػ شخح الترخيح عمى التػضيح :لؤلزىخي(تٜ٘ٓىػ)تح ،باسل عيػف الدػد ،دار الكتب العمسية،طٕػ ٕٔٗٚىػ
=ٕٓٓٙـ.
ٜٔػ شخح جسل الدجاجي :ألبي الحدغ عمي بغ مؤمغ بغ دمحم بغ عمي بغ عرفػر اإلشبيمي(تٜٙٙىػ)قجمو ككضع
الذعار ،إشخاؼ د.أميل بجيع ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ػ لبشاف ،الصبعة األكلىٜٔٗٔ،ىػ
ىػامذو كفيارسو فػاز
ّ
=ٜٜٔٛـ.

ٕٓػ شخح الخضي عمى الكافية :تأليف دمحم بغ الحدغ الخضي االستخاباذي (تٙٛٙىػ)ترحيح كتعميق يػسف حدغ عسخ
،مؤسدة الرادؽ لمصباعة كالشذخ ،ايخاف ػ شيخاف.
ٕٔػ شخح كتاب سيبػيو :ألبي سعيج الديخافي (ت ٖٙٛق) تح د .رمزاف عبج التػاب كد .محسػد فيسي حجازي كد .دمحم
ىاشع عبج الجايع،الييئة السرخية العامة لمكتاب ٜٔٛٙ ،ـ.
السفرل :مػفق الجيغ يعير بغ عمي بغ يعير الشحػي(تٖٗٙىػ)تح كضبط كإخخاج أحسج الديج سيج
ٕٕػ شخح
ّ
أحسج،راجعو ككضع فيارسو:اسساعيل عبج الجػاد عبج الغشي ،السكتبة التػفيقية ،القاىخة ػ مرخ.
ٖٕػ شعخ ثابت قصشة العتكي  ،جسع كتحقيق ماجج أحسج الدامخائي،بغجادٓ.ٜٔٚ
ٕٗػ كتاب األزىية في عمع الحخكؼ :تأليف عمي بغ دمحم الشحػي اليخكي(ت٘ٔٗىػ) تح :عبج السعيغ السمػحي ،مصبػعات
مجسع المغة العخبية بجمذقٖٜٔٔ،ىػ = ٜٔٔٚـ.
ٕ٘ػ كتاب سيبػيو :ألبي بذخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ(تٓٔٛىػ) تحقيق كشخح عبج الدبلـ دمحم ىاركف ،عالع الكتب
لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ،بيخكت.
ٕٙػ كتاب كذف السذكل في الشحػ :لعمي بغ سميساف الحيجرة اليسشي(تٜٜ٘ىػ)تح :د .ىادي عصية مصخ ،الجسيػرية

العخاقية ك ازرة األكقاؼ كالذؤكف الجيشية ،إحياء التخاث اإلسبلمي ،شبعة اإلرشاد ػ بغجادٔٗٓٗ،ىػ = ٜٗٔٛـ.

ٕٚػ كتاب السقترج في شخح اإليزاح :لعبج القاىخ الجخجاني ،تح الجكتػر كاضع بحخ السخجاف ،الجسيػرية العخاقية ،ك ازرة
الثقافة كاإلعبلـ ،دار الخشيج لمشذخٕٜٔٛـ.
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ٕٛػ لداف العخب :لئلماـ العبلمة ابغ مشطػر(تٔٔٚىػ)،دار إحياء التخاث العخبي ػ مؤسدة التاريخ العخبي ،بيخكت ػ
لبشاف،طٖ،د.تٔٚ.ػ مجسع البياف في تفديخ القخآف :لمذيخ أبي عمي الفزل بغ الحدغ الصبخسي
(تٕٗ٘ق)ط،ٚشيخافٕٔٗ٘،ق.
جشي(تٕٖٜىػ)تح :دمحم عبج القادر
ٕٜػ السحتدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح عشيا :ألبي الفتح عثساف بغ ّ
عصا ،مشذػرات دمحم عمي بيزػف،طٔ،ٜٔٗٔق ػ ػ ػ ػٜٜٔٛـ،دار الكتب العمسيةػ ػ ػ ػ ػ بيخكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ لبشاف.

السحخر الػجيد في تفديخ الكتاب العديد :البغ عصية األنجلدي(ت٘ٗٙىػ)تح  ،عبج الدبلـ عبج الذافي دمحم،
ٖٓػ
ّ
مشذػرات دمحم عمي بيزػف ،دار الكتب العمسية،بيخكت،لبشاف،طٕٕٗٔٔ،ىػ ػ ٕٔٓٓـ.
ٖٔػ السداعج عمى تدييل الفػائج :شخح مشّقح مرّفى لئلماـ الجميل بياء الجيغ بغ عقيل(تٜٚٙىػ)عمى كتاب التدييل
البغ مالظ(تٕٙٚىػ) تحقيق كتعميق الجكتػر دمحم
كامل بخكات ،الصبعة األكلىٕٔٗٓ،ىػ =ٕٜٔٛـ.السسمكة العخبية الدعػدية ،جامعة أـ القخى.
الفخاء(ٕٓٚىػ)طٖ،عالع الكتب،بيخكتٖٔٗٓ،ى ػ ػ ػٖٜٔٛـ.
ٕٖػ معاني القخآف :ألبي زكخيا يحيى بغ زياد ّ
ٖٖػ معاني القخآف كإعخابو  :ألبي إسحاؽ ابخاىيع بغ الدخي الدجاج(تٖٔٔىػ) شخح كتحقيق د .عبج الجميل عبجه شمبي،
عالع الكتب،طٔ،ٔٗٓٛىػ = ٜٔٛٛـ .
ٖٗػ مغشي المبيب عغ كتب األعاريب  :تأليف اإلماـ جساؿ الجيغ عبج هللا بغ يػسف بغ أحسج بغ ىذاـ
األنراري(تٔ ٚٙىػ) قجـ لو ككضع حػاشيو كفيارسو حدغ حسج كأشخؼ عميو كراجعو د .إميل بجيع يعقػب .مشذػرات
دمحم عمي بيزػف ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ػ لبشاف .الصبعة األكلىٔٗٔٛ ،ىػ =ٜٜٔٛـ.
السبخد(ت٘ ٕٛىػ)تح  ،دمحم عبج الخالق عزيسة  ،عالع الكتب  ،بيخكت ،د،
ٖ٘ػ السقتزب :ألبي ّ
محسج بغ يديج ّ
العباس ّ
ت.
ٖٙػ ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع  :لبلماـ جبلؿ الجيغ الديػشي (تٜٔٔىػ)  .جٔ تح أحسج شسذ الجيغ،طٔ
ٔٗٔٛىػ ػ ٜٜٔٛـ ،دار الكتب العمسية ،بيخكت ػ لبشاف.
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اليػامر:ػ
ٔ .يشطخ عمى سبيل السثاؿ :معاني القخآف لمفخاءٔٓ/ٔ:كالسقتزبٙٗ/ٗ:
ٕػ السقتزبٙٗ/ٗ:
ٖػ األصػؿ في الشحػٕٓٙ/ٕ:
ٗػ التصبيق الشحػيٖٜ:
٘ػ كذاؼ اصصبلحات الفشػفٔٓٓ/ٔ:
ٙػ اإلتقاف في عمػـ القخآفٜٔٓ/ٔ:
ٚػ شخح كتاب سيبػيؤٜٕ/٘:
ٛػ يشطخ كتاب األزىية في عمع الحخكؼٚٔ:ػ٘ٚكمغشي الّمبيبٜ٘ٙ/ٔ:ػ٘ٚٙ
ٜػ يشطخ كتاب األزىيةٕٚ:
ٓٔػ يشطخ مغشي المبيب٘ٛٔ/ٔ:
السفرلٕٛٓ/ٚ:
ٔٔػ يشطخ شخح
ّ
السفرلٗٗٓ/ٚ:كمغشي المبيب٘ٚٔ/ٔ:
ٕٔػ يشطخ شخح
ّ
ٖٔػ يشطخ شخح السفرلٗٗٓ/ٚ:
ٗٔػيشطخ:ـ.فٗٗٔ/ٚ:
٘ٔػ ـ.فٗٗٔ/ٚ:
ٔٙػ ـ.فٗٗٔ/ٚ:
ٔٚػ يشطخ مغشي المبيب٘ٚ٘/ٔ :
ٔٛػ يشطخ:ـ.فٖٙٓ/ٔ:
ٜٔػ يشطخ أمالي ابغ الذجخيٕٚ/ٔ:
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ٕٓػ يشطخ تفديخ البحخ السحيطٕ٘ٓ/ٗ:
ٕٔػ يشطخ مغشي المبيبٗٛٗ/ٔ:
ٕٕػ يشطخ معاني القخآف كإعخابوٖٖٓ/ٕ:
ٖٕػ يشطخ أمالي ابغ الذجخيٕٚ/ٔ:
ٕٗػ يشطخ مغشي المبيبٗٛٗ/ٔ:
ٕ٘ػ يشطخ كتاب األزىيةٛ٘:
ٕٙػ يشطخ:ـ.فٔٓٗ:كمغشي المبيبٕٖٙ/ٔ:
ٕٚػ يشطخ تفديخ الكذاؼٗٚ/ٔ:
ٕٛػ يشطخ إمبلء ما َّ
مغ بو الخحسغٕٔ:
:ٕٜيشطخ مغشي المبيبٖٓٗ/ٕ:
السفرل.ٖٔٓ/ٗ:
ٖٓػ يشطخ الكتابٔ٘ٙ/ٕ:كالسقترج في شخح اإليزاحٚٗٔ/ٕ:كشخح
ّ
ٖٔػيشطخ السداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٓٚ/ٕ:
(ٕٖ) يشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٗ/ٕ:كالسداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔٗ/ٕ:
(ٖٖ) يشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛ٘/ٕ:كىسع اليػامع.٘ٓٔ/ٕ:

(ٖٗ)يشطخ السقترج في شخح اإليزاحٚٗٛ/ٕ:كارتذاؼ الزخب.ٚٛ٘/ٕ:كالحخكرية جساعة مغ الخػارج ندبة إلى
مػضع بطاىخ الكػفة اسسو حخكراء ،يشطخ :لداف العخب،ٕٔٓ/ٖ:مادة حخر.
ٖ٘ػ يشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛ٘/ٕ:كالسداعج.ٔٔ٘/ٕ:
()ٖٙيشطخ الكتاب.ٜٔ٘/ٕ:
()ٖٚيشطخ السقتزب.٘ٚ/ٖ:
()ٖٛيشطخ السقترج في شخح اإليزاح.ٚٗٙ/ٕ:
( )ٖٜيشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٛٙ/ٕ:

999

العـــــــــــــــجد التاسع والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
(ٓٗ)يشطخ ىامر السقتزب لمسحقق٘ٚ/ٖ:ىامر(ٗ).
(ٔٗ)يشطخ السقترج في شخح اإليزاح.ٚٗٛ/ٕ:
(ٕٗ)يشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٙ/ٕ:كىسع اليػامع.ٕ٘ٓ/ٕ:
(ٖٗ)ارتذاؼ الزخب.ٚٛٙ/ٕ:

(ٗٗ)يشطخ اإلنراؼ في مدائل الخبلؼٕٜٛ/ٔ:مدألةٓٗكشخح الخضي عمى الكافيةٕٔ٘/ٖ:كالسداعجٕ.ٔٓٚ/
(٘ٗ)يشطخ معاني القخآف.ٗٙٙ/ٔ:
()ٗٙيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٚٙ/ٕ:كالسداعج.ٔٓٚ/ٕ:
()ٗٚيشطخ اإلنراؼ في مدائل الخبلؼٕٜٛ/ٔ:كشخح الخضي عمى الكافية.ٕٔ٘/ٖ:
()ٗٛاإلنراؼ في مدائل الخبلؼ.ٕٜٛ/ٔ:
()ٜٗمعاني القخآف.ٗٙٙ/ٔ:
(ٓ٘)يشطخ رصف السبانئٕٖ:كالجشى الجاني.ٗ٘ٓ:
(ٔ٘)شخح الخضي عمى الكافية.ٔ٘ٗ/ٖ:
(ٕ٘)الكتاب.ٔ٘ٙ/ٕ:
(ٖ٘) يشطخ:ـ.ف.ٔ٘ٚ/ٕ:
السفرلٖٕٔ/ٗ:كالسقترج في شخح اإليزاح.ٚٗٗ/ٕ:
(ٗ٘)يشطخ الكتابٔ٘ٚ/ٕ:كالسقتزب٘٘/ٖ:كشخح
ّ
(٘٘) يشطخ الكتابٔٙٓ/ٕ:كارتذاؼ الزخبٚٛٓ/ٕ:كشخح الترخيح عمى التػضيح.ٗ٘ٚ/ٕ:
()٘ٙيشطخ شخح الترخيح عمى التػضيح.ٗٚ٘/ٕ:
()٘ٚيشطخ حاشية الرباف عمى شخح األشسػني.ٕٔٔ/ٗ:
( )٘ٛيشطخ الكتاب ٔ٘ٚ/ٕ:ػ .ٔ٘ٛ
()ٜ٘يشطخ شخح الترخيح عمى التػضيح.ٗٚ٘/ٕ:
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(ٓ)ٙيشطخ الكتابٔٙٛ/ٕ:كالسقتزبٙ٘/ٖ:كاألشباه كالشطائخ.ٕٕٖ/ٕ:
(ٔ )ٙيشطخ السقتزب.ٙٗ/ٖ:

(ٕ )ٙيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٓ/ٕ:كاألشباه كالشطائخٕٕٖ/ٕ:كىامر السقتزب(ٔ) جٖ.ٙٗ/
(ٖ )ٙشخح الخضي عمى الكافية.ٜٔٗ/ٖ:
(ٗ )ٙيشطخ شخح السفرل.ٖٜٓ/ٗ:
(٘ )ٙيشطخ شخح جسل الدجاجي ٔٗٔ/ٕ:كشخح الترخيح عمى التػضيح.ٗٚ٘/ٕ:
( )ٙٙيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٓ/ٕ:كالسداعج عمى تدييل الفػائج.ٜٔٓ/ٕ:
( )ٙٚيشطخ السقتزب٘ٚ/ٖ:ك.ٜ٘
()ٙٛيشطخ كتاب السقترج في شخح اإليزاحٕٚٗ/ٕ:كشخح السفرلٖٔٗ/ٗ:كشخح الخضي عمى الكافيةٔ٘ٙ/ٖ:كشخح
جسل الدجاجي.ٕٔٗ/ٕ:
( )ٜٙيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٓ/ٕ:كالسداعج عمى تدييل الفػائج.ٜٔٓ/ٕ:
(ٓ)ٚيشطخ كذف السذكل في الشحػ.ٚ٘/ٕ:
(ٔ )ٚيشطخ مجسع البيافٙٔٔ/ٗ:كالسحخر الػجيدٖٖٚ/ٖ:كالبحخ السحيط.ٕٙٛ/ٗ:
(ٕ )ٚيشطخ حاشية الرباف عمى شخح األشسػني.ٕٔٔ/ٗ:
(ٖ)ٚشخح السفرل.ٖٜٓ/ٗ:
السفرل.ٖٕٖ/ٗ:
(ٗ)ٚيشطخ السقترج في شخح اإليزاحٕٚٗ/ٕ:كشخح
ّ
(٘)ٚيشطخ الكتاب.ٔٙٔ/ٕ:
()ٚٙيشطخ شخح الترخيح عمى التػضيح.ٗٚ٘/ٕ:
()ٚٚيشطخ الكتاب.ٔٙٔ/ٕ:
( )ٚٛيشطخ:ـ.ف ٕٔٙٔ/كالسقتزب.ٙ٘/ٖ:
عار.
()ٜٚالبيت لثابت بغ قصشة،يشطخ:شعخ ثابت بغ قصشةٜٗ:كالخكاية
ُ
فيو:كبعس قتل ُ
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(ٓ)ٛيشطخ السقتزبٙٙ/ٖ:كالجشى الجاني.ٗٔٚ:
(ٔ)ٛيشطخ شخح الترخيح عمى التػضيح.ٗٚ٘/ٕ:

(ٕ)ٛيشطخ الكتابٔٙٛ/ٕ:كالسقتزبٙ٘/ٖ:كارتذاؼ الزخبٖٚٛ/ٕ:كاألشباه كالشطائخ.ٕٕٖ/ٕ:
(ٖ )ٛيشطخ األشباه كالشطائخ.ٕٕٖ/ٕ:
(ٗ)ٛيشطخ شخح السفرل.ٖٔٓ/ٗ:
(٘)ٛيشطخ ـ.فٖٔٓ/ٗ:كشخح جسل الدجاجي.ٔٗٔ/ٕ:
()ٛٙيشطخ السداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔ٘/ٕ:
()ٛٚيشطخ شخح الخضي عمى الكافيةٜٔٗ/ٖ:كالسداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔ٘/ٕ:
()ٛٛيشطخ شخح السفرل.ٖٔٓ/ٗ:
()ٜٛيشطخ شخح جسل الدجاجي.ٔٗٔ/ٕ:
(ٓ)ٜيشطخ شخح الخضي عمى الكافية.ٜٔٗ/ٖ:
(ٔ)ٜـ.ف.ٜٔٗ/ٖ:
(ٕ)ٜيشطخ ـ.ف.ٔ٘ٓ/ٖ:
(ٖ)ٜيشطخ السداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔ٘/ٕ:
(ٗ)ٜيشطخ شخح جسل الدجاجئٗٛ/ٕ:كارتذاؼ الزخبٖٚٛ/ٕ:كمغشي المبيب.ٖٚٓ/ٔ:
(٘ )ٜارتذاؼ الزخبٚٛ٘/ٕ:كيشطخ ىسع اليػامع.ٕ٘ٓ/ٕ:
الرباف.ٔٔٛ/ٗ:
()ٜٙيشطخ شخح جسل الدجاجئٗٛ/ٕ:كحاشية
ّ
()ٜٚيشطخ السداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔ٘/ٕ:
()ٜٛيشطخ شخح جسل الدجاجئٗٛ/ٕ:كارتذاؼ الزخبٚٛٗ/ٕ:كالسداعج عمى تدييل الفػائجٔٔ٘/ٕ:كحاشية
الرباف.ٔٔٛ/ٗ:
()ٜٜيشطخ معاني القخآفٖٖٖ/ٕ:كحاشية الرباف.ٔٔٛ/ٗ:

999

العـــــــــــــــجد التاسع والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
(ٓٓٔ) يشطخ مغشي المبيب.ٖٚٓ/ٔ:
(ٔٓٔ)يشطخ السرجر نفدو.ٖٚٓ/ٔ:
(ٕٓٔ)يشطخ.ٔٗٛ/ٕ:
(ٖٓٔ)يشطخ.ٖٚٙ/ٕ:

(ٗٓٔ)يشطخ الكتابٔ٘ٚ/ٕ:ككتاب السقترج في شخح اإليزاحٚٗٗ/ٕ:كشخح السفرل.ٖٕٔ/ٗ:
الرباف.ٕٔٔ/ٗ:
(٘ٓٔ)يشطخ مغشي المبيبٖٕٚ/ٔ:كحاشية
ّ
الرباف.ٕٔٔ/ٗ:
()ٔٓٙيشطخ حاشية
ّ
()ٔٓٚيشطخـ.ف.ٕٔٔ/ٗ:
()ٔٓٛيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٚٛ/ٕ:كمغشي المبيبٖٕٚ/ٔ:كشخح الترخيح.ٗٚٗ/ٕ:
()ٜٔٓيشطخ شخح الترخيح.ٗٚٗ/ٕ:
(ٓٔٔ) ديػانو.ٖٙٔ/ٔ:
(ٔٔٔ) يشطخ ارتذاؼ الزخبٚٚٛ/ٕ:كمغشي المبيبٖٖٚ/ٔ:حاشية الرباف.ٖٔٔ/ٗ:
(ٕٔٔ) شخح جسل الدجاجي.ٔٗٙ/ٕ:
(ٖٔٔ)يشطخ ـ.ف.ٔٗٙ/ٕ:
(ٗٔٔ) يشطخ السقتزب٘ٙ/ٖ:كشخح الترخيح.ٗٚٗ/ٕ:
(٘ٔٔ)يشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٚٛ/ٕ:
()ٔٔٙيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٚٛ/ٕ:كمغشي المبيب.ٖٕٚ/ٔ:
()ٔٔٚالكتاب.ٔٙٓ/ٕ:
()ٔٔٛيشطخ شخح جسل الدجاجي.ٔٗٚ/ٕ:
()ٜٔٔيشط اخرتذاؼ الزخبٜٚٚ/ٕ:كمغشي المبيبٖٕٚ/ٔ:كالسداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔٓ/ٕ:

999

العـــــــــــــــجد التاسع والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
(ٕٓٔ)يشطخ شخح الترخيح.ٗٚٗ/ٕ:
(ٕٔٔ)يشطخ السداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٔٓ/ٕ:
(ٕٕٔ)الكتاب.ٜٔ٘/ٕ:
(ٖٕٔ)يشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٚٚ/ٕ:
(ٕٗٔ)يشطخ شخح السفرلٗ.ٖٕٗ/

(ٕ٘ٔ) الكتابٜٔ٘/ٕ:كيشطخالسقترج في شخح اإليزاحٚٗٗ:كشخح جسل الدجاجي.ٔٗ٘/ٕ:
()ٕٔٙيشطخ شخح جسل الدجاجي.ٔٗ٘/ٕ:
()ٕٔٚيشطخ شخح الخضي عمى الكافيةٔ٘٘/ٖ:كارتذاؼ الزخبٜٜٚ/ٕ:كشخح الترخيح.ٗٚٗ/ٕ:
الرباف.ٖٔٔ/ٗ:
()ٕٔٛيشطخ شخح الترخيحٗٚٗ/ٕ:كحاشية
ّ
()ٕٜٔيشطخ ارتذاؼ الزخبٜٜٚ/ٕ:كالسداعج عمى تدييل الفػائجٔٔٓ/ٕ:كشخح الترخيح.ٗٚٚ/ٕ:
(ٖٓٔ)يشطخ السحتدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات.ٕٖٖ/ٔ:
(ٖٔٔ)يشطخ ارتذاؼ الزخبٜٜٚ/ٕ:كالسداعجٔٔٓ/ٕ:كشخح الترخيح.ٗٚٚ/ٕ:
(ٕٖٔ)ارتذاؼ الزخب.ٜٚٚ/ٕ:
(ٖٖٔ)يشطخ.ـ.ف.ٜٜٚ/ٕ:
(ٖٗٔ)يشطخ شخح السفرلٖٔٚ/ٗ:كشخح جسل الدجاجئٜٗ/ٕ:كالسداعج عمى تدييل الفػائجٕ.ٔٓٙ/
(ٖ٘ٔ)يشطخ البحخ السحيط.ٔٓٙ/ٙ:
()ٖٔٙشخح جسل الدجاجي.ٜٔٗ/ٕ:
()ٖٔٚالكتاب.ٜٔ٘/ٕ:
()ٖٔٛالسقتزب٘ٛ/ٖ:كيشطخالسداعج عمى تدييل الفػائج.ٔٓٛ/ٕ:
()ٖٜٔيشطخ شخح جسل الدجاجئٗٔ/ٕ:كمغشي المبيب.ٖٕٚ/ٔ:
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(ٓٗٔ)يشطخ شخح جسل الدجاجي.ٕٔٗ/ٕ:
(ٔٗٔ)يشطخ شخح السفرل.ٖٕٙ/ٗ:
(ٕٗٔ)يشطخ

شخح

السفرلٖٕٙ/ٗ:كشخح

الخضي

عمى

الكافيةٔ٘٘/ٖ:كارتذاؼ

الترخيح.ٗٚٗ/ٕ:
(ٖٗٔ)يشطخ شخح الترخيح.ٗٚٚ/ٕ:
(ٗٗٔ)ديػانو.ٔٓٙ:
(٘ٗٔ)يشطخ السداعج.ٔٔٔ/ٕ:
()ٔٗٙيشطخ السداعج.ٔٔٔ/ٕ:
( )ٔٗٚيشطخ الكتابٕٔٙ/ٕ:ػٖ.ٔٙ
( )ٔٗٛيشطخـ.ف.ٖٔٙ/ٕ:
()ٜٔٗيشطخ السقتزب.ٙٔ/ٖ:
(ٓ٘ٔ)يشطخ شخح السفرل.ٖٕٙ/ٗ:
(ٔ٘ٔ)يشطخ الكتاب.ٖٔٙ/ٕ:
(ٕ٘ٔ)يشطخـ.ف.ٔٙٗ/ٕ:
(ٖ٘ٔ)يشطخ:ـ.ف.ٔٙٔ/ٕ:
(ٗ٘ٔ)يشطخ شخح السفرلٖٕٔ/ٗ:كارتذاؼ الزخبٚٛٔ/ٕ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
(٘٘ٔ)يشطخ ارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كمغشي المبيبٖٕٚ/ٔ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
()ٔ٘ٙيشطخ ارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
()ٔ٘ٚيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٔ/ٕ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
()ٔ٘ٛيشطخ شخح جسل الدجاجي.ٔٗٚ/ٕ:
()ٜٔ٘يشطخشخح الخضي عمى الكافيةٔ٘ٙ/ٖ:كارتذاؼ الزخبٚٛٓ/ٕ:كشخح الترخيح.ٗٚ٘/ٕ:
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(ٓ)ٔٙيشطخ شخح الخضي عمى الكافية.ٔ٘ٚ/ٖ:
(ٔ)ٔٙيشطخ السقتزبٙ٘/ٖ:كشخح السفرلٖٜٔ/ٗ:كشخح جسل الدجاجي.ٔٗٔ/ٕ:
(ٕ)ٔٙيشطخ السقتزب.ٙ٘/ٖ:
(ٖ)ٔٙيشطخ شخح السفرل.ٖٜٔ/ٗ:
(ٗ)ٔٙيشطخ شخح جسل الدجاجئٗٗ/ٕ:
(٘)ٔٙيشطخ شخح الترخيح.ٗٚ٘/ٕ:
()ٔٙٙشخح الخضي عمى الكافية.ٔ٘ٚ/ٖ:
( )ٔٙٚالبيت مجيػؿ القائل:يشطخ شخح جسل الدجاجي.ٔٗٗ/ٕ:
()ٔٙٛالبيت مجيػؿ القائل:يشطخ:ـ.ف.ٔٗ٘/ٕ:
()ٜٔٙيشطخ:ـ.ف.ٔٗ٘/ٕ:
(ٓ)ٔٚيشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٛٓ/ٕ:
(ٔ)ٔٚيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٛٓ/ٕ:كشخح الترخيح.ٗٚ٘/ٕ:
(ٕ)ٔٚيشطخ السداعج.ٜٔٓ/ٕ:
(ٖ)ٔٚيشطخ شخح السفرلٖٔٚ/ٗ:كاألشباه كالشطائخ.ٕٕٖ/ٕ:
(ٗ)ٔٚيشطخ السداعج.ٔٓٙ/ٕ:
(٘)ٔٚيشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٚٚ/ٕ:
()ٔٚٙيشطخ شخح السفرلٖٔٚ/ٗ:كالسداعج.ٔٓٚ/ٕ:
()ٔٚٚيشطخ السداعج.ٔٓٚ/ٕ:
()ٔٚٛيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٚٚ/ٕ:كالسداعج.ٔٓٚ/ٕ:
()ٜٔٚديػانو.ٙ:
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(ٓ)ٔٛالكتاب.ٔٙ٘/ٕ:
(ٔ )ٔٛـ.ف.ٔٙٙ/ٕ:
(ٕ )ٔٛيشطخ ارتذاؼ الزخبٚٚٚ/ٕ:كالسداعج.ٔٓٛ/ٕ:

كندب لمعباس بغ مخداس في خدانة األدب.ٖ٘ٚ/ٔ:
(ٖ )ٔٛاستذيج بو سيبػيو كلع يشدبو :يشطخ الكتابُ ٔ٘ٛ/ٕ:
(ٗ )ٔٛيشطخ الكتابٔ٘ٛ/ٕ:كالسقتزب٘٘/ٖ:كشخح السفرلٖٕٓ/ٗ:كشخح الخضي.ٔ٘ٗ/ٖ:
(٘)ٔٛالكتاب.ٔ٘ٛ/ٕ:
()ٔٛٙيشطخ الكتابٔ٘ٛ/ٕ:كالسداعج.ٔٓٛ/ٕ:
()ٔٛٚالسقتزب٘٘/ٖ:كيشطخ شخح جسل الدجاجئٗٛ/ٕ:كارتذاؼ الزخبٕ.ٚٚٚ/
()ٔٛٛيشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٚٚ/ٕ:
()ٜٔٛالكتابٜٔ٘/ٕ:كيشطخ ارتذاؼ الزخب.ٚٚٚ/ٕ:
(ٓ)ٜٔيشطخ اإلنراؼ في مدائل الخبلؼٖٖٓ/ٔ:مدألةٔٗكارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
(ٔ)ٜٔيشطخ ارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
(ٕ)ٜٔيشطخ ارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٕٔٔ/ٕ:
(ٖ)ٜٔٔيشطخ شخح الخضي عمى الكافية.ٔ٘٘/ٖ:
(ٗ)ٜٔالكتاب.ٕٛٓ/ٔ:
(٘)ٜٔيشطخ:ارتذاؼ الزخب.ٕٚٛ/ٕ:
()ٜٔٙيشطخ شخح جسل الدجاجي.ٔٗٛ/ٕ:
()ٜٔٚيشطخ:ـ.ف.ٔٗٛ/ٕ:
()ٜٔٛيشطخ شخح الخضي عمى الكافيةٔ٘٘/ٖ:ػ ٔ٘ٙكحاشية الرباف.ٔٔٙ/ٗ:
( )ٜٜٔيشطخ الكتاب.ٔٙٗ/ٕ:
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(ٕٓٓ) ندبو لو سيبػيو في الكتابٔٙٗ/ٕ:كىػ غيخ مػجػد في ديػانو.
(ٕٔٓ) سبق تخخيجو.
(ٕٕٓ) يشطخ الكتاب.ٔٙ٘/ٕ:
(ٖٕٓ) الكتاب.ٔٙٙ/ٕ:
(ٕٗٓ)يشطخ الكتابٔٙٚ/ٕ:ػ .ٔٙٛ
(ٕ٘ٓ) البيت ألنذ بغ زنيع:ديػانو.ٖٔٔ:
( )ٕٓٙمغ شػاىج سيبػيو السجيػلة القائل.يشطخ الكتاب.ٔٙٚ/ٕ:
( )ٕٓٚيشطخ اإلنراؼ في مدائل الخبلؼٖٓٙ/ٔ:مدألة.ٗٓ:
( )ٕٓٛيشطخ ارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٖٔٔ/ٕ:
( )ٕٜٓيشطخ ارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٖٔٔ/ٕ:

(ٕٓٔ)يشطخ السقتزب.ٕٙ/ٖ:كالبيت مغ شػاىج سيبػيو الخسديغ السجيػلة القائل،يشطخ الكتاب.ٔٙٙ/ٕ:
(ٕٔٔ) يشطخ الكتابٔٙٙ/ٕ:كارتذاؼ الزخبٕٚٛ/ٕ:كالسداعج.ٖٔٔ/ٕ:
(ٕٕٔ) السداعجٖٔٔ/ٕ:كيشطخ ارتذاؼ الزخب.ٖٚٛ/ٕ:
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