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، ُهْوُئـِافَكـُا تَا مـْوُدِجـَ تْمَ لـْنِإَ، فـُهْوُئـِافَكـَا فًفـْوُرْعَ مْمُكْيَلـِى إَتـَ أْنَم: (�حمد  قال النبي م  

  .)١()ُوهُمُتَْأافَ كْدَ قْمُكَنوا أُمَلْعَى تـتَ حُهَوا لُعْادَف

 إتمام هذا البحث، هو أن أتقدم       على مكافأة يمكن أن أقدمها لمن أعانني        قّلوأ

شكري وعرفاني إلى أستاذي الدكتور خليـل محمـد سـعيد           لهم بجزيل الشكر، ف   

الهيتي، الذي أخذ بيدي في مدارج البحث، فأضاء من جنباته كل حالـك، وجعلـه               

ا أكتبه، كما    م ةسهل المسالك، وضحى بوقته وبذل قصارى جهده في سبيل مراجع         

أجزل لي من سعة صدره، ففتح قلبه وبيته ومكتبته، وأفاض علي بعلمه، وشـملني              

بعطفه وسماحته، فجزاه اهللا عني خير الجزاء، وجعلها في ميزان حسناته يـوم ال              

  .ينفع مال وال بنون، إال من أتى اهللا بقلب سليم

ـ          وال ان، الـذي    يفوتني أن أشكر أستاذي الفاضل الدكتور حسن أحمد العثم

أعارني مخطوطة مصورة من شرح الشافية البـن الحاجـب، ونـسخة رسـالته              

بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجـب البـن           «بـ الموسومة   الجامعية

 التي لم تنشر بعد، في رضى وسماحة، فما فعله ال يوصـف بكـالم، وال                »الناظم

  .زاء بمنه وكرمهيعبر عنه بمقال، فجزاه اهللا عني وعن طالبه أفضل الج

ـ             د عبـد   وكما ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر لصديقي األسـتاذ محم

اللطيف الهيتي الذي كان له فضل توجيهي إلى هذا الموضوع، عسى اهللا أن يوفقه              

  .  عمرهيبارك له فيلكل ما فيه خير، وأن 

والنهل مـن   كما أشكر جامعة األنبار التي أتاحت لي فرصة الدراسة فيها،           

أساتذتي في  ضب، وأخص بالذكر كلية التربية للعلوم اإلنسانية، و       نمعينها الذي ال ي   

  .خوة العاملين في المكتبة المركزيةإلقسم اللغة العربية، وكذلك ا

 ا البحث يـدا ومعونـة مـن    ذ لكل من قدم له   بالشكر والعرفان  اوأتقدم أخير

  .ني خير الجزاءأساتذتي الكرماء، وزمالئي الفضالء، فجزى اهللا الجميع ع
sybjÛa@ @

                                                 

  .١٠/٣٣:  أخرجه أحمد في مسنده)١(
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 ـ     أشهد أن å�ia@òîÏb�’@�‹�’@À@À‹—�Ûa@‘Š‡Ûa@@@@@@� إعداد هذه األطروحة الموسومة ب

kub¨a@@@@@@@‡Èi@óÏìn¾a@@ð†�îÛa@‹›ƒÜÛWRP@@��ç@�    إشرافي في كلية التربيـة     ب، قد جرى

 للعلوم اإلنسانية بجامعة األنبار، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة           

  .اللغة العربية وآدابهافي 
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@ @
الحمد هللا الذي خلق اإلنسان، علمه البيان، وفضله علـى سـائر األجنـاس              

بالتمييز والتبيان، والصالة والسالم على سيدنا محمد أرشـد موجوداتـه، وأسـعد             

مخلوقاته، سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعيهم ما ترنمت البالبل باأللحان،            

  :أما بعد... ى األغصانوغردت سواجع األطيار عل

فإن     ة، وأغمضهما وأفضلهما، يحتـاج      علم التصريف أشرف شطري العربي

ة، من لغوي ونحوي، أيما حاجة، وبهم إليه أشـد          غة العربي  باللّ نإليه جميع المشتغلي  

 فاقة، والملقُم  منه م    ة؛ ألنّه ميزانها، وبه تعرف أصول كـالم        ملقٌ من حقيقة العربي

 الزوائد الداخلة عليها، وال يوصل إلى معرفة االشـتقاق إال بـه، وقـد     العرب من 

ـ       .صريفيؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس، وال يوصل إلى ذلك إال من طريق التّ

 هذا العلم، فأولوه عنايتهم، وأكملوا بناءه، ودونـوا         أهميةوقد أدرك علماء العربية     

  . فات تزخر بمسائله وقواعدهفيه مصنّ

حضيرية لدراسة الدكتوراه، رغبـت فـي كتابـة    تنتهائي من السنة الوبعد ا 

وبعد بحـث طويـل   . موضوع صرفي يشبع رغبتي ويزيد اطالعي على هذا العلم  

 محمود عبد اللطيف بدراسة شرح شافية ابـن الحاجـب للخـضر             األخ ليإأشار  

سم اليزدي، فاستحسنت ذلك، ثم عرضت هذا األمر على األستاذ الدكتور محمد جا           

معروف الهيتي فأثنى عليه، والسيما أن شرح اليزدي يمتاز بعدة سـمات، وبعـد              

k�ub¨a@åia@òîÏb’@�‹’@À@À‹—Ûa@‘Š‡Ûa@@@@@@@@(التوكل على اهللا استقر رأيي على موضوع        

@@@@@‡Èi@óÏìn¾a@ð†�îÛa@‹›ƒÜÛWRP@��ç .(         وكان من دواعي اختياري هذا الموضـوع عـدة

  : أسباب، منها

في أن يكون هذا البحث لبنة تسد جانبـا مـن ذلـك          الرغبة الصادقة    -ًأوال

 في الدراسات الصرفية، ومساهمة مع اآلخرين في هذا المجال حتى تستطيع            غالفرا
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فـي سـبيل     ا طـويالً  الحركة الصرفية مواكبة الحركة النحوية التي قطعت شوطً       

  .بفضل الدارسين والباحثينالنضج 

ـ    نة التي يجب أ    رأيت أن هذا الشرح من الشروح الجيد       -اًثانيـ  ا يـشار إليه

بالبنان، فهو شرح اتسم باستيعابه للشروح التي سبقته، كشرح ابن الحاجب، وابـن             

وركن الدين، والجاربردي، وبمناقشة آرائهم مناقشة      والرضي االستراباذي،   الناظم،  

  . على طول باع المؤلف وتفوقه وقدرته وتمكنه من علم التصريفتدّل

صعوبات والمشاكل التي واجهتني في أثناء كتـابتي        وقد ارتأيت أال أذكر ال    

األطروحة؛ ألن من صفات الباحث الجيد أن يتحلى بالصبر والجلد والتأني وعـدم             

  .التذمر، حتى يصل إلى الغاية المقصودة

وقد اقتضت طبيعة الموضوع والمادة التي توافرت لدي أن يكـون البحـث    

  . على تمهيد وثالثة فصول وخاتمة

ابن الحاجب  التعريف ب : األول:  فقد تحدثت فيه عن ثالثة أمور      التمهيـدفأما  

عبارتهـا،  ومادتهـا،   : التعريـف بالـشافية، ويـشمل     : ، والثاني  الشافية مصنف

  . أثر الشافية في الدرس الصرفي: والثالث. شواهدهاومصادرها، و

فقد درست فيه اليزدي ومنهجه في شرح الشافية وكـان         : الفصل األولوأما  

: والثالـث . مذهبه الـصرفي  : والثاني. التعريف باليزدي : األول:  ستة مباحث  في

: والخـامس . مصادره في الـدرس الـصرفي   : والرابع. منهجه في شرحه للشافية   

  .تأثره وتأثيره: والسادس. اآلراء التي انفرد بها

الفـصل في حين كانت أدلة الصناعة عند اليزدي هي ما تكلمت عليها فـي              

عـن  : تحدثت فيه عن الـسماع، والثـاني      : األول: م أربعة مباحث   الذي ض  الثـاني

  .عن العلة الصرفية: عن اإلجماع، والرابع: القياس، والثالث

 للحديث عن اعتراض اليزدي على ابن الحاجـب       الفصل الثالـثوخصصتُ  

تناول اعتراض اليزدي على ابن الحاجب      : األول. والشراح، فجاء في ثالثة مباحث    
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 والحكم، واالشـتقاق، وترتيـب المـسائل        ، وفي مسائل أخر، كالحدود    في العبارة، 

اعتراضـات  : اعتراضات اليزدي على ركن الدين، والثالـث      : والثاني. الصرفية

  .اليزدي على الجاربردي

هـذا   بينت فيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها في           بخاتمـةتبعت ذلك   أثم  

  . البحث

متنوعةً بين كتب اللغة والنحو والـصرف    هذا البحث فقد جاءت      مـصادرأما  

والتفسير وإعراب القرآن والقراءات والتراجم وغيرها، من المصادر المذكورة في          

  .قائمة المصادر والمراجع

اوختام :         ا فهذا محصول رحلتي اللذيذة على مرارتها، وقد بذلت خاللها جهد

  ال أحسبه يسير      ا، كل ما أتمناه من اهللا أن  ن القبول، فإن أصبت فالحمد     ا م  يلقى حظ

ا، وال حول وال قـوة إال        كانت األخرى فالحمد هللا أيض     وتوفيقه، وإن  هللا على عونه  

  .باهللا، فما أنا إال بشر

 يتقبل منـا   يكتبنا فيمن عنده، وأال يحرمنا أجره وأن المولى الكريم أن   سائالً

  عملنا هذا، وأن    يكتبه لنا عنده علم    يل ا ينتفع به، وأن   همنا الصواب دائم يوفقنا  ا، وأن 

  .في غيره، إنّه المسؤول وحده، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 ،������ 	
 � ��� �� ������ ����  

���� ����� ��� ���� �  ���!" ��� #$%��� &$'���.  
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‡îèànÛa@Z@ @
À‹—Ûa@‘Š‡Ûa@À@bç‹qcë@òîÏb“Ûa@ @

üëcĆ@ZÑí‹ÈnÛa@Ñğä—¾biZ@ @
       البحث عن حياة    ةَنَْؤأغنانا العلماء السابقون فضالً عن الباحثين والدارسين م 

ـ       )١(ابن الحاجب  دؤها ، ولكن طبيعة البحث اقتضت أن أترجم له ترجمة مـوجزة أب
  : باآلتي

QMénîä×ë@éj�ãë@é�a@Z@ @

               نيِويالـد ،هو أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الكـردي
، الفقيه المالكي، األصولي،    ئ، القاهري المنشأ، المقر   )٣(، اِإلسنَائي المولد  )٢(األصل
  .)٤(النحوي

  الحي، ابـن خـال         كان أبوه حاجبك الصسوالـسلطان   ا لألمير عز الدين م 
  .ابن الحاجب: ، ولهذا يقال في كنيته)٥(صالح الدين األيوبي

                                                 

، ٤٦٦،  ٢٣/٤٦٥: ، وسـير أعـالم النـبالء      ٢٥٠،  ٣/٢٤٨: وفيات األعيان :  تنظر ترجمته في   )١(
: ، وتاريخ ابن الـوردي    ٢٥٥،  ٣/٢٥٤: ، والعبر في خبر من غبر     ٣٤٩،  ٣٤٨: ومعرفة القراء 

: ، والديباج المـذهب   ١٣/٢٠٦: ، والبداية والنهاية  ٣٢٢،  ٣٢١/ ١٩: ، والوافي بالوفيات  ٢/١٧٤
، ٤٢٢،  ٧/٤٢١: ، والمنهل الـصافي   ١/٢٠٨: ، وغاية النهاية  ١٩٧،  ١٩٦: ، والبلغة ٨٦،  ٢/٨٦

، ٢/٣: ، والدارس في تاريخ المدارس    ١٣٥،  ٢/١٣٤: اة، وبغية الوع  ١/٤٥٦: وحسن المحاضرة 
، وهديـة   ٢١١،  ٤/٢١٠: ، واألعـالم  ٥٨٤: ، وأبجـد العلـوم    ٤٠٧،  ٧/٤٠٥: وشذرات الذهب 

  .٦/٢٦٥: ، ومعجم المؤلفين٦٥٥، ١/٦٥٤: العارفين
)٢(                  بفتح أوله وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة، وهي بلدة من نـواحي أر ،نِويان  نسبة إلى د

: معجـم البلـدان   :  ينظـر  .في آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس، منها ملوك بني أيـوب           
٢/٤٩١.  

 نسبة إلى إسنا، بكسر أوله وسكون ثانيه، وهي بلدة صغيرة بالصعيد األعلى من مـصر، علـى                  )٣(
  .١/١٨٩: المصدر نفسه:  ينظر.شاطئ النيل من الجانب الغربي

  .١/٢٠٨: ، وغاية النهاية٢٦٥، ٢٣/٢٦٤: ، وسير أعالم النبالء٣/٢٤٨: وفيات األعيان:  ينظر)٤(
  .١/٢١٦: السلوك لمعرفة دول الملوك:  ينظر)٥(
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RMê‡Ûìß@Z@ @

  .)١(ولد في آخر سنة سبعين وخمسمائة للهجرة بإسنا من بالد صعيد مصر
ـ ٥٧١ أو   هـ٥٧٠وذكر الذهبي أن مولده كان سنة        ، إال أن القـول     )٢(هـ

لحاجب، وقابلـه   األول أرجح؛ ألن ابن خلكان صاحب وفيات األعيان عاصر ابن ا          
  .)٣(بعد عودته من الشام إلى القاهرة

SMé‚ìî’@Z@ @

  : ، من أشهرهم)٤(ينتتلمذ ابن الحاجب على مشايخ متعدد
، النحـوي،   ئ أبو محمد، القاسم بن ِفيره الرعينـي، الـشاطبي، المقـر           -أ

  .)٥()هـ٥٩٠ت (الضرير 
  ألديـب   أبو القاسم، هبة اهللا بن علي األنصاري، البوصيري، الكاتب ا          -ب

  .)٦()هـ٥٩٨ت (
، الفقيه الحنفي، المفسر،    ئ أبو الفضل، محمد بن يوسف الغَزنَوي، المقر       -ج

  .)٧()هـ٥٩٩ت (النحوي 

                                                 

  .٣/٢٥٠: وفيات األعيان:  ينظر)١(
  .٣٤٨: ، ومعرفة القراء٢٣/٤٦٥: سير أعالم النبالء:  ينظر)٢(
  .٣/٢٥٠: وفيات األعيان:  ينظر)٣(
  .١٩/٣٢٢: ، والوافي بالوفيات٣٤٩: ، ومعرفة القراء٢٣/٢٦٥: سير أعالم النبالء:  ينظر)٤(
، وحسن  ٣١٢: ، ومعرفة القراء  ٤/٧١: ، ووفيات األعيان  ٤/١٦٠: إنباه الرواة :  تنظر ترجمته في   )٥(

  .١/٤٩٦: المحاضرة
، ٣١٠: ، ومرآة الجنان  ٢١/٣٩٠: ، وسير أعالم النبالء   ٦/٦٧: وفيات األعيان :  تنظر ترجمته في   )٦(

  .٦/٥٥٠: وشذرات الذهب
، ٢/٢٨٦: ، وغاية النهايـة   ٢/١٤٨: ، والجواهر المضية  ٣١٥: معرفة القراء :  تنظر ترجمته في   )٧(

  .١/٤٦٤: وحسن المحاضرة
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، ئ أبو الجود، غياث بن فارس اللَّخْمي، المنـذري، المـصري، المقـر       -د
  .)١()هـ٦٠٥ت (النحوي، العروضي، الضرير 

TMê‰îßým@@Z@ @

ية والفقه وأصوله والقراءات، وكـان لـه        كانت البن الحاجب براعة بالعرب    
  : ، نهلوا من معينه، وارتشفوا من لسانه هذه العلوم، فممن أخذ عنه)٢(عدة تالميذ

 الحافظ زكي الدين، أبو محمد عبد العظيم بن عبـد القـوي المنـذري،               -أ
، روى الحـديث عـن ابـن    )هـ٦٥٦ت (المحدث المصري، الشافعي    

  .)٣(الحاجب
 بكر عمر بن علي القُسنِْطيني، الـشافعي، النحـوي،           رضي الدين، أبو   -ب

  .)٤(، أخذ النحو عن ابن الحاجب)هـ٦٩٥ت (نزيل مصر 
 موفق الدين، أبو عبد اهللا محمد بن أبي العـالء محمـد األنـصاري،               -ج

، تال بالسبع علـى     )هـ٦٩٥ت  (، الصوفي   ئالنصيبي، الشافعي، المقر  
  .)٥(نه مقدمته في النحوابن الحاجب، وأخذ عنه العربية، وسمع م

                                                 

، وبغية  ١/٤٩٨: ، وحسن المحاضرة  ٢/٤: ، وغاية النهاية  ٢٠٩:  الهميان تنك:  تنظر ترجمته في   )١(
  .٢/٢٤١: الوعاة

، ١٨/١٨٨: ، والـوافي بالوفيـات    ٣٤٩: فة القـراء  ، ومعر ٢٣/٢٦٦: سير أعالم النبالء  :  ينظر )٢(
  .٣١٧، ١/٣١٦: ، وحسن المحاضرة١/٥٠٩: ، وغاية النهاية١٩/٣٢٢

: ، وحـسن المحاضـرة    ٤/١٠٧: ، ومرآة الجنـان   ١/٢٤٩: ذيل مرآة الزمان  :  تنظر ترجمته في   )٣(
  .١/٥٣: ، وشذرات الذهب١/٣٥٥

: ، وبغية الوعـاة   ١٠/١٥١: وافي بالوفيات ، وال ٢/٤١٢: معجم الشيوخ الكبير  :  تنظر ترجمته في   )٤(
  .٢٦١: ، ومعجم أعالم الجزائر١/٤٧٠

: ، وغاية النهايـة   ٣٢٤،  ٢/٣٢٣: ، ومعجم الشيوخ الكبير   ٣٨٠: معرفة القراء :  تنظر ترجمته في   )٥(
  .٧/٧٥٥: ، وشذرات الذهب٢/٢٤٤
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 نجم الدين، أحمد بن محسن بن مِلي األنصاري، البلعلبكـي، الـشافعي،             -د
  .)١(، أخذ عن ابن الحاجب النحو)هـ٦٩٩ت (المتكلم 

U@NémbÐä—ßZ@ @

  : صنف ابن الحاجب في علوم شَتَّى، ومن أشهر مصنفاته
  .)٢( اإليضاح في شرح المفصل-أ

  .)٣( األمالي النحوية-ب
  .)٤( الكافية-ج
  .)٥( شرح الكافية-د

  .)٦( شرح الوافية نظم الكافية-هـ
  .)٧( القصيدة الموشحة باألسماء المؤنثة السماعية-و
  .)٨( منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل-ز
  .)٩( مختصر المنتهى-ح

                                                 

 الـشافعية  ، وطبقـات ٧/١٩٩: ، والـوافي بالوفيـات    ١/٣١٢: أعيان العصر :  تنظر ترجمته في   )١(
  .٧/٧٧٧: ، وشذرات الذهب٨/٣١: الكبرى

م، وطبع كـذلك بتحقيـق      ١٩٨٣موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، سنة        .  طبع بتحقيق د   )٢(
إبراهيم محمـد عبـد     . ، وطبع بتحقيق د   م٢٠١١محمد عثمان، بدار الكتب العلمية، بيروت، سنة        

  .اهللا، بدار سعد الدين، دمشق
  .قدارة، بدار عمان، في األردنصالح سليمان فخر .  د طبعت بتحقيق)٣(
  .طارق نجم عبد اهللا. م، بتحقيق د١٩٨٦، آخرها في جدة سنة را طبعت مرا)٤(
جمال عبد العاطي، وطبـع فـي   . هـ، وحققه في جامعة األزهر د     ١٣١١ طبع في إستانبول سنة      )٥(

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مكة المكرمة سنة 
  .م، بتحقيق موسى بنّاي العليلي١٩٨٠ النجف األشرف سنة  طبع في مطبعة اآلداب في)٦(
  .طارق نجم عبد اهللا. م، بتحقيق د١٩٨٥-هـ١٤٠٥ طبعت في مكتبة المنار في األردن سنة )٧(
  .م١٩٨٥هـ، وأعيد طبعه في دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٣٢٦ طبع في إستانبول سنة )٨(
  .هـ١٣١٦ طبع في بوالق سنة )٩(
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  .ا أخرى غير ما ذكر أن له كتب)١(وورد في بعض كتب التراجم
VMémbÏë@Z@ @

ـ ٦٤٦ لمصادر جميعها على أن وفاته كانت في شـوال سـنة          اتفقت ا   هـ
باإلسكندرية، ضحوة النهار، ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابن أبي            

@@.)٢(شامة رحمه اهللا @

                                                 

: دب العربي لبروكلمـان   أل، وتاريخ ا  ٢/١١٥٧: ، وكشف الظنون  ٢/٨٧: لديباج المذهب ا:  ينظر )١(
  .١/٦٥٥: ، وهدية العارفين٣٤٢، ٥/٣٤٠

، ١٩/٣٢٢: ، والوافي بالوفيـات   ٢٣/٢٦٦: ، وسير أعالم النبالء   ٣/٢٥٠: وفيات األعيان :  ينظر )٢(
  .١/٥٠٩: وغاية النهاية
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Ćîãbqb@ZòîÏb“Ûbi@Ñí‹ÈnÛa)١(:  
c@Nbèm†bßZ@ @

الشافية مقدمة في التصريف، ومقدمة في الخطّ، ألفهما ابن الحاجب علـى            
دمته الكافية في النحو، والذي دعاه إلى كتابتهما هو إجابة لسؤال شـخص          غرار مق 

سألني من ال يسعني مخالفته أن ُألِْحـقَ بمقـدمتي فـي            : (ال تسعه مخالفته؛ إذ قال    
اإلعراب مقدمة في التصريف على نحوها، ومقدمة فـي الخـطّ، فأجبتـه سـائالً              

٢()ا أن ينفع بهما، كما نفع بأختهمامتضرع(.  
وهم أحد الباحثين في ظنه أن الذي طلب منه عمل هاتين المقدمتين هو             وقد  

الذي سأله هو سعد الدين محمـد بـن         : (سعد الدين محمد بن علي الساوي، إذ قال       
علي الساوي، الذي كان يحتل منصب الوزارة مشاركة مع الوزير رشـيد الـدين              

ن المغـول فـي     فضل اهللا الهمذاني في عهد السلطان محمود غازان أحد سـالطي          
  .)٣()إيران

؛ ألن هذا الوزير الذي ذكره طلب من الجاربردي، ال من           وليس األمر كذلك  
: ابن الحاجب، أن يشرح لطالب العلم كتاب التصريف، قال الجاربردي في شرحه           

                                                 

ركن الدين، والجاربردي، واليزدي، وقد طبعـت   طبعت مع عدد من شروحها، كشرح الرضي، و        )١(
كذلك مع مجموع مشتمل على جملة رسائل في علم الصرف، كالمراح، والعـزي، والمقـصود               

م، وقد قام   ١٩٢٢-هـ١٣٤١، سنة   ٢والبناء واألمثلة بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، ط        
 الـصادرة عـن دار البـشائر        بتحقيقها في عمل منفصل الدكتور حسن أحمد العثمان في طبعتها         

أبنية الفعل في شـافية ابـن       : م، وطبعت في عمل ملحق بكتاب     ١٩٩٥-هـ١٤١٥البيروتية سنة   
م، وقد قام بتحقيقها كذلك في عمل منفـصل         ١٩٩٧-هـ١٤١٨الحاجب، لعصام نور الدين، سنة      

-هـ١٤٢٩الدكتور الدرويش الجويدي في طبعتها الصادرة عن المكتبة العصرية البيروتية سنة            
م، ولعل أفضلها تحقيقا تحقيق الدكتور حسن أحمد العثمان، إذ اعتمد فـي تحقيقهـا علـى       ٢٠٠٨

  .ثالث نسخ
  .٥:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٢١:  اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية)٣(
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أشار إلي جمع من الفضالء أن أكتب له شرحا ينحل به ألفاظه ومعانيه، وينكشف              (
سلوا بما ال تسعني معه المخالفة، وكان ذلك مظنة مـن           حتى تو ... عباراته ومبانيه 

 من خصه اهللا بأوفر حظ مـن        المعاونة، وحاولت الوصول إلى حضرة    اهللا تعالى ب  
سعد الحق  ... ، وأوتي من الفضائل العلمية والعملية بالقدحين الرقيب والمعلَّى        العال

ظلـومين، ومغيـث    والملة والدين، ملجأ األفاضل واألعاظم في العالمين، كهف الم        
الملهوفين، معين الملوك والسالطين محمد ابـن الـصاحب المعظـم، والدسـتور             

تاج الملة والدين علي الـساوي أدام اهللا لـه العـزة            ... المكرم، أزهد ملوك العالم   
  .)١()والرفعة

والشافية أول مصنَّف وصل إلينا استوفى فيه ابن الحاجـب مباحـث علـم              
 في أبواب متناسقة ضمن منهجية علمية دقيقة، بعـد أن           ا، ورتبها التصريف جميع 

ـ            » الكتاب«كانت مبثوثة في أغلب الكتب النحوية، ولو نظرنا إلى كتب األقدمين، ك
الجمل في  «البن السراج، و  »  في النحو  األصول«للمبرد، و » المقتضب«لسيبويه، و 

ة مع  للزمخشري، لوجدنا مباحث التصريف مندرج    » المفصل«للزجاجي، و » النحو
مباحث النحو من دون استقالل ألحدهما، أو تمييز، فالتصريف عندهم جـزء مـن            

التصريف جزء مـن    : (النحو ال يتجزأ، وفي هذا يقول الرضي في شرحه للشافية         
  .)٢()أجزاء النحو بال خالف من أهل الصناعة

        العلماء الذين أفردوا كتب ا في التصريف كالمازني،    وليس هذا حسب، بل إن
وابن جني، والثمانيني، والجرجاني، وغيـرهم لـم يـستوفوا          علي الفارسي،   وأبي  

أبواب التصريف كلها، لذا عد كتاب الشافية من خيرة الكتب التي أخرجت في علم              
الصرف نشأ مـسائل    : (التصريف، وهذا ما أكدته الدكتورة خديجة الحديثي بقولها       

ا من قـضاياه    لذي جمع فيه كثير   متفرقة في كتب النحو والسيما في كتاب سيبويه ا        

                                                 

  .٧، ٦:  شرح الشافية للجاربردي)١(
  .١/٦:  شرح الشافية للرضي)٢(
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ومسائله ولكنه لم يصنفها ويبوبها، أو أنّه لم يضعها الوضع األخير، وقد بقي هـذا               
         ا عن مادة الصرف فـي      لمن تاله، فكتب في الصرف المازني، ولكنَّه لم يبعد كثير

. الكتاب مع اختصارها وإضافة بعض المسائل القليلة، وبعض آراء من أخذ عـنهم        
ا من المازني، فقد أطال في موضـوعات       جني أغزر مادة، وأحسن ترتيب     وكان ابن 

  ا من اآلراء، ولكنّه لم يضع الصرف وضـعه النهـائي، وإن            الصرف وناقش كثير
 ولم يخرج الزمخشري عما كتبـه سـيبويه        . ا أدق من ترتيب المتقدمين    رتبه ترتيب

ـ           صيالً، وأحـسن   والمازني وابن جني وإن كانت الموضوعات التي ذكرها أكثر تف
ا، وأخذت بحوث الصرف شكلها األخير على يدي ابن الحاجب الذي هـذب             ضبطً

مسائله ورتَّب أبوابه وجمع ما تفرق من مسائله في الكتب األخرى، فكـان كتابـه               
من خيرة الكتب التي أخرجت فـي الـصرف مـن ناحيـة اإلحاطـة               » الشافية«

  .)١()والتبويب
  : وقد اشتملت شافية ابن الحاجب على

خطبة موجزة، استهلّها بحمد اهللا عز وجّل، والصالة على نبيه محمـد             -١
، وعلى آله وصحبه رضوان اهللا عليهم أجمعين، وبعد ذلك بين الدافع            �

  .وراء تأليفه لها
 .تعريف التصريف -٢
 .أنواع األبنية -٣
 .الميزان الصرفي -٤
 .القلب المكاني -٥
 .الصحيح والمعتل -٦
 .أبنية االسم الثالثي المجرد -٧
٨- بعض األبنية إلى بعض رد. 

                                                 

  .٤٠، ٣٩: صرف في كتاب سيبويه أبنية ال)١(
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 .أبنية االسم الرباعي -٩
 .أبنية االسم الخماسي -١٠
 .أبنية االسم المزيد فيه -١١
 .أحوال األبنية -١٢
 .الفعل الماضي -١٣
 .الفعل المضارع -١٤
 .الصفة المشبهة -١٥
 .المصدر -١٦
 .اسم المرة والنوع -١٧
 .أسماء الزمان والمكان -١٨
 .اسم اآللة -١٩
 .التصغير -٢٠
 .المنسوب -٢١
 .جمع التكسير -٢٢
 .التقاء الساكنين -٢٣
 .بتداءاال -٢٤
 .الوقف -٢٥
 .المقصور والممدود -٢٦
 . الزيادةوذ -٢٧
 .اإلمالة -٢٨
 .تخفيف الهمزة -٢٩
 .اإلعالل -٣٠
 .اإلبدال -٣١
 .اإلدغام -٣٢
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 .الحذف -٣٣
 .مسائل التمرين -٣٤
  :مقدمة الخط، وتشتمل على -٣٥

  . تعريف الخط-أ
  . بيان األصل في الكتابة-ب
  .اا وآخر كتابة الهمزة أوالً ووسطً-ج
  . الفصل والوصل-د

  . الزيادة-هـ
  .  النقص-و
  . البدل، وهذا آخر مبحث في مقدمة الخط، وبه تنتهي الشافية-ز

l@NbèmŠbjÇ@Z@ @

الشافية كتاب ضم بين دفتيه مسائل التصريف والخط في غاية اإليجاز، ولذا            
اتسمت عباراتها في كثير من األحيان بالغموض، واإلبهام، واإلغالق، ولـم تكـن             

تفصيلي ألحكام التصريف؛ إذ كـان      كافية وافية بالغرض المطلوب أو باستيعابها ال      
ابن الحاجب في عدة مواطن يطلق في موضع التقييد، أو العكـس، ويجمـل فـي                

إمـا مـن   : موضع التفصيل، ومن المعلوم أن غالب الخلل في العبارة العلمية يأتي          
زيادة ال داعي لها، أو أن تكون العبارة مشكلة وغير واضحة؛ وذلك بـأن يجـوز                

ى، وإذا حملـت علـى       فإذا حملت على وجه ما أفادت معنً       حملها على غير وجه،   
ا، فيحتار القارئ أو الشارح في تفسيرها، فربمـا ال          ى مغاير وجه آخر أفادت معنً   

ا وهو مستقيم، ولذا كانت العبارة      يفهم كالم المصنف على وجهه فيعده الشارح غلطً       
التـي وجهـت إلـى      وهمة والغامضة وراء الكثير من االعتراضات       مالقاصرة وال 

  : الشافية، ومن ذلك على سبيل التمثيل ال الحصر
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ْفـإن اتـفـق اجتمـاع ثـالث يـاءات حـذفت : (قال ابن الحاجب في شـافيته      -١ َ ْ َِ ُ ٍَ ِ َِ َ َُ َ ْ َ  ِ

ًاألخيرة نسي ْ ِ ُ َ ِ ِا، على األفصحَ َ ْ َ َ َ()١(. 
يجوز أن يقال في تـصغيره      » عطاء«: هذا يوهم أن نحو   : (يقول ابن الناظم  

فإن اجتمـع   :  والصواب أن يقال   .، وهذا ال يجوز، وال يقوله أحد      »عطَيعطَي و «
  .)٢()ا بإجماعِنسي» أحوى«في الطرف ثالث ياءات حذفت األخيرة من غير باب 

ٍو قـصعة ْحـَن: ُثنـَؤُالم: (قال ابن الحاجب في تكسير االسم الثالثي المؤنث        -٢ َ ْ َ
ٍى قصاع، وبدور، وبدر، ونـوبَلَع َ ُ ٍ ٍَ ُِ ُ ٍ َ ِ()٣(. 

ول، عفُ«على  » ٍةلَعفَ«يتوهم من هذا أن تكسير االسم من        : (يقول ابن الناظم  
، وليس األمر كـذلك؛ بـل       »اٍلعِف«، من الكثرة بمنزلة تكسيره على       »لعل، وفُ عوِف

» فُعول«هو الغالب المطرد، وتكسيره على      » ِفعاٍل«على  » فَعلَة«تكسير االسم من    
 .)٤()وأخويه قليل محفوظ

َو عجـوز عْحـَنَو: (ل في تكسير مؤنث ما زيادته مدة ثالثـة صـفة          وقا -٣ ٍَ ْ ى َلـُ
َِعجائز َ َ()٥(. 

   كـالم       : قوله: (ا عليه يقول ابن الناظم معترض ،ـاِئزجٍز على عوجونحو ع
فإنه يـستوي فيـه المـذكر والمؤنـث،         » ولعفَ«قاصر؛ ألن ما كان وصفا على       
بور وصـبر، وغَـدور     ص: سب، نحو فح» لعفُ«والمذكر منه بابه أن يجمع على       

                                                 

  .٣٣:  الشافية في علم التصريف)١(
  .٥٢:  بغية الطالب)٢(
  .٤٥:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .٧٧:  بغية الطالب)٤(
  .٥٠:  الشافية في علم التصريف)٥(
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ـ عل وفَ عفُ«وغُدر، وغَفُور وغُفُر، والمؤنث منه بابه أن يجمع على           : ، نحـو  »لاِئ
 .)١()عجوز وعجز وعجاِئز، وقَلُوص وقُلُص وقَالِئص، وسلُوب وسلُب وسالئب

َيء المِجَيَو: (وقال في المصدر الميمي  -٤ ُي المِالث الثَنِ مُرَدْصُ َرد أَج ِ ى َلـَا عًضْي
ِمفعل، ق َ ْ ًطردُا مًاسَيَ ِ٢()ٍبَرْضَ، ومٍلَتْقَم: ـَا ك(. 

قياسا مطردا، ليس على إطالقه؛ ألن المثال الـواوي         : قوله: (يقول الرضي 
منه بكسر العين كالموِعد والموِجل، مصدرا كان أو زمانا أو مكانا، على ما ذكـر               

 الالم كان بفتح العين، كالمولَى، مصدرا كـان         ، بلى إن كان المثال معتل     )٣(سيبويه
 .)٤()أو غيره
ِونَنــُ المِوبُصْنـَي المِ فـِفِلـَ األُالَدْبـِإَو: (وقال في باب الوقـف     -٥ ا، ًذِي إِفـَ، و

ـــَو ـــَي نِف ِاضـــربن، ب: ِوْح ْ َِ ـــْ ـــْرَ المِالفِخ ـــَالمَ وِوعُف ـــِورُرْج ـــوِ ف ـــَ وِاوَي ال ـــَ، عِاءَالي ى َل
 .)٥()ِحَصْفَاأل

بخالف المرفوع والمجرور في الواو والياء، عبـارة        : قوله: (يقول الرضي 
بخالف الواو والياء في المرفوع والمجرور لكان أوضح، يعنـي          : ركيكة، ولو قال  

    كما قلبت تنوين المنصوب ألفً        ال يقلب تنوين المرفوع واو ،ا؛ ا وتنوين المجرور ياء
  .)٦()ألداء ذلك إلى الثقل في موضع االستخفاف

                                                 

، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٥٥، ٤٩، ٤٤، ٣١، ٢٥، ٢٤،  ٧: ، وينظر الصفحات اآلتيـة    ٨٣:  بغية الطالب  )١(
  . وغيرها٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩١، ٧٣

  .٢٨:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٤/٩٣: الكتاب:  ينظر)٣(
  .١/١٧٠:  شرح الشافية للرضي)٤(
  .٦٣:  الشافية في علم التصريف)٥(
  .٢/٢٨٠:  شرح الشافية للرضي)٦(
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ِاء زَاليَو: (ذي الزيادة وقال في    -٦ َت مَدْيُ  يِاعَبـ الرِلوَي أِال فِا، إًدِاعَصَ فٍَةالثَ ثَعْ
ٌ يستـعورَانَ كَكِلَذِلَ، وِلْعِى الفَلَي عِرْجَا يَمْيِال فِإ ُ َ ْ ٍ كعضـرفوط)١(َ ُ َ ْ َ)٣())٢( .  

إال فيما يجري على الفعل، وهم وحقُّه إال في الفعـل           : قوله: (يقول الرضي 
  .)٤()يدحِرج؛ ألن االسم الجاري على الفعل ال يوجد في أوله ياء: كـ

  .)٥(وغيرها من األمثلة التي تطالع الناظر في شروح الشافية األخرى
x@NbçŠ†b—ßZ@ @

ـ   مما ال شك فيه أن ابن الحاجب في كتابه الشافية استفاد مِ            مصنفات م نن 
    قوالهم، إال أنَّه خال مـن التـصريح    ا من آراء العلماء وأ    سبقه، فإنَّه قد تضمن كثير

بأسماء المصادر التي استمد منها مادته، ففي مقدمته في التصريف اعتمد على عدد             
كتاب المفتاح في الصرف لعبد القـاهر الجرجـاني، وكتـاب       : من الكتب، أبرزها  

المفصل للزمخشري، واألمر هنا ال يحتاج إلى أدلة وبراهين؛ ألن كال من الشافية             
ح والمفصل مطبوع، وليس أيسر من الموازنة بين الشافية وبـين الكتـابين             والمفتا

       ا ما يناقش كالم ابن الحاجـب       المذكورين، فضالً عن ذلك أني وجدت اليزدي كثير
وقـول  : (في الشافية ويعرضه على كالم الزمخشري في المفصل، ومن ذلك قوله          

                                                 

)١( ورتَعستصنع منه المساويك، ويقال موضع قرب المدينة       : الي ٢/٨٥٩: »يـسعر «الصحاح  : ينظر. شجر ،
  .٤٧٤، ١٤/٤٧٢: »يستعر«، وتاج العروس ٥/٣٠٠: »يستعر«ولسان العرب 

، والصحاح  ٣٤٦،  ٢/٣٤٥:  العين : ينظر .دويبة بيضاء ناعمة، ويقال ذكر العظاء     :  العضـرفُوطُ )٢(
  .٧/٣٥١: »عضرفط«، ولسان العرب ٣/١١٤٣: »عضرفط«

  .٧٦:  الشافية في علم التصريف)٣(
، ١٣٦،  ١٠٠،  ٩٦،  ٦٦،  ٢٩،  ١/١٩: ، وينظر الصفحات اآلتيـة    ٢/٣٥٧: ضي شرح الشافية للر   )٤(

  . وغيرها٢٥٠، ٢٣٥، ٢٢٧، ٢٠٢، ١٩٣، ١٨٦، ١٥٣، ١٤٠
، ٤٥٥،  ٤٢٠،  ٤٠٢،  ٣٨٦،  ٣٧١،  ٣٦٧،  ٢٦٥،  ١/٢٦٣: شرح الشافية لـركن الـدين     :  ينظر )٥(

:  كـار  ، وشرح الشافية لنقره   ٢٩٨،  ١٩٠،  ٧٢،  ٦٧،  ٥٠،  ٤٥،  ١٩: وشرح الشافية للجاربردي  
٢٢٤، ٤٤، ٣٦، ٢٩، ١٥.  
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 بالـضم،   »ليفع« الياء    بالكسر، وال في   »يفِعل«ولم يجئ في الواو     : )١(الزمخشري
٢()أحسن وأسد(.  

    فإن اتفق اجتمـاع    : )٣(قول الشافية : (ا قال فيه  وقد ذكر السيوطي كذلك نص
    يالصواب أن يقول بإجمـاع؛     : ا، على األفصح، قيل   ثالث ياءات حذفت األخيرة ِنس

ولهذا لم يذكر هذه اللفظة الزمخشري في المفـصل         : ألنَّه ال خالف في ذلك، قلت     
 ذلك أفاد من كتاب سيبويه، ومن       ن ع فضالً. )٥() منه )٤(أخذ المصنف مقدمتيه  الذي  

  .مصنفات ابن جني والسيما مسائل التمرين
ـ    مؤلفات من    فيها أما مقدمته في الخطّ، فال ريب أنَّه استفاد        :  من سبقه، كـ

أدب الكاتب البن قتيبة، ومن الجمل في النحو للزجاجي، ومن كتاب الكُتَّاب البـن              
  . ويه، ومن كتاب الهجاء البن الدهان النحويدرست

†@Nbç‡çaì’@Z@ @

     ا، وقد يرجع سبب ذلك إلى اختصار الكتاب        لم تكن شواهد الشافية كثيرة جد
  : وصغر حجمه، وقد جاءت شواهدها متنوعة على النحو اآلتي

  :  القرآن الكريم وقراءاته-١
 والمـصدر   ال يختلف اثنان على أن القرآن الكريم هو المـورد الـصافي           

، أما القراءات   )٦(قد تضمنت الشافية عدة آيات    واألساس في تأصيل اللغة العربية،      
القرآنية فلم يلتزم المصنف في استشهاده قراءة معينـة بـل استـشهد بقـراءات               

  .)٧(مختلفة
                                                 

  .٣٢٠: المفصل:  ينظر)١(
  .، وغيرها٤٥٠، ٢٦٧، ٢٣٦، ٢١٢، ١/١٢٩: ، وينظر١/٢٤٤:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  . ٣٣: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٣(
  . المقصود بهما الكافية والشافية)٤(
  .٢/٣١١:  النكت)٥(
  .، وغيرها٨٤، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٨ ،٥٧، ٤٢: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٦(
  .، وغيرها٩٢، ٩١، ٨٩، ٨٧، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٨، ٩: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
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  : الشعر. ٢
لم تخُل الشافية من الشواهد الشعرية، ولكنها كانت فيها قليلة جدا، إذ بلغت             

  .)١(هد من الشعر والرجزثمانية شوا
  : أمثال العرب. ٣

ـ تَسإن البغَاثَ بأرِضنَا تَ   «:  مثالن عربيان، أحدهما   شافيتهورد في    ، )٢(»رِسنْ
  .)٣(»انطَا الِبتَقَلْح«: والثاني

  : لغات العرب. ٤
لغـة بنـي    : وردت في الشافية، ولكنها قليلة جدا، وهي على النحو اآلتـي          

، وهناك لغات أخرى إال أنها غير       )٨(، وتميم )٧(، وكلب )٦(ل، وهذي )٥(ئ، وطي )٤(عامر
  .)٩(منسوبة

يتبين مما تقدم أن ابن الحاجب في شافيته لم يستـشهد بالحـديث النبـوي               
  .الشريف، وال بأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم

                                                 

  .١٣١، ١٢٩، ١١٩، ١١٨، ١٠٢، ٩٠، ٧٨، ٢٤: الشافية في علم التصريف:  ينظر)١(
  .١٤٢، ١٢٠: ، وجمهرة األمثال١/٩٣: ، وأمثال أبي عبيد٢١: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٢(
:  ينظـر .التقت حلقتـا البطـان  : ، وهو جزء من مثل يقال  ٥٦: الشافية في علم التصريف   :  ينظر )٣(

  .٢/١٨٦: مجمع األمثال
  .٢٣: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .١١٦، ١١٤، ١٠٥، ٢٣: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .٤٦: المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .١١٩: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
  .١٢٥، ١٢١: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  .٦٧، ٦٦، ٥٩: المصدر نفسه:  ينظر)٩(
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brÛbq@Z‹qcîÏb“Ûa@òÀ‹—Ûa@‘Š‡Ûa@À@Z@ @

 التـصريف؛ وذلـك     يعد كتاب الشافية من أهم الكتب التي أخرجت في علم         
        مؤلفه أودع فيه كل مباحث التصريف، ورتّبها ترتيب على وفق تسلسل    اا متناسقً ألن 

منطقي، مما كان له أكبر األثر في دراسة الصرف من بعده، فال غرابة وال عجب               
    في إقبال العلماء عليه شرح ا، وترجمةً، واستفادةً، ومـا تـزال دراسـات         ا، ونظم

  .به الشافية، وعلى طريقته في بحث علم التصريفالصرف تعتمد على كتا
ويمكن القول إن هذا الكتاب هو خالصة دراسات الصرف منذ سيبويه حتى            

 كتاب مع صغر حجمه ووجازة نظمـه،        -عند الجاربردي –عصر مؤلفه، فالشافية    
مشتمل على فوائد شريفة وقواعد لطيفة، ومحتو على دقـائق األسـرار العربيـة،         

، فال يخلـو مـصنف مـن        )١(مباحث التي هي مفتاح العلوم األدبية     ومنطٍو على ال  
 منه، وسأذكر هنا أهـم مـا        تهفادإالمصنفات الصرفية إال وقد نظر صاحبه فيه، و       

  .للشافية من شروح، أو نظم، أو ترجمة، وما لهذه المصنفات من حواٍش
  ): هـ٦٤٦ت ( شرح المصنف -١

وهو قيد الطباعة، وقد أسعفني     فرغ من تحقيقه الدكتور حسن أحمد العثمان،        
بمخطوطة من مخطوطاته فجزاه اهللا عني خير الجزاء، وهي مصورة عن مصورة            

  .مكتبة تشستربيتي في إيرلندا
 بغية الطالب فـي الـرد علـى تـصريف ابـن الحاجـب البـن النـاظم، بـدر الـدين -٢

  ): هـ٦٨٦ت (محمد بن محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي 
لعثمان للحصول على درجة الماجستير مـن جامعـة أم          حققه حسن أحمد ا   

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠القرى، ونوقشت رسالته سنة 

                                                 

  .٦، ٥: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)١(
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   شــــــرح نجــــــم األئمــــــة، رضــــــي الــــــدين محمــــــد بــــــن الحــــــسن األســــــتراباذي -٣
  ):هـ٦٨٦ت (

محمد نور  : طبع هذا الشرح مرات عديدة، آخرها وأجودها بتحقيق األساتذة        
 عبد الحميد، ويقع في ثالثة أجزاء،       الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين     

وألحق به جزء رابع يضم شرح عبد القادر البغـدادي، صـاحب خزانـة األدب،               
  .لشواهد رضي الدين االستراباذي، ولشواهد الجاربردي

  ):هـ٧١٥ت (شرح السيد الشريف ركن الدين الحسن االستراباذي  -٤
ى درجة الماجـستير    حقّقه عبد اهللا بن محمد بن مبارك العتيبي للحصول عل         

هـ، وطبـع   ١٤١٤من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ونوقشت رسالته سنة         
هذا الشرح بتحقيق الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود في مجلـدين عـن              

هـ، ثـم أعـادت طبعـه ثانيـة سـنة           ١٤٢٥مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة      
ي األصل رسالة دكتوراه نوقـشت      ا، وهي ف  م في مجلدين أيض   ٢٠١١-هـ١٤٣٢

  .م١٩٩٢في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 
  ):هـ٧٤٦ت ( شرح فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي -٥

طبع مرات كثيرة، آخرها مع مجموعة من شروح الشافية في مطبعـة دار             
، وعن هذه الطبعة أخرجت عـالم       )١(هـ١٣١٠الطباعة العامرة في إستانبول سنة      

وقد حققه رفعت عبـد     . م١٩٨٤-هـ١٤٠٤لكتب في بيروت طبعتها الثالثة سنة       ا
الحميد الليثي للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة األزهر، وعلى هذا الشرح            

  : عدة حواش، منها

                                                 

  .٥٥٢: الدليل إلى المتون العلمية:  ينظر)١(
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  .حاشية للجاربردي نفسه  -أ 
هـ، وسـماها الـدرر     ٧٨٥حاشية لحسين الكماالتي الرومي، ألفه سنة         -ب 

ية، ومنه نسخة في مكتبة البلدية باإلسكندرية برقم        الكافية في شرح الشاف   
 .)١()٢/٢٨(، ومكتبة قولة بالقاهرة برقم ) أدب١٢(

حاشية ألبي عبد اهللا محمد بن قاسم بن محمد الغزي الشافعي المعروف              -ج 
منه نسخة في مكتبة الدراسات الـشرقية       ): هـ٩١٨ت  (بابن الغرابيلي   
االستشراقية األلمانية بهالـه    ، وفي مكتبة الجمعية     )٤٨٣(بروسيا برقم   

وقد طبعت هذه الحواشي الثالث أسفل شرح الجاربردي        . )٢()٧٤(برقم  
بطبعته المشار إليها آنفا، وميز رجال الطباعة العامرة بين هذه الحواشي           

  : على النحو اآلتي
، : ...)قولـه :  أختيها بأنها تبدأ هكـذا     منميزوا حاشية الجاربردي     �

 حجمه أكبر من بـاقي الكلمـات األخـرى،           يكون إذ،  )قوله(بلفظ  
  .)٣(»ض«وبقوس في نهاية الكالم فقط، يتلوه الحرف 

في نهايـة   » ض«ومثلها حاشية الكماالتي الرومي من دون الحرف         �
 .)٤(الكالم

، الكالم بين قوسين،    : ...)قوله: (وأما حاشية الغزي فإنها تبدأ هكذا      �
  .)٥(مطابق لرسم باقي الكلمات» قوله«ولفظ 

                                                 

، وجـامع  ٥٥٢: ، والدليل إلى المتـون العلميـة    ٥/٣٢٩: تاريخ األدب العربي لبروكلمان   :  ينظر )١(
  ).صرف/ ٧١٦٧٨(التسلسلي الرقم : ، وخزانة التراث٢/١٠٧٠: الشروح والحواشي

  ).صرف/ ٧١٦٧٥(خزانة التراث، الرقم التسلسلي :  ينظر)٢(
  .، وغيرها٣٩، ٢٨، ٢٤، ٢٢، ١٢، ٩: حاشية الجاربردي على شرحه:  ينظر)٣(
  .، وغيرها١٤، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨: حاشية حسين الرومي على شرح الجاربردي:  ينظر)٤(
  .، وغيرها١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٥: رديحاشية الغزي على شرح الجارب:  ينظر)٥(
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علـى  –واشي الثالث   ح كثير من الدارسين لعلم الصرف أن هذه ال        ظند  وق
 حاشية واحـدة البـن      –الرغم من وضع العالمات الفارقة بين كل حاشية وتاليتها        

 عبد اهللا بن سـرحان      الباحثانجماعة، وليس األمر كذلك، وقد حقق حاشية الغزي         
ير مـن جامعـة أم      القرني، وناصر بن علي الغامدي، وناال بذلك درجة الماجـست         

  .هـ، وقاما بتصحيح هذا الخطأ١٤٢٠القرى، ونوقشت سنة 
  : وهناك حواٍش أخرى على شرح الجاربردي غير الثالثة المتقدمة، ومنها

  حاشية لتاج الـدين أحمـد بـن عبـد القـادر بـن مكتـوم القيـسي                    -د 
 .)١()هـ٧٤٩ت (

  حاشية لعز الدين أبي عبد اهللا محمـد بـن أبـي بكـر بـن جماعـة                    -ه 
، منـه   )٢(الدرر الكافية في حل شـرح الـشافية       : ، سماها )هـ٨١٩ت  (

، وفـي المكتبـة     )٦ رقم   ١/ ٥٢١(نسخة في مكتبة رامبور بالهند برقم       
، وفـي   )٤٧٠/١٦٢٣(عن الظاهرية   ) ٢١٢٦(المركزية بالرياض برقم    

 .)٣()٤٠٦٦(دار الكتب الوطنية بتونس برقم 
 .)٤()هـ٨٥٥ت (حاشية لبدر الدين محمود بن أحمد العيني   -و  
ـ ٩١١ت  (حاشية لجالل الـدين الـسيوطي         -ز  الطـراز  : ، سـماها  )هـ

، وقد ذكرها السيوطي في كتابـه       )٥(الَّالزوردي في حواشي الجاربردي   
 .)٦(النكت

                                                 

  .٢/١٠٧٠: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)١(
  .٥٥٢: ، والدليل إلى المتون العلمية٢/١٨٢: ، وهدية العارفين٢/١٠٢١: كشف الظنون:  ينظر)٢(
  ).صرف/ ٧١٦٧٦(خزانة التراث، الرقم التسلسلي :  ينظر)٣(
  .٢/١٠٧٠:  والحواشي، وجامع الشروح٢/١٠٢١: كشف الظنون:  ينظر)٤(
: ، وجامع الشروح والحواشي   ١/٥٤٠: ، وهدية العارفين  ١١٠٩،  ٢/١٠٢١: المصدر نفسه :  ينظر )٥(

٢/١٠٧٠.  
  .٢/٣١٥: النكت:  ينظر)٦(
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  حاشية لعصام الدين إبراهيم بـن محمـد بـن عربـشاه اإلسـفراييني                -ح 
لها عدة نسخ، منها في مكتبة سليم آغا فـي اسـتانبول            ): هـ٩٤٥ت  (

  ، وفي مكتبة عارف حكمـت بالمدينـة المنـورة بـرقم            )١١٩٧(برقم  
  .)١()٢٢٧٨(، وفي مكتبة برنستون بمدينة برنستون برقم ) صرف٣(

  : هـ٧٢٠، فرغ منه سنة )هـ٧٢٠ت بعد ( شرح الخضر اليزدي -٦
حققه حسن أحمد العثمان للحصول على درجة الـدكتوراه مـن جامعـة أم         

بع في مؤسـسة الريـان      م، ثم طُ  ١٩٩٦-هـ١٤١٦القرى، ونوقشت رسالته سنة     
  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ببيروت سنة 

 الكافية في شرح الشافية، لمحمود بن محمـد بـن علـي بـن محمـود األرانـي -٧
  ):هـ٧٤٣ت بعد (الساكناني 

حققها عبد اهللا بن محمد بن مبارك العتيبي لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة             
صورة عن مصورة جامعة الملك سـعود  اإلسالمية بالمدينة المنورة، ولدي نسخة م   

  ). ز٢٩٨٨(بالرياض، بخط مؤلفه برقم 
   عمــدة الطالــب فــي تحقيــق تــصريف ابــن الحاجــب، البــن هــشام األنــصاري -٨

  : )٢()هـ٧٦١ت (
  .)٣(نقل عنه السيوطي عدة نقول في النكت

                                                 

  ).صرف/ ٧١٦٧٧(الرقم التسلسلي : خزانة التراث:  ينظر)١(
  .٢/١٠٧١: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)٢(
  .٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢/٢٦٦: النكت:  ينظر)٣(
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  شـرح الــشافية لعبـد اهللا بــن محمـد بــن أحمـد الحــسيني المعـروف بنقــره كــار  -٩
  ): ـه٧٧٦ت (

، طبع هذا الشرح عـدة      )١(ذكر فيه أنه ألفه لألمير الجاولي من أمراء مصر        
  : مرات

هـ، وسنة  ١٣٠٢هـ، وسنة   ١٢٨٥هـ، وسنة   ١٢٧٦في اإلستانة سنة      -أ 
  .)٢(هـ١٣٠٦

مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وقد حلى هامشه بشرح عصام الـدين              -ب 
 .اإلسفراييني

م، إذ طبع ضـمن     ١٩٨٤-هـ١٤٠٤طبعة عالم الكتب في بيروت سنة         -ج 
 .مجموعة من شروح الشافية

 األسرار الشافية في كشف معاني الشافية إلسماعيل بن إبراهيم بـن عطيـة -١٠
   :)٣()هـ٧٩٤ت (النجراني اليمني 

منه نسخة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات اإلسـالمية            
  .)٤()ف-١-١٥٨١(بالرياض برقم 

ــــوائي التبريــــزي -١١ ــــسرائي الحل ــــن محمــــود ال    شــــرح ليوســــف بــــن الحــــسن ب
  .)٥()هـ٨٠٢ت (

                                                 

  .٣: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)١(
  .٢/١٠٧١: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)٢(
: ، وجـامع الـشروح والحواشـي      ١/٣٠٧: ، واألعالم ٢/٥٦: الملحق التابع للبدر الطالع   :  ينظر )٣(

٢/١٠٧١.  
لـشافية  األسـرار ا : (، وكان عنوان المخطـوط )٣١٢٦١(الرقم التسلسلي  : خزانة التراث :  ينظر )٤(

  ).والخالفيات الصافية شرح المقدمة الشافية
  .٢/١٠٧١: ، وجامع الشروح والحواشي١٣/٢٩٢: معجم المؤلفين:  ينظر)٥(
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ألحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن محمـد، كـان :  الوافية في شرح الشافية-١٢
  . هـ٨١٣ا سنة حي

منه عدة نسخ في مركز الملك فيـصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية              
، وقد ذكر الدكتور    )١()٨٣٤٩(، و )٦٥٩٠(، و )٦٣١٦(، و )٤٧١٩(بالرياض برقم   

، )٦٤٦(حسن أحمد العثمان أنه اطلع على نسخة منه في جامعة الملك سعود برقم              
، وهو اآلن رسالة ماجستير بجامعة أم       )٧٦٩٢(مصورة عن جامعة الزيتونة برقم      

  .)٢(القرى
ــن الحــسين القمــي النيــسابوري، -١٣ ــن محمــد ب ــدين الحــسن ب  شــرح لنظــام ال

  ): هـ٨٥٠عد ت ب(المعروف باألعرج 
طبع هذا الشرح بإخراج وتعليق علي الشمالوي، وصدر عن شركة شمس           

ه ثريا مصطفى عقـاب     تم، وحقق ١٩٩٢-هـ١٤١٢، سنة   ١المشرق في بيروت، ط   
ـ ١٤١٢ سنة   أطروحتهالنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى، ونوقشت          -هـ

  . م في مجلدين١٩٩٢
د الملـك بـن بخـشايش الرومـي  الصافية في شرح الشافية، ليوسف بـن عبـ-١٤

  ): هـ٨٥٢ت (الحنفي المعروف بقره سنان 
ه تهاني محمد سليم الصفدي، لنيل درجة الماجستير من جامعة اإلمـام            تحقق

ولدي نسخة  . )٣(هـ، في مجلدين  ١٤١٣محمد بن سعود اإلسالمية، بالرياض، سنة       
  ).٣٣(م منه مصورة عن مصورة مكتبة جامعة صالح الدين في السليمانية برق

                                                 

، )٩٦٨٩(، و )صـرف / ٩٣٢١(، و )صـرف / ٧٠٤٠(الرقم التسلـسلي    : خزانة التراث :  ينظر )١(
  ).صرف/ ١٥٥١٢(و

  .١/٤٥:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  .٥٥٢: لى المتون العلميةالدليل إ:  ينظر)٣(

 



‡îèànÛa �٢٨�

   شــــرح لعــــالء الــــدين علــــي بــــن محمــــد الــــسمرقندي الرومــــي القوشــــجي -١٥
  .)١(، وهو شرح بالفارسية)هـ٨٧٩ت (

ـــة، والـــشافية، والـــشذور، والنزهـــة، لجـــالل -١٦  النكـــت علـــى األلفيـــة، والكافي
  ): هـ٩١١ت (الدين السيوطي 

حققها السيد عبد المقصود درويش للحصول على درجة الدكتوراه من كلية           
هـ، وحققها كذلك فاخر جبر مطر لنيـل        ١٣٩٨اللغة العربية بجامعة األزهر سنة      

، وقد طبع   م١٩٨٣-هـ١٤٠٤درجة الماجستير من كلية اآلداب بجامعة بغداد سنة         
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 

ـــن محمـــد -١٧ ـــا ب ـــشافية، لـــشيخ اإلســـالم زكري ـــة فـــي شـــرح ال ـــاهج الكافي  المن
  ): هـ٩٢٦ت ( الشافعي األنصاري

طبع أسفل شرح نقره كار مع مجموعة الشافية المجلد الثاني، وحققه محمد            
إبراهيم محمد عبد اهللا لنيل درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالقـاهرة سـنة               

هـ، وقد طبع بتحقيق الدكتورة رزان خدام، وصدر عن مجلـة الحكمـة،             ١٤٠٨
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١بريطانيا، ط

، ألبـي بكـر بـن    »المناهل الصافية على المناهج الكافيـة  «وعليه حاشية   
، منه نسخة   )هـ١٠١٩ت  (إسماعيل بن شهاب الدين الشنواني المصري الشافعي        

  .)٢()٤٦(وبرقم ) ٤٥(بدار الكتب المصرية برقم 
طبــع بحاشــية شــرح نقــره ): هـــ٩٤٥ت ( شــرح عــصام الــدين اإلســفراييني -١٨

  .الكتب العربيةكار، طبعة دار إحياء 

                                                 

  .١٠٧٢، ٢/١٠٧١: ، وجامع الشروح والحواشي٢/١٠٢١: كشف الظنون:  ينظر)١(
  .٢/١٠٧٢: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)٢(
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 كفاية المفرطين، لجمال الدين محمد بن طاهر بن علـي المولـوي، الفتنـي -١٩ َ ُ
، )١(هـــــ١٢٨٣طبــــع بــــدهلي ســــنة ): هـــــ٩٨٦ت (الكجراتــــي الــــصديقي 

وحققه نياز محمد للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة بشاور          
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١في باكستان سنة 

ّلحصكفي، المعروف بابن المـنال الحلبـي  شرح أحمد بن محمد بن علي ا-٢٠ ِ َ ْ َ  
  .)٢()هـ١٠٠٣ت (

ـــصنهاجي المراكـــشي المعـــروف -٢١ ـــن مـــسعود ال ـــة ســـعيد ب ـــي جمع  شـــرح ألب
  .)٣()هـ١٠١٦ت بعد (بالماغوشي 

 الغنية الكافية من بغية حل الشافية، إلبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي -٢٢
ّالحصكفي  ِ َ ْ كره، وصل فيـه إلـى      ابن المتقدم ذ  : )هــ١٠٣٠ت بعـد (َ
  .)٤(مقدمة الخط

 المناهل الصافية لذوي العقول الصادية إلى كشف معاني الشافية، للطـف -٢٣
، )هــــ١٠٣٥ت (اهللا بـــن محمـــد الغيـــاث بـــن الـــشجاع الظفيـــري اليمنـــي 
ستراباذي، طبع  الاستعان في كثير من المسائل بشرح رضي الدين ا        

  .م١٩٨٤، سنة ن بمصريبتحقيق الدكتور عبد الرحمن محمد شاه
 الــــصافية شــــرح الــــشافية، إلبــــراهيم بــــن محمــــد المعــــروف بجــــاويش زاده -٢٤

  .)٥()هـ١٠٥٣ت (الرومي الحنفي 

                                                 

  .٢/١٠٧٤: ، وجامع الشروح والحواشي٥/٣٣٠: تاريخ األدب العربي لبروكلمان:  ينظر)١(
  .٢/١٠٧٢: لحواشي، وجامع الشروح وا١/١٥١: هدية العارفين:  ينظر)٢(
  .٢/١٠٧٣: ، وجامع الشروح والحواشي٥/٣٣٠: تاريخ األدب العربي لبروكلمان:  ينظر)٣(
  .٢/١٠٧٣: ، وجامع الشروح والحواشي٢/١٠٢١: كشف الظنون:  ينظر)٤(
  .٢/١٠٧٣: ، وجامع الشروح والحواشي١/٩٤: ، ومعجم المؤلفين١/٦٧: األعالم:  ينظر)٥(
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ت ( شــــــرح ألحمــــــد بــــــن يحيــــــى حــــــابس الــــــصعيدي اليمــــــاني، الزيــــــدي -٢٥
  .)١(، وشرحه هذا لم يكتمل)هـ١٠٦١

ــــــدراني -٢٦ ــــــن محمــــــد صــــــالح المازن َ شــــــرح لمحمــــــد هــــــادي ب ت حــــــوالي (َْ
هو شرح بالفارسية، وقد طبع طبعـة حجريـة فـي           ، و )هــ١٠٨٨

  .)٢(هـ١٢٦٨طهران سنة 
، وهــو )هـــ١٠٩٨ت ( شــرح لغــالم محمــد بــن يــار المريــدي األمروهــاوي -٢٧

  .)٣(شرح بالفارسية
   العافيــة فــي شــرح الــشافية، لمحمــد بــن عبــد الرســول بــن قلنــدر البرزنجــي -٢٨

   :)٤()هـ١١٠٣ت (
، )١٢٤١(،  )١٢٣٦(اد بـرقم    منه عدة نسخ فـي مكتبـة األوقـاف ببغـد          

صـرف  ) ١١٢(، وعدة نسخ في دار الكتب المصرية بـرقم          )١٥٤٢(،  )١٤٣٩(
  . صرف١٨٤ صرف، ٤٤٤تيمور، 

  ): هـ١١٠٨ت ( العافية شرح الشافية، لمحمد سعد غالب -٢٩
هـ، وفي كونپور سنة    ١٣٠٢وهو شرح بالفارسية، طبع في إستانبول سنة        

  .)٥(هـ١٢٧٨

                                                 

، وجـامع   ٤٢٩: ، ومصادر الفكر العربي اإلسـالمي فـي الـيمن         ١/١٢٧ :البدر الطالع :  ينظر )١(
  .٢/١٠٧٣: الشروح والحواشي

  .٢/١٠٧٣: ، وجامع الشروح والحواشي٥/٣٣٠: تاريخ األدب العربي لبروكلمان:  ينظر)٢(
  .٢/١٠٧٣، ٥/٣٣١: المصدران أنفسهما:  ينظر)٣(
: ، وفي جـامع الـشروح والحواشـي       ٢/٣٠٣: ، وهدية العارفين  ٤/٩١: إيضاح المكنون :  ينظر )٤(

  . أن اسمه الصافية٢/١٠٧٤
  .٥/٣٣٠: تاريخ األدب العربي لبروكلمان:  ينظر)٥(
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  ): هـ١١٥٠ت حوالي (لحسين بن أحمد زيني زاده  فوائد الشافية، -٣٠
  .)١(هـ١٢٩١ر سنة ونشر في كونپ

 شــــرح لعبــــد اهللا بــــن عبــــد العزيــــز الباليكــــسري الرومــــي الحنفــــي الــــشهير -٣١
  .)٢()هـ١١٩٦ت (بالصالحي 

 شفاء الشافية، لعبـد الباسـط بـن رسـتم بـن علـي بـن علـي أصـغر الـصديقي -٣٢
   :)٣()هـ١٢٢٣ت (َالقنوجي 

  ).٣٧٥(نسخة خطية في بوهار برقم منه 
 شــرح لمحمــد بــن صــالح بــن هــادي الــسماوي الــصنعاني، المعــروف بــابن -٣٣

َحريـوة، حكيم يماني من مجتهدي الزيدية  َْ   .)٤()هـ١٢٤١ت (ُ
 الوافيــة، ألحمــد بــن عبــد الكــريم بــن عيــسى بــن أحمــد نعمــة اهللا العبــارات -٣٤

  ): هـ١٢٩٣ت (الترمانيني، األزهري 
هـ، منه مصورة في مركز البحث العلمـي بجامعـة أم           ١٢٨٢سنة  أكمله  
، عن نسخة بخط المؤلـف فـي دار الكتـب المـصرية بـرقم               )٤٦(القرى برقم   

)٥()١٥٨(.  
ِ شرح لعبد الرحيم بن علي البرزريني الرومي -٣٥   .)٦()هـ١٣٠٣ت (َ

                                                 

  .٢/١٠٧٤: ، وجامع الشروح والحواشي٥/٣٣٠: تاريخ األدب العربي لبروكلمان:  ينظر)١(
: ، وجـامع الـشروح والحواشـي      ١/٤٨٦: ، وهديـة العـارفين    ٤/٣٨: إيضاح المكنون :  ينظر )٢(

٢/١٠٧٤.  
  .٢/١٠٧٤: ، وجامع الشروح والحواشي٥/٣٣١: تاريخ األدب العربي لبروكلمان:  ينظر)٣(
  .٢/١٠٧٤: ، وجامع الشروح والحواشي٤٣٦: مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن:  ينظر)٤(
، وجـامع الـشروح     ٥/٣٣١: ، وتاريخ األدب العربي لبروكلمان    ١/٢٨١: معجم المؤلفين :  ينظر )٥(

  .٢/١٠٧٤: اشيوالحو
  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي١/٥٦٦: هدية العارفين:  ينظر)٦(
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ْ شـــرح ألبـــي المحاســـن محمـــد بـــن خليـــل القـــاوقجي الطرابلـــسي الـــشامي -٣٦ ُ
  .)١()هـ١٣٠٥ت (الحنفي 

 شــرح الــشافية، ألبــي الطيــب محمــد صــديق خــان بــن حــسن بــن الــصافية -٣٧
  .)٢()هـ١٣٠٧ت (علي الحسيني القنوجي البخاري 

، وقد نظـم  )٣( أذكرها خشية اإلطالة ال أ آثرتوهناك شروح أخرى، إال أني      
  : الشافية جماعة من العلماء، منهم

   المصري الشافعي نزيل فـوه  خلف بن محمد بن محمد بن عليالنجا أبو -٣٨
  . )٤()هـ٨٩٦ت بعد (

ا ؛ إذ جعل ألبي النجا شـرح      )٥(وقد وهم صاحب جامع الشروح والحواشي     
ا، والعكس هو الصوابللشافية ال نظم.  

 بـــن حـــسام الـــدين الكرميـــاني الرومـــي، المعـــروف بـــسيد شـــريفي إبـــراهيم -٣٩
   :)هـ١٠١٦ت (الحنفي 

، ومنه نسخة فـي مكتبـة       »لفرائد الجميلة ا«نظمها تائية، وسمى هذا النظم      
، وفي مكتبة   )٢/٤٥(، وفي مكتبة قولة بالقاهرة برقم       )٥/٤١٤(درسن بألمانيا برقم    

الفوائد الجليلة في   «، ثم شرحها الناظم وسماه      ) نحو ٦٥٨٠(الظاهرية بدمشق برقم    

                                                 

  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي١/٥٦٦: هدية العارفين:  ينظر)١(
  .٢/١٠٧٥: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)٢(
، ٢/١٠٧٠: ، وجامع الشروح والحواشي   ٣٣١،  ٥/٣٣٠: تاريخ األدب العربي لبروكلمان   :  ينظر )٣(

  .٦١، ١/٥٤: »الدراسة«ليزدي الشافية ل، وشرح ١٠٧٥
  .٢/١٠٢١: ، وكشف الظنون١١/١٤٤: الضوء الالمع:  ينظر)٤(
  .٢/١٠٧٢: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)٥(
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، اعتمد فيه كثيرا على شرحي الرضي والجاربردي، وهـذا          »شرح الفرائد الجميلة  
  .)١(لشرح مطبوع في آخر مجموعة الشافية، الجزء الثانيا

 وهو أحد علمـاء   :)هــ١٠٣٩ت ( أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد -٤٠
  .)٢(الزيدية

  .)٣()هـ١١١٥ت ( قوام الدين محمد بن محمد مهدي القزويني -٤١
ــاقي الحنبلــي البعلــي، -٤٢  عبــد الجليــل بــن أبــي المواهــب محمــد بــن عبــد الب

   :)٤()هـ١١١٩ت (الدمشقي 
الموارد العذبة الـصافية فـي شـرح نظـم          «: قام الناظم بشرحها، وسماه   

  .)٥()٦٦١١(، ومنه نسخة في مكتبة الدولة ببرلين برقم »الشافية
  :»هـ١١٣٣كان حيا سنة « ْالنـيساري -٤٣

الوافية، طبعت بتحقيق الدكتور حسن أحمد العثمان ملحقـة         : واسم منظومته 
ـ ١٤١٥الصادرة عن دار البشائر البيروتية سنة       بالشافية في طبعتها     م، ١٩٩٥-هـ
ـ ا، وكذلك طبعت ملحقـة بالـشافية بتحق       ا ومائة وستين بيتً   وقد بلغت أبياتها ألفً    ق ي

الدكتور درويش الجويدي في طبعتها الصادرة عن المكتبة العصرية البيروتية سنة           
  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩

                                                 

، ٥/٣٣١: ، وتاريخ األدب العربي لبروكلمان    ١/٣٥: ، واألعالم ٢/١٠٢١: كشف الظنون :  ينظر )١(
  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي٣٣٢

  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي٤٢٨: مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن:  ينظر)٢(
  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي٢/٣٠٩: هدية العارفين:  ينظر)٣(
  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي١/٥٠١: ، وهدية العارفين٢/٢٣٥: سلك الدرر:  ينظر)٤(
، وخزانة  ٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي   ٥/٣٣١: ألدب العربي لبروكلمان  تاريخ ا :  ينظر )٥(

  ). صرف٧١٩١٧(الرقم التسلسلي : التراث
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ـــــن الحـــــسين الحـــــوالحـــــسين -٤٤ ـــــن محمـــــد ب ـــــن الحـــــسن ب ـــــصنعاني  ب   ثي، ال
  .)١()هـ١١٥٠ت (

  .)٢()هـ١٢٤٩ت ( بن يحيى بن إبراهيم الذماري الديلمي حسين -٤٥
ـــــــن زكـــــــي الطرابلـــــــسي الـــــــشاعر مـــــــصطفى -٤٦    بـــــــن محمـــــــد بـــــــن إبـــــــراهيم ب

  : )هـ١٣٣٥ت (
، طبعت في آخر ديوانه المنشور بالقـاهرة        »نزهة األلباب «واسم منظومه   

  .)٣(هـ١٣١٠سنة 
   :)هـ١٣٦٢ت (ق التنبكي  الطيب بن إسحامحمد -٤٧

  .)٤(»التحفة البكرية بنظم الشافية«واسم منظومه 
  :وترجم الشافية

ــــــدراني :  إلــــــى الفارســــــية-٤٨ ــــــن محمــــــد صــــــالح المازن َهــــــادي ب ت حــــــوالي (َْ
  .)٥()هـ١٠٨٨

، )هــ٩٩٦ت (محمد بن عمـر الرومـي الـشهير بقـورد أفنـدي :  إلى التركية-٤٩
  .)٦(زير محمد باشاويعقوب عبد اللطيف وذلك بطلب من الو

فقط، بل تعـدى    والنظم  ولم يقف تأثير الشافية عند هذه الشروح والحواشي         
إلى كتب النحو وكتب الصرف التي ألفت على غرار الـشافية، والسـيما كتـب               

  .المتأخرين
                                                 

، ومصادر الفكـر العربـي      ٣/٣٢٠: ، ومعجم المؤلفين  ٢/٨١: الملحق التابع للبدر الطالع   :  ينظر )١(
  .٢/١٠٧٥: ، وجامع الشروح والحواشي٤٢٨: اإلسالمي في اليمن

  .٢/١٠٧٦: ، وجامع الشروح والحواشي٤٣٣: مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن:  ينظر)٢(
، وجـامع الـشروح   ٧/٢٤٤: ، واألعـالم ٥/٣٣١: تـاريخ األدب العربـي لبروكلمـان    :  ينظر )٣(

  .٢/١٠٧٦: والحواشي
  .٢/١٠٧٦: جامع الشروح والحواشي:  ينظر)٤(
  .٤/١١٩: روضات الجنات:  ينظر)٥(
  .٢/١٠٢٢: ظنونكشف ال:  ينظر)٦(
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îÛbi@Ñí‹ÈnÛað†�@ @

من يقف أمام شرح اليزدي يجد نفسه أمام عالم جليل، وعقلية فذة، غير أن              
كتب التراجم والطبقات وغيرها لم تذكر لنا أي ترجمة تذكر، وكل ما وجدناه عنه              

  .)١(لم يتعد اسمه ولقبه والسنة التي أتم فيها هذا الشرح الذي بين أيدينا
أشار إلى هذا األمر الدكتور حسن أحمد العثمان محقق هـذا الـشرح             وقد  

ولم أر، ولم أطلع، وليس بين يدي مما يترجم صاحبنا غيـر كتابـه هـذا                : (بقوله
ا، ا ليالً ونهـار   ، بل بحثت جاهد   نومع ذلك لم أقف مكتوف اليدي     . )٢()بنسخه الثالث 

 ث عن ترجمة لـه، وقـد   ا في كتابتي لألطروحة، حتى أعياني البحما دمت مستمر
 حين ادعى أن هذا الشرح للخضر بـن عبـد الـرحمن             )٣(وهم الطنطاوي جبريل  

، صاحب أنـيس المنقطعـين،      )هـ٧٧٣(األزدي، الدمشقي، المفسر، المتوفى سنة      
، إذ لم تذكر لنا كتب التراجم وغيرها أن         ليس كذلك ، و )٤(والتبيان في تفسير القرآن   

لمنتسبون إلى يزد كثر، فأي اليزديين هو؟ اهللا أعلموا. ا للشافيةلهذا العالم شرح.  
   واليزدي نسبة إلى يد، بفتح الياء وسكون الـزاي المعجمـة، بعـدها دال           ز

مهملة، وهي مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان، من أعمال فـارس،             
وهي أكبر ناحية من نواحي كورة اصطخر، بينها وبين شيراز أربعـة وسـبعون              

كثيرة الخيرات والغالت والثمـرات،     (، وقد وصفها القزويني بأنَّها مدينة       )٥(فرسخا

                                                 

  .٤/٣٨: إيضاح المكنون:  ينظر)١(
  .١/٧١: »الدراسة«  شرح الشافية لليزدي)٢(
الزقـازيق عـام     حققه الطنطاوي، ونال به درجة الماجستير من كلية اللغـة العربيـة بجامعـة                )٣(

  .هـ١٤١٠
  .١/٣٤٥: ، وهدية العارفين١/١٩٩: كشف الظنون:  ينظر)٤(
  .٥/٤٣٥: ، ومعجم البلدان١٣٤، ١٠٠: المسالك والممالك لإلصطخري:  ينظر)٥(
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       يحمل منها إلـى سـائر       )١(ةاقَفَبها صناع الحرير السندس في غاية الحسن والص ،
مدينة حسنة نظيفة عجيبة األسـواق      : (، ووصفها كذلك ابن بطوطة بأنَّها     )٢()البالد

  .)٣()جار، شافعية المذهبذات أنهار مطّردة وأشجار نضيرة، وأهلها ت
�üëcMémbÐä—ß@Z@@ @

ن مصنفاته، وجّل آثاره قد عدت عليها العوادي        عا   شيئً تذكر لنا المصادر  لم  
فطواها الزمن فيما طوى من ذخائر، ولم يصل إلينا إال كتاب واحد وهـو شـرح                
شافية ابن الحاجب، وأما المصنفات التي سأذكرها، فإنّما هي إشارات وجدتها فـي             

  : ذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهيه
QMòĐ�bjÛa@@Z@ @

األمر واسـم الفاعـل، واسـم       : (ذكره اليزدي في شرح قول ابن الحاجب      
وفي بعض علله المذكورة في شـرحه  : (، قال )٤()تقدمت. المفعول، وأفعل التفضيل  

للكافية لحركة همزة الوصل التي في األمر أنظار بسطنا القول فيها في الباسـطة،              
يرجع المتشوق إليها؛ إذ هو لما لم يذكر كيفية األمر ههنا لم يستحـسن ذكرهـا                فل

وذكر عللها التي ذكرها، واإليرادات الواردة عليها؛ فلهذا أحلنا الكل إلى موضـع             
  .)٥()آخر

RMòĐ�aìÛa@Z@ @

من غيره حمل   فهو  : وأما قولنا في الواسطة   : (ذكره في باب المضارع، قال    
  .)٦()كونه أسد، فأحسن من ذلك؛ لعليه

                                                 

متين بين الـصفاقة، وقـد صـفُقَ        : ثوب صفيق  (١٠/٢٠٤: »صفق«مادة  جاء في لسان العرب      )١(
  ).جيد النسِج: وثوب صفيقٌ وسفيقٌ. كَثُفَ نسجه، وأصفَقَه الحائك: صفاقَةً

  .٢٨٢:  آثار البالد)٢(
  .٢/٤٣:  رحلة ابن بطوطة)٣(
 .٢٤: الشافية في علم التصريف) ٤(
 .١/٢٦٠: زدي شرح الشافية للي)٥(
 .١/٢٥٨: المصدر نفسه) ٦(
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SM‹—nƒ¾a@@Z@ @

: أي: (، قال )١()انْعدم خطأٌ : ومن ثَم قيل  : (ذكره في شرح قول ابن الحاجب     
انعدم؛ : ومن أجل أن األثر المحسوس في المنفعل واجب حصوله امتنع قول العامة           

نكسار الالئح فـي المنكـسر،      الألن الشيء المعدوم ال يتصور فيه أثر صوري، كا        
قلتـه  :  وغيـره بـصحة قـولهم      )٢(د حكمنا في مختصرنا كما حكم الزمخشري      وق

  .)٣()فانقال
TM@@@ÊŠb›�¾a@lbi@À@ð†�îÛa@ÞbÓ@) :إنّهم ضموا فيمـا  : والجواب األقرب أن نقول

بالضم؛ ألنّه فرع؛ وذلك لكونه ليس من الدعائم، إذ كل بـاب            » فَعَل«كان ماضيه   
ل، وقد ذُِكر هذا البحث في غير هذا        توافقت عينا ماضيه ومضارعه فهو ليس بأص      

  .)٥()فالحاصل أن األصل لكونه أصال، )٤(الكتاب
ولستُ أعلم علم اليقيِن، هل هذا كتاب جديد، أو هو أحد الكتب الثالثة التي              

ا أصبحت عدد مصنفاته خمـسة، أولهـا شـرح          ا جديد  كتاب عدسبق ذكرها؟ فإذا    
  . الشافية، واهللا أعلم

�bîãbqMémýyŠ@@Z@ @

 ومالزمتي له أنّه ارتحـل إلـى عـدة           اليزدي اتضح لي بعد قراءتي شرح    
      ا أن يكون قد استوطن      أماكن، واستمع إلى كالم أهلها، وليس الزم»يوإنّمـا   »دز ،

نسب إليها؛ وهذا حال كثير من الناس اليوم، ينتسب إلى المدينة التي ولـد فيهـا،                
لهذه المدينة وحبه لهاا له طوال حياويبقى هذا النسب مالزم ته، وفاء .  

                                                 

 .٢١: الشافية في علم التصريف) ١(
 .٢٤١: المفصل: ينظر) ٢(
 .١/٢٢٧:  شرح الشافية لليزدي)٣(
 .في غير هذا الشرح الذي بين أيدينا: أي) ٤(
 .١/٢٤٦:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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  : فمن األماكن التي ذكرها
ا سمعت فقـراء    وكثير: (جاء ذكرها في باب اإلدغام، قال     : مكـة المكرمـة -١

من معه وِصـيةٌ    : من محو وِصيةٌ؟ يريدون   :  يقولون -حرسها اهللا –مكة  
١()باستئجار أحد للحج(.  

سـمعتُ بعـض    : (مستهجنة، قال جاء في حديثه عن الحروف ال     : دبغـدا -٢
في نطقهم الكاف كالجيم: ، أي)٢()اعوام بغداذ يتلفظون به أيض . 

وأمـا  : (جاء ذكره في باب اإلدغام في شرح قول ابن الحاجب         : العـراق -٣
هذه حروف مستهجنة، لم يؤخذ بهـا       : يقول: (، قال )٣(...)الصاد كالسين 

كالسين، كقـولهم فـي     في القرآن، وال في كالم الفصحاء، فمنها الصاد         
والتحقيق أنّه يكـون صـفير      . سبغَ، بتقريب الصاد من السين    : »صبغَ«

السين بال إطباق، أو إطباق ضعيف في غاية الضعف، هكذا سمعنا عامة            
أهل العراق يتكلمون به، بخالف خواصهم؛ وذلـك الخـتالط العـرب            

 .)٤()والعجم، واإلطباق ليس من شأن العجم، فأورثت مجاورتهم ذلك
: »جمل«ومنها الكاف كالجيم، يقولون في      : (قال في باب اإلدغام   : الـيمن -٤

سـمعت  . وهو صحيح . وهو في لغة أهل اليمن    : )٥(كَمل، وقال ابن دريد   
. يعِكـب : »يعِجب«كئتُ، ومكان   : »جئتُ«بعض أهل اليمن يقول مكان      

وما يتلفظ  إلى غير ذلك، مع أنّه كان يحسن تالوة القرآن ونقل الحديث،            
 .)٦()فيهما بشيء من ذلك

                                                 

 .٢/١٠١١:  شرح الشافية لليزدي)١(
 .٢/٩٩٦: المصدر نفسه) ٢(
 .١٢٢: لشافية في علم التصريفا) ٣(
 .٢/٩٩٤: شرح الشافية لليزدي) ٤(
 .١/٥: جمهرة اللغة: ينظر) ٥(
 .٢/٩٩٦: شرح الشافية لليزدي) ٦(
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: قـال : جاء في حديثه عن الحروف المستهجنة في باب اإلدغام        : الباديـة -٥
كال، وهـذه لغـة     : »قال«وذكر غيره القاف والكاف، كما يقولون في        (

  .)١()عوام أهل البادية، وبعض أهل الحضر عليها اليوم، هكذا وجدناهم
؛ لطلب العلـم والـتعلم أو       ووسيلتهمء  ا فاالرتحال والسفر هو ديدن العلما     إذً

 يعيشونلنشر هذا العلم، أو الضطرابات سياسية تحدث وتعصف في المنطقة التي            
  . ، أو لحج بيت اهللا الحرامم، أو لكسب قوِت يومهيهاف

وهكذا نرى أن اليزدي قد ذكر هذه البلدان، ولكننا فـي الوقـت نفـسه ال                
   نجزم جزم نستطيع أن ال  ا قاطع يزدي قد ارتحل واستمع مـنهم، فقـد يكـون          ا بأن

 أو أنّـه اسـتمع      -حرسها اهللا –اليزدي استمع منهم وهو موجود في مكة المكرمة         
 والعـراق والـيمن     دإليهم عند ذهابه إلى مكة المكرمة، ومر بهذه البلدان كبغـدا          

  . والبادية، واهللا أعلم

                                                 

 .٢/٩٩٨: شرح الشافية لليزدي )١(
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À‹—Ûa@éjç‰ß@ @

ي يستطيع أن يحكم عليـه بأنّـه بـصري النزعـة            إن المتتبع لكتاب اليزد   
  : والمذهب؛ وذلك ألنّه

  : »األصحاب«يسمي البصريين بـ -١
اختلفوا في توجيه ضـم الفـاء مـن         : (قال» فَعَل« في حديثه عن معاني      -

الماضي من األجوف الواوي، وكسرها منه من األجـوف اليـائي عنـد اتـصال               
قَولْـتُ  : قُلْتُ وِبعتُ، وكانا في األصل    :  مثل الضمير المرفوع البارز المتحرك به،    

ا لتحركهما وانفتاح ما قبلهمـا، فـاجتمع سـاكنان،          وبيعتُ، فقلبت الواو والياء ألفً    
فحذفت األلف، فبقي الفاءان مفتوحتين، فضمت الواوية، وكُسرت اليائية، فالصحيح          

داللـة علـى اليـاء،       أن الضم للداللة على الـواو، والكـسرة لل         )١(عند المصنف 
 على أنهما للنقل، يعنـون     - وما عليه األصحاب   )٢(وهو مذهب سيبويه  –واألكثرون  

المـضموم  » فَعَل«عند اتصال المذكور به إلى باب       » قال«أن العرب قد نقلوا مثل      
العين، فلما حذفت العين نُقلت حركتها إلى الفاء بعد حذف حركتها؛ إذ ال يحتمـل               

المكسور العين، فلما حذفت    » فَِعَل«إلى  » باع«ن، ونقلوا مثل    الحرفُ الواحد حركتي  
  .)٣()»لْتُقُ«العين نقلت حركتها إلى الفاء كما عمل في 

                                                 

وقد أطال الرضي والجاربردي والنظام وغيرهم من شراح شافية ابن الحاجب في شرح كالم ابن               ) ١(
، وشـرح   ٨١-١/٧٨: شرح الشافية للرضـي   :  ينظر . ال يرقى إليها شك    الحاجب، وتأييده بأدلة  

 .٥٢-٥١: ، وشرح الشافية للنظام٤٥-٤٤: الشافية للجاربردي
 .٣٤٠-٤/٣٣٩: الكتاب: ينظر) ٢(
 .٤٤٣-٢/٤٣٩: ، والممتع٢٢٦-٢١٣: المنصف: ، وينظر١/٢٠١: شرح الشافية لليزدي) ٣(

 



Þëþa@Ý—ÐÛa  �٤٢�

 وقال في باب تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن صحيح في شرح             -
وأما مثل المـراِة ممـا ذهـب إليـه          : ()١()نحو مسلٍَة والخَبِ  (: قول ابن الحاجب  

  .)٢()وفيون، فعند األصحاب من الشّواذالك
أوائل، وبوائع، مما   : همزة، في نحو  » عينين« وقال في قلب الواو والياء       -

اعلـم أن هـذا رأي الخليـل        : (وقعتا فيه بعد ألف باب مساجد وقبلهما واو أو ياء         
:  فال يهمز إال في الواوين، وحجتـه الـسماع، لقـولهم           )٤(، أما األخفش  )٣(وسيبويه

. ، وهو السنَّور الذكر، والقياس هو أن ثقل الواوين أشد         »ضيوٍن«جمع  » ِونضيا«
 سأل األصـمعي    )٥(شاذٌّ، وأن المازني  » ضياون«أجاب األصحاب عن السماع بأن      

عيائل بالهمز، وعن القياس بأنهم حملـوا       : ، كيف تكسره العرب؟ فقال    »عيل«عن  
الواو على االكتناف بالواوين، وكما لم يفرقوا       االكتناف بالياءين واالكتناف بالياء و    

، حيث قلبوهما همزة؛ لكونهما متطرفتين بعد       »قباء«و» كساء«بين الياء والواو في     
  .)٦()ألف زائدة، فكذا ههنا

، من خالل مناقشاته التي أجراها في موقف اليـزدي مـن البـصريين والكـوفيين -٢
    قف إلى جانب البصريين،    ا ما نراه ي   كالمه على المسائل الخالفية، غالب

  : ويدافع عن مذهبهم، ويستدل له، فمما وافقهم فيه

                                                 

 .٨٨: الشافية في علم التصريف) ١(
 .٣/٤١: ، وشرح الشافية للرضي٢٩٨: المفصل: ، وينظر٢/٧٥٧: الشافية لليزديشرح ) ٢(
 .٣٦٩، ٤/٣٥٧: الكتاب: ينظر) ٣(
: ، وإيجاز التعريف في علم التصريف     ١/٣٣٨: ، والممتع ٤٨٦: شرح الملوكي البن يعيش   : ينظر) ٤(

٧١. 
: التـصريف ، وشرح التعريف بضروري     ٣/٣٩٦: ، واألصول في النحو   ٣١٩: المنصف: ينظر) ٥(

١١٧. 
 .٨٦١-٢/٨٦٠:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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  : )١(أصل االشتقاق -أ
لو وصل إلـى    : ( قال في علّة عدم جواز زيادة الفعل على الرباعي بأنه          -

  ا لالسم في الرتبة، وهو َأحطُّ درجة من االسـم، فوجـب أن             الخماسي لكان مساوي
وأما كونه أحطَّ درجة منه؛ فألنّه مشتق       . المساواةيقتصر على الرباعي؛ لئال يلزم      

من االسم؛ وألنَّه محتاج إليه، فكما أن درجة االسم أعلى من درجته في المعنـى،               
  .)٢()وجب أن تكون درجته أعلى في اللفظ ليتناسب اللفظ والمعنى

لما : (قوله: )٣()ويعرف القلب بأصله  : ( وجاء في شرح قول ابن الحاجب      -
: لقلب وشرع فيه أراد أن يذكر أمارات تدّل كّل واحدة عليـه، وهـي سـت               ذكر ا 
أصل المشتق أو المقلوب،    : أي» بأصله«المشتقُّ منه، وقوله    : األصُل، أي : األولى

  .)٤()واألصل المصدر
وفاعَل لنسبة أصله إلى أحد األمـرين  : ( وقال في شرح قول ابن الحاجب -

األصل في بابه أن يكون لنسبة أصل       : أي: ()٥(.)..ا باآلخر للمشاركة صريح   امتعلقً
ـ         » فاعَل«الذي اشتق منه    : الفعل؛ أي  ا إلى أحد األمرين الذي هـو الفاعـل متعلقً

بين » فاعَل«باآلخر الذي هو المفعول؛ لمشاركة واقعة في األصل الذي اشتق منه            
صدر مـشتق   في حين يرى الكوفيون أن الم     . )٦()اا صريح األمرين المذكورين تعلقً  

  .)٧(وفرع عليهمن الفعل 
                                                 

، ومسائل خالفية في النحـو      ١٧١: ، وأسرار العربية  ١/٢١٧: ، واإلنصاف ٥٦: اإليضاح: ينظر) ١(
 .٧٣: للعكبري

 .١/١٣٣:  شرح الشافية لليزدي)٢(
 .٨: الشافية في علم التصريف) ٣(
 .١/١٥١:  شرح الشافية لليزدي)٤(
 .٢٠: م التصريفالشافية في عل) ٥(
 .١/٢١٥: شرح الشافية لليزدي) ٦(
، وحاشـية   ١١١: ، وائتالف النصرة  ١٠٢: ، وشرح األلفية البن الناظم    ١/٢١٧: اإلنصاف: ينظر) ٧(

 .٢/٩٦: الصبان على األشموني

 



Þëþa@Ý—ÐÛa  �٤٤�

  : )١( في القسم، مفرد ال جمع»أيمن« -ب
، فإذا قـال    من من الي  )٢( عند سيبويه  »أيمن«اعلم أن   : (قال في باب االبتداء   

 ، كـآجرٍ  »أفعـل «بركةُ اسم اهللا قسمي؛ مفرد علـى        : أيمن اهللا، فكأنه قال   : المقسم
والكوفيـون  . هاريم وإيم، بفتح الهمزة وكس    أ: ، جاءت فيها  )٣(، وهو األسرب  وآنٍُك

في اإلفراد، وآجر وآنُك أعجميان، وهمزتها      » أفعل«؛ لعدم   »يمين«على أنّها جمع    
وال يقاوم شيء مما ذكـر      . في األصل للقطع، حذفت في الوصل لكثرة االستعمال       
  .)٤()كون المفرد أسبق، فيحمل عليه حيث ال تحقق للجمعية

  :)٥(»لأو«وزن  -ج
َأفْعـل؛  : واألوُل(قال في شرح قول ابن الحاجب فـي بـاب ذي الزيـادة              

، ذهب البصريون إلى أنّه     »أول«اختلف النحاة في    : ()٦(...)اُألولى واُألولِ : لمجيء
  .)٧()، والصحيح األول»فَوعل«إنّه : ، وقال الكوفيون»َأفْعل«

                                                 

، ١١٨: ، وشرح الشافية لنقره كـار     ١٦٥: ، وشرح الشافية للجاربردي   ١/٣٧٧: اإلنصاف: ينظر) ١(
 .٣١٢: ، والفوائد الجليلة١١٩-١١٨: ، والمناهج الكافية٥١: وائتالف النصرة

 .٤/١٤٨: الكتاب: ينظر) ٢(
)٣( برأنـك «مـادة   : لـسان العـرب   : ينظـر . األسود: قيل هو الرصاص األبيض، وقيل    : األس« :

  .٢٧/٥٣: »أنك«، وتاج العروس مادة ١٠/٣٩٤
 .١/٥٠٧: شرح الشافية لليزدي) ٤(
، ومـنهج   ٨٦: ، وائتالف النـصرة   ٣/٢٣٢: ، واالرتشاف ٢/٣٤٠: لرضيشرح الشافية ل  : ينظر) ٥(

 .١/٢٩٠: الكوفيين في الصرف
 .٧١: الشافية في علم التصريف) ٦(
 .٢/٥٨٨: شرح الشافية لركن الدين: ، وينظر١/٥٩٣: شرح الشافية لليزدي) ٧(
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ًموس -د َمفعل«ى ُْ ْ َفـعلى«، ال »ُ ْ ُ«)١( :  
اختلـف البـصريون والكوفيـون فـي قـولهم          (: ل في باب ذي الزيادة    قا

»سولَقُ  »ىمفقال البصريون . ، ومعناه الِمح :  ـل «إنّهفْعسـيت «مـن   » مأي »َأو ، :
حلقت، فالميم زائدة واأللف أصلية؛ ألنها منقلبة عن الياء، قال سيبويه عقيب ذكـر              

وذهب الكوفيون إلى   . )»ىمرم«في  فاأللف فيهما بمنزلتها    (: )٢(»موسى«و» أفْعى«
ا لسكونها وانضمام ما قبلها،     ، وإنّما قلبت الياء واو    »الميِس«مشتق من   » فُعلى«أنَّه  

      فتكون الميم أصلية واأللف زائدة، ومعنى المح مـا       ِسيالمرج التبختر، وظاهر أن 
  لِْق       عليه البصريون؛ ألنِن، إذ     أقوى من نسب   نسبة هذه اآللة إلى الحـستها إلى الح

الحلق معناها، وأما الحسن فليس إال كمالزم لها؛ لكونها محتوية على صفاٍء مـا،              
أولى من كونه   » مفْعالً«ا كونه    بمعنى الحلق، وعلى هذا أيض     سيقد جاء الم  : وقيل

  .)٣()ه مصروفمنع صرفه؛ لكنّ» فُعلى«؛ إذ لو كان »فُعلى«
  :)٤(شتقاقهوأصل ا» انَسْنِإ«وزن  -هـ

إنّه من  : ، فقال طائفة  »إنسان«اختلف في اشتقاق    : (قال في باب ذي الزيادة    
، وذهب قوم إلى أنه من النسيان، وكان في األصـل           »اِفعالنً«اإلنس، فيكون وزنه    

، فيكـون   ، فصار إنـسانًا   ا، فحذفت الالم منه اعتباطً    »إفعالن«على زنة   » انسيانًا«
  .)٦(، وهو مذهب البصريين وبعض الكوفيين)٥()واألول أصح. »إفعان«على زنة 

                                                 

الـشافية  ، وشـرح    ٢/٢٤٧: ، واللبـاب للعكبـري    ٢٨٨: ، وأدب الكاتب  ٤/٢٧٢: الكتاب: ينظر) ١(
، ومنهج الكوفيين في    ٢/١٩٨: ، والمزهر ٢/٥٩٦: ، وشرح الشافية لركن الدين    ٢/٣٤٧: للرضي
 .١/٢٢٥: الصرف

 .٤/٣١٠: الكتاب: ينظر) ٢(
 .١٤٦: شرح الشافية لنقره كار: ، وينظر١/٦٠٧: شرح الشافية لليزدي) ٣(
، ١/١٨٥: رتـشاف ، واال ٢/٢٩٥: ، واإلنـصاف  ١/٤٤: ، والمخصص ٦١٣: أدب الكاتب : ينظر) ٤(

 .٨٥: ، وائتالف النصرة٣/١٤٢٣: وتوضيح المقاصد
 .١/٦٠٨: شرح الشافية لليزدي) ٥(
 .٢/٢٩٥: اإلنصاف: ينظر) ٦(
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َزْلزل وصرصر: ا نحوًا مضاعفأصل وزنة ما كان رباعي -و َ َْ َ َ)١(:  
رجح اليزدي في باب ذي الزيادة مذهب البصريين الذين يـرون أن نحـو              

» رصرل وصلْزلََل«رباعي األصول، وزنته    » زين يـرون   ذا للكوفيين ال  خالفً» فَع
  .»فَعفَل«ررة، فيكون على زنة أن الفاء مك

 أصلي  »زلْزل«مثل  : واألقرب بناء على هذا الجواب أن يقال      : (قال اليزدي 
ال زائد فيه، إذ األصل وجود األصل، فما لم يثبت ثبتٌ على الزيادة ال يقال بهـا،                 

  .)٢()وههنا ال ثبت، فوجب القول باألصالة
ِفـيع«ونحوهما، » َميت«و» َسيد«وزن  -ز ْ   :)٣(»لَ

بكـسر العـين عنـد      » اسيِود«، كان   »سيد«: قولهم: (قال في باب اإلعالل   
بـالفتح  » فَـيعالً « إلى أنّه كان     )٤(المحققين البصريين أصالً وحاالً، وذهب البغاددة     

؛ لفقدان الكسر في أمثلته في الصحيح، فقلبـت الفتحـة            »صيرف«و» ضيغَم«كـ
للمعتل مـن البنـاء مـا ال يكـون للـصحيح،            وهو ضعيف، إذ قد يكون      . كسرة

لم يكن فَيِعل   «: )٥(قال سيبويه . قُضاة في قَاضٍ  : ، نحو »فاعل«في جمع   » ةلَعفُ«كـ
 تراهم  الفي غير المعتل؛ ألنهم قد يختصون المعتل بالبناء ال يختصون به غيره، أ            

                                                 

: ، وشرح الشافية للجـاربردي    ١١٠،  ١/٢٤: ، واالرتشاف ٢/٦٢٥: شرح الشافية للرضي  : ينظر) ١(
٢٢٤. 

 .٢/٦٤٤: شرح الشافية لليزدي) ٢(
: ، والممتـع  ٢/٢٨٤: ، واإلنـصاف  ٤٧٦: وشرح التصريف للثمـانيني   ،  ٢٩٩: المنصف: ينظر) ٣(

 .١/٢٨٥: ، ومنهج الكوفيين في الصرف٨٤: ، وائتالف النصرة٢/٤٩٨
، وتبعه في هذه النسبة عدد كبير مـن العلمـاء، حتـى             ٢٩٩: نسبه إليهم ابن جني في المنصف     ) ٤(

 إلى الرؤاسي، ونسبه    ١٦٩: ئكةونسبه أبو العالء المعري في رسالة المال      . اشتهر أن هذا مذهبهم   
 إلى عامة الكوفيين،    ٢/٢٨٤: ، وأبو البركات األنباري في اإلنصاف     ٤/٤٠٩: سيبويه في الكتاب  

 . نقل هذا القول وذكر أنه قول غير الخليل٤/٣٦٥: والراجح أنه مذهب الرؤاسي؛ ألن سيبويه
 .٣٦٦-٤/٣٦٥: الكتاب: ينظر) ٥(
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وهـو  . »عتل فَيعلُول أصلها فَيعلُولةٌ، وليس في غير الم     «: )١(، وقال »كَينُونَة: قالوا
فتكون زنتهما  » كَينُونَة«، وكذا من    »هيٍن«و» ميٍت«على أنهم حذفوا العين من مثل       

  .)٢()»كَيونُونَةً«: »كَينُونَةٌ«، وكان »فَيلُولة«و» فَيالً«
   :)٣(»يا هناه«في مسألة  -ح

ـ » يـا هنـاه  «وفي : (قال في شرح قول ابن الحاجب في باب اإلبدال         ى عل
على الـشذوذ، ويخـتص     » يا هناه «وكذا تبدل من األلف في      : أي: (، قال )٤()رأٍي

، قلبت  »واتنَه« بدليل مجيء    »هناو«: يا رجل سوء، وأصله   : بحال النداء، ومعناه  
وفيه أقـوال   . )٥(، فالتقى ألفان، فقلبت األخيرة هاء     »كساء«الواو ألفاَ كما قالوا في      

  .كوفيين قول واحدللبصريين غير األخفش، وله ولل
  .»على رأي«: فمن أقوال البصريين ما ذكرنا، وإليه أشار بقوله

، »كـساء «كـ» هناء«أنّه بدل عن الهمزة المنقلبة عن الواو، وكان         : ومنها
: من استحالة تالقي األلفين في التقدير، وقيل      » كساء«؛ لما ذكرنا في     )٦(وهو أقرب 

  .ن التهنية م»فَعال«لم يقلب همزة لئال يتوهم أنه 
  .)٧(أنه بدل عن الواو، وليس ببعيد، إذ ال ارتكاب فيه لمستحيل: ومنها

                                                 

 .٤/٣٦٥: الكتاب: ينظر) ١(
 .٨٧٣-٢/٨٧٢: ح الشافية لليزديشر) ٢(
، ٦٧١: ، والمنـصف  ٣١،  ٣٠: ، والعضديات ٣٤٧: ، والحلبيات ٥٠٥،  ٥٠٤: البغداديات: ينظر) ٣(

، وبغيـة   ٦٧٥: ، واإليضاح في شـرح المفـصل      ٢١٤،  ٢/٢١٣: ، وسر صناعة اإلعراب   ٦٧٣
 .٢٤١، ٢٤٠: الطالب

 .١١٦: الشافية في علم التصريف) ٤(
: المنـصف : ، ويضعفه في  ٢/٢١٤: سر صناعة اإلعراب  : ذا الرأي في  كان ابن جني يستحسن ه    ) ٥(

٦٧٣. 
 .٢/٣٣٨: وهو اختيار ابن الشجري في أماليه) ٦(
 .٢١٤، ٢/٢١٣: ، وسر صناعة اإلعراب٦٧٣: وهو اختيار ابن جني في المنصف) ٧(
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  .)١(أنه أصل ال بدل، وضعف بقلة باب سلس: ومنها
ـ ه«لو كان أصال لقالوا في تصغير       : ولك أن تقول   ؛ لكـن   »هنَيهـةٌ «: »ٍةنَ

صغير يرد األشـياء    ، والمالزمة ظاهرة؛ ألن الت    »هنَيَةٌ«التالي باطل؛ ألنهم يقولون     
  .)٢(، وهذا باطل باتفاق»هنَوات«؛ ال »هنَهات«إلى أصلها، ولكان الجمع 

، والهاء للسكت، وهـو     »هنَو«: األصل. )٣(أن ألفه منقلبة عن الواو    : ومنها
الالم محذوفة كمـا فـي      : ؛  إذ قالوا   )٤(مدفوع بما يدفع به قول األخفش والكوفيين      

هاء للسكت، وهو مردود؛ ألن هاء السكت ال تُحرك في          ، واأللف زائدة، وال   »هٍن«
  : )٥(السعة، وههنا قد حركت في السعة، قال امرؤ القيس

َوقـــــــــــــد رابنـــــــــــــي قولهـــــــــــــا يـــــــــــــا هنـــــــــــــا  َ ُ  
  

ه ويحــــــــــــــك أْلحقــــــــــــــت شــــــــــــــر َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْا بــــــــــــــشرُ َ ِ  
  

٦(الضمير» هاء«ا لها بـوأجابوا عنه بأنه حركها حالة الوصل، تشبيه(.  
: الثاني. أحدها حذف الالم  :  أموٍر األصل عدمها   فيه ارتكاب : ولك أن تقول  

: الرابـع . لحاق هاء السكت في الوصـل، وحقهـا الوقـف         : الثالث. زيادة األلف 
  .)٨()والتشبيه المذكور أمر واحد، فال يقوى على مقاومتها. )٧(تحريكها

                                                 

 . إلى أبي زيد٣/١١٠٤: نسبه المرادي في توضيح المقاصد) ١(
 .٦٧٢: لمنصفهذا كالم ابن جني في ا) ٢(
 ٣/١١٠٤:  إلى أبي زيد، ونسبه المرادي في توضيح المقاصد        ٢/٣٤٥: نسبه العكبري في اللباب   ) ٣(

 .إلى الفراء
 .١/٤٠١: اختاره ابن عصفور في الممتع) ٤(
ابـن  ، وأمـالي    ٣١٤: ، والمفصل ٢/٢١٣،  ١/٨٠: سر صناعة اإلعراب  : ، وينظر ١٦٠: ديوانه) ٥(

، ٦٧٥: ، واإليضاح في شـرح المفـصل      ٣٠٩:  البن يعيش  ، وشرح الملوكي  ٢/٣٣٨: الشجري
 .٣/١١٠٣: وتوضيح المقاصد

 .٢/٨٧٦: شرح الشافية لركن الدين: ينظر) ٦(
 .٦٧٥: اإليضاح في شرح المفصل: ينظر) ٧(
 .٩٥١-٢/٩٥٠: شرح الشافية لليزدي) ٨(
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ُتـتـفاعل«و» ُلعَفـَتَتـ«ا من ًحذف التاء الثانية تخفيف -ط َ َ ََ«)١(:  
واختلف في المحذوف، فسيبويه على أنـه الثانيـة،         : (الحذفقال في باب    

وكانت الثانية أولى بالحذف؛ ألنها هي التـي تـسكن وتـدغم فـي قولـه        : )٢(قال
�q�)هو اُألولى؛ ألن الثانية جيء بها لمعنى       : )٤(وقيل. ووافقه البصريون . )٣

  .اُألولىقال تنَزُل من حيث الصورة حذف :  اإلدغام في مثلنكالمطاوعة؛ وأل

الجواب عن األول منع المجيء بها لمعنى؛ ألنه ملحق، واإللحـاق           : وأقول
ـ             . ينافي ذلك  ت ذلك المعنى بفوات التاء؛ إذ من الجائز أن يكون باقيفوا سلّمنا لم ي

ا بما ذكـره  سلّمنا يكون معارض  . بالتكرير، وعن الثاني أن المدغم ليس كالمحذوف      
أن مراعاة حرف المضارعة أهم؛ ألنهم حذفوا       ، والحق   ��qسيبويه في قوله    

مع كونها جيء بها لمعنى باتفـاق، ولـم         » َأفْعَل«الفاء، ولم يحذفوه وحذفوا همزة      
  .)٥()يِعد، ويكِْرم، فمع الزائد اإللحاق أولى أن يراعوه: يحذفوه نحو

والمالحظ أن اليزدي رجح مذهب سيبويه والبصريين بعـد أن ذكـر رأي             
  . لم ينسبه إليهم صراحةًهيين وفنده، إال أنَّالكوف

                                                 

: المـساعد ، و ١/١٦٣: ، واالرتشاف ٣/٢٩٠: ، وشرح الشافية للرضي   ٢/١٦٣: اإلنصاف: ينظر) ١(
 .١/٣٠٨: ، ومنهج الكوفيين في الصرف٦/٦٨٦: ، والهمع٤/٣٠١: ، وشرح األشموني٤/٢٧٩

 .٤/٤٧٦: الكتاب) ٢(
 .٧٢سورة البقرة، من اآلية ) ٣(
 إلى الكوفيين عامة، في حين نص الزجـاجي         ٢/١٦٣: نسبه أبو البركات األنباري في اإلنصاف     ) ٤(

، إلى أنه مذهب هـشام بـن        ٣٢٤: ن مالك في التسهيل   ، واب ١٨٣: في اشتقاق أسماء اهللا الحسنى    
 .معاوية الضرير دون تصريح بالكوفيين عامة

 .٢/١٠٤٦: شرح الشافية لليزدي) ٥(
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  :تأثره بآراء سيبويه وإعجابه بها -٣
يحدد تأثره بسيبويه التزامه نهج المدرسة البصرية، فهو يأخذ بمعظم آرائهم           

    ا، وقد وافق سيبويه في أغلب مسائله، وال تكاد تخلو          وتخريجاتهم، إذ نقل عنه كثير
 وأقواله التـي أراد أن يثبـت        )١(تشهد بشواهده مسألة من ذكر لرأيه فيها، وكان يس      

فيها رأيا أو غيرها أو حكم.  
        سيبويه في مقدمة النحويين الذين تأثر اليزدي دعبآرائهم، وقد بلـغ     فلذلك ي 

مجموع ما صرح فيه بالرجوع إلى الكتاب وسيبويه أكثر من أربعمائـة موضـع؛              
  .يختلف معه إال قليالولهذا فإن اليزدي جعله أهم مصدر لكتابه، ولم 

  : ومن اآلراء التي وافق فيها سيبويه على سبيل المثال ال الحصر، هي
 وأتباعه هـو  )٢(، فقد رأى أن مذهب الخليل وسيبويه    »أشياء«في مسألة   - أ

  .»اءَئيشَ«؛ ألنَّهم زعموا أنَّها مقلوبة، وكان أصلها )٣(المذهب األصح
ومنع : ( بعـد التـصغير»أحـوى«قال في باب التصغير بخـصوص منـع صـرف   - ب

 أن يعتـد بتقـديرها،      -وهو الصحيح -: األول: الصرف أربعة أقوال  
 .)٥() ومن تابعه)٤(ويمنع من الصرف، وهو مذهب سيبويه

فأما إذا لحقته تاء التأنيث، ففيه خالف        (:»ةوُدَعـ«قولـه فـي النـسب إلـى   - ت
ـ «بين سيبويه والمبرد، فسيبويه يجري مجرى         ، فيحـذف واو   »ئينَِشَ

عدوة قلت عدِوي من أجـل       إلىفإن أضفت   «: )٦(من الكتاب » لةوعفَ«

                                                 

 .١٠٤١، ٢/٧٦٨، ٥٨٨، ٤٣٠، ٤٠٣، ٣٨٨، ٢٥٩، ١/٢٠٠: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١(
 .٤/٣٨٠: الكتاب: ينظر) ٢(
 .١/١٥٨: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٣(
 .٤٧٢-٣/٤٧١: الكتاب: ينظر) ٤(
 .١/٣٢١: شرح الشافية لليزدي) ٥(
 .٣/٣٤٥: الكتاب: ينظر) ٦(
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 يجري مجرى المـذكر  )١(، والمبرد»شَنَِئي: الهاء، كما قلت في شَنُوءةَ   
فال يفرق، وشبهته أنه قد حصل الخفة باإلدغام، وكأن الواوين بمنزلة           

 .)٢()واو واحدة، والمرجح قول سيبويه
 إلـى أن  )٣(ذهب سـيبويه : (»ٍالةَبْنِت«زيادة بخصوص قال في باب ذي ال  - ث

، مـشتق مـن النَّبـِل، وهـو         )٤(وقال غيره بأنه ِتفْعالة   . ِتنْبالة ِفعلَالة 
الصغار، والمناسبة بين اللفظين ثابتة، أما معنى فألن معناه القـصير،           

 نادر بعيـد  » الةعفِْت«والمرجح مذهب سيبويه؛ ألن     . ا فظاهر وأما لفظً 
كثير، فالحمل على الكثير أولى؛ إذ ال تحقق        » عاللةِف«من األوزان، و  

  .)٥()لالشتقاق
  : لكنه مع ذلك لم يمنعه من

  : ترجيح مذهب غيره على مذهبه -أ
وذلك إن ثبت لديه رجحان مذهب غيره عليه، لسماع أو غيره، فقـد أخـذ               

لـالم فـي أبنيـة    بفـتح ا » بدخْج«نحو » فُعلَل« في إثبات وزن )٦(برأي األخفش 

                                                 

، وشرح الكافية   ٣٤٣: ، واإليضاح في شرح المفصل    ٢/٥٩٠: التبصرة والتذكرة : ينظر رأيه في  ) ١(
: ، والمـساعد  ٢/١٥٣، واللباب للعكبـري،     ٦٣-٦١: ، وبغية الطالب  ١٩٤٧-٤/١٩٤٦: الشافية

٣/٣٦٧. 
 .١/٣٦٤: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .٢/٧١: ، واختاره الفارابي في ديوان األدب٤/٣١٨: الكتاب: ينظر) ٣(
، وابـن   ١/١٨٥: هو رأي ثعلب، حكاه ابن سيدة فـي المخـصص         » تفعالة«» تنبالة«القول بأن   ) ٤(

، وهو مذهب   ٣٠/٤٤٢: »نبل«، والزبيدي في تاج العروس      ١١/٦٤٢ :»تنبل«منظور في اللسان    
، وتـاج   ١/٢٧٥: ، والممتـع  ٦/٣٤: الروض األنف :  ينظر .يلي، وابن عصفور، والزبيدي   السه

 .٣٠/٤٥٢: العروس
 .١/٦١٢: شرح الشافية لليزدي) ٥(
 .، أنه مذهب الكوفيين، وتبعهم األخفش١٠٨: في ائتالف النصرة) ٦(
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 بناء  )١(زاد األخفش على الخمس المذكورة    : (الرباعي األصول، خالفا لسيبويه، قال    
: آخر، وهو جخْدب بفتح الالم، فعنده يكون الرباعي ستة أبنية، وأما سيبويه فيقول            

  . الجراد األخضر: ، وال يسلم فتحها، والجخْدب»ٍنثُرب«الصحيح ضم الالم كـ
 مذهب األخفش؛ لما ذكرنا من استدعاء الملحِق الملحقَ به،          اعلم أن الراجح  

سـْؤدد، والـدال علـى    : بد، ومثله قولـك : ما لي عنه عنْدد، أي : وقد ثبت؛ تقول  
ا، والـداّل عليـه      أيض )٣(، وجاء علَيب  )٢(اإللحاق اإلظهار، وقد ذكرهما في الكتاب     

بنت العرب من بنات األربعة فـي       صحة الياء، ولم يذكر سيبويه في باب تمثيل ما          
  .)٤() بالفتح، فيلزمه هذا الالزم كما ترى»فُعلٌَل«األسماء والصفات 

  : تخطئته -ب
رحة في هذا الباب،     المفعولية فمطّ  ةوأما نسب : (قال اليزدي في معاني األبنية    

علم تلك  القوم تمادوا الثوب، وإنّما تُ    : إال أن يكون المفعول مما يغاير الفاعل، كقولك       
من مقتضى المعنى؛ إذ التضارب إذا كان بين الزيدين فالبد وأن يكون كّل واحـٍد               

 منهما ضارب  مفعـول،   تفاعلال يجيء لباب    : وقول من قال  . ا له ا لآلخر ومضروب 
  .)٥()رد فيما استثنيناهخطأ؛ إذ ال يطّ

 فعل  وأما تفاعلت، فال يكون إال وأنت تريد      : (وممن قال ذلك سيبويه، إذ قال     
 ا، وال يجوز أن يكون معموالً في مفعول، وال يتعـدى الفعـل إلـى               اثنين فصاعد

ولم ينسبه إليه صراحة، ويبدو أن اليزدي تحرج من ذكر اسمه، فهو            . )٦()منصوب

                                                 

 .ِقمطْر: ِدرهم، ِفعلٌّ: ٌلبرثُن، ِفعلَ: ِزبِرج، فُعلٌُل: جعفَر، ِفعِلٌل: فَعلٌَل: وهي) ١(
 .٤/٢٧٧: الكتاب: ينظر) ٢(
 .٤/١٨٤: معجم البلدان:  ينظر.وهو واد بتهامة على طريق اليمن) ٣(
 .١/١٧٩: شرح الشافية لليزدي) ٤(
 .١/٢١٩: المصدر نفسه) ٥(
 .٤/٦٩: الكتاب) ٦(
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           ا إلـى سـيبويه،     يجرؤ على أن يخطئ القول، بيد أنه ال يجرؤ على تخطئته منسوب
  .وهو إمام مدرسته

  :مخالفته -ج
،  واحـدا  اي سيبويه حين عد الجيم كالشين، والشين كالجيم، شيئً        خالف اليزد 

َأجدر، وَأشْدقُ بإشراب الجـيم     : ومضارعة الجيم الشين والعكس، في نحو     : (إذ قال 
صوت الشين، وإشراب الشين صوت الجيم لغة قليلة رديئة، لم تأت في القرآن وال              

تـي كـالجيم مـن الحـروف        ، في حين عد سيبويه الشين ال      )١()في فصيح الكالم  
وهي كثيرة يؤخـذ  : (المستحسنة، والجيم التي كالشين من الحروف المستهجنة، قال  

النون الخفيفة، والهمزة التي بين     : بها، وتستحسن في قراءة القرآن واألشعار، وهي      
بين، واأللف التي تُمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والـصاد التـي تكـون               

الـصالة، والزكـاة،    «: تفخيم، يعنى بلغة أهل الحجاز، في قولهم      كالزاي، وألف ال  
وتكون اثنين وأربعين بحروف غير مستحسنة وال كثيرة في لغـة مـن              .»والحياة

الكاف التي  : تُرتَضى عربيته، وال تستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر، وهي          
، والضاد الـضعيفة،    بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين        

والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التـي كالثـاء، والبـاء التـي               
  .)٢()كالفاء

 من األخذ بآراء غيـرهم إذا       ذلكاليزدي مع ميله إلى البصريين لم يمنعه        و
وعنـد الكـوفيين أن   : (ن مذهب الكوفيين، قـال ها إلى الحقِّ أقرب، فتراه يحس  األف
 وهو حسن لكونه للتكثير والمبالغة، والباب لذلك،        ،)٣(»فَعل«من مصادر   » العفْالتَّ«

 ولكونه نظير       ا لـه باعتبـار     ا للتَّفِْعيل باعتبار الحركات والسكنات، ولكونه نظيـر
                                                 

 .٢/٩٦١: شرح الشافية لليزدي) ١(
 .٤/٤٣٢: الكتاب) ٢(
: ، واالرتـشاف  ١/٣٠١: ، وشرح الشافية لـركن الـدين      ١/١٦٧:  الشافية للرضي  شرح: ينظر) ٣(

 . ٣٩٢: ، وعنقود الزواهر١/٢٢٨
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الزوائد ومواقعها، ولوال ورود التَّفِْعيل أكثر منه لكان في كونـه مـصدرا للبـاب               
  .)١()فْعال والِفعال واإلفِْتعال، وغير ذلكأقيس؛ الشتماله على ألف المصدر، كاإل

لذا يمكن القول بأن نحو البصريين هو السمة الغالبة عليه، فهـو بـصري              
المذهب في معظم مسائله، ومع ميله فهو يحتفظ بشخصيته القائمة علـى االنتقـاء              

  .ألحكاماواالختيار والترجيح عند إطالقه 

                                                 

 .٢٧٨-١/٢٧٧: شرح الشافية لليزدي) ١(
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البد لنا قبل أن نخوض في منهج اليزدي أن نسلط الضوء علـى المعنـى               
  . اللغوي واالصطالحي للمنهج

ـ     : الطريق الواضح، وأنهج الطريق   : (فالمنهج لغة  جا أي استبان وصـار نَه
نً واضحاعمل على ما نهجته لك،     : ا، ونهجت الطريق، إذا أبنته وأوضحته، يقال      ا بي

  يـسلك  : ، إذا سلكته، وفـالن يـستنهج سـبيَل فـالٍن، أي           اونهجتُ الطريق أيض
  .)١()مسلكه

، )٢()طريقة يصل بها إنـسان إلـى حقيقـة        : (أما معناه االصطالحي، فهو   
؛ لتـدل علـى     البحث والنظـر  ومعلوم أن لكل مفكر أو عالم أو باحث طريقته في           

ن سنن  مقدرته العلمية والسمات التي يمتاز بها عن غيره، فاالختالف في الرؤى م           
  . الكون الطبيعية

وأرى من الواجب أن أشير إلى منهجه في الشرح؛ ألن ذلك يرسم صـورة              
عن شخصية هذا العالم، وعن مادته في شرحه، ومما يميز مـنهج اليـزدي فـي                

  : شرحه لشافية ابن الحاجب ما يأتي
١-          يتفـضل بهـا    ةًبدأ شرحه بمقدمة ذكر فيها أنه صنف هذا الشرح هدي 

تَمكَّن من معرفة هذا السلطان؛     نفي عصره، ولكن لم     ألحد السالطين   
، فأخفـت أو    ألن الرطوبة قد أتت على عدد من أسطر هذه المقدمـة          

: وبعد ذلك بين أهمية هذا الشرح، إذ قـال بأنَّـه           .طمست مضمونها 
شاف بالفحص عنها، واف متكفل لها بشواف تذلل صعابها، تخـرج           (

ها من الشبه، مع مـا أمكـن مـن          من القشور لبابها، مشير إلى ما في      
تالفيها، جامع لسائر الشروح، مقرر حقائقها على سـنن الوضـوح،           

                                                 

 .٢/٣٨٣: »نهج«لسان العرب : ، وينظر١/٣٤٦: »نهج«الصحاح ) ١(
 .١٥: علي جواد الطاهر. د: منهج البحث األدبي) ٢(
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معرب عن وجه الصواب، مشتمل على نصوص مفتقرة من الكتـاب،     
متضمن لما ال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر فيما مضى مـن              
الزمان، وغير بسيط، ال طويل متقارب معانيه متدارك مبانيه، يـدرك         

  .)١()ء خفيت على الشارحين، وإن كانوا ألنفسهم مادحينأشيا
وكان يقتطع عبـارة    : ا لعبارة ابن الحاجب في المتن     سار اليزدي وفقً   -٢

، ثم يبدأ   )٣(قليال» قال«، أو كلمة    )٢(»قوله«صغيرة منه، مسبوقة بكلمة     
وافتعـل للمطاوعـة    : (بشرح العبارة، ومثال ذلك قول ابن الحاجـب       

ا، نحو غالب :مولالتخاذ، نحو   غَم ،فاغتَم لَة : تُهفَاعى، وللمنحو )٤(اشْتَو ، :
: ، يقـول اليـزدي    )٥()اكْتَسب: اجتَوروا واخْتَصموا، وللتَّصرف، نحو   

: لمطاوعة ثالثية، وهذا كقولك   : ، أي »اوافتعل للمطاوعة غالب  «: قوله(
م لالتخاذ، وقد تقد  ا  أي ويجيء أيض  : »ولالتخاذ« :، قوله متَ فاغْ هتُممغَ

شَـويتُه  : أما أن يكـون صـورة، كقولـك       : معناه، وهو على نوعين   
وأما أن يكـون    . ااتَّخذتُه ِشواء وطبيخً  : فاشْتَوى، وطَبخْتُه فاطَّبخ، أي   

أخذه مكيالً، ووزنَـه    : كَاَل البائع فاكتال المشتري، أي    : ى، كقولك معنً
  .)٦()اأخذه موزونً: فاتَّزنه، أي

، ثـم  »إلـى آخـره  «: وفي بعض األحيان يقتطع عبارة من المتن، ثم يقول 
  .)٧(يشرع بشرح العبارة

                                                 

 .١٠-١/٩: »راسةدال« شرح الشافية لليزدي) ١(
ــر) ٢( ــسه : ينظ ــصدر نف ، ١٤٦، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٣٠، ١/١٢٣: الم

 .وغيرها
 .٢١٣، ١٤٩، ١٤٨، ١/١٤٥: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .»وبمعنى تفاعل« ١/٢٢٨: في المصدر نفسه) ٤(
 .٢١: الشافية في علم التصريف) ٥(
 .١/٢٢٨: شرح الشافية لليزدي) ٦(
 . وغيرها٦٣٦، ٦٣١، ٢/٦٢٩، ١٤٩، ١٣٠، ١/١٢٧: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
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على نهج شـافية ابـن الحاجـب مـن حيـث ترتيـب               اليزديسار   -٣
ا لهـذا    شـارح  بصفتهالموضوعات ومواضع ورودها، ولم يحد عنه       

  .المتن
ـ           -٤ شير اهتم اليزدي بمراجعة النسخ لتوثيق عبارة ابن الحاجب، فكان ي

: وفـي بعـض النـسخ     : ( وما وقع فيها، كقولـه     )١(إلى بعض النسخ  
، )٣()وأبنية الفعل ثالثية ورباعيـة    : ، وعبارة الشافية  )٢(واألوالن للفعل 

 : قولـه  وبمعنى تفاعل : نسخ مكان قوله  وقد وقع في بعض ال    : (وقوله
  .)٦()، وهو غلط)٥( وهكذا قال في الشرح،)٤(وللمفاعلة

ا في عرضـه  حاورة بين السائل والمجيب كثيراتبع اليزدي أسلوب الم    -٥
للمادة الصرفية، إذ كان يفترض األسئلة ثم يجيب عنها إجابة وافيـة،            
رغبة في إيضاح جوانب القضية التي يثيرها أو المسألة التي يناقشها،           

ولقائـل أن   : ، أو )٨(قلت... ، أو فإن قيل   )٧(قلتُ... فإن قلت :  قوله مثل
ال ذلك قوله في كون االسم األصلي والفعل        ، ومث )٩(والجواب... يقول

ذا، «: مثـل : فإن قلـت : (األصلي ثالثين، وعدم جواز كونهما ثنائيين 

                                                 

 .٣٢٩، ٢/٨٨٠، ٣٧٢، ١/٢١٧: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١(
 .١/١٣٢: المصدر نفسه) ٢(
 .٦: الشافية في علم التصريف) ٣(
 .٢١: المصدر نفسه) ٤(
  ).٦/ ب ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط : ينظر) ٥(

 .١/٢٢٨: يزديشرح الشافية لل) ٦(
ــر) ٧( ــسه : ينظ ــصدر نف ، ١٤٨، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٢٨، ١/١٢٦: الم

 .وغيرها
 .٤٧٩، ٣٨١، ٣٥٦، ٣٣٤، ٣٢٢، ٣٢١، ١/١٣٥: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
ــر) ٩( ــسه : ينظ ــصدر نف ، ٢٩٩، ٢٩٢، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٠٤، ٢٠٠، ١٥٧، ١٤٣، ١/١٣٦: الم

 .وغيرها
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وأبنيـة  : )١(أسماء أصول، وليست بثالثية، فال يستقيم قوله      » وكم، وما 
كما أن األصلي والمزيد فيه ال يطلقـان        : ، قلت االسم األصول ثالثية  

ى ما أشبهها؛ لكونه جامدا، كمـا       على الحروف؛ فكذلك ال يطلقان عل     
  .)٢()األسماء المتمكنة» االسم«: أنها جوامد، فإذن المراد بقوله

٦-      ا إلى أصحابها، وإنما اقتـصر      لم ينسب اليزدي المذاهب واآلراء غالب
على ذكرها من دون نسبة، مكتفيا بعبارات ترددت على لسانه تفيـد             

، وذهـب  )٥(، وقيـل )٤(، وبعضهم يقولون  )٣(قال شارح : العموم، كقوله 
، وكـذا بعـض أئمـة       )٨(، وذهب قـوم   )٧(، وذهب األكثرون  )٦(طائفة
  .)١٠(وغيرها من العبارات... )٩(النحو

غير أنه قد ينسب بعض اآلراء إلى أصحابها في بعض المواضع، كقوله في             
 )١١(أسماء علم امرأة، وهذا فيه خالف، مذهب سيبويه       : ومنها قولهم : (باب اإلعالل 
وسماء، من الوسامة، وهي حسن الوجه فقلبت الواو ووزنـه          : األصلأنه كان في    

                                                 

 .٦: تصريفالشافية في علم ال: ينظر) ١(
 .١/١٣١: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .، وغيرها٢٢٨، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٤، ١٧٩، ١٥٣، ١٤٤، ١/١٣٥: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .١/١٨٥: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .، وغيرها٩٢٦، ٩٢٤، ٢/٩٢٠، ١٧٥، ١٥٦، ١٤٨، ١/١٤٧: المصدر نفسه: ينظر) ٥(
 .٦١٣، ١/٥٩٤: المصدر نفسه: ينظر) ٦(
 .٢/٦٦٣، ١/٥٥٤: المصدر نفسه: رينظ) ٧(
 .٢/٧١١، ٦١٥، ٦٠٨، ٥٩٤، ١/٥٠٥: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
 .٢/٧٣٤: المصدر نفسه: ينظر) ٩(
 .، وغيرها٧٠٨، ٦٩٩، ٢/٦٦٩، ٦٢١، ٦١٨، ٦٠٠، ٥٨٢، ١/٥٥٤: المصدر نفسه: ينظر) ١٠(
 .٢٥٨-٣/٢٥٦: الكتاب: ينظر) ١١(
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»الءـ »فَع جمع االسم،  » َأفْعاٌل« أن ال قلب فيه، هو       )١(، ومذهب المبرد  »حمراء« ك
  .)٢()وإنما منع صرفه للعلمية والتأنيث المعنوي

: شرح األلفاظ الغريبة التي فـي المـتن كقولـه         على  حرص اليزدي    -٧
 )٣(ماء لبنـي ربيعـة    : اسم موضع، وقيل  :  رجل، وقيل  اسم: وسمنَان(

ناقة بها شبه   : وهو غير منصرف للعلمية، واأللف والنون، والخَزعالُ      
ـ الع«الحجر، و : »الجنَِدُل«: (، ومنه )٤()لْعظَ : ، ومنـه  )٥()الِكبـر : طُِبلَ
الذي يمشي مشي اَألفْحِج، وهو الذي يكون في المـشي          : »ُلجحالفَ«(

ن إ، ويمكن القـول     )٦()يه متقاربين وعقباه وساقه متباعدين    صدرا قدم 
شرح اليزدي بمثابة معجم لغوي؛ ألنه فسر الكثير من األلفاظ اللغوية           

  . سواء أكانت هذه األلفاظ ترد في المتن أم لم ترد
 والمصطلحات، ووضع لها قواعد يجـب       )٧(عني عناية كبيرة بالحدود    -٨

  : ، ومن تلك القواعدمراعاتها لتكون أكثر دقةً وشموالً
ـ        � ا، واجـب فـي صـناعة       ذكر الجنس أوالً، ثم ذكر الفصل ثاني

 .)٨(التحديد
� ٩(ايجب أن يكون الحد جامع(. 

                                                 

 .١٠٥: ث له، والمذكر والمؤن٣/٣٦٥: المقتضب: ينظر) ١(
 .٢/٨١٤: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .٣/٢٥١: معجم البلدان: ينظر) ٣(
 .١/١٤٨: شرح الشافية لليزدي) ٤(
 .١/١٨١: المصدر نفسه) ٥(
 .٢/٦٦٢: المصدر نفسه) ٦(
 .٩٢٣، ٧٤٨، ٢/٧١٢، ٥٦٠، ٥١٢، ٣٤٤، ٢٩٦، ١/١٢٣: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
 .١/١٢٣: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
 .١٠٨٥، ٧٩٧، ٢/٧١٣، ٥٧٤، ٣٤٧، ٢٩٧، ١/١٢٤: المصدر نفسه: رينظ) ٩(
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� ١(ايجب أن يكون مانع(. 
 .)٢(أال يشتمل على ما يرادف المحدود �
  .)٣(ال يجوز أن يضمر في الحدود �

أثنـاء  اهتمامه ببيان المعنى اللغوي لبعض المصطلحات الصرفية في          -٩
     شرحه، ومن ذلك المضارع، والوقف، والرم، واإلمالة، واإلعـالل،    و

: ضـارعته، أي  : المشابهةُ، يقال : والمضارع لغة : (كقوله. واإلدغام
اإلعـالل فـي    (، و )٥()الحبس: معنى الوقف لغةً  : (، وقوله )٤()شابهته
: إدخال شيء في شيء، تقول    : اإلدغام لغةً (، و )٦()معالجة الِعلَلِ : اللغة

أدغمـت  : )٧(أدغمتُ المتاع في الظرف إذا أدخلته فيه، وعن ابن دريد      
  .)٨()اللجام في الفرس إذا أدخلته في فيه

ومن ذلك ما جاء في     : اكان يعرب النص الذي هو بصدد شرحه أحيانً        -١٠
: ، قـال  )٩(...)أي بينها وبين حرف حركتها    : (شرح قول ابن الحاجب   

مـن األمـور    » بين بين «ن لفظ   بين بين، واعلم أ   : هذا تفسير لقولهم  (
اإلضافية، فيقتضي التعدد، وعلى وفق ذلك كررت، والغالـب عليهـا           
النصب بالظرفية، ولكنها ههنا مبنية لتضمن معنى الحروف، كمـا أن           

محله الرفع؛  » بين بين «: وقوله... هو جاري بيت بيتَ، مبني    : قولهم
                                                 

 .٢/٩٢٤، ٢٩٧، ١/١٢٧: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١(
 .٣٤٧، ٢٩٧، ١/١٣٠: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
 .٢/٩٢٤، ١/٥٦٢: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .١/٢٣٧: المصدر نفسه) ٤(
 .١/٥١٢: المصدر نفسه) ٥(
 .٢/٧٩٧: المصدر نفسه) ٦(
 .٢/٢٨٨: جمهرة اللغة: ينظر) ٧(
 .٢/٩٦٣: شرح الشافية لليزدي) ٨(
 .٨٧: الشافية في علم التصريف) ٩(
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الحـذفُ،  يجمعـه اإلبـدال، و    : ألنه معطوف على المرفوع، والتقدير    
  .)١()وجعلها قريبة من حرف اللين على ما اقتضاه المقتضي

اهتمامه بالتعريفات في أثنـاء شـرحه المـادة، كتعريفـه لإللحـاق              -١١
، واسم اآللة، والجمع المـصحح    )٣(، واسمي المرة والنوع   )٢(والمطاوع
، واالشتقاق، ومسائل   )٧(، واإلشمام )٦(، والروم )٥(، والوقف )٤(والمكسر
جعل مثال على مثـال     : اعلم أن اإللحاق  : ( ومن ذلك قوله   .)٨(التمرين

اسم : (، وقوله )٩(...)أزيد منه؛ ليكون صرفه كصرف ذلك الملحق به       
هو الذي بسببه يصدر الفعل عن الفاعل؛ أال ترى أن الِمحلَـب            : اآللة

هو ما يحلَب بواسطته، والمفتاح ما يفتح بسببه، والِمكْسحة ما يكـسح            
وينبغي أن  : (، وقوله )١٠()عالجة والنقل واستعانة الفاعل به    به، فهو للم  

هو تناسـب اللفظـين فـي اللفـظ         : تعلم أوالً معنى االشتقاق، فنقول    
  .)١١()والمعنى األصليين

ولع اليزدي بالتقسيمات، فهو يعمد إلى التقسيم ليسهل عليـه إعطـاء             -١٢
ثـاني   ال .ال ا أو المركب إما أن يكون إضافي    : (كقوله:  لكل قسم  ةقاعد

                                                 

 .٢/٧٤٩: شرح الشافية لليزدي) ١(
 .١/٢٢١: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
 .١/٢٨٦: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .١/٤٠٥: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .١/٥١٢: المصدر نفسه: ينظر) ٥(
 .١/٥١٤: المصدر نفسه: رينظ) ٦(
 .١/٥١٥: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
 .٢/١٠٥٣: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
 .١/١٩١: المصدر نفسه: ينظر) ٩(
 .١/٢٩٤: المصدر نفسه: ينظر) ١٠(
 .١/٥٧٣: المصدر نفسه: ينظر) ١١(
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   ـ  :  الثاني .ال ا أو إما أن يكون إسنادي ا، إمـا أن يكـون      ويسمى مزجي
 فما سوى القسم األول إذا أضيف إليه أضـيف          .ال يتضمن الحرف أو  

تـَأبِطي  : ا وبـرقَ نحـره    ا، فتقول في تـأبطَ شـر      إلى صدره مطلقً  
ِقير١(...)وب(.  

ابعة متالحقة يصعب علـى    ا متت ويالحظ على هذه التقسيمات أنها تأتي أحيانً      
جعله في حيرة من أمره حتى يراجعها       يالقارئ تتبعها، مما يؤدي إلى تشتت ذهنه و       

هذا بحـث الحـذف، أعنـي       : (كرتين، فعلى سبيل المثال يقول في باب التصغير       
      ماالسم الذي يـراد تـصغيره ال       : االحذف الجاعل الكلمة على حرفين، فتقول مقس

 . منه شيء، أو لم يكن كذلك، وال كـالم فـي الثـاني             ايخلو من أن يكون محذوفً    
واألول ال يخلو من أن يكون على ثالثة أحرف، أو لم يكن كذلك، واألول ال يخلو                

 واألول ال يخلو مـن أن       .من أن يكون فيه عوض عن المحذوف، أو لم يكن كذلك          
  ني يكون العوض الذي فيه همزة وصل، أو لم يكن كذلك، والثاني من التقسيم الثـا              

 ، ال يخلو من أن يكون محذوفة الفاء كِعـدة         -وهو الذي لم يكن على ثالثة أحرف      -
ٍهوكُْل اسما، أو العين كس،ذْ اسمٍم وم٢(...) وِحٍر،ا، أو الالم كد(.  

١٣-          ولذا  ،ز بينهما جعل اليزدي علم الصرف من جملة علم النحو، ولم يمي 
 فهو سـائر  .)٣(فييننراه في شرحه يستعمل كلمة النحاة بدال من الصر       

على خطى المتقدمين، فإنهم لم يميزوا بينهما، وعليـه سـيبويه فـي             
      ـ  الكتاب، فإنه ذكرهما بال فصل وتمييز وسم ا علـم النحـو،     وهما مع

وعلى هذا فهو ال يرى رأي المتأخرين من النحاة الذين فصلوا بـين             
     علم النحو وعلم الصرف، وجعلوه علم  كما  ا لعلم النحو  ا برأسه مغاير ،

                                                 

 .١/٣٩٦: شرح الشافية لليزدي )١(
 .٣١٣-١/٣١٢:  المصدر نفسه)٢(
 .١/١٢٤: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
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     وفي الصرف   »الكافية«ا في النحو    فعل ابن الحاجب حين صنف كتاب ،
  . »الشافية«

 المفـردات   بعضا فارسية مقابل    ا في شرحه ألفاظً   يذكر اليزدي أحيانً   -١٤
: جذان، ويقال له بالفارسية    صمغ األنْ  يتُِتلْوالِح: (العربية، فيقول مثالً  

م الِمنْسج حيث يقع عليـه      مقد: والكاثبة من الفرس  : (، وقوله )١()انكثرد
: والِخروع: (، وقوله أيضا  )٢()ياِل اَسب : يد الفارس، ويسمى بالفارسية   
  . )٣()بيذانجير: علم لشجر يقال له بالفارسية

ه متمكن من اللغة الفارسـية       داللة واضحة على أنّ    دّليوذكر هذه األلفاظ ال     
  .)٤(بن الحاجباح شافية اذكرها بعض شرإلى ؛ ألنه قد سبقه وعارف

: ا في النص الذي يشرحه بالحذف منه، كقولـه        تصرف اليزدي أحيانً   -١٥
لندور فَعلُـول وهـو     : (، والعبارة في المتن   )٥()وصعفوق نادر : قوله(

: ، والعبارة فـي المـتن     )٧()وللرباعي خمسة : (، وقوله )٦(...)صعفوق
قلى وأما  : قوله: (، وبالزيادة عليه كقوله   )٨()وللرباعي المجرد خمسة  (

  .)١٠(على ما جاء في المتن» لغة«، بزيادة كلمة )٩()يقلى فلغة عامرية

                                                 

 .٥١: األلفاظ الفارسية ألدي شير: ، وينظر١/١٤٤: شرح الشافية لليزدي )١(
 .١/٤٤٧:  المصدر نفسه)٢(
 .٢/٨٥٥: المصدر نفسه) ٣(
 .٢٨٥، ١٤٢، ١٨: ، وشرح الشافية لليزدي٢٢٥: بغية الطالب: ينظر) ٤(
 .١/١٤٦: شرح الشافية لليزدي) ٥(
 .٧: الشافية في علم التصريف) ٦(
 .١/١٧٨:  الشافية لليزديشرح) ٧(
 .١٤: الشافية في علم التصريف) ٨(
 .١/٢٤١: شرح الشافية لليزدي) ٩(
 .٢٣: الشافية في علم التصريف: ينظر) ١٠(
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١٦-  ا بعرض المسائل الخالفية، ولم يكن ناقالً لها فحسب،         ا بالغً اهتم اهتمام
 علـى آراء  بل نراه يقف عندها، ويفصل القول فيها، ويعرض رأيـه           

ف اعلم أن المصن  : (يقول» أشياء«النحاة، فعلى سبيل المثال في مسألة       
، ثـم قلبـت     )٢( على أن أصلها كان شيئاء كحمراء      )١(ومقَلَّديه ومقَلِّديه 

بجعل الالم موضع الفاء، والفاء موضع العين، والعين موضع الـالم،           
والتقدير الذي أسلفناه من أن قلبها من َأفْعال أسد من          . لَفْعاء: فصارت

 اشتمال له على    هذا؛ ألن هذا التقدير مشتمل على مراعاة التأنيث، وال        
مراعاة الجمعية؛ ألنهم جعلوه فَعالء، وال داللة لهـا ظـاهرة علـى             

  .)٣(...)الجمعية، وال شك أنَّها جمع فيجب مراعاة الجمعية فيها
ا بالتعليل، فال يكاد يعرض لمسألة إال ويعللها        ا كبير شغف اليزدي شغفً   -١٧

 علمـه   بما تمليه عليه قريحته، وهذا يدل على حدة ذكائـه وغـزارة           
وثقافته وعمق معرفته بعلم الصرف والعلوم األخرى كالفقه وأصـوله          

ا من النحاة، بل نَهج نَهج النحويين الـذين         ولم يكن بدع  . وعلم المنطق 
سبقوه في هذا المضمار، فعلى سبيل المثال جاء في شرح قول ابـن             

قبل إذا كان ما    : (، قال )٤()وتحذف الياء الثانية  : (الحاجب في المنسوب  
آخر الكلمة ياءين، األولى ساكنة والثانية متحركـة، وجـب حـذف            
الثانية، على الصحيح، وهو مذهب سيبويه، قال عقيـب ذكـر مثـل             

فإذا أضفت إلى شيء من هذا تركت الياء الساكنة وحـذفت           «: )٥(أسيد

                                                 

، وشـرح الـشافية     ١/١٩٣: ، وشرح الشافية لركن الـدين     ١/٢٩: شرح الشافية للرضي  : ينظر) ١(
 .٢٦: للجاربردي

 .٢/١٩٨: ، واإلنصاف٤/٣٨٠: الكتاب:  ينظر.وهو مذهب الخليل وجمهور البصريين) ٢(
  .، وهذا الرأي انفرد به من بين النحاة١/١٦١: شرح الشافية لليزدي) ٣(
 .٣٩: الشافية في علم التصريف) ٤(
 .٣/٣٧١: الكتاب: ينظر) ٥(
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 وذلك الستثقال اإلدغام في حرفي العلة مرتين؛ إذ اإلدغام          ،»المتحركة
مقدر، وإنما لم تحذف األولى ألنها لو حذفت لـزم          في ياءي اإلضافة    

إما تخلف المقتضى عن المقتضي، وإما القلب بعد الحذف؛ أما األول           
سِيِدي، مع تحرك الياء وانفتاح ما قبلها،       : فألنَّه وجب أن يقال في سيد     

ساِدي، وهذا يوجـب انخـرام      : وأما الثاني فألنَّه لو ُأِعلَّ لزم أن يقال       
  .)١(...)سيِدي وميِتي: ا، فبقي أن يقالرأسالبنية 

التعليـل  : كم إليها، ومن هذه القواعد    توكان في تعليالته يستند إلى قواعد يح      
  . وهلم جرا... بالخفة والثقل، وبكثرة االستعمال، وبأمن اللبس، وباالستغناء، 

 والمنطقي في شرح اليزدي     يصولاألظهرت أمارات التأثير الفقهي و     -١٨
، )٣(، والمحمول )٢( من استعماله بعض المصطلحات، كالمعدوم     ةضحوا

، والعـدم   )٧(، واألمـر الوجـودي    )٦(، والتسلسل )٥(، والتأثر )٤(والدور
، ومن ذلك قوله في شرح قـول ابـن          )٩(، والعدم المضاف  )٨(الصرف
وعلّته أنه لو لـم     : (، قال )١٠()ويكسر ما قبلها إن كان ضمة     : (الحاجب

مسِلِمي لزم الدور؛ ألن الياء الساكنة المضموم مـا         يكسر في مرِمي و   

                                                 

 .١/٣٦٦: شرح الشافية لليزدي) ١(
 .، وغيرها١٩٧، ١٥١، ١٤٥، ١/١٣٢: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
 .٦٤٩، ٢/٦٣٦، ١/١٣٥: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .٣٢٢، ٢٩٧، ٢٣٩، ١٥٣، ١٣٩، ١/١٣٨: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .٢٢٦، ٢٢١، ١/١٩٩: المصدر نفسه: ينظر) ٥(
 .١/٢٩٧: المصدر نفسه: ينظر) ٦(
 .٢/٧٤٣، ١/١٢٤: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
 . ٢/٧٤٣: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
 .٢/٧٤٣: المصدر نفسه: ينظر) ٩(
 .٧٢: الشافية في علم التصريف) ١٠(
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، ولو انقلبت كان مرموي     )١(قبلها تنقلب واوا، كما هو مذهب األخفش      
  .)٢()ومسِلموي، وكان في األول هكذا

شاعت عند اليزدي ظاهرة االستطراد والتفصيل، واهـتم بهـا فـي             -١٩
يخـوض فـي    مواضع، وشيوع هذه الظاهرة واهتمامه بهـا جعلـه          

التفريعات والخالفات والتأويالت في أثناء عرضه المادة ومعالجتهـا،         
: أي: ()٣(»ل للتكثير عوفَ«: ومن ذلك قوله في شرح قول ابن الحاجب       

األصل في بابه أن يكون للتكثير، ومعناه تكثير األصل الذي اشتق هو            
  : منه، وهو على ثالثة أنواع

: فالن يجوُل ويطَوفُ، أي   : فعل، كقولك ا إلى نفس ال   أن يكون راجع  : أحدها
  .يكثر الجوالن والطوفان

برك النَّعم، وربض الـشَّاء،     : ا إلى الفاعل، كقولك   أن يكون راجع  : والثاني
  .وموتَ الماُل

غَلَّقتُ األبـواب، وقَطَّعـتُ     : ا إلى المفعول، كقولك   أن يكون راجع  : والثالث
الثِّياب.  

: ا، فال يقال   في األخيرين أال يكون الفاعل والمفعول واحد       )٤(لنحاةواشترط ا 
       ض شاة، وال غلَّقت باببك بعير، وال ررب  ا؛ إذ التكثير فيهما راجـع      ا، وقطَّعت ثوب

ا، وإما إلى المفعول، وهـو       الزم هإلى غير الفعل، إما إلى الفاعل، وهو ما كان فعل         

                                                 

، وشرح التـصريف  ١/١٠٠: ، والمقتضب٣/٣٤٨: األصول في النحو : ينظر مذهب األخفش في   ) ١(
 .٤/١٠٨: ، وشرح األشموني٩٠: ، وإيجاز التعريف في علم التصريف٦٧٤: للثمانيني

 .٢/٨٧٣: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .١٩: الشافية في علم التصريف) ٣(
: ، وشرح الشافية لركن الـدين     ٤٩٧-٤٩٦: ، واإليضاح في شرح المفصل    ٢٤١: المفصل: ينظر) ٤(

١/١٩. 
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   ا، ومحال أن    ما إذا كان متعدي   ا، بخالف النـوع األول؛ إذ    يكون الشيء الواحد كثير
ا كثيرةًيتأتى حصول فعل من فاعل واحد مرار .  

اعلم أن هذا القول ليس على اإلطالق؛ ألن التكثير في المتعدي يجوز فـي              
: )٢(، بل األول هـو األصـل، قـال سـيبويه    )١(نفس الفعل، كما يجوز في المتعلق   

كَسرته وقَطّعته، ومما يـدل علـى       : دت كثرة العمل قلت   ا أر ته، فإذ عطَه وقَ تُرسكَ«
علَّطت البعير، وإبل معلّطة، وبعيـر معلُـوط، وجرحتـه، وجرحتـه            : ذلك قولهم 

ـ      ،»الجراحات في جسده   ا، علـى تكثيـر الفعـل، ال         فعلى هذا يجوز قطّعت ثوب
  .)٣(...)المتعلِّق

٢٠-     عة عند النحـاة    ا لم ينل شهرة واس    استعمل اليزدي في شرحه مصطلح
 على الفعل المضارع، بيـد أن الفعـل         )٤(»راِبلغَا«أال وهو مصطلح    

  المضارع أكثر شهرة واستعماالً منه، وهـو مـن األضـداد، قـال             
الغابر حرف مـن األضـداد، يقـال غـابر          : (األنباريبن  أبو بكر   

، ومع ذلك وجدت مـن يـستعمله للفعـل          )٥()للماضي، وغابر للباقي  
ـ      بن أحمد في     كالخليلالمضارع،    ،)٦(»العـين «كتابـه المـسمى بـ

  .)٨(»المقصود«صاحب كتاب ،  و)٧(»تهذيب اللغة«واألزهري في 

                                                 

 .أي في المفعول) ١(
 .٤/٦٤: الكتاب: ينظر) ٢(
 .٢١١-١/٢١٠: شرح الشافية لليزدي) ٣(
 .٢/٨١، ٢٨٠، ٢٤٦، ١٩٦، ١/١٧٢: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .١٢٩: األضداد) ٥(
 .٨/٣٢١، ٨/٣١١، ٥/٣٥٥، ٢/٢٢٤: العين: ينظر) ٦(
 .١٥/٢٤٩، ١٥/١٣٣، ١٠/٢٢٦: تهذيب اللغة: ينظر) ٧(
 .٢٨، ٢٧، ٣، ٢: متن المقصود: ينظر) ٨(
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ا وتراكيب كثيرة تعبر عن رأيه، ومنهـا علـى سـبيل            استعمل ألفاظً  -٢١
، لو قـال كـذا      )٣(، والحق )٢(، وهو غير سديد   )١( فيه نظر  :المثال قوله 
، )٨(، وهو غلـط   )٧(صحيح، وال )٦(، وهو خطأ  )٥(، واألولى )٤(لكان أسد 

، وغيرهـا مـن األلفـاظ       )١٠(، وليس األمـر كـذلك     )٩(وهو المختار 
  . والعبارات

، أو بـالعين والـالم    وبالفاء والعين «: مثال ذلك رده على قول ابن الحاجب      
وسمي المعتل بالفاء   : أي: (، إذ قال  )١١(»لفيف مقرون، وبالفاء والالم لفيف مفروق     

ـ  ـ ، أو بالعين و   »ويل«والعين ك ا؛ القتران حرفي العلة    ا مقرونً ، لفيفً »حوى«الالم ك
ـ    ا؛ الفتراق حرفـي العلـة   ا مفروقًلفيفً» ىقَو«فيهما، وسمي المعتل بالفاء والالم ك

  .فيه
وفي هذا اإلطالق نظر؛ ألنه مخصوص بالثالثي؛ ألن المعتل بالفاء والـالم      

ـ    التـسمية فيـه    ا، وإن كان وجـه      لم يسموه لفيفً  » وسوس«األولى في الرباعي ك
ا؛ بل سمي معتالً، وإنه إن سماه به جاز؛ إذ لكلٍّ ما اصطلح عليه، ولكـن                موجود

  .)١٢()الكالم في أنه ليس بمنقول
                                                 

 .، وغيرها٢٤٧، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢١٦، ١٧٥، ١٧٤، ١٤٩، ١٤٣، ١/١٢٥: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١(
 .ها، وغير٥٢٩، ٥١٣، ٥٠٥، ٣٩٠، ٢٥٥، ٢٥١، ٢٢٨، ٢١١، ١/١٢٨: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
 .، وغيرها٦٠٦، ٥٧٣، ٥٣١، ٣٩٣، ٣٧٩، ٣٤٨، ١٨٨، ١٢٩، ١/١٢٨: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .١/١٣٢: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .، وغيرها٨٤٧، ٨٤٥، ٨٣٠، ٢/٧٩١، ٥٦٦، ٤٦٢، ١٧١، ١٦٩، ١/١٤٣: المصدر نفسه: ينظر) ٥(
 .٦٧٦، ٦٧٢، ٢/٦٤٠، ٤٥٨، ٢٧٢، ٢٥٤، ٢١٩، ١/١٥٢: المصدر نفسه: ينظر) ٦(
 .٢/٩٨٤، ٦١٩، ٦١٦، ٥٩٥، ٤٧٣، ٤٦٥، ٣٧٤، ٣٢١، ١/١٨٥: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
 .، وغيرها٦٨٨، ٦٦١، ٢/٦٣١، ٦١١، ٥٣٣، ٣٩٥، ٢٣٦، ٢٢٨، ١/٢١٥: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
 .٢/٩٨٨، ٤٨٦، ٤١٣، ١/٣٠٥: المصدر نفسه: ينظر) ٩(
 .٢/٧٢٧، ٥٦١، ٤٧٣، ١/٤٥٨: المصدر نفسه: ينظر) ١٠(
 .٩: افية في علم التصريفالش) ١١(
 .١/١٦٧: شرح الشافية لليزدي) ١٢(
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سار اليزدي على خطى العلماء المتقدمين وشراح الشافية فيما استشهد           -٢٢
، �به من القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي، وكالم الصحابة          

رها ونثرها، ولغات األمم األخرى في أثناء عرضه        وكالم العرب شع  
للمسائل الصرفية، وسيكون لالستشهاد مبحـث خـاص إن شـاء اهللا            

 .تعالى
اهتم اليزدي بمسائل التمرين، لذا نراه قد جاء بمسائل أخر ليست فـي        -٢٣

وهذه مسائل في   : (من كتاب سيبويه، إذ يقول    متفرع  الشافية، وأكثرها   
، ونظـائر بعـضها فيـه،       )١( في الكتاب  هذا الباب تجد صور بعضها    

    ا مستحـسنة عنـد أربـاب هـذه         أضفنا إليها علالً مرضية، وفروع
الصناعة، ومنها ما ال تجد وال نظائرها في كالمهم، ولكنها مستخرجة           

ا بأئمـة هـذا     ا للذهن، وتأسي  من قواعدهم وتأسيساتهم، أتينا بها تشحيذً     
  .)٢()الفن

ِوآياتٌ :  من وأيت؟ قلت   )٣(��h��gمثل  ما  : فإن قلت : (ومثال ذلك قوله  
          بقلب الهمزة الساكنة المضموم ما قبلها جواز ،يووعلى التخفيف و ،ْؤيا كما في   و

يوِمن، وال يقال اجتماع الواو والياء، واألولى منهما ساكنة، فتقلـب الـواو يـاء،               
  .)٥()خفيف؛ إذ القلب جائز، ال واجب كما في رويٍة بالتّ)٤(وتدغم في الياء

كان اليزدي في شرحه يتتبع كالم ابن الحاجب في الشافية وشـرحها،             -٢٤
 :وشرحه للمفصل، ويعرض بعضه على بعض، ومن أمثلة ذلك قوله          

                                                 

 .، فما بعدها٤/٤٠٧: الكتاب: ينظر) ١(
 .٢/١٠٨٣: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .٣٣اآلية من سورة المرسالت، ) ٣(
 .  أن قول النحاة على إطالقه فيه نظر٢/٨٧٤: رأى اليزدي في شرحه للشافية) ٤(
 .٢/١٠٨٢: شرح الشافية لليزدي) ٥(
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 وِييطَوأصل عطاء في التصغير ع    : )١(وأما قول المصنف في الشرح    (
: )٢(ألنه قال في المـتن   ، ففيه نظر؛    قلبت األخيرة ياء النكسار ما قبلها     

تقلب الهمزة ياء، فقلبهـا واوا ثـم        : ، أي ذلك الهمزة المنقلبة بعدها   وك
  .)٣()قلب الواو ياء تطويل للطريق، ومخالفة للمتن

ـ : يريد اليزدي أن قولك    ا، واليـاء  عطاء تصغير عطَي، وكان أصله عطَيِيًئ
         ا يـاء، فـصار    األولى ياء التصغير، والثانية األلف الزائدة، فقلبت الهمزة أيـض :

عِييطَي      ا، فـصار المـصغر علـى بنـاء         ا، فهذه ثالث ياءات، فحذفت األخيرة نسي
  .ا، ومررت بعطَيهذا عطَي، ورأيت عطَي: ، تقول»ليعفُ«

ـ  وز اٍيوباب ز «: ومثله ما جاء في شرح قول ابن الحاجب        ٤(ٍةاي( :ـ ز ، ياِئ
اِووزبالواو، ووج  : الثالث: (إذ قال . )٥(»ي اِوي؛ لكـون       زِييه الفرق بينه وبين ظَب

ا، وأما العدول إلى الواو؛ فلكـون       ا صحيح الساكن فيه حرف علة، وفي ظَبِيي حرفً      
الواو أقعد من الهمزة في النسبة، ولكونها أغلب فيها، وأما حمل المصنف في شرح            

 ا فضعيف؛ لكون مـا قبـل       هذا المذهب على باب عمِوي في قلبها واو        )٦(المفصل
  .)٧()اا وما قبل المقيس عليه متحركًالمقيس ساكنً
٢٥-  ا ما يناقش كالم ابن الحاجب في الشافية، وشرح المفـصل           كان كثير

 :ويعرضه على كالم الزمخشري في المفصل، ومن أمثلة ذلك قولـه          
في تمشية هذا المعنـى    : )٨(قال شارح لما ذكر معنى التعدية في َأفْعلَ       (

                                                 

  ).١١/ ب ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط : ينظر) ١(

 .٣٣: الشافية في علم التصريف: ينظر) ٢(
 .١/٣١٩: شرح الشافية لليزدي) ٣(
 .»يِئاز«قبل لفظة » ياِيز« بزيادة لفظة ١/٣٨١: المصدر نفسهفي ) ٤(
 .٤١: الشافية في علم التصريف) ٥(
 .٣٤٨ :فصلالمشرح اإليضاح في : ينظر) ٦(
 .١/٣٨٢: شرح الشافية لليزدي) ٧(
 .٤٥: شرح الشافية للجاربردي: ينظر) ٨(
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وال . سبته إلى الفسق، ال صـيرته فاسـقا       في فسقته نظر؛ ألن معناه ن     
ومما : ، أي )١(»ومنه«: يلزم المصنف شيء من هذا؛ ألنه فصل بقوله       

أن هـذا التنزيـل كتنزيـل       : والحاصل. نزلت النسبة منزلة التصيير   
           وهكـذا فعـل    . المقاربة في أحـصد منزلـة الحـصول فـي أغـد

فرحتـه  ل يؤاخي أفعل في التعديـة، نحـو         عوفَ: ، قال )٢(الزمخشري
  .)٤() بحييته)٣(، وشبهه سيبويهوغرمته، ومنه خطّأته وفسقته

٢٦-    ا على قول ابن الحاجب سواء في المـتن أم       كان اليزدي يعترض كثير
         في شرحه للمتن، ويصحح له، فلم يكن الرجل إذن مقلد  ا له،  ا وال تابع

بل كانت له شخصيته الواضحة وإسهاماته الجليلة، وسوف نفرد حديثا          
 . ه القضيةلهذ

حرص على تتبع مفردات اللغة وجمع ما تفرق منهـا علـى ألـسنة               -٢٧
، ومن ذلك ما جاء فـي شـرح قـول ابـن             )٥(العلماء وفي مؤلفاتهم  

أي لهذين اللفظين اسـتقراء،     : ( إذ قال  ،)٦(»وال ثالث لهما  «: الحاجب
، )٧(ولود، نقله ثعلـب   : أتان إبد، أي  : وفيه نظر؛ ألنه يرد عليه قولهم     

ك بكسر الحرفين، إذ القول بالتداخل يستلزمه، وهو قال به كمـا            والِحِب
ِبِلص لطائر، وِعِبٌل   : مر، فال يخلو من انتقاض وتناقض، هذا وقد نقل        

لبلد، وِجِلخٌ وِجِلب للعبة الصبيان، وِدِبس وِوِتد وِمِشطٌ وِإِثـر وِإِطـٌل            

                                                 

 .٢٠: الشافية في علم التصريف: ينظر) ١(
 .٢٤١: المفصل: ينظر) ٢(
 .٤/٥٨: الكتاب: ينظر) ٣(
 .١/٢١٢: شرح الشافية لليزدي) ٤(
 .٢٥٢، ٢٥٠، ١٩٢، ١٨٢، ١٨٠، ١٧١، ١٤٨، ١/١٤٧: المصدر نفسه: ينظر) ٥(
 .١٣: الشافية في علم التصريف) ٦(
 .٤/٤٥: ، وشرح األشموني٣/١٥١٥: توضيح المقاصد: ينظر) ٧(
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إلـى غيـر   . اِإلطْـل د والمشْط واَألثْر والدبس والوِت:  في )١(للخاصرة
  .)٢()ذلك

:  العين ومثله كذلك أن ابن الحاجب ذكر مما جاء من المصدر الميمي بضم           
»كْمرو »م ،»معوفاعترض عليـه اليـزدي بقولـه       )٣(»وال غيرهما «: ، وقال »ن ، :
  .)٤()وفي انتفائه نظر؛ لمجيء مهلُك وميسر ومْألُك بضم العين(

                                                 

: ، وشرح المعلقات السبع للزوزني    ٣٦: شرح القصائد التسع البن النحاس    :  ينظر .حكاه الكوفيون ) ١(
٦٨. 

 .١/١٧٥: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .٢٨: الشافية في علم التصريف) ٣(
 .١/٢٨٢: افية لليزديشرح الش) ٤(

 



Þëþa@Ý—ÐÛa  �٧٣�

Éia‹Ûa@szj¾a@Z@ @
Š†b—ßÀ@êÀ‹—Ûa@‘Š‡Ûa@@ @

�üëcMâýÇþa@@ @

يعد النقل عن العلماء من أهم مصادر اليزدي للدرس الصرفي في شـرحه             
ويظهر أنه اعتمد على عدد كبير من علماء العربيـة المتقـدمين الـذين              . للشافية

ا، وفيما يأتي ذكر ألسماء العلماء الذين أخـذ         سبقوه، بيد أن النقل كان عنهم متفاوتً      
منهم، وعدد المرات التي ورد ذكره فيه مرتبة بحسب سني وفيـاتهم،            عنهم وأفاد   

  : وهم
  .)٢(، ذكره في موضعين)١()هـ١٤٩ت (عيسى بن عمر الثقفي  -١
، ذكـره فـي     )٣()هـ١٥٤ت  (أبو عمرو بن العالء بن عمار التميمي         -٢

 .)٤(تسعة مواضع
، ذكره في سـتة     )٥()هـ١٧٥ت  (الخليل بن أحمد الفراهيدي األزدي       -٣

 ينقلها سـيبويه فـي      -في الغالب –وكانت آراؤه   . )٦(اموضعوأربعين  
 .)٧(كتابه

                                                 

، ونزهـة   ١٣٥: ، وتاريخ العلمـاء النحـويين     ٢٦: أخبار النحويين البصريين  : تنظر ترجمته في  ) ١(
 .٣/٤٨٦: ، ووفيات األعيان١/٢٨: األلباء

 .٣٢٢، ١/٣٢١: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
:  وفوات الوفيـات   ،٣/٤٦٦: ، ووفيات األعيان  ١٤٠: تاريخ العلماء النحويين  : تنظر ترجمته في  ) ٣(

 .٣/٤١: ، واألعالم٢/٢٨
، ١٢٢،  ١٠١٧،  ١٠١٧،  ٩٥٦،  ٢/٧٧٨،  ٦٠٧،  ٣٦١،  ١/٣٢١: شرح الشافية لليـزدي   : ينظر) ٤(

١٠٣٢. 
: ، وبغيـة الوعـاة    ١/٣٧٦: ، وإنبـاه الـرواة    ٢٦: أخبار النحويين البصريين  : تنظر ترجمته في  ) ٥(

 .١/٢٧٥: ، وشذرات الذهب١/٥٥٧
، ٦٤٠،  ٢/٦٣٩،  ٣٩٠،  ٣٧٤،  ٢٧٠،  ٢٤٤،  ١٥٥،  ١/١٣٨: ليـزدي شـرح الـشافية ل    : ينظر) ٦(

 .، وغيرها٦٦٥
 . وغيرها٥٠١، ٤٣٨، ٤٢٨، ٣٦٣، ٣٤٩، ٣٣٩، ٣٢٥، ١/٢٣٢: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
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  أبو الخطاب، عبـد الحميـد بـن عبـد المجيـد األخفـش األكبـر                 -٤
 .)٢(، ذكره في موضع واحد)١()هـ١٧٧ت (

ذكره اليزدي في   ،  )٣()هـ١٨٠ت  (سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر        -٥
٤(امائتين وسبعة وتسعين موضع(. 

ابه على رأس المصادر التي استقى منها اليـزدي مـادة           ويأتي سيبويه وكت  
إفـادة  و. شرحه، فهو ال يزال المصدر األول لكل من أراد أن يشتغل في هذا الفن             

  : اليزدي في شرحه من كتاب سيبويه تأخذ أشكاالً مختلفة، منها
  .)٥(ا من آرائه وأحكامه نقل عنه كثير-أ

  .)٦( أفاد منه في عرض المسائل الخالفية-ب
 أفاد منه في نقل آراء بعض النحاة واللغويين، الـذين وردت آراؤهـم              -ت

  .)٧(فيه، كعيسى بن عمر، والخليل، وأبي الخطاب، ويونس
  .)٨( أفاد منه في نقل بعض اللغات عن العرب-ث

                                                 

، والـدرر الكامنـة،   ١/٤٤: ، ونزهـة األلبـاء  ١٣٨: تاريخ العلماء النحويين : تنظر ترجمته في  ) ١(
 .٢/٧٤: ، وبغية الوعاة٢/٢٣٣

 .١/٤٢٨: شرح الشافية لليزدي: رينظ) ٢(
: ، وتـاريخ بغـداد    ٣٨: ، وأخبار النحويين البصريين   ١٠٦: مراتب النحويين : تنظر ترجمته في  ) ٣(

 .٥٧، ٥٤: ، ونزهة األلباء١٤/١٩٩
، ٢١٢،  ٢١٠،  ٢٠١،  ١٨٠،  ١٧٣،  ١٥٨،  ١٥٦،  ١٣٨،  ١/١٢٨: شرح الشافية لليـزدي   : ينظر) ٤(

 .، وغيرها٢٢٦، ٢٢٣
، ٢٢٩،  ٢٢٦،  ٢٢٣،  ٢١٢،  ٢١٠،  ٢٠٨،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١/١٧٣: لشافية لليـزدي  شرح ا : ينظر) ٥(

 . وغيرها
ــر) ٦( ــسه : ينظ ــصدر نف ، ٣٧٤، ٣٦٤، ٣٤١، ٣٢١، ٣٠٥، ٢٠١، ١٧٩، ١٥٨، ١/١٥٦: الم

 .وغيرها
 .٥٢٩، ٣٩٣، ٣٧٠، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٢، ١/٣٢١: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
 .٢/٧٩٥، ٥٥١، ٥٢٩، ٥٢٧، ٥٢٣، ١/٤٩٣: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
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  .)١( أفاد منه في نقل الشواهد اللغوية والشعرية-ج
في خمـسة   ، ذكره   )٢()هـ١٨٢ت  (يونس بن حبيب الضبي البصري       -٦

٣(اعشر موضع(. 
ـ ١٨٩ت  (الكسائي، أبو الحسن، علي بن حمزة        -٧ ، ذكـره فـي   )٤()هـ

 .)٥(عشرة مواضع
، ذكـره فـي     )٦()هـ٢٠٦ت  (قطرب، أبو علي، محمد بن المستنير        -٨

 .)٧(موضع واحد
، ذكره في ثالثـة     )٨()هـ٢٠٧ت  (الفراء، أبو زكريا، يحيى بن زياد        -٩

٩(اعشر موضع(. 

                                                 

، ٢/١٠٤١،  ٢٧٨،  ٢١١،  ٢٠٨،  ٢٠٠،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١/١٧٩: شرح الـشافية لليـزدي    : ينظر) ١(
 .وغيرها

، ٧/٢٤٤: ، ووفيـات األعيـان    ٦/٢٨٥٠: ، ومعجـم األدبـاء    ٦٤: الفهرست: تنظر ترجمته في  ) ٢(
 .٨/٢٦١: واألعالم

 .، وغيرها٥٤٥، ٥٤٤، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٧٥، ٣٧٤، ١/٣٢١: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٣(
: ، واألعالم ٣/٢٩٦: ، ووفيات األعيان  ١/٥٨: ، ونزهة األلباء  ٤٨: الفهرست: تنظر ترجمته في  ) ٤(

٤/٢٨٣. 
، ١٠١٨،  ٢/٩٣٣،  ٦٠٧،  ٢٨١،  ١٩٧،  ١٦١،  ١٦٠،  ١/١٥٩: شرح الـشافية لليـزدي    : ينظر) ٥(

١٠١٨. 
، ٢/١٥: شـذرات الـذهب   ، و ١/٣٤٢: ، بغية الوعاة  ٤/٣١٢: وفيات األعيان : تنظر ترجمته في  ) ٦(

 .٧/٩٥: واألعالم
 .١/٥٣٢: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٧(
: ، ووفيـات األعيـان    ٤/٥: ، إنباه الـرواة   ٢٨١٥،  ٦/٢٨١٢: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  ) ٨(

 .٨/١٤٥: ، واألعالم٦/١٧٦
 ٦٦٠،  ٦٥٩،  ٢/٦٥٨،  ٦١٥،  ٥٦٦،  ٢٧٥،  ٢٧٠،  ٢٣١،  ١/١٦٠: شرح الشافية لليزدي  : ينظر) ٩(

 .وغيرها
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، ذكره فـي موضـعين      )١()هـ٢١٠ت  (لمثنى  أبو عبيدة، معمر بن ا     -١٠
 .)٢(اثنين

، ذكره  )٣()هـ٢١٥ت  (األخفش األوسط، أبو الحسن، سعيد بن مسعدة         -١١
٤(افي اثنين وأربعين موضع(. 

، ذكـره   )٥()هـ٢١٥ت  (أبو زيد، سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري        -١٢
 .)٦(في موضعين اثنين

ـ ٢١٦ت (األصمعي، عبد الملك بن قريب بن علي البـاهلي       -١٣ ، )٧()هـ
 .)٨(ذكره في ثالثة مواضع

، ذكـره   )٩()هـ٢٤٤ت  (ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق         -١٤
 .)١٠(في موضع واحد

                                                 

، ٢/٢٩٤: ، وبغيـة الوعـاة    ٥/٢٣٥: ، ووفيات األعيان  ٣/٢٧٦: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ١(
 .٧/٢٧٢: واألعالم

 .٦٠٦، ١/٦٠٦: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
: ، وإنبـاه الـرواة    ٣/١٣٧٤: ، ومعجم األدباء  ٤٠: أخبار النحويين البصريين  : تنظر ترجمته في  ) ٣(

 .١/٥٩٠: اة، وبغية الوع٢/٣٦
 ٧٦٦،  ٧١٠،  ٧٠٠،  ٦٣٢،  ٢/٦٣٠،  ٣٤١،  ٣٠٦،  ١٩٢،  ١/١٧٩: شرح الشافية لليزدي  : ينظر) ٤(

 .وغيرها
: ، ووفيـات األعيـان    ٢/٣٠: ، وإنباه الـرواة   ٤٢: أخبار النحويين البصريين  : تنظر ترجمته في  ) ٥(

 .٣/٩٢: ، واألعالم٢/٣٧٨
 .٢/٧٨٧، ١/٤٢٨: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٦(
، ٢/٣٦: ، وشـذرات الـذهب    ٢/١١٢: ، وبغية الوعـاة   ٢/١٩٧: إنباه الرواة : ظر ترجمته في  تن) ٧(

 .٤/١٦٢: واألعالم
 .٨٦١، ٢/٧٠٢، ١/٥٦٦: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٨(
، ٢/٣٤٩: ، وبغيـة الوعـاة    ٦/٣٩٥: ، ووفيات األعيـان   ٤/٥٦: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ٩(

 .٨/١٩٥: واألعالم
 .١/٢٣١:  الشافية لليزديشرح: ينظر) ١٠(
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، ذكره في تسعة    )١()هـ٢٤٩ت  (المازني، أبو عثمان، بكر بن محمد        -١٥
 .)٢(مواضع

، ذكـره   )٣()هـ٢٨٦ت  (المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد األزدي         -١٦
٤(افي عشرين موضع(. 

، ذكـره   )٥()هـ٢٩١ت  (، أبو العباس، أحمد بن يحيى الشيباني        ثعلب -١٧
 .)٦(في موضعين اثنين

، ذكره فـي    )٧()هـ٣١١ت  (الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري        -١٨
 .)٨(موضع واحد

، ذكـره فـي     )٩()هـ٣٢٠ت  (ابن كيسان، أبو الحسن محمد بن أحمد         -١٩
 .)١٠(موضع واحد

                                                 

: ، ووفيـات األعيـان    ١/٢٨١: ، إنباه الـرواة   ٧٦٥،  ٢/٧٥٧: معجم األدباء : ينظر ترجمته في  ) ١(
 .٤/٦٩: ، واألعالم١/٢٨٣

 .١١٠٩، ٩٣١، ٨٦٠، ٨٢٥، ٨٠٣، ٢/٦٨٧، ٥٢٦، ١/٥٢٦: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
: ، ووفيـات األعيـان    ٤/٦٠٣: ريخ بغـداد  ، وتا ٥٣: تاريخ العلماء النحويين  : تنظر ترجمته في  ) ٣(

 .١٣/٥٧٦: ، وسير أعالم النبالء٤/٣١٣
 ٢/٦٦٣، ٥٧١، ٥٢٦،  ٤٤٩،  ٤٠٢،  ٣٨٤،  ٣٦٥،  ٣٦٤،  ١/٣٣٠: ينظر شرح الشافية لليـزدي    ) ٤(

 .وغيرها
، ٨/١٥٧: ، والوافي بالوفيات  ١/١٠٢: ، ووفيات األعيان  ١/١٧٣: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ٥(

 .١/٣٩٦ :وبغية الوعاة
 .٤٩٢، ١/١٧٥: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٦(
، ١/٤٩: ، ووفيات األعيان  ١/٤١١: ، وإنباه الرواة  ٦٣،  ١/٥١: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  ) ٧(

 .١/٤٠: واألعالم
 .١/٣٨٩: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٨(
: ، ومـرآة الجنـان    ٣/٥٧ :، وإنباه الـرواة   ١٧٠: طبقات النحويين واللغويين  : تنظر ترجمته في  ) ٩(

 .٣/١٧٨: ، والنجوم الزاهرة٢/٢٣٦
 .١/٦٠٥: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١٠(
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، ذكـره   )١()هـ٣٢١ت  (ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن األزدي          -٢٠
 . )٢(في ثالثة مواضع

  أبــو ســعيد الــسيرافي، الحــسن بــن عبــد اهللا بــن المرزبــان  -٢١
 .)٤(، ذكره في ثالثة مواضع)٣()هـ٣٦٨ت (

، ذكره في   )٥()هـ٣٧٠ت  (ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد          -٢٢
 .)٦(موضع واحد

  األزهري، أبو منصور محمـد بـن أحمـد بـن األزهـر الهـروي         -٢٣
 .)٨(، ذكره في موضع واحد)٧()هـ٣٧٠ت (

  أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمـد بـن عبـد الغفـار الفارسـي                -٢٤
 .)١٠(، ذكره في تسعة مواضع)٩()هـ٣٧٧ت (

                                                 

: ، وخزانـة األدب   ٤/٣٢٣: ، ووفيات األعيـان   ٢٢٥: تاريخ العلماء النحويين  : تنظر ترجمته في  ) ١(
 .٦/٨٠: ، واألعالم١/١١٩

 .٩٩٥، ٢/٩٦٣، ١/٥٩٩: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
، ١١/٢٩٤: ، والبداية والنهايـة ١/٤١٥: ، ووفيات األعيان٢١١: نزهة األلباء : ترجمته في تنظر  ) ٣(

 .٣/٦٥: وشذرات الذهب
 .٢/٦٨٥، ٥٥٧، ١/٥٤٥: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٤(
، ١/٣٥٩: ، وإنبـاه الـرواة    ٢٢٧: ، وتاريخ العلماء النحويين   ١١٢: الفهرست: تنظر ترجمته في  ) ٥(

 .١٢/٣٢٣: والوافي بالوفيات
 .٢/١٠٦٥: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٦(
: ، ووفيـات األعيـان  ١/٨٣: ، وطبقات الفقهاء الشافعية١/٢٣٧: نزهة األلباء : تنظر ترجمته في  ) ٧(

 .٣١٦، ١٦/٣١٥: ، وسير أعالم النبالء٤/٣٣٤
 .٢/٧٠٢: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٨(
: ، والبدايـة والنهايـة    ١/١٩٣: ألعيـان ، ووفيـات ا   ٨/٢١٧: تاريخ بغـداد  : تنظر ترجمته في  ) ٩(

 .١/٢٧٢: ، وهدية العارفين١١/٣٠٦
، ١٠٦٢،  ١٠٥٤،  ٩٢٠،  ٩١٠،  ٨٥٧،  ٢/٨٢٦،  ٤٨٥،  ١/١٥٧: شرح الشافية لليـزدي   : ينظر) ١٠(

١٠٦٤. 
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، ذكره  )١()هـ٣٩٢ت  (ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي          -٢٥
 .)٢(في خمسة مواضع

، ذكره فـي    )٣()هـ٣٩٨ت  (الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد        -٢٦
 .)٤(مسة مواضعخ

ـ ٤٧١ت  (عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجـاني           -٢٧ ، )٥()هـ
 .)٦(ذكره في موضعين اثنين

، ذكره  )٧()هـ٥١٥ت  (ابن القطاع، أبو القاسم علي بن جعفر السعدي          -٢٨
 .)٨(في أربعة مواضع

، ذكره  )٩()هـ٥١٦ت  (الحريري، أبو محمد القاسم بن علي البصري         -٢٩
 .)١٠(في ثالثة مواضع

                                                 

، ٥٨٢: ، وأبجد العلـوم   ١١/٣٥٣: ، والبداية والنهاية  ٣/٢٤٦: وفيات األعيان : تنظر ترجمته في  ) ١(
 .٤/٢٠٤: واألعالم

 .١٠٦٦، ١٠٠٨، ٩٠٩، ٢/٧٠٨، ١/٥٩٧: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
، ٥٦٧: ، وأبجد العلـوم   ١/٤٤٦: ، وبغية الوعاة  ٦٦١،  ٢/٦٥٦: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  ) ٣(

 .١/٣١٣: واألعالم
 .٨٠٣، ٧٠٩، ٧٠٤، ٢/٦٧٧، ١/٤٣٨: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٤(
: ، وفوات الوفيات  ٤٣٣،  ١٨/٤٣٢: ، وسير أعالم النبالء   ٢/١٨٨: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ٥(

 .٥/٣١٠: ، ومعجم المؤلفين٢/٣٦٩
 .٤٨٦، ١/٣٨٩: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٦(
، والبلغـة   ٢٠/١٧٥: ، والوافي بالوفيات  ٤٣٤،  ١٩/٤٣٣: سير أعالم النبالء  : تنظر ترجمته في  ) ٧(

 .٤/٢٦٩: ، واألعالم١/١٠٢: في تراجم النحو
 .١٠١٥، ١٠١٤، ٢/٧٨٢، ١/٤٤٩: شرح الشافية لليزدي: ظرين) ٨(
، ٤/٦٣: ، ووفيات األعيـان   ٢/١٢٧: ، وإكمال اإلكمال  ١/٢٧٨: نزهة األلباء : تنظر ترجمته في  ) ٩(

 .١٤/٣٣٨: وسير أعالم النبالء
 .٩٩١، ٨٥٧، ١/١٩٢: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١٠(
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ـ ٥١٨ت  (داني، أبو الفضل أحمد بن محمد       المي -٣٠ ، ذكـره فـي     )١()هـ
 .)٢(موضعين اثنين

، )٣()هـ٥٣٨ت  (الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي         -٣١
 .)٤(ذكره في واحد وستين موضعا

   بـن خلـف الرعينـي       )*(الشاطبي، أبو محمـد القاسـم بـن ِفيـره          -٣٢
 .)٦(، ذكره في موضع واحد)٥()هـ٥٩٠ت (

، )٧()هـ٦١٦ت  (ء، عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري          أبو البقا  -٣٣
 .)٨(ذكره في موضع واحد

                                                 

، ٧/٢١٣: ، والوافي بالوفيات  ١/١٤٨: ات األعيان ، ووفي ١/١٥٦: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ١(
 .١/٣٥٦: وبغية الوعاة

 .٢٧٢، ١/٢٣٣: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
، ٥/١٦٨: ، ووفيات األعيـان   ٣/٢٦٥: ، وإنباه الرواة  ١٩/١٢٦: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  ) ٣(

 .٧/١٧٨: واألعالم
 ٢٦٧،  ٢٤٤،  ٢٣٦،  ٢٢٧،  ٢٢٤،  ٢١٩،  ٢١١،  ٢٠٨،  ١/١٢٩: شرح الشافية لليـزدي   : ينظر) ٤(

 .وغيرها
 .٢/٦٦٥: طبقات الفقهاء الشافعية:  ينظر.حديد: اسم أعجمي، يقال أن تفسيره: فيره) *(
، ١/٢١٣: ، ونكـث الهميـان    ٤/٧١: ، ووفيات األعيان  ٤/١٦٠: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ٥(

 .٢/٢٠: وغاية النهاية
 .٢/٩٧٨: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٦(
، ٢/٣٨: ، وبغيـة الوعـاة    ٣/١٠٠: ، ووفيات األعيـان   ٢/١١٦: إنباه الرواة : تنظر ترجمته في  ) ٧(

 .٤/٨٠: واألعالم
 .٢/٨٦٩: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٨(
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ابن مالك، أبو عبد اهللا جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك الجياني               -٣٤
  .)٢(، ذكره في موضع واحد)١()هـ٦٧٢ت (

يتضح من خالل هذا العرض كثرة النقل عن العلماء، ولعل الـذي حمـل              
ا لسائر الشروح، غير    ا جامع ا شافي  أنه أراد لشرحه أن يكون وافي      الشارح على ذلك  

  .)٣(بسيط كما أشار إلى ذلك في مقدمته
ĆîãbqbMknØÛa@@ @

مما ال شك فيه أن اليزدي قد رجع كغيره إلى كتب النحاة السابقين، وأفـاد               
منها، وجعلها ضمن المصادر التي تمده بالمادة العلمية، وسأعرض أسماء الكتـب            

  :  أورد اليزدي أسماءها بالطريقة التي اتبعناها في عرض األعالمالتي
، ذكره في موضـع     )هـ١٧٥ت  (العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي       -١

  . )٤(واحد
، ذكره فـي مائـة      )هـ١٨٠ت  (الكتاب، لسيبويه، عمرو بن عثمان       -٢

٥(اوأربعة وعشرين موضع(. 
  رافي شرح كتاب سيبويه، ألبي سـعيد الحـسن بـن عبـد اهللا الـسي               -٣

 .)٦(، ذكره في موضع واحد)هـ٣٦٨ت (

                                                 

، وطبقـات الـشافعية   ٣/٢٨٦: ، والـوافي بالوفيـات  ٣/٤٠٧: فوات الوفيات: تنظر ترجمته في ) ١(
 .١/١٣٠: ، وبغية الوعاة٨/٦٧: الكبرى

 .٢/٨٦٨: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٢(
 .١/٩: »الدراسة«المصدر نفسه : ينظر) ٣(
 .٢/٦٦٥: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
ــر) ٥( ــسه : ينظ ــصدر نف ، ٢٨٥، ٢٧٨، ٢٣٣، ٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٠، ١٨٠، ١٧٣، ١/١٦٢: الم

 .وغيرها
 .٢/٦٨٥: المصدر نفسه: ينظر) ٦(
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ألبي نصر إسماعيل بن حمـاد            -٤
 . )١(ا، ذكره في اثنين وعشرين موضع)هـ٣٩٨ت (الجوهري 

المحكم والمحيط األعظم في اللغة، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن            -٥
 .)٣(ع واحد، ذكره في موض)٢()هـ٤٥٨ت (سيده اللغوي األندلسي 

المفصل في علم العربية، ألبي القاسم محمود بن عمـر الزمخـشري             -٦
 .)٤(، ذكره في خمسة مواضع)هـ٥٣٨ت (

، ألبـي   التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل      حقائق   عنالكشاف   -٧
 .)٥(القاسم الزمخشري، ذكره في موضعين

  الكافية، البن الحاجب، أبي عمرو عثمان بـن أبـي بكـر الكـردي               -٨
 .)٦(، ذكره في ستة مواضع)هـ٦٤٦ت (

 .)٧(شرح الكافية، البن الحاجب، ذكره في أربعة مواضع -٩
شرح الشافية، البن الحاجب، ذكره فـي مائـة وسـبعة وعـشرين              -١٠

٨(اموضع(. 

                                                 

 ٦٨٩،  ٢/٦٨٦،  ٦١٥،  ٥٠٣،  ٤٥٢،  ٤١٩،  ٣٣٨،  ٢٨٢،  ١/١٦٢: شرح الشافية لليزدي  : ينظر) ١(
 .وغيرها

، ونكـث   ١٤٦،  ١٤٤/ ١٨: ، وسير أعـالم النـبالء     ٣/٣٣٠: وفيات األعيان : تنظر ترجمته في  ) ٢(
 .٤/٢٦٣: ، واألعالم١/١٨٧: الهميان

 .٢/٧٨٢: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٣(
 .١٠١٨، ١٠٠٨، ٨٧٤، ٨٥٩، ٢/٧٩٤: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .٢/٨٥٨، ١/٢٠٨: المصدر نفسه: رينظ) ٥(
 .٢/٧٠٦، ٤٠٦، ٣٣٦، ٢٦٢، ٢٦٠، ١/١٢٨: المصدر نفسه: ينظر) ٦(
 .٩٥٢، ٧٠٦، ٥٠٥، ١/٢٦٠: المصدر نفسه: ينظر) ٧(
ــر) ٨( ــسه : ينظ ــصدر نف ، ٢٧٧، ٢٥٨، ٢٤٧، ٢٤٠، ٢٢٨، ٢١١، ١٧٤، ١٤٢، ١/١٢٥: الم

 .وغيرها
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اإليضاح في شرح المفصل، البن الحاجب، ذكره في تسعة وخمـسين            -١١
١(اموضع(. 

ه فـي موضـعين     تمكن من معرفة اسمه، ذكر    أشرح لغة الشافية، لم      -١٢
  .)٢(اثنين

المالحظ أن اليزدي في نقله عن العلماء قد صرح بكثير من أسماء العلماء             و
الذين نقل عنهم، أما فيما يخص النقل عن الكتب فقد كان الـشارح مقـالً؛ إذ لـم                  

    يعـود إلـى     -فيما أرى –ا، ولعل الذي حمله على ذلك       يصرح إال باثني عشر كتاب 
  : أمور، منها

 يأخذ عن مصنفيها، من دون أن يشير إلى أسمائها، فعلى سـبيل   أنه كان -أ
 من دون عزو إلـى مـصدره، وهـي فـي            )٣(المثال ساق آراء الفراء   

إصـالح  «، وهـو فـي      )٥( ورأي ابـن الـسكيت     ،)٤(»معاني القرآن «
، وآراء أبي علي    )٨(»المقتضب«، وهي في    )٧(، وآراء المبرد  )٦(»المنطق
، وهـي فـي     )١١(، وآراء الميـداني   )١٠(»التكملة«، وهي في    )٩(الفارسي

  .، إلى غير ذلك من اآلراء)١٢(»نزهة الطرف في علم الصرف«

                                                 

، ٣٥٢،  ٣٢٧،  ٣٢٣،  ٣١٩،  ٣٠٦،  ٢٧٥ ،٢٢٧،  ٢٢٤،  ١/٢١١: شرح الشافية لليـزدي   : ينظر) ١(
 .وغيرها

 .٧٢٢، ٢/٦٨١: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
 .٢٨١، ١/٢٧٥: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .٢/١٥٢، ٢/٢٥٤: معاني القرآن للفراء: ينظر) ٤(
 .١/٢٣١: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٥(
 .٣٧٤: إصالح المنطق: ينظر) ٦(
 .٤٤٩، ٣٨٤ ،١/٣٣٠: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٧(
 .٣/١٥٣، ٢/٢٥١، ٢٥٨، ١/٢٣١: المقتضب: ينظر) ٨(
 .٢/٩١٠، ١/٤٨٥: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٩(
 .٦٠٨، ١٩١: التكملة: ينظر) ١٠(
 .٢٧٢، ١/٢٣٣: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ١١(
 .٢٠، ١٧: نزهة الطرف: ينظر) ١٢(
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 أنه كان يأخذ األقوال واآلراء عن بعض شـراح الـشافية مـن دون               -ب
الرجوع إلى مصادرها، ومن ذلك على سبيل المثال أنه نقل رأي أبـي             

ـ   -وإن لم يصرح بذلك   –علي الفارسي من شرح الجاربردي       : ال، إذ ق
، والعبارة في شرح    )١(...)كان أبو علي يميل إلى مذهب الخليل      : وقيل(

، )٢(...)ونقل عن أبي علي أنه كان يقوي قـول الخليـل          : (الجاربردي
ونقل أن أبا الفتح كان     : (وقوله. )٣(»التكملة«ورأي أبي علي موجود في      

ي شـرح   ، والعبارة ف  )٤()من معنى القحل، ال من لفظه     » ٌللَعِف«يقول إنه   
 في شرح تصريف ابن مالك ذهب       )٥(وقال بعض الفضالء  : (الجاربردي

نـه   من معنى القحـل ال مـن لفظـه ووز          »الًحقَانْ«أبو الفتح إلى أن     
، وما نسب إلى أبي     )٧(»المنصف« وهذا الرأي موجود في      ،)٦()»ٌللَعِف«

  .)٨(الفتح إنما حكاه أبو علي عن بعضهم
اء من دون أن يعزوها إلى عـالم بعينـه، أو           ه كان يورد أقواالً وآر    نَّأ -ت

–ا وعبارات تفيد العمـوم    أين أخذها، وإنما نراه يستعمل ألفاظً     يبين من   
وقـال  : (، ومن ذلـك قولـه     -ا عندما تكلمنا على منهجه    كما أسلفنا آنفً  

إنما كان الميزان ثالثيا؛ لكون الثالثي أكثر من غيره، وألنه لو           : شارح
 كان رباعيلم يكن وزن الثالثي أكثر من غيره، وألنـه لـو   اا أو خماسي 
 كان رباعي  ا لم يكن وزن الثالثي به إال بحـذف حـرف أو            ا أو خماسي

                                                 

 .١/١٥٧: شرح الشافية لليزدي) ١(
 .٢٥: يشرح الشافية للجاربرد) ٢(
 .٦٠٣-٦٠٢: التكملة: ينظر) ٣(
 .١/٥٩٧: شرح الشافية لليزدي) ٤(
 .٦٩: القائل بذلك ابن إياز في شرح التعريف بضروري التصريف) ٥(
 .٢٠٦: شرح الشافية للجاربردي) ٦(
 .٥٩: المنصف: ينظر) ٧(
 .٥٩: المصدر نفسه: ينظر) ٨(
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ادعـاء زيـادة    : )١(أكثر، والزيادة عندهم أسهل من الحذف، ولهذا قيل       
. )٢()هذا مـا ذكـره    . الهاء في أمهات أحسن من ادعاء حذفها في أمات        

: ، ومثلـه قولـه    )٣(كن الدين في شرحه للشافية    والقائل بذلك هو السيد ر    
، والقائل بهذا هـو     )٤()قلبت الثانية ياء؛ إذ الياء تغلب على الالم       : وقيل(

ألن : لم كان القلب إلى الياء؟ والجواب     : ( في شرحه، إذ قال    )٥(ابن إياز 
  .)٦()الياء تغلب على الالم

، ال يحتاج   اليزدي التي عاشها     اآلراء واألقوال المشهورة في تلك المدة      -ث
  .نسبتها إلى مصادرها وإلى أصحابها، واهللا أعلم

                                                 

 .٢/٢١٩: سر صناعة اإلعراب: القائل بذلك ابن جني في) ١(
 .١/١٣٥: شرح الشافية لليزدي) ٢(
 .١/١٧٥: شرح الشافية لركن الدين: ينظر) ٣(
 .٢/١٠٧٣: شرح الشافية لليزدي) ٤(
هو جمال الدين الحسين بن بدر الدين بن إياز بن عبد اهللا، أبو محمد، البغـدادي، مـن                  : ابن إياز ) ٥(

 تنظر ترجمته   .هـ٦٨١ سنة   معاصري ابن مالك، وقد ولي مشيخة النحو في المستنصرية، توفي         
: ، ومعجـم المـؤلفين    ٢/٢٣٤: ، واألعالم ١/٥٣٢: ، وبغية الوعاة  ٥/١٥٠: المنهل الصافي : في
٣/٣١٦. 

 .١٢٩: شرح التعريف بضروري التصريف) ٦(
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ضم شرح اليزدي بين طياته كثيرا من األعالم الذين نقـل عـنهم مادتـه               
 األعالم، فتارة يـصرح بـذكر ألقـاب         ؤالءوتنوعت طرقه في ذكر ه    . الصرفية

، )٥(، واألخفـش )٤(، والفراء)٣(، وقطرب)٢(، والكسائي )١(سيبويه:  ذلك األعالم، ومن 
حومان فَوعـاٌل، مـن     : )٧(قال األزهري : (، ومثال هذه الطريقة قوله    )٦(والميداني

  .)٨()الحمن

                                                 

معناه رائحة التفاح، وأن أمه كانت ترقـصه بـذلك فـي            : لقب فارسي، اختلف في تفسيره، فقيل     ) ١(
كان يعتاد شـم    : ه ال يزال يشم منه رائحة الطيب، فسمي بذلك، وقيل         كان من يلقا  : صغره، وقيل 
ألن وجنتيـه كأنهمـا     : لقب بذلك للطافته؛ ألن التفاح من أطيب الفواكـه، وقيـل          : التفاح، وقيل 

: ، ومقدمة الكتاب إلميـل يعقـوب      ٥٨٦: ، وأبجد العلوم  ٣/٣٦٣: وفيات األعيان :  ينظر .تفاحتان
١/٥. 

: لكوفة، وجاء إلى حمزة بن حبيب الزيات وهو ملتف بكساء، فقال حمـزة            سمي بذلك ألنه دخل ا    ) ٢(
: وفيات األعيـان  :  ينظر .صاحب الكساء، فبقي عليه، أو ألنه أحرم في كساء        : من يقرأ؟ فقيل له   

٢٩٧-٣/٢٩٦. 
إنما أنت قطـرب  : له: سيبويه هو الذي لقبه بذلك، إذ كان يخرج فيراه باألسحار على بابه، فيقول     ) ٣(

 .٥٨٨: أبجد العلوم:  ينظر.والقطرب اسم دويبة ال تزال تدب وال تفترليل، 
)٤ (وفيـات األعيـان  :  ينظـر .ه كان يفري الكالم، ولم يكن يعمل الفراء ويبيعهـا   ي بالفراء ألنّ  سم :

 .٥٩٣: ، وأبجد العلوم٦/١٨١
 .١/٥٨٧، ٢/٣٨١: المصدران نفسهما:  ينظر.معناه الصغير العينين مع سوء بصرهما) ٥(
، ١/١٤٨: المصدران نفسهما :  ينظر .نسبة إلى ميدان زياد بن عبد الرحمن، وهي محلة بنيسابور         ) ٦(

٥٦٩. 
 .٥/١٢١: تهذيب اللغة: ينظر) ٧(
 .٢/٧٠٢: ليزديلشرح الشافية ) ٨(
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، أبـو  )٢(، أبـو عبيـدة  )١(أبو الخطـاب : وتارة يذكر كنية العالم، ومن ذلك     
: ، ومثاله قولـه   )٦(، إلى غير ذلك من الكنى     )٥(، أبو سعيد  )٤(، ابن السكيت  )٣(الحسن

:  عن مثل مسطار من آءٍة، وهي شـجر، والتقـدير          )٧(وسأل أبو علي ابن خالويه    (
     طارسعاعة، فتوهم ابن خالويه أن م         ،آءـسر، فأجاب أبو علي بأنه مال، وتحيفْعا م

، وعبد  )١٠(، ويونس )٩(الخليل: ، وتارة يذكر اسم العالم فقط، نحو      )٨(...)على مسعاع 
ال يوجد شيء حذف عينه أكثـر       : )١٢(قال عبد القاهر  : (، ومن ذلك قوله   )١١(القاهر

أبو الحسن  : ، وتارة يصرح فيه بذكر كنية العالم ولقبه، نحو        )١٣()مذْ وسه : من اثنين 
، وتارة أخرى يصرح    )١٦(، وأبو علي الفارسي   )١٥(، وأبو عثمان المازني   )١٤(األخفش

                                                 

 .١/٤٢٨: ليزديلشرح الشافية : ينظر) ١(
 .١/٦٠٦: المصدر نفسه: ينظر) ٢(
 .١٠٦٦، ١٠٥٦، ١٠٥٥، ٩٨٤، ٢/٨٠٧، ١/٣٩٠: المصدر نفسه: ينظر) ٣(
 .١/٢٣١: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
 .٢/٦٨٥، ٥٥٧، ١/٥٤٥: المصدر نفسه: ينظر) ٥(
 .١٠٦٥، ٨٦٩، ٧٨٧، ٢/٧٦٨، ٦٠٥، ٥٩٩، ٥٩٧، ٤٤٩، ١/٣٨٩: المصدر نفسه: ينظر) ٦(
 .٣/٣٠١: شرح الشافية للرضي: ينظر) ٧(
 .٢/١٠٦٣: ليزديلشرح الشافية : ينظر) ٨(
 .٧٨٧، ٧٨٤، ٧٠٠، ٦٧٠، ٢/٦٣٩: لمصدر نفسها: ينظر) ٩(
 .٥٤٤، ٤٧٥، ٣٩٣، ٣٧٤، ١/٣٢١: المصدر نفسه: ينظر) ١٠(
 .١/٤٨٦: المصدر نفسه: ينظر) ١١(
 .٢/١٠٠٤: المقتصد في شرح التكملة: ينظر) ١٢(
 .١/٣٨٩: ليزديلشرح الشافية : ينظر) ١٣(
 .٢/٨٠٦: المصدر نفسه: ينظر) ١٤(
 .٨٠٣، ٢/٦٨٧: المصدر نفسه: ينظر) ١٥(
 .٢/٩١٠: المصدر نفسه: ينظر) ١٦(
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، )١(عيسى بن عمر  :  وأبيه فقط، ولم أجد عنده إال مثالين اثنين، هما         بذكر اسم العالم  
  .)٣( بن العالء)٢(وأبو عمرو

RMknØÜÛ@ê‹×ˆ@@Z@ @
ق، ائاتبع اليزدي في إيراده للكتب التي استقى منها مادته الصرفية عدة طر           

  ق ذكر اسم مؤلف الكتاب من دون ذكـر اسـم الكتـاب، ومـن               ائومن هذه الطر  
البغـاث طـائر دويـن الرخمـة، بطـيء          : )٤(قال ابن السكيت  (: أمثلة ذلك قوله  

  . )٥()الطيران
والطريقة الثانية هي التصريح بذكر أسماء الكتب ومؤلفيها، ومثالهـا عنـد            

واستدل على هذا بأنّه قد جاء من العرب تأمهت، أي صارت ُأمـا،             : (اليزدي قوله 
  .)٧() في كتابه المسمى بالعين)٦(أورده الخليل
طريقة الثالثة فهي ذكر الكتب بأسمائها من دون ذكر أسماء مؤلفيهـا،            أما ال 

ى للحيـة، وأجـدل     وضعفَ منْع أفع  : )٨(قال المصنف في الكافية   : (ومن ذلك قوله  
  .)٩()للصقر، وأخيل للطائر

والطريقة الرابعة هي عدم التصريح بذكر أسماء الكتب وأسـماء مؤلفيهـا،      
إن عدم االنقالب دليـل القلـب وال يلـزم          : )١٠(الوممن شرح من ق   : (فمثالها قوله 

  .)١١()العكس
                                                 

 .٣٢٢، ١/٣٢١: ليزديلشرح الشافية : ينظر) ١(
والصحيح أن كنيته اسمه، وقيل اسمه زبان، وقيل غير ذلـك،            (٣/٤٦٧: جاء في وفيات األعيان   ) ٢(

 ).وليس بصحيح
 .١/٦٠٧: ليزديلشرح الشافية : ينظر) ٣(
 .٣٧٤: إصالح المنطق: ينظر) ٤(
 .١/٢٣١: ليزديلفية شرح الشا) ٥(
 .٤٣٥-٨/٤٣٤: العين: ينظر) ٦(
 .٢/٦٦٥:  شرح الشافية لليزدي)٧(
 .٦٣: الكافية: ينظر) ٨(
 .٢/٧٠٦:  شرح الشافية لليزدي)٩(
 .٢٣:  شرحه للشافية:نظر ي،القائل هو الجاربردي) ١٠(
 .١/١٥٤:  شرح الشافية لليزدي)١١(
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لليزدي أساليب في استقاء مادته الصرفية التي تضمنها كتابه شرح شـافية            
 عن بعض األساليب التي سار عليها واهتم        -في منهجه –ابن الحاجب، وقد تحدثت     

  : دا في نقل مادته، وهنا أذكر أسلوبين آخرين، همابها، فهو لم يتبع أسلوبا واح
QMÀ‹¨a@ÝÔäÛa@@Z@ @

    ا، فهو ينقل النصوص أو يظهرها بالصورة       اهتم اليزدي بهذا األسلوب كثير
التي وضعها المؤلف من دون تغيير يذكر في كثير من المواضع، فهو شارح يتسم              

ص على ذكـر اسـم      باألمانة العلمية حين ينقل النصوص من غيره سواء أكان ين         
المؤلف أم لم ينص، مما يقترب بذلك من طريقة المحدثين في بيان بدايـة الـنص                

  .المنقول ونهايته
ـ وسألت الخليل عن قولهم في ع     «: من الكتاب : (ومن أمثلة ذلك   ِدب ـ  م : اٍفنَ

اِفنَمواأما القياس فكما ذكـرت لـك، إال أنهـم قـال           : ، فقال ي :ـ م ، مخافـة   ياِفنَ
: ا في كتاب سيبويه، وهو على النحو اآلتي       ، وهذا النص موجود حرفي    )١()»االلتباس

 أما القياس فكما ذكرت لك      : فقال ، منافي :وسألت الخليل عن قولهم في عبد منافٍ      (
 ؛ا من شيئين جاز    ولو فعل ذلك بما جعل اسم      ، مخافة االلتباس   منافي :إال أنهم قالوا  

  .)٢()لكراهية االلتباس
أما هوالك فجـاء    : قال المصنف في شرح المفصل    : (ا قوله يضومن أمثلته أ  

هالك في الهوالك، واألمثال كثيرا ما تخرج عن القياس، وأمـا نـواكس             : في مثل 
لمفصل، فقـد   اوهذا ما ذكره ابن الحاجب في شرح        . )٣()فللضرورة، فال اعتداد به   

                                                 

 .١/٣٩٨:  شرح الشافية لليزدي)١(
 .٣/٣٧٦: الكتاب) ٢(
 .١/٤٤٩:  شرح الشافية لليزدي)٣(
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 ما تخرج عـن     اهالك في الهوالك، واألمثال كثير    : أما هوالك فجاء في مثل    : (قال
  .)١()القياس، وأما نواكس فللضرورة، فال اعتداد به

  .)٢(واألمثلة على هذا األسلوب كثيرة ضمها الشرح في طياته
RMóäÈ¾bi@ÝÔäÛa@Z@ @

استعمل اليزدي هذا األسلوب وحرص عليه، ولكن بنسبة أقل من األسلوب           
            األول، فهو يتصرف بالنص بحسب ما يحتاج إليـه ويـراه مناسـب بعـض   ا؛ ألن 

لى إيضاح بأبسط العبارات؛ لتكون أقرب إلى الفهم؛ إذ لو كـان            إالنصوص تحتاج   
النص طويالً واقتطع جزء منه الختل المعنى المراد توضيحه، فلذا نراه يستخلص            

لم يذهبوا لها   : قال سيبويه : (كالم المؤلفين ويعرضه بأسلوبه، ومن أمثلة ذلك قوله       
، وعند رجـوعي إلـى كتـاب    )٣()لهذه األوعيةمذهب الفعل، ولكنها جعلت أسماء   

سيبويه تبين لي أن النص لم يكن نقال حرفيا، بل بالمعنى، والعبارات في الكتـاب               
 لـم تـرد موضـع       »مسيالِم« و »بلَحالِم« و »ةلَحكْالم«ونظير ذلك   : (متمثلة بقوله 

ـ    صار اسم  »قُّدالم« وكذلك   .حل ولكنه اسم لوعاء الكُ    ،الفعل . »جلمـود ال«ـا له ك
 ، ولو أراد موضع الفعـل     .، وإنما أراد اسم المكان    »ةقَرشْالم«، و »ةربقْالم«وكذلك  

  .)٤(...)»دِجسالم«، ولكنه اسم بمنزلة »ربقَم«لقال 
ويبدو أن اليزدي لم يستخلص كالم سيبويه بنفسه، بل استخلصه الزمخشري           

ل، ولكنها جعلت أسـماء لهـذه       لم يذهبوا بها مذهب الفع    : فقد قال سيبويه  : (إذ قال 
  . )٥()األوعية

                                                 

 .٣١٤: اإليضاح في شرح المفصل) ١(
، ١٦٢،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٥٢،  ١٤٣،  ١٣٨،  ١٣٥،  ١٣٢،  ١/١٢٦:  شرح الشافية لليـزدي    :ينظر) ٢(

 .وغيرها
 .١/٢٩٤:  شرح الشافية لليزدي)٣(
 .٤/٩١: الكتاب) ٤(
 .٢٠٧: المفصل) ٥(
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وكل ما كـان جمعـه      : وهذا مخالف للكتاب، قال   : (ومن أمثلته أيضا قوله   
والعبـارة فـي   . )١()َأنِْديةٌ في جمعه:  فممدود كأقبية، إال النَّدى وحده، قالوا »ةًَأفِْعلَ«

ـ      : (الكتاب على النحو اآلتي    ى مثـال  ومما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون عل
 ،اء وقالوا ندى  شَيٍة واحدها رِ  ِشاء وأر با نحو أقبيٍة واحدها قَ    أبد أفعلٍة فواحده ممدود  

  .)٢()وأنديةٌ فهذا شاذ
وهناك بعض األمثلة األخرى في الشرح، وما ذكرته على سبيل التمثيـل ال             

  .)٣(الحصر

                                                 

 .١/٥٦٩:  شرح الشافية لليزدي)١(
 .٥٤١-٣/٥٤٠: لكتابا) ٢(
 .، وغيرها٣٤٠، ٢٨٠، ٢٣٦، ٢٠٤، ١٧٦، ١٧٣، ١٦٢، ١/١٤٤: شرح الشافية لليزدي: ينظر) ٣(
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أيين اثنين ال ثالث لهما، ولم يسبقه إليهما أحـد          انفرد اليزدي في شرحه بر    
على حد علمي بحسب اطالعي على كتب السابقين، ولم يتبعه فيهما أحـد كـذلك،               

  : وسأذكرهما على النحو اآلتي
ُويـعـرف القلـب بأصـله، : ( قال ابن الحاجب فيما يعرف به القلب المكاني        -١ ُ َ ْ ُ

ْكناء يـناء مع النأي، وبأمثلة اش ُ ََ َتقاقه، كالجاه والحادي والقسي، وبصحته، كأيس، وبقلة ََ   ِ ِ
ٍاستعماله، كآرام وآدر، وأداء تركه إلى همزتين عند الخليل، نحو ُ ٍ ٍجاء، أو منع الـصرف : َ

بغيــر علــة علــى األصــح، نحــو ُأشــياء، فإنهــا لفعــاء، وقــال الكــسائي: ٍ ََ َْ  َ ٌأفـعــال: ْ ََ ، وقـــال )١(ْ
ٌأفـعاء: الفراء َ ُها أفعالء، وأصل)٢(ْ ِ أو إلـى منـع   «: ، يقول اليزدي في شرح قولـه     )٣()ْ

كان أصله َأشْياء على زنة أفْعال كَأجمـال، فقلبـت   . أشياء جمع شَيءٍ  : (»الصرف
َأشياء : بجعل الالم موضع الفاء، والفاء موضع العين، والعين موضع الالم، فصار          

وهـذا  . )٤()ع الصرف موجودة فيهانعلى زنة لَفْعاء، فتكون على هذا التقدير علَّة م        
اعلـم  : (، إذ قال  )٥(مذهب تفرد به اليزدي، وسيذكر أنّه مستفاد من مذهب الكسائي         

 على أن أصلها كان شَيَئاء كحمراء، ثـم قلبـت           )٧( ومقَلَّديه ومقَلِّديه  )٦(أن المصنف 
                                                 

، والمفتـاح فـي     ١/٥٨: »شـيأ «، والـصحاح    ٢/٢١٢: معاني القرآن وإعرابه للزجاج   :  ينظر )١(
  .١/٢٩: ، وشرح الشافية للرضي٢/٥١٣: ، والممتع١١٠: الصرف

، والـصحاح  ٢/٢١٢: ، ومعاني القرآن وإعرابـه للزجـاج  ١/٣٢١: فراءمعاني القرآن لل:  ينظر )٢(
  .١/١٩٤: ، وشرح الشافية لركن الدين١/١٠٤: »شيأ«، ولسان العرب ١/٥٨: »شيأ«

  .٩، ٨:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .١/١٥٨:  شرح الشافية لليزدي)٤(
)٥(         ٍت وَأبيٍء، كباٌل، جمع شَيأشياء أفْع اٍت، منعت من الصرف بغير علة      مذهب الكسائي أنينظر .ي  :

  .١/٢٩: شرح الشافية للرضي
، ٤/٣٨٠: الكتـاب : ينظـر .  المراد به ابن الحاجب، وهو مذهب الخليل وسيبويه، ومن تبعهمـا           )٦(

  .٥١٥، ٢/٥١٣: ، والممتع٢/٢٩٨: ، واإلنصاف١/٣٠: والمقتضب
ـ     ١/٢٩: شرح الشافية للرضي  :  ينظر )٧( ، وشـرح الـشافية     ١/١٩٣: دين، وشرح الشافية لركن ال

  .٢٦: للجاربردي
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ـ             : صارتبجعل الالم موضع الفاء، والفاء موضع العين، والعين موضع الـالم، ف
اءهذا التقـدير               . لَفْع من هذا؛ ألن قلبها من أفعال أسد والتقدير الذي أسلفناه من أن

مشتمل على مراعاة التأنيث، وال اشتمال له على مراعاة الجمعية؛ ألنهـم جعلـوه              
فَعالء، وال داللة لها ظاهرة على الجمعية، وال شك أنَّها جمـع فيجـب مراعـاة                

ذن القول بأن أصلها أفعال خير؛ الشتماله على مراعـاة الجمعيـة            الجمعية فيها، فإ  
وتقريرنا هذا مأخذه من مذهب الكسائي،      ... ىى، ومراعاة التأنيث صورة ومعنً    معنً

         ولـست أدري    )١()ولو ارتكب الكسائي القلب كما ارتكبناه لكان مذهبه أحسن وأتم ،
  .ريق الذي ذكره من القلبكيف صارت َأشْياء عنده على زنة لَفْعاء وفق الط

ٍوال يــزاد علـى أربـعـة، : ( قال ابن الحاجب في حكـم تـصغير الخماسـي          -٢ َ َ ُْ َ ُ َ
َفـعيـل، وفـعيعـل وفـعيعيـل، وإذا صـغر الخماسـي : فلذلك لـم يجـيء فـي غيرهـا إال ُ ٌ ٌ ٌْ ْ ْ ِْ َِ َ َُ ُ علـى –ُ

ِضعفه ِ ْ لتهمـا،  قدم أمث : فاألول والثاني : (، يقول اليزدي  )٢() فـاألولى حـذف الخـامس-َ
. مصيِبيح وكُريِديس وقُنَيِديلٌ  :  وِقنِْديل )٣(فكقولك في ِمصباح وكُردوس   : وأما الثالث 

فُعيٌل وفُعيِعٌل وفُعيِعيٌل ليس حقيقتها؛ بل صورتها؛ ألن مثل مييـٍت           : والمراد بقولهم 
قُريـِدٍد  : مقَيِتٍل كذا مفَيِعٌل، ومثـل    : وهويٍر في الحقيقة فُييٌل وفُويٌل، ال فُعيٌل، ومثل       

             ٌل، فدّل على أنِعييِعيل، ال فُعِعيٌل وُأفَيفَيج مِريِبيٍح وُأخَييصِعٌل، ومثل ميِلٍل، ال فُعيفُع
واعلم أنَّه لو كررت الالم ولم يكرر العين        . المراد اعتبار عدد الحروف والحركات    

خُفَيِفـد  : ا، كقولك في خَفَيفَـدٍ    ر العين حقيقةً ال يوجد إال نادر      لكان أقيس؛ ألن تكرا   
في الرباعي والخماسي األصـليين والملحـق بهمـا،         فوخُفَيِفيد، وأما تكرار الالم     

 مما غفـل عنـه      هوهذ. ثابتٌ... فتكرار الالم على حسب ما يقتضيه قياس الوزن       
  .)٤()القدماء والمتأخرون من النحاة، فتنبه

                                                 

  .١/١٦١:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٣٢:  الشافية في علم التصريف)٢(
، ٥/٤٢٦: العين: ينظر. الخيل العظيمة، والفقرة من فقر الكاهل، وكل عظم تام ضخم         :  الكردوس )٣(

  .٦/١٩٥: »كردس«ولسان العرب 
  .١/٣٠٤:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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  يعد اليزدي بحق من علمـاء الـصرف البـارزين وإن غبنـه التـاريخ،               
     فمن يقرأ شرحه يجد ذلك واضح ـ  ا، وال ا جلي ـ  و أك ـ   ن مغالي ا الحقيقـة   ا أو متنكب  

  إنَّـه أودع فيـه أغلـب مباحـث التـصريف وعالجهـا معالجـة               : عندما أقول 
  بنكات ولطائف لـم يـسبق إليهـا، وتنبيهـات لـم يـشر              علمية وافية، وأتى فيه     

  جـامع لـسائر    : (وهـو القائـل عـن كتابـه       ،  إليها أحد ممن سبقه من الـشراح      
  ، مقرر حقائقها على سنن الوضـوح، معـرب عـن وجـه الـصواب،               الشروح

مشتمل على نصوص مفتقر إليها من الكتاب، متضمن لمـا ال أذن سـمعت، وال               
ى من الزمان، وغير بـسيط، ال طويـل، متقـارب           خطر على قلب بشر فيما مض     

معانيه، متدارك مبانيه، يدرك أشياء خفيت على الشارحين، وإن كـانوا ألنفـسهم             
  .مادحين

ُفـقـــل  ْللـــذيَ ِ ِـــدعي فـــي العلـــم فلـــسفة ً ي َ َ َ ِ ِ  َ         
  

َعرفت ْ َ ً شيئَ ُا وغابت عنك أشياءَ َ َ َ َ َ
)٢())١(.  

 لقد صقَد هذه المقدمة، وهذا ما رأيته في أثنـاء         ما وعد به في      ى بكلِّ فَّ وو
رحلتي معه، إذ إن شرحه هذا لم يأت من فراغ، بل أتى من دراسة وجهد ومثابرة                
حتى اكتمل على هذه الصورة النَِّضرة، وإن لم يحدثنا التاريخ عن أسـاتيذه الـذين         
أخذ عنهم، وارتشف من لسانهم، ونهل من معينهم، بيد أنه قد تأثر بعلماء أجـالء                

 النحو  إمام هذا السفر العظيم، وكان من بين هؤالء         تأليفكان لهم الشأن الكبير في      
العربي سيبويه؛ إذ كان كتابه مشتمالً على مسائل نحو الخليل، ويونس بن حبيـب،              
وعيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العالء، وعبد اهللا بن أبي إسـحاق الحـضرمي،               

                                                 

  .٢٣٥: يت ألبي نواس في ديوانه الب)١(
  .١/٧١: »الدراسة«  شرح الشافية لليزدي)٢(
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   وغيرهم، فتأثر به تأثر له، وهذا ما أشرت إليه سلفا عندما تحـدثت  ا ال نظير  ا كبير
عن مذهبه الصرفي وتأثره بسيبويه، فاستشهد بأقواله، وشواهده، وال تكـاد تخلـو             
مسألة من ذكر لرأيه فيها، وهذا ال يعني أنه لم يتأثر بعلماء آخرين غير سـيبويه،                

ـ               واء بل تأثر كذلك بأقوال وآراء من تقدم سيبويه ومن جاء بعده، كابن الحاجب، س
أكانت آراؤه في شرحه للشافية أم في شرحه للمفصل، وركن الـدين الـذي يعـد                
شرحه الشرح الرابع من حيث الترتيب الزمني لشروح الشافية والكتب المتعلقة بها            
بعد شرح ابن الحاجب لها، وبغية الطالب البن الناظم، وشرح الرضي، فضالً عن             

إذ إنه نقـل عـن ركـن الـدين          . الجاربردي الذي يعد شرحه الشرح الخامس لها      
 ا كثيرة غير أنه لم يفصح عن ذكر اسميهما قط، بـل يقـول          والجاربردي نصوص :

قال شارح، أو قال بعض الشارحين، وغيرهما من األلفاظ، إذ بلغت نقوالته عـن              
، أما الجاربردي فقد بلغت أكثـر       )١(ركن الدين أكثر من مائة وثمانية وخمسين نقالً       

يتضح لنا من ذلك أن شرح ركن الدين يأتي بعـد  . )٢(وثمانين نقالً من مائة وثمانية    
شرح الجاربردي من حيث التأثير، أما شرح ابن الناظم والرضي فلم يكن لهما في              
شرح اليزدي تأثير يذكر؛ وذلك ألنه لم ينقل عنهما، ولعـل اليـزدي لـم يـذكر                 

عب فـي شـرحه     ا من بغية الطالب البن الناظم؛ ألن ركن الدين قد استو          نصوص
شرح ابن الناظم، فأفاد اليزدي منه عن هذا الطريق، وعلى الرغم من عدم النقـل               

 هناك بعض المسائل واآلراء في شرح اليزدي أشار إليهـا           نفإمن شرح الرضي    
الرضي في شرحه، وربما سمع بها وأفاد منها، إال أنه لم ينسبها إليه، ومما يـشار                

الرغم من إفادته من كتب من تقدمه وشـروحهم         إليه ههنا أني رأيت اليزدي على       
، وال  أقـوالهم  ه لم يكن أسـير    نَّفإفي بناء شرحه على قواعدهم وآرائهم ومسائلهم،        

                                                 

، ١٦٩،  ١٥٩،  ١٥٣،  ١٤٣،  ١٣٥،  ١٣٢،  ١٢٦،  ١/١٢٥: شرح الشافية لـركن الـدين     :  ينظر )١(
  .، وغيرها٢٣١، ٢٢٨، ٢١٢، ٢١١، ١٨٧، ١٧٧، ١٧٤

، ١٥٢،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٣٨،  ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١/١٢٥: شرح الـشافية للجـاربردي    :  ينظر )٢(
  .، وغيرها١٨٧، ١٧٦، ١٦٩، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٤، ١٥٣
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ا لهم، بل كانت له شخصيته الواضحة وإسهاماته الجليلة؛ ولذا نراه كثيرا مـا              مقلد
ايعترض على أقوالهم، ويصحح لهم، ويستدرك عليهم، ويختار ما يراه سديد.  

�bîãbqMàîÓë@LÀ‹—Ûa@ÑîÛdnÛa@À@ê�qdm@éy‹’@òÒ‹—Ûa@kn×@µi@@ @

 مسائل الشافية بعد شروح ابـن       شرحيعد شرح اليزدي سادس أثر صرفي ي      
الحاجب، وابن الناظم، والرضي، وركن الدين، والجاربردي، وعلى الـرغم ممـا            
أثاره في شرحه من اعتراضات، ومؤاخذات، واسـتدراكات، ومـا ذكـره مـن              

يبات، وتنبيهات، ونكات، إال أن تأثيره في شروح الشافية التي جاءت بعـده،             تصو
والكتب الصرفية األخرى كان قليالً، فما األسباب والدوافع وراء ذلك؟ هـل كـان              

  ا في تلك الحقبة الزمنية ولم يظهر إال في وقـت متـأخر؟ أو              شرح اليزدي مفقود
كانت نسخه قليلة ولم تقع في أيدي الشراح؟ أو كانت شروح الشافية األخرى التي              

 الصدارة ولم تترك له شيئا؟ ومهما تكن األسباب والدوافع، فقد أفـاد             تبوأتسبقته  
 فـي   ا وسار ذكرهـا   منه بعض العلماء واحتفوا بآرائه في مصنفاتهم وعولوا عليه        

، ومن هؤالء العلماء السيوطي، والغَزي، والبغدادي، وسأتناول استفادة كل          مؤلفاتهم
  :  وجدتنواحد من هؤالء منه ومآخذه إ

QM@ï�ìî�ÛaZ@ @

    النكت على األلفية والكافيـة     « في كتابه    انقل السيوطي عن اليزدي نصوص
ا، وقد اتخذ السيوطي فـي      ثين نص  ثالثة وثال  ت، إذ بلغ  »والشافية والشذور والنزهة  

  األلفية البن مالك، والكافية البن     : ا لتعليقاته خمسة من الكتب، وهي     كتابه هذا مدار
الحاجب، والشافية له، وشذور الذهب البن هشام، ونزهة الطرف في علم الصرف            

يذكر عبارة واحـدة منهـا   أن ومنهجه فيه له، والذي يهمنا من هذه الكتب الشافية،  
مدار تعليقاته، ثم يعقب على ذلك بذكر االعتراضات والتعليقـات واالختالفـات،            ل

واالستدراكات، والتنبيهات من كتب مصنفيها األخرى، أو من شرح هذه الكتـب،            
وأغلب اآلراء التي نقلها عن اليزدي لم يعترض أو يعلق عليها، بل يستـشهد بهـا         

  .شافية الذين جاءوا قبلهللرد على ابن الحاجب فيما قال، وعلى شراح ال
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وكان السيوطي يسوق أقوال اليزدي وآراءه معزوة إليه، وسـأتحدث فيمـا            
  : ي عن بعض المواضع التي أفاد فيها من اليزديأتي

 استعان السيوطي بآراء اليزدي، فنقل كالمه في باب التـصريف عنـدما    -
علـم  : التصريف: )١(قول الشافية : (ذكر قول الشافية في تعريف التصريف، إذ قال       

  : فيه أمور. بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب
ُأورد عليه أنّه يخرج عن هذا الحد أكثر أبواب التـصريف؛ وذلـك             : األول

ألن التصريفي يبحث عن أصول يعرف نفس أبنية الماضي والمضارع والمـصدر   
وقـال  ... رفة نفس األبنية  واألمر والصفات، وال يلزم من معرفة أحوال األبنية مع        

ما ذكره المصنف فيه نظر؛ ألن معرفة األبنية وأحوال األبنية كلتاهمـا            : )٢(اليزدي
        ا على معرفة أحوال    مقصودتان في علم التصريف؛ إذ علم التصريف ليس مقصور

             ا مـن   األبنية حتى إذا ذكرت األحوال فقط يتم الحد، بل معرفة نفس األبنية أيـض
الماضي والمستقبل واألمر والنهي والفاعل والمفعـول وغيـر         التصريف كمعرفة   

واعلـم أن اإلشـكال وارد      : )٤(قال اليزدي : األمر الثاني : (ا، وقال أيض  )٣(...)ذلك
إنما قلنـا التـي ليـست    : على حده مع قطع النظر عما ذكرنا من النظر؛ ألنه قال          

 عن حده بحال؛    بإعراب؛ ليخرج علم النحو عن حد علم التصريف، وهو ال يخرج          
يدل على أن كل حال هي مـن جهـة اإلعـراب            . التي ليست بإعراب  : ألن قوله 

             ه، وعلم النحو ليس بمنحصر في اإلعراب، بل مباحث البناء أيضا خارجة عن حد
من جملته، فيدخل في حده كل بحث هو من جهة البناء، فثبت أنَّه دخل فـي حـده                  

ـ       بعض علم النحو، وهو عنده مغاير لعل       ه مانع٥(...)ام التصريف، فال يكون حـد( ،
                                                 

  .٦: الشافية في علم التصريف:  ينظر)١(
  .١/١٢٥:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  .٣٥٣، ٢/٣٥١:  النكت)٣(
  .١/١٢٧:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
  .٣٥٦، ٢/٣٥٥:  النكت)٥(
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قـد يكـون العلـم      : لقائل أن يقول  : )١(قال اليزدي : األمر الثالث : (ومن ذلك قوله  
، وغير ذلك علم الصرف،     )٢(كُْل، وخُذْ، ومر، وقُلْ   : بالجزئي، أعني مثل الكالم في    

   جامع الشاذ الخارج عن القياس      : والجواب: ا، قال فال يكون الحد الكلي في كـل    أن
٣()ا، والنادر كالعدمبحث يكون قليالً جد(.  

-    وأبنية : (ا بكالم اليزدي حين ذكر قول الشافية       وقد استعان السيوطي أيض
مثل : فإن قلت : )٥(قال اليزدي : األول: فيه أمران : (، فقال )٤()االسم األصول ثالثية  

وأبنية االسـم   : قولهأسماء أصول وليست بثالثية، فال يستقيم       » ما«و» كم«و» ذا«
انتهى، وقد قيد في    . األسماء المتمكنة » االسم«: المراد بقوله : ، قلت األصول ثالثية 

، وأفاد السيوطي من كالم اليـزدي       )٧() االسم بالمتكمن، فلم يرد ذلك عليه      )٦(النزهة
: افْتَعَل من السكون، فالمـد شـاذ، وقيـل        : واستَكَان قيل : (حين ذكر قول الشافية   

كان المناسب أن يـورد  : )٩(قال اليزدي: (، إذ قال )٨()ستَفْعَل من كان، فالمد قياسي    ا
هذا البحث في باب ذي الزيادة، إذ هو في تعداد األبنية، ال في تفتـيش األصـلي                 

  .)١٠()والزائد

                                                 

  .١/١٢٤:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١(
  .»لم ُأبل«، » وقُْلرم« بدل لفظ ١/١٢٤: ر نفسه في المصد)٢(
  .٢/٣٥٧:  النكت)٣(
  .٦:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .١/١٣١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٥(
  .٩٨: نزهة الطرف البن هشام:  ينظر)٦(
  .٢/٣٦٠:  النكت)٧(
  .١٨:  الشافية في علم التصريف)٨(
  .١/١٩٤:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٩(
  .٢/٣٦٧:  النكت)١٠(
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 ونقل كالم اليزدي عند ذكر قول الجاربردي القائل بأن وزن ِفعلَـل فـي        -
في ثبوت ِفعلٍَل بكسر الفـاء وفـتح الـالم          : )١( الجاربردي قال: (ثبوته بحث، فقال  
  مهاا معرب، و  بحث؛ ألن ِدرلَع٢( يحتمل زيادة الهاء، كما يقوله أبـو الحـسن         ِهب( .

، ِهبلَـع ولك أن ال تسلم تعريب ِدرهم وال زيادة هـاء           :  في جوابه  )٣(وقال اليزدي 
عدم انحصار أمثلته فـي     : أحدهما: ِفعلٌَل محقق ألمرين  : وعلى تقدير التسليم تقول   

حق يستدعي وجود الملحق به ال محالة،       لأن الم : ذلك لورود ِقلْعم، وِهجرع، الثاني    
  .)٤()ِعثْير، فيكون الملحق به متحققا، انتهى: وقد تحقق الملحق، نحو

 وقد أتى بكالم اليزدي واستشهد به حين اعترض أحد الشراح على قـول           -
فَرحتُـه، ومنـه    : والتعددية، نحو : )٥(قول الشافية : (افية، فقال ابن الحاجب في الش   

قْتُهفي تمشية هذا المعنى في فسقته نظـر؛ ألن معنـاه      )٦(قال بعض الشارحين  . فَس 
وال يلزم المصنف شـيء مـن       : )٧(ا، قال اليزدي  نسبته إلى الفسق ال صيرته فاسقً     

  .)٨()لنسبة منزلة التصييرومما نزلت ا: ، أي»ومنه«هذا؛ ألنه فصل بقوله 
 وقد ساق كالم اليزدي للرد به في أثناء اعتراض أحد الشراح على ابـن               -

: )١٠(إلى آخره، في بعض الشروح    ... وللتحول: )٩(قولها: (الحاجب في الشافية فقال   

                                                 

  .٣٤: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)١(
: ، والممتـع  ٢/٢٢٠: سـر صـناعة اإلعـراب     : المقصود به األخفش األوسط، ينظر قوله في       )٢(

١/١٤٩.  
  .١/١٧٩:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٣(
  .٢/٣٦٨:  النكت)٤(
  .٢٠: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٥(
  .٤٥:  شرحه للشافية هو الجاربردي، ينظر)٦(
  .١/٢١٢:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٧(
  .٢/٣٧٣:  النكت)٨(
  .٢١: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٩(
  .٢٤: بغية الطالب:  ينظر)١٠(
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 بالحجر، والبغاث يـشبه     وللتشبيه ال التحول، فإن الطين يشَبه     : كان ينبغي أن يقول   
إن أريـد   : )١(تشبهت بالتيس، وفي شرح السيد    : نه استتيست العنز، أي   بالنسر، وم 

د باسـتحجر الطـين     اللتـشبيه إن أر   : تحويله إلى صيغة المشتق، فاألولى أن يقال      
        اليزدي هبأنه قد يكون للتحول     )٢(تحول إلى الحجر، فإنه يكون التحول حقيقة، ورد 

     نَزل منزلة األول، فال حاجة إلى لقـب        الحقيقي، وللتحول غير الحقيقي، واألخير م
  .)٣()جديد ألجل هذا المعنى

يتجلى لنا من هذه النصوص وغيرها أن السيوطي تابع اليزدي في أغلـب             
اآلراء واألقوال، ولم يعلق أو يعترض عليها إال في موطن واحد حين ذكـر قـول     

ذا الجـواب نظـر؛     في ه : )٥(قال اليزدي : (إذ قال ،  )٤() منقوال ُلِئوجعل الد (الشافية  
ألن النقل من الفعل إلى األسماء األعالم معهود، وأما إلى أسماء األجنـاس فغيـر               

بأن السيرافي ذهب إلى أن النقل يجيء في أسماء         : )٦( وأجاب عنه ابن قاسم    ،معهود
  .)٧()األجناس كما جاء في األعالم

ضـع   على آراء اليزدي واستفاد منها في غيـر الموا     كثيرا فالسيوطي عول 
  .)٨(التي ذكرت

                                                 

  .١/٢٦٥: ركن الدين، ينظر شرحه للشافية:  يريد)١(
  .١/٢٣١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  .٢/٣٧٨:  النكت)٣(
  .٩: علم التصريف الشافية في )٤(
  .١/١٧٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٥(
، وابن قاسم هو الحسن بن قاسم وقيل ابن أم قاسم بن عبد اهللا              ٣/١٥١٤: توضيح المقاصد :  ينظر )٦(

بن علي المرادي، المصري المولد، المغربي المحتد، أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم               
العربية عن أبي عبد اهللا الطنجي، والسراج الدمنهوي، وأبـي حيـان    نسبة إلى جدته أم أبيه، أخذ       

هـ، من مصنفاته الجنى الداني في حروف المعاني، وشـرح          ٧٤٩األندلسي وغيرهم، توفي سنة     
، ٢٢٨-١/٢٧: غايـة النهايـة   :  تنظر ترجمته فـي    .التسهيل، وشرح المفصل، وشرح الشاطبية    

  .٢/٢١١: ، واألعالم١/١٤٣: ، وطبقات المفسرين١/٥١٧: وبغية الوعاة
  .٣٦٢، ٢/٣٦١:  النكت)٧(
، ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٠،  ٣٦٨،  ٣٦٦،  ٣٦٣،  ٣٦٢،  ٣٦١،  ٣٥٧،  ٢/٣٥٥: المصدر نفـسه  :  ينظر )٨(

  .، وغيرها٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥
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  تتابعت آراء اليزدي  عند الغزي      وغنـي    في حاشيته على شرح الجاربردي 
ي عـن بعـض     أتا، وسأتحدث فيما ي    خمسة وثمانين نص   هبها، إذ بلغت نقوالته عن    

المواضع التي أفاد فيها من اليزدي:  
  : استفادته منه �

لك أنَّه نقل رأيه حين ذكر كالم       ، ومن ذ  هوأقوالاليزدي  استعان الغزي بآراء    
وعلى التقديرين فعين مـضارعه إمـا مـضموم أو          : )١(قوله: (الجاربردي، فقال 

نعم، : ألم يجئ فَعَل يفْعُل بفتح العين فيهما؟ قلت       : فإن قلت : )٢(مكسور، قال اليزدي  
إال أنه بصدد ذكر األصول من األبواب، وهو فرع، ولذلك لم يجئ إال مـشروطا،               

  .)٣()انتهى. يأتيكما س
ومن استفادته منه أنه نقل رأيه في الرد على ابن الحاجـب والجـاربردي،              

وهو ثالثة أبواب، في هذا الحصر قصور؛ لخروج تَفَعيَل كتَفَهيقَ،          : )٤(قوله: (فقال
وتَفَعوَل كتَرهوك، وغيرهما، ولوال جعل المصنف باب تَعلَّم وتَجاهَل من الملحقات           

رج لحسن االعتذار عن الشارح بأنه قصد األبواب األصول، فاألولى حينئـذ            بتدح
فإنه يقال في مـضارعه     : قوله. الضبط بالتفعلل وملحقاته؛ ليشمل األبواب الثمانية     

 المنسوب إليه أنهم ال يكسرون ما قبل        )٥(ذكر المصنف في الشرح   . يتَعلَّم بفتح الالم  
كأنهم كرهوا أن يكسروا الحرف المـشدد       : ، ثم قال  تَضارب وتَعلَّم : اآلخر في نحو  

                                                 

  .٣٨: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)١(
  .١/١٩٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  .٣٨:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٣(
  .٥٨: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
   ).٧/ ب (  مخطوط ،شرح الشافية البن الحاجب:  ينظر)٥(
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ا؛ إذ ال يتمـشى     وهذا الدليل ضعيف جد   : )١(فيجيء الضم بعد مستثقالً، قال اليزدي     
  .)٢()إال في باب واحد وهو باب تَفَعَل وما أوله تاء زائدة يشمل ثمانية أبواب

  :)٣(ونقل الغزي كالم اليزدي، والنظام على بيت األعشى
ــــ ِي وعِانََأت ــــَ ُد الحــــْي ْص مــــنْوُ ِ ْ آل جعِ َ ٍفــــر ِ َ  

  

ْد عمـــــَْا عبـــــََفـيـــــ َ ْ لـــــوٍورَ َ نـهَ َت األحْيـــــَ َ َاوصـــــَ   اِ
  

للبيـان،  : )٤(في البيت قال اليزدي   » ِمن«و: (وفضل توجيه اليزدي له، وقال    
  .)٦()ِمن َأجِلهم، والظاهر األول: للتعليل، أي: )٥(وقال النظام

: ذ قـال  ، إ  ِفعالن من اإلنس   اإنسانً أن   ومن استفادته منه أنه نقل أدلته على      
ـ   : )٧(قال اليزدي ( ، ا ومعنـى الدليل على أن المناسبة بين اإلنسان واإلنس ثابتة لفظً

فيجب القول بوجود االشتقاق بينهما، أما اللفظ؛ فألن الهمزة والنون والـسين فـي              
         القبيلتين موجودة، وأما المعنى؛ فألن اإلنسان يناسب اإلنس لكونه متَأنَسس ا ا، وأيض

أمثلة اشتقاقه اإلنس بالكسرة والسكون، واَألنَس بفتحتين، واُألنـاس، وكـل واحـد      
  .)٨()يشهد بأصل اآلخر

                                                 

  .١/٢٥٤:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١(
  .٥٨:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٢(
، وشرح  ١/٤٦٨: شرح الشافية لركن الدين   : ، وينظر في  ١٠٩:  البيت لألعشى ميمون في ديوانه     )٣(

  .١/١٨٥: ، وخزانة األدب للبغدادي٤/١٤٤: ، وشرح شواهد الشافية١٤٦: يالشافية للجاربرد
  .١/٤٥٤:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
  .١٤٥: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٥(
  .١٤٦:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٦(
  .١/٦٠٨:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٧(
  .٢١٠:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٨(
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ومن استفادته منه كذلك أنه نقل رأيه في كون سبروٍت فُعلُـوالً كمـا هـو                
فيـه،  لبعد فُعلُوت في الكالم، أو لعدمـه        : )٢(قال اليزدي : (، فقال )١(مذهب سيبويه 

  لُول كثيرنُـوب مـع المناسـبة المـذكورة الـوجهين            اوكان فُعوف، وخُرركغُض 
  .)٤()ا األخذ بالراجحا عليه، وظهر في حمله عليه أيض حمل سبروتً)٣(السابقين

قـال  : (في هذا الكالم رد على قول ابن الحاجب، إذ قال في شرحه للشافية            
ا وهو الـذَّلُول     فكأنه ناقض؛ ألنه جعل تَربوتً     سيبويه رحمه اهللا في سبروت فُعلُول     

ا من التُّراب مع ما بينهما من البعد، وسبروت للدليل الحاذق والـدليل             ا مشتق فَعلُوتً
        ر فألنبها، فقد وافق معنى السربقَات وسر الطُّرلُوتً  الحاذق خَبا أشبه مـن     وزنه فُع

يبويه رحمه اهللا يقول في سبروت ما قاله سـيبويه          ا وغير س  أن يكون تَربوت فَعلُوتً   
  .)٥()في تَربوت

           جرى واعتراض ابن الحاجب هنا على سيبويه بأنه لو أجراها في القبيلين م
ـوت، بـل كـون                واحدبوت ليس بأبعد من اشتقاق تَرربا كان أشبه؛ إذ اشتقاق س

ا، وما قاله ابن الحاجب هو الـذي        وتًا أشبه من أن يكون تَربوت فَعلُ      سبروت فُعلُوتً 
وأما إثبات كـون    : (، واليزدي إلى االعتراض عليه، قال اليزدي      )٦(دفع الجاربردي 
ا فمما ال ثبت عليه؛ بل السديد عكس ما         ا أولى من كون تَربوٍت فَعلُوتً     سبروت فُعلُوتً 

                                                 

فلو جعلت زائدة لجعلت تاء تبع وِتنْبالة وسبروت وبلْتَع ونحـو ذلـك              (٤/٣١٨:  جاء في الكتاب   )١(
  ).زائدة لكثرتها في هذه المواضع

  .٦١٢، ١/٦١١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  يريد ما بين السبروت بمعنى الدليل وبمعنى األرض القفر من المالبسة؛ ألن الدليل الحاذق خبير               )٣(

  .٢١٢: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر.بتلك األرض
  .٢١٢:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٤(
   ).٣٢/ أ (  مخطوط ، شرح الشافية البن الحاجب)٥(
  .٢١٢: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٦(
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ي الفصل الثالث   ، وال أريد اإلطالة في هذه المسألة؛ ألني سوف أدرسها ف          )١()ذكره
  .بشيء من التفصيل

بين بين حين علق الغزي     : ومن استفادته من اليزدي أنَّه نقل رأيه في قولهم        
اعلم أن لفظـة    : )٣(قال اليزدي . واألصل بين بين  : )٢(قوله: (على الجاربردي، فقال  

»بيـ           » ن ب من األمور اإلضافية، فتقتضي التعدد، وعلى وفق ذلك كـررت، والغال
عليها النصب بالظرفية، ولكنها هنا مبنية لتضمن معنى الحرف، يعني الواو، كمـا             

وقَع زيد بين بين، إذا ذكر الـصالح        : يقال. ، مبني تَي ب تَيهو جاري ب  : أن قولهم 
        ا بأحدهما، بل يـزاول     والطّالح مثالً، ومعناه أنه واقع بين األمرين ليس مخصوص

لمراد هنا كون الهمزة بين كونها همزة خفيفة وبين كونها حـرف            كال األمرين، وا  
  .)٤()انتهى. لين

وقد يأخذ الغزي كالم اليزدي من دون أن يذكر اسمه أو المصدر الذي أخذ              
إن كـل أصـل     : وال يندفع هذا بما قيـل     : (منه، كقوله حين علق على الجاربردي     

ألنه : قوله: (، إذ قال  )٥()ه ممنوع يعرف به حال أبنية الكلم يعرف به أبنية الكلم؛ ألن         
دفع هذا المنع بأنه يلزم من تصور صفة الشيء تصوره ال محالة، وأجيب             . ممنوع

الوقف على مساجد ال يـستلزم معرفـة        : مثاله. بأنّه ال يلزم العلم بماهيته وحقيقته     
 ا، وكونه جمع تكيسر، وكونه على زنة فعالل، وغير ذلك، وإنما يستلزم            كونه جمع

والتصريف على ما ذهبوا إليه معرفة أحوال األبنية ومعرفة األبنيـة           . ره فقط تصو
  .)٦()ال تصورها

                                                 

  .١/٦١٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢٥٠: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٢(
  .٢/٧٤٩: لشافية لليزدي شرح ا: ينظر)٣(
  .٢٥٠:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٤(
  .١٢:  شرح الشافية للجاربردي)٥(
  .١٢:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٦(
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يجوز أن تكـون معرفـة نفـس    : ال يقال: (وهذا ما قاله اليزدي في شرحه    
. ا متَمحالً  الشارحين جواب  )١(األبنية مندرجة تحت معرفة أحوالها، كما جعله بعض       

 األبنية ال تستتبع معرفة أحوالها، فمن طريق األولى         إذا كان معرفة نفس   : ألنا نقول 
أن ال يستتبع معرفة أحوالها نفسها؛ ألن األبنية ذوات واألحوال أعـراض، ومـن              
عدم جواز كون الذوات مستتبعة لألعراض لزم أجدرية عدم جواز كون األعراض            

: لتق. يلزم من تصور صفة الشيء تصوره ال محالة       : فإن قلت ... مستتبعة للذوات 
الوقف على مساجد ال يستلزم معرفة كونـه        : مثاله. ال يلزم العلم بماهيته وحقيقته    

وإنما يستلزم تصوره فقـط     )٢(ا، وكونه جمع تكسير، وكونه على زنة فعالل       جمع ، .
  .)٣()والتصريف معرفة أحوال األبنية ومعرفة األبنية، ال تصورها

من ذلك قوله عندما شرح     صه من دون اإلشارة إليه، و     يأخذ كالمه ويلخّ  قد  و
واعلم أن في ثبوت ِفعلَل بكسر الفاء وفتح الـالم          : )٤(قوله: (قول الجاربردي، فقال  

، )٦(، وذكره الجـوهري   )٥(لم يذكر هذا صاحب القاموس    . ا معرب ا؛ ألن ِدرهم  بحثً
 وجاء أيض      ع، وفيه أيضروِهج لَما خالف أبي الحسن، وبالجملة فالحق     ا ِقلْفَع لكنه ع 

ثبوت ِفعلَل؛ ألن األظهر أصالة الهاء؛ وألن الملحق يستدعي ثبوت الملحق به، وقد             
   .)٧()ِعثْير: تحقق الملحق نحو

                                                 

  .١١: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)١(
ـ            شرح الشافية لليزدي إلى     أشار محقق  )٢( ة  أنها في النسخ هكذا، وقد قام بتصحيحها وجعلها على زن

  .١/١٢٦): ٣( الهامش رقم : شرح الشافية لليزدي: ينظر.وهو الصحيح» مفاعل«
  .١/١٢٦:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٣٤: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٤(
  .١١٠٦: »درهم« القاموس المحيط:  ينظر)٥(
  .٥/١٩١٨: »درهم«الصحاح : ينظر )٦(
  .٣٤:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٧(
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ولك أن ال تسلم تعريب ِدرهـم،       : (وهذا ما ذكره اليزدي في شرحه، إذ قال       
عدم : أحدهما: ِفعلَل محقق ألمرين  : وال زيادة هاء ِهلْبع، وعلى تقدير التسليم تقول       

يكون على ِفعلٍَل، فاألسماء نحو ِقلْعـم       «: )١(من الكتاب . انحصار أمثلته فيما ذكرت   
أن الملحق يستدعي وجود الملحق بـه ال        : الثاني. »وِهبلَعوِدرهم، والصفة ِهجرع    

  .)٢()اقًالِعثْير ههنا، فيكون الملحق به متحق: محالة، وقد تحقق الملحق نحو
  .)٣( أخرى في غير هذه المواضع التي ذكرتوقد ذكر الغزي أمثلة

 إليه  ةوبهذا نرى أن الغزي استفاد من اليزدي واستعان بآرائه وأثبتها معزو          
ا من مـصادره التـي       وغير معزوة تارة أخرى، ويعد شرح اليزدي مصدر        ،تارة

اعتمد عليها؛ إذ أخذ منه في غير ما موضع، ومع ذلك فإنـه رد بعـض آرائـه                  
  :يأتسنرى ذلك فيما يوانتقده، و
  : مآخذه عليه �

اعترض الغزي على اليزدي في عدة مسائل، ومن ذلك قوله حينمـا علـق              
فتعال، إذا كان الزائد مبدالً من      العلى استدالل الجاربردي في زنة المبدل من تاء ا        

افْطَعـَل، وال   : اضطَرب، وازدجر، فال يقال في زنة المثـالين       : تاء االفتعال، نحو  
، يوضحه قول   )٥(إما لبيان األصل، أو لدفع الثقل     : )٤(قوله: (فقال. دعَل، بل افْتَعل  افْ

الوزن بذكر تاء االفتعال في ازدجر واصـطَلَح،        : إنما فعلوا ذلك، أي   : )٦(الموصلي

                                                 

  .٤/٢٨٩: الكتاب: ظر ين)١(
  .١/١٧٩:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٢٤٧، ١٦٢، ١٢٥، ١٠٥، ٨١، ٣٧: حاشية الغزي على شرح الجاربردي:  ينظر)٣(
  .١٦: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٤(
فيقولون افتعـل  : (، إذ قال )١/ ب (  مخطوط ، وهذا ما استدل به ابن الحاجب في شرحه للشافية     )٥(

  ).ما لقد بيان أصل الزنة، وإما لما يؤدي إليه من االستثقال فلذلك قال فإنه بالتاءفي الجميع إ
 عز الدين أبو الفضل عبـد العزيـز بـن    والموصلي هو،  ٢/١٣١٤: شرح ألفية ابن معطٍ   :  ينظر )٦(

جمعة بن زيد بن عزيز القواس الموصلي، نزيل بغداد، المعيد بالمستنصرية، ولد بالموصل سـنة     
 النحو على الشيخ جمال الدين أبي محمد حسين بن إياز، والشيخ الـسعيد نـصير                هـ، قرأ ٦٢٨

شرح ألفية ابن معٍط، وشـرح كافيـة ابـن          : هـ، من مصنفاته  ٦٦٩الدين الطوسي، توفي سنة     
: مجمـع اآلداب فـي معجـم األلقـاب        :  تنظر ترجمته في   .الحاجب، وشرح األنموذج في النحو    

  .٤/١٦: الم، واألع٢/٩٩: ، وبغية الوعاة١/٢٢٨
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انتهى، وفي بعـض    . إما لثقل هذا اللفظ وخفته بالتاء، وإما إلرادة بيان أصل الزنة          
م أن االشتغال لتكثير األوزان في هذا الموضع، إذ يجب أن يقال             ما يوه  )١(الشروح

افْطَعَل بالطاء، ومرة بالظاء، ومرة بالدال، إلى غير ذلك، وهو مفض إلـى             : تارة
فالستلزامه التخـصيص   : وكال الوجهين فيه ضعف؛ أما األول     : االستثقال، ثم قال  

. ن بيان أصل الـوزن    بال مخصص، إذ قد يقلبون الزنة بلقب الموزون وال يراعو         
فلتخلف المعلول عن العلة، إذ االستثقال لو كان علة لعدم التعبير عـن       : وأما الثاني 

ِهفْعل، فتبين أن االستثقال ليس علة لعدم       : الزائد بلفظه لما قالوا في زنة ِهبلَع مثال       
ويجاب عن األول بأن مراعاتهم بيان األصل في المقلوب مخل بما           . انتهى. التعبير

بخالف المبـدل مـن تـاء       ... و مقصود لهم من الوزن وهو بيان محل األصل        ه
وعن الثاني  . االفتعال فإن مراعاة أصله ال يخل بشيء من مقصودهم فال تخصيص          

بأن االستثقال في ِهفْعل مثالً إن سلم محتمل للضرورة وال يلزم من اغتفار مـا ال                
  .)٢()مندوحة عنه اغتفار ما ال ضرورة إليه

: عترض عليه أن اليزدي جعل أصل لفظـة تَِحيـة تَحِيـوةً، فقـال             ومما ا 
 ال  )٥( وغيره )٤(وأصلها تَحِيية بيائين كما في القاموس     : مع أنها تَفِْعلَة، أي   : )٣(قوله(

ا للنقـل    مخالفً )٦(تَحِيوة بياء وواو فقلبت الواو ياء النكسار ما قبلها كما زعم شارح           
، وكان فـي    »حييتُ«من  » تَفِْعلَة«ي سديد؛ ألن التحية     ، وما ذكره الغز   )٧()والقياس
زكية والتسمية، والعرب تؤثر التَّفِْعلَة على التَّفِْعيل في ذوات         تال، مثل   ةٌيِيحتَ: األصل

                                                 

  .١/١٤٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١(
  .١٧:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٢(
  .١٠٧: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٣(
  .١٢٧٨: القاموس المحيط:  ينظر)٤(
: »حيـا «، ولـسان العـرب      ٥/١٤٨: ، وشرح المفصل البن يعـيش     ٢/٩٤: الخصائص:  ينظر )٥(

١٤/٢١٦.  
  .١/٣٦٢: افية لليزدي شرح الش: ينظر)٦(
  .١٠٧:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٧(
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، فثبت أن التَِّحية أصلها التَّحِييـةُ، ثـم         )١(�|��{�: األربعة، نحو قوله تعالى   
  . )٢(ا للمازنيا اإلدغام واجب خالفًأدغموا الياء في الياء، وهذ

ومما انتقده فيه أن اليزدي اعترض على تعريف ابن الحاجب للوقـف فـي        
، وقد أخذ الجاربردي هذا الكالم في شرحه،        )٤(، وعلى ما قاله في شرحه     )٣(الشافية

أي على تقدير أن يكـون بعـدها        : )٥(قوله: (مما دفع الغزي إلى الدفاع عنه قائالً      
، وليس المـراد إذا كـان   )٦(ا كما أفصح به الشيخ نظام الدين    لو فرض و: شيء، أي 

» قُـلْ «: ، ويدخل في التعريف الوقف على نحـو       )٧(بعدها شيء، كما توهم شارح    
٨()ا؛ ألنه في اللفظ كلمة، والوقف من أحكام اللفظيةخالفا له أيض(.  

هـذا  وما ذكره الغزي فيه نظر؛ ألن هذا التأويل غير محتاج إليـه؛ وألن              
» قـل «عما بعدها يوهم أنه يجب أن يكون بعد الكلمة شيء، ودخول            : القيد، أعني 

في التعريف مخل؛ ألنه ليس بكلمة بل كالم، وإن كان الوقف من األحكام اللفظية؛              
  . ألن هذا مما أجمع عليه أهل العربية

     ا قوله حـين علـق علـى كـالم          ومن اعتراض الغزي على اليزدي أيض
بضم القاف، وهو العظيم الجثـة لعـدم        » رخْفَنْقُ«وكذا نون   : (هالجاربردي ما نص  

  ا علـى زيادتهـا االشـتقاق،       لعـدم فُعلَـّل، يـدل أيـض       : قوله: (فقال،  )٩()فُعلَّل

                                                 

  .٩٤ سورة الواقعة، اآلية )١(
  .٤٤٢: المنصف:  ينظر)٢(
  ).قطع الكلمة عما بعدها: ( بأنه٦٣:  عرفه في الشافية)٣(
  ).يعني على تقدير أن يكون بعدها شيء ): (٢٦/ أ : (  جاء في شرحه للشافية)٤(
  .١٦٨: فية للجاربرديشرح الشا:  ينظر)٥(
  .١٧١: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٦(
  .٥١٣، ١/٥١٢:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٧(
  .١٦٨:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٨(
  .٢١٨:  شرح الشافية للجاربردي)٩(
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ولـيس  . انتهى. وأما الِقنْفَخْر فالنون فيه زائدة؛ ألنك تقول قفاِخِري       : )١(قال سيبويه 
الزيـادة  :  تحـصيل معرفتهـا، أي     )٢(بمناف لالستدالل بعدم النظير، فقول شارح     

وما ذكره الغزي فيه نظر؛     . )٤()لالشتقاق مقَدم، ساقط  : )٣(بطريق آخر تناقض قوله   
ألن االشتقاق المحقق مقدم في االستدالل على الزيادة من عدم النظير، وهـذا مـا               

وتعرف الزيادة باالشتقاق، وعدم النظيـر،      : (أكده ابن الحاجب في شافيته، إذ قال      
  .)٥()وغلبة الزيادة فيه، والترجيح عند التعارض، واالشتقاق المحقق مقَدم

فتحصيل معرفة زيادة النون بطريق آخر يناقض قوله هذا، لـذا ال يـصح              
تقديم عدم النظير مع إمكان حمله على المقدم عليه وهـو االشـتقاق؛ وذلـك ألن                

إذا قام  : (ليه ابن يعيش بقوله   االستدالل بعدم النظير تالية لالشتقاق، وهذا ما أشار إ        
الدليل فال عبرة بعدم النظير، أما إذا وجد فال شك أنه يكون مؤنسا، وأما أن يتوقف                

  .)٦()ثبوت الحكم على وجوده فال
    علماء العربية كسيبويه    ومما يؤيد كالم اليزدي أيض ٨(، وابن جنـي   )٧(ا أن( ،

» ِقنْفَخْر«وا على زيادة نون     ، استدل )١١(، وابن عصفور  )١٠(، والعكبري )٩(والثمانيني
: باالشتقاق ال بعدم النظير؛ ألن االشتقاق أقوى وأعدل أدلة الزيادة، قال ابن جنـي             

                                                 

  .٤/٣٢٤: الكتاب:  ينظر)١(
  .١/٦٢٧:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  ).واالشتقاق المحقق مقدم (٧٠: ذ قال في شافيتهقول ابن الحاجب، إ:  أي)٣(
  .٢١٨:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٤(
  .٧٠:  الشافية في علم التصريف)٥(
  .٢/١٠٦:  شرح المفصل)٦(
  .٤/٣٢٤: الكتاب:  ينظر)٧(
  .٣/٦٨: ، والخصائص١/١٨١: سر صناعة اإلعراب:  ينظر)٨(
  .٢٤٥: شرح التصريف:  ينظر)٩(
  .٤٤٣: لبابال:  ينظر)١٠(
  .١/١٧٧: الممتع:  ينظر)١١(
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ا لقضينا بأنها أصل، ولكـنهم ردوه إلـى         فلوال االشتقاق أيض  » ِقنْفَخْر«وأما نون   (
ـ ِرِخافَكل شيء فاق فـي حـسنه، والقُ      : رخْفَنْ، والقِ ةٌيِرِخاامرأة قف : لفظ النبيلـة  : ةي

، ومع ذلك ال يمتنع من أن يستدل على زيادة نـون            )١()العظيمة النفيسة من النساء   
       ا لالشتقاق، وهذا ما أشـرت إليـه        قنفخر بضم القاف بعدم النظير، ولكن يكون تالي

 مـسائل   وهناك،   على اليزدي   الغزي اعترض فيها آنفا، وهذه بعض المسائل التي      
  .)٢(أخر

SM‡ÌjÛa@Š†bÔÛa@‡jÇ@Čð†aZ@ @

عند علمين عاشا في القرن العاشر       هوأثربعد أن تعرفنا على مكانة اليزدي       
الهجري، ينتقل بنا الحديث لنرى أثره في عالم عاش في القـرن الحـادي عـشر                
الهجري، وهو عبد القادر البغدادي، غير أن أثر اليزدي فيه قليل؛ إذ بلغت نقوالته              

  .ر، وكان يشير إلى اسمه صراحةفي حاشيته على شرح بانت سعاد خمسة ال غي
  : استفادته منه �

استعان البغدادي ببعض آراء اليزدي، كقوله حين نقل جوابه فـي توجيهـه       
فقد أطلق ابن الحاجب اإلعالل على اإلدغام، قال في         : فإن قلت : (قول ابن الحاجب  

م لم  يِلد، لوقوعها بين ياء وكسرة أصلية، ومن ثَ       : ويحذف الواو من نحو   : )٣(الشافية
: بيانـه . وددتُ من المضاعف بالفتح لما يلزم من إعاللين في يد، انتهى      : يبن، نحو 

أنه يلزم من فتح عينه في الماضي كسرها في المضارع فيجب حذف الواو وإدغام              
غلب اإلعالل على اإلدغام فثناهما بلفظ األول، وقد تنبه لـه           : قلت. الدال في الدال  

لما يلزم من إعاللين يستدعي تثنية      : قوله: إن قلت : ، فقال )٤(شارحه خضر اليزدي  

                                                 

  .١/١٨١:  سر صناعة اإلعراب)١(
، ١٨١،  ١٤٤،  ٥١،  ٤٨،  ٤٠،  ٣٢،  ٢٠،  ١٩: حاشية الغزي علـى شـرح الجـاربردي       :  ينظر )٢(

  .، وغيرها٢٣١، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٧، ٢١٤، ٢٠٤، ١٩٠
  .٩٥: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٣(
  .٢/٨٢٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
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قد يثَنَّى باعتبار المعنى، ال باعتبار اللفظ، أال تـراهم          : اإلعالل، وال إعاللين، قلت   
 للشمس والقمر، فعلى هذا يثنى؛ لكون اإلعالل واإلدغام كليهمـا           )١(القمران: قالوا

  .)٢()شراحهمغيرين للبناء، انتهى، ولم يتنبه له سائر 
: )٣(قولـه : (ومن ذلك أنه استعان باليزدي على شرح كالم ابن هشام، فقال          

 التكثير، أي تكثير األصل الذي اشتق هو منه، وهو على ثالثة            )٤(وإنما يفيد التشديد  
أكثـر  : ا إلى نفس الفعل كطوف زيـد وجـول، أي         أن يكون راجع  : أحدها: أقسام

أن : ، ثالثهـا  )٥(ا إلى الفاعل كموتَ المال     راجع أن يكون : الطواف والجوالن، ثانيها  
ـ     واشـترطوا فـي األخيـرين أن ال    . غَلَّقْتُ األبواب : يكون راجعا إلى المفعول ك
   ـ     : ا، فال يقال  يكون الفاعل والمفعول واحد ت بعير، وال غلقتُ بابا، إذ التكثيـر    مو

ا، وإما إلى    الفعل الزم  فيهما راجع إلى غير الفعل، إما إلى الفاعل وهو ما إذا كان           
     المفعول، وهو ما إذا كان متعدي       ا بخـالف   ا، ومحال أن يكون الشيء الواحد كثيـر

ا كثيرةاألول، إذ يمكن حصول فعل من فاعل واحد مرار.  
هذا القول ليس على إطالقه؛ ألن التكثير في التعدي يجـوز           : )٦(قال اليزدي 

وقال بعض شراح   . األول هو األصل  ، بل   )٧(في نفس الفعل كما يجوز في المتعلق      
ا، حتى لو كان    بالتضعيف إال إذا كان المفعول جمع     » قتغلّ«ال يستعمل   : )٨(الشافية

                                                 

العمران ألبـي  : أال تراهم قالوا  : ( ذكر العمرين بدال من القمرين، إذ قال       شرح الشافية لليزدي   في   )١(
  ).بكر وعمر رضي اهللا عنهما، حيث كانا هما الشيخين

  .١/٥٣٥:  حاشية على شرح بانت سعاد)٢(
  .٣٣: شرح بانت سعاد البن هشام:  ينظر)٣(
  .بتشديد العين» فعل«صيغة :  أي)٤(
 :»مـول «مـادة   لسان العـرب    :  ينظر .اإلبل؛ ألنها كانت أكثر أموال العرب     : المقصود بالمال  )٥(

  .٣٠/٤٢٨: »مول«، وتاج العروس ١١/٦٣٦
  .١/٢١٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٦(
  .في مفعوله:  أي)٧(
  .١/٢٥٢:  هو ركن الدين، ينظر شرحه للشافية)٨(
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مرات كث   واحد وهـو  )١(رة لم يستعمل إال بال تضعيف، ومنعه شارح آخر    يا، وغَلَّقَه 
فعـول  وحقيقة ذلك أن األصل في التكثير للفعل، فكلَّما كان في الفاعل أو الم           . الحق

ا صحيح، باعتبار تكثير الفعل، وغلّقتُ      غَلَّقت باب : يكون في الفعل وال عكس، فقولك     
ـ           صحيح باعتبار تكثير المفعول، أو الفعل والمفعـول مع ا، وهـذا فـي     األبواب

  .)٢(...)المتعدي
قال المـصنف فـي     : (وهذا الذي ذكره البغدادي أشار إليه اليزدي، إذ قال        

، وبـالغ فيـه،     )٤(، وارتضاه شارح  »يا فالتكثير في متعلقه   إن كان متعد  «: )٣(الشرح
ا، حتـى لـو كـان       ال يستعمل غلقت بالتضعيف إال إذا كان المفعول جمع        «: وقال
قَلَا، وغَ واحدوهـو   )٥(ه شـارح  ع، ومن » مرات كثيرة لم يستعمل إال بال تضعيف       ه ،
  .)٦(...) األصل في التكثير الفعل ذلك أنةوحقيق. الحق

: دته من اليزدي أنه نقل كالمه حين شرح قول ابن هشام ما نصه            ومن استفا 
: قولـه : (، فقال )٧()وليس في العربية فَعلُول بالفتح إال صعفُوق وخَرنُوب في لُغَية         (

في لغة ضعيفة لم تثبـت، والمـشهور ضـم          : إال صعفُوق وخَرنُوب في لُغَية، أي     
ا لم يدل على ثبوت فَعلُـول؛ ألن        ت أيض ، ولو ثب  )٨(الخاء، وقد منع الجوهري الفتح    

الخَروب بالفتح فالتشديد بمعناه، وهو نبت مـشهور يتـداوى          : النون زائدة لقولهم  

                                                 

  .٤٧: شرحه للشافية:  هو الجاربردي، ينظر)١(
  .٢/٧٣:  حاشية على شرح بانت سعاد)٢(
   ).٦/ أ (  مخطوط ،شرح الشافية البن الحاجب:  ينظر)٣(
  .٢٥٢، ١/٢٥١:  هو ركن الدين، ينظر شرحه للشافية)٤(
  .٤٧: شرحه للشافية:  هو الجاربردي، ينظر)٥(
  .١/٢١١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٦(
  .٣٧:  شرح قصيدة بانت سعاد)٧(
نبت معروف، والخُرنُوب لغة، وال تقل      : والخَروب بالتشديد  (١/١١٩» ربخ«:  الصحاح  قال في  )٨(

  ).الخَرنُوب بالفتح
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ا نادر، وهـو مـا قَـلَّ         على أن صعفُوقً   )١(وقد حكم ابن الحاجب في الشافية     ... به
يستلزم  بأن النادر    )٢(واعترض عليه أكثر شراحه   ... وجوده وإن كان على القياس    

أن يكون من لغة العرب، وصعفُوق غير منصرف للعلمية والعجمة، ففَعلُول فـي             
القول بعجمة غير متفق    : أحدهما: لغة العرب معدوم ال نادر، وفيه نظر من وجهين        

حكى اللحياني فـي    . أن فَعلُوالً موجود على الندرة في ألفاظ أخر       : ثانيهما... عليه
للذي يبنى على البئر ليستقى عليه، وحكى أبو حنيفـة   : وزرنُوقزرنُوق  : )٣(نوادره

قال اليزدي فـي    ... برشُوم وبرشُوم وهي أبكر نخلة بالبصرة     : )٤(في كتاب النبات  
خَرنُوب فَعنُول فـال يكـون      : )٦(فَعنُول، وقد قيل  : يجوز أن يقال  : )٥(شرح الشافية 

  .)٧()عليه
  : مآخذه عليه �

أن اليـزدي   : همااحـد إ: ى اليزدي في مسألتين اثنتين    اعترض البغدادي عل  
اعتباطي ال إعاللي،   » كال تَ «، وحذف النون من     »هِلبلم أُ «رأى أن حذف الياء من      

لم ُأبِله، وال تَك، ونظائره     : ؛ ألن في قوله   )٨(بطالن الالزم ممنوع  : فإن قلت : (فقال

                                                 

  .٧: الشافية في علم التصريف:  ينظر)١(
، وشرح الشافية لنقره    ١٩: ، وشرح الشافية للجاربردي   ١/١٨١: شرح الشافية لركن الدين   :  ينظر )٢(

  .٢٥: ، وشرح الشافية للنظام٨: كار
  .١٠/١٤٠: »زرنق«، ولسان العرب ٦/٦١٧: المحكم والمحيط األعظم:  ينظر)٣(
  .٣١/٢٧٨: »مبرش«، وتاج العروس ١٢/٤٧: »مبرش«لسان العرب :  ينظر)٤(
زرنـوق  : يجـوز أن يقـال  : (، والنص في شـرحه هكـذا  ١/١٤٧: شرح الشافية لليزدي  : ينظر )٥(

  ...).فعنول
  .١/١٨١: افية لركن الدين، وشرح الش٦: بغية الطالب:  ينظر)٦(
  .١٩٧، ٢/١٩٦:  حاشية على شرح بانت سعاد)٧(
وتحذف  (٩٥: ، هي تعليق لقول ابن الحاجب في الشافية       »بطالن الالزم ممنوع  «:  وعبارة اليزدي  )٨(

 لمـا   -بالفتح–وددت  : يعد ويلد، لوقوعها بين ياء وكسرة أصلية، ومن ثم لم يبن مثل           : الواو نحو 
  ).في يديلزم من إعاللين 
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المراد : ثاني الواو والنون، قلت   إعاللين، إذ من األول حذفوا الياء واأللف، ومن ال        
: باإلعالل العمل القياسي، ال االعتباطي، وما ذكرت من الحذف اعتباطي، فإن قلت           

موجبه، وهو  : قلت. حذف األلف مقتضى التقاء الساكنين كما في خَفْ، فال اعتباط         
  .)١()كثرة االستعمال، غير قياسي، فلذا كان كاالعتباطي

» ُأبِلـه لـم   «يريد باالعتباطي الحذف ال لعلة، فإن       : (فانتقده البغدادي بقوله  
فطلـب التخفيـف،    » اِلبلم أُ «، حذفت الياء للجازم، فكثر استعمال       »ياِلبُأ«أصله  

      جزم الكلمة بالجازم مرة أخرى تشبيه زوـ      فج » يخافُ«ا بما لم يحذف منه شيء، ك
 السكت، فحذف اليـاء     فأسقط حركة الالم فسقط األلف اللتقاء الساكنين، فألحق هاء        

إعاللي وحذف األلف اعتباطي، هذا مراده، وفيـه أن حـذف اليـاء للجـازم ال                
ا وهو حذف واو تكون      فيه إعالالً واحد   غير جيد، فإن  » كال تَ «للتخفيف، ثم إيراده    

للتخفيف فال يقال له إعالل؛ ألنـه غيـر         » نكُتَ«اللتقاء الساكنين، وأما حذف نون      
 ذكره البغدادي سديد؛ ألنه ال يوجد في هذين المثالين إعالالن،           ، وما )٢()حرف علة 

  .فال حاجة إلى ذكرهما
أما المسألة الثانية التي اعترض عليها البغدادي فمفادها أن اليـزدي جعـل             

للمبالغة المطلقة، وأنها ليست داخلـة تحـت التكثيـر    » َلعفَ«التضعيف في صيغة   
لوا فيه بالمتعدي، مما دفـع البغـدادي إلـى          الراجع إلى نفس الفعل، وأنهم لم يمث      

 فجعل التضعيف فيها للمبالغـة      )٣(وقد غفل اليزدي  : (االعتراض عليه ونقده، فقال   
أليست المبالغة المطلقة داخلة تحت التكثير الراجع إلى        : فإن قلت : المطلقة، ثم قال  
، فول ويطـو  يج: نعم، إال أنهم لم يمثلوا فيه بالمتعدي، بل بمثل        : نفس الفعل؟ قلت  

  كيف لم يمثلوا بالمتعدي، ومن جملة أمثلـتهم       : أقول. ا، انتهى ومثل التَّحِميد متعدي :
كَسرته وقَطَّعته وجرحته ونحوها على أن التكثير يغلب فـي تـضعيف المخفـف              

  .)٤()المتعدي، وأما التكثير في تضعيف المخفف الالزم فقليل نادر
                                                 

  .٢/٨٢٠:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/٥٣٦:  حاشية على شرح بانت سعاد)٢(
  .١/٢١٣:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٣(
  .٢/٧٧:  حاشية على شرح بانت سعاد)٤(
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لمرِشد، ا: (، وقيل هو  )١()الدالُّ: والدِليُل. ما يستَدلُّ ِبهِ  : ( هو الـدليل فـي اللغـة

شَادا ِبِه اِإلرم٢()و(.  
عبارةٌ عن معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم         : ( هو االصـطالحوفي  

     ما يلزم من العلم به العلم بـشيء        : (،  وقيل  )٣()اما يعلم في مستقر العادة اضطرار
ـ          . )٤()آخر صتَوبه، وي تَرشَدسلَّ به، ويتَدسأن ي َل بـه إلـى     فالدليل هو الذي يصح

  . المطلوب
الـسماع،  : وقد اختلف علماء العربية في عددها، فهي ثالثة عند ابن جنـي           

ـ         . )٥(واإلجماع، والقياس  ، »صالنّ«وكذلك عند ابن بابشاذ إال أنه عبر عن السماع ب
إن الطريق إلى استخراج أصول األشياء إنما يكون بـنص، أو إجمـاع، أو    : (فقال
  .)٦()قياس

، فزاد  )٧(النّقل، والقياس، واستصحاب الحال   : انباري ثالثة أيض  وهي عند األ  
االستصحاب ولم يذكر اإلجماع معها، وال يعني ذلك أن األنباري لم يعترف بحجية             

  .)٨(قد امتأل باحتجاجاته باإلجماع» اإلنصاف«اإلجماع في النحو، فإن كتابه 

                                                 

  .١١/٢٤٨: »دلل«، ولسان العرب ٤/١٦٩٨: »دلل« الصحاح )١(
  .٢٨/٥٠١: »دلل«ج العروس  تا)٢(
  .٨١: لمع األدلة: ، وينظر٤٥:  اإلغراب في جدل اإلعراب)٣(
  .١/١٠٤:  التعريفات)٤(
الـسماع، واإلجمـاع،    : أدلة النحو ثالثـة   : قال ابن جني في الخصائص     (١٣:  جاء في االقتراح   )٥(

 ابـن جنـي     ، ولم أجد هذا النص في الخصائص، وربما لمحه السيوطي من خالل كالم            )والقياس
  . على هذه األدلة الثالثة

  .٢/٢٧٥:  شرح المقدمة المحسبة)٦(
  .٨١: ، ولمع األدلة٤٥: اإلغراب في جدل اإلعراب:  ينظر)٧(
  .، وغيرها٣٨٨، ٣٨٠، ٣٢٠، ٢٦٧، ١٦١، ٧١، ٣٨، ١/٣٦: اإلنصاف:  ينظر)٨(
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: )١()الغالبـة أربعـة   وأدلّة النحو   : (وأما السيوطي فقد جعلها أربعة، إذ قال      
  .السماع، واإلجماع، والقياس، واستصحاب الحال

ويتضح من ذلك أن السيوطي جمع بين األدلة التي ذكرها ابن جني، واألدلة             
  .)٢(التي ذكرها األنباري، وقد تبعه في ذلك الشاوي المغربي

  ا من علماء اللغة، لم يخرج عن هذا اإلطار، فكـان           واليزدي بوصفه واحد
ا، على حين كان احتجاجه باإلجماع قليالً إذا ما         ده على السماع والقياس كبير    اعتما

وسـأتكلم  . به في شرحه  قيس بالسماع والقياس، أما استصحاب الحال فلم يصرح         
  : ا بالسماعا موقف اليزدي ومنهجه فيها بادًئنً هذه األدلة مبيفيما يأتي على

                                                 

  .١٣:  االقتراح)١(
  .٣٥: ارتقاء السيادة:  ينظر)٢(
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: ااسم ما استلَذَّت اُألذُن من صوٍت حسٍن، والسماع أيض        : (غـةاللالسماع في   
  .)١()ما سمعتَ ِبِه فَشَاع وتُكُلِّم ِبِه

الكـالم  : (، وعرفَه بقولـه   »النقل«سماه األنباري   : االصـطالح النحـويوفي  
 أما  .)٢()العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة           

ما ثبتَ في كالم من يوثَـقُ بفـصاحته،         : (، وعرفَه بأنَّه  »ماعالس«السيوطي فسماه   
، وكالم العرب قبل بعثتـه وفـي       �فشمل كالم اهللا تعالى وهو القرآن، وكالم نبيه         

        زمنه وبعده، إلى زمن فسدت األلسنة بكثرة المولَّدين، نظم ا عـن مـسلم أو      ا ونثر
  .)٣() البد في كل منها من الثّبوتكافر؛ فهذه ثالثة أنواع

ويالحظ من تعريف األنباري أنّه يشترط في النص المنقول توافر األمـور            
  : اآلتية

  . العربية، فالبد أن يكون الكالم عربيا . ١
 . الفصاحة . ٢
 .)٤(صحة النقل . ٣
٤ .    القلة إلى حد الكثـرة، أي        أن يكون المنقول خارج أن يكـون   : ا عن حد

نقالً، ثم يؤكد ذلك بقوله       ا، فإذا كان قلي   مطرد دعا فخرج عنه إذً  : (الً فال ي
ما جاء في كالم غير العرب من المولّدين، وما شذ من كالمهم، كالجزم             

                                                 

  .٢/٢٢٤: »سمع« ، وتاج العروس٨/١٦٥: »سمع« لسان العرب: ، وينظر٢/٧٤:  تهذيب اللغة)١(
  .٨١: ، ولمع األدلة٤٥:  اإلغراب في جدل اإلعراب)٢(
  .٢٤:  االقتراح)٣(
)٤(  من الفصول حول نقل التواتر واآلحاد وشروطهما وعدالة الناقل للمادة اللغوية، ينظـر  ا عقد عدد  :

  .٩٠-٨٤: لمع األدلة

 



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa �١١٩�

ـ » لن«بـ ـ َأ«:  في الشواذ  ئ، قُرِ »لم«والنصب ب ـ ملَ بفـتح  » ...حرشْ نَ
  :)٢(كما في» لَّعلَ«، وكالجر بـ)١(الحاء

َلعل أبي المغوار منك  ْ ِ ِ َ ْ ِ  ُقريبََ ِ َ(...)٣(.  
أما السيوطي في تعريفه فلم يشترط االطراد في الكالم العربي الذي يمكـن             

             ماع، فكان تعريفه أكثر دقة وشموالً من تعريف األنباري؛ ألنكل ما  (عده من الس
صح عن العرب أو ورد في كتاب اهللا وسنة رسوله هو الشك من السماع، سـواء                

 أكان مطرد  ويبـدو أن األنبـاري حـين اشـترط         .  روايته ونقله  ا، ويصح ا أم شاذ
االطراد في الكالم المنقول قد خلط بين السماع بوصفه أصالً مستقالً من أصـول              
                النحو، وبين السماع بوصفه ركنا من أركان القياس وهـو المقـيس عليـه، إذ إن

  .)٤()المقيس عليه هو الذي يشترط فيه االطراد
تمـام  «ن النّقل والسماع؛ فقد جعل الدكتور       وهناك من الباحثين من يفرق بي     

ألنَّه ربما اشـتمل علـى الروايـة    : ( السماع أعم وأشمل من النقل، إذ قال     »حسان
  .)٥()»وهي قد تكون بالرحلة أو الوفادة«ب اوعلى مشافهة األعر»  النقلوهي«

وجعل آخرون النقل أعم وأشمل من السماع؛ ألن المنقـول يـشمل ذلـك              
موع مباشرة من األعراب، وكذلك المنقول عن طريق الرواية عـنهم، يقـول             المس

                                                 

 هذه القراءة إلى أبي جعفر المنصور، وقال ابن هشام فـي       ٤/٧٧٠: في الكشاف  عزا الزمخشري    )١(
ـ َأ«: زعم اللحياني أن بعض العرب ينصب بهـا كقـراءة بعـضهم           : (١/٥٢٩: مغني اللبيب   ملَ

  ).»حرشْنَ
 ، وقـد روي   »ادع أخْرى وارفَِع الصوتَ جهرةً    : فَقُلْتُ«:  عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي، وأوله       )٢(

  .٩٦: األصمعيات: بالنصب والجر، فال يصلح أن يكون شاهدا قاطعا، وهو في» أبا وأبي«
  .٨٢-٨١:  لمع األدلة)٣(
  .٣٣: اء للفرآن أصول النحو في معاني القر)٤(
  .٦٢:  األصول)٥(
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فالنقل أعم بهذا المعنى وأشمل؛ إذ يشمل السماع المباشر         : (»محمود نحلة «الدكتور  
  .)١()وغير المباشر

والسماع هو األساس األول الذي دون العلماء بموجبه اللغة؛ ألنّـه الـسبيل             
 اللغة، وتوضيح خصائصها، كما أنَّه أقرب طريـق إلـى           الطبيعي إلى تعرف كُنْه   

ضبط العربية، ومعرفة المستعمل منها؛ إذ إن اللغات في أصـلها نقليـة وأسـاس               
  .)٢(معرفتها ومعرفة خصائصها السماع

وهو على درجة كبيرة من األهمية؛ إذ يمثل حجر األسـاس فـي عمليـة               
 من مستند من السماع، حتـى القيـاس   االستدالل، بل إن األصول األخرى البد لها 

فهو قائم عليه؛ ألن السماع هو الذي أمد اآلخر بالمادة اللغوية التـي تمثـل أحـد                 
وكلٌّ من اإلجماع والقياس البد له      : (أركانه األساسية، وهذا ما أكده السيوطي بقوله      
  .)٣()من مستند من السماع، كما هما في الفقه كذلك

لسماع المباشر لم تستمر طويالً فقد شهدت أواخـر القـرن           إال أن حركة ا   
، ونتيجـة لـذلك لـم يكـن         )٤(الرابع نهاية السماع من العرب الموثوق بفصاحتها      

للمتأخرين حق السماع المباشر من العرب؛ النتفاء مصادر الفصاحة في زمـانهم،            
 األوائـل،   وتفشي اللحن والخطأ، بل كان لهم حق االستشهاد بما استشهد به العلماء           

فكان القرآن الكريم وقراءاته والحديث الشريف وكالم العرب المنثـور والمنظـوم           
  .)٥(شواهدهم في بناء قواعد علمهم

  .ونود اآلن بيان موقف اليزدي من األدلة السماعية ومدى اهتمامه بها

                                                 

  .٣١:  أصول النحو العربي)١(
  .١٣٤: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:  ينظر)٢(
  .١٣:  االقتراح)٣(
  .١٣٣: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:  ينظر)٤(
  .١٢٢، ١٢١: أصول التفكير النحوي:  ينظر)٥(
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   القرآن الكريم -١
ـ «لقرآن في اللغة مشتق من مـادة       إن لفظ ا  : اللغـةالقرآن في    ، وهـو  »َأرقَ

بالـضم، كـالغُفْراِن والـشُّكْراِن      » فُعـالن «مصدر مرادف للقراءة، علـى وزن       
والرجحاِن، سمي به الكتاب المقروء، من باب تسمية المفعول بالمـصدر، وإليـه             

ا في تأويلـه،  فإن المفسرين اختلفو: فأما القرآن: (ذهب الطبري في تفسيره، إذ قال    
والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس، من التالوة والقـراءة، وأن يكـون           

ان   : ا من قول القائل   مصدرركقولك الخُس ،آنْأتُ القُران   : قَرتُ، والغُفْـرمن خَِسر :
  .)٢(وقيل فيه أقوال أخرى غير ما أشرت إليه. )١(...)من غفر اهللا لك

  : لماء جملة من التعريفات، أذكر منها ما يأتيأورد الع: االصطالحوفي 
  .)٣() للبيان واإلعجاز�الوحي المنزل على محمد ( هو : قيل-أ

المنزل على الرسول، المكتوب في المـصاحف، المنقـول         ( هو   : وقيل -ب
٤()ا بال شبهةعنه نقالً متواتر(.  

  .)٥()المتواتركالم اهللا المنزل على محمد، المتْلُو ( هو : وقيل في تعريفه-ج
كالم اهللا المنـزل علـى خـاتم األنبيـاء          ( هو   :ا وقيل في تعريفه أيض    -د

والمرسلين، بواسطة األمين جبريـل عليـه الـسالم، المكتـوب فـي             
المصاحف، المحفوظ في الصدور، المنقول إلينـا بـالتواتر، المتعبـد           

  .)٦()بتالوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس

                                                 

  .١/٩٠:  جامع البيان)١(
  .١/١٠٣: ، واإلتقان في علوم القرآن٢٧٨، ١/٢٧٧: البرهان في علوم القرآن:  تنظر األقوال في)٢(
  .١/٣١٨:  البرهان في علوم القرآن)٣(
  .١٧٤:  التعريفات)٤(
  .١/٨٦:  إرشاد الفحول)٥(
  .١١:  التعبير الفني في القرآن)٦(
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مل في التعاريف السابقة يجد أنها مسهبة أو مقصرة أو متوسطة فـي             والمتأ
هم لن يبلغوا المراد الكامل للقرآن      إنَّفتوصيف القرآن وتعريفه، ومهما قال القائلون       

  . الكريم، والمعنى الشامل لكتاب اهللا تعالى
فهو أوثق نص وأصح أثر وصل إلينا، وأنّه جدير بأن يكون المرجع األول             

ص القواعد واستنباطها منه، إذ لم يتوافر لنص ما توافر له من تـواتر              في استخال 
ا، فهو النص العربي الصحيح     ا وسند رواياته وعناية العلماء بضبطها وتحريرها متنً     

الطرق التي وصل إلينا بها فـي األداء والحركـات          بالمتواتر المجمع على تالوته     
  .والسكنات

على رأس المصادر التي استـشهد      واليزدي في شرحه يضع القرآن الكريم       
نية عنـده   آبها، واستند عليها في توجيه القواعد الصرفية، إذ بلغ عدد الشواهد القر           

  .أربعين ومائة آية من دون المكرر منها
  : ومن أمثلة استشهاده بالقرآن الكريم

، على أن من معـاني      )١(��p��o��n��m: استشهد بقوله تعالى   -١
  .)٢(بمعنى جانب الهجود:  أيالتَّجنُّب،» تَفَعل«

: ا للتصرف، وهـو ويجيء أيض: (قال» افْتَعل«عند كالمه على معاني   -٢
أن يكون في المعنى المشتق هو منه سعي ومبالغة لم يكن في أصـله              

، فإنَّه ال يطلـق إال إذا       »اكْتَسبتُه«: ، كقولك »افتعل«بسبب إيراده إلى    
، فإنّه قد يطلق إذا     »كَسبتُه«كان حصوله بسعي وقصد للنفس، بخالف       

قـال اهللا  ... كان حصوله بإصابة مجردة ال سعي فيهـا وال تحـصيل        
للنفس ما حـصل مـن      : ، أي )٣(�¯��°��±����³��²´�: تعالى

                                                 

  .٧٩ سورة اإلسراء، من اآلية )١(
  .١/٢٢٣:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  .٢٨٦من اآلية :  سورة البقرة)٣(
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الثواب بأي وجه اتفق حصوله، سـواء كـان بإصـابة مجـردة؛ أو              
بتحصيل وسعي، وعليها ما حصلتْه وسعت فيه، ال ما حصل من غير            

 .)١() لها وسعياختيار
، دلـيالً   )٢(�¦��§��¨���©���ª: جاء بقوله تعـالى    -٣

، وإنما هو اسم المصدر بمعنـى       »َلعفَ«ليس بمصدر   » العفَ«على أن   
 .)٣(التسريح

: فكقولهم: وأما الرابع : (إذ قال » ةلَاِعفَ«في مجيء المصدر على وزن       -٤
���Î��Í: نـاؤه الكاذبة بمعنى الكَِذب، والباقية بمعنى البقَاء، قال جل ث        

Ñ��Ð��Ï�)ــال : ، أي)٤ ــاء، وقـ : ، أي)٥(��c��b��a: بقـ
 .)٦()كَِذب

التي هـي   » ىلَعفُ«، على أن    )٧(��Ê����É��È: استشهد بقوله تعالى   -٥
 .)٨(بالضم والفتح» ٍلعفُ«التفضيل جمعها على » ِلعفَْأ«مؤنث 

األلف ، دليالً على أنَّه قد يجمع ب      )٩(��h��g���������f: جاء بقوله تعالى   -٦
والتاء كِجمال وجماالت، وِكالباتٌ في كالب، وبيوتات فـي بيـوت،           

  .)١٠(وحمرات في حمر، وطُرقات في طُرق
                                                 

  .١/٢٢٩:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢٨ سورة األحزاب، من اآلية )٢(
  .١/٢٧٣:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٣(
  .٨ سورة الحاقة، من اآلية )٤(
  .٢٢ سورة الواقعة، من اآلية )٥(
  .١/٢٨٤:  شرح الشافية لليزدي)٦(
  .٣٥ سورة المدثر، اآلية )٧(
  .١/٤٥٢:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٨(
  .٣٣ سورة المرسالت، اآلية )٩(
  .١/٣٦٨:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١٠(
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  . )١(وغيرها من اآليات الكثيرة التي أضاءت في الشرح هنا وهناك
  : د اليزدي بالشواهد القرآنية عدة أمور، منهااويالحظ من استشه

ــك  )٢(رآنيــة فــي األعــم الغالــبا مــن اآليــة القًكــان يــورد جــزء -١ ــن ذل ، وم
على مجيء الزمان والمكان علـى      : ؛ أي »ىوثْم«استشهاده على كلمة    

: تقـول فـي األول    : (بالفتح مطلقا من المنقوص، إذ قال     » لعفْم«زنة  
ــو ــانيمثْ ــي الث ــالى : ى، وف ــال اهللا تع ــوٍح، ق م :����¡���

اهللا وإليضاح ذلك نورد اآليـة كاملـة، قـال     . )٤())٣(�¢

، ������¡���¢~��z��y��x}���|��{�: تعالى

¯��°����: ويجمع األهل بالواو والنون، قال اهللا تعـالى     : (ومثله قوله 

، وال يثقّل ههنا، وأما األرض فقد يجمع بهما، ولكـن ال        )٥(�²���±
  .وَأهِليكُم: ال يفتح، فال يقال: ، أي»لوال يثق«ومعنى قوله . )٦()يخفف

: ، ومنه قوله تعـالى )٧( يورد من اآلية كلمة واحـدةكان في بعض األحيان -٢

�L�)فقد جاء بها شاهدا على أنَّها مـن المواضـع التـي            )٨ ،

                                                 

، ٤٧٨،  ٤٧٤،  ٤٧٢،  ٤٦٨،  ٤٥٨،  ٤٤١،  ٢٨٤،  ٢٧٣،  ١/١٥٦:  شرح الشافية لليـزدي    : ينظر )١(
  .وغيرها

ــر)٢( ــسه :  ينظ ــصدر نف ، ٤٢٩، ٤٠٣، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٢٣، ٢٠٣، ٢٠٠، ١/١٨٦: الم
  .وغيرها

  .٧٢ سورة الزمر، من اآلية )٣(
  .١/٢٨٩:  شرح الشافية لليزدي)٤(
���µ���´��³��²»��¬��®��¯��°���±��� :، واآلية بتمامها  ٦ سورة التحريم، من اآلية      )٥(

Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶�.  
  .١/٤٢٨:  شرح الشافية لليزدي)٦(
  .٧٨٨، ٢/٧٣٥، ٥٩٠، ٥٣٤، ٥٢٠، ٥٠٩، ١/٤٧١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٧(
����B��ACI��H��G��F��E��D��J��K :، واآلية بتمامهـا   ١٤٣ سورة األنعام، من اآلية      )٨(

�S����R��Q��P��O��N��M��LT�UZ��Y��X��W��V���.  
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يغتفر فيها التقاء الساكنين؛ ألنه لو لم يغتفر لزم حذف األلـف، ولـو              
 .)١(حذفتَ التبس الخبر باالستخبار

قال اهللا : (وله بقكان اليزدي كثيرا ما ينبه على اآليات القرآنية عند إيرادهـا -٣
قال اهللا جـل  (، أو )٤()قال جل ثناؤه  (، أو   )٣()قوله تعالى (، أو   )٢()تعالى
: ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله      )٦()قال اهللا عز وجل   (، أو   )٥()ثناؤه

بزيادة األلف وقف على قـول  » أنا«: ومن أجل أن الوقف على قولهم  (
  .)٨()» َأنالكن« باأللف؛ إذ كان أصلها )٧(��l: اهللا عز شأنه

، ومـن   )٩(وفي بعض األحيان يورد اآلية أو كلمة من اآلية من دون تنبيـه            
ـ : واختياره في نحو  «ذلك ما جاء في شرح قول ابن الحاجب          ، )١٠(»قـوم ا ال وشَاخْ

، ورمـوا ابنـك،     )١١(��Î��Í��Ìاخشوا القـوم،    : وكاختياره في نحو  : (قال

                                                 

  .١/٤٧٤:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١(
ــر)٢( ــسه :  ينظ ــصدر نف ، ٤٤١، ٤٢٨، ٢٨٩، ٢٨٢، ٢٧٤، ٢٢٣، ٢١٧، ٢٠٠، ١/١٣٥: الم

  .وغيرها
  .، وغيرها٤٨٥، ٤٧٢، ٤٦٨، ٤٢٩، ٢٨٤، ٢٧٣، ٢٦٣، ١/١٥٦: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  .١/٢٨٤: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .١/٢٥٨: نفسهالمصدر :  ينظر)٥(
  .١/٤٨١: المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .٣٨ سورة الكهف، من اآلية )٧(
  .١/٥٣٤:  شرح الشافية لليزدي)٨(
ــسه: ينظــر)٩( ، ٧٢٨، ٧٢٢، ٧٢٠، ٢/٧١٣، ٥٧٢، ٥٣٣، ٤٨٥، ٤٧١، ١/١٨٦:  المــصدر نف

  .وغيرها
  .٤٦:  الشافية في علم التصريف)١٠(
  .٢٣٧ سورة البقرة، اآلية )١١(
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 »لو« الفرق بين واو الضمير وبين واو        ووجه االختيار أنهم أرادوا   . ومصطفَو اهللا 
  .)١()»أو«و 

كان في عدة مواضع يقدم الشاهد القرآني على الشاهد الـشعري فـي أثنـاء  -٤
ا كمخْـرج  واسم المفعول إما أن يكون محققً: (، ومن ذلك قوله )٢(شـرحه

         ا أن يكون مقـدرج، إلى غير ذلك، وإمرحدج ومتَخْرسنْطَلَـٍق   وما كم
رحٍم من األبواب التي الزم أن تكون الزمة، أو جـائز، وهـذا             ومنْج
���p: مضارب ومقْتَدر ومتَغَافٌَل ومتَكَلَّم، وقال اهللا تعـالى       : كقولك

r��������q�)٤(، وقال الشاعر)٣( :  
ِالحمــــــــــــد هللا  ُ ْ َممــــــــــــساناَ َ ْ َ ومــــــــــــصبحناُ َ َ ْ ُ َ  

  

َبـــــــــــــالخير صـــــــــــــبحنا  َ  َ ِ ْ َ َ ومـــــــــــــساناَربـــــــــــــيِ  َ َ  
  

  : )٥(باحنَا وإمساُؤنا، وقال آخرإص: أي
........................ .........  

ـــــــد المجـــــــرب ـــــــان المـــــــرء عن ـــــــم بـي ِوعل  َ َُ َ ََ ْ ِ ِِ ْ ِ َ ُ ْ  
  

  .)٦()عند التجربة: أي
وهو بصنيعه هذا محمود؛ ألنّه جمع بين شواهد متعددة فـي مـسألة             

  . واحدة
                                                 

  .١/٤٩٠: ية لليزدي شرح الشاف)١(
  .٢/٩٣٦، ٥٤٧، ٥٢٤، ٢٠٠، ١/١٣٥:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  .١٩ سورة سبأ، اآلية )٣(
، وشـرح أبيـات     ٤/٩٥: الكتـاب : ، وينظر ١٣٤:  وهو أمية بن أبي الصلت، والبيت في ديوانه        )٤(

  .١٩٠: ، والمفصل٢/٣٩٢: سيبويه
: ينظـر * وقَد ذُقْتُمونَا مرةً بعـد مـرةٍ      : *ه وهو رجل من بني مازن، وهو عجز البيت، وصدر         )٥(

  .٢/٣١٠: ، وشرح األشموني٣/٨١: ، والتخمير١٩٠: المفصل
  .٢٨٣-١/٢٨٢:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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ـــى المـــس -٥ ـــة عل ـــأكثر مـــن آي ـــشهاد ب ـــى االست ـــان إل ألة يلجـــأ فـــي بعـــض األحي
: فإن قلت : (ومن أمثلة ذلك قوله في باب الميزان الصرفي       ،  )١(الواحـدة

ا لها لكونه أصالً    األبنية ال تنحصر في األحداث فيليق جعل الفَعِل وزنً        
لها، بل منها ما تصدر عنه األحداث، وهو األسماء فال يكـون الفعـل          

تلـك  األسماء التي تصدر عنها األحداث تكون فاعلة ل       : قلت. أصالً له 
 »زيد فَاعٌل للضربِ  «: األحداث ال محالة، أال ترى أنّه يصح أن تقول        

ـ  يدز«: مكان قولك  اِر ض���¹: قـال اهللا تعـالى    . »ب�����¸��¶��µ

º�)٢(وقــال ، :�F�E��D��C��B�)وقــال)٣ ، :���R��Q

T���S�)٥(...)، )٤( .  
  فواصـل عند كالمه على حذف الواو والياء فـي ال        قوله  ا  ومثال ذلك أيض :

أحدهما أن ال تكونا دالتين على اسـم مـستقل؛ أعنـي            : فأما حذفها فعلى نوعين   (
فصيح؛ ألن حذف جزء الكلمة أسهل من       : فاألول. أن تكونا كذلك  : والثاني. ضمير

~�����: حذف ما يدل على مستقل، وذلك في الفواصـل، كقولـه جـل ثنـاؤه          

  .)٩(..).، )٨(��K��J��I: ، وقوله)٧(��Í��Ì: ، وقوله)٦(�_

                                                 

  ، ١٠٤٣،  ٩٦٨،  ٩٣٥،  ٢/٧٧٦،  ٥٤٩،  ٤٨٩،  ٤٦٤،  ١/٢٧٣:  شرح الـشافية لليـزدي     : ينظر )١(
١٠٤٥.  

  .٦١ سورة يوسف، اآلية )٢(
  .٧١الحجر، اآلية  سورة )٣(
  .٤ سورة المؤمنون، اآلية )٤(
  .١٣٥، ١/١٣٤:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  .٩ سورة الرعد، من اآلية )٦(
  .٣٢ سورة غافر، من اآلية )٧(
  .٤ سورة الفجر، من اآلية )٨(
  .٥٤٧، ١/٥٤٦:  شرح الشافية لليزدي)٩(

 



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa �١٢٨�

  :  القراءات القرآنية-٢
مصدر الفعل الثالثـي المجـرد      : اللغـةالقراءات جمع قراءة، والقراءة في      

: ا، والقراءة بمعنى الجمـع، تقـول      ة وقُرآنً ا وِقراء قَرَأه يقْرُؤه قَرء  : ، يقال )١(»َأرقَ«
  اءآنً قرأت الكتاب ِقرمـا  : قـولهم جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه       : اة وقُر
  .)٢(لم تَضم رحمها على ولد: ا، أيى قط، وما قَرَأتْ جِنينًقرأت هذه الناقة سلً

  : لعلماء القراءات تعريفات أذكر منها ما يأتي: االصطالحوفي 
  :تعريف الزركشي -١

هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور فـي       : (عرف الزركشي القراءات بقوله   
  .)٣()ن تخفيف وتثقيل وغيرهماكتبة الحروف أو كيفيتها، م

  : تعريف ابن الجزري -٢
  .)٤()علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة: (عرفها بقوله

  : تعريف القسطالني -٣
علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب      : (عرف القسطالني علم القراءات بأنه    

بـات، والتحريـك واإلسـكان،      اهللا واختالفهم في اللغة واإلعراب، والحذف واإلث      
  .)٥()والفصل واالتصال، وغير ذلك من هيئة النطق واإلبدال من حيث السماع

                                                 

ـ في بحثه المو  » قرأ« تناول الدكتور محمد عبد اهللا مادة        )١( ، ونشر  »قرأ دراسة داللية نحوية   «سوم ب
، ١١، المجلد   ٢هذا البحث في مجلة الدراسات اللغوية التي تصدر عن مركز الملك فيصل، العدد              

  .م٢٠٠٩لسنة 
  .١/٣٧٠: »قرأ«، وتاج العروس ١/١٢٨: »قرأ«، ولسان العرب ١/٦٥: »قرأ«الصحاح :  ينظر)٢(
  .١/٣١٨:  البرهان في علوم القرآن)٣(
  .٩: نجد المقرئين م)٤(
  .١/١٧٠:  لطائف اإلشارات لفنون القراءات)٥(
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  : تعريف الزرقاني -٤
مذهب يذهب إليه إمام مـن أئمـة القـراء       : (ا القراءات قال الزرقاني معرفً  

مخالف به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سـواء              
  .)١()نت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتهاأكا

ويظهر من عرض هذه التعريفات أنها في الغالب تتفق في ذكر االخـتالف             
  . في النطق بكلمات القرآن

ا وشموالًولعل تعريف القسطالني لها من أحسن التعاريف جمع.  
ـ            ة فيهـا   والقراءات القرآنية من المصادر التي حفظت لنـا العربيـة ممثَّل

اللهجات، ذلك أن القراءات هي المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغـوي الـذي              
كان موجودا قبل اإلسالم في شبه الجزيرة العربية، وأيضا لما عرف عن أصحاب             
القراءات في العصور المختلفة من دقة في التلقي والتلقين، ومن ضبط وإتقان فـي              

  .)٢(الرواية
 على درجة واحدة، وإنّما على درجات متفاوتـة،         ولكن هذه القراءات ليست   

فمنها الصحيحة، ومنها الشاذة، من أجل ذلك وضـع العلمـاء ضـوابط القـراءة               
  :)٣(الصحيحة التي يؤخذ بها في أركان ثالثة

أن تكون القراءة صحيحة اإلسناد؛ ألن القراءة سنة متبعة يعتمد فيهـا             -١
  .على سالمة النقل وصحة الرواية

ءة لوجه من أوجه اللغة العربية، سواء أكـان أفـصح أم            موافقة القرا  -٢
فصيحا فيها عليه أم مختلفًا، مجمع. 

  .موافقة القراءة لخط أحد المصاحف العثمانية، ولو احتماالً -٣
                                                 

  .١/٤١٢:  مناهل العرفان)١(
  .٣٤٧: مدرسة الكوفة:  ينظر)٢(
؛ والنشر فـي القـراءات   ١٧٢، ١٧١: ؛ والمرشد الوجيز ٥١: اإلبانة عن معاني القراءات   :  ينظر )٣(

  .١/٩: العشر
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تلك هي ضوابط القراءة الصحيحة، فمتى اختل ركن منها أو أكثـر أطلـق              
  .)١(عليها أنها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة

ذهب بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الـصحيحة          ومن عجب أن ي   (
التي تتوافر فيها تلك الضوابط لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التـي يقيـسون             

ـ           ا علـى القواعـد     عليها صحة اللغة، فإنه ينبغي أن نجعل القراءة الصحيحة حكم
      لى ذلك فخـر    وقد أشار إ  . )٢()ا على القرآن  اللغوية، ال أن نجعل هذه القواعد حكم

: ، قـائالً  ��X����W���V��U��T��S: الدين الرازي في تفسيره لقوله تعـالى      
والعجب من هؤالء النحاة أنهم يستحسنون إثبـات هـذه اللغـة بهـذين البيتـين                (

، مع أنهما كانا من أكابر      )٣(المجهولين وال يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد      
  .)٤()علماء السلف في علم القرآن

 أال أطيل في هذا الموضوع؛ ألن البـاحثين القـدامى والمحـدثين             ثرتوآ
  . تناولوه من جميع جوانبه

ونعود إلى اليزدي نتلمس أثر هذا األصل في شرحه، فقد اهتم بـالقراءات             
   ا من روافد اللغة وذخيرة من ذخائرها، ومن مظاهر استشهاده          القرآنية، إذ تعد رافد
  : تي يأامبالقراءات القرآنية 

:  )٥(اختلف فيه، فبعضهم قال  : (»َانَكَتْاسـ«بيان وزن كلمة، كقوله في وزن  -١
 من السكون، فتكون ألفه خارجة عـن القيـاس، وجـاء            »اْفتَعَل«إنَّه  

»تَنْمبمعنى » احز»حنْتَز٦(، قال الشاعر»م( :  

                                                 

  .١/٩: النشر في القراءات العشر:  ينظر)١(
  .١٧٨: مباحث في علوم القرآن )٢(
قرأها كذلك ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتـادة،        : (٢/٣٨٧:  قال أبو حيان في البحر المحيط      )٣(

  ).والنخعي، ويحيى بن وثاب، واألعمش، وأبي رزين، وحمزة
  .٩/٤٨٠:  مفاتيح الغيب)٤(
  .٦/٧٢٢:  ذهب إليه ابن سيده في المحكم)٥(
، والحماسـة   ٢/٣١٨: الخـصائص :  وينظـر  ،٩٢: ابنه، وهو في شعره    البيت البن هرمة يرثي      )٦(

  .٤/٢٥: ، وشرح شواهد الشافية٢/٥٨١: البصرية
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َأنـــــــت َو ُ الغوائـــــــل حـــــــين ترمـــــــىِمـــــــنَ َ ِ ِ َ  
  

ــــــــــــــــــــزاح ــــــــــــــــــــن ذم الرجــــــــــــــــــــال بمنت ِوم َ ُ َِ ِ ِ  َ ِ  
  

، وهـي   )٢()»مفْتَعـالٍ « على زنة    )١(��H��G��F: وله تعالى وقرئ ق 
  .)٣(بزيادة ألف» متَّكَاء«قراءة الحسن، إذ قرأها 

، وذلك عندما شرح قول ابن الحاجب في الوقف         تأييد عبارة متن الـشافية -٢
ـ  «: على ما آخره ياء قبلها كسرة، نحو       : »، ويـا غالِمـيَ    يَهذا غالِم

ضي، وغالمـي، وحركَـتْ أو سـكنت،        القا: وحذفت الياء في نحو   (
دفع لوهم من يتـوهم أن المتحركـة تـسكن          : (قال،  )٤()وإثباتها أكثر 

         فَعالسكون والحركة متساويان، فلذلك سواهما ود والساكنة تحذف؛ ألن
 في الوقف حذف ما حركها في الوصل        )٥(هذا الوهم؛ ألن قراءة ورش    

: كنها فـي قولـه تعـالى      ، ومن أس  )٦(��I��H�����G: في قوله تعالى  

�d�)٧(     ا، وصال أسكنها في الوقف أيض)؛ ألنَّه األفصح، فظهر    )٨

                                                 

  .٣١:  سورة يوسف، من اآلية)١(
  .١/١٩٢:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١/٣٣٩: ، والمحتسب٦٣: مختصر ابن خالويه:  ينظر)٣(
  .٤٩:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .٤٩٦: ، وتحبير التيسير في القراءات العشر٣٥٨: في القراءات السبعاإلقناع :  ينظر)٥(
  .٣٦ سورة النمل، من اآلية )٦(
  .٥٣، والزمر، من اآلية ٥٦ سورة العنكبوت، من اآلية )٧(
الحجة في  : ينظر. بإسكان الياء في الوصل والوقف    » يا عبادي « قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي       )٨(

، ٣٧٠، ٣٦١: ، واإلقناع في القراءات الـسبع ٦٦: ر في القراءات السبع، والتيسي ٥٥٣: القراءات
  .٥٠٣: وتحبير التيسير في القراءات العشر
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هذا القاض وغـالم،    : أن المفتوحة قد تحذف والساكنة قد تُبقّى، فتقول       
  .)١()واألكثر على إثبات هذا الياء

في الرد على النحويين عندما ذكروا أن الهمزتين المجتمعتين فـي كلمـة إذا  -٣
دعــوى : (، إذ قــالانيــة وتحــرك مــا قبلهــا وجــب قلــب الثانيــةتحركــت الث

            نـيجعلها ب الوجوب في بعض الصور ليست بصحيحة؛ ألنه قد صح
 من القراء الكوفيين، ولو لم يكـن        )٣(�¢� في نحو    )٢(بين وتحقيقها 
 تر فمجيئـه فـي     اا لما جاء في المتواتر، وإن قدر عدم التو        ذلك فصيح

  .)٤()تصحيح اللغةاآلحاد الثقات كاف في 
وتدغم الحاء فـي    : (، من ذلك قوله في باب اإلدغام      بيـان ظـاهرة صـوتية -٤

 بقلبهما حاءين، وجاء    ،)٥(اودتُحب، واذْ ِهاِذحباذْ«: الهاء، وفي العين، نحو   
فمـن  «، قرأ   )٦(ا في هذه الصورة في قراءة أبي عمرو       قلب الحاء عينً  

  .)٨(...)،)٧(����z��y}��|�في »  النارزحِزعِن

                                                 

  .١/٥٤٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
بهمزتين، وسهل الثانية فيهـا البـاقون،       » أئمة« قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف         )٢(

، والنـشر فـي     ٣١٢: السبعة في القراءات  : ينظر. عفرنافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو ج      : وهم
  . ١/٣٧٨: القراءات العشر

  .٢٤من اآلية : ، والسجدة٥من اآلية : ، والقصص٧٣من اآلية : ، واألنبياء١٢من اآلية :  سورة التوبة)٣(
  .٧٨٩-٢/٧٨٨:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .اذبح هذه، واذبح عتودا:  يريد)٥(
  .١/٦٤٠: ، ومعجم القراءات٢٣٣: ، وإتحاف البشر١/٢٩٠: راءات العشرالنشر في الق:  ينظر)٦(
  .١٨٥من اآلية :  سورة آل عمران)٧(
  .٢/١٠٢٢:  شرح الشافية لليزدي)٨(
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  : ويالحظ على اليزدي في استشهاده بالقراءات القرآنية عدة أمور، منها
، من ذلـك مـا      كان في بعض األحيان ينسب القراءة القرآنية إلـى قارئهـا -١

���l :لكنّا في قوله تعـالى    «ذكره اليزدي في حديثه عن إثبات ألف        

o��n���m�)وهي  فأما في حق الواصل،   : ( في حالة الوصل، إذ قال     )١ 
 فوجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف في إثبات         )٢(قراءة ابن عامر  

، )٣()ثالثه اربعـه  : األلف، كما أجروا الوصل مجرى الوقف في قولهم       
: ومثله كذلك ما جاء في شرحه لقول ابن الحاجب في بـاب اإلدغـام             

، )٧())٦(��b��a، و )٥(��o��n، و )٤(�[��^�وقد جـاء    (
دغام فيما ذكرنـا امتناعـه، روى أبـو شـعيب           جاء اإل : أي: (إذ قال 

إدغام الضاد في الشين فـي      : )٨(السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو     
ا إدغام   أيض )٩(وروي عن أبي عمرو   ... ،  �[��^�قوله تعالى   

                                                 

  .٣٨من اآلية :  سورة الكهف)١(
، وتحبيـر التيـسير فـي       ١٤٣: ، والتيسير في القراءات السبع    ٣٩١: السبعة في القراءات  :  ينظر )٢(

  .٤٤٤: القراءات العشر
  .١/٥٣٥:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٦٢من اآلية :  سورة النور)٤(
مـن اآليـة    : ، وسورة القصص  ٤١من اآلية   : ، وسورة إبراهيم  ١٥١من اآلية   :  سورة األعراف  )٥(

  .٢٨من اآلية : ، وسورة نوح٣٥من اآلية : ، وسورة ص١٦
الـسبعة فـي    : ينظـر . باء غير هذه  ، وليس في القرآن فاء ساكنة بعدها        ٩من اآلية   :  سورة سبأ  )٦(

  .١٢١: القراءات
  .٩٠:  الشافية في علم التصريف)٧(
  .١/٢٩٣: ، والنشر في القراءات العشر١٢٢: السبعة في القراءات:  ينظر)٨(
  .١١٤، ٦٩: ، واإلقناع في القراءات السبع٨٠: الحجة البن خالويه:  ينظر)٩(
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 )١(وروي عن الكـسائي   ... ،  ��o��nالراء في الالم في قوله تعالى       

  .)٢()...��b��aإدغام الفاء في الباء في قوله تعالى 
فيما يقاربها؛ لـئال يفـوت   » رفَشْ ِميِوض«يريد أنه ال يجوز إدغام حروف  

  . صفتها
، وكــان أنـه كـان فـي الغالـب يــذكر القـراءة مـن دون أن ينـسبها إلــى قارئهـا -٢

قد ( و ،)٤()قرئ بهما (، و )٣()قرئ قوله تعالى  (: ر القراءة بمثل قوله   يصد
قـد قـرئ مـن      ( و ،)٦()قـرئ (، و )٥()جاءت القراءة على الـوجهين    

: ، من ذلك على سبيل التمثيل قوله في إدغام السين في التاء           )٧()الشواذ
 )٨(ومن الجائز الضعيف مثل اسمع، وهو ما فاؤه تكون سينا، وقـرئ           (
؛ وذلك ألنهما مهموستان، والبيان أحـسن،       )٩(»ومنهم من يسِمع إليك   «

  .)١٠()اول وجوبوهذا اإلدغام على خالف أصله؛ لقلب الثاني إلى األ
ا ًر القراءة بهذه األلفاظ، وإنما يذكرها عرضـّكان في بعض األحيان ال يصد -٣

 )١٢(»وويتُ«: ومن ذلك قوله تعالى   : (، من ذلك قوله   )١١(فـي أثنـاء شـرحه

                                                 

  .٦٣: اإلقناع في القراءات السبع، و٤٤: التيسير في القراءات السبع:  ينظر)١(
  .٢/١٠١٨:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٩١٩، ٢/٧٦٧/ ٤٩٥، ١/١٩٢: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  .١/٢٧٣: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .٥٢٩، ١/٤٧٤: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .١٠٣٩، ١٠٣٨، ١٠٢٤، ٩٣١، ٧٩٥، ٢/٧٩٣: المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .٢/١٠٣٧: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
، ولـم   ٣٥٣:  لم أعثر على هذه القراءة في كتب القراءات وإنما ذكرها الجاربردي فـي شـرحه               )٨(

  .ينسبها إلى قارئها، ويبدو أن اليزدي أخذها منه من دون تحقيق
  .١٦من اآلية : ، سورة محمد٢٥من اآلية :  سورة األنعام)٩(
  .٢/١٠٣٨:  شرح الشافية لليزدي)١٠(
  . وغيرها٧٢٢، ٧٢٠، ٢/٧١٣، ٥٧٢، ٥٣٣، ٤٩٠، ٤٧١، ١/١٨٦: فسهالمصدر ن:  ينظر)١١(
إتحـاف فـضالء    : ينظر. ، وهي قراءة أبي جعفر وحمزة واقفا      ٥١من اآلية   :  سورة األحزاب  )١٢(

  .٧/٣٠٣: ، ومعجم القراءات٢٥٧: ، والبدور الزاهرة٧٦: البشر

 



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa �١٣٥�

 والعـين همـزة     )١(»ِرييـا «ا من اإليواء، بمعنى اإلنزال، ومثل       مخففً
إجـراء العـارض   : أحـدهما : فخففت، وجاء فيه اإلدغام، وفيه قوالن    

رِويـتْ ألـوانهم    «منع همزه، وأخذه مـن      : مجرى األصيل، والثاني  
يريد أن يبين أن هذا من الـصور        . )٢()نتس وح تْ، إذا ابتلَّ  »وجلودهم

 مـن   بدالًفيه  المستثناة من وجوب اإلدغام، وهو ما يكون أحد المثلين          
فيـه؛ لعـدم    الهمزة المخففة، وال يكون إال الواو أو الياء، وال إدغـام            

: أويتـه، أي : من اإليواء، يقال» تووي«األصالة، ولزيادة التغيير نحو    
وهو المنظر الحسن، إذا  خففـت همزتهـا،         » رييا«أنزلته، وكذا نحو    

وقد ذكر اليزدي أنه قد جاء اإلدغام فيه وكالمه هذا يوهم أنه قد جـاء               
ه تعـالى   ا اإلدغام في قول   فقط، وليس كذلك، بل جاء أيض     » يياِر«في  
�I��H��G��F�)٣( و ،�Q��P��O�)إذ كان حمزة يقف على      )٤ ،
  .)٥(بواو مشددة» يهؤوتُ«و» ويْؤتُ«

كــان فــي أحيــان قليلــة يــصف القــراءة بالــشذوذ والــضعف، أو بأنهــا جــاءت  -٤
 ولعـه ؛ ولعل السبب فـي ذلـك        )٧(، أو بالنـدرة)٦(علـى المـذهب األقـل

                                                 

: ينظـر . د وجوه الوقف عنده   هي قراءة حمزة في أح    » رييا«، وقراءة   ٧٤من اآلية   :  سورة مريم  )١(
  .٥/٣٨٩: ، ومعجم القراءات٩٠: ، وإتحاف فضالء البشر١/٣٩٣: النشر في القراءات العشر

  .٢/٩٦٨:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٥١من اآلية :  سورة األحزاب)٣(
  .١٣اآلية :  سورة المعارج)٤(
  .٥٥٦: ، وإتحاف فضالء البشر٥٣: العنوان في القراءات السبع:  ينظر)٥(
  .٢/٧٧٨:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٦(
  .٢/١٠٤٤: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
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 على الـشذوذ،    )١(»يشمعا«وجاء الهمز في    : (قياس، من ذلك قوله   بال
، واليزدي في حكمه هـذا      )٢()وهو ضعيف لم يثبت في القراءات السبع      

قد سلك الطريق نفسه الذي سلكه النحاة من قبل في نقدهم لهذه القراءة،      
وهذه القـراءة وإن كانـت شـاذة        . )٣(فنعتوها بالرداءة والغلط واللحن   

ـ          د تـشبه   خارجة عن القياس مأخوذة عن الفصحاء الثقات والعرب ق
األصلي بالزائد؛ لكونه على صورته، وقد سمع هذا عنهم في مصائب           

فوجب قبول ما نقلوه إلينا وال      : (قال أبو حيان  . وصحائف وما أشبههما  
  .)٤()مباالة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا

ــالقراءات الــشاذة، إال أنــه لــم  -٥ كــان اليــزدي يستــشهد فــي بعــض المواضــع ب
، من ذلك استشهاده )٥(م ينص على أنها قراءة شاذةيعزها إلى أصحابها، ول

، )٦(��c��b : لآليتـين  ة شـاذ  ةعلى إبدال الهمزة من األلف بقراء     

�Ö��Õ�)ومن الجائز غير المطرد إبدالها من األلف، في        : (، فقال )٧
دَأبة، وشأبة في دابة وشابة، كأنهم أرادوا الهروب مـن التقـاء            : نحو

                                                 

بـالهمز هـي    » معائش«، وقراءة   ٢٠من اآلية   : ، وسورة الحجر  ١٠من اآلية   :  سورة األعراف  )١(
مختـصر ابـن    : قراءة األعرج وزيد بن علي واألعمش وخارجة عن نافع وابن عامر، ينظـر            

  .٥/١٥: ، والبحر المحيط٤٢: خالويه
  .٢/٨٦٢:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٢/٣٢١: ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج١/١٢١: ، والمقتضب١٨٩: معاني القرآن لألخفش:  ينظر)٣(
  .٥/١٥:  البحر المحيط)٤(
  .١٠٣٩، ٢/٧٦٧، ١/١٩٢:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٥(
بإبدال الهمزة من األلف هي قراءة أيوب السختياني،        » وال الضألِّين «، وقراءة   ٧من اآلية   :  سورة الفاتحة  )٦(

  .١/٤٧: ، والنشر في القراءات العشر١/٤٦: ، والمحتسب١: مختصر ابن خالويه: ينظر
: ، هي قراءة الحسن وعمرو بن عبيد، ينظـر        »وال جأن «، وقراءة   ٣٩من اآلية   :  سورة الرحمن  )٧(

  .١/٥٢: محيط، والبحر ال٢/٣٠٥: ، والمحتسب١٥٠: مختصر ابن خالويه
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، وفـي موضـع     )١()»وال جَأن «،  »لِّين َأـوال الض «الساكنين، وقرئ   
وقد قرئ من الـشواذ قولـه       : (واحد نص على أنها من الشواذ، كقوله      

بضم الميم والـراء وكـسر الـدال        » مردفين«: )٢(��Kتعالى  
استدبر، فقلبـت التـاء     : وتشديدها، واألصل مرتَِدِفين من ارتَدف، أي     

ر الراء أو فتحها علـى الـوجهين،        داالً، فأدغمت، فصار مِردفين بكس    
٤()قراءة ألهل مكة(ثم عقب بعد ذلك بأنها . )٣()ا للميمفضمت إتباع(.  

أنـــه فـــي بعـــض المواضـــع كـــان يستـــشهد بأبيـــات مـــن الـــشعر تأييـــدا للقـــراءة  -٦
واعلم أن مما جاء    : (، ومن ذلك قوله في باب تخفيف الهمزة       )٥(القرآنيـة

 همزة االستفهام أن تقحم بينهما      في صورة المتحركتين إذا كانت األولى     
ألف، ثم منهم من يخفف الثانية بعد اإلقحام، ومـنهم مـن ال يخفـف،        

، ومـن ذلـك قـول ذي        )٧( باإلقحام والتخفيف  )٦(��Fوقرئ  
  : )٨(الرمة

                                                 

  .٢/٩٣١:  شرح الشافية لليزدي)١(
مختـصر ابـن    : نقلها الخليل عن أهل مكة، ينظر     » مردفين«، وقراءة   ٩من اآلية   :  سورة األنفال  )٢(

  .٤٩: خالويه
  .١٠٣٨، ٢/١٠٣٧:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٢/١٠٣٨:  المصدر نفسه)٤(
  .٢/٧٦٨، ٥٢٩، ١/٤٧٥:  المصدر نفسه: ينظر)٥(
  .٦من اآلية : ورة البقرة س)٦(
.  قرأ قالون وأبو عمرو وهشام وأبو جعفر واليزدي بتسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألـف بينهمـا                )٧(

  .٢٠: ، والبدور الزاهرة١٦٩: ، وإتحاف فضالء البشر١٦٩: اإلقناع في القراءات السبع: ينظر
: ، والكتـاب  ٢٣٢: حـو للخليـل   الجمل في الن  : ، وينظر ٧٦٧:  البيت لذي الرمة وهو في ديوانه      )٨(

  .٢٩٩: ، والمفصل٣/٥٥١
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َيــــــا ظبيــــــة َف َ ِالوعــــــساءَ ٍ بــــــين جالجــــــل َ ِ ُ ََ  
  

َوبــــــــــــين النقــــــــــــا  َ ِأنــــــــــــت أم أم ســــــــــــالمآََ ِ ُ َ َِ  
  

  : )١(وأنشد أبو زيد
حـــــزق ُ ـــــدوا فكاهـــــة ُ ً إذا مـــــا القـــــوم أب َ َ ُ َ َْ ُ ْ ََ َ ِ  

  

ـــــــــردا ـــــــــون أم ق ـــــــــاه يـعنـ َتـفكـــــــــر آإي ُ ُْ ِ ْ َ ْ َْ ِ َ  َ َ()٢(.  
  

أنه كان ينظر إلى القراء على أنهم مشاركون النحويين فـي تـصحيح         -٧
اللغة، فال يكون إجماع النحويين حجة دونهم، ولذا نراه يعترض على           

تحركت وتحـرك مـا     النحاة في دعوى وجوب قلب الهمزة الثانية إذا         
دعوى الوجوب في بعض الصور ليـست بـصحيحة؛         : (قبلها، إذ قال  

مـن القـراء    » أئمـة «ألنه قد صح جعلها بين بين وتحقيقها في نحو          
     ا لما جاء في المتواتر، وإن قدر عدم        الكوفيين، ولو لم يكن ذلك فصيح

  .)٣()التواتر فمجيئه في اآلحاد الثقات كاف في تصحيح اللغة
�bîãbqM@sí‡¨a@ @

الخَبر يأِتي علَـى القَِليـِل     : والحِديثُ. الجديد من األشياءِ  : (اللغةالحديث في   
  .)٤()والكَِثيِر، والجمع َأحاِديث، كَقَِطيٍع وَأقَاِطيع، وهو شاذٌّ على غَيِر ِقياٍس

 قوالً له أو فعـالً أو       �ما أضيف إلى النبي     : ( هو ثينّاصـطالح المحـدوفي  
٥() صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمناما أوتقرير(.  

                                                 

، وبـال نـسبة فـي       ٤/٣٤٩:  البيت لجامع بن عمرو بن مرخية الكالبي في شرح شواهد الشافية           )١(
  .٢٩٩: ، والمفصل٢/٣٥٤: ، وسر صناعة اإلعراب٢٣٢: الجمل في النحو للخليل

  .٢/٧٩٥:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٢/٧٨٩:  المصدر نفسه)٣(
  .٥/٢٠٨: »حدث«تاج العروس : ، وينظر٢/١٣٣: »حدث«لسان العرب  )٤(
  .٦١: الغاية في شرح الهداية: ، وينظر١/٢٢:  فتح المغيث)٥(
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وهناك من علماء الحديث من وسع التعريف فأدخل فيه ما كان من أقـوال              
  .)٢(، وعلى هذا يكون الحديث مرادفا للخبر)١(الصحابة والتابعين وأفعالهم

 ابن حجر العسقالني أن يتلمس تعليالً وراء تخصيص مـا           اموقد حاول اإلم  
وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ ألنه      : (فقال» الحديث« بهذا اللفظ    � النبي   أضيف إلى 

  .)٣()قديم
ا، ا، وأحسنهم بيانً   كان أفصح العرب لسانً    �ومما ال شك فيه أن رسول اهللا        

ا، وأبينهم لهجة، وأقومهم حجـة، وأعـرفهم بمواقـع          ا، وأسدهم لفظً  وأعذبهم نطقً 
أنا أفصح العرب   : ( أنه قال  �وي عنه   الخطاب، وأهداهم إلى طرق الصواب، إذ ر      

وليس في العرب قاطبة من جمع اهللا فيه هـذه الـصفات،             (،)٤()بيد أني من قريش   
وأعطاه الخالص منها، وخصه بجملتها، وأسلس له مآخذها، وأخلص لـه أسـبابها             

 فهو اصطنعه لوحيه، ونـصبه لبيانـه، وخـصه بكتابـه، واصـطفاه              �كالنبي  
  .)٥()لرسالته

صل أنبع ثَر من منابع اللغة، ورافد من روافدها التي تَغْنَى بها، و           والحديث م 
من أصولها، غير أن علماء العربية األوائل كان احتجاجهم به على قلة في علمـي               

، وقلدهم من جاء بعدهم من المتأخرين سوى ابن مالـك ومـن             )٦(الصرف والنحو 
عتماد عليه فـي اسـتنباط       من االحتجاج بالحديث، واال    واكثرفقد أ سار على نهجه    

  . قواعد نحوية وصرفية جديدة استدركها على من تقدمه من النحاة

                                                 

  .٣٣: ، ومقدمة في أصول الحديث١/٢٩: تدريب الراوي:  ينظر)١(
  ).الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث: (٣٥:  جاء في نزهة النظر البن حجر)٢(
  .١/١٩٣: لباري فتح ا)٣(
، ١/١٤١: ، والفائق في غريب الحديث    ١/١٤٠: غريب الحديث ألبي عبيد   :  ينظر هذا الحديث في    )٤(

  .١/٢٢٨: ، وكشف الخفاء١/١٧١: والنهاية في غريب الحديث واألثر
  .٢/١٨٨:  تاريخ آداب العرب)٥(
  . أما علوم العربية األخرى فقد أكثروا من االستشهاد به)٦(
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وظل النحاة األوائل من واضعي علم النحو والمتأخرين عنهم صامتين عـن    
الخوض في حكم االحتجاج بالحديث حتى جاء ابن الضائع وتلميـذه أبـو حيـان               

 ومن ثَم انقسم علماء العربية في مسألة      األندلسي اللذان لفتا انتباه العلماء من بعدهما      
  : االحتجاج بالحديث على ثالثة مذاهب، هي

  : اًمذهب المانعين مطلق -١
            وعلى رأسهم أبو الحسن بن الضائع، وتلميذه أبو حيان األندلسي؛ وذلك ألن

لم يحتجوا بشيء منه، وأن الرواة      » البصرة والكوفة «النحاة األوائل من الِمصرين     
ا من رواة الحديث كانوا غير عرب بالطبع، فوقع          النقل بالمعنى، وأن كثير    جوزوا

  .)١(اللحن في نقلهم
 حتى نـال إعجـاب      )٢(وقد رد هذا المذهب الذي ذهبوا إليه البدر الدماميني        

  .)٣()فإنّه قد أجاد في الرد! وهللا دره: (البغدادي، فأثنى عليه في هذا الشأن فقال
  :اًمذهب المجوزين مطلق -٢

، وابـن هـشام     )٤(وعلى رأسهم ابن مالك، ورضي الـدين االسـتراباذي        
  .)٥(األنصاري، والبدر الدماميني، واألشموني، والبغدادي، وغيرهم كثير

كان أمـة فـي     : (وقد لخص السيوطي مذهب ابن مالك في االحتجاج فقال        
 عـدل   االطالع على الحديث، فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد            

  .)٦()إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب

                                                 

  .١١، ١/١٠: ، وخزانة األدب للبغدادي٣٢-٢٩: قتراحاال:  ينظر)١(
  .٩-٧: ، واالستدالل باألحاديث النبوية الشريفة١/١٤: خزانة األدب للبغدادي:  ينظر)٢(
  .١/١٤:  خزانة األدب)٣(
هــ شـرحه    ٦٨٣ سنة   نحووتوسع االسترابادي، الذي كتب     : (٢٣٦العربية  :  قال يوهان فك في    )٤(

. حاجب، في صحة االستشهاد في أمور اللغة أيضا حتـى بأهـل البيـت             على متن الكافية البن ال    
  ).وبهذا طرأ على طبيعة العربية تحول حاسم

  .٣٤٣-٣٣٨: وأثره في الدراسات اللغوية والنحويةالشريف الحديث النبوي :  ينظر)٥(
  .١/١٣٤:  بغية الوعاة)٦(
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  :مذهب المتوسطين -٣
ا بين المانعين والمجـوزين،     ا وسطً اتخذ أصحاب هذا المذهب ألنفسهم موقفً     

وقد تزعم هذا المذهب اإلمام أبو الحسن الشاطبي، الذي قسم األحاديـث الـشريفة              
  : على قسمين

من دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد مـن أهـل            قسم يعتني ناقله بمعناه     
اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كاألحاديث التي قصد بهـا             

، ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حجر، فهذا يصح االستشهاد به           �بيان فصاحته   
فاظه وما  ، وهكذا يفرق الشاطبي بين ما اعتنى الرواة بأل        )١(في أحكام اللسان العربي   

  . فهو ال يطرح األحاديث جملة، كما ال يقبلها جملة، بل يفرق بينها. روي بالمعنى
وقد استثمر رأي الشاطبي هذا من الباحثين المحدثين الشيخ محمد الخـضر            
حسين بعد جوالت له مع المانعين والمجوزين، وارتأى أن يستشهد بـأنواع مـن              

، ثم قـرر مجمـع      )٢(حتجاج به في اللغة   األحاديث التي ال ينبغي االختالف في اال      
اللغة العربية بالقاهرة بعد مناقشته للمسألة واستفادته مما قدمه الشيخ محمد الخضر            

  : حسين جواز االحتجاج ببعض األحاديث في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي
ال يحتج في العربية بحديث ال يوجد في الكتب المدونة فـي الـصدر               -١

  . ح الستة فما قبلهااألول، كالكتب الصحا
 : يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآلتي -٢

  . األحاديث المتواترة المشهورة-أ
  . األحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات-ب
  . األحاديث التي تعد من جوامع الكلم-ج
  .� كتب النبي -د

                                                 

  .٤٠٣، ٣/٤٠٢: المقاصد الشافية:  ينظر)١(
 فما بعدها، ومجلة مجمع اللغـة العربيـة الملكـي           -١٦٦:  العربية وتاريخها  دراسات في :  ينظر )٢(

  .٢١٠-٣/١٩٧: بالقاهرة
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  . كل قوم بلغتهم كان يخاطب� األحاديث المروية لبيان أنه -هـ
 األحاديث التي عرف من حال رواتها أنهـم ال يجيـزون روايـة      -و

القاسم بن محمد ورجاء بن حيـوة وابـن         : الحديث بالمعنى، مثل  
  .سيرين

  .)١( األحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة-ز
وكان لهذا القرار صداه، فقد تتابعت جهود المحدثين على تأييد االحتجـاج            

ا واجب االعتمـاد    لحديث النبوي، وجعله مصدرا من مصادر االستشهاد، وأساس       با
  .)٢(عليه في الدراسات اللغوية والنحوية

 نسب إلى األقدمين رفض االستشهاد بالحـديث كـان          نويمكن القول إن م   
اواهم  ل ابن الضائع وأبا حيان تبعة شيوع هذه القضية الخاطئة، فهمـا            ، ونحن نحم

ا ونادى بها، وعنهما أخذها من جاءوا بعدهما، يعيـدون الكـالم            أول من روج له   
أبـو  : ، وممن استشهد بالحديث مـن النحـاة       )٣(نفسه ويكررونه من دون تمحيص    

عمرو بن العالء، والخليل، وسيبويه، والفراء، والمبرد، والزجاجي، وأبـو علـي            
، بـل   )٤(رالفارسي، وابن جني، والزمخشري، وأبو البركات األنباري وغيرهم كثي        

قال ابن الطيـب    . إن ابن الضائع وأبا حيان استشهدا بالحديث الشريف في كتبهما         

                                                 

ـ         (٣٠٤-٣/٢٩٧: مجلة اللسان العربي  :  ينظر القرار في   )١( امجمع اللغة العربية فـي ثالثـين عام 
، ومجموعة القرارات العلمية في خمـسين عامـا         )، مجموعة القرارات العلمية   م١٩٦٢-١٩٣٢
  .٥: م١٩٨٤-١٩٣٤

  .٤٥٢-٤٤٤: الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية:  ينظر)٢(
وكانوا ال يحتجون بالحـديث النبـوي وال   : (١٩:  قال الدكتور شوقي ضيف في المدارس النحوية  )٣(

  ).وتبعهم نحاة الكوفة... يتخذونه إماما لشواهدهم وأمثلتهم؛ ألنه مروي بالمعنى
 فما بعدها، والحديث النبوي الشريف وأثره في        -٤٢:  موقف النحاة من االحتجاج بالحديث     : ينظر )٤(

  .٣٢٠-٣١٣: الدراسات اللغوية والنحوية
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بل رأيت االستشهاد بالحديث في كالم أبي حيان نفسه مرات والسيما في            : (الفاسي
  .)١()مسائل الصرف

وعلـى هـذا   : (وهذا ما أكدته فيما بعد الدكتورة خديجة الحديثي، إذ قالـت     
 فيما ذهبوا إليه من أن      -قدماء ومحدثين –لف الباحثين جميعا    فإنني أستطيع أن أخا   

ا؛ ألنه قد ثبت لي أنه ال يرد على ابـن           أبا حيان كان يمنع االحتجاج بالحديث مطلقً      
... مالك وال على غيره ممن احتجوا بالحديث إن كان الحديث مما صح عنده وقبله             

 يسبق أن قال بهـا أحـد        وقد يحتج هو بأحاديث يبني عليها آراء أو استعماالت لم         
  .)٢(...)قبله

أما موقف اليزدي منه، فيبدو أنه قد استشهد بنحو عشرة أحاديـث، وهـي              
 علـى   -مع قلتها –نسبة قليلة إذا ما قيست بشواهده القرآنية والشعرية، ولكنها تدل           

   حديث النبي    أن اليزدي كان ي عد�  ا من مصادر االحتجاج فـي       وصحابته مصدر
  .علم الصرف

م يتبع طريقة واحدة في إيراد الحديث، فتارة يصرح بأنه حديث، ومـن             ول
وجـاء فـي    : (، وقوله )٣(...)ومنه الحديث عن عائشة رضي اهللا عنها      : (ذلك قوله 

، »الحـديث «بدال من كلمة    » الخبر«وتارة يستعمل كلمة    . )٤(...)حديث أبي ذؤيب  
ارة يـستعمل عبـارات     وت. )٦()وجاء في الخبر  (،  )٥()ومنه الخبر : (ومن ذلك قوله  

وروى النمـر   : (، ، ومثله  )٧()ومثله ما روي عنه عليه السالم     : (أخرى، نحو قوله  

                                                 

  .٤٠: البحث اللغوي عند العرب: ، نقالً عن١٦ورقة : فظح شرح كفاية المت)١(
  .٤٢٧:  موقف النحاة من االحتجاج بالحديث)٢(
  .١/١٩٥:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٢/٩٥٠:  المصدر نفسه)٤(
  .١/٢٢٦:  المصدر نفسه)٥(
  .١/٤٥٥:  المصدر نفسه)٦(
  .١/٥٠١:  المصدر نفسه)٧(
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ومنـه قـال أميـر    (، أو )٢(...)�وقال النبي (، أو )١()�بن تولب عن رسول اهللا  
  .)٣()�المؤمنين عمر 

  : ومن المسائل التي احتج فيها بالحديث في شرحه
كـارمني  : ، نحوبـاب المغالبـةفـي  بـضم مـضارعه» َلَعـَفـ«اختصاص بـاب  -١

ومنه الحديث عن عائـشة     : (، إذ قال  غلبته بالكرم : فكرمتُه أكرمه؛ أي  
: )٤( فـي سـفر قالـت      �رضي اهللا عنها أنها كانت مع رسـول اهللا          

: قـال . فسابقته فسبقته على ِرجلَي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني        «
في االستشهاد  اليزدي أحد من الشراح      ولم يسبق    .)٥()»هذه بتلك السبقَة  

  . المسألة بهذا الحديثعلى هذه
َانـفعل«اختصاص  -٢ َ ، أي أن هذا الباب مختص بما يتعلق بالعالج والتـأثير» ْ

  بالصورة ويكون محسوسا عن األثر الظاهر؛ فلهـذا  ا، ال معقوالً مجرد
:  ذلـك  قال اليزدي وهو يتحدث عن    . عِلمتُ المسألة فانْعلَمتْ  : ال يقال 

فالن منقطع إلى اهللا، وانكشفت لي حقيقة المسالة؛        : قد يقال : فإن قلت (
٦()أنا عند المنكسر قلوبهم   : (ا إلى المعنى والباطن، ومنه الخبر     مشار( ،

 ولم يسبق اليزدي أحـد      .)٧()وال شك أن مثل ذلك من األمور المعنوية       
 .ابهذا الخبر أيضفي االستشهاد من الشراح 

                                                 

  .٢/٩٤٣:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢/٩٩٠:  المصدر نفسه)٢(
  .١/٥٨٧:  المصدر نفسه)٣(
  .١٠/٣١: ، والبيهقي في السنن الكبرى٣/٢٩:  أخرجه أبو داود في سننه)٤(
  .١٩٦-١/١٩٥: افية لليزدي شرح الش)٥(
، ١٦٩: المقاصـد الحـسنة للـسخاوي     : ، ولم يسنده، وينظر   ٦٣:  ذكره الغزالي في بداية الهداية     )٦(

  .١/٢٣٠: ، وكشف الخفاء للعجلوني١١٨: واألسرار المرفوعة للقاري
  .١/٢٢٦:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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ْفعـل«مـشبهة علـى وزن مجيء الصفة ال -٣ َفعـل«مـن بـاب » ِ ، قال اليـزدي  »َِ
أي خاٍل من صِفر يصفَر،     : وِصفْر: (ا عن أوزان الصفة المشبهة    متحدثً

إن أصفر البيوت من الخير البيتُ الصفْر من كتـاب          : ()١(ومنه الخبر 
وقد سبق اليزدي الجاربردي إلى االحتجاج بهذا الحديث فـي          . )٢()اهللا

 .)٣( نفسهالموضع
ْفـعــالء«جمــع  -٤ َأفـعــل«» َ ْ ــه صــفة اســتعملت كاألســماء» َ ــاء؛ ألن ــاأللف والت ، ب

لما أجري مجرى األسماء قطع النظر عن كونه صـفة فجمـع            : (قال
صـحراوات قـالوا فـي      : جمع األسماء، فكما أنهم قالوا في صحراء      

ـ     «: جاء في الخبـر   . خَضراوات: خضراء اوات رضلـيس فـي الخَ
وكـان أول   . )٥()ا اخضرتْ له األرض من النبات     ، وهي م  )٤(»صدقة

، ثم من جـاءوا مـن بعـده كـابن           )٦(من احتج به من النحاة المبرد     
ــشاذ ــشري)٧(باب ــاربردي)٨(، والزمخ ــدين )٩(، والج ــام ال ، ونظ

 .، رووه بالرواية نفسها وعللوه بالتعليل نفسه)١٠(النيسابوري

                                                 

:  في النهاية في غريب الحديث واألثر      ، وابن األثير  ٣/٣٠٩:  أخرجه الطبراني في مسند الشاميين     )١(
  .»إن« بهذا اللفظ من دون ٣/٦٣

  .١/٢٣٦:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٦٠: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٣(
، والـسنن الكبـرى     ٤٧٩،  ٢/٤٧٦: ، سنن الـدارقطني   ٢/٣٧٢:  ورد في مصنف ابن أبي شيبة      )٤(

  .١/٨١٩: ، وكشف األستار للهيثمي٤/٢١٨: للبيهقي
  .١/٤٥٥:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  .٢/٢١٨: ، والمقتضب١٩٣، ٩٤: موقف النحاة من االحتجاج بالحديث:  ينظر)٦(
  .١/١١٣: شرح المقدمة المحسبة:  ينظر)٧(
  .١٧٠: المفصل:  ينظر)٨(
  .١٤٦: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٩(
  .١٤٦: شرح الشافية للنظام:  ينظر)١٠(
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التــــي تبــــدل منهــــا  والحــــروف -لغــــة-ا ً التعريــــف ميمــــ»أل«» الم«إبــــدال  -٥
أمـا المـيم    : (، قال اليزدي وهو يتحدث عن حرف التعريف       »المـيم«

ففرع الالم يجري فيه الخالف المذكور، ومثله ما روي عنـه عليـه             
 يعني  ،)١(»ِرفَس في ام  يامِص ام رِبليس من ام  «: الصالة والسالم أنه قال   

 واحـتج   .)٢()، وهو من لغة طيـئ     »ليس من البر الصيام في السفر     «
: ، قـال  »إبدال الميم من الم التعريـف     «: بالحديث نفسه في موضوع   

  : )٤(قال. )٣(وكذا تبدل على ضعف من الم التعريف، وهو لغة طيئ(

ِذاك خليلـــــــــــــــــــــــي وذو يـعـــــــــــــــــــــــاتبني  ُِ َ ُ ُ ََ ِ ِْ َ َ  
  

ــــــــــي بامــــــــــسهم وامــــــــــسلمه  ْيـرمــــــــــي ورائ َ َ َِ َ َْ ِْ ْ ِ ِ َ ِ ْ َ  
  

النمر بن تولب عن رسـول      والسِلمةُ واحدة السالم، وهي الحجارة، وروى       
وأول . )٥()»ِرفَس في ام  يامِص ام رِبليس من ام  «: إنه لم يرو غير هذا    : ، وقيل �اهللا  

، وصـدر   )٧(، وتبعه من بعد ذلك الزمخشري     )٦(من استشهد به من النحاة ابن جني      
                                                 

، عن كعب بن عاصم     ١٩/١٧٢: ، والطبراني في المعجم الكبير    ٣٩/٨٤:  أخرجه أحمد في مسنده    )١(
  .٣/١٦١: مجمع الزوائد للهيثمي: األشعري، وينظر

  .١/٥٠١:  شرح الشافية لليزدي)٢(
ومن  (٣١١: ا، وقال أيض  )وأهل اليمن يجعلون مكانها الميم     (٢٧٩:  قال الزمخشري في المفصل    )٣(

 يـئ وفي لغة حمير ونفر مـن ط       (٢/١٢٢: ي شرح الكافية  وقال الرضي ف  ). الالم في لغة طيئ   
  ). إبدال الميم من الم التعريف

: ، والهمـع  ١٤٠: ، والجنـى الـداني    ٢٧٩: المفصل:  البيت لبجير بن عنَمة الطائي الجاهلي في       )٤(
  : والبيت مركب من بيتين، وهما. ٤/٤٥٢: ، وشرح شواهد الشافية١/٣٠٨

َوإن م  ِوالي ذو يـعاتـَِ َ ُ َال إحنة عنده وال جرم*** ُِبني ْ َِ ُ ََ ْ ِ ٌ   ْهـــْ
ٍيـنصرني منك غير معتذر  ِ َ ْ ُ ََ َ ْ ِْ ُِ ْيـرمي ورائي بامسهم وامسلمه *** ُ َ َ َِ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ْ َ  

  .٢/٩٤٣:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  .٢/٩٧: سر صناعة اإلعراب:  ينظر)٦(
  .٣١١: المفصل:  ينظر)٧(
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، وغيرهم  )٤(، وابن مالك  )٣(، وابن عصفور  )٢(، وابن يعيش  )١(األفاضل الخوارزمي 
 .)٥(اةمن النح

، أورد اليزدي وهو يتحدث عـن حـرف         الضاد مـن خـواص لغـة العـرب -٦
أنا أفصح مـن    «: �قال النبي   : (االضاد بأنَّه من خواص العرب حديثً     

، وهذا الحديث مسبوق إليـه؛      )٧()، يعني أفصح العرب   )٦(»تكلم بالضاد 
 .)٨(ألن الجاربردي استشهد به في الموضع نفسه

معـد«كـون  -٧ َ  فـعـال-وهـو اسـم قبيلـة-» َ َ : �، بقول أمير المؤمنين عمـر   َ
تشبهوا بهم، وكانوا أهل قَشٍَف وِغلٍَظ      : (؛ أي )٩(»واددعمتَوا و نُِشوشَاخْ«

، فالزائد التكرير ال المـيم،      »تَمفْعَل«، ال   »تَفَعلََل«في المعاش، ووزنه    
  .)١٠()وإن كثرت زيادتها في األول

: ، فقالوتركيبها واسـتعمالها» ْهَلَهيـَح« ، تحدث اليزدي عن»ْهَلَهيـَح«ماهية  -٨
حيهـَل  : ، يقـال  »هْل«مبني على الفتح، و   » حي« مركب من    هلَهيحو(

                                                 

  .٤/١٦٦: التخمير:  ينظر)١(
  .٩/٢٠: المفصلشرح :  ينظر)٢(
  .١/٣٩٤: الممتع:  ينظر)٣(
  .٩٧: ، وشرح عمدة الحافظ١/١٦٤: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٤(
  .١/٣٠٨: ، والهمع١/١٠٥: ، ومغني اللبيب٣/٢١٦: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٥(
الآللـي  :  معناه صحيح، ولكن ال أصل له، وهذا ما قاله ابن كثير وغيره مـن الحفـاظ، ينظـر                  )٦(

، ٥٦: ، والدرر المنتثرة للـسيوطي    ١٦٧: ، والمقاصد الحسنة للسخاوي   ١٦٠: لمنثورة للزركشي ا
  .١/٢٢٨: ، وكشف الخفاء للعجلوني١١٧، ١١٦: واألسرار المرفوعة للقاري

  .٢/٩٩٠:  شرح الشافية لليزدي)٧(
  .٣٣٨: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٨(
، وابـن   ٣/٣٢٥: ، وأبو عبيد في غريب الحديث     ٥/٣٣٨:  رواه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار      )٩(

  .٢٦٧: ، والسخاوي في المقاصد الحسنة٤/٣٤١: األثير في النهاية في غريب الحديث واألثر
  .١/٥٨٧:  شرح الشافية لليزدي)١٠(
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إذا : (حيهالً بالتنوين، وفـي الحـديث  : ائته بالعجل، ويقال: الثريد، أي 
   رمالً ِبعهيأسرع بعمر في الذكر، وحيهال     :  أي ،)١(»ذكر الصالحون فَح

 بأنـه   صرحوأول من احتج به من النحاة المبرد، لكن لم ي         . )٢()لفباأل
، »حيهَل«ومن هذه الحروف    : (ا منه، إذ قال   ، وإنما ذكر جزء   )٣(حديث

    فإنما هي اسمان جعال اسم هـَل  «فأجودهـا   : ، وفيه أقاويـل   اا واحديح
 .)٤(...)فجعلت األلف لبيان الحركة» حيهال«: ، فإذا وقفت قلت»بعمر

 -أي الهـاء –وتبدل : (قال اليزدي: »هـا«االسـتفهامية » مـا«إبدال ألـف  -٩
وجاء فـي   ... َأنَه، وحيهلَه، وما لالستفهام   : من األلف على الشذوذ في    

قدمت المدينة وألهلها ضجيج بالبكاء كـضجيج       : ()٥(حديث أبي ذؤيب  
. )٦()�هلـك رسـول اهللا      : مه؟ فقيـل  : الحجيج أهلُّوا باإلحرام، فقلت   

 .)٧(والزمخشري هو أول من احتج بهذا الحديث من النحاة
وهو يتحدث عن الخالف في     –قال اليزدي    :اشـتقاق إنـسان مـن النـسيان -١٠

إنما سـمي   «: �روي أنه قال ابن عباس      : فإن قيل : (-اشتقاق إنسان 

                                                 

 هو من كالم عبد اهللا بن مسعود في امتداح عمر رضي اهللا عنهما، أخرجه اإلمـام أحمـد فـي                     )١(
: ، والطبراني في المعجـم الكبيـر      ٣٣٥،  ٣٣١،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٦٨،  ١/١٦٣: فضائل الصحابة 

: مجمع الزوائد للهيثمي  : ، وينظر ٣/١٠٠: ، والحاكم في المستدرك   ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٣،  ٩/١٦٢
  .١/١٠٠: ، وكشف الخفاء للعجلوني٩/٦٧

  .٢/٩٥٠:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١٣٣: المفصل: ينظر.  الزمخشري أول من احتج به من النحاة وصرح بأنه حديث وذكره كامالً)٣(
  .٣/٢٠٥:  المقتضب)٤(
، ٥/٢٨٨٥: ، ومعرفة الصحابة ألبي نعيم    ٨٥٥:  ورد هذا الحديث في معرفة الصحابة البن منده        )٥(

  .٧/١١١: ، واإلصابة البن حجر٥٤، ١٧/٥٣: وتاريخ دمشق البن عساكر
  .٢/٩٥٠:  شرح الشافية لليزدي)٦(
  .١٢٨-١٢٧: ، والمفصل١٦٢-١٦١: حتجاج بالحديثموقف النحاة من اال:  ينظر)٧(
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أما حديث ابن عباس فـال نـسلم        : ، قلنا )١(»يِسنَ ألنه عهد إليه فَ    اإنسانً
  . )٢(...)بثبوته

 �والذي يبدو لي من األحاديث التي احتج بها أنه احتج بحديث الرسـول               
وبكالم الصحابة رضي اهللا عنهم على السواء في المسائل الصرفية التي يتناولهـا             
في أثناء شرحه للشافية، وكان أكثر هذه األحاديث قد سبقه النحاة فـي االحتجـاج               

  .يسبقه بهما أحدبها، غير أن هناك حديثين احتج بهما من غير أن 
brÛbqMl‹ÈÛa@âý×@Z@ @

ويراد به كالم القبائل العربية الموثوق بفصاحتها وصفاء لغتها من منثـور            
 وفي زمنه وبعده إلى زمن فـسدت األلـسنة بـدخول            �ومنظوم قبل بعثة النبي     

  .)٣(األعاجم وكثرة المولدين، وفشو اللحن
اعتمد عليها علمـاء    وهو المصدر الشامل لالستشهاد، وأهم العناصر التي        

اللغة بصفة رئيسة، في بناء القواعد واالحتجاج لها، لدرجة أن أبا علي الفارسـي              
  .)٤()علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب: (قال في تعريفه للنحو

وكالم العرب لم ينته إلينا بكليته، والذي جاءنا عن العرب قليل من كثيـر،              
ما انتهى إليكم مما    : (بذهاب أهله، قال أبو عمرو بن العالء      وكثير من الكالم ذهب     

اقالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافركثير وشعر ٥() لجاءكم علم(.  

                                                 

، ٨/١٣٦،  ٧/٦٧: ، والهيثمي في مجمع الزوائـد     ٢/١٤٠:  أخرجه الطبراني في المعجم الصغير     )١(
. ٥/٣٢٠: ، وتفسير ابن كثير   ٨/٢٦٨٧: ، وتفسير أبي حاتم   ٢/٣٧٨: تفسير عبد الرزاق  : وينظر

، ٢/٤١٢: ، والمـستدرك للحـاكم    ٣/٢٦٣: مصنف عبد الرزاق  : وقد روي برواية أخرى، ينظر    
  .٢/٢٥٨: واألسماء والصفات للبيهقي

  .٦١٠-١/٦٠٩:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٢٤: االقتراح:  ينظر)٣(
  .١٨١:  التكملة)٤(
  .١/٣٨٦:  الخصائص)٥(
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؛ ألنا نرى علماء اللغة     اوأحِر بهذا القول أن يكون صحيح     : (قال ابن فارس  
حقيقة ما خولف   يختلفون في كثير مما قالته العرب، فال يكاد واحد منهم يخَبر عن             

  .)١()فيه، بل يسلك طريق االحتمال واإلمكان
  :  الشعر-١
الشعر ديوان العرب، وبه حفظت األنساب، وعرفت المآثر، ومنه تعلمـت           (

اللغة، وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب اهللا جل ثناؤه، وغريب حديث رسول              
  .)٢() وحديث صحابته والتابعين�اهللا 

، إذ يكاد يكـون     ا كبير اناية فائقة، واهتموا به اهتمام    لذا أواله علماء اللغة ع    
وحده العنصر الغالب في دراسات النحاة المتقدمين والمتأخرين من بـين مـصادر       

تخصصت كلمة الشاهد فيما بعد، وأصبحت مقـصورة علـى          (، حتى   )٣(االستشهاد
،  )٤()الشعر فقط؛ لذلك نجد كتب الشواهد ال تحتوي غير الشعر وال تهتم بما عـداه              

من فضل النظم أن الشواهد ال توجد إال فيه، والحجج          : (وقد نقل عن ابن نباتة قوله     
: ال تؤخذ إال منه، أعني أن العلماء والحكماء والفقهاء والنحويين واللغويين يقولون           

قال الشاعر، وهذا كثير في الشعر، والشعر قد أتى به، فعلى هـذا الـشاعر هـو                 
  .)٥()لحجةصاحب الحجة، والشعر هو ا

    إذا : ( أنَّـه قـال    �، روي عن ابن عباس      اوهذا االهتمام بالشعر كان قديم
،  )٦()سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديـوان العـرب            

لـى طبقـات،    ع على ذلك فقد اهتم علماء األدب واللغة بالشعراء وقسموهم           زيادة

                                                 

  .٣٦:  الصاحبي في فقه اللغة)١(
  .٢١٢:  المصدر نفسه)٢(
  .١٣٨: الرواية واالستشهاد:  ينظر)٣(
  .٤٣: لغوي عند العرب البحث ال)٤(
  .١/٢٥٢:  اإلمتاع والمؤانسة)٥(
  .١/٢٤٢:  اإلتقان في علوم القرآن)٦(
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 فحول الـشعراء البـن سـالم، والـشعر          طبقات: وألفوا الكتب القيمة فيهم، منها    
والشعراء البن قتيبة، ونحوهما؛ ليجمعوا لنا من الشعر الجاهلي واإلسـالمي، مـا             
يصح أن يكون مادة للتفسير والفقه واللغة والنحو والصرف وغيرها مـن علـوم              

  .)١(العربية
 الشعراء الذين يحتج بشعرهم ويستشهد به       -رحمهم اهللا –لذلك قسم علماؤنا    

  : )٢(للغة والنحو على أربع طبقاتفي ا
الشعراء الجاهليون، وهم من عاش في الجاهلية ولم يدركوا         : الطبقة األولى 

  .اإلسالم، كامرئ القيس، واألعشى
المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم، كلبيـد،        : الطبقة الثانية 

  .وحسان
، وهم الذين كـانوا فـي       اإلسالميون: المتقدمون، ويقال لهم  : الطبقة الثالثة 

  . صدر اإلسالم كجرير، والفرزدق
المولدون، ويقال لهم المحدثون، وهم من جـاءوا بعـدهم،          : الطبقة الرابعة 

  . كبشار بن برد، وأبي نواس
    وأما الثالثة فالـصحيح صـحة       افالطبقتان األوليان يستشهد بشعرها إجماع ،

وعبـد اهللا بـن أبـي إسـحاق         االستشهاد بكالمها، وإن كان أبو عمرو بن العالء         
والحسن البصري وعبد اهللا بن شبرمة يلحنـون الفـرزدق والكميـت وذا الرمـة               
وأضرابهم، وكانوا يعدونهم من المولدين؛ ألنَّهم كانوا في عـصرهم، والمعاصـرة    

  .)٣(حجاب

                                                 

  .١٥٨، ١٠٤: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:  ينظر)١(
  .١/٨: ، وخزانة األدب للبغدادي٢/٤٨٩: المزهر:  ينظر)٢(
  .١/٦: خزانة األدب للبغدادي:  ينظر)٣(
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يستشهد بكـالم   : وأما الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقا، وقيل        
، فقد استـشهد    )٢(، وتبعه المحقق الرضي   )١(ريشواختاره الزمخ من يوثق به منهم،     

  . كل منهما بشعر المولدين
 لم تكن ثقتهم مطلقة بكل مـا سـِمع أو رِوي فـي              -رحمهم اهللا –وعلماؤنا  

لم يعاملوا الشعراء في المدة الموثقة معاملة واحدة، إذ صرح          : الطبقة الواحدة، أي  
رهم ولم يسمحوا له بدخول مجـال الدراسـة،   العلماء أنهم غير حجة، فرفضوا شع     

  : ، ومن هؤالء الشعراء)٣(وكان منهم شعراء جاهليون وإسالميون وأمويون
  : )٤(عدي بن زيد العبادي -١

كان يسكن الحيرة، ويراكن الريف فَـالن لـسانه، وسـهل           : (قال ابن سالم  
ـ    : (، وقال ابن قتيبة   )٥()منطقه، فحمل عليه شيء كثير     رون شـعره   وعلماؤنـا ال ي

  .)٦()حجة
  :)٧(أبو دؤاد اإليادي -٢

 وأبو دؤاد اإليـادي ال      ،عدي بن زيد  : عن األصمعي قال  : (قال المرزباني 
  .)٨()تروي العرب أشعارهما؛ ألن ألفاظهما ليست بنجدية

                                                 

  .١/٦٥: الكشاف:  ينظر)١(
  .٢١١، ١/٢٠٣: شرح الكافية في النحو:  ينظر)٢(
  .١٦٧: الرواية واالستشهاد:  ينظر)٣(
)٤(       وكان أول من كتب بالعربية فـي ديـوان كـسرى،            ا عدي بن زيد شاعر جاهلي وكان نصراني ،

طبقـات فحـول    : تنظر ترجمتـه فـي    . وجعله ابن سالم في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية        
  .١/٢١٩: عر والشعراء، والش١/١٣٧: الشعراء

  .١/١٤٠:  طبقات فحول الشعراء)٥(
  .١/٢٢٠:  الشعر والشعراء)٦(
 اسمه جارية بن الحجاج بن حذاق، وهو شاعر جاهلي، وأحد نعـات الخيـل المجيـدين، تنظـر          )٧(

  .١/٢٣١: ، والشعر والشعراء١٨٥: ترجمته في األصمعيات
  .٩/٥٩١: خزانة األدب للبغدادي: ، وينظر٧٣:  الموشح)٨(
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، نأتي إلى اليزدي نتلمس أثر هذا األصـل، فقـد عنـي             وبعد هذا العرض  
ر القواعد في أغلب المـسائل      تجاج وتقري بالشواهد الشعرية واعتمد عليها في االح     

، اثمانية وتسعين شـاهد   » ٩٨«تناولها في أثناء شرحه؛ إذ بلغت عدد شواهده         التي  
ا قليالً ال يتجاوز العشرين بيتًاولم ينسب معظمها إلى قائليها، إال عدد .  

ومن خالل هذا العدد أستطيع أن أقرر أن اليزدي قد جعل القـرآن الكـريم           
صادر االستشهاد عنده، وأنّه اعتمد عليه أكثر من اعتمـاده علـى أي             على رأس م  

مصدر آخر للمادة كالشعر والحديث واألمثـال، وهـذا طريـق أغلـب العلمـاء               
  .)١(نصوص القرآنبالمتأخرين الذين عنوا عناية خاصة 

شعرهم، وهم الجاهليون،   بوقد استشهد اليزدي بشعر الشعراء الذين يستشهد        
  .سالميون، فجاء استشهاده ممثّالً لشعراء الطبقات المعتمدةوالمخضرمون، واإل

، إال  »المحـدثون «ولم يستشهد بشعر شعراء الطبقة الرابعة، وهم المولدون         
 ألبي تمام، وهو من الشعراء الذين ال يعتد بشعرهم،          ا واحد اأنه أورد في شرحه بيتً    

 بل ذكـره عنـدما      لكن هذا البيت الذي أورده لم يرد لغرض االستشهاد الصرفي،         
مـن  » إفْعان«من اإلنس عند البصريين، و» ِفعالن«فإنه » إنسان«تحدث عن وزن  

 رضي اهللا عنهمـا   النسيان عند الكوفيين، وهم يستشهدون بما روي عن ابن عباس           
  :)٣(، وبقول أبي تمام)٢() فَنَِسيه عهد إليه ألنّاإنما سمي إنسانً(: بقوله

ْال تنـــــــــسين َ َ ُ تلـــــــــك العهـــــــــوَ َ د فإنمـــــــــاِ َِ َ  
  

ســـــــــــــم ـــــــــــــسانُ ًيت إن ِ ـــــــــــــك ناســـــــــــــياَ َ ألن َ ِ  
  

                                                 

  . من هؤالء العلماء ابن هشام األنصاري الذي وجه عناية خاصة لنصوص القرآن الكريم)١(
  . هذا الحديث سبق ذكره)٢(
، والـدر  ١٦٦: رسـالة الغفـران  : ، وينظر٢/٢٤٥:  البيت ألبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي       )٣(

  .٤/٤٩٢: ، وشرح شواهد الشافية١/١٢٠: المصون
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أما حديث ابن عباس فال نسلم ثبوته، وأما قول أبـي تمـام             : (يقول اليزدي 
  .)١()فمن تخيالت الشعراء؛ إذ التخييل من ذاتيات الشعر، وال يستلزم التحقيق

فاليزدي هنا يرفض االستشهاد بالحديث؛ ألنه لم يثبت وهذا كالم اعتـرض            
،  وكذلك يرفض االستشهاد بشعر      )٣(؛ ألنّه قد ثبت وروي في كتب الحديث       )٢(عليه

دعاه اليزدي مرفوض، وذلـك أن أبـا        ا قوله تخيالً، وهذا الذي      يعدأبي تمام، ألنه    
 علـى   ا والنحويون يستشهدون بكالم الشعراء كثير     ،تمام شاعر كغيره من الشعراء    

فلماذا يستشهد بها إذا كان التخييـل       استنباط القواعد وتقعيدها في النحو والصرف،       
من ذاتيات الشعر؟ واليزدي نفسه يستشهد على كثير من القواعد الصرفية بـأقوال             

وإذا كان الشعراء يتخيلون فهل كان ابن عباس رضي اهللا عنهما يتخيل؟            ! الشعراء
  مثل الشعراء؟ ولو قال إن أبا تمام من الشعراء الذين ال يستـشهد         اوهل كان شاعر 

  . لكان قوله حسنا،عرهمبش
، )٤(سمه هو األعشى إذ استشهد له بثالثة شواهد       ا استشهد بشعره ب   منوأكثر  

، ثم استشهد لكل مـن امـرئ        )٥(ويليه زهير بن أبي سلمى إذ استشهد له بشاهدين        
ــة)٧(، وعنتــــرة)٦(القــــيس ــائي)٨(، والنابغــ ــاتم الطــ   ، )٩(، وحــ

                                                 

  .١/٦١٠: زدي شرح الشافية للي)١(
  .٢١١: حاشية الغزي على شرح الجاربردي:  ينظر)٢(
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابـن           (٥/٦٠٣:  جاء في الدر المنثور للسيوطي     )٣(

المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الصغير وابن منده في التوحيد والحاكم وصححه عـن ابـن    
  ). سمي اإلنسان؛ ألنه عهد إليه فنسيإنما: عباس رضي اهللا عنهما، قال

  .٢/٩١٨، ٥٢٤، ١/٤٥٣:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
  .٢/١٠٣٩، ١/٥٤٧: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .٢/٩٥١: المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .١/٥٤٨: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
  .٢/٩٥٣: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  .١/٢٢٣: المصدر نفسه:  ينظر)٩(
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، )٤(، والحطيئة )٣(حسان بن ثابت  ، و )٢(، وقيس بن زهير العبسي    )١(وعلقمة بن عبدة  
، )٧(، والعجـاج  )٦(، وبنت عبد الرحمن بن حسان أو عبد الرحمن        )٥(وكعب بن مالك  

  .، بشاهد واحد)١١(، وأبي تمام)١٠(، والفرزدق)٩(، وذي الرمة)٨(وأبي النجم
  : ويالحظ من استشهاد اليزدي في شرحه بالشواهد الشعرية أمور منها

َلم يـعن اليـزدي بنـسبة الـ -١ ْ  ًاشواهد التـي سـاقها سـواء أكانـت أشـعارا أم أرجـازُ
 إلى قائليهـا، وبقـي ثمانيـة        ا، فقد نسب منها عشرين شاهد     ًإال قلـيال

، وبعـضها   )١٢(وسبعون من غير نسبة؛ ألن بعضها مجهـول القائـل         
ـ      )١٣(اآلخر تنسب إلى أكثر من شاعر       إلـى   ا، يـصل عـددهم أحيانً

  .)١٤(الخمسة
هد ال ينسبها لشخص معين وإنما ينسبها إلـى         والمالحظ كذلك أن هناك شوا    

 من العرب يقلبـون كـل كـسرة         ا أقوام اًئإن طي : (القبيلة، واألمثلة على ذلك قوله    
؛ لتحركها وانفتاح مـا     امتقدمة على ياء مفتوحة فتحة البناء فتحةً، فيقلبون الياء ألفً         

                                                 

  .٢/١٠٤١: الشافية لليزديشرح :  ينظر)١(
  .٢/٩١٩: المصدر نفسه:  ينظر)٢(
  .٢/٧٦٨: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  .١/٤٠٢: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .١/١٧١: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .٢/٧٦٩: المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .١/٥٨٨: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
  . ١/٥٨٨: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  .٢/٧٩٥: المصدر نفسه:  ينظر)٩(
  .١/٢٨٤: المصدر نفسه:  ينظر)١٠(
  .١/٦١٠: المصدر نفسه:  ينظر)١١(
  .٩٣٢، ٨٧٩، ٤١٨، ٤٠٣، ٢٧٤، ٢٥٨، ١/٢٠٠: المصدر نفسه:  ينظر)١٢(
  .٥٢٩، ٥١٠، ٥٠٢، ٤٧٤، ٣٨٥، ٣٧٢، ٢٩٠، ١/٢٥٨: المصدر نفسه:  ينظر)١٣(
  .٢/١٠٤٩، ١/٢٢٠: المصدر نفسه:  ينظر)١٤(
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 اقبلها قياس ا؛ طلب  قَى،    : وذلك مثل قولهم في   ...  له ا للتخفيف وقصدبقَى يقَى، ببي ِقيب
ِعيا: وفي مثل دع١(قال شاعرهم. د( :  

ــــــستوقد ــــــل النُن ــــــصَب    ـ بالحــــــضيض ون
  

ـــــــــ ـــــــــُ بـاً نفوســـــــــُطادـ ـــــــــى الكـــــــــْتَن   ِمَرَ عل
  

وأما هـذيل فتـسوي بـين العـين         : (، ومثله كذلك قوله   )٢()بِنيتْ: والمراد
  :)٣(الصحيحة والمعتلة، فتفتح، قال قائلهم

َت راَضَيــــــــــَأخــــــــــو بـ ُح مِائــــــــــٍ   ُبأوَتــــــــــٌ
  

..........................()٤(.  
، يـــذكر فـــي بعـــض األحيـــان المناســـبة التـــي قيـــل فيهـــا البيـــت الـــذي يـــسوقه -٢

  : )٥(�ومن أبيات الكتاب قول حسان : (واألمثلة على ذلك قوله
ًلت هــــذيل رســــول اللــــه فاحــــشة اســــ َ ِ ِ َ َ َ ٌ َ ُ َ  

  

ِضــــلت هــــذيل بمــــا  ٌ َ ُ  ــــصبقَ ــــم ت ــــت ول ِال ِ ُ َ ََ  
  

  .)٦() أن يبيح لهم الزنا فمنعهم، فقال حسان هذا�س هذيل النبي التم

                                                 

: ، وشرح شواهد الـشافية    ٥٤: ، وهو في ديوان الحماسة ألبي تمام      يئ ط  وهو أحد بني بوالن من     )١(
  .٣٣٧: ، وعنقود الزواهر٤/٤٨

  .١/٢٥١:  شرح الشافية لليزدي)٢(
ـ    رفيقٌ«:  صدر بيت لشاعر من هذيل، وهو ليس في أشعارهم، وعجزه          )٣( بمسح المنكبين س بوح« ،

  .١/٨٩ :، والهمع٨/٣٩٩: ، والدر المصون١/٥٨: المحتسب: وينظر
  .١/٤٢٢:  شرح الشافية لليزدي)٤(
، وشرح الملـوكي البـن      ٣/٤٦٨: الكتاب: ، وينظر ٣٤:  البيت لحسان بن ثابت، وهو في ديوانه       )٥(

  .١/٤٠٥: ، والممتع٢٣٠: يعيش
  .٢/٧٦٨:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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  :)١(كقوله: (وقال كذلك
ــــــــــــم  ــــــــــــكََأل َ واألنيأتي ــــــــــــَ َاء تنمــــــــــــيب ُ  

  

ــــــــــــاد ــــــــــــي زي ــــــــــــون بن ِبمــــــــــــا القــــــــــــت لب ِ َ ُ َ َ ِ  
  

 وقـصته أن    .زائـدة » بما«ألم يأتك، والواو بمعنى الحال، والباء في        : أراد
    غار قيس علـى إبـل الربيـع         من قيس بن زهير، فأ     االربيع بن زياد غصب درع

  .)٢()وساقها إلى مكة وباعها
، كان في بعض المواضع يذكر المعاني اللغوية التي ترد في البيـت الـشعري -٣

  :)٣(كقوله: (ومن ذلك ما ورد في قوله
ــــــذ ْقــــــد كــــــاد ي َ َ َ ْ ــــــذتهاَ ــــــدنـيا ول َِهب بال  ََ َ ْ  ِ ُ َ  

  

ِمـــــــــــوالي ككبـــــــــــاش العـــــــــــوس ســـــــــــحاح  ُ َِ ُِ َِ َ ٌ ِ َ  
  

ضرب مـن الغـنم، وسـحاح، بالـضم         : والعوسجمع الكبش،   : والكباش
  :)٥(قال: (ومثله قوله. )٤()جمع ساح، وهو السمين: والتشديد

ِغـــداة طفـــت علمـــاء بكـــر بـــن وائـــل ِ َ ُ َُ ْ َ ِ ْ َ ْ ََ َ ََ  
  

ـــــاَوع ُ صـــــدورْتَج ُ ـــــل ُ ِ تمـــــيمَشـــــطرِ الخي َ  
  

                                                 

، ١/١٦٢: ع، والدرر اللوام  ١/٣٤٠:  البيت لقيس بن زهير العبسي، وهو في شرح أبيات سيبويه          )١(
  ..٢/٣٥١: ، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور٣/٣١٦: الكتاب: وهو بال نسبة في

  .٢/٩١٩:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٣/١٨٢: ، وشرح الشافية للرضي٢/٧٠٤: ، وإسفار الفصيح١٢٩:  فرحة األديب: البيت في)٣(
  .٢/٩١٧:  شرح الشافية لليزدي)٤(
، وشـرح   ٣٤٢: المفـصل :  لقطري بن الفجأة، وينظـر     ٣/٢١٥:  البيت نسبه المبرد في الكامل     )٥(

  .٣٤٩: ، والكفاية في النحو١/٥٥٧: الشافية للرضي
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جرى، وطَفَتْ علْماِء، يذكر في موضع المـدح،        : طفا العود على الماء، أي    
  .)١()مالت، والشطر النحو: فا فقد عال، وعاجتألن ما ط
إذ . كـــان اليـــزدي يـــصرح فـــي بعـــض األحيـــان بـــشواهده مـــن كتـــاب ســـيبويه -٤

، مـن ذلـك     )٢(صرح باستشهاده من كتاب سيبويه في ثمانية مواضع       
  :)٣(ومنه قول الكتاب: (قوله

ًأســــــتـغفر اهللا ذنـبــــــ َْ ُ ِ ْ َ ُ لــــــست محــــــصيهاْ َ ِ ْ ُ ُ  
  

ُرب العبـــــــاد إليـــــــه الوجـــــــه  ْ َ ِ ِ ِ  ُوالعمـــــــلَ َ َ()٤(  
  

  .)٥(وصرح في موضع واحد بشاهد أنشده أبو زيد
، وإنما يأتي معـه  كان ال يقتصر على الشاهد الذي يسوقه ابن الحاجـب -٥

  : )٧(ونحو: )٦(قوله: (ببعض األبيات من القصيدة نفسها، كقوله
    أبيُسا واليُفِدْنِي خِتَهمُأ

اهى الـشاعر بـاألبوين     ب.  ليلى اِخنِْدفُ هي امرأة إلياس بن مضر، واسمه      
  : لكونهما مشهورين بالمجد، وأوله

ــــــي لــــــدى الحــــــرب رخــــــي اللبــــــب ِإن َ َ ِ ِ َ ِ ْ َ َ   
  

ــــــــصولة عــــــــالي النــــــــسب ــــــــزم ال ِمعت َ ِ َ َِ ْ ُ ُِ َ ْ()٨(.  
  

                                                 

  .١٠٥٠-٢/١٠٤٩:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١٠٤١، ٢/٧٦٨، ٥٨٨، ٤٣٠، ٤٠٣، ٣٨٨، ١/٢٥٩:  المصدر نفسه: ينظر)٢(
  . والبيت مجهول القائل١/٣٧: الكتاب:  ينظر)٣(
  .١/٢٠٠: زدي شرح الشافية للي)٤(
  .٢/٧٩٥: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .٥٨:  الشافية في علم التصريف)٦(
، ١/٧: ، وروض األنـف   ٢/٢١٦:  الرجز لقصي بن كالب، وهو في سـر صـناعة اإلعـراب            )٧(

  .١/٢٣: والهمع
  .٢/٨٧٥:  شرح الشافية لليزدي)٨(
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:  يكمل البيت الذي أورد ابن الحاجب أحد شطريه، ومثل ذلك قولـه            اوأحيانً
  :)١(قول الشاعر(

  ٍرِذْنـــــــــــُ مُةَنـــــــــــْبـا ُةيـــــــــــَا مَنـــــــــــْتـَقـَرَال طَأ
  

ـــــــــــــَف ـــــــــــــ النـَقرَا أَم   )٢()اَهُالمَال ســـــــــــــِ إَامي
  

 ذكر عجز البيت الـشعري مـن دون صـدره،           )٣(وابن الحاجب في المتن   
  . وأكمله اليزدي كما ترى

، إال عجز كان اليزدي ال يكرر األبيات التي يستشهد بهـا فـي أثنـاء شـرحه -٦
  : )٥(، وهو قول الشاعر)٤(بيت واحد
ِال يـبعـــــــــــــد اهللا إ ُ ُ ِ ـــــــــــــُْ ًخوان ـــــــــــــركتـهمَْ ُا تـ ُ ُ َْ َ  

  

َلـــــم أدر بـعـــــد غـــــداة األمـــــس مـــــا صـــــنع َ َِ َْ ِ َ ََ ْ ِ ْ َ ْ َ  
  

 إلـى  ا، سواء أكان منسوبًأنه كان في أغلب المواضـع يـذكر البيـت كـامال -٧
  .)٦(صاحبه أم غير منسوب

                                                 

   :، وليس في ديوانه، والرواية في ديوانه هكذا البيت لذي الرمة)١(
َِال خليت مي وقد نام صحبتي َأ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ  ْ  َفما نـفر التـهويم إال سالمها*** َ ُْ َ ِ َ َِ ْ   َ َ َ  

، وشـذا   ٤/٣٨٢: ، وشرح شـواهد الـشافية     ٣٢٢: ، وأوضح المسالك  ٢٩١: المنصف: وهو في 
  .١٩٧: العرف في فن الصرف

  .٢/٨٧٥:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٧٢: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٣(
  .٢/٧٧٢، ١/٥٤٧:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
، وبال نسبة في    ٢/٣٨٣: شرح أبيات سيبويه  : ، وينظر ١٦٨:  البيت لتميم بن أبي مقبل في ديوانه       )٥(

  .٢/١٧٧: ، وسر صناعة اإلعراب٢/٣٠١: الكتاب
، ٢٨٣،  ٢٧٧،  ٢٧٤،  ٢٥٨،  ٢٥١،  ٢٢٣،  ٢٠٠،  ١٧١،  ١/١٣٥:  شرح الشافية لليـزدي    : ينظر )٦(

  .اوغيره
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  :)٢(قال الشاعر: (، ومن ذلك قوله)١( بشطر من البيتًايستشهد أحيان -٨
.................................  

ــــــــــــــــــــِإ ًَْن ليت ــــــــــــــــــــو ا وإن ل َ  ِ ــــــــــــــــــــاءَ ُا عن ََ()٣(  
  

 يورد للمسألة الواحدة أكثر من شاهد كما فعل حين استشهد           اكان أحيانً  -٩
الجزم فأما األلف فال تثبت في      : (إلثبات األلف في حالة الجزم، إذ قال      

  : )٤(إال ما شذ من قوله
ِمـــــا أنـــــس ال أنـــــساه آخـــــر عيـــــشتي َ ِ َِ َُ ْ َْ ََ َ  

  

ــــــــــــالمعزاء ــــــــــــا الح ب َم ْ َ ِ َ ــــــــــــع ســــــــــــرابَ ِ ري َ َ ُ ِْ  
  

  : )٥(وكقوله... 
ِإذا العجــــــــــــــــوز كبــــــــــــــــرت فطلــــــــــــــــق َ َ ْ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ  

  

ِوال تـرضــــــــــــــــــــــــــاها وال تملــــــــــــــــــــــــــق  َ َ ََ ََ  َ()٦(.  
  

ُقد يهـم فـي عـزو الـشعر -١٠  البنة عبد الرحمن بن حسان بـن  ا، فقد عزا بيتًَِ
اعلـم أن   : (ثابت رضي اهللا عنهما، وهو ألبيها عبد الرحمن، إذ قـال          

  : لرحمن، وقبل البيتالشعر قالته ابنة عبد ا

                                                 

  .٥٤٨، ٤٢٢، ٢٩٩، ١/٢٨٣: شرح الشافية لليزدي:  ينظر)١(
: ، وهو ألبي زبيد الطائي في شـعره       »ليت شعري وأين مني ليت    «:  الشاهد عجز بيت، وصدره    )٢(

  .٢/٨٤٦: ، ونكت الشنتمري٣/٢٦١: الكتاب: ، وينظر٢٤
  .١/٣٩٦:  شرح الشافية لليزدي)٣(
، وشرح المفـصل البـن      ١/١٢٩: ابن الشجري  أمالي   : البيت للحصين بن قعقاع التميمي، ينظر      )٤(

  .٤/٤١٣: ، وشرح شواهد الشافية١٠/١٠٤: يعيش
، وشـرح   ٣٣٠: ، والمفصل ١/٣٠٨: الخصائص: ، وينظر ١٧٩:  الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه     )٥(

  .٢/٣٥١: جمل الزجاجي البن عصفور
  .٢/٩٢٠:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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ُفأمـــــــــــا ذكـــــــــــرك الخلفـــــــــــاء مـــــــــــنك ْ ِ ُ ََ َُ ُ ْ ِ   مََ
  

ــــــــدك مــــــــ ِفـهــــــــم منـعــــــــوا وري َ َ ْ ُِ َ ُ ََ ْ ِن وداجــــــــيـَ َ ِ ْ  
  

ــــــــت ك ــــــــوالهم لكن َول َ ْ ُ َ َْ ُ ٍعظــــــــم حــــــــوتَ ْ ُ ِ ْ َ  
  

ـــــــم الغمـــــــرات داجـــــــي ِهـــــــوى فـــــــي مظل َِ َ َ َ ِ ِْ ُ ِ َ َ  
  

َوكنــــــــــــت أذل مــــــــــــن وتــــــــــــد بقــــــــــــ ُِ ٍ َ َ ْ ِ  َ َ َ ْ   ٍاعَ
  

ْيـــــــــــــشجج رأســـــــــــــه بالفهـــــــــــــ ِ ِ ُ َ َُ ُ  ِر واجـــــــــــــيـَ َ ِ  
  

  .)١()ومعناها أنها تهجو أباها بأن ذكر مساوئ الخلفاء
 لعبـد  )٢(»الكامل«وهذه األبيات التي ذكرها اليزدي، نسبها المبرد في كتابه   

الرحمن بن حسان بن ثابت ال البنته، يهجو بها عبد الرحمن بن الحكم بـن أبـي                 
  .)٣(العاص بن ُأمية، ونسبها كذلك البغدادي لعبد الرحمن بن حسان

، كقولـه عنـد   لم يهتم بالتنبيه على روايات الشاهد إال فـي موضـع واحـد -١١
ومن الجائز الحسن ما يقع بعد الظاء،       : (كالمه على إدغام تاء االفتعال    

ـ        ، وروي  »اظْطَلَم، واطَّلَـم  «إما بقلب األولى إلى الثانية، أو العكس، ك
  :)٤(الثالث في قول زهير

َهـــــو الجـــــو ــــــُد الاُ َِذي يعطيـــــك نائلــــــ َ   ُهُ
  

ًعفــــــــو ً ويظلــــــــم أحيانــــــــ،اَ َ ُ َ ُ ــــــــيظَ ْا فـ َ   )٥()ُمَِطلَ
  

                                                 

  .٧٧٣-٢/٧٧٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢/٧٧، ١/٢٠٩: الكامل في اللغة:  ينظر)٢(
  .٤/٣٤٣: شرح شواهد الشافية:  ينظر)٣(
، ٤/٤٦٨: الكتاب: فيظِّلم، وينظر : ، والرواية فيه كذا   ١١٥:  البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه       )٤(

  .٤/٤٩٣: ، وشرح شواهد الشافية٣١٩، ٣١٦: ، وشرح الملوكي البن يعيش٥٤٥: والمنصف
  .٢/١٠٣٩:  الشافية لليزدي شرح)٥(
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  . فيظّلم، وفيظطلم، وفيطّلم: )١(والروايات الثالث هي
 التي استشهد بها مـسبوق      )٢(والمالحظ في شرحه أن أكثر األبيات الشعرية      

  .)٤(، والجاربردي)٣(إليها من الشراح الذين سبقوه كرضي الدين االستراباذي
  :  النثر-٢

  :  قسمان-غير القرآن والحديث– النثرية المرويات
، وهو الذي قيل في مدة زمنيـة محـددة         قسم مقطوع بحجيته عند النحاة -أ

: بقرابة ثالثة قرون، قرن ونصف قبل اإلسالم، وقرن ونصف بعده، أي          
  . حتى منتصف القرن الثاني الهجري

 القرن الرابع القسم الثاني وهو ما قيل بعد هذه القرون الثالثة، حتى أوائل  -ب
  : ، وهوالهجري

إما منقول عن أهل البادية، فهو حجة ويستشهد به في كـل فـروع               -
 . صوتية أو صرفية أو نحوية أو معجمية: الدراسات اللغوية

وإما منقول عن أهل الحضر، فليس بحجة فـي مجـاالت الـدرس              -
  .)٥(اللغوي، وإن كان حجة في ميادين المعاني والبيان والبديع

هذا الموقف بوضوح أبو جعفر األندلسي في شرح بديعيـة ابـن           وقد أجمل   
اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع،      : علوم األدب ستة  : (جابر إذ قال  

والثالثة األول ال يستشهد عليها إال بكالم العرب دون الثالثة األخيرة، فإنه يستشهد             
لمعاني، وال فرق في ذلك بـين       فيها بكالم غيرهم من المولدين؛ ألنها راجعة إلى ا        

                                                 

  ).، وهو رواية رابعة»ينفعل: فينظلم«ويروى  (٥٤٥:  جاء في المنصف)١(
  .، وغيرها٣٨٥، ٢٨٤، ٢٧٤، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥١، ١/١٧١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
  . وغيرها،٢٥٠، ٢/٨٨، ١٧٧، ١٦٥، ١٣٩، ١٢٤، ١/٣٧: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٣(
  . وغيرها،١٤٦، ١٣٤، ١٢٦، ١١٨، ٦٤، ٥٨، ٥٧، ٣٠: افية للجاربرديشرح الش:  ينظر)٤(
  .٥٠، ٤٩: أصول التفكير النحوي:  ينظر)٥(

 



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa �١٦٣�

العرب وغيرهم، إذ هو أمر راجع على العقل، ولذلك قبل مـن أهـل هـذا الفـن           
١()ااالستشهاد بكالم البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جر(.  

وقد أورد اليزدي في شرحه عددا غير قليـل مـن اللهجـات، واألمثـال،               
  :  يأتيواألقوال المأثورة عن العرب، ويتجلى ذلك فيما

  :)٢(لهجات العرب -أ
 استشهد بلهجـات    -كغيره من علماء العربية اآلخرين    –اليزدي في شرحه    

، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من        لعربية الذين عنهم نُِقلَت اللغة    القبائل ا 
، )٦(، وقيس )٥(، وتميم )٤(، ومن تلك اللهجات أو اللغات لغة طيئ       )٣(بين قبائل العرب  

، )١٠(، وفـزارة  )٩(، وعقَيل )٨(، وكذلك استشهد بلهجات أخرى كلغة الحجاز      )٧(وهذيل
  .)١٣(، وكلب)١٢(، وبني سعد)١١(وبكر

                                                 

  .١/٥:  نقال عن خزانة األدب للبغدادي)١(
  .»اللغات« عند العلماء المتقدمين تسمى بـ)٢(
يم وأسد ثم هـذيل     قيس وتم : إن القبائل التي أخذ عنهم اللسان العربي هم        (٣٣:  جاء في االقتراح   )٣(

  ).وبعض كنانة وبعض الطائيين
  .٩٤٩، ٢/٨٩٨، ٥٣٢، ١/٢٥١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
  .١٠١٤، ٩٧٦، ٢/٨٧٩، ٤٩١، ٤٨٥، ١/٤٢٥: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .١/٥٢٧: المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .١/٤٢٢: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
  .٨١٦، ٧٩٥، ٥٥٢، ٤٨٥، ١/٢٧٠: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  .١/٤٩٢: المصدر نفسه:  ينظر)٩(
  .١/٥٢٧: المصدر نفسه:  ينظر)١٠(
  .٩٨١، ٢/٦٦٠: المصدر نفسه:  ينظر)١١(
  .٢/٩٥٦: المصدر نفسه:  ينظر)١٢(
  .٢/٩٦١: المصدر نفسه:  ينظر)١٣(
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والمالحظ كذلك أنه استشهد بلهجات محلية لم تكن هذه اللهجات في عـصر      
في القرن الثامن   : النقاوة والفصاحة وعصر االستشهاد، وإنما هي في عصره، أي        

 هذا القرن ليس من القرون التي يستشهد بها في اللغة           الهجري، ومن المعروف أن   
والنحو والصرف، وإنما استشهد بها من أجل االحتكام إلى المـشاهدة والمعاينـة،             

، ولغة  )٢(، ولغة بعض عوام بغداد    )١(لغة عامة أهل العراق   : ومن تلك اللهجات هي   
  .)٤(»حرسها اهللا«، ولغة أهل مكة )٣(عامة أهل البادية

  : بين منهج اليزدي في ذكر لهجات العرب باآلتيويمكن أن ن
  : عزو اللهجات إلى أصحابها �

  من اللهجات إلى أصحابها، ويترك بعـضها مـن دون           ايعزو اليزدي عدد 
  : عزو يذكر، ومنها على سبيل المثال

  : لغة هذيل. ١
وأما هذيل فتسوي بين العين الـصحيحة والمعتلـة         : (ذكرها اليزدي بقوله  

 المعتـل عنـد جمعـه       -بفتح فسكون -» ٍةلَعفَ«أن هذيالً تفتح عين     : ، أي )٥()فتفتح
  .روضاتٌ وبيضاتٌ في روضٍة وبيضٍة: باأللف والتاء، نحو

  : لغة الحجاز وتميم. ٢
رد، ولم يرد فـي     : ومن أمثلة تحريك الثاني قولك    : (ذكرهما اليزدي بقوله  

، ولم يردد، وكان أصل ما هو لغة تميم كما          اُردد: لغة تميم؛ ألن الحجازيين يقولون    
  .)٦()هو لغة الحجاز

                                                 

  .٢/٩٩٤: شرح الشافية لليزدي:  ينظر)١(
  .٢/٩٩٦: المصدر نفسه:  ينظر)٢(
  .٢/٩٩٨: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  ٢/١٠١١: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .١/٤٢٢:  المصدر نفسه)٥(
  .١/٤٨٤:  المصدر نفسه)٦(
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ْلغة بني عقيل. ٣ َُ :  
الكـسر  : (، إذ قـال   )١()والكسر لُغَيةٌ : (ذكرها حينما شرح قول ابن الحاجب     

: ، أي )٣() سـمعه األخفـش    )٢(ليس لغة كاملة، بل هو في لسان ناس من بني عقَيل          
  .وق ضمير الغائبعند لح» هدر«كسر الدال من 

  : ّلغة فزارة وقيس وبعض طيئ. ٤
           أو يـاء، إذ     اجاء ذكرهم في باب الوقف في قلب ألف التأنيث همزة أو واو 

ـ : ئيحبلَي، وعن بعض ط: وعن ناس من فزارة وقيس قلبها ياء، قالوا : (قال و حبلَ
  .)٤()بالواو

  : ذكر اللهجات من دون عزو إلى أصحابها �

  يـسكت عـن    :  من اللهجات التي لم ينسبها إلى أحد، أي        اأورد اليزدي عدد
، )٦(، وبعض العـرب   )٥(اللغة الكُثرى : نسبتها إلى أصحابها، ويكتفي بأن يقول عنها      

، )١٠(، وأكثر العرب  )٩(، وكثير من العرب   )٨(، وقد فتح طائفة ههنا    )٧(وعند الفصحاء 
  .)١١(ومن العرب

                                                 

  .٤٦:  الشافية في علم التصريف)١(
  .٦٤٥: ، واإليضاح في شرح المفصل٣٠١: المفصل:  ينظر)٢(
  .١/٤٩٢:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .١/٥٢٧:  المصدر نفسه)٤(
  .١/٤٢٥: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .١/٤٨٨: المصدر نفسه: ينظر )٦(
  .١/٤٩٣: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
  .١/٤٩٣: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  .١/٥٠٩: المصدر نفسه:  ينظر)٩(
  .١/٥٢٩: المصدر نفسه:  ينظر)١٠(
  .٢/١٠٤١، ٥٥٩، ١/٥٣٤: المصدر نفسه:  ينظر)١١(

 



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa �١٦٦�

 الوقف على المنون ثـالث      اعلم أن في  : (ومن ذلك على سبيل المثال قوله     
 أو ا أو مجـرور ا، سواء كان منـصوب احذف الحركة والتنوين مطلقً   : أحدها: لغات

يقولون امرفوع ، :     ومررتُ بزيد ،وجاء زيد ،أن ال تحـذف    : والثانيـة . رأيت زيد
. هذا زيدو، ورأيت زيدا، ومررتُ بزيدي     : الحركة، ويقلب التنوين بالتناسب، فيقال    

هذا زيد،  :  يحذفا من المرفوع والمجرور، ويقلب في المنصوب، تقول        أن: والثالثة
  .)١()ومررت بزيد، ورأيت زيدا، وهي المختارة

        نسبها أبو   )٢( من الكتاب  االلغة األولى التي ذكرها اليزدي بين أن هناك نص 
، يجرونه مجـرى    ارأيت زيد، فال يثبتون ألفً    : الحسن إلى ناس من العرب يقولون     

واللغة الثانية كذلك ذكر أن     . )٣(ع والمجرور، وذكر ابن مالك أنها لغة ربيعة       المرفو
أما اللغة الثالثة فهي لغة سـائر العـرب،         . )٥( نسبها إلى أزد السراة    )٤(أبا الخطاب 

  . »وهي المختارة«: وهذا ما أكده اليزدي بقوله
وقد أجرى بعـض العـرب تـاء الـضمير          : (ومثله قوله في باب اإلدغام    

للنفس المـتكلم مجـرى تـاء    » تُ«لخطاب المذكر إلى   » تَ«وع البارز من    المرف
 وقد ذكر   .)٦()دراطَّ:  كما قالوا  تُطْب في خَ  طُّبخَ: في القلب واإلدغام، فقالوا   » َلعتَافْ«

  .)٨(، وكذلك نسبها إليهم ركن الدين)٧(ابن السراج أنها لغة لناس من بني تميم

                                                 

  .٥٢٣، ١/٥٢٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
أثبته الشيخ عبد السالم هارون في حاشية الصفحة المشار إليهـا          ، والنص   ٤/١٦٩: الكتاب:  ينظر )٢(

  .»ب«عند نسخة للكتاب رمز لها 
  .٤/١٩٨٠: شرح الكافية الشافية:  ينظر)٣(
  .٤/١٦٧: الكتاب:  ينظر)٤(
  ).أن أبا عثمان زعم أنها لغة قوم من أهل اليمن (٣/١٤٦٩:  ذكر المرادي في توضيح المقاصد)٥(
  .٢/١٠٤١: يزدي شرح الشافية لل)٦(
  .٣/٢٧٢: األصول في النحو:  ينظر)٧(
  .٢/٨٨٠: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٨(
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، ولغـة   )٢(، ولغة رديئة قبيحة   )١(يفةلغة ضع :  بقوله وصـف بعـض اللغـات �
، ولغة قليلـة    )٦(، ولغة قليلة رديئة   )٥(، ولغة فصيحة  )٤(، لغة ردية  )٣(قليلة
  . )٨(، ولغة عربية جيدة)٧(خبيثة

كسر نونها لغة ضـعيفة ال يرتـضيها        : (ومن ذلك على سبيل التمثيل قوله     
: )١٠(ال، قال سيبويه  ، وإن كان القياس، لفقدان األخف عند كثرة االستعم        )٩(الفصحاء

 .»ِمِن اِهللا، فيكسرون ويجرون على القيـاس      : من العرب يقولون  زعموا أن ناسا    «
ـ «ومثله قوله في ضم نـون  . )١١()وهذا مما الرجحان في المعدول إليه      عمـع  » ن

، فلغة رديئة قبيحة؛ لكـون      )١٢(وأما الضم فيها، وقد حكي ذلك عن األخفش       : (الالم
  .)١٣()ألصل والخفةالضم في غاية البعد من ا

وأمـا  : (، ومن ذلك قولـه )١٤(»لغـة العامـة«هناك لغة أطلـق عليهـا اليـزدي  �
جمع للمؤنث، وقول   » فواعل«فَوارس في جمع فارس، فشاذّ، إذ       : قولهم

                                                 

  .٥٣٢، ١/٤٩٣:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١(
  .١/٤٩٤: المصدر نفسه:  ينظر)٢(
  .١/٥٥٤: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  .٢/٨٨٧: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  . ٢/٨٨٧: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  . ٢/٩٦١: المصدر نفسه: ينظر )٦(
  . ٢/٩٩٨: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
  . ٢/١٠٣٨: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  . أنها لغة بحرانية١/٣٤٤:  ذكر أبو حيان في االرتشاف)٩(
  .٤/١٥٤: الكتاب:  ينظر)١٠(
  .١/٤٩٣:  شرح الشافية لليزدي)١١(
  .١/٥١٠: لشافية لركن الدين، وشرح ا٢/٢٤٧: ، وشرح الشافية للرضي٣٠٢: المفصل:  ينظر)١٢(
  .١/٤٩٤:  شرح الشافية لليزدي)١٣(
  .٤١٩، ١/٢٢٧: المصدر نفسه:  ينظر)١٤(
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ـ «: )١(صواحب في جمع صاحب خطأ، من الكتاب      : العامة والـد  ا  وأم
َأوالد : ال، يعني ال يق   »وصاحب فإنهما ال يجمعان كما يجمع قادم الناقة       

  .)٢()قَوادم: وصواحب، كما قيل
  : أقوال العرب المأثورة -ب

، »جحر ضـب خَـِربٍ    «: كقول العرب : (ومن ذلك على سبيل المثال قوله     
، وإن كان العامل يقتضي رفعهمـا؛       »باِرٍد« و »خَِرٍب«، بجر   )٣(»ماء شَن باِردٍ  «و

غَـِدي  : (»غـدٍ « في اإلضـافة إلـى       ، ومثل قوله  )٤()لكنهم أتبعوا الالحق السابق   
   بفتح العين؛ ألن ،ِويوسطه ساكن أصـال، والـدليل علـى الـسكون قـول             وغَد 

  .)٦()ا، تريد غَداآتيك غَدو: )٥(العرب
 رجل  :)٧(وهذا كقول العرب  : (بمعنى النسبة » ٍلِعفَ«وكذلك قوله في مجيء     

شُغٌْل شَـاِغٌل،   : )٩(أما قول العرب  و: (ومن ذلك أيضا قوله   . )٨()ِحرِحي: حِرح، أي 
  .)١٠()شُغٌْل ذو شُغٍْل، وكذا األخيران: وموتٌ ماِئتٌ، وِشعر شَاعر، فمعناه

                                                 

  .٣/٤٠٣: الكتاب:  ينظر)١(
  .١/٤٤٩:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  : ، مقتطعة من بيت شعري للخرز بن لوذان»ماء شن بارد«:  هذه العبارة)٣(

ٌكذب العتيق وماء شن بارد   ُ ُ ً سائلتي غبوقِ إن كنت***َ ْ فاذهباَِ َ ْ  
  .٤/٢١٣: جاءت مرفوعة ال مكسورة، وهو من شواهد سيبويه» بارد«وكلمة 

  .١/٢٩١:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٣/٣٥٨: الكتاب:  ينظر)٥(
  .١/٣٨٨:  شرح الشافية لليزدي)٦(
  .٣/٨٤: ، واألصول في النحو٣/٣٨٥: الكتاب:  ينظر)٧(
  .١/٤٠٣:  شرح الشافية لليزدي)٨(
  .٣/٨٤: ، واألصول في النحو٣/٣٨٥: الكتاب:  ينظر)٩(
  .١/٤٠٣:  شرح الشافية لليزدي)١٠(
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  :أمثال العرب -ج
حكمة العرب في الجاهلية واإلسالم،     : (عرفها أبو عبيد القاسم بن سالم بأنّها      

ي المنطق، بكنايـة    وبها كانت تعارض كالمها، فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها ف          
غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثالث خالل، إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن            

  .)١()التشبيه
بفتحتين لغة، اسم لنوع من الكالم، وهـو        : المثَل: (وقال الكفوي في الكليات   

ما تراضاه العامة والخاصة لتعريف الشيء بغير ما وضع له من اللفظ، يـستعمل              
  .)٢()راءفي السراء والض

اعتنى اليزدي بأمثال العرب، واتخذ منها مادة لالستشهاد بها على مـسائله            
           إذا ما قيست بما     االتي تناولها في أثناء شرحه، إال أن األمثال عنده أقل نسبة وعدد 

استشهد به من القرآن الكريم وقراءاته والحديث والشعر، إذ بلغ عدد األمثال عنده             
 استشهد بها بنفسه، والبـاقي أورده ابـن الحاجـب فـي     ثمانية أمثال، خمسة منها   

  :  األمثال التي استشهد بها اليزدي، وهيأتيوسأذكر فيما ي. )٣(شافيته
 مجرى اجاري» رعشَ«استشهد به على جواز كون     : )٤(»ْلَخـَ يْعَمْسَ يـْنَم« . ١

  .)٥(الالزم

                                                 

  .١/٣٤:  األمثال)١(
  .٨٥٢:  الكليات)٢(
  .٨٥، ٤٤، ١٨: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٣(
، والمستقصى  ٢/٣٠٠: ، ومجمع األمثال  ٥٢٤: ، وجمهرة األمثال  ٢٩٠: األمثال ألبي عبيد  :  ينظر )٤(

  .٢/٣٦٢: مثال العربفي أ
  .١/٢١٧:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٥(
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 .)١(»ُاة الشِتَسَيْتـَتْاس«: قولهم . ٢
استـشهد بهمـا علـى أن مـن معـاني           : )٢(»ُلَمـَ الجَقَوْنـَتـْاسـ«: قولهم . ٣

»فْتَاسصار الجمل متصفا بـصفة الناقـة، والـشاة         : لتحول، أي ا» لع
ضعف الجمل حتى صار كأنه ناقة، وقويـت        : متصفة بصفة التيس، أي   

 .)٣(الشاة حتى صارت كأنها تيس
شاهد على إسكان الياء المفتوحة، وهـو مـن         : )٤(»اَهـْيـِارَ بَسْوَ القـِطْأعـ« . ٤

حقهـا الفـتح؛ ألنهـا مفعـول بـه ثـان            » باريها«لشذوذ؛ ألن كلمة    ا
 .)٥(»ِطأع«لـ

 إذا كانت الصاد ساكنة   ا، على إبدال الصاد زاي    )٦(»ُهَ لـَدْزُ فــْنَ مـْمَرْحـُ يْمَلـ« . ٥
واقعة قبل الدال؛ ألن الصاد من المهموس، والـدال مـن المجهـورة،             

ا في الصفير، والدال فـي  وبينهما منافاة، فأبدلوا منها الزاي لموافقتها له 
  .)٧(الجهر

                                                 

  .»العنز«» الشاة«، ولكن فيه بدل كلمة ١/١٥٦: المستقصى في أمثال العرب:  ينظر)١(
، ومجمع  ٥٩: ، واألمثال للهاشمي  ١٢٩: ، واألمثال ألبي عبيد   ١٧٤: أمثال العرب للضبي  :  ينظر )٢(

  .لعبد، وهذا المثل لطرفة بن ا٢/٩٣: األمثال
  .١/٢٣٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٣(
، ومجمـع   ٤٠: ، واألمثـال للهاشـمي    ٤٧: ، وجمهرة األمثـال   ٢٠٤: األمثال ألبي عبيد  :  ينظر )٤(

  : ، وهذا المثل مأخوذ من قول القائل٢/١٩: األمثال
   لست تحكمه         ال تظلم القوس أعط القوس باريهاًايا باري القوس بري

  .٢/٩١٨: الشافية لليزدي شرح : ينظر)٥(
، ٤٨٤: ، وجمهـرة األمثـال  ٢٣٥: األمثال ألبي عبيد: ، ينظر»دِصفُ« المثل يروى كذلك بالصاد    )٦(

  .٢/٢٩٤: ، والمستقصى في أمثال العرب٢٢٠: واألمثال للهاشمي
  .٢/٩٦٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٧(
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، )١( ينبه على أنه مثَـل     اوالمالحظ أن اليزدي حينما يورد األمثال كان أحيانً       
، وكذلك كـان    )٣(»قالوا« أو   )٢(»قولهم« أخرى ال ينبه بل يكتفي بذكر كلمة         اوأحيانً

أراد : )٤(هكذا فَزدي أنَه  : كقول حاتم : ( يذكر قصة المثل، ومثال ذلك قوله      -اأحيانً–
فصدي، وقصته أنه كانت عادة الجاهلية إذا نزل بهم ضيف، ولم يكن عندهم طعام              
أنهم فصدوا جمالً، وصبوا الدم على النار ليـصير كالكبـد المـشوي، وأطعمـوا         

فصد، علـى بنـاء المفعـول       : لم يحرم من فُزد له، أرادوا     : الضيف، ولهذا قالوا  
، إذ نزل بمـن أسـره   ات خيمته وقد كان أسير    وإسكان الصاد، فبينما حاتم مقيد تح     

هكذا : فقال! أمرتك بالفصد فنحرته  : ضيف، فأمره أن يفصد الجمل فنحره، فقال له       
  .)٥()أنا حاتم الطائي، فخلّى سبيله: من أنت؟ وكان ال يعرفه، فقال: فَزِدي َأنَه، فقال

                                                 

  .٢/٩١٨، ١/٢١٧: شرح الشافية لليزدي:  ينظر)١(
  .١/٢٣٠: المصدر نفسه:  ينظر)٢(
  .٢/٩٦٠: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
 وينسب إلى كعب بن مامة كذلك في قصة هي التي حكاها اليزدي لحاتم، ولكن الذي أمره بالفصد                  )٤(

  .٢/٣٩٤: مجمع األمثال: كانت امرأة، ينظر
  .٢/٩٦٠:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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ِقستُ الشَّيء ِبغَيـِرِه وعلـى      : (صحاحالتقدير، جاء في ال   : اللغـةالقياس في   
  سقََي هغَيِرِه َأِقيس اسِقيلَى ِمثَاِلِه، وفيه لُغَـةٌ ُأخـرى          ا وع تُهرِإذَا قَد ،ا فَانْقَاس :  تُهقُـس

 سقَو هسَأقُو اسِقيوال يقال  )١(اا و ، :       األمـر ـينتُ بسقَايو ،اسِمقْي ارالِمقْدو ،تُهِن َأقَسي
 اسِقيةً وسقَاي٢()ام(   ا، وجاء فيه أيض) :         ،لَـى ِمثَاِلـِهع تُـهرِء قَدِبالشَّي ءتُ الشَّيِقس

   .)٣()قَدر رمٍح: بينَهما قَيس رمٍح، وقَاس رمٍح، أي: ويقَاُل
  : االصطالحوفي 

 يقتضيه في صحة    الجمع بين أول وثان،   : (حده علي بن عيسى الرماني بأنَّه     
  . )٤()األول صحة الثاني، وفي فساد الثاني فساد األول

  .)٦()حمُل الشّيء على الشّيء ِلضرٍب من الشَّبِه: ( بقوله)٥(وحده ابن بابشاذ
حمل غير المنقول علـى المنقـول، إذا كـان فـي            : (وحده األنباري بأنّه  

التقدير، قـست الثـوب     :  لغة القياس: (، أما ابن الحاجب فقد عرفه بقوله      )٧()معناه
  .)٨()مساواة فرع ألصل في علة حكمه: بالذراع، وفي االصطالح

                                                 

ا، ا، وصـام ِصـيام    قَام ِقيام : و انقلبت ياء، كما قالوا    ، ولكن لما انكسر ما قبل الوا      »اسوِق« أصله   )١(
  .اوعاذَ ِعياذً

: »قـوس «، وتاج العروس    ٦/١٨٦: »قوس«لسان العرب   : ، وينظر ٣/٩٦٧: »قوس« الصحاح   )٢(
١٦/٤١١.  

  .٣/٩٦٨: »قيس« المصدر نفسه )٣(
  .٣٨:  رسالة الحدود)٤(
اود المصري المعـروف بـابن بابـشاذ النحـوي           هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن د          )٥(

شرح الجمل للزجـاجي، وشـرح األصـول البـن          : هـ، من مصنفاته  ٤٦٩اللغوي، توفي سنة    
، ٤/١٤٥٥: ، ومعجم األدبـاء ٢٦٣: نزهة األلباء : تنظر ترجمته في  . السراج، والتعليق في النحو   

  .٣/٢٢٠: واألعالم
  .٢/٤٧٥:  شرح المقدمة المحسبة)٦(
  .٥٩: االقتراح: ، وينظر٤٥: في جدل اإلعراب اإلغراب )٧(
  .١٦٦:  منتهى الوصول واألمل)٨(
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حمل مجهول على معلوم،    : (وقال الدكتور مهدي المخزومي في تعريفه بأنّه      
وحمل ما لم يسمع على ما سِمع، وحمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته الذاكرة،                

  .)١()يب كانت قد عِرفَتْ أو سِمعتْوحفظته ووعته من تعبيرات وأسال
 متقاربة من حيث جعل المسموع أصالً في القياس         )٢(هذه التعاريف وغيرها  

على ما يجد في العربية من ألفاظ وتراكيب، وبفضل القياس استطعنا أن نحمل مـا         
  .لم يسمع على ما سِمع، فلم نأخذ العربية جميعها بالسماع

ِتجارة وِزراعة، وكأن   : ِصحافة، على مثال قول العرب    ِطباعة و : كأن نقول 
ترفع في كالمك ما يستحق أن يكون فاعالً، وأن تنصب مـا يـستحق أن يكـون                 

ا، وإن لم يكن ذلك منقوالً عنهم، وذلك ألنـه كمـا يقـول              وهلم جر ... مفعوالً به 
الً عليه،  لما كان غير منقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمو           : (األنباري

  .)٣()وكذلك كل مِقيٍس في صناعة اإلعراب
‘bîÔÛa@æb×ŠcZ@ @

ولما كان القياس الحمل على المسموع فيما لم يسمع فالبد له مـن أركـان               
والبـد  : (وفي هذا يقول األنبـاري    .  يجب توافرها حتى تصح عملية القياس      ةأربع

مثـل أن تركـب   أصل، وفرع، وِعلَّة، وحكم، وذلـك  : لكل قياس من أربعة أشياء 
في الداللة على رفع ما لم يسم فاعله، فتقول  اقياس  :   ااسم أسند الفعـل إليـه مقـدم 

    اعليه، فوجب أن يكون مرفوع على الفاعل، فاألصل هو الفاعل، والفرع هو        ا قياس 
ما لم يسم فاعلُه، والِعلَّة الجامعة هي اإلسناد، والحكم هو الرفع، واألصل في الرفع              

 لألصل الذي هو الفاعل، وإنما ُأجري على الفرع الذي هو ما لـم يـسم                أن يكون 
فاعله بالِعلَّة الجامعة التي هي اإلسناد، وعلى هذا النحو تركيب قياس كّل قياس من              

  .)٤()أقيسة النحو

                                                 

  .٢٠: ، نقد وتوجيهي في النحو العرب)١(
  .١٩١: ، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية١٠: ، ومن أسرار اللغة٩٣: لمع األدلة:  ينظر)٢(
  .٤٦، ٤٥:  اإلغراب في جدل اإلعراب)٣(
  .٩٣:  لمع األدلة)٤(
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القياس قديم في العربية، لجأ إليه النحاة منذ وضعوا أسس علم النحو وبـدأ              
 بذاته، فيروي ابن سالم الجمحي فـي كتابـه          ا قائم افيه بعد أن أصبح علم    التأليف  

وكان أول من أسس العربية، وفتح بابها، وأنهـج      : (طبقات فحول الشعراء ما نصه    
  .)١()أبو األسود الدؤلي: سبيلها، ووضع قياسها

   عبد اهللا بن أبي إسحاق الحضرمي       اوذكر ابن سالم أيض كان أول من   : ( أن
جعالقياس والعللب دوم ٢() النَّحو(.  

كـان  : (ثم جاء من بعدهما الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي قيل عنه إنَّـه            
، وقد عده ابـن جنـي       )٣()الغاية في استخراج مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه       

  .)٤()سيد قومه وكاشف قناع القياس في علمه(
 وكوفيهم، قد نهلوا من معين علمه،       وال ريب أن النحاة بعد الخليل، بصريهم      

          وا من بحر فكره وعقله، فهذا سيبويه تلميذه الذي يمثل أنموذجبعلى ذلـك، إذ     اوع 
ااعتد بالقياس اعتدادوكتابه خير دليل على ذلكا كبير ،.  

ولما كان النحويون بالعرب الحقين، وعلـى سـمتهم       : (وفيه يقول ابن جني   
 هذا العلـم    )٥(، ولمعانيهم وقصودهم آمين، جاز لصاحب     آخذين، وبألفاظهم متحلِّين  

الذي جمع شَعاعه، وشرع أوضاعه، ورسم أشكاله، ووسم أغفاله، وخلج أشـطانه،        
         شوارده، وأفاء فوارده، أن يرى فيه نحو مما رأوا ويحـذوه     اوبعج أحضانه، وزم 

                                                 

  .١/١٢: قات فحول الشعراء طب)١(
  .١/١٤:  المصدر نفسه)٢(
  .١/٥٥٧: بغية الوعاة: ، وينظر٣١:  أخبار النحويين البصريين)٣(
  .١/٣٦٢:  الخصائص)٤(
  . يريد به سيبويه)٥(
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         دوا في أمثالـه،     مما اعتق  اعلى أمثلتهم التي حذوا، وأن يعتقد في هذا الموضع نحو
  .)١() وعنه غير متثاقل،السيما والقياس إليه مصغ، وله قابل

وقد جاء بعد سيبويه نحاة اهتموا بالقياس، وَأولَوه عنـايتهم، ومـنهم أبـو              
الحسن األخفش الذي الزم سيبويه وتلمذ له، وأخذ عنه، وألف في القيـاس كتـاب               

ما قيس على   : (مازني الذي كان يقول   ، ومنهم أبو عثمان ال    )٢(»المقاييس في النحو  «
الذي شرحه ابن جنـي     » التصريف«، وليس كتابه    )٣() من كالمهم  وكالم العرب فه  

ومنهم أبو العباس   . إال دليالً على اعتنائه واهتمامه الكبير بالقياس على كالم العرب         
كان من أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحـو        : (المبرد الذي قال فيه األزهري    

ه أفضت مقاالت   ييعد جبالً في العلم، وإل    : (، وقد وصفه ابن جني بقوله     )٤()مقاييسهو
، )٥()أصحابنا، وهو الذي نقلها وقَررها، وأجرى الفروع والِعلََل والمقاييس عليهـا          

  .)٦(وقد عده الدكتور شوقي ضيف آخر أئمة المدرسة البصرية المِهمين
من متأخري المدرسة البـصرية الـذين اهتمـوا        وكان أبو بكر بن السراج      

بأصول العربية وجمعوا مقاييسها، فقد عني بالقياس عناية شديدة جعلته يهاجم مـن           
   إلى إسقاطها حتى ال يحدث اضطراب في المقاييس         ايعتدون بالشواذ والنوادر، داعي 

  .)٧(النحوية والصرفية

                                                 

  .٣١٠، ١/٣٠٩:  الخصائص)١(
: ، والمدارس النحوية للدكتور شـوقي ضـيف       ٣/١٣٧٦: ، ومعجم األدباء  ٧٥: الفهرست:  ينظر )٢(

٩٤.  
  .١/٣٢٨: الخصائص: ، وينظر١٧٧، ١٧٥:  المنصف)٣(
  .١/٢٤:  تهذيب اللغة)٤(
  .١/١٤٠:  سر صناعة اإلعراب)٥(
  .١٢٤: المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف:  ينظر)٦(
  .١٤٢: المصدر نفسه:  ينظر)٧(
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بل اهتم بـه النحـاة      ولم يقتصر االهتمام بالقياس على البصريين فحسب،        
الكوفيون إال أنَّهم اتسعوا في رواية األشعار وعبارات اللغة، ولم يقفوا عند القبائل             
التي احتج البصريون بلغتها وقاسوا عليها، بل تعدوا هذه القبائل ولم يتحرجوا مـن      

  .)١(األخذ عن سكان الحواضر كما تحرج البصريون
، فقد اعتـد بـه، واعتمـد عليـه         وممن اهتم بالقياس من الكوفيين الكسائي     

  :)٢(ه كان يرى أن النحو كله قياس، إذ قالنَّإوتساهل فيه حتى 
َمــــــــــــــا النحــــــــــــــو قيــــــــــــــاس يـتبــــــــــــــعِإن َُ ٌ ِ ُ ْ َ  

  

َوبــــــــــــه فـــــــــــــي كــــــــــــلَ◌ أمـــــــــــــر يـنـــــــــــــتـفع َ ُْ ٍ َْ  ُ ِ ِ ِ َ  
  

وقد سار نحاة الكوفة الذين جاءوا بعده على خطاه في التساهل في الروايـة           
  . و نثروالقياس على كل مسموع من شعر أ

وإذا ما بلغنا القرن الرابع بزغ لنا نجم أبي علي الفارسي، وتلميذه ابن جني              
           وقد بلغ مـن     االلذين كان لهما باع طويل في القياس، ونما على أيديهما نماء كبير ،

 في ئأخط: ( أن روى ابن جني عنه مقالة مفادها        بالقياس اعتزاز أبي علي الفارسي   
  .)٣()حدة من القياس في وائخمسين مسألة وال أخط

أما ابن جني فقد حذا حذوه بل تفوق على أستاذه في تعميم القياس وتوسـيع               
مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند          : (طرق االشتقاق وهو القائل   

  .)٤()عيون الناس

                                                 

: يه، والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبو      ١٥٩: المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف    :  ينظر )١(
٢٢٩.  

: ، وبغية الوعـاة   ٢/٢٦٧: ، وإنباه الرواة  ٤/١٧٤٧: ، ومعجم األدباء  ٢٨٤: معجم الشعراء :  ينظر )٢(
٢/١٦٤.  

  .٢/٩٠:  الخصائص)٣(
  .٢/٩٠:  المصدر نفسه)٤(

 



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa �١٧٧�

: ولم تكن الدكتورة خديجة الحديثي مغالية وال مجانبة للصواب عندما قالت          
سيمات القياس وأنواعه وأركانه وبحوثه على ما نراه عند ابن جني الذي            استتبت تق (

اعتمد على كتبه وآرائه معظم من جاء بعده من النحويين واللغويين كابن األنباري             
بوجه أدق حيث كثرت فيه آراء أستاذه أبي        » الخصائص«والسيوطي، وعلى كتابه    

  .)١()علي الفارسي
اعلم أن إنكار القيـاس فـي       : (قياس يقول وكان األنباري من شدة تعلقه بال     

النحو علم بالمقـاييس     : )٢(النحو ال يتحقق؛ ألن النحو كلَّه قياس، ولهذا قيل في حده          
المستنبطة من استقراء كالم العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحـو، وال نعلـم               

  .)٣()أحدا من العلماء أنكره لثبوته بالدالئل القاطعة والبراهين الساطعة
‘bîÔÛa@òîàçc@Z@ @

   ا ال يمكن ألحد إنكارها؛ ألنه يغني المتكلم عن سماع          للقياس أهمية كبيرة جد
كل ما يقوله العرب، وأنه يستطيع أن يصوغ من األلفاظ والعبارات التي لم تـرد               
في المنقول، فهو من أهم الطرق في تنمية األلفاظ؛ ألنه وثيق الـصلة بالوسـائل               

للغة وترقيتها، أما ما سواه من الوسـائل األخـرى كاالشـتقاق    الرامية إلى إغناء ا 
  .فتطبيق له... والنحت والتعريب

ð†�îÛa@‡äÇ@‘bîÔÛa@Z@ @

اليزدي من العلماء الذين احتفوا بالقياس، إذ اعتمد عليـه، واتخـذه أصـالً     
يستند إليه في قبول المذاهب وردها، وفي إثبات حججه ومناقشاته، ولتوضيح هـذا             

: »أشـياء «د بعض األمثلة كقوله في تضعيف مذهب الفراء في مـسألة            الكالم أور 
، فحذفت الالم منها، فصارت     »َأفِْعلَاء«، على زنة    »َأشِْيئاء«إنها كانت في األصل     (

َأشْياء على زنة َأفْعاء، ويوجه قوله بأنها جمع شَيٍء، وشَيء مخفف عن شَيٍئ، كما              

                                                 

  .٢٣١:  الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه)١(
  .١٨١: التكملة: ينظر.  القائل به هو أبو علي الفارسي)٢(
  .٩٥: لة لمع األد)٣(
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، وقد يجمع فَيِعٌل على َأفِْعالء، كما جمع بين على َأبِينَـاء،            ا مخففا عن ميتٍ   أن ميتً 
          فيـه ارتكـاب      فثبت أنها غير مقلوبة، بل محذوفة الالم، وهو ضعيف جـد ا؛ ألن

  : محذورين
إن قياس شَيٍء على ميٍت غير مستقيم؛ ألن الفـرق بـين المقـيس              : األول

 خفـف عنـه الميـتُ موجـود كثيـر           والمقيس عليه ثابت، وهو أن الميت الذي      
االستعمال، بل أكثر استعماالً من المخفف، فلذلك قيل بالتخفيف، بخـالف الـشَّيء             

، ووجود المخفف فرع عن وجود المخفف       )١(المخفف عنه الشَّيء فإنّه ليس بموجود     
  .)٢()عنه، فثبت أنه ليس كذلك

لحـم بـاطن    هو مشتق من الكَين، وهـو       : )٣(وقيل: (»استكان«وقوله في   
جاء كَان يِكـين،    : )٤(وقيل. صار مثله في الذلّ   : الفرج؛ إذ هو في َأذَلِّ موضع، أي      

 خَضع، والوجه بناء على هذا هو الثاني، إذ ال يلزم الخروج عن القيـاس،               :بمعنى
  .)٥()وال عدم المناسبة، ولو كان هذه اللغة مشهورة لكان أحسن الوجوه

: يقـال : )٦(وقـول الميـداني   : (لى الميداني ومن ذلك قوله في اعتراضه ع     
َأقَمتُـه  : َأكْرمتُه كَرامةً على حذف الهمزة من األول وإبدال الهاء منها كما قـالوا            

خطأ؛ ألن الحذف والتعويض في اإلقامة للمقتضي اإلعاللي، وال مقتـضي           . ِإقَامةً
                                                 

: ينظـر .  وقد سبقه في هذا الرد على الفراء ابن جني، واألنباري، والسخاوي، وابـن الحاجـب               )١(
، وشرح الشافية البـن الحاجـب،       ١/٦٩: ، وسفر السعادة  ٢/٣٠٢: ، واإلنصاف ٣٦٠: المنصف
   ).٣/ أ ( مخطوط 

  .١/١٦٠:  شرح الشافية لليزدي)٢(
، ١١٥: المـسائل الحلبيـات  : ينظـر . لك ابن القطـاع   هو رأي أبي علي الفارسي، وتبعه على ذ        )٣(

  .٢/١٧٦: ، وتهذيب كتاب األفعال٦/٧٢٢: ، والمحكم والمحيط األعظم٣/٣٢٧: والخصائص
، ١/٢٠٤: تهذيب اللغـة : ينظر.  وهو رأي أبي سعيد الضرير البغدادي اللغوي، وحسنه األزهري     )٤(

  .بي سعيد السيرافي والصواب ما ذكرت إذ نسبه إلى أ شرح الشافية لليزديوقد وهم محقق كتاب
  .١/١٩٣:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  .٢٠: نزهة الطرف:  ينظر)٦(
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  ِة، وأيضامامـة بكـسر    :  أن يقال   لو كان األمر كما قال لكان القياس       افي الكَرِكر
  : الكاف لوجهين
  .أن األصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر: أحدهما
أنه كان ينبغي أن يكسر ليكون داالً على الهمزة المحذوفة؛ إذ كانت            : الثاني

  .)١()مكسورة، فلما لم يكسر دل على أنه ليس مما يقول في شيء
 أن )٢(م أن مذهب الخليـل وسـيبويه  اعل: (وقوله في النسب إلى ُأخٍْت وِبنْتٍ 

التاء للتأنيث، وإن كانت بدالً عن الواو المحذوفة، فكما ال تثبت في التحقيـر فـال                
ُأخَيتٌ وبنَيتٌ، ال تثبت في اإلضافة، بل تحذف، وإذا حذفت وجب رد االسـم              : يقال

ِوي، وال  َأخَِوي وبنَ : إلى ما كان عليه في األصل، فبعد رد المحذوف تضيف فتقول          
يظهر على هذا المذهب فرق بين اإلضافة إلى أخ وابن بتقدير الرد وبينهمـا إلـى          

  . ُأخٍْت وِبنٍْت
 فأن يجري التاء مجرى حرف أصلي، ويبقّـي االسـم      )٣(وأما مذهب يونس  

ُأخِْتي وِبنِْتي، فتعرف ثبـوت الفـرق علـى هـذا           : على ما كان قبل النسبة، فيقال     
ألول، والدليل عليه القياس المتقدم، وإال لزم الترجيح مـن غيـر           والحق ا . المذهب

  .)٤()مرجح؛ إذ ال مرجح ههنا لتبقية التاء

                                                 

  .١/٢٧٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
، وشـرح الكافيـة     ٢٦٥: ، والتكملة ٣/٧٧: ، واألصول في النحو   ٣٦١،  ٣/٣٦٠: الكتاب:  ينظر )٢(

  .٤/١٩٥٥: الشافية
، ١/٤٠٧: ، وشرح الشافية لركن الـدين     ٢/٦٩: ية للرضي ، وشرح الشاف  ٣/٣٦١: الكتاب:  ينظر )٣(

  .٢١٨: ، وجامع الدروس العربية٣/١٤٦٢: وتوضيح المقاصد
  .١/٣٩٣:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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  قوله في ذي الزيادة عندما تحـدث عـن أصـل           اومن ذلك أيض  :»لأو« :
» لَأْأو« إلى أن أصله همزة وواو والم، فيكون على هـذا أصـله   )١(وذهب طائفة (

، وأدغمت في الواو التي هـي عـين،         اهمزة الثانية واو  بهمزتين ثم واو، فقلبت ال    
وهذا المذهب أردأ؛ ألن قياس الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلهـا أن            ... أوُل: فصار

َأاْوُل بهمزة ثم ألـف ثـم واو،        : ، وكان الواجب أن يقال بناء على أصلهم       اتقلب ألفً 
تحكم المحض؛ إذ ال مقتضي له       فمن باب ال   اآدم، وأما قلبها واو   : كما يقال في َأْأدم   

٢()اأصالً ورأس(.  
 القياس في بعض األحيان للرد على شراح الشافية، ومـن ذلـك             مدتعوقد ي 

ُأنَيـسان،  :  القيـاس فـي إنـسان       أن )٣(وذكر الشارحون : (قوله في تصغير إنسان   
    نِسيألن األلف والنون فيـه ليـستا كمـا فـي           )٤(والقياس والمنقول في الكتب ُأنَي ، 

ُأنَيـِسيان،  :  تـصغير إنـسان    أن: يعني،  )٥()سكْران، بل هما كما في ِسرحان فتنبه      
ــال ــاس أن يقـ ــان القيـ ــِسين: وكـ ــارحي ُأنَيـ   ، ولكـــن بعـــض شـ

  الشافية ذكروا أن القياس في تـصغيره ُأنَيـسان إذ عـدوا اليـاء فـي ُأنَيـِسيان                  
ـ نَُأ«زائدة فعندما تحذف يبقى اللفـظ        يـ  »انس   ا اليـزدي فقـد قاسـه علـى         ، أم

ن، وما ذكره اليـزدي     يِحيراحين، وس رس: إذ يقال في جمعه وتصغيره    » انحرِس«
 وذلك ألني وجدت مـن النحـاة        ؛فيه نظر » والمنقول في الكتب ُأنَيِسين   «: قولهفي  

، )٧(، وابـن سـيده    )٦(كالصيمري »ُأنَيسان«واللغويين من ذهب إلى أن القياس هو        
                                                 

  .١/٣٥٨: ، والممتع٤٤٨: المنصف:  ينظر. وهو أحد قولي الفراء فيما حكاه ثعلب عنه)١(
  .١/٥٩٤:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١/٣٥٨: ، وشرح الشافية لركن الدين)١٣/ أ ( شافية البن الحاجب، مخطوط شرح ال:  ينظر)٣(
، وشـرح   ١/٢٧٤: ، وشرح الـشافية للرضـي     ١/٣٨٣: الزاهر في معاني كلمات الناس    :  ينظر )٤(

  .١٠٣: ، وشرح الشافية للنظام٩٤: الشافية للجاربردي
  .١/٣٣٨:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  .٢/٧٠٩: التبصرة والتذكرة:  ينظر)٦(
  .٤/٢٧٠: المخصص:  ينظر)٧(
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، )٤(، ونقره كـار   )٣(، وقد تبعهم على ذلك أبو حيان      )٢(، وابن منظور  )١(روابن األثي 
  .)٧(، والفاكهي)٦(، وزكريا األنصاري)٥(والغزي

؛ )٨(ُأنَيسان، وُأنَيِسين قياسا علـى ظَِربـان      : والذي أراه جواز األمرين، أي    
ظَـرابين،  : ، وقيل في جمعـه    )٩(ظَراِبي: ظُريبان، لقولهم : ألنهم قالوا في تصغيره   

: ، فقياس إنسان قياس ظَِربان؛ ألنهم قالوا في جمعـه         )١٠(ظُريِبين: فعلى هذا يجوز  
  .)١١(َأنَاِسي، وَأنَاِسين

وقـال  : (ذلك قوله في شـواذ النّـسب كـاَألزلي والثُّالِثـي       من  ومما ورد   
ء ألفا، وثُالِثي   وقلبوا اليا » ملَ«لَم يزل، فحذفوا    : األزلي منسوب إلى  : )١٢(الشارحون

لفظ : وأنا أقول . منسوب إلى ثالثة ال إلى ثُالث؛ ألن المراد لفظ منسوب إلى ثَالثَةٍ           
اَألزل موجود، فال حاجة إلى هذا التّكلف، والثُّالثي منسوب إلى ثُالث بمعنى أنَّـه              

من بغداذ، فال   : هو بغداذي، أي  : من الكلمات التي جاءت حروفها ثُالث، كما تقول       

                                                 

  .١/٧٥: النهاية في غريب الحديث:  ينظر)١(
  .٦/١١: »أنس«لسان العرب :  ينظر)٢(
  .٩/٤٨: البحر المحيط:  ينظر)٣(
  .٦٣: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٤(
  .٩٥: حاشية الغزي على شرح الجاربردي:  ينظر)٥(
  .٦٣: المناهج الكافية:  ينظر)٦(
  .٥٠٠:  كشف النقاب: ينظر)٧(
، ١/١٧٤: »ظـرب «الـصحاح   :  ينظر .دويبة على هيئة الهر منتن الريح كثير الفسو       :  الظَِّربان )٨(

  .٣/٢٩٤: »ظرب«، وتاج العروس ١/٥٧١: »ظرب«ولسان العرب 
  .١٥/١٧١ :»قحا«لسان العرب :  ينظر)٩(
  .١٧٥، ١/١٧٤: االرتشاف:  ينظر)١٠(
  .٨/٥٥٣: ، والمحكم والمحيط األعظم٦١، ١٣/٦٠: تهذيب اللغة:  ينظر)١١(
  .١٢٥: ، وشرح الشافية للجاربردي١/٤١٤: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)١٢(
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 منـسوب  اس، هذا وقد عرفت أن مثل كُرسـي ة إلى ارتكاب الخروج عن القي  حاج
  .)١()أصال، فهذا أولى، فال يخالف القياس إال بثبت قطعي

ولم يكن شراح الشافية أول من قال بهذا بل سبقهم في ذلـك بعـض أهـل              
ل العلـم   َأزِلي، ذكر بعض أه   : الِقدم، يقال : واَألزل بالتحرك : (العلم، قال الجوهري  

لَم يزْل، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إال باختصار،          : أن أصل هذه الكلمة قولهم للِقدمِ     
َأزِلي، كما قالوا في الـرمح      : يزِلي، ثم أبدلت الياء ألفا؛ ألنّها أخف، فقالوا       : فقالوا

نزي المنسوب إلى ِذي :ِبيونصل َأثْر ،ِني٣())٢(َأز(.  
وأزلي منسوب  «: )٤(قوله: (ا يؤيد ما قاله اليزدي، فقال      كالم وقد ذكر الغزي  

  .)٥()، ال ضرورة إلى ذلك بل هو منسوب إلى اَألزل على القياس»إلى لم يزْل

 أو  ، عن القياس  ولم يخل الشرح من اإلشارة بين الفينة واألخرى إلى ما شذّ          
 التنبيه  علىشارح   أو مما ليس بجار على القياس، فقد دأب ال         ،ما خرج عن القياس   

على ذلك، وذكر القياس في األلفاظ الشاذة أو الخارجة عن القواعد الصرفية، ومن             
لَِقيتُـه ِلقَـاءةً، وَأتَيتُـه ِإتْيانَـةً،        : وشذ مما ذكر قولهم   : (أمثلته قوله في اسم المرةِ    

ةً : والقياسةً، وَأتْيلم يكن فيه تاء يبنى     ؛ وذلك ألن مصدر الثالثي المجرد إذا        )٦()لَقْي
الثي مجرد ال تـاء فـي       ى ثُ تَى وأَ قَبفتح الفاء وسكون العين، ولَ    » ٍةلَعفَ«للمرة على   

َأتَيتُـه  : وقـالوا (: مصدره، على حين جعله سيبويه في الكتاب من القليل، إذ قـال           

                                                 

  .١/٤٠١:  شرح الشافية لليزدي)١(
  . منسوب على يثرب)٢(
: »أزل«، ولـسان العـرب      ٣٩: »أزل«مقـاييس اللغـة     : ينظر، و ٤/١٦٢٢: »أزل« الصحاح   )٣(

١١/١٤.  
  .١٢٥: لشافيةل هشرح:  ينظر،ديقول الجاربر:  أي)٤(
  .١٢٥:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٥(
  .١/٢٨٧:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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: الم، كما قالوا  ِإتْيانَةً، ولَِقيتُه ِلقَاءةً واحدةً، فجاءوا به على المصدر المستعمل في الك          
، )١()ِإتْيانَةً قليل، واالطراد على فَعلَـةٍ     : َأعطَى ِإعطَاءةً، واستَدرج اسِتدراجةً، ونحو    

  .)٢(وتبعه على ذلك ابن السراج
 بالكسر، والمقْبرة بالـضم، فلـيس       )٣(المِظنَّة: وأما قولهم : (ومن ذلك قوله  

ظُن ويقبر، بضم العـين،      ألن مضارعها ي   بجار على القياس، والقياس فيهما الفتح؛     
     ة بالضم أيضبشْرقَةُ والمشْر٤(، وإنما قال  اوقد جاء الم( : رة فتحقْباوالم ا وضم  ؛ ألن

  .)٥()لحاق التاء الخروج عن القياس، فيكون الخروج عنه في الضم مرتين
 أن القياس حذف    لما ذكر : (عند النسب » سِليقَة«وقوله في إثبات الياء، نحو      

     االواو والياء، فاإلثبات يكون شاذا خارج       ِميـِليوس ِقيِليعنه، وكان القياس في س  :
وقد تركوا التغيير في مثل حِنيفَة، ولكنه شاذ قليل،         : )٦(سلَِقي، وسلَِمي، ومن الكتاب   

هـذا قليـل    : وقال يونس . ِريسِليِمي، وفي عِميرِة كَلٍْب، عِمي    : وقد قالوا في سِليمةَ   
  . )٧()خبيث

وصنْعاِني وبهراِني وروحاِني شـاذ، ألن الهمـزة        : (ومما ورد كذلك قوله   
؛ وذلك ألن النسب إلـى      )٨()صنْعاِوي، وبهراِوي، وروحاِوي  : ، والقياس اانقلبت نونً 

اما آخره همزة بعد األلف إن كانت للتأنيث قلبت واو.  
                                                 

  .٤/٤٥:  الكتاب)١(
  .٣/١١٠: األصول في النحو:  ينظر)٢(
وغير الجاري كالمظنة بالكسر، إذ قياسه مظَنَّة بالفتح؛ ألنه         : (٣٩٠ قال ابن الحاجب في اإليضاح       )٣(

 فالكسر فيه شاذمن ظَن ،ظُني.(  
  .٣٠: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٤(
: ، وفتح األقفال  ١٠٤: ، وزبدة األقوال  ٤٧: بغية الطالب : ، وينظر ١/٢٩٢:  شرح الشافية لليزدي   )٥(

١٣٣، ١٣٠.  
  .٣/٣٣٩: الكتاب:  ينظر)٦(
  .١/٣٥٨:  شرح الشافية لليزدي)٧(
  .١/٣٨٠:  المصدر نفسه)٨(
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 عند اليزدي، وهي أن حرصه على مبدأ        اإلشارة إليها  تجدر   ظاهرةوهناك  
القياس والمحافظة عليه جعله يقارن بين قياس وقيـاس آخـر، فنـراه يـستعمل               

ـ           »األقيس«اصطالح    ا وهو تعبير يريد منه الترجيح بين قياسين لمسألة واحدة وفقً
» فَعـل «علـى وزن    لتعليالت يراها، ومن ذلك قوله في مجيء الصفة المـشبهة           

  .)٢()، والفراء بكسر العين، وهو أقيس)١(صعب الخُلُق: وشَكْس، أي: (كشَكٍْس
: والمراد بقولهم : (ةومما ورد من ذلك أيضا قوله في أوزان التصغير الثالث         

 فـي   )٣(فُعيٌل وفُعيِعٌل وفُعيِعيٌل ليس حقيقتها، بل صورتها؛ ألن مثل مييٍت وهـويرٍ           
قة فُييٌل وفُويٌل، ال فُعيٌل ومثل مقَيِتٍل، كذا مفَيِعٌل، ومثـل قُريـِدٍد فُعيِلـٌل، ال                الحقي

فُعيِعٌل، ومثل مصيِبيٍح وُأخَيِريج مفَيِعيٌل وُأفَيِعيل، ال فُعيِعيٌل، فدل على أن المـراد             
م يكرر العين لكـان     واعلم أنه لو كررت الالم ول     . اعتبار عدد الحروف والحركات   

        فَـدٍ     اأقيس؛ ألن تكرار العين حقيقة ال يوجد إال نادر٤(، كقولك فـي خَفَي( :  ِفـدخُفَي
وخُفَيِفيد، وأما تكرار الالم ففي الرباعي والخماسي األصـليين والملحـق بهمـا،             

ثابت، وهذا مما غفـل عنـه       ... فتكرار الالم على حسب ما يقتضيه قياس الوزن       
  . )٥()متأخرون من النحاة فتنبهالقدماء وال

يفهم من هذا النص أن اليزدي وحده من قال بهذا، وهذا كالم صحيح، ألني              
قد اطلعت على كثير من كتب النحو والصرف، فلم أقف على مثل هكذا رأي، وهو               

  .يحسب له

                                                 

  ).ِكس، وهو القياسرجٌل شَ: الفراء: (٦/١١٢: »شكس«ان العرب  جاء في لس)١(
  .١/٢٦٣:  شرح الشافية لليزدي)٢(
: »هـور «الصحاح  :  ينظر . تصغير هاٍر، وهو اسم فاعل من هار الجرف والبناء يهور، إذا سقط            )٣(

  .١٤/٤٤٦: »هور«، وتاج العروس ٥/٢٦٨: »هور«، ولسان العرب ٢/٨٥٦
، ولـسان العـرب   ٢/٤٦٩: »خفد«الصحاح :  ينظر.السريع، والظليم الخفيف  :  الخفيفيد، والخفيدد  )٤(

  .٨/٦٠: »خفد«، وتاج العروس ٣/١٦٣: »خفد«
  .١/٣٠٤:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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وقال في موطن آخر في تصغير االسم المختوم بألف التأنيـث المقـصورة             
حويِلي، على زنة فُعيِعيٍل؛ وذلك     :  اسم موضع  ، وهي )١(الياووفي ح : (»الياوح«كـ

ألن األلف لما حذفتها بقي االسم في التصغير على حويالي، فانقلبت األلـف يـاء               
لكونها بعد كسرة التصغير، فاجتمع ياءان السابقة منهما سـاكنة، فلـزم اإلدغـام،              

 ِلييورف؛ ألن عدمه إنما كان ألجل األلـف،        ا، والحكم في هذا الباب الص     فصار ح
، ووجهه أنّه حـذف      لها مجرى قاضٍ   احويٍل، مجري : )٢(ومنهم من قال  . وقد زالت 

       ـٍل،    :  للخفـة، فيقـول    ااأللف لكونها زائدة، أو حذفت الياء األخيرة طلبيوهـذه ح
   يليوٍل، ورأيتُ حيوـ «: )٣(، وقد قال المصنف في شرح المفصل      اومررتُ ِبح ذلك ك

  .)٤()، واألقيس ما تقدم»في األصل
وأما حواليا، وهي اسـم     : (وقد جاء في شرح المفصل البن يعيش ما نصه        

حويِلي؛ ألنك تحذف األلف األخيرة إذا كانـت ألـف          : موضع، فتقول في تصغيره   
تأنيث مقصورة فيبقى حوالي، على خمسة أحرف والرابع منها ألف فال تسقط بـل          

نكسار الالم بعد ياء التصغير وتدغم فيما بعدها فيصير حويِلي، والذي           تقلب ياء؛ ال  
كأنه حذف األلف وما قبلها، فبقي حوال، ثـم قلبـت           » يٍلوح«وقع في نسخ الكتاب     

ـ   : األلف ياء النكسار ما قبلها، فقال      ـٍل، منقوصيووالـصواب مـا ذكرنـاه       اح ،
٥()امتقدم(.  

                                                 

، وذكر ابـن يعـيش فـي شـرح          ٢/٣٢٢: معجم البلدان :  ينظر .قرية كانت بالنهروان  :  حواليا )١(
  . أن حواليا اسم رجل١/٢٤٦: ، والرضي في شرح الشافية٥/١٢٩: المفصل

  .١٧٧: المفصل:  والقائل به هو الزمخشري، ينظر)٢(
  .٣٣٦: اإليضاح في شرح المفصل:  ينظر)٣(
  .٦٠: بغية الطالب: ، وينظر١/٣٢٧:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٥/١٢٩:  شرح المفصل البن يعيش)٥(
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شارة إليه وهو موقفه من القياس علـى الكثيـر          وهناك أمر مهم البد من اإل     
والقليل والنادر والشاذ، فقد ذكر اليزدي أن كثرة االستعمال ال يلزم قياسيته، وهذا              

أقياسـي هـو أم     : فإن قلـت  : (»العفْالتَّ«واضح من خالل قوله عند كالمه على        
: ا فقال سئل الزمخشري عن هذ   : )١(وقيل. نص بعضهم على قياسيته   : سماعي؟ قلت 

     وال يبعد أن يقال سماعي، وال يلزم مـن          اكثير االستعمال فينبغي أن يكون قياسي ،
  .)٢()تَخْراج وتَحسان وتَحماد: كثرته قياسيته، وإني لم أسمع استعمال مثل

وهذا إن دل على شيء، فإنَّما يدل على أن اليزدي لم يجعل مـن شـروط                
قليل لموافقته للقياس، وقـد ضـرب مثـاالً         المقيس عليه الكثرة، فقد يقاس على ال      

الحمل على القليل الذي ال يخالف القياس أهـون مـن           : (للقياس على القليل، فقال   
الحمل على الكثير الذي يخالفه، إذ لو لم يكن كذلك لوجب إجراء التأويل في كـل                
قليل، وإال لزم تخصيص أحد المتساويين، فاستلزم ذلـك ارتفـاع القليـل أصـالً               

٣()اورأس( .  
أما القياس على النادر، فقد ذكر أنه ال يقاس عليه، ومن ذلك قولـه عنـدما     

وقد جاء األصـل    : (، فقال )٤(تَعِزيٍة: تحدث عن التزام الحذف والتعويض في نحو      
٥(، قال الشاعرامن غير حذف وتعويض نادر(:  
                                                 

سـألت  : العمراني (٣/٨٦:  جاء في شرح المفصل المسوم بالتخمير لصدر األفاضل الخوارزمي         )١(
هـو كثيـر    : يلى أهو على القياس أم مقصور على الـسماع؟ فقـال          عالِف: صاحب الكشاف فقلت  

    وقد وهم اليزدي في كالمه هذا، إذ إن العمراني كان سـؤاله             )ااالستعمال فينبغي أن يكون قياس ،
  .عن الفعيلى ال عن التفعال

  .١/٢٧٨:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٥٩٥: صدر نفسه الم)٣(
حذفوا إحدى الياءين تخفيفا، وعوض عنهـا تـاء        » تَعزي« وأصلها   »ىزع« تعزية مصدر الفعل     )٤(

  .١/٢٩٩: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر.التأنيث
: ، والمخصص ٤٤٢: ، والمنصف ٩٩:  البيت بال نسبة، وهو في إعراب ثالثين سورة من القرآن          )٥(

  .١/١٦٥: ، وشرح الشافية للرضي٤٩٠: لمقرب، وا١٩٢: ، والمفصل١٤/١٨٩
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َفـهـــــــــــــي ْ ـــــــــــــاَ ـــــــــــــزي دلوهـــــــــــــا تـنزي ِ تـنـ ْ َ َُ َْ َ َْ   
  

ـــــــــــــــــزي شـــــــــــــــــهلة صـــــــــــــــــَك َمـــــــــــــــــا تـنـ ٌ َ ْ َ ْ  َُ   ِبياَ
  

  .)١()وال قياس عليه
وأما موقفه من القياس على الشاذ، فقد نص على أن ال يكون المقيس عليـه             

شاذ عن القياس، فإن خرج عن طريق القياس فإنه ال يقاس عليه، فقـال             اا خارج  :
فالجائي على غير ما ذكر من الطرائق شاذ خارج عن القياس ال اعتداد بـه فـال    (

: ُأنَيِسيان، وكان القيـاس أن يقـال      :  قولهم في تصغير إنسان    يقاس عليه، فمن ذلك   
ُأغَيِلمةٌ، : عشَيةٌ، وفي ِغلْمٍة، وِصبيةٍ   : عشَيِشيةٌ، والقياس : ُأنَيِسين، وفي تحقير عِشيةٍ   

  .)٢()غُلَيمةٌ وصبيةٌ: وُأصيِبيةٌ، والقياس
أللفاظ وعدم إعاللهـا فـي      ومن ذلك قوله عند كالمه على تصحيح بعض ا        

وإنما صححوا في هـذه األلفـاظ       : ( واستَنْوقَ، فقال  ، وَأغْيلَتْ ،القَود، والصيد : نحو
   بما هو األصل في الباب، ومع ذلك شاذة يتبع فيها           اوتركوا مقتضى القياس إشعار 

  . )٣()السماع
مطـرد فـي   يريد اليزدي أن يبين أن هذه األلفاظ من الشواذ في القيـاس ال     

االستعمال، ولكن ال يجوز القياس عليها؛ ألن المسموع المخالف لما عليـه قيـاس              
اعلـم أن   : (بابه يؤخذ به، ولكن ال يقاس عليه، وهذا ما أكده ابن جنـي، إذ قـال               

الشيء إذا اطرد في االستعمال وشَذَّ عن القياس، فالبد من اتباع السمع الوارد فيه              
  .)٤(...) يقاس عليه غيرهنفسه، لكنّه ال يتخذ أصالً

                                                 

  .١/٢٧٤:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢٧٥، ١/٢٧٤: شرح الشافية للرضي: ، وينظر١/٣٣٧:  المصدر نفسه)٢(
  .٢/٨٣٤:  المصدر نفسه)٣(
  .١/٩٩:  الخصائص)٤(
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  ب في   : وقد جاء على الشذوذ ألفاظ نحو     : ( قوله اومن أمثلته أيضس وَأثْوَأقْو
  .)١()قَوٍس وثَوٍب، وَأعين وَأنْيب في عيٍن ونَاٍب، فال يقاس عليها

من بنات الياء والواو فإنك إذا      » الًعفَ«أما ما كان    : (قال سيبويه في الكتاب   
وذلك سوطٌ وَأسـواطٌ، وثَـوب      » العفَْأ«بناء أدنى العدد كسرته على      كسرته على   

 كراهية الضمة فـي     »َأفْعٍل«وَأثْواب، وقَوس وَأقْواس، وإنما منعهم أن يبنوه على         
  . )٢(...)»َأفْعاٍل«الواو، فلما ثقل ذلك بنوه على 

دنـى العـدد    وقد قال بعضهم في هذا الباب حين أراد بنـاء أ          : (وقال أيضا 
  : )٣(قَوس وَأقْوس، وقال الراجز: فجاء به على األصل، وذلك قليل، قالوا» لعفَْأ«

َلكل عيش قد لبست أثـوبا ُ ْ َُ ُ ْ َِ ْ َ ٍ َْ  ِ()٤(.  
ظة فبل استعمل ل  » الشذوذ«يالحظ من هذا النص أن سيبويه لم يستعمل لفظ          

وقد جاء فيـه    : (ل على نهجه الرضي في شرحه للشافية، إذ قا        ، وقد سار  »القليل«
  .)٥()َأقْوس وَأثْوب وآير وَأعين: َأفْعل قليالً نحو

، هذه  )٨(، وأبو حيان األندلسي   )٧(، وابن عصفور  )٦(في حين عد ابن الحاجب    
َأفْعـل  : (األلفاظ من الشواذ، أما ابن مالك فقد عدها من األلفاظ التي تحفظ، إذ قال             

                                                 

  .١/٤١٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٣/٥٨٦:  الكتاب)٢(
: »ثـوب «، ولـسان العـرب      ٢/٣٩٠: في شرح أبيات سيبويه    الرجز لمعروف بن عبد الرحمن       )٣(

، ٢/٥٢٢: شرح التصريح : ، وله أو لحميد بن ثور في      ٢/١٠٩: »ثوب«، وتاج العروس    ١/٢٤٥
  .١/٣٣٦: ، والممتع١/١٣٢: المقتضب: وبال نسبة في

  .٥٨٨، ٣/٥٨٧:  الكتاب)٤(
  .٢/٩٠:  شرح الشافية للرضي)٥(
  .٣٧ :الشافية في علم التصريف:  ينظر)٦(
  .٤٦٦، ٤٦٥: المقرب:  ينظر)٧(
  .١/١٩٥: االرتشاف:  ينظر)٨(
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عـيٍن،  :  وِذراٍع وعقَاٍب، ويحفظ فـي نحـو       لصحيح العين كفَلٍْس، ولمؤنث كعنَاقٍ    
  .)١(...)وثَوٍب، وعبٍد

 في وصفه لهذه األلفاظ حينما وصـفها        اوالذي يبدو لي أن سيبويه كان دقيقً      
؛ ألنها مـن بنـات اليـاء        »العفَْأ«؛ ألن القياس أن تبنى على       )وذلك قليل : (بقوله

اهية الضمة في الواو، فلما ثقل ذلك       كر» لعفَْأ«والواو، والذي منعهم أن يبنوه على       
ـ فَْأ«فقد نظروا إلى أن   » ٍلعفَْأ«؛ أما الذين بنوه على      »العفَْأ«بنوه على    هـي  » الًع
ـ  ، فلم يفرقوا بين ما كان عينه حرفا صحيحا أو حرف علة، فعـد              »ٍلعفَ«األصل ل

  . ياس المطردوهذا هو الق» العفَْأ«هذا الجمع قليال؛ ألن األكثر فيها أن تجمع على 
أما الذين وصفوا هذه األلفاظ بالشذوذ فلم يكونوا مخطئين؛ ألنهـم نظـروا             
إليها بأنها ألفاظ خارجة عن القياس المطرد؛ وذلـك ألن حقهـا أن تكـسر علـى              

 وال  ا عن القياس يعد عنـدهم شـاذً       ا، فكل ما كان خارج    »ٍلعفَْأ«ال على   » اٍلعفَْأ«
  .يقاس عليه، واهللا أعلم

، واستعملها استعماالً   )٢( في شرحه أنه قد اعتد بظاهرة قياس الحمل        ويالحظ
وكأنها عنده وسيلة لجبر ما انكسر من تلك القواعد، ومحاولة إلرجاع تلك             اواسع ،

فقد وضع لها ضـوابط     . الشوارد إلى أقرب قاعدة تناسبها، ولو عن طريق التأويل        
هية، صيغت بشكل أولويـات،     محددة كانت له بمثابة قواعد إرشادية، ومعالم توجي       

وأفضليات، ومقدمات ترجيحية، يستحضرها في ذهنه كلما خطرت مناسبة تستدعي          
اقياسومن هذه الضوابطا حملي ، :  

                                                 

  .٢٤٩:  سبك المنظوم وفك المختوم)١(
  .١٨٣: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية:  ينظر)٢(
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  : الحمل على المعهود الثابت أولى -١
هـو المـذهب    » شـياء َأ« في   )١(جاء هذا عندما عد مذهب الخليل وسيبويه      

ممنوعة من الصرف؛ ألنها مقلوبة عن فَعـالء،        » اءيشَْأ«األصح؛ ألنهم قالوا بأن     
» أشـياء « هو المذهب المرجوح؛ ألنـه جعـل         )٢(على حين جعل مذهب الكسائي    

وأما مرجوحيته فلما ذكر من أن القلـب        : (ممنوعة من الصرف بغير علة، إذ قال      
في كالمهم موجود، ومنع الصرف بغير علة غير معهود، فالحمل علـى المعهـود    

  .)٣()ىالثابت أول
الحمل على القليل الذي ال يخالف القياس أهون مـن الحمـل علـى الكثيـر  -٢

  :الذي يخالفه
فرجح » َأول«ذكره اليزدي حين عدد مذاهب العلماء في أصل حروف كلمة           

     المذهب القائل بأن أصـلها وَأَل«ل، واسـتبعد المـذهبين اآلخـرين وهمـا          وو« 
  .)٤(»َلوَأ«و

  : ىالحمل على األكثر أول -٣
مـشتق  » اإنسانً«ذكره اليزدي عندما استدل على صحة مذهب من قال بأن           

؛ ألنه وإن   )٥(ا خَير من ِإفِْعالن    ِفعالنً إن: (إذ قال » االنًعِف«من اإلنس، فيكون وزنه     
كان موجودا كِإضِحياٍن لكنه قليل، وأما ِفعالن فكثير كثرة ال تخفى، فالحمل علـى              

                                                 

  .٥١٨، ٢/٥١٣: ، والممتع٤/٣٨٠: الكتاب:  ينظر)١(
  .٣٧٨: ، وشرح الملوكي البن يعيش٣٥٩: المنصف:  ينظر)٢(
  .١/١٥٩: ة لليزدي شرح الشافي)٣(
  .١/٥٩٥:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
ِإنِْسيان، على زنة ِإفِْعالن، فحذفت الالم منه اعتباطـا،         :  ألن بعض النحويين رأى أن أصل إنْسانٍ       )٥(

  .١/٦٠٨: المصدر نفسه: ينظر. فصار إنسانا، فيكون على زنة إفْعان
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ِضـبعاٍن، وِسـرحاٍن    :  نحو اويكون على ِفعالٍن اسم   : )١(ويهقال سيب . األكثر أولى 
  .)٢()وِإنْساٍن

  : الحمل على الكثير أولى -٤
 ِفعاللَـةٌ ال    )٤( القائل بأن ِتنْبالَةً   )٣(استعمله اليزدي حين رجح مذهب سيبويه     

وِفعاللةً والمرجح مذهب سيبويه ألن ِتفْعالةً نادر بعيد من األوزان،          : (ِتفْعالَةٌ إذ قال  
  .)٥()كثير، فالحمل على الكثير أولى؛ إذ ال تحقق لالشتقاق

الحمــل علــى الموجــود أولــى، وإن ســلم عدمــه فالحمــل علــى الزائــد عنــد  -٥
  : التعارض أولى

نـة  زوأنـه علـى     » لفُتْتَ«أشار إليه اليزدي عندما ذكر أن التاء زائدة في          
ني هو كائن فـي الفعـل، وإن لـم          تَفْعٌل موجود في الجملة، أع    : (، إذ قال  »لعفْتَ«

، فالحمل على الموجود أولى، وإن سـلِّم        ايشتهر في االسم، وأما فَعلٌُل فمعدوم مطلقً      
  .)٦()عدمه فالحمل على الزائد عند التعارض أولى؛ لكثرته بالنسبة إلى األصول

  : الحمل على الغالب أولى -٦
ح بكـون المـيم    هو الصحي)٧(عندما رأى أن مذهب سيبويه    الحمل  جاء هذا   

والـصحيح األول، والـدليل     : ( وأنه على زنة فَعِلٍل، إذ قال      )٨(»شِرمه«زائدة في   

                                                 

  .٤/٢٥٩: الكتاب:  ينظر)١(
  .١/٦٠٨: لليزدي شرح الشافية )٢(
  .٢/٧١: ، وتبعه على ذلك جمهرة منهم الفارابي في ديوان األدب٤/٣١٨: الكتاب:  ينظر)٣(
  .١١/٨٠» تنبل«، ولسان العرب ٨/١٤٧: العين: ينظر. القصير من الرجال:  التِّنْبالَة والتِّنْبال)٤(
  .١/٦١٢:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  .١/٦٢٤:  المصدر نفسه)٦(
  .٤/٢٩٨:  الكتاب: ينظر)٧(
، ٣/١٠٢٧: »همرش«الصحاح  : ينظر. هي المضطربة الخَلْق  : العجوز الكبيرة، وقيل  :  الهمرش )٨(

  .١٧/٤٦٥: »همرش«، وتاج العروس ٦/٣٦٥: »همرش«ولسان العرب 
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، والحمل على   ا غالب اأن التكرير صورة دالٌّ على كونه حقيقي      : أحدهما: عليه أمران 
  .)١()الغالب أولى

  :  أولى من الحمل على المظنوناًالحمل على المعلوم قطع -٧
 عند غيـر    )٢(»لةوكَرِه«ما تحدث عن عدم زيادة الهاء في        قاله اليزدي عند  

 مع وجود المناسبة بين المشتق والمشتق منه، كمـا          )٣(وإنما خولف الخليل  : (الخليل
    ٍب، والحمل على المعلوم قطعطَعأولـى مـن الحمـل علـى     اترى لوجود مثل ِقر 

  .)٤()كِْلتَضِرب بالرجل األرض، من الر: المظنون، ومعنى تَركُُل، أي
ويالحظ كذلك في شرحه أنه يعتد في بعض المواطن بالقياس العقلي، ومن             

والقياس العقلي أن يأتي على ثالثة أوجه، بالفتح        : (»َلِعفَ«أمثلته قوله في مضارع     
والضم والكسر، كما كان للماضي المفتوح العين، إال أن الضم والكسر كّل واحـد              

نّه غير وارد، وأما فَِضَل يفْضُل، ونَِعـم يـنْعم،          أما األول، فأل  . منهما ليس بأصل  
وحِذر يحذُر، وِدمتَ تَدوم، وِمتَّ تَموتُ فمن التداخل، ومعناه فيها أنّـه قـد جـاء                
ماضي كل واحد مفتوح العين ومكسورها، ومضارعه مفتوح العـين ومـضمومها          

العين، وأمـا الثـاني،     فأخذ الماضي من مكسور العين، والمضارع من المضموم         
٥()افألنّه قليل جد(.  

                                                 

  .٢/٦٣٧:  شرح الشافية لليزدي)١(
: ينظـر .  والخلق والمـشية   الجارية الضخمة، أو العظيمة الوركين، أو الحسنة الجسم       :  الِهركَولَة )٢(

  .١١/٦٩٥: »هركل«، ولسان العرب ٥/١٨٤٩» هركل«، والصحاح ٦/٢٦٩: تهذيب اللغة
شـرح  : ينظـر .  ألن أكثر العلماء يرون أن هذه الهاء أصل في ِهركَولَة؛ لقلة زيادة الهـاء أوالً               )٣(

سان العرب  ، ول ٢/٣٨٥: ، وشرح الشافية للرضي   ١/١٤٩: ، والممتع ٢٠٥: الملوكي البن يعيش  
  .٢/٦٣٨: ، وشرح الشافية لركن الدين١١/٦٩٥: »هركل«

  .٢/٦٧٠:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .١/٢٥٢: ، وينظر مثال١/٢٤٩:  المصدر نفسه)٥(
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العزم : أحدهما:  مصدر الفعل الرباعي َأجمع، وله معنيان      اللغـةاإلجماع في   
أجمعتُ الخروج، وأجمعتُ عليه، إذا عزمـت       : على األمور واإلحكام عليه، تقول    

مـن  : (� رسول اهللا    ، وقول )٢(��W��V���U: ، ومنه قوله تعالى   )١(عليه
       لَه امِر فَال ِصيَل الفَجقَب يامِمع الصجي من لـم يعـزم عليـه فينويـه        : ، أي )٣()لَم .

  .)٤(اتفقوا عليه: َأجمع القوم على كذا، أي: االتفاق، ومنه قولهم: واآلخر
والفرق بين المعنيين أن اإلجماع بـالمعنى األول يتـصور مـن الواحـد              

  .)٥(ثاني ال يتصور إال من اثنين فأكثروبالمعنى ال
  . إلى المعنى الثاني، وهو االتفاقاالصطالحويرجع تعريف اإلجماع في 

وقبل تعريف اإلجماع في اصطالح علماء العربية، البد من اإلشـارة إلـى         
أمر مهم وهو أن اإلجماع إما أن يراد به إجماع النحاة، وإما أن يراد بـه إجمـاع                  

  . أن يكون المراد به إجماع النحاة على حكم ماالعرب، والغالب
–إجماع أهـل البلـدين   : ومن هنا كان تعريف اإلجماع في االصطالح هو       

: قال السيوطي . )٦( على أمر يتعلق بالصناعة النحوية والصرفية      -البصرة والكوفة 
: وعرفه ابن بابـشاذ بأنّـه     . )٧()البصرة والكوفة : والمراد به إجماع نحاة البلدين    (

                                                 

  .١/١٠٨: »جمع«، والمصباح المنير ٨/٥٧: »جمع«لسان العرب :  ينظر)١(
  .٧١من اآلية :  سورة يونس)٢(
: ، والمعجـم الكبيـر للطبرانـي      ٣/٩٩: ، وسنن الترمـذي   ٢/٣٢٩: سنن أبي داود  :  الحديث في  )٣(

  .٤/٣٣٩: ، والسنن الكبرى للبيهقي٢٠٩، ٢٣/١٩٦
  .٢٠/٤٦٣: »جمع«، وتاج العروس ٧١٠: »جمع«القاموس المحيط :  ينظر)٤(
  .٤٢: الكليات:  ينظر)٥(
  .٥٥: ، واالقتراح١/١٩٠: الخصائص:  ينظر)٦(
  .٥٥: ادةارتقاء السي: ، وينظر٥٥:  االقتراح)٧(
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 )٢(إجماع العلماء بهـا (، أو   )١()جماع األمة من أهل كل علم على ما أجمعوا عليه         إ(
  .)٣()على صحتها وانتشارها، وكثرتها

ويبدو لي أن تعريف ابن بابشاذ لإلجماع أوسع من تعريف السيوطي؛ إذ لم             
 على أهل البلدين، بينما قصر السيوطي اإلجماع على أهل البلـدين            ايجعله مقصور 

 لهم في اإلجماع،    أثرجماع إال إجماعهم، معنى ذلك أن نحاة األمصار ال          بحيث ال إ  
  .وإنما يقتصر دورهم على االقتداء بهم

القول على إجماع أهل    :  عنوانه اباب» الخصائص«وقد أفرد له ابن جني في       
اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا         : (العربية متى يكون حجة، قال فيه     

يده أال يخالف المنصوص، والمقيس على المنصوص، فأما إن لم          أعطاك خصمك   
  .)٤()يعط يده بذلك فال يكون إجماعهم حجة عليه

أن اإلجماع إذا خالف المنصوص أو المقيس عليه لم يكن          : فقوله هذا معناه  
 في عدة   )٥(وقد استدل بهذا األصل علماء العربية     . حجة بل يجب تقديم النص عليه     

  . في إثبات الحكم أم في الرد على مخالفيهم في اآلراءمواضع، سواء أكان 
ويأتي سيبويه في طليعة من استعمل اإلجماع في أصوله، سواء أكان إجماع            

وإال خـالف جميـع العـرب       : (العرب أم إجماع النحويين قبله، ومن ذلك قولـه        
 ، ولم يكن هذا   )٧()فالعرب تنصب هذا، والنحويون أجمعون    : (، وقوله )٦()والنحويين

                                                 

  .٢/٤٧٥:  شرح المقدمة المحسبة)١(
إذ كان االسـتقراء هـو تتبـع        : ( الضمير عائد إلى النصوص، إذ قال ابن بابشاذ قبل هذا الكالم           )٢(

: ، شرح المقدمة المحـسبة )النصوص المذكورة والوقوف عندها، واإلجماع هو إجماع العلماء بها  
٢/٤٧٥.  

  .٢/٤٧٥:  المصدر نفسه)٣(
  .٥٥: االقتراح: ، وينظر١/١٩٠ : الخصائص)٤(
  .٢٥٠، ٢/٦٧، ٨٣، ٦١، ٤٥، ١/٢٦: اإلنصاف:  ينظر)٥(
  .٢/١٩:  الكتاب)٦(
  .٢/٣٩١:  المصدر نفسه)٧(
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عدم وجود نحاة كثيرين مختلفي     (األصل واضح المعالم في كتابه، والسبب في ذلك         
اآلراء والمذاهب، وعدم وجود مدارس نحوية متعددة، ولم تكـن الخالفـات فـي              
اآلراء قد ظهرت بصورة واضحة على النحو الذي نراه بعد زمنه، حيث تـشعبت              

 وتبينـت أدلـة النحـاة       اآلراء واختلفت المذاهب واستقرت قواعد النحو وأصوله      
وحججهم، وخاصة في زمن ابن جني وابن األنباري وابن الحاجب وابـن مالـك              

  .)١()وأبي حيان ومن جاء بعدهم
أما إجماع العرب من غير النحويين على شيء فقد عده السيوطي حجة إن             

 حجة، ولكن أنـى لنـا   اوإجماع العرب أيض: (أمكن الوقوف عليه، وفي ذلك يقول   
عليه، ومن صوره أن يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه، قـال            بالوقوف  

الحجازية ونصبه  » ما«استُِدلَّ على جواز توسيط خبر      : )٢(»التسهيل«ابن مالك في    
  :)٣(بقول الفرزدق

َفأصـــــبح ُوا قـــــد أعـــــاد اللـــــه نعمـــــتـهمََ َ َُ ِ َ َ َ َ  
  

ُإذ هــــــم قـــــــريش وإذ مــــــا مــــــثلهم بــــــشر ََ َ ُ َ ِ ِ َِ ٌ ُ ُ  
  

 جـوازه عنـد     ا الفرزدق تميمي، تكلـم بهـذا معتقـد        بأن: ورده المانعون 
  صبويجاب بأن الفرزدق كان لـه أضـداد مـن الحجـازيين            . الحجازيين، فلم ي

والتميميين، وِمن منَاهم أن يظفروا له بزلة يشَنِّعون بها عليه مبـادرين لتخطئتـه،              
تفق، ففي  ولو جرى شيء من ذلك لنقل لتوفر الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا ا             

عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده الحجـازيين والتميميـين علـى تـصويب               
  .)٤()قوله

                                                 

  .٤٣٣:  الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه)١(
  .، وقد تصرف فيه السيوطي١/٣٧٣: شرح التسهيل:  ينظر)٢(
، ٥٤: ، واالنتصار لسيبويه  ٤/١٩١: ، والمقتضب ١/٦٠: الكتاب: ، وينظر ١٦٧:  البيت في ديوانه   )٣(

  .١٩٤: ، والمسائل المنثورة١/٩٤: والتعليقة على كتاب سيبويه
  .٢٣٩، ٢٣٨: داعي الفالح: ، وينظر٥٦:  االقتراح)٤(
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وقد ساق السيوطي هذا الكالم؛ ليستدل به على إثبات اإلجماع السكوتي في            
اللغة، وأن ليس فيما ذكر دليل على هذا اإلجماع، إذ ال يلزم من سكوتهم جواز ما                

  : ق توجيهات متعددة، منهاذكر؛ ألن للعلماء في بيت الفرزد
ُأن سيبويه ذكر أن األمـر ال يكـاد يـعـرف -١ َ ْ » مـا «؛ ألن من شروط إعمال )١(ُ

ما : في لغة أهل الحجاز أال يتقدم خبرها على اسمها، نحو         » ليس«عمل  
 قائم فيقال»ما«، فإن تقدم الخبر على االسم بطل إعمال    ازيد ، :  ما قـائم

مع » ليس«عمل  » ما« -وهو تميمي –زيد، بالرفع، وقد أعمل الفرزدق      
 . توسيط الخبر بين الناسخ واسمه

وإذ ما في الدنيا أو في الوجود بشر مـثلهم، فيكـون            : أن يكون تقديره   -٢
هو الخبـر، فلمـا قـدم       » في الدنيا « له، و  انعتً» مثلهم«مبتدأ و » بشر«
 وأبـي   )٣( والمبرد )٢(انتصب على الحال، وهذا تخريج المازني     » مثلهم«

 .)٤(لفارسيعلي ا
وإذ ما فـي حـالهم   :  على الظرف، كأنه قال   امنصوب» مثلهم«أن يكون    -٣

فـوق  : وإذ ما فوقهم بشر، أي    : وفي مكانهم في الرفعة بشر، كما تقول      
منزلتهم بشر، وإذ ما دونهم على الظرف، وهذا تخـريج أبـي سـعيد              

  .)٦(، واألعلم الشنتمري)٥(السيرافي

                                                 

  .١/٦٠: الكتاب:  ينظر)١(
  .١/٩٥: ، والتعليقة على كتاب سيبويه٥٤: االنتصار لسيبويه:  ينظر)٢(
  .٩٢، ٤/٩١: بالمقتض:  ينظر)٣(
  .١٩٤: المسائل المنثورة:  ينظر)٤(
  .٣٣٠، ١/٣٢٩: شرح السيرافي للكتاب:  ينظر)٥(
  .٧٢، ١/٧١: النكت للشنتمري:  ينظر)٦(
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، ولكني ارتأيت   )١(كرها علماء العربية  وهناك تخريجات أخرى لهذا البيت ذ     
  . أال أطيل في هذا الموضوع

واإلجماع كأصل من أصول النحو، اعترف به معظم علماء العربيـة، وإن            
لم يؤلفوا فيه، فقد امتألت مؤلفاتهم باحتجاجاتهم به في إثبات القواعد وفـي الـرد               

  .على مخالفيهم
دليالً دعم به جملة من اآلراء،      أما اليزدي، فقد اعتمد على اإلجماع، واتخذه        

  ا إذا ما قابلناه بالسماع والقياس، فهو يأتي في المرتبة الثالثـة مـن              ولكنه قليل جد
في بعض المواطن، وبلفظ    » المجمع«حيث األهمية، وقد عبر عنه في شرحه بلفظ         

إال فـي   » اإلجمـاع «في شرحه لفـظ     في مواطن أخرى، ولم يستعمل      » تفاقاال«
  .)٢(موطن واحد

: قوله في تصحيح حرف العلة فـي الموتـان        » المجمع«فمن وروده بلفظ    
؛ لكونـه  »الحيـوان «محموالً على » تانوالم«ال يجوز أن يكون : ولقائل أن يقول  (

وان التنبيه بحركته علـى حركـة مـسماه،               انقيضيعلة التصحيح في الح له؛ ألن 
ون عدم العلة في الموتان علة فيه،       والموتان مسماه ال حركة له، فيؤدي إلى أن يك        

 كانـت كـذلك ال تـصلح         وجود العلة وعدمها سواء، وكل علة      وهذا يوجب كون  
  . للِعلِّية

أنا ال نسلم أن العلة في الموتان عدم العلة، بل هي فيه كونه في               : والجواب
 االمعنى نقيض         لـو   ا للحيوان، والمغايرة بين هذا الكون وعدم العلة الظاهرة، وأيض 

       لرفع التحكم، ولو كان كذلك لزم رفع        اجعل ما ذكرتم مانعا للعلية لزم كونه مطرد 

                                                 

  .٥٢: ، وأوضح المسالك٩٢: أسرار العربية:  ينظر)١(
  .١/٥١٣:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٢(
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العرب تحمل النقيض على النقيض، كما تحمل النظير        : )١(المجمع عليه؛ ألنهم قالوا   
  .)٢()على النظير، والالزم باطل

 عندما جعل مخـرج     )٣(ومن ذلك أيضا قوله على كالم أبي الحسن األخفش        
القول باتحاد مخرجيهما باطـل؛  : ( مخرج الهاء، ال قبله وال بعده، إذ قال     األلف هو 

فألنهم أطبقوا  : أما األول . الستلزامه رفع المجمع عليه؛ لكونه خالف العقل والحس       
على أنهما حرفان، والبد أن يكون لكل واحد منهما مخرج مخصوص به كغيـره               

  .)٤(...)ا يتمايزان تأبى االتحادمن الحروف، وإال لزم التحكم، فالخصوصية التي به
  :  في الشرحا، وهو األكثر ورود»االتفاق«ومما ورد بلفظ 

قوله في تصغير ما ثالثه واو ولم يكن البناء الذي اشتمل عليهـا أحـد                -١
ما لم يكن البنـاء أحـد األمـرين، يجـب قلـب : (األمرين، أعني َأفْعَل وفَعَوالً   

ــه، وإدغــام الــساكن فــي  ــاء في ــواو ي ، وفــي هــذا اتفــاق، وذلــك ...المتحــركًال
ٍعـــروة وفــــروة: كقولـــك فـــي ٍَ َْ َْ ٌعريـــة وفـريـــة، وكـــان األصـــل: ُ ٌ َ َُ ٌعريــــوة وفـريــــوة، : ُ ٌَ َْ َْ َُ ُ

 .)٦()وأدغموا )٥(فقلبوا

                                                 

  .٦٣: ، واالقتراح٢/٣٩١: الخصائص:  ينظر)١(
  .٨٠٥، ٢/٨٠٤: رح الشافية لليزدي ش)٢(
، ٣/٢٥٠: ، وشـرح الـشافية للرضـي      ٢/٦٦٨: ، والممتع ١/٦٠: سر صناعة اإلعراب  :  ينظر )٣(

  .١/٥: واالرتشاف
  .٢/٩٨٥:  شرح الشافية لليزدي)٤(
قلبوا الواو ياء الجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون، وأدغموا لتالقي المتماثلين الياء             :  أي )٥(

  .ساكنة والياء المتحركةال
  .٤٩٩: التكملة: ، وينظر١/٣١٧:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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بعد تـصغيره علـى مـا هـو مـذهب      » أحوى«قوله في منع صرف   -٢
لفعـل فكونـه القيـاس؛ ألنـه وزن ا: )٣(أمـا األول: ()٢( ومن تابعـه   )١(سيبويه

الـذي فيـه زيادتــه، أعنـي الهمــزة، فيجـب االمتنـاع مــن الـصرف، إذ خــصوصية 
هـو :  من الصرف، بدليل امتناع صرف مثـلاًالتصغير ال تخرجه عن كونه مانع

ُأفـيضل منك باالتفاق ِ ْ َ ُ()٤(.  
  : ويقتضي المقام توضيح ما قاله اليزدي

الفعل؛ ألن  ُأحي، غير منصرف للصفة ووزن      : »أحوى«القياس في تصغير    
، فقلبت الواو ياء وأدغمت ياء التصغير فيهـا، فاجتمعـت ثـالث       »ُأحيِوي«أصله  

    وجعل اإلعراب على ما قبلها، فقيـل       اياءات، فحذفت الياء األخيرة نسي  :» ـيُأح« 
غير منصرف للصفة ووزن الفعل، فـإن وزن الفعـل معتـد بـه، أال تـرى أن                  

قـال  . صرف لالعتداد بوزن الفعل، فكذا ههنا      غير من  »َأفْضل« تصغير   »ُأفَيِضل«
، وال تصرفه؛ ألن الزيادة     »ُأسيود«: إال في قول من قال    » أحوى«وكذلك  : (سيبويه

  .)٥()ثابتة في أوله، وال يلتفت إلى قلته كما ال يلتفت إلى قلة يضع

                                                 

  .٣/٤٧١: الكتاب:  ينظر)١(
  .١/٣٤٢: ، وشرح الشافية لركن الدين١٧٧: ، والمفصل٢/٥٠٤: النكت للشنتمري:  ينظر)٢(
  .مذهب سيبويه ومن تابعه:  أي)٣(
  .١/٣٢١:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٣/٤٧١:  الكتاب)٥(
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ٍاسـتدل علـى زيـادة همـزة جـرائض بأنـه : (»ضاِئرج«قوله في زيادة همزة      -٣ ِ َ ُ
ًجرواض والجريـاض أيـضقد جاء ال ْ ِْ ، )١(، ومعناهمـا واحـد، وهـو عظـيم الـبطناِ

ٍوأما جرواض ففعوال باتفـاق كجلـواخ َ ْ ِ ٌِ ْ َِ ٌ ْ
، فتـرى أن الهمـزة ذاهبـة، ولـو كانـت )٢(

ِأصلية لم تذهب، فثبت أنه فـعائل َ ُ ّ()٣(.  
وهمـزة : (ما جاء في شرح قول ابن الحاجب في موضـوع ذي الزيـادة      -٤

ٍأرونان َ ْ َ
  .)٥()هاِدون واو )٤(

هي زيادة، ال واوه، واأللف والنون زائدتان باتفاق؛ ألنه إمـا أن        : أي: (قال
النوأو فَع ،الن٦()الثاني منتف، فيكون األول. يكون َأفْع(.  

ـ وفَْأ«وقد فات اليزدي وزن آخر، وهـو         فيمـا ذهـب إليـه ابـن        » الع
: ؛ إذ قال  »النعفَو« آخر وهو    ا، وقد ذكر العكبري كذلك ألرونان وزنً      )٧(األعرابي

 من َأرن يأرن َأرنا، وهو النشاط، فعلى هـذا الهمـزة والـراء              االنًعوفَ: والثالث(
  .)٨()والنون أصول، فوزنه فَوعالن

     ألننا لـو فرضـنا أن الهمـزة    ايتبين من هذا النص أن هناك خطأ واضح ،
  .»النفَوع«ال » النوفَع«والراء والنون أصول لكان وزنه 

                                                 

  .٧/١٣١: »جرض«، ولسان العرب ٣/١٠٦٩ :»جرض«الصحاح :  ينظر)١(
  ).الوادي الواسع الممتلئ: الجلواخ (١/٤٢٠ :»جلخ« في الصحاح )٢(
  .١/١٥٤: ، والممتع١٢١: ، والمنصف٤/٣٢٥: الكتاب: ، وينظر١/٥٩١:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  ).ديد في كل شيءش: يوم َأرونَان (١٣/١٨٧: »رنن« في لسان العرب )٤(
  .٧٩:  الشافية في علم التصريف)٥(
، وشرح الشافية لركن    ١/٩٦: ، والممتع ٤/٢٤٨: الكتاب: ، وينظر ٢/٦٨٤:  شرح الشافية لليزدي   )٦(

  .٢/٦٤٣: الدين
  .٢/٣٩٨: ، والمخصص١٠/٢٢٧: ، والمحكم والمحيط األعظم٣/٢٨٧: الخصائص:  ينظر)٧(
  .٤٣٣:  اللباب للعكبري)٨(
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فـإن لـم يكـن فيـه إظهـار فبـشبهة : (ما جاء في شرح قول ابـن الحاجـب         -٥
ًموظب، ومعلى» ميم«االشتقاق كـ َ َْ َ ْ َ()١( .  

هذا هو القسم الذي ال تجامع اإلظهار فيه شبهة االشتقاق، وليس معها            : (قال
  .موظَب ومعلى: ، وذلك كقولهماأغلب الوزنين، وقد ذكرنا أن العمل بالشبهة اتفاقً

وهو اسم بقعة فال ينصرف، إما أن يكون مفْعـل مـن وظَـب، أو     : ولفاأل
فَوعل من مظَب، الثاني باطل ألنه مهمل، فتعين األول؛ ألنه مـستعمل، والثـاني              
وهو اسم رجل، وإما أن يكون مفْعالً من عال، أو فَعلى من معَل، الثاني غير جائز                

  .)٢()إلهماله، فتعين األول الستعماله
 على تقدير زيادة    )٣(إن لم يكن فيه إظهار شاذ     : لتوضيح ما قاله اليزدي، أي    

مع الواو، وكمـيم  » بظَوم«، كميم  )٤(أية واحدة من الحرفين ترجح شبهة االشتقاق      
»مظب زائدة فوزنه       » ىلًعومع األلف، فإن جعل ميم م :    ،ظَبل، وتركيبه من وفْعم

، »مظَـب «من   وتركيبه   »فَوعل«و زائدة فوزنه    وهو بناء مستعمل، وإن جعل الوا     
، »مفْعـل « زائدة فوزنـه     »معلًى«وهو تركيب غير مستعمل، وكذلك إن جعل ميم         

، »فَعلـى «، وهو تركيب مستعمل، وإن جعل األلف زائدة فوزنـه           »عال«وتركيبه  
  .  وهو غير مستعمل»معل«وتركيبه من 

                                                 

  .٨٠: ية في علم التصريف الشاف)١(
: ، وشـرح الـشافية للرضـي      ٢٩: مفتاح العلوم : ، وينظر ٦٩٩،  ٢/٦٩٨:  شرح الشافية لليزدي   )٢(

  .٢/٦٥٣: ، وشرح الشافية لركن الدين٢/٣٨٨
)٣( معنى اإلظهار الشاذ فقال    ٢/٦٩٢: ن اليزدي في شرحه    بي ) :       أن ال يكون مقتضى اإلدغام مترتبـا

الثة أحرف، وال يقال لمثل ما في سرر أنه إظهار شاذ، لكن إظهـار              عليه في كلمة زائدة على ث     
  ).فقط

هو أن نجد لهذا البناء بناء آخر موافق له في الحروف األصول من غيـر               :  معنى شبهة االشتقاق   )٤(
شـرح الـشافية    : ينظـر . أن نعلم موافقته إياه في المعنى األصلي، ومن هنا اشتبه أنه منه أو ال             

  .٢٢٤: للنظام
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ـ م«حاجب، بأن مثل    وقد اعترض ركن الدين على كالم ابن ال        غيـر  » َلع
وفيه نظر، ألنا ال نسلم أن التركيب من المـيم والعـين والـالم              : (مستعمل، فقال 

عِجلَني وذكر معاني   : معلَِني عن حاجتي، أي   :  قال )١(مهمل، فإن صاحب الصحاح   
٣(، وتابعه اليزدي كذلك في هذا االعتراض)٢()ُأخَر(.  

  .)٤( الشرحوهناك أمثلة أخرى لالتفاق وردت في

                                                 

  .٢/١٥٤: العين:  وقد سبقه في ذلك صاحب العين، ينظر٥/١٨١٩: »معل«الصحاح :  ينظر)١(
  .٢/٦٥٤:  شرح الشافية لركن الدين)٢(
  .٢/٦٩٩:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٦٩٥، ٦٩٢، ٦٨٩، ٢/٦٦٦، ٥٦٢، ٣٧٥، ٣٥٣، ١/١٦٣: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
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Éia‹Ûa@szj¾a@Z@ @
òîÏ‹—Ûa@òÜÈÛa@ @

  : ماهية العلة في اللغة واالصطالح
  : ، وتأتي لمعان، ومنها»َللَع«الِعلَّة في اللغة مأخوذة من 

: تكرار الشيء، أو تكريره، ومنه العلَُل، وهي الشربة الثانية، يقـال          : األول
  .)١( وعلَّه يعلُّه ويِعلُّه، إذا سقاه السقية الثانيةعلٌَل بعد نَهٍل،

تشاغل، وعلَّلَه بطعـام    : تَعلََّل باألمر واعتَلَّ  : التشاغل والتلهي، يقال  : الثاني
فالن يعلُِّل نفسه ِبتَِعلٍَّة، وتَعلَّـَل      : وحديث ونحوهما، شغله بهما، ويقال    

  .)٢(لَهوتُ ِبها: لَّلَتُ بالمرأة تَعلُّالًتَلَهى به وتَجزَأ، وتَع: به، أي
: علَّ الرجل يِعلُّ ِعلَّةً فهو عِليٌل، ورجٌل علَلَـةٌ، أي         : المرض، يقال : الثالث

  . )٣(كثير الِعلَِل
، وفي حـديث عائـشة      )٤(سبب له : هذا ِعلَّةٌ لهذا، أي   : السبب، يقال : الرابع

بـسبب  : ، أي )٦() ِرجِلي ِبِعلَِّة الراِحلَـةِ    )٥(فَيضِرب: (رضي اهللا عنها  
  .)٧(الراحلة

                                                 

  .٥٦٠: »عّل« ومقاييس اللغة ،٥/١٧٧٣: »علل«، والصحاح ١/٨٨: العين:  ينظر)١(
، وتاج العروس   ١٠٣٥: »عّل«، والقاموس المحيط    ٤٧٠-١١/٤٦٩: »علل«لسان العرب   :  ينظر )٢(

  .٣٠/٤٤: »علل«
: »علـل «، وتاج العروس    ١١/٤٦٧: »علل«، ولسان العرب    ٥٦٠: »عّل«مقاييس اللغة   :  ينظر )٣(

٣٠/٤٤.  
، وتـاج العـروس     ١١/٤٧١ :»علـل «لعرب  ، ولسان ا  ١/٩٥: المحكم والمحيط األعظم  :  ينظر )٤(

  .٣٠/٤٨ :»علل«
 أن ينطلق بها    � الذي يضرب رجلها هو أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر حينما أمره رسول اهللا                )٥(

  .إلى التنعيم فأردفها خلفه على جمل له
  .٢/٨٨٠:  الحديث في صحيح مسلم)٦(
، ٨/١٥٧: صحيح مسلم بن الحجـاج    ، والمنهاج شرح    ٣/٢٩١: النهاية في غريب الحديث   :  ينظر )٧(

  .٣/٣٠٩: والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج
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والذي يراه الباحث أن هذا األخير هو المناسب للمعنى االصـطالحي؛ ألن            
   الكل فعل واقع سبب يساق من أجلهما، فال فعل من دون ِعلَّـٍة، أو سـبب             ا وغرض 

  .يوضح قصد تحصيل الحكم، أو يفسر حدوثه ووجوده
قة المعاني اللغوية األخرى بالعلة إذا كانت بمعنى السبب؟         ما عال : فإن قلت 

ربما تكون لها عالقة بالعلة؛ ألن التكرار أو التكرير سميت العلة بذلك؛ ألن             : قلت
العالم أو المجتهد أو الباحث يعاود النظر كرات في استخراجها، والتشاغل سـميت             

لعلل وإطالق األحكام عليهـا،     العلة بذلك؛ ألن المجتهد تشاغل بالبحث الستخراج ا       
 مـن علـة     اأما المرض فقد سميت العلة بذلك، ألنّها غيرت حـال المحـّل أخـذً             

وإنما سمي أحـد أركـان      : ()٢(، قال الكفوي  )١(المريض؛ ألنّها اقتضت تغيير حاله    
القياس ِعلَّةً؛ ألن الِعلَّةَ المرض، فكان تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في المـريض              

  .)٣()ِلِعلَِّة كذا فَِلسبِب كذا: ريح من العلة مثلثم الص
�ýĐ–üa@À@òÜÈÛa@Z@ @

الوصف الذي يكون مظنّة وجه     : (يرى الدكتور مازن المبارك أن العلة هي      
ن أن  هي األمر الذي يـزعم النحويـو      : أوضحالحكمة في اتخاذ الحكم، أو بعبارة       

نًاالعرب الحظته حين اختارت في كالمها وجه٤()ن التعبير والصياغة ما معي(.  
والمالحظ أن نقطة االلتقاء بين المعنيين اللغوي واالصطالحي هـي كـون            
. الحكم الذي يطلقه النحوي أو الصرفي البد أن يكون له سبب يدعو إليه ويـسوغه            

ورحم اهللا شيخ العربية الخليل بن أحمد الذي سئل عن العلل التي يعتل بهـا فـي                 
                                                 

  .٦٢١، ٦٢٠: ، والكليات١٥٤: التعريفات:  ينظر)١(
بالقرم، وكان من قـضاة     » كفا« هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، ولد في             )٢(

: هـ، من مؤلفاته  ١٠٩٤د، توفي سنة    بتركيا، وبالقدس وببغدا  » كفا«األحناف، وولي القضاء في     
: تحفة الشاهان باللغة التركية في فروع الحنفية، والكليات باللغة العربية، تنظـر ترجمتـه فـي               

  .١/٢٢٩: ، وهدية العارفين٢/٣٨: األعالم
  .٦٢١:  الكليات)٣(
  .٩٠:  النحو العربي العلة النحوية، نشأتها وتطورها)٤(
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عـن  : (-»اإليضاح في علل النحو   «ه الزجاجي في كتابه     فيما يروي –النحو فقيل له    
إن العـرب نطقـت علـى سـجيتها         : العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال      

وطباعها، وعرفت مواقع كالمها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنهـا،              
 فإن أكن أصبت العلـة فهـو الـذي        . واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه        

             محكمـة   االتمست، وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دار 
البناء، عجيبة النظم واألقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الـصادق أو             
بالبراهين الواضحة والحجج الالئحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شـيء             

سنحت له وخطرت   . ا وكذا، ولسبب كذا وكذا    إنما فعل هذا هكذا ِلِعلَِّة كذ     : منها قال 
بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرهـا               
هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إال أن ذلك مما ذكـره                 

لته من النحـو    فإن سنح لغيري ِعلَّة لما علّ     . هذا الرجل محتمل أن يكون ِعلَّة لذلك      
  .)١()هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها

bèmd“ã@Z@ @

األسباب : اإلنسان بفطرته ميال نحو معرفة ما خلف الظواهر واألشياء، أي         
كان من طبيعة اإلنـسان منـذ       (التي تسببت في ظهور شيء ما، أو ظاهرة ما، إذ           

ء ما يحيط بـه     طفولته أن يسأل عن سبب لكل ما يراه، سبب وجوده، وسبب نشو           
من مظاهر الحياة، ويبحث عن علل لها تفسرها وتربط بعضها بـالبعض اآلخـر،              
وتبيين أحوالها وفائدتها وتأثيرها، وجدناه يطبق ذلك على كل ما يمر بـه وعلـى               

يعلل الظواهر  . مدى سني حياته وتطور إدراكه وعلى اختالف العلوم التي يتعلمها         
علل الظواهر العقائدية وما يتبعهـا مـن أحكـام          الطبيعية في األحياء والجوامد، ي    

محاوالً أن يجـد علـة      . ونتائج، ويعلل ما يبدو في اللغة التي يستعملها أداة للتفاهم         

                                                 

  .٦٦:  اإليضاح في علل النحو)١(
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ومن الطبيعـي أن ينـصرف دارس اللغـة         . لكل صورة مميزة من صور التعبير     
  .)١()العربية إلى إيجاد علة لكل ما يراه من أحكام

ق الحضرمي من أوائل النحـاة الـذين اهتمـوا          ولعل عبد اهللا بن أبي إسحا     
أول من بعج النحو ومـد  : (بالتعليل وبلغوا الغاية فيه، والذي قال عنه ابن سالم إنه     

  .)٢()القياس والعلل
               ومما يوضح التعليل عند ابن أبي إسحاق ما رواه أبو عمرو بن العـالء أن

  : )٣(ابن أبي إسحاق سمع الفرزدق ينشد
َوعـــض ز  َ َ يـــا ابـــن مـــروان لـــم يـــدعٍمـــانَ َ ََ َ َ  

  

ًمــــــــن المــــــــال إال مــــــــسحت َ ُ ِّ ِ َ ــــــــفاِ ُ أو مجل  َ ُ َ  
  

علـى مـا    : ، فقال »افًلَّجم«على أي شيء رفعت     : فقال له ابن أبي إسحاق    
  .)٥(وغيرها من المواقف التي كانت تجري بينه وبين الفرزدق. )٤(يسوءك وينوءك

ـ             ن نقـل اسـتعمال     أما ابن جني فكان يرى أن أبا عمرو بن العالء أول م
    سـمعت  : (ا عن األصمعي عن أبي عمرو أنّه قال       التعليل عن العرب، وأورد نص

جاءته : أتقول: فقلت له . فالن لغوب جاءته كتابي فاحتقرها    : رجالً من اليمن يقول   
وعد هذا الخبر مبدأ التعليل عند النحاة، وأن        . )٦()نعم، أليس بصحيفة؟  : كتابي؟ قال 

عليالتهم بعد أن سمعوا هذا األعرابي وأمثاله ممن يعللـون مـا            النحاة محقون في ت   
أفتراك تريد من أبي    : (، ودافع عنهم بقوله   )٧(ينطقون به وما يسألون عنه بال تكلف      

                                                 

  .١٥٥:  دراسات في كتاب سيبويه)١(
  .١/١٤:  طبقات فحول الشعراء)٢(
  .»فُرجأو م«، والرواية في الديوان ٣٨٦:  في ديوان الفرزدق)٣(
  .٢٨-٢٧: ، ونزهة األلباء١٨٣-٢/١٨٢: معاني القرآن للفراء:  ينظر)٤(
  .١٠٠، ٩٩: ، والموشح١/٢٢: أخبار النحويين البصريين:  ينظر)٥(
  .١/٢٥٠: ائص الخص)٦(
  .١٥٥: دراسات في كتاب سيبويه:  ينظر)٧(
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         ا غفالً يعلل   عمرو وطبقته وقد نظروا وتدربوا وقاسوا وتصرفوا أن يسمعوا أعرابي
ذكره، فهال يهتاجوا هم لمثله وال      هذا الموضع بهذه العلة، ويحتج لتأنيث المذكر بما         

فعلوا كذا لكذا، وصنعوا كذا لكذا، وقـد شـرح لهـم            : يسلكوا فيه طريقته فيقولوا   
  .)١()العربي ذلك، ووقفهم على سمته وأمته

وجاء بعد هذين العلمين الخليل بن أحمد وتالمذته، فعللـوا وتوسـعوا فـي              
: من استنبط علل النحو، فقـال      أن الخليل بن أحمد أول       )٢(التعليل، ويرى الزبيدي  

واستنبط من العروض، ومن علل النحو ما لم يستنبط أحد، وما لم يسبقه إلى مثله               (
  .)٣()سابق

    منذ الخليل بمبدأ الِعلِّية، فكل حكم يعلَّل،        اوقد أخذت المدارس النحوية جميع 
ـ                  ل وكل ظاهرة نحوية كلية أو جزئية البد لها من علة عقلية، ولـم يكتفـوا بالعل

القريبة، بل ذهبوا يغوصون على كوامن العلل وخفياتها ودفائنهـا، وكـل نحـوي              
بصري أو كوفي أو بغدادي يجرب ملكاته الذهنية ومواهبه العقلية في استنباط علل             
               ـِشيعقله من قوة البرهان وح جديدة لم يعلل بها السابقون على حسب ما استُخِْزن

  .)٤(من عمق الداللة
الزمن بالنحويين كانت العناية بأمر العلة واالهتمام بهـا يـزداد           وكلما تقدم   

حتى استفحل أمرها في القرنين الثالث والرابع الهجريين، ومما ساعد علـى ذلـك            
   ويتضح ذلك عند الرماني من علماء القرن الرابع،         اامتزاج النحو بالمنطق امتزاج ،

                                                 

  .١/٢٥٠:  الخصائص)١(
هـ، مـن   ٣٧٩ هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد اهللا بن بشر الزبيدي اإلشبيلي، المتوفى سنة                 )٢(

، ٦/٢٥١٨: معجم األدبـاء  : الواضح، ولحن العامة، ومختصر العين، تنظر ترجمته في       : تصانيفه
  .٨٥، ١/٨٤: ، وبغية الوعاة٢٦٢: ، والبلغة١٠٩، ٣/١٠٨: وإنباه الرواة

  .٤٧:  طبقات النحويين واللغويين)٣(
  .ب): مقدمة الدكتور شوقي ضيف(اإليضاح في علل النحو :  ينظر)٤(
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إن كان النحو   : (لي الفارسي ، حتى قال فيه أبو ع     )١(الذي كان يمزج النحو بالمنطق    
ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما نقوله فليس معـه منـه                 

  .)٢()شيء
واستمرت الجهود واتسع البحث في العلل حتى أصبحت البراعـة وجـودة            

وكما عني العلماء بالعلـة     . النظر فيها صفة يتميز بها أصحابها من سائر النحويين        
نوا بالتأليف فيها وبإفرادها بكتب خاصة تحمل هذا العنوان ومن هذه           النحوية، فقد ع  

  : الكتب
، وهـو مـن     )٣(العلل في النحو، لمحمد بن المستنير المعروف بقطرب        -١

  . الكتب التي لم يصل إلينا منها شيء
 من الكتب المفقودة التي     ا، وهو أيض  )٤(علل النحو، ألبي عثمان المازني     -٢

 . لم يصل إلينا منها شيء

ـ           -٣ ، »لغدة«علل النحو، ألبي علي الحسن بن عبد اهللا األصبهاني الملقب ب
 .، ولم يصل إلينا منهما شيء)٥(»نقض علل النحو«وله كتاب آخر هو 

، وهو أحـد أعيـان      )٦(علل النحو، لهارون بن الحائك الضرير النحوي       -٤
 .أصحاب ثعلب، وهو من الكتب التي لم يصل إلينا منها شيء

                                                 

  .١٥٨: ، ودراسات في كتاب سيبويه٩٤: النحو العربي العلة النحوية، نشأتها وتطورها:  ينظر)١(
  .٢/١٨١: ، وبغية الوعاة٤/١٨٢٦: معجم األدباء: نظر، وي٢٣٤:  نزهة األلباء)٢(
: ، وبغيـة الوعـاة    ٣/٢٢٠: ، وإنباه الـرواة   ٦/٢٦٤٧: ، ومعجم األدباء  ٧٧: نزهة األلباء :  ينظر )٣(

١/٢٤٣.  
  .٣/٧١: ، ومعجم المؤلفين١/٤٦٥: ، وبغية الوعاة٢/٧٦٣: معجم األدباء:  ينظر)٤(
: ، ومعجم المـؤلفين   ١/٥٠٩/ ، وبغية الوعاة  ٣/٤٣: رواة، وإنباه ال  ٢/٨٧٤: معجم األدباء :  ينظر )٥(

٣/٢٣٨.  
، ومعجـم   ٢/٣١٩: ، وبغية الوعاة  ٢٧/١٢٦: ، والوافي بالوفيات  ٦/٢٧٦٢: معجم األدباء :  ينظر )٦(

  .١٣/١٢٨: المؤلفين
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، وقـد   )١(نحو، ألبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان       المختار في علل ال    -٥
 .)٣(، وابن عصفور)٢(نقل عنه الزجاجي

اإليضاح في علل النحو، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي،            -٦
م، وهو من أقدم ما وصل إلينا       ١٩٥٩حققه الدكتور مازن المبارك سنة      

 . من كتب علل النحو

د بن علي بن إسماعيل العـسكري       المجموع على العلل، ألبي بكر محم      -٧
 . ، ولم يصل إلينا منه شيء)٤(»مبرمان«الملقب بـ

علل النحو، ألبي الحسن محمد بن عبد اهللا بن العباس المعروف بـابن              -٨
م، وقد حققـه    ١٩٨٧الوراق، حققه الدكتور محمود جاسم الدرويش سنة        

 . م٢٠٠٢ الدكتور محمود محمد محمود نصار سنة ا ثانياتحقيقً

 التثنية، ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، حققه الدكتور صبيح           علل -٩
 .م١٩٨٧التميمي سنة 

اللباب في علل البناء واإلعراب، ألبي البقـاء عبـد اهللا بـن الحـسين                -١٠
ـ          ـ  االعكبري، وقد حققه الدكتور خليل بنيان الحسون، وحققه تحقيقً ا ثاني 

محمد عثماناثً ثالا تحقيقًاالدكتور عبد اإلله نبهان، وحققه أيض  .  
وثمة كتب أخرى تحدثت عن العلة النحوية، إال أنها لم تحمل هذا العنـوان              
كالخصائص البن جني، واإلغراب في جدل اإلعراب، ولمع األدلة ألبي البركـات            

  . األنباري، واالقتراح في علم أصول النحو للسيوطي

                                                 

، وأبو الحسن بـن     ٥/٣٠٨: ، واألعالم ٢/٢٥: ، والوافي بالوفيات  ٥/٢٣٠٨: معجم األدباء :  ينظر )١(
  .٧١: ؤه في النحو واللغةكيسان وآرا

  .٥٠: اإليضاح في علل النحو:  ينظر)٢(
  .١/٢٦٦: الممتع:  ينظر)٣(
، ومعجـم   ١/١٧٧: ، وبغيـة الوعـاة    ٣/١٩٠: ، وإنباه الـرواة   ٦/٢٥٧٤: معجم األدباء :  ينظر )٤(

  .١/٣٠٧: المؤلفين
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تقسيم العلة حيث قـسموها عـدة       اختلفت وجهات نظر علماء العربية حول       
  : تقسيمات منها

  : تقسيم ابن السراج -١
واعـتالالت  : (قال في مقدمـة كتابـه     : )١( الِعلَّة ِعلَّة، وِعلَّةِ : علىإذ قسمها   

كـّل  : ضرب منها هو المؤدي إلى كالم العرب، كقولنـا        : النحويين على ضربين  
لم صـار الفاعـل     : ، مثل أن يقولوا   فاعل مرفوع، وضرب آخر يسمى ِعلَّةَ الِعلَّةِ      

امرفوع   ولم إذا تحركت الياء والواو وكـان مـا قبلهمـا            ا، والمفعول به منصوب ،
ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما تـستخرج           )٢(، وهذا ا قلبتا ألفً  امفتوح 

منه حكمتها في األصول التي وضعتها، وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من              
  .)٣()غاتالل

  :تقسيم الزجاجي -٢
وعلل النحو بعد هـذا علـى       : (لى ثالثة أضرب، إذ قال    عقسمها الزجاجي   

علل تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية، فأما التعليمية فهي          : ثالثة أضرب 
التي يتوصل بها إلى تعلم كالم العرب، ألنا لم نسمع نحن وال غيرنا كـّل كالمهـا      

 فقسنا عليه نظيره، مثال ذلك أنا لما سمعنا قام زيـد            اسمعنا بعض ، وإنما   امنها لفظً 
 فمن هذا النوع من العلل     ... ذهب فهو ذاهب  : عرفنا اسم الفاعل، فقلنا   ... فهو قائم

؛ ألنّها تنـصب االسـم      »إن«بـ: ؟ قلنا ابم نصبتم زيد  :  قائم، إن قيل   اإن زيد : قولنا
فهذا وما أشبهه من نوع التعلـيم، وبـه         .. .وترفع الخبر، ألنا كذلك علمناه ونعلمه     
ـ افأن يقال لمن قال نصبت زيد     : ضبط كالم العرب، فأما العلة القياسية      في » إن« ب

                                                 

لتسمية تجوز فـي    ، ورأى أن هذه ا    » العلة ةعل« رد ابن جني على ابن السراج تسميته هذا النوع           )١(
  .١٧٥-١/١٧٤: الخصائص: اللفظ، فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتتميم للعلة، ينظر

  .وهذا الضرب الذي يسمى علة العلة:  أي)٢(
  .١/٣٥:  األصول في النحو)٣(
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: االسم؟ فالجواب في ذلك أن يقال     » إن« قائم، ولم وجب أن تنصب       اإن زيد : قوله
عماله ألنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى المفعول، فحملت عليه فأعملت إ          

، ا، والمرفوع بها شبه بالفاعل لفظً     الما ضارعته، فالمنصوب لها شبه بالمفعول لفظً      
ضرب أخاك محمد،   : فهي تشبه من األفعال إلى ما تقدمه مفعوله على فاعله، نحو          

  . وما أشبه ذلك
مثل أن  . بعد هذا » إن«فكّل ما يعتل به في باب       : وأما العلة الجدلية النظرية   

جهة شابهت هذه الحروف األفعـال؟ وبـأي األفعـال شـبهتموها؟            فمن أي   : يقال
لمتراخيـة، أم المنقـضية بـال       أبالماضية، أم المستقبلة، أم الحادثة في الحال، أم ا        

  .)١(...)مهلة؟
  :التقسيم الثالث البن جني -٣

واجب البد منه؛ ألن الـنفس ال    : أحدهما: إذ رأى أن علل النحويين ضربان     
 للضمة قبلها،   اكقلب األلف واو  .  وهذا الحق بعلل المتكلمين    تطيق في معناه غيره،   
  . ضويِرب وقَراِطيس، ومن ذلك امتناع االبتداء بالساكن: وياء للكسرة قبلها، نحو

كتصحيح واو بعد   . ما يمكن تحمله إال أنه على تجشم واستكراه له        : واآلخر
ـ «الكسرة، وذلك بأن تقول في نحو تـصغير          عفُور،  : رهوتكـسي » ورفُصيـصع

  .)٢(وعصافُور، ولكن يكره
  :)٣(للحسين بن موسى الجليس: التقسيم الرابع -٤

  : لى صنفينع» ثمار الصناعة«إذ قسم اعتالالت النحويين في كتابه 
  .علة تطرد على كالم العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم: أحدهما

                                                 

  .٦٥-٦٤:  اإليضاح في علل النحو)١(
  .٧٤: ، واالقتراح١٤٦، ١/٨٩: الخصائص:  ينظر)٢(
 الحسين بن موسى بن هبة اهللا المعروف بالجليس الدينوري، المتوفى في حـدود               هو أبو عبد اهللا    )٣(

: تنظر ترجمتـه فـي    . ثمار الصناعة، والحروف السبعة من الكالم     : هـ، من مصنفاته  ٤٩٠سنة  
  .٣١١-١/٣١٠: ، وهدية العارفين١/٥٢٣: كشف الظنون
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دهم فـي   علة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاص       : والثاني
موضوعاتهم، وهم لألولى أكثر استعماال، وأشد تداوال، وهي واسعة الشعب إال أن            

ِعلَّة سماع، وِعلَّـةُ تـشبيه،   : مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوعا، وهي  
وِعلَّةُ استغناء، وِعلَّةُ استثقال، وِعلَّةُ فرق، وِعلَّةُ توكيد، وِعلَّـةُ تعـويض، وِعلَّـةُ              

ةُ نقيض، وِعلَّةُ حمل على المعنى، وِعلَّةُ مشاكلة، وِعلَّةُ معادلة، وِعلَّـةُ            نظير، وِعلَّ 
قرب ومجاورة، وِعلَّةُ وجوب، وِعلَّةُ جواز، وِعلَّةُ تغليب، وِعلَّةُ اختصار، وِعلَّـةُ            
تخفيف، وِعلَّةُ داللة حال، وِعلَّةُ أصل، وِعلَّةُ تحليل، وِعلَّةُ إشعار، وِعلَّـةُ تـضاد،             

  .)١(ةُ أولىوِعلَّ
 في تذكرتـه، ومثـل لهـا إال علـة           )٢(وشرح هذه األنواع التاج بن مكتوم     

التحليل، فقد اعتاص عليه شرحها وفكر فيها أياما فلم يظهـر لـه شـيء فيهـا،                 
  .)٤)(٣(وشرحها الشيخ شمس الدين بن الصائغ

وهو العلة التي تظهر حكمتهم فلم يتعرض له الجلـيس          : أما الصنف الثاني  
  .)٥(»ةلَّة الِعلَِّع«نه، وقد بينه ابن السراج فيما يسمى وال بي

                                                 

  .٢٩٤، ٢٩١: ، وداعي الفالح٧٢-٧١: االقتراح:  ينظر)١(
حمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي، تاج الدين، أبـو محمـد الحنفـي النحـوي،                    هو أ  )٢(

شرح كافية ابن الحاجب، وشرح شافيته، وشرح الفـصيح،         : هـ، من تصانيفه  ٧٤٩المتوفى سنة   
، وبغيـة   ١/٢٠٤: الدرر الكامنـة  : تنظر ترجمته في  . والدر اللقيط من البحر المحيط، والتذكرة     

  .١/٣٢٦: الوعاة
 هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي، شمس الدين ابن الـصائغ الحنفـي                   )٣(

شرح ألفية ابن مالـك، والمبـاني فـي المعـاني،           : هـ، من تصانيفه  ٧٧٦النحوي المتوفى سنة    
، ١/١٥٥: ، وبغيـة الوعـاة    ٣/٢٠٠: الوافي بالوفيـات  : تنظر ترجمته في  . والتذكرة في النحو  

  .٦/١٩٢: واألعالم
  .٧٣-٧٢: االقتراح:  ينظر)٤(
  .٧٣: ، واالقتراح١/٣٥: األصول في النحو:  ينظر)٥(
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     أسالفه من العلماء، فاهتم بالتعليل اهتمام جاليزدي نَه جنَها، فقد جـاء  ا كبير
 بالتعليالت المتتابعة، إذ ال تكاد تمر مسألة صرفية عرض لهـا مـن    وءملمشرحه  

  . د من التعليل اإليضاح والتفسيردون أن يعللها؛ وذلك ألن القص
      عن غيره من شروح الـشافية،       اواهتمامه هذا هو الذي جعل شرحه متميز 

وسمة بارزة يتسم بها، غير أننا في معظم األحيان ال نجد اليزدي يصرح بأن هـذا      
ـ « مثـل  اعلة للمسألة أو للحكم وإنما كان يستعمل ألفاظً  ، أو )٢(»ألن«، أو )١(»هألنّ

إلى غير ذلك من األلفاظ والعبارات التي تدل على         ،  )٤(»ذلك ألن «، أو   )٣(»لكونه«
  . كون ما بعدها علة لما قبلها من حكم أو نحوه

، ومن ذلك قوله في شـرح       )٥(بيد أنه صرح في بعض المواضع بلفظ العلة       
ـ      : (قول ابن الحاجب في المنسوب     قـد أعـرب     اوزيادة التثنية والجمـع، إال علم 

التثنية والجمع، إما أن يراد بهمـا       : ()٦()ِقنَّسِري، وِقنَّسِريِني : ك جاء بالحركات، فلذل 
يجب حذف الزيادة الدالة على الكل؛ أعني التثنية والجمع،         : فاألول. مدلولهما أو ال  

زيـدان، ومـسِلمون، ومـسِلمتَاِن،      : وهي النون والتاء واأللف والواو، فتقول في      
ِدي، ومسِلِمي، وعلة الحذف أنّه ال يخلو إمـا أن تبقـى مـع يـائي                زي: ومسِلماٍت

اإلضافة أو تحذف، واألول باطل فتعين الثاني؛ بيانه أنه لو بقيت الزيـادة لكـان               
لكون الكلمة فيه إعرابين، والالزم باطل، وتقريـر المالزمـة أن األلـف     امستلزم 

                                                 

، ٢٤٩،  ٢٣٤،  ١٩٩،  ١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٤،  ١٣٣،  ١٣١،  ١/١٢٣:  شرح الشافية لليـزدي    : ينظر )١(
  .وغيرها

ــر)٢( ــسه :  ينظ ــصدر نف ، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٠، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٤، ١/١٣١: الم
  .وغيرها

  .، وغيرها٤٦٢، ٢٨٥، ٢٣٨، ٢٣٥، ١٩٢، ١٨٦، ١٣١، ١/١٣٠: ر نفسهالمصد:  ينظر)٣(
  . وغيرها٤٠٠، ٣٣١، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٠٨، ٢٧٤، ٢٧٠، ١/٢٥٣: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .، وغيرها٥٠٦، ٣٩٧، ٣٦٨، ٣١٧، ٣٠٦، ١٩٧، ١/١٥٨: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .٣٧:  الشافية في علم التصريف)٦(
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 كان المراد بالتثنية والجمع التثنيـة       والواو حرفا اإلعراب في التثنية والجمع، وإذا      
       اوالجمع لزم أن يكون إعرابهما باأللف والواو رفع  ا والياء نصب فيلزم مـن    ا وجر ،

ا ومررت بزيـديِني، وهـذا مـسلموِني        هذا زيداِني، ورأيت زيداِني   : ذلك أن يقال  
   ورأيت مسلِميني ستلزامه أن يكـون فـي      ، ال اا، وهذا باطل اتفاقً   ومررت بمسِلميِني

  .)١()الكلمة الواحدة رفعان ونصبان وجران، فتعين الحذف
ومن مظاهر شدة تعلقه بالتعليل تتابع العلل في الموضع الواحـد، أو فـي              

، كّل منها يصح أن يحمل الموضع       )٢(المسألة الواحدة بحيث تكون لها أكثر من علة       
: وكـان األصـل   : (م وفتح القـاف   بسكون الال » قَلْطَنِْا«عليه، ومن ذلك قوله في      

ـ         اِانْطَِلقْ صيغة أمر المخاطب المذكر المفرد، من غير تغيير، فأسكنت الـالم قياس 
على إسكان عين باب كَِتٍف؛ ألن لفظة طَِلقَ ولفظة كَِتفَ متشاكالن صورة، فاجتمع             
الساكنان، فحرك الثاني لئال يلزم الدور؛ إذ لو حرك األول صار ما هو المفـرور               

ه، وأما الفتح فإما لإلشعار بأن الكلمة مغيرة عما كانت في األصل؛ إذ الحركـة               من
األجنبية أدل على ذلك من المعهودة في الجملة، وإما ألن الفتح أخـف الحركـات               
فناسب أن يجبر به ما جاء من التغيير الخارج عن القياس، وإما ألنهم أتبعوا حركة               

كنة، والحاجز الساكن كالعدم، وإمـا ألنهـم        الطاء؛ إذ ليس بينهما إال الحرف السا      
استَدِع، واسلَنِْق، فيـوهم أنـه      : كرهوا أن يكسروا فيكون في اللفظ مشاكالً لقولهم       

  .)٣()محذوف منه ياء
فنالحظ تتابع العلل في هذا النص من دون اضطراب أو تعقيد فنجد ههنـا              

» أنـا «لزيادة األلف في    علة اإلشعار، والخفة، واإلتباع، والكراهية، وكذلك تعليله        
وإنما زيدت األلف ألنّه لو لم يزد لزم إما الوقـف علـى             : (الوقفبواختصاصها  

                                                 

  .٣٥٣-١/٣٥٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
ــسه:  ينظــر)٢( ، ٢/٧٩٠، ٤٢١، ٤١٩، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٩، ٣٥٧، ٣٤٣، ١/٣٤٢: المــصدر نف

  .، وغيرها٨٤٤
  .١/٤٨٤:  المصدر نفسه)٣(
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ـ    التي هي ناصبة للفعل، وكالهما محـذور، وأمـا    » أن«متحرك، وإما االلتباس، ب
اختصاص األلف؛ فألنها أخف الحروف، أو ألنها هي المتولدة من إشباع الفتحـة،             

لمد، لمالزمتها له، والمد مطلوب في الوقف إذا أمكـن، أو           أو ألن األلف أقعد في ا     
 من أثبت األلـف فـي       )٢(، إذ من العرب   )١(ألنها األصل، كما هو مذهب الكوفيين     

  .)٣()الوصل أيضا
المسألة واستقصاؤها من كل الجوانب، فاليزدي      بحاطة  اإلوغرضه من ذلك    

فحص الباحث عن الـصواب،     عندما ينظر إلى المسألة ينظر إليها نظرة الناقد المت        
  . فال يترك شاردةً وال واردةً إال ويذكرها

 في بعـض    )٤(ومن مظاهر اهتمامه بالعلة أنه يستدل عليها بالسبر والتقسيم        
يختبر ما يـصلح    : المواضع من شرحه، بأن يذكر الوجوه المحتملة ثم يسبرها، أي         

يحسن ال على ما يبعد     وينفي ما عداه بطريقه، فيقتصر في التقسيم على ما يقرب و          
ويقبح، وإن لم يصرح بهذا المصطلح، ومن ذلك على سـبيل المثـال ال الحـصر      

فَعنْلٌَل كجحنْفٍَل، ال فَعلَّـُل، وال وفَنْعـٌل، وال وفَعلَـٌل،           : ورنْتٌَل، وهو الشديد  : (قوله
لكثرة زيـادة   : رجٍل، قلت فَعلٌَّل كسفَ : فَِلم لَم يقولوا  : النتفاء الكل إال األول، فإن قلت     

  .)٥(...)النون الثالثة ساكنة

                                                 

: ، ومنهج الكوفيين في الـصرف     ١/٤٧٣: ، واالرتشاف ٣/٩٣: شرح المفصل البن يعيش   :  ينظر )١(
١/٨٥.  

: ، واالرتـشاف  ١/٢٢١: يل البن مالك  شرح التسه : ينظر.  وهي لغة تميم، وبعض قيس، وربيعة      )٢(
١/٤٧٣.  

  .٥٣٤، ١/٥٣٣:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٨٠: ، وارتقاء السيادة٨٤-٨٣: االقتراح:  وهو أحد مسالك العلة، ينظر)٤(
، ٦٧٥،  ٦٧٤،  ٦٧٣،  ٢/٦٣٠،  ٥٩٧،  ١/٥٨٦: ، وينظـر مـثال    ٢/٦٥٣:  شرح الشافية لليزدي   )٥(

  .، وغيرها٦٧٩
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فالسبر والتقسيم هو أحد األساليب التي تستعمل للتأكد من صـحة الفـرض             
  .الموضوع للعلة، ويختبر مدى سالمة هذا الفرض وتأييده

ومما يدل على عنايته بالتعليل اعتماده المحاورة باألسئلة واألجوبـة علـى            
ه، فكان يورد تلك التعليالت بأسلوب المناقـشة والمحـاورة،          الغالب في إيراد علل   

 عقليته الفـذة    امعتمد. لتأتي بأسلوب تعليمي واضح كي تكون مفهومة لدى القارئ        
وهو ما  . في اقتراح األسئلة التي تتبادر للذهن، فيجيب عليها فهو السائل والمجيب          

ـ     ـ  : ، نحو )١(»الفنقلة«يسميه بعض المعاصرين نحتا ب وقـد  . )٢(قُلْـتُ ... تَفإن قُلْ
  . ذكرت قبل قليل مثاالً يوضح ذلك

والمالحظ كذلك أن اليزدي في شرحه نظر إلى العلة نظرة كلية، وأخـرى             
جزئية، فهي لديه تامة، لكنها قد تتجزأ عندئٍذ تسمى بجزء العلة فيكـون مجمـوع               

ـ              ن ذلـك   علتين فرعيتين علة تامة، وال يحصل الحكم إال إذا كانت العلة تامة، وم
بخالف : (اعلى سبيل المثال ال الحصر قوله في عدم إعالل الواو والياء المين ألفً             

عـزٍو ورمـٍي    : وبخـالف ... غَزوتُ ورميتُ، النتفاء جزء العلة، إذ لم يتحركا،         
  .)٣()النتفاء جزء العلة وهو انفتاح ما قبلهما

       يالتـه الـصرفية     في تعل  اونالحظ كذلك أن اليزدي في شرحه استعان عملي
  . بأكثر أنواع العلل التي أشار إليها من سبقه من علماء العربية

  : وفيما يأتي عرض ألهم العلل التي وردت في شرحه مع التمثيل لكل منها

                                                 

  .، كالبسملة والحيعلة والحوقلة»فإن قيل، قلنا« قولهم  وهي كلمة منحوتة من)١(
، ١٥٧،  ١٤٠،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٢،  ١٣١،  ١/١٢٨:  شرح الشافية لليـزدي    : ينظر )٢(

  .، وغيرها١٥٩
  .٨٣١، ٨١٠، ٢/٨٠٩، ٤٧٢، ٣٦٧، ٣٠٨، ١/١٥٢: ، وينظر مثال٢/٨٩٢:  المصدر نفسه)٣(
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َعلة التخفيف أو االستخفاف -١ ْ ِْ ْ ِ   ِ:  
وهي علة تتصل بأحد طباع العرب في القول، فقد كانوا يميلون إلى اختيار             

، وعلل اليزدي بهذه العلة عـدة أحكـام         )١(ما لم يكن هناك إخالل بالكالم     األخف،  
وأمـا اختيـارهم    : (»جرحد«صرفية، ومنها قوله في بناء الفعل الرباعي من نحو          

، وقـال   )٢()الفتح في األول والثالث؛ فلكونه مشتمالً على االستخفاف، إذ هو أخفها          
م، وحذف الواو في وعد يِعد، وحـذف        معلالً بهذه العلة سبب حذف الهمزة في يكْرِ       

     ممضارع تَكَر موإنما يحذف من حروف الماضي شيء في       : (إحدى التاءين في تَكَر
    فال يجـوز أن يحـذف شـيء منهـا     االمضارع إذا كان المقتضي للحذف ناهض ،

: وعد يِعد، فتحذف الواو، وذلك القتضاء المقتضي إيـاه، وتقـول          : اعتباطا، تقول 
تَكَرم في مضارع تَكَرم، فتحذف إحدى التاءين، وهي التي كانت في الماضي إذ ال              

          لكونـه موقوفـا     اسبيل إلى حذف حرف المضارعة، إذ لو حذف لم يبق مضارع ،
  .)٣()عليه، والمقتضي للحذف ههنا لالستخفاف

ـ فْم«وقوله في مجيء اسم الزمان، واسم المكان من المنقوص علـى             لع «
وأما فتح المنقوص فللتخفيف، إذ به يتهيأ       : (مرمى ومرعى : ، من نحو  امطلقًبالفتح  
ـ رم«بالفتح يتهيأ قلب الياء لأللف؛ ألن بقاء الياء مـن نحـو     : ، أي )٤()القلب » يِم
  .ثقيل

                                                 

  .٦٠: علل النحو:  ينظر)١(
  .٢/١٣٥: ة لليزدي شرح الشافي)٢(
  .١/٢٥٦:  المصدر نفسه)٣(
  .، وغيرها٤٢١، ٤١١، ٢٥٣، ٢٣٥، ١/١٧٢: ، وينظر مثال١/٢٩٠:  المصدر نفسه)٤(
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  :علة االستثقال -٢
تعد هذه العلة من العلل التي راعتها العرب فـي كالمهـا، إذ إن المـتكلم                

، وذلك أن يستثقلوا عبارةً، أو كلمـةً،        )١(ة ويتجنب الثقيل في الكالم    يرغب في الخف  
فالقصد من هذه العلة تحصيل الخفة في الكالم واالبتعاد عمـا           . ، أو حركةً  اأو حرفً 

وهذه العلة هي مـن     : (يثقله، وهذا ما ذهبت إليه الدكتورة خديجة الحديثي، بقولها        
، وإال كيف يكون التخفيف هـو       )٢()حيث النتيجة عين علة التخفيف أو االستخفاف      

أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب فـي          : (قال ابن جني  . عين االستثقال 
بعض األصول المتصورة أو المستعملة فأكثره متروك لالستثقال وبقيته ملحقة بـه            

  . )٣()ومقفاة على إثره
 االسم الربـاعي    وقد علل اليزدي بهذه الِعلّة عدة أحكام، منها قوله في أبنية          

، )٤(ولالسم الرباعي المجرد خمسة أبنية، وهي المـذكورة فـي المـتن           : (المجرد
؛ )٥(والتقسيم يقتضي أن تكون ثمانية وأربعين بناء، كما ذكر المصنف في شـرحه            

ألن للفاء ثالثة أحوال هي الحركات الثالث، وللعين أربعة أحوال هـي الحركـات      
 اة في أربعة خرج اثنا عشر، ولالم األولى أيض        الثالث والسكون، وإذا ضرب ثالث    

أربعة أحوال كالعين، وإذا ضِرب أربعة في اثني عشر حصل ثمانيـة وأربعـون،              
ثالث صور منها مشتمل على التقاء الساكنين، وهو محذور، والبواقي غير منقولة            

  .)٦()تنعنهم استثقاالً لها، واستغناء بالثالثي عنها، إال الخمس المذكورة في الم

                                                 

  .١٩٧: أبو البركات األنباري ودراساته النحوية:  ينظر)١(
  .٣٧٣:  الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه)٢(
  .١/٥٥:  الخصائص)٣(
جعفَر، وِزبِرج، وبـرثن، وِدرهـم،      : وللرباعي المجرد خمسة   (١٤: ية قال ابن الحاجب في الشاف     )٤(

  ).وِقمطَر، وزاد األخفش نحو جخْدٍب
  ).٤/ ب (شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٥(
  .١/١٧٨:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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الرباعي المزيـد فيـه ثالثـة       : (ومنها قوله في أبنية الفعل الرباعي المزيد      
،ومنها كـذلك   )٢()، ولم يبنوا أكثر منها استثقاالً له، واستغناء بها عن غيره          )١(أبواب

معاِوية فالقياس في تصغيره حذف األلـف؛       : وأما قولك : (قوله في تصغيره معاِوية   
فبعـد  ... لى الزيادتين، فيجب تبقية الفُضلَى وحذف غيرهـا       ألن الكلمة مشتملة ع   

معيِوية، فتقلب الواو ياء للمقتـضي المـذكور،        : الحذف يكون األصل في تصغيره    
وهو اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما ساكنة، فيتفق اجتمـاع ثـالث يـاءات،              

  ة، على زن  : ، كما في أخواته، فيصير    افتحذف األخيرة نسييعم      لَـٍة، فتبـين أنية فُع
فُعيِعلَةٌ، فعدلت عنها إلى فُعيلَـٍة، والمقتـضي        : )٣(األصل في األمثلة المذكورة كلها    

  .)٤()قالهم اجتماع الياءات الثالثثذلك است
  : علة كثرة االستعمال -٣

         اوهذه العلة من العلل التي اهتم بها علماء العربية اهتمام فقد بينـوا    ا كبير ،
كثرة االستعمال اعتمدت   : (، قال السيوطي  )٥(لك العلة، وفصلوا الكالم فيها    مواطن ت 

، ومما ورد من هذه العلة عند اليـزدي قولـه فـي     )٦()في كثير من أبواب العربية    
وإنمـا أوجبـوه؛ ألن الم التعريـف كثيـرة          : (ِمن الرجلِ : وجوب الفتح في نحو   

  .)٧()فتح أخفاالستعمال، فناسب استجالب الخفة عندها؛ ألن ال

                                                 

  .٢٢: الشافية في علم التصريف: ينظر. اقْشَعر: احرنْجم، وافْعلَلَّ: تَدحرج، وافْعنْلََل:  وهي تَفَعلََل)١(
  .١/٢٣٦:  شرح الشافية لليزدي)٢(
الـشافية فـي علـم      : ينظـر . عطَي، وُأديةٌ، وغُويةٌ  : عطَاء، وِإداوةٌ، وغَاِوية، فتصغيرها   :  وهي )٣(

  .٣٣: التصريف
  .، وغيرها٣٥٦، ٣٠٥، ٣٠٠، ١٨٣، ١/١٦٨: ، وينظر مثال١/٣٢٠:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .١٤: علة كثرة االستعمال في كتاب سيبويه:  ينظر)٥(
  .١/٣٣١:  األشباه والنظائر)٦(
  .١/٤٩٣:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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ومن جملة ما   : (ومن ذلك قوله في فتح الهمزة مع الم التعريف، وفي َأيمن          
خولف األصل فيه الهمزة التي مع الم التعريف، والتي في كلمة َأيمن، فقـد عـِدَل       
عن الكسر إلى الفتح فيهما؛ وعلة ذلك أن الالم كثيرة االستعمال، وكذا َأيمن؛ ألنها              

 من االستخفاف، ففتحـوا لـذلك       اعماله، فأرادوا أن يثبتوا فيه نوع     قسم، ويكثر است  
، وقال معلالً بهـذه العلـة حـذف         )١()وأوجبوه لئال يكون للزوال إلى الجابر سبيل      

يرَأى، وَأرَأى،  : وكان األصل ): (يرى، وَأرى، ويِري  (الهمزة من الفعل المضارع     
 ثم حذفت، والتزموا هذا العمل؛ ألن ذلك        ويرِئي، فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها،      

٢()اكثير االستعمال في كالمهم، فناسب أن يكون فيه التخفيف دائم(.  
علة أمن اللبس -٤ ِ :  

وهي من أهم العلل التي راعتها العرب في كالمها؛ ألن غـرض المـتكلم              
 فـي   ، ومما ورد من هذه العلة عند اليزدي قولـه         )٣(اإلفهام، واللبس يمنع من ذلك    

؛ ألنه لو قلبت    افإنما لم تقلب فيه ألفً    : (َأواِدم جمع آدم  :  في قولهم  اعدم قلب الواو ألفً   
إياها لزم حذفها اللتقاء األلفين، ولو حذفت التبس المفـرد بـالمجموع، والمـراد              
بااللتباس أنه بعد الحذف يصير على زنة فاعل، وإذا كان كذلك لم يعلم َأفَاِعٌل هو                

  .)٤()والفَاِعُل مفرد، واَألفَاِعُل مجموعأم َأفَاِعُل؟ 
ألنك لو أعللته لزمـك نقـل       : (اعوار واسواد : ومنها قوله في تصحيح باب    

، ثم حذف الهمزة، فبقي عار، وساد، فلم يدر         احركة الواو إلى ما قبلها، ثم قلبها ألفً       
  .)٥()ع هذا اللبسأفاعَل هو من المضاعف أو َأفْعالَّ من األجوف؟ فصححوا لرف

                                                 

  .١/٥٠٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١٠٤٧، ٢/٩٢٢: ، وينظر مثال٢/٧٥٩:  المصدر نفسه)٢(
  .١٩٦: أبو البركات األنباري ودراساته النحوية:  ينظر)٣(
  .٢/٧٨٥:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٢/٨٤٦:  المصدر نفسه)٥(
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ألنـك لـو    : (وقال معلالً بهذه العلة عدم قلب الواو والياء في غَزوا ورميا          
قلبتهما التقى ساكنان، فلزم حذف إحداهما، فالتبس المفرد بالتثنية، إذ تكون كالهما            

  .)١()غزا، فاللبس المطرد هو المانع
علة الفرق -٥ ِ :  

ليزدي إلى هذه العلة في عدة مواضع،       وهي علة يستدل بها لإلبانة، وأشار ا      
لم يقولوا عويد؛ ألنهم أرادوا أن يفرقوا بين العويِد الذي هو تـصغير             : (منها قوله 

  .)٢()العود، وبين العييِد الذي هو تصغير العيد، إذ الطريق هكذا أقرب
فـي  ، نحو طُوبى لـشجر      ا تقلب ياؤه واو   افُعلَى إن كانت اسم   : (ومنها قوله 
أي ِطيب العيش لك، وكُوسى من الكَـيس، وكـان أصـلهما            : الجنة، وطُوبى لك  

. الوصف، لكنهما جاريان مجرى االسم، إذ ال يكونان وصفين إال بـاأللف والـالم        
ِمشْية ِحيكَـى مـن حـاك       : وإن كانت صفة تقلب ضمتها كسرة لتسلم الياء، نحو        

ة من ضـاز، إذا     ر، أي جائ  )٣( وِقسمةٌ ِضيزى  إذا حرك منكبيه في المشي،    : الرجُل
جار، وأعّل في القبيلين هكذا للفرق بين االسم والصفة، ولم يعكـسوا العمـل؛ ألن       

  .)٤()االسم أخف، فيحتمل ما ال تحتمله الصفة
   بينها وبين منه، ولـم      افرقً: (»مائة« زيادة األلف في     اوعلل بهذه العلة أيض 

  .)٥() لحذف المهااابريعكسوا ليكون ألفها ج

                                                 

  .، وغيرها٢/٨٤٨، ٥٣٣، ٣٧٦، ٣٥٨، ١/٣٥٧: ، وينظر مثال٢/٨٩٣:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/٣١٠:  المصدر نفسه)٢(
  .�»��¬����®������¯� ٢٢اآلية :  ومنه قوله تعالى في سورة النجم)٣(
  .٢/٨٦٤:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .، وغيرها٢/٨٤٤، ٥٢٩، ٤٩٠، ٣٩١، ١/٣٨٢: ، وينظر مثال٢/١١٠٣:  المصدر نفسه)٥(
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ّعلة االستغناء -٦ ِ :  
هذه العلة كثيرة الدوران في كتب العربية، فقد اعتمدها سيبويه بكثرة فـي             

فترك هذا؛ ألن من كالمهم االسـتغناء بالـشيء عـن           : (، ومن ذلك قوله   )١(كتابه
بـاب فـي    (سـماه   » الخصائص« في كتابه    ا، كما أفرد لها ابن جني باب      )٢()الشيء
  .)٣()غناء بالشيء عن الشيءاالست

الصفة المشبهة بابها وقياسها أن تـأتي       : (ومما علله اليزدي بهذه العلة قوله     
ها من بـاب فَعـَل المفتـوح العـين فقليـل،        ؤ، وأما مجي  )٤(من البابين المذكورين  

وكان أصـل   : (في لغة تميم  » در«، ومن ذلك قوله في      )٥()الستغنائهم بالفاعل عنها  
، فنقلوا حركة الدال األولى إلـى مـا قبلهـا    )٦(ميم كما هو لغة الحجازما هو لغة ت 

، فاجتمع الساكنان، فحرك الثـاني،      المصلحة اإلدغام؛ إذ المدغم ال يكون إال ساكنً       
  .)٧()فأدغم األول فيه، ولما نقل حركة المدغم استغني عن همزة الوصل فحذفت

ـ : كثر ذلك التخفيف في قـولهم : (وقال في موطن آخر  التحقيـق  س ْل؛ ألن
اسَأْل، : يستلزم همزتين، إحداهما همزة الوصل، والثانية عين الفعل، وكان األصل         

  .)٨()سْل: فنقلت حركة العين إلى الفاء، فاستغنى بها عن همزة الوصل، فصار

                                                 

  .٣٧٨:  سيبويهفي كتابالشاهد وأصول النحو : ، ينظر»االكتفاء« وقد يطلق عليها سيبويه )١(
  .٣/١٥٨:  الكتاب)٢(
  .١/٢٦٧:  الخصائص)٣(
  .فَِعَل: باب فَعَل، وباب:  أي)٤(
  .١/٢٦٤ : شرح الشافية لليزدي)٥(
  .اُردد:  ألن الحجازيين يقولون في فعل األمر)٦(
  .٤٨٥، ١/٤٨٤:  شرح الشافية لليزدي)٧(
  .٣٤٢، ٢٣٦، ١٨٣، ١/١٧٨: ، وينظر مثال٢/٧٦١:  المصدر نفسه)٨(
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  : ّعلة العوض أو التعويض -٧
ممـا  تقوم هذه العلة على افتراض حرٍف حِذفَ وعوض عنه حرف آخر، و           

والمحذوف ): (ُأخٍْت وِبنٍْت وهنْتٍ  (ورد من هذه العلة عند اليزدي قوله في تصغير          
َأخَو وبنَو وهنَو، فجيء بتاء التأنيث      : من األمثلة الواو، وهي الم، وكُن في األصل       

 عن الالم، ودالة على التأنيث، ولكونها عوضا لم تكتـب بالهـاء،   اوجعلوها عوض 
 اُأخَيـو : هاء، فلما ردت الكلمات إلى أصلها، وصـغِّرت صـار         ولم يوقف عليها ب   

ونَياوب ونَيٍل بالكسر والسكون        : (، ومن ذلك قوله   )١()ا وهاعلم أنه تحذف الواو من ِفع
         ـ   ابعد نقل حركتها إلى العين، ويجاء بالتاء بعد الالم عوض كقولـك  ا عنها وجوب  :

  .)٣()مقٌ، فعمل به العملِوعد وِو: كان. )٢(ِعدةٌ، وِمقَةٌ
اإلقامة واالستقامة، واألصل ِإقْوام واسِتقْوام، نُقلـت       : (وقال في موطن آخر   

 غير أصلي، وكانـت كـالمتحرك،       احركة حرف العلة إلى ما قبلها، فسكنت سكونً       
   فاجتمع ساكنان، فحذفت، فيقي    ا فقلبت ألفً  اوكان ما قبلها منفتح ، :    ـِتقَامواس ،ِإقَـام

إقامـة  : ِإفَاٍل، واسِتفَاٍل، فعوض عن المحذوف التـاء، كمـا مـر، فـصار            : على
  .)٤()واستقامة
ّعلة  -٨   : »طرد الباب« َطراداالِ

ومن جملته يكِْرم، والمقتضي لحذف الهمـزة       : (ومن تعليله بهذه العلة قوله    
ـ                 : الفيه أنَّه لو لم تحذف لزم اجتماع همزتين في المتكلم، إذ كان الواجـب أن يق

كِْرم، واستثقال اجتماعهما واضح، فحذفوا الهمزة التي كانت في َأفْعـَل، فبقـي             َؤُأ
ُأكِْرم، ثم حمل عليه نَُؤكِْرم، فحذفت منه أيضا لكونه أيضا للمتكلم، ثم حِمَل عليهما              

                                                 

  .١/٣١٤:  شرح الشافية لليزدي)١(
، وتاج العـروس    ١٠/٣٨٥: »مقو«لسان العرب   : ينظر. أي أحبه : اوِمقَه يِمقَه ِمقَةً وومقًَ   :  يقال )٢(

  .٢٦/٤٨٤: »ومق«
  .٢/٨٢٥:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٢/٨٨٣:  المصدر نفسه)٤(
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   اسائر صيغ المضارع طرد     من حروف المـضارعة،     ا للباب؛ إذ الياء والتاء أيض 
، ومـن ذلـك قولـه فـي         )١()حِملَتا عليهما، فجاء يكِْرم وتُكِْرم    فبشبههما بأختيهما   

»لما كان قلبها ياء في صورة الجر جاريا على سـنن           : ( في صورة الجر   )٢(»اٍءج
      ِمَل عليها صورتا النصب والرفع أيضاالقياس ح ا طرد       للباب كما حمل غير ُأكْـِرم 

واو تحذف إذا وقعت بين الياء، أو مـا  إن ال : (، ومن تعليله بهذه العلة قوله     )٣()عليه
هو محمول عليها، والكسرة، فهذا هو المحمول عليها، وهو حـروف المـضارعة             

 للباب، ولكـون    اتَِعد، وَأِعد، ونَِعد، وإنما حملت عليها طرد      : سوى الياء، كما تقول   
  .)٤()الكل جيء به لمعنى المضارعة

  :علة التسمية -٩
وسمي المعتل بالعين أجوف؛ ألنّه مجوف من       : (لهومن تعليله بهذه العلة قو    

الحرف الصحيح، وذا الثالثة؛ ألنّه يصير عند اتصال الضمير المرفوع المتحـرك            
؛ اوسمي معتل الالم ناقـص    : (، ومنه قوله  )٥()قُلْتُ، وِبعتُ : به ثالثة أحرف، كقولك   

جـاءني  : كألنه فيه نقصان من جهة اإلعراب، إذ ال يظهر فيه الرفع والجر كقول            
، إذ اقاٍض، ومررت بقاٍض، هذا في االسم، وأما في الفعل، فلعدم رفعه وجزمه لفظً            

هو يغزو، ويرمي، ولم يغز ولـم يـرِم،         : رفعه بالسكون، وجزمه بالحذف، كقولك    
 ي منقوصاوسم عنه ما ذكر، وذا األربعـة؛ لـصيرورته عنـد      ا أيض بمعنى نُِقص 

، ومن ذلك   )٦()غَزوتُ، ورميتُ : حرف، كقولك اتصال الضمير المذكور به أربعة أ     

                                                 

  .١/٢٥٧:  شرح الشافية لليزدي)١(
 جاء اسم فاعل من جاء، أصلها جائي اجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء، ثم أعل إعالل قـاٍض،                  )٢(

  .٣٢١: ، والمفصل١/١١٥: المقتضب، و٣/٥٥٢: الكتاب: ينظر. وهذا مذهب سيبويه
  .٢/٧٨٦:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .١/٣٤٢: ، وينظر مثال٢/٨٢٠:  المصدر نفسه)٤(
  .١/١٦٦:  المصدر نفسه)٥(
  .١/١٦٦:  المصدر نفسه)٦(
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سمي به لمضارعته االسم، ووجهها أنّه كمـا أن         : (قوله في تسمية الفعل المضارع    
 دائـر بـين كونـه حـاالً         ا فالمضارع أيـض   ا ومنكّر ااالسم دائر بين كونه معرفً    

  .)١()ومستقبالً
  :علة اإلتباع -١٠

وأما كسر الفاء   : (بكسر الفاء والخاء  » ذِخِف«ومن تعليله بهذه العلة قوله في       
فكأنّهم قصدوا به اإلتباع المستجلب للتناسب الموجب للخفة؛ ألن حركـة حـروف             

ـ نِْم«، ومن ذلك قوله في كسر الميم والخاء فـي           )٢()الحلق أثقل من غيرها    : »ٍرِخ
لميم إتباع ا : وأما كسر الحرفين فليس بلغة على األصالة، وإنما هو لإلتباع، أعني          (

، )٣()الخاء، وهم يتبعون الحرف في الحركة الحرف التي سبقتها، أو التي لحقت بها            
وذلـك إلتبـاع    : (»ةرسِك«بكسر السين جمع    » راتِسِك«ومثل ذلك قوله في نحو      

  .)٤()العين الفاء، إذ اإلتباع أمر مطلوب لهم
  : النظيرالحمل على علة  -١١

اسم المفعول مـن غيـر الثالثـي        : (هومن تعليالت اليزدي بهذه العلة قول     
المجرد، ونعلم أن اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي على زنة المفعـول،             

الكل . ىى، ومسلَنْقً ى، ومستَصفً ى، ومنْزو ى، ومشْتَر ى، ومحاذً ى، ومعلً معطً: تقول
قَابٌل ومشْتَرك ومنْقَلَـب    مكْرم ومجرب وم  : للمعاني األربعة بالقصر؛ ألن نظائرها    

 نْكَكحسوم جتَخْرس٥()وم(            ا، ومن ذلك قوله في االسم الممـدود إذا كـان مـصدر :

                                                 

  .١/٢٣٧:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/١٧٢:  المصدر نفسه)٢(
  .١/٢٩١:  المصدر نفسه)٣(
  .١/٤٢١: ينظر مثال، و١/٤٢٣:  المصدر نفسه)٤(
  .١/٥٦٤:  المصدر نفسه)٥(
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 )٢( واالشْـِتراِء واالنِْقـضاِء واالرِعـواءِ      )١(المصادر المنشعبة كاِإلعطَاِء والرماءِ   (
اِإلكْـرام  : ؛ ألن نظائرهـا   )٥(االحِبنْطَاِء و )٤( واالحِويواءِ )٣(واالسِتصفَاِء واالحِليالءِ 

 انــد واالغِْدي اجــِتخْر واالس ارــر ــصاُل واالحِم ــاح واالنِْف ــالب واالفِْتتَ  )٦(والطِّ
ابب٧(واالشِْهي( امِرنْجواالح )من المواضع أن يكـون     : (، وقال في موطن آخر    )٩())٨

، فإن جمعها َأكْـِسيةٌ     )١٠(لك ِكساء وقَباء  االسم الذي فيه األلف يجمع على أفِْعلٍَة، وذ       
  .)١٢() وِحمار وَأحِمرةٌ)١١(ألن نظائر ذلك قَذَاٌل وَأقِْذلَةٌّ وَأقِْبيةٌ؛ وذلك

                                                 

. قبل الرماء تمُأل الكنائن   : راميته بالسهام مراماة ورماء، ومنه المثل     : مصدر رامى، يقال  :  الرماء )١(
  .٣٨/١٨٢: »رمي«، وتاج العروس ١٥/٢٠١: ، وتهذيب اللغة٢/١٠٦٨: جمهرة اللغة: ينظر

. ، وهو نزوعه عن الجهل وحسن رجوعـه       اعِوي ارِعواء حسنً  ارعوى فالن عن الجهل ير    :  يقال )٢(
  .٣٨/١٦٢: »ورع«، وتاج العروس ٣/١٠٤: ، وتهذيب اللغة٢/٢٤٠: العين: ينظر

)٣(الءِليِليه احلَوت الشيء َأحلَيلَو٥/١٥١: تهذيب اللغة: ينظر. إذا استحليته:  اح.  
: ، وتهذيب اللغة  ١/٢٣١٢: جمهرة اللغة : ينظر. وىإذا صار أح  : احواوى الفرس احويواء  :  يقال )٤(

٥/١٩٠.  
: جمهـرة اللغـة   : ينظـر . إذا انتفخ كالمغتضب، أو مـن وجـع       : احبنطأ الرجل احبنطاء  :  يقال )٥(

٢/١٠٨٨.  
إذا استرضى  : اغدودن الشعر إذا طال وتم، أو اغدودن النبت إذا اخضر، واغدودن الرجل           :  يقال )٦(

  .٣٥/٤٧٢: »غدن«، وتاج العروس ٦/٢١٧٣: »غدن«الصحاح : وسقط، ينظر
)٧(   ١/١٥٩: »شـهب «الـصحاح   : ينظـر . إذا غلب البياض على السواد    : ا اشهاب الفرس اشهيباب ،

  .١/٥٠٨: »شهب«ولسان العرب 
لسان العـرب   : ينظر. إذا أراد األمر ثم رجع عنه     : إذا اجتمعوا، واحرنجم الرجل   :  احرنجم القوم  )٨(

  .١٢/١٣٠: »حرجم«
  .١/٥٦٧: الشافية لليزدي شرح )٩(
، وتـاج   ٦/٢٥٤٨: »قبا«الصحاح  : ينظر. من الثياب وجمعه أقبية وتقبى قباء، إذا لبسه       :  القباء )١٠(

  .٣٩/٢٦٦: »قبو«العروس 
، ٥/١٨٠٠: »قـذال «الـصحاح   : ينظر. قذلته ضربت قذاله  : جماع مؤخر الرأس، يقال   :  القذال )١١(

  .١١/٥٥٣: »قذل«ولسان العرب 
  .١/٣٨٢: ، وينظر مثال١/٥٦٨: ية لليزدي شرح الشاف)١٢(
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علة الحمل على المعنى -١٢ ِ :  
َأين ومتَى ومن وما وحيـثُ؛  : لم تحقر: (ومن أمثلتها ما ذكره اليزدي بقوله     

ولم تحقر غَير؛ لكونهـا فـي معنـى         ... ستفهام والشرط لكونها متضمنة معنى اال   
               ،؛ لكونها بمعنى الفعل، إذ معناهـا كَفَـاككوال قَد وال قَطُك كبساالستثناء، وال ح

وصح باب الِفعـِل    : (، ومن ذلك قوله   )١()ولكون األخيرين ال يتأتى منهما بناء فُعيلٍ      
ازدوجوا، واجتَـوروا،   :  للمعنى، وذلك قولهم   االذي بمعناه ِفعٌل آخر مصحح توافقً     

واعتَونُوا؛ ألنّه بمعنى تَفَاعلُوا، وال علة في تَعاونُوا مثالً، فحمل هـذا عليـه، وإن               
وصح ِمقْوٌل، وِمخْيطٌ؛ ألنهما محـذوفان      : (، وقوله )٢()كان فيه السبب ألجل المعنى    

  .)٤()، أو ألنّهما بمعناهما)٣(مخفّفان منهما
ُعلة المشابهة -١٣  ِ :  

      اهذه العلة تقوم على إكساب المتشابهين حكم ومـن  : (قال سيبويه . )٥(ا واحد
  . )٦()كالمهم أن يشبهوا الشيء بالشيء، وإن لم يكن مثله في جميع األشياء

ومما علله اليزدي بهذه العلة قوله في عدم كسر ما بعد ياء تـصغيره مـن                
وكما كان  . سكْران: ون المشبهتان بألفي التأنيث، كقولك    األلف والن : (سكْران: نحو

األلف والنون يمنعان من الصرف لمشابهتهما بألفي التأنيث، فكذا يمنعان من كسر            
            مجراهمـا، لـزم   اما بعد الياء لمشابهتهما؛ إذ لو لم يجريا في هذا الموضع أيـض 

:  كـل حـال، فتقـول      انتقاض مشابهتهما، فلم تبقيا مشبهتين، لكنهما مشبهتان على       

                                                 

  .١/٣٤٣:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢/٨٤٦:  المصدر نفسه)٢(
  .٢/٨٤٩: المصدر نفسه: ينظر. مخففان من ِمقْوال، وِمخْياط:  أي)٣(
  .٢/٨٤٩:  المصدر نفسه)٤(
  .٦٧: علل النحو:  ينظر)٥(
  .٣/٢٧٨: كتابال )٦(
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: ، ومن ذلك قوله في النسب إلى ما آخره همزة بعد األلـف            )١()سكَيران، فال يكسر  
ِعلْباِوي، وِعلْباِئي، أما القرار فلكونها شبيهة باألصلية،       : جاز فيه الوجهان كقولك   (

 ،)٢()وذلك أنّها لإللحاق، وأما القلب فألنّها زائدة في نفس األمر فـشابهت حمـراء             
ووجهه أنها مشبهة بنون التنوين     : (اضِربن باأللف : ومنه قوله في الوقف على نحو     

  .)٣()من حيث إن كل واحدة نون زائدة ساكنة، وقعت بعد الحرف األخير من الكلمة
  : علة اإلشعار -١٤

ـ ِف«أشار إليها اليزدي في بعض المواضع، ومن ذلك قوله في            بكـسر  » ٍذخْ
ـ    الفاء وسكون الخاء، وهي    : بفتح الفاء وكسر الخاء   » ٍذِخفَ« إحدى اللغات الفرعية ل

)       ومنه قولـه فـي      )٤() به اأما الكسر فليكون كدليل على الكسر المحذوف ومشعر ،
إذا نسب إليه رد إلى مفرده، ثم ينسب        : (النسب إلى الجمع إذا أريد بقاؤه على حاله       

ـ          وكُتُـٍب، وص ،اِجدسوم ،إليه، كما تقول في فَراِئض  فَـاءرٍف، وعح :  ،ِضـيفَر
؛ وذلـك ألن    )٥(ومسِجِدي، وِكتَاِبي، وصحِفي، وعِريِفي، وضم الصاد والحاء خطأ       

المقصود بالنسبة إلى الجمع اإلشعار بأن المالبسة بين المنسوب والمنـسوب إليـه             
       اِج: ، فإذا قلت  اثابتة، وذلك يحصل بالنسبة إلى المفرد لكونه جنسسد شـمل كـل     م

مسِجِدي، أفاد النسبة إلى كل مسجد، فعلى هذا لو نسب إلـى            : مسجد، فكذا إذا قلت   
  ٦()االجمع لكان ضائع(   قوله في تحريك ثاني الـساكنين      ا، ومن ذلك أيض ) :  ومنهـا

لم يِلده، بالكسر والسكون،    : وكان األصل . لم يلْده، بسكون الالم وفتح الدال     : قولهم

                                                 

  .٣٠٢-١/٣٠١:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٣٨٠-١/٣٧٩:  المصدر نفسه)٢(
  .١/٥٢٤:  المصدر نفسه)٣(
  .١/١٧٢:  المصدر نفسه)٤(
  .صحِفي:  يريد في)٥(
  .١/٤٠٠:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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؛ ألنّه مثله في اللفـظ، فالتقيـا،        )١( على باب كَِتفٍ   اسكِّنَت الالم قياس  وهو ظاهر، فَ  
  .)٢()فَحرك الداُل، والفتح إما َألخَفِّيِتِه، أو لإلشعار أو لإلتباع

  : علة الكراهة -١٥
ذكرها اليزدي في بعض المواضع، من ذلك قوله في عدم مجـيء فُِعـل،              

كأنهم كرهوا اإلتيان من الضم إلى الكسر،       : (لمجردوِفعل، في أبنية االسم الثالثي ا     
، وعلل بها كذلك عـدم نقـل   )٣()ومن الكسر إلى الضم؛ لما فيه من االستثقال البين 

بين بين غير المشهور وهو أن تجعل الهمـزة         » فَوُؤ ور مِئس«تخفيف الهمزة في    
ر متفقـا عليـه     إما لكون األم  : (بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها        

، ومثلـه   )٤()فيهما، وإما لكراهتهم شبه األلف المكسورة وشبه األلف المـضمومة         
ونقصوا إحدى الالمات مع األلف فيما أوله الم وحلِّي بالم التعريف، وأدخل            : (قوله

ال لْلَبن، كراهـة التقـاء ثـالث        : لَلَّبن، واألصل : عليه الم االبتداء أو الجر، نحو     
  .)٥()المات

  : األصلمراعاة علة  -١٦
: وذلك نحـو  : (ومن تعليله بهذه العلة قوله في إمالة األلف المنقلبة عن ياء          

نُييب، وفي التكـسير َأنْيـاب، وكـذلك        : نَاٍب؛ ألن أصله نَيب، لقولك في التصغير      
رحيـان، وكـذلك سـاَل؛ ألن مـصدره الـسيل،           : الرحى، ألنك تقول في التثنية    

الرمـي  :  يِسيل، وكذلك رمى؛ ألنك تقول فـي المـضارع والمـصدر      ومضارعه

                                                 

كَِتف، : مفتوح الفاء مكسور العين، مما ليس ثانيه حرف حلق، نحو         » َلِعفَ« ألن ما كان على زنة       )١(
 بفتح الفاء وسكون العين، والثانية بكسر الفاء وسـكون العـين،   األولى: يجوز فيه لغتان فرعيتان  

  .١/٢٠٩: شرح الشافية لركن الدين: ينظر
  .١/٤٩٠: ، وينظر مثال١/٤٨٤:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١/١٦٨:  المصدر نفسه)٣(
  .٢/٧٦٧:  المصدر نفسه)٤(
  .٢/١١٠٦:  المصدر نفسه)٥(
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مجهول ماضي بابي االفتعال واألفعال مـن المعتـل         : (، ومن ذلك قوله   )١()ويرمي
اخِْتير وهو يائي وانِْقيـد، وهـو       :  مجرى ِقيَل وِبيع، نحو    )٢(العين جار في اللغات   

تُِير، وقُِود موازن قُـِوَل وبِيـع،       : قُِود، فقولك اخْتُِير وانْ : واوي؛ وذلك ألن األصل   
: فلذلك جرى مجراه، فيجوز الكسر الخالص بالياء، والضم الخالص بالواو، نحـو           

وتبدل من النون   : (، ومنه قوله في إبدال الياء من النون       )٣()اخْتُور وانْقُود واإلشمام  
جمعـي إنـساٍن،    : ظَرابين: ، إذ أصله  أناسين، وظَرابي : أناِسي؛ إذ أصله  : في نحو 

وظَِرباٍن، وهو دويبة، وهو فصيح، كثير في االسـتعمال، غيـر مطـرد، تركـه               
  .)٤()ضعيف

  : اإلجحافتجنب علة  -١٧
حـذف  : (ومن تعليله بهذه العلة قوله في النسب إلى مهيٍم تـصغير مهـوم            

ـ    واجب إال في مثل هذه الصورة، وهي أن يستدع         )٥(الثانية  بعـد   اي الحذف إجحافً
   ميهيحتمل معنيين  اإجحاف؛ وتقديره أن م  :          ـبالح مـيأن يكون اسم فاعل مـن ه

إذا : أن يكون تصغير مهوٍم على قياس مقَيِدٍم في مقَدٍم من هوم          : والثاني... الرجَل
 حذف مـرة    فلو... نام، وبهذا االعتبار تكون إحدى العينين محذوفة ألجل التصغير        

أخرى لزم حذفان، وهو غير جائز، بخالف مهيم من هـيم، إذ لـم يحـذف منـه                  
  .)٦()شيء

                                                 

  .٢/٧٢٥:  شرح الشافية لليزدي)١(
ِقيـَل وِبيـع،    : فيقال فيهـا  . في اللغات الثالث التي في ِقيَل وِبيع، وهي الياء والواو واإلشمام           أي   )٢(

وقَوَل وبوع، وِقيَل وِبيع باإلشمام، وهو أن تضم الشفتين ثم تتلفظ بِقيَل وِبيع تنبيها على أن أصـل   
  .٨٠٧-٢/٨٠٦: شرح الشافية لركن الدين: ينظر. هذا الكسر هو الضم

  .٢/٨٨٩:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٢/٩٣٦:  المصدر نفسه)٤(
  .حذف الياء الثانية:  أي)٥(
  .١/٣٦٧:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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ا فقياسه أن تحذف    إذا صغروا مهوم  : ويقتضي المقام توضيح ما قاله اليزدي     
إحدى الواوين ثم يصغَّر فتنقلب الواو الثانية ياء؛ لسكون ياء التصغير قبـل هـذه               

  . على لفظ اسم الفاعل من هيم» ميهم«ء التصغير فيها، فيصير الواو، ثم تدغم يا
في اسـم   » ٍميهم«لى  إكما قالوا في النسبة     » يِميهم«فلو قيل في النسبة إليه      

مهييِمـي،  : الفاعل من هيم حصل االلتباس فقيل في النسبة إلى مهيٍم تصغير مهوم           
 في التصغير، ولم يعكسوا األمر؛ ألنه كـان هـو أولـى         بالتعويض عن المحذوف  

فزادوا ياء مع الكـسرتين وأربـع       . بالتعويض؛ ألنه قد حذفت منه إحدى الواوين      
الياءات؛ ألن السكون من غير إدغام كاالستراحة، وهو في حـروف المـد أثبـت               

  .)١(وأقعد
: حوومن ذلك قوله في تخفيف الهمزة المتحركة التي قبلها ساكن صحيح، ن           

ال مدخل للقلب ههنا؛ ألنه إما أن ينقل حركتها إلـى مـا قبلهـا        : (مسَألٍَة، والخَبءِ 
فيلزم التغيير، أو ال فيلزم التقاء الساكنين، وال لجعلها بين بين، لشبه االلتقاء، فتعين              

  .)٢()الحذف، ولم تحذف مع الحركة لئال يلزم اإلجحافان
 حركة الهمزة على ما قبلها فتحذف،       أن التخفيف في هذا النحو أن تنقل      : أي

، وعلل بهذه العلة أيضا     »ب والخَ ٍةلَسم«فتصير مسَألَةٌ، والخَبء بعد النقل والحذف       
: ، إذ قـال   »تتساقط«عدم اإلدغام بعد حذف إحدى التائين من الفعل المضارع نحو           

لـك إلـى   واعلم أنك إذا حذفت إحداهما لم يجز لك أن تدغم فيما بعـدها؛ ألداء ذ          (
: اإلجحاف بالكلمة، وإدخال همزة الوصل في المضارع، وإذا لم تحذف جاز نحـو            

، أي جاز اإلدغـام إذا      )٤()تَتَساقَطْ: ، األصل )٣(»تَساقَطْ علَيكِ «: قال تعالى . تَذَّكَّرون
                                                 

  .١/٣٨٤: ، وشرح الشافية لركن الدين )١٥/ أ ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)١(
  .٥٧٥، ٢/٧٥٦:  شرح الشافية لليزدي)٢(
، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو وابن عـامر والكـسائي،             ٢٥ اآلية   من:  سورة مريم  )٣(

  .٧/٢٥٥: ، والبحر المحيط٥/١٩٨: ، والحجة للقراء السبعة٤٠٩: السبعة في القراءات: ينظر
  .٢/١٠٤٧:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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أدغم إحدى  » طْاقَستَ«أدغم إحدى التائين في الذال، وفي       » نوركَّذَّتَ«لم تحذف ففي    
  .تاءين في السينال

  : علة المشاكلة -١٨
: ومما ورد من هذه العلة قوله في عدم إسكان رابع الفعل الرباعي المجـرد         

)       اواجب عندهم بناؤه على الفتح إذا كان مفرد ا مذكر وفـي حكمـه      ا غائب ،جرحكد 
مثناه ومؤنثه ومثناها؛ إذ هو األصل، وذلك ليكون مشاكالً للمضارع بوجه مـا، إذ              

ضارع معرب، فأرادوا أن يضاهيه بالحركة، ليكونا متـوافقين فـي الفعليـة،             الم
، ومن ذلك قوله في عدم قلب اليـاء         )١()فاختاروا من الحركات الفتح؛ لكونه أخفها     

هذا ما مفرده كذلك، أي كالجمع في وقوع الهمزة،         : (»اٍءوشَ«ألفا والهمزة ياء في     
وهو جمع شَاِئيٍة من    . تحقق تابعية الجمع  فال تقلب مراعاة لتشاكل الجمع والمفرد، ل      

، ناقص واوي مهموز العين، واصل المفرد شَـاِءوةٌ، فقلبـت      )٢(سبقتُ: أي: شََأوتُ
الواو ياء كما في داِعية، وأصل الجمع شَواِءو، فقلبت الواو ياء، كما في الدواِعي؛              

    بهمزة قبل الياء، فـأجري    ما قبلها صار شَوائِ    القلبها في المفرد، ولكونها مكسور ي
ـ         )٣()مجرى جواٍر محافظةً لمشاكلته للمفرد      ا، ومثل ذلك قوله في عدم قلب الياء ألفً

اِإلداوةَ مثالً إذا جمعتها علـى      : ()٦( وهراوى )٥(، وعالوى )٤(والهمزة ياء في َأداوى   
 ما قبلها يـاء،     سنن مساِجد تكون َأداِوو بواوين، تنقلب األخيرة؛ لتطرفها وانكسار        

                                                 

  .٢٣٥-١/٢٣٤:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٣٨/٣٤٥: »وشأ« العروس ، وتاج٤٦٧: »شأو«مقاييس اللغة :  ينظر)٢(
  .٢/٩١٤:  شرح الشافية لليزدي)٣(
: »أدا«لـسان العـرب     : ينظـر . بالكسر المطْهرة، وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء        :  اإلداوة )٤(

  .٣٧/٥١: »أدو«، وتاج العروس ٢٥-١٤/٢٤
الـصحاح  : ينظـر . رأس اإلنسان مادام على البدن، وما تعلق على البعير بعـد حملـه            :  العالوة )٥(

  .١٥/٩٠: »عال«، ولسان العرب ٦/٢٤٣٩: »عال«
 :»هـرا «، ولسان العرب    ٦/٢٥٣٥: »هرا«الصحاح  : ينظر. العصا أو العصا الضخمة   :  الهراوة )٦(

١٥/٣٦٠.  
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فتكون َأداِوي، فتنقلب األولى همزة كما في أوائل، فتكون مثـل مطـائي مقـدرا،               
فتنقلب الكسرة فتحة، والياء ألفا، والهمزة ياء، فتكون َأدايا، إذ لـم يكـن مفردهـا                
كذلك؛ يعني في وقوع الهمزة بعد األلف وهكذا الكالم في عالوى، وهراوى؛ لكنهم             

ي الكلمات مشاكلة للجمع بالمفرد، حيث كان في المفرد بعد ألف في            جاؤوا بالواو ف  
  .)١()الجملة واو
  : علة الفرار من التقاء الساكنين -١٩

وهي علة تسوغ حذف أحد الـساكنين أو تحريـك أحـدهما فـرارا مـن                
خَـفْ، وِبـع،    « اليزدي في عدة مواطن، منها قوله فـي          علل بها اجتماعهما، وقد   

 ألن بعد سلب التـاء وإسـكان        ؛ْلو، وقُ عي، وبِ افَخَ: في األصل إذ كانت   : (»وقُْل
، ال يبقى إال المذكورات، فالتقى ساكنان، فـارتفع         ُلوقُ وتَ عيِب، وتَ افُخَتَ: اآلخر من 

  ، )٢()ن ما بعدها صحيحبحذف المدة، أل
تَخْـشَيين،  : تَخْشَين لخطاب المؤنث؛ ألنه كان في األصل      : (ومن ذلك قوله  

ى زنة تَفْعِلين كتَذْهِبين، فصارت الياء األولى ألفا؛ لتحركها وانفتاح مـا قبلهـا،              عل
فالتقى ساكنان األلف والياء الثانية فحذفت األلف وبقِّيت الياء؛ لكونهـا ضـميرا،             

           لْنلجمع المؤنث، فإنه على تَفْع نبخالف تَخْشَي ،نيعلى زنة تَفْع ن٣()فصار تَخْشَي( ،
ـ «: علل بهذه العلة أيضا تحريك بعض الحروف اللتقاء الساكنين، نحو         وقد   ا وشَاخْ
اخْشَيوا كاذْهبوا، فانقلبت الياء ألفـا، فـاجتمع سـاكنان،          : وكان في األصل  : (»اَهللا

  .)٤()فحين وصلت حركت الواو بالضم. فحذفت األلف

                                                 

  .٢/٩١٥:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/٤٧٦:  المصدر نفسه)٢(
  .١/٤٧٦:  المصدر نفسه)٣(
  .١/٤٧٨:  المصدر نفسه)٤(

 



  
  
  
  

@sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@ @
���ِ���َ	�
����� ��ِ����� َ���� �ِ�َ�� ِ��ِ��� ������ِ��  

  

 �!� "#$%� :����� ��� ��� '(�	�)��  

*+�,�� "#$%� :�-.�� �/0 ��� '(�	�)��  

"��,�� "#$%� :����0�1� ��� '(�	�)��  
  

 



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  �٢٣٥�

Þëþa@szj¾a@Z@ @
mbša�Çaékub¨a@åia@óÜÇ@@ @

�üëcM@@émbša�ÇaÀñŠbjÈÛa@@Z@ @
¶ëþa@òÛd�¾a@Z@ @

ْة االسـَيـِنْبَأَو: (قال ابن الحاجب في أنـواع األبنيـة        ُم األُ ُل ثْوُصـِ َة ويـِالثُ ٌة يـِاعَبُرٌ
َة، ويِاسـَمُخَو َة ويـِالثُ ثِلْعـِ الفُةَيـِنْبَأٌ ، وقد أورد اليزدي قوالً البن الحاجب فـي    )١()ٌةيـِاعَبُرٌ

  .)٢()ِلْعِفِْل لِالنوَاألَو(: بعض نسخ الشافية
واألوالن للفعل، يوهم أن ال يكونا لالسم، ولكن قولـه          : وقوله: (قال اليزدي 
، وإال لزم ما قلنا، ولهذا قال       اوالمراد بالفعل الفعل األصلي أيض    . السابق يدفع ذلك  
األبنية األصـول   : واعلم أنَّه لو قال   . في عبارته تعسف عظيم   : )٣(بعض الشارحين 

  .)٤()ية ورباعية وخماسية، وللفعل أولياها، لكان أسدلالسم ثالث
وتوجـد  : (واليزدي مسبوق بهذا االعتراض، فقد سبقه ركن الدين، بقولـه         

وأبنية الكلم األصول ثالثية ورباعية وخماسية، واألوالن للفعـل،      : ههنا نسخة هكذا  
خماسي لالسم  ، كما أنهما لالسم واألخير، أعني ال      االثالثي والرباعي للفعل أيض   : أي
وفي عبارتـه تعـسفٌ عظـيم،       . واألخير االسم فقط، لكان أصوب    : ولو قال . فقط

  .)٥()والنسخة األولى أولى وأصوب
         ركن الدين ترك أثر اومن الموازنة بين النصين نلحظ أن في شرح   ا واضح 

.  في معالجة المسألة، فاليزدي لم يتقيد بعبارة ركن الدين         االيزدي إال أن هناك فرقً    
وأرى أن ما اعترضا عليه ليس فيه فائدة كبيرة؛ ألن أغلب الشارحين للشافية لـم               

                                                 

  .٦:  الشافية في علم التصريف)١(
  .١/١٧٣: شرح الشافية لركن الدين: ، وينظر١/١٣٢:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١/١٧٣: لشافيةل ه شرح: هو ركن الدين، ينظر)٣(
  .١/١٣٢:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .١/١٧٣:  شرح الشافية لركن الدين)٥(
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، بدليل ما قاله    )١(يتطرقوا لهذا االعتراض، ولم يشيروا إلى وجود مثل هكذا نسخة         
ولم أعثر على هذه النسخة التـي أشـار إليهـا           : ( للشافية محقق شرح ركن الدين   

لعت عليها، ولعلها مفقودة، ولـم تـصل        الشارح من بين نسخ متن الشافية التي اط       
  .)٢()إلينا

òîãbrÛa@òÛd�¾a@Z@ @

ُيـعبــرَو: (قال ابن الحاجب في الميزان الصرفي      َ  ُلَدْبـُال المِ، إِهِظـْفَِل بِدِائـ الزْنَ عـُ
ُا تـقدمهَمِب ُهنَِإ فِهِرْيَغِ لْوَ أِلحاقِإلِ لُررَكُال المِإَ، وِاءالتِ بُهنَِإ فِالَعِتْ االفِاءَ تْنِم َ  َ َ()٣(.  

ا؛ إذ هـي توجـب خـالف         جـد  ااعلم أن في عبارته وهنً    : (يقول اليزدي 
آخرامقصوده وفساد  .  

ر فيكـون   ، والضمير عائد إلـى المكـر      »مهبما تقد «: فألنَّه قال : أما األول 
فَعلَد، : ٍد في قَرد  ر، ومن هذا يلزم أن يقال      بما تقدم المكر   رعبر ي  المكر فإن: المعنى

  . بالمقابل لما تقدمه: وهو ضد المطلوب، فكان الصواب أن يقول
فألن ما تقدم المكرر قد يكون الحرف األصلي، وقـد يكـون            : وأما الثاني 

  . غيره، فيلزم من ذلك إما المستحيل، وإما الممنوع
كـن  فكما في زنة ِجلْباب؛ إذ ما تقدم الباء هـو األلـف، وال يم             : أما األول 

  . التعبير عن المكرر باأللف؛ الستحالة تالقي األلفين، مع أنَّه لو أمكن لكان ممنوعا
فكما في زنة ِاغْدودن؛ إذ ما تقدم الدال هو الواو، وال يجـوز             : وأما الثاني 

لما تقدمه مـن    : افْعول؛ بل افْعوعل، فكان المستقيم أن يقول      : التعبير بها، فال تقول   

                                                 

  .٥: ، وشرح الشافية لنقره كار١٣: للجاربردي، وشرح الشافية ١/٧:شرح الشافية للرضي: ينظر)١(
  .)٣(هامش ال ،١/١٧٣: شرح الشافية لركن الدين )٢(
  .٦:  الشافية في علم التصريف)٣(
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 به هذا،   ا، فدّل على أنه كان مريد     )١(وقد زاد القيد هذا في الشرح     الحرف األصلي،   
  .)٢()ولكن لفظه ال يعطي هذا المعنى

تلك العبارة أن يبين أن المكرر لإللحاق أو لغير اإللحاق          بأراد ابن الحاجب    
ال يوزن بلفظ ذلك المكرر، وإنما يوزن بالحرف األصلي الذي قبل ذلك المكـرر،              

بـاب،  ِجلْ: صلي الذي قبله وبين المكرر حرف زائـد، نحـو         فصل بين األ  أسواء  
كان المكرر  أشَملََل، وقَردد وكَرم، وسواء     :  لم يفصل، نحو   واغْدودن، وِزحِليل، أم  

: احمر، فيقولـون مـثالً    :  لم يكن منها، نحو    مِحلِْتيت، أ : من حروف الزيادة، نحو   
ِفعالب، وجلْبب على وزن فَعلََل، ال علـى        : ِجلْباب على وزن ِفعالل، ال على وزن      

جر وهلم ،لَباوزن فَع .  
، يوهم خالف المقصود،    )٣(»فإنه بما تقدمه  «ولكن ظاهر عبارة ابن الحاجب      

، وذكر بأن المستقيم أن     ا وفساد الذلك اعترض عليها اليزدي ووصفها بأن فيها وهنً       
 إلى أن ابن الحاجب زاد هذا القيد في         ، وأشار )لما تقدم من الحرف األصلي    : (يقول

  .الشرح، ولكن لفظه في المتن ال يعطيه
فاالختصار في العبارة هو الذي أدى إلى هذا الوهم واللـبس كمـا تـرى               

  . إنَّه أوضح العبارة وأزال اللبس واإلبهامفواعتراضه في غاية الدقة والصواب؛ 
ية، ولم يتبعـه مـن      واليزدي غير مسبوق بهذا االعتراض من شراح الشاف       

الشراح في اعتراضه هذا إال ابن الغياث، إذ ذهب إلى نحو ما ذهب إليه اليـزدي،            
بمقابل ما هو تكرير    : ولو قال : (إال أنَّه عبر عن اعتراضه بأسلوب مختلف، إذ قال        

         ظاهره يوهم أنَّه يعبر عـن        اله من عين أو الم لكان أولى ليفيد ذلك ظاهر وألن ،

                                                 

وإال المكرر لإللحاق، يعني أن المكـرر أيـضا ال   ): (١/ ب( قال ابن الحاجب في شرحه للشافية     )١(
  ).يوزن بلفظه، وإنما يوزن بالحرف األصلي الذي قبله

  .١٤٢-١/١٤١:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٦:  الشافية في علم التصريف)٣(
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ة في ِحلِْتيت بالياء مثالً، وألن ظاهره ال يصح إال على القول بأن الزائد              التاء الثاني 
  .)٢(...))١(كَرم الثاني على ما اختاره المصنف: في نحو

ويمكن توجيه كالمه بأن المـراد مـا        : (ثم أجاب عن هذا االعتراض بقوله     
     اتقدمه من فاء أو عين أو الم وجوداألصـلي يحكـم   ، وال شك أنا حقيقية أو حكم 

       ر بذلك تنبيهالمكر ِزنالزائد حصل       ابتقدمه على الزائد، وإنَّما و في الوزن على أن 
  .)٣()من تكرير حرف أصلي

ويبدو أن ما ذكره اليزدي هو األقرب؛ ألن ما قاله ابن الغيـاث لـم يكـن                 
      س، و  «: ، نحو اشامالً لجميع الزائد المكرر كالفاء والعين معـِريمرـت مِريمرم« ،

  . ، بل اقتصر على المكرر من العين أو الالم فقط»فَعفَِعيل«: فتقول في وزنهما
وكذلك ليس من الحق واإلنصاف أن نعترض على ابن الحاجب فيما اختاره            

وألن ظاهره ال يصح إال على القـول        : (من المذاهب واآلراء كما يقول ابن الغياث      
والمذهب الذي اختاره ابن الحاجب وأومـى       . )٤()انيالث» مركَ«بأن الزائد في نحو     

  .)٥(إليه في المتن هو مذهب األكثرين
òrÛbrÛa@òÛd�¾a@Z@ @

قوله : (، يقول اليزدي)٦()...ِهِرْيـَغِ لْوَ أِلحـاقِإلِ لُررَكُال المِإَو: (قال ابن الحاجب  
 وجلْبـب،   سواء كان ذلك المكرر لإللحاق، كما في قَرددٍ       : أي» لإللحاق أو لغيره  «

أو لغير اإللحاق كما في كَرم ومحمر فإنه يعبر عنه بما ذكرنا، واعلم أنّه ليس في                
                                                 

األول، وجـوز  : الثاني، وقال الخليـل   » كرم«الزائد في نحو    (،  ٧٥:  قال ابن الحاجب في الشافية     )١(
  ).سيبويه األمرين

  .٣٥-١/٣٤:  المناهل الصافية)٢(
  .١/٣٥: المصدر نفسه )٣(
  .١/٣٤: المصدر نفسه )٤(
األصول فـي   : ينظر. مذهب يونس بن حبيب، واختاره ابن السراج، وابن جني، وركن الدين           هو   )٥(

  .٢/٦٢١: ، وشرح الشافية لركن الدين٢/٦٣: ، والخصائص١٦٤: ، والمنصف٣/٢٤٣: النحو
  .٦:  الشافية في علم التصريف)٦(
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قوله هذا زيادة فائدة؛ ألن المكرر ال يخلو من أن يكون لإللحاق أو لغير اإللحـاق؛     
إذ الشيء ال يخلو عن الشيء أو نقيضه، فال حاجة إلى إيـراده؛ إذ المـراد هـو                  

  .)١()ي اإلطالق حاصلالعموم، وهو ف
أن الزائد المكرر سـواء أكـان       : ولعلَّ ابن الحاجب أراد تعميم الحكم، أي      

لإللحاق أم لغيره فإنه يعبر عنه بالحرف األصلي الـذي قبلـه، وهـذا األسـلوب               
مستعمل في العربية والفقه، وإن كنت أرى أن ما ذهب إليه اليـزدي هـو عـين                 

ه فائدة كبيرة يمكن أن يضيف معاني جديـدة،         الصواب؛ ألن هذا التفصيل ليس في     
ولم يتطرق شراح الشافية إلى هـذا       . واإليجاز إذا لم يكن مخال كان هو األصوب       

  .االعتراض من السابقين والالحقين
òÈia‹Ûa@òÛd�¾a@Z@ @

َ، لفيـف مقـرون، وِالـالمَ وِنْيَالعِ بـْوَ، أِنْيَالعـَ وِاءَالفـِبَو: (قال ابن الحاجـب    ٌ ُ ْ َ ٌ ْ  ِاءَالفـِبَِ
َف مْيِفَ لِالالمَو   .)٢()ٌقْوُرْفٌ

وسمي المعتـل بالفـاء والعـين       : ، أي وبالفاء والعين : قوله: (يقول اليزدي 
؛ القتران حرفي العلة فيهما، وسـمي       ا مقرونً اكويٍل، أو بالعين والالم كحوى، لفيفً     

ـ      ا مفروقً االمعتل بالفاء والالم كوقَى لفيفً     وفـي هـذا    . ه؛ الفتراق حرفي العلـة في
اإلطالق نظر؛ ألنه مخصوص بالثالثي؛ ألن المعتل بالفاء والـالم األولـى فـي              

، بـل   ا، وإن كان وجه التسمية فيه موجود      ا مفروقً االرباعي كوسوس لم يسموه لفيفً    
سمي معتالً، وإنَّه إن سماه به جاز؛ إذ لكلٍّ ما اصطلح عليه، ولكن الكالم في أنَّـه                 

  .)٣()ليس بمنقول

                                                 

  .١/١٤٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٩:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .١/١٦٧: شافية لليزدي شرح ال)٣(
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وبالفـاء والـالم    «: اعترض اليزدي هنا على إطالق ابن الحاجب في قوله        
: ، فكأنه ينصرف إلى الفعل الثالثي الذي اعتلت فاؤه والمه، نحـو           »لفيف مفروق 

ِلوي ى، والفعل الرباعي المضعف الذي كانت فاؤه والمه األولى من جـنس،            قَ، وو
وعينه والمه الثانية من جنس آخر، مثل وسوسلْ، ووَلو .  

والمقصود هو الفعل الثالثي فقط؛ ألن الثالثي هو محّل نظر الـصرفي؛ إذ             
إن اللفيف المفروق إذا أسند إلى الضمائر فإنه يعامل من جهة فائه كالمثال، ومـن               

: ، نحـو  ا أمـر  م أ ا مضارع م أ اكان هذا اللفيف ماضي   أجهة المه كالناقص، سواء     
  .)١(، َأِعي، ِعوعيتُ: الفعل وعى، تقول

أما حكم مضعف الرباعي، فال يدخله تغيير عند اتصال الضمائر به، وإنَّما            
  .ولْولْتُ، ولْولْنَا، ولْولْن، ولْولْتُما، وتَولْولْن: الذي يتغير آخر الفعل فقط، يقال

ـ              و ولعلَّ ابن الحاجب أراد الفعل الثالثي، بيد أن هذا اإلطالق في العبارة ه
 ابـن            إى  الذي أد لى هذا الفهم واالعتراض، واليزدي في اعتراضه مصيب؛ إذ إن

وسوس، يصدق أنَّـه لفيـف      : الحاجب أطلق المسألة من دون أن يقيدها، فإن مثل        
مفروق، فكان المناسب أن يقيد العبارة بالثالثي كما فعل الجرجاني في المفتاح، إذ             

: اعي، فالثالثي ينقسم على سـبعِة أبـواٍب، وهـي         ثالثي ورب : أبنية األفعال : (قال
  .)٢()الصحيح، والمضاعفُ، والمهموز، والمثاُل، واألجوفُ، والناقص، واللفيفُ

ابن الحاجب في المتن عن األبنية بصورة عامة، سواء كانت          تحدث  وكذلك  
علـة،  وتنقسم إلى صحيح ومعتل، فالمعتلُّ ما فيه حرف         : ( أفعاالً، إذ قال   مأسماء أ 

فالمعتـل بالفـاء مثـال،      : (، بعد ذلك تحدث عن أبنية الفعل      )٣()والصحيح بخالفه 
، ثم ذكر أن المعتل بالفاء والعـين، أو بـالعين           )٤(...)وبالعين أجوف، وذو الثالثة،   
                                                 

  .٩٢-٨٥: الصرف الكافي:  ينظر)١(
  .٣٦:  المفتاح في الصرف)٢(
  .٩:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .٩:  المصدر نفسه)٤(
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والالم، لفيفٌ مقرون، ومن المعلوم أن المعتل بالفاء والعين ال يوجد في الفعل، بل              
  .)١(وويل، وويح، وويبفي االسم فقط، كيوم، 

وكان على ابن الحاجب أن يفصل بين أبنية األسماء وأبنية األفعال، ويجعل            
     اكالً في موضعه لتكون أكثر وضوح أمـا قـول اليـزدي فـي        .  للقـارئ  ا وفهم

  : ، فقوله هذا يحتمل أمرين)٢(» معتالًيمبل س«: اعتراضه
ى معتالً، وال يتوهم خروج مثل      أن كل ما فيه حرف علة يسم      : األمر األول 

»وسواثنين من أصوله حرفا علة؛ ألنَّه إذا كـان اثنـان               » س من هذا التعريف بأن
  . منها حرفي علة يصدق عليه أن أحدها حرف علة ضرورة

؛ ألن حرف العلة يظهر فـي أولـه         )٣(أنَّه يقال للمعتل الفاء معتل    : والثاني
الكالم، وفيه نظر؛ ألن معتل الفاء أو ما يسمى مثـاالً           فيظهر كونه معتالً من أول      

مخصوص بالثالثي، إال في حالة واحدة إذا جعلنا الواو الثانية زائدة على مـذهب              
  . ، في هذه الحالة يصح كونه مثاالً)٤(من يرى زيادتها

زلْـزل  : مثـل : ( يرى في ذي الزيادة أن     وهفوهذا بعيد عن مراد اليزدي،      
د فيه؛ إذ األصل وجود األصل، فما لم يثبت ثَبتٌ على الزيادة ال يقال              أصلي ال زائ  

  .)٥()بها، وههنا ال ثَبتَ، فوجب القول باألصالة
وجاء في شرح الرضي أن رباعي االسم والفعل ال يكونـان معتلـين وال              

وال يكون رباعي االسم والفعـل معـتالً وال         : (مضاعفين وال مهموزي الفاء، قال    
، وقد يكون معتـل الفـاء       ا وال مهموز الفاء، وال يكون الخماسي مضاعفً       افًمضاع

                                                 

  .٢/٥٦٧: ، والممتع٤٢: المفتاح في الصرف:  ينظر)١(
  .١/١٦٧:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١٤٠:  متن مراح األرواح، والبيان واإليضاح لفهم٢٠: متن المقصود:  ينظر)٣(
  .١/٢٤: ، واالرتشاف١/٦٢: شرح الشافية للرضي: ينظر.  هذا المذهب نسب إلى الكوفيين)٤(
  .٢/٦٤٤:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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 بـشرط   ا، وِإصطَبل، بل يكون الرباعي مـضاعفً      )١(ورنْتَل: فقط، ومهموزه، نحو  
  .)٢()فصل حرف أصلي بين المثلين كزلْزَل

         حرف العلة إذا وقع مع ثالثة أحرف فـصاعد مـن  اولعّل الرضي أراد أن 
غُـراب، وظَِريـف، وعجـوز، وجهـور،        : ة فهو زائد، فـي نحـو      أصول الكلم 

أو مقلوب عن أصـل كبـاب؛ ألن        . ، وإال فهو أصل كثَوب    )٤(، وحوقَلَ )٣(وشَريفَ
وضع الكلمة ال يكون على أقّل من ثالثة أحرف حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه               

ي ما كان على ثالثة أحـرف        ف افلو قدرنا حرف العلة زائد    . وحرف يتوسط بينهما  
   وأما أن أحدهما ال    .  على حرفين بخالف الوضع المفروض     الزم أن يكون موضوع

قَلْقَـَل،  : م، لورود نحو   فغير مسلّ  ا، فإن عني بذلك أنه ال يكون مكرر       ايكون مضعفً 
ووسوس، وِسمِسم، وفُلْفُْل، وإن عني أن المه األولى والثانية مثالً ال تكونان مـن              

ِهجفّ، وِخدب، الالم الثانيـة مزيـدة       : نحوم،  جنس واحد مع كونهما أصلين فمسلّ     
  .)٥(»ربزِه«لإللحاق بـ

وتنقسم : (وهناك تقسيمات أخرى لألبنية أشار إليها الرضي في شرحه، قال         
          ااألبنية قسمة أخرى إلى مهموز وغير مهموز، فالمهموز قد يكون صحيح   ركـَأم 

: آَل ووَأَل ورَأى، وكذا غير المهمـوز، نحـو        : د يكون معتالً، نحو   وسَأَل وقَرَأ، وق  
 دعوو بروتنقسم قسمة أخرى إلى مضاعف وغير المضاعف، والمـضاعف         . ض

                                                 

، ١١/٧٢٤: »ورنتـل «لسان العـرب    : ينظر. إنه اسم بلدة  : الشر، واألمر العظيم، وقيل   :  ورنْتَلٌ )١(
  .٣١/٧٤: »ورنتل«وتاج العروس 

  .٣٣-١/٣٢:  شرح الشافية للرضي)٢(
شَريفَ الفالح الزرع، إذا قطع ِشريافَه، وهو ورقـه         :  شَريفَ على وزن فَعيَل، بمعنى قطع، يقال       )٣(

  .٦/٣٤٥٢: ، وشمس العلوم٢/٤٨٨: ديوان األدب: ينظر. الفاضل الذي يفسده
إذا مشى فأعيا وضعف، والـواو فيهـا        : ايضإذا كبر وفتر عن الجماع، وحوقََل أ      :  حوقََل الرجلُ  )٤(

لسان العـرب   : ينظر. ال حول وال قوة إال باهللا، فالواو فيها أصلية        : زائدة، أما حوقََل بمعنى قال    
  .٢٨/٣١٥ :»حقل«، وتاج العروس ١١/١٦١ :»قلح«

  .»)١(هامش رقم « ١/٣٢: حاشية المحقين على شرح الشافية للرضي:  ينظر)٥(

 



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  �٢٤٣�

              ،ـدعوو برٍة، وكذا غير المضاعف كضوقُو وحي أو معتل كود دإما صحيح كم
دأو غيره كم ١(...)وكذا المضاعف إما مهموز كَأز(.  

من المضاعف الرباعي المعتل،    » سوسو«ويبدو لي أنه يمكن أن نعد نحو        
 على المضاعف الثالثي المعتل     امن المضاعف الرباعي الصحيح، قياس    » َلزلْز«و

كود، والصحيح كمد؛ إذ كل من الصحيح والمعتل إذا تماثـل عينـه والمـه فـي                 
  .)٢(اه الثانية في الرباعي يسمى مضاعفًالثالثي، وفاؤه والمه األولى وعينه والم

ولم يتطرق شراح الشافية لمثل هذا االعتراض؛ إما لعدم قوته، أو ألن البن             
لما ذكره، واهللا أعلما ومسوغًاالحاجب مخرج .  

ò�ßb©a@òÛd�¾a@Z@ @

 َانَ كـْنِإَو: (المثال المكـسور العـين    » َلِعفَ«قال ابن الحاجب في المضارع      
ُى فعل فَلَع ََ َتحت عيـنه أِ ُ ُ َْ ْ َ ِ كسرت إْوِ ْ َ ِ   . )٣(ً)االَثِ مَانَ كْنُ

، فيه نظـر؛ ألنّـه ال       أو كسرت عينه إن كان مثاالً     : وقوله: (يقول اليزدي 
يكْسر عينه في كل ما كان مثاالً، فينتقض بكل مثال جاء           : يخلو إما أن يكون معناه    

تكـسر العـين إال إذا كـان        ال  : مفتوح العين كيوجل ويوحُل، وإما أن يكون معناه       
أو : )٤(والظاهر أن مراده هذا؛ ألنّه لو حمل على المعنى األول لكان قولـه            . مثاالً

غير سـديد،   ... فتحت إن كانت العين أو الالم حرف حلق في فعل المفتوح العين           
:  بمثـل  ادخََل يدخُُل، ونَبح ينِْبح، وإن أراد المعنى الثاني فينتقض أيض         : لورود مثل 

  .)٥()حِسب يحِسب، إذ هو ليس بمثال، وقد كسر

                                                 

  .١/٣٣:  للرضي شرح الشافية)١(
  .٣٢٨: عنقود الزواهر:  ينظر)٢(
  .٢٣:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .١/٢٣٧: ليزديالشافية ل، وشرح ٢٣: المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .٢٥١-١/٢٥٠:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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 يكـون علـى     -كما هو معـروف   –بكسر العين   » َلِعفَ«إن قياس مضارع    
»فْيأبفتح العين، سواء    » ُلع نحو اكان صحيح ، :        ـضوع ،نـْأمي وَأِمـن ،لَمعي ِلمع

ِضي يرضى، وقد خرج عن     وِجع يوجع، وخَاْفَ يخَافُ، ور    :  معتالً نحو  ميعض، أ 
وِرثَ يِرثُ، ووِلـي يِلـي، ووِرم       : ذلك أفعال جاء مضارعها بالكسر وحده، وهي      

              ِجـدالمخ يري، وو ِريِفقُ، ووِفقَ يِمقُ، ووِمقَ يِثقُ، ووِثقَ يوو ،ِرعي ِرعوو ،ِرمي
  ِئيني وآن ،ِجد١(ي(    ِتيهي وتَاه ،ِطيحي وطَاح ،)وأفعال أخرى جاء مضارعها بالفتح      )٢ ،
حِسب يحسَِب، ونَِعم ينْعِم، ويِبس ييبِس، وبِئس يبَأس ويبِئس، ويِئس          : والكسر، وهي 

ييَأس وييِئس، ووِغر يوغَر ويِغر، ووِحر يوحر ويِحر، ووِله يولَه ويِلـه، ووِهـَل              
أو كـسرت إن    : (، والمتمعن في قول ابن الحاجب السابق وعبارتـه        )٣(ويِهُليوهُل  

 غير سليم، مما دفع اليزدي إلى االعتراض عليـه   ايلحظ في قوله إطالقً   ) كان مثاالً 
  من خالل النظر إلى األفعال السابقة، ولم يكن اليـزدي أول         اوكان اعتراضه وجيه 

  .ناظم، والرضيمن اعترض على هذه العبارة بل سبقه ابن ال

                                                 

: ينظـر . َأِون بكسر العين، ألنه لو كان بفتح العين في الماضي لكان مـضارعه يـؤون              :  أصله )١(
  .١/٢٧٨: ، وشرح الشافية لركن الدين١/١٣٦: ، وشرح الشافية للرضي٤/٣٤٥: ابالكت

وأما طاح يطيح وتاه يتيه، فزعم الخليل أنهما فَِعَل يفِْعُل بمنزلة            (٤/٣٤٤:  قال سيبويه في الكتاب    )٢(
، ...)حِسب يحِسب، وهي من الواو، ويدلك على ذلك طوحت وتوهت، وهو أطوح منه وأتوه منه              

  ).آن يئين، فهو فَِعَل يفِْعُل من األوان، وهو الحين: وقال (٤/٣٤٥: اال أيضوق
، وكتاب  ٢/٥٦١: ، والمنتخب من غريب كالم العرب     ٥٤،  ٤/٣٨: الكتاب:  تنظر هذه األفعال في    )٣(

، ٢٨: ، وفتح األقفال  ١٤،  ١/١٢: ، وتهذيب كتاب األفعال البن القطاع     ١٧: األفعال البن القوطية  
٣٠.  
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كالم مبهم، وتقسيم غير صحيح؛ ألن      : (أما اعتراض ابن الناظم فتمثل بقوله     
ـ     » َلِعفَ«المثال ما فاؤه واو أو ياء، فإن كان على            فـي عـين     ئفاؤه ياء لـم يج

 ا، وإن كان واو   )١(يِئس ييَأس، ويِقظَ ييقَظُ، بالفتح ال غير      : مضارعه إال الفتح، نحو   
وِجـَل يوجـل، ووِحـَل      : الفتح في عين مضارعه على األصل، نحو      فمنه ما لزم    

وِلـي يِلـي، ووِري المـخُّ    : يوحل، ومنه ما لزم الكسر توصالً إلى التخفيف، نحو    
وِغر يِغر ويـوغَر، ووِحـر يِحـر    : يِري؛ إذا اكتنز، ومنه ما جاء بالوجهين، نحو 

رحو٢()وي(.  
 ابن الناظم إلى الرضي وجدناه يعترض علـى قـول ابـن             وإذا انتقلنا من  

ا، ولـيس الكـسر     مثاالً واوي : ، أي أو كسرت إن كان مثاالً    : فقوله: (الحاجب بقوله 
٣()، فما كان ينبغي له هذا اإلطالقابمطرد في كل مثال واوي أيض(.  

  كـسر العـين فـي          اوالذي يلحظ أيض ذكره أن في قول ابن الحاجب المار 
، )٤(المثال قياسي وفي غيره سماعي، وتبعه في هذا ركـن الـدين        » َلِعفَ«مضارع  

ـ هذا المـذهب إلـى      ، وقد وهم أحد الباحثين إذ نسب        )٥(والجاربردي  حيـان   يأب
وهذا مذهب ابن الحاجب، والسيوطي، وأبي حيـان،        : (األندلسي والسيوطي، فقال  
 فـي   اثال، وجـائز   في الم  افالسيوطي يجعل ذلك واجب   . وركن الدين، والجاربردي  

  .)٦()الصحيح مع الفتح، وكذا فعل الباقون

                                                 

وقد بنوا فَِعَل على يفِْعُل في أحـرف، كمـا           (٤/٣٨: ذا كالم غير سليم، قال سيبويه في الكتاب        ه )١(
وذلك حِسب يحِسب ويِئس ييِئس     . فَعَل يفْعُل، فلزموا الضمة وكذلك فعلوا بالكسرة، فشبه به        : قالوا

نِْعمي ونَِعم ِبسيي ِبسوي.(  
  .٢٧، ٢٥:  بغية الطالب)٢(
  .١/١٣٦:  شرح الشافية للرضي)٣(
  .١/٢٨٠: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٤(
  .٥٦: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٥(
  .١٦٩: اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية:  ينظر)٦(
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وهذا الكالم غير سديد؛ ألن أبا حيان لم يجعل الكسر واجبا في المثال على              
 ااإلطالق وجائز      ا في الصحيح فقط، وإنما جعله واجب     ا في عدد من األفعال، وجائز 

بفـتح العـين    » ُلعفْي«فقياس مضارعه   » َلِعفَ«وأما  : (في الصحيح والمثال، فقال   
  اوجاء بكسرها وجوب       ِرموو ِرعِرثَ وووو ِلـيِفـقَ ووِثقَ ووِمقَ ووفي مضارع و 

    وبكسرها جواز ِعمالمخّ وو ِرياوو         ِئسوي ِئسوب ونَِعم ِسبمع الفتح في مضارع ح 
ِبقَ وووو ِهنوو ِزعوو ،ِلعِهَل وووو ِلهوو ِحروو ِغرووِرعوو ِصب١(...)ِلغَ وو(.  

 )٢( نفسه في المزهر   -كالم أبي حيان  : أي–أما السيوطي فقد نقل هذا الكالم       
، والفعـل   »بِسح«: ومما ال شك فيه أن الباحث لم يفرق بين الفعل الصحيح نحو           

  . »رِغو«: المعتل أو ما يسمى بالمثال، نحو
ا؛ إذ  ال وفـي غيـره سـماعي      أما غيره من النحاة فقد جعلوا الكسر في المث        

 له، فهو شـاذ، وهـذا       ابفتح العين، وما جاء مخالفً    » ُلعفْي« َلِعفَالقياس عندهم في    
، )٧(، وابن عصفور  )٦(، والزنجاني )٥(، وابن سيده  )٤(، والثمانيني )٣(مذهب الصيمري 

  .)١٠(، والساكناني)٩(، وابن الناظم)٨(وابن مالك

                                                 

  .٧٧، ١/٧٦:  االرتشاف)١(
  .٢/٤٣: المزهر:  ينظر)٢(
  .٤٧٨، ٢/٧٤٦: التبصرة والتذكرة:  ينظر)٣(
  .٤٣١، ٣٧٩: شرح التصريف:  ينظر)٤(
  .٤/٢٧٨: المخصص:  ينظر)٥(
  .١٦: تصريف العزي:  ينظر)٦(
  .٤٣٤، ٢/٤٣٢: الممتع:  ينظر)٧(
  .٣/٤٣٨: شرح التسهيل البن مالك:  ينظر)٨(
  .٣٩: زبدة األقوال:  ينظر)٩(
  .»٢٥لوحة «الكافية في شرح الشافية، :  ينظر)١٠(
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ِعَل فقياس مضارعه أن يجيء على يفْعُل،       فابن مالك يرى أن ما كان على فَ       
: أحـدهما : وهو على ضربين  : (وما كسرت عين مضارعه فمقصور على السماع      

: واآلخـر . متعين فيه الكسر، وهو ثمانية أفعال أولها وِمقَ، وآخرها وِري المـخ           
مروي فيه الفتح والكسر، ففتحه على القياس، وكسره شاذ وهو تسعة أفعال، أولها             

  .)١()ب وآخرها وِهَلحِس
ا كوِمقَ يِمقُ، ووِرثَ يِرثُ،     أو كسرت إن كان مثاالً واوي     : (والساكناني يقول 

مـن  : لما بدت وجوب المخالفة بينهما فهل يحكم بكونه من الشواذ؟ قلت          : فإن قلت 
كترك قياس الفتح لقياس حذف الواو وذهـب بعـض          ... العربية ترك قياس لقياس   

ه مـن الـشواذ وهـو       نّأ المتأخرين من البصريين والكوفيين إلى       المتقدمين وأكثر 
  .)٢()األظهر، إال أنه غير مختار عند المصنف

ومن هذا يتجلى لنا أن إطالق كسر عين المثال في المضارع غير دقيـق؛              
وِسن يوسن، وأن باب فَِعَل يفِْعُل قليل، واألفعال الواردة عليه          : لما ينقضه، من نحو   

  .ا مطرداال تقوم بجعلها قياسقليلة 
 إلى نحو مما ذهب إليه اليزدي، بيد أنه رأى لو ذكر            )٣(وقد ذهب نقره كار   

وهناك من شراح الـشافية مـن       .  لكان أولى  اغالب» مثاالً«: ابن الحاجب بعد قوله   
 لما قاله ابن الحاجب كعـصام الـدين اإلسـفراييني، وابـن     احاول أن يجد مسوغً  
أو كسرت إن كان مثاالً ال بمعنى أنَّه يجب الكسر بل           : (م الدين الغياث، فقال عصا  

  .)٥())٤(يجوز وإال فيشكل بيِئس ييَأس، فإن الكسر فيه شاذ على ما في القياس

                                                 

  .٣/٤٣٨:  شرح التسهيل البن مالك)١(
  .»٢٥لوحة « الكافية في شرح الشافية، )٢(
  .٣٦: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٣(
  .١/٥٨٢: القاموس المحيط:  ينظر)٤(
  .٣٣:  شرح الشافية لعصام الدين اإلسفراييني)٥(
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            اويرى ابن الغياث أن فتح العين في المضارع هو القياس وما جاء مكسور 
وِرثَ يـِرثُ،   : ا نحو  واوي إال أنَّه لم يسمع إال إن كان مثاالً،       : (على حسب السماع  

ووِلي يِلي، ووجهه في المثال الواوي أنَّه يحصل موجـب حـذف الـواو، أعنـي         
توسطها بين الياء المفتوحة والكسرة، فيحصل التخفيف، والمعنـى أنـه ال يوجـد              

أو فتحت إن كانت العين أو الالم حـرف         : )١(الكسر إال في المثال كما قلنا في قوله       
  فـي   )٢( كّل مثال يجب كسر عينه، وسيجيء من كالمه في اإلعـالل           حلق، ال أن ،

وقد شذّ كسر غير المثال،     . وِددتُ بالفتح ما يدّل على أن هذا مراده       : عدم بناء نحو  
  .)٣()حِسب يحِسب: نحو

وما ذكره عصام الدين اإلسفراييني فيه نظر؛ ألن كسر العين في مـضارع             
– وِرثَ يِرثُ واجب وليس بجائز، ليحصل التخفيـف          :المثال الواوي نحو  » َلِعفَ«

 بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة الزمة؛ وألنها لو فتحت مـن              -حينئذ
وِلي يِلي، ألدى إلى االستثقال إن بقيت الواو التي هي فاء فـي المـضارع،               : نحو

كها وانفتـاح مـا      لتحر احذفها وقلب الياء ألفً   : وإلى إعاللين إن حذفت الواو، وهما     
  .)٤(قبلها

، فلمـا   »ُلعفْي«، أصل هذا    »يِل ي يِلو«و: (وهذا ما أشار إليه سيبويه إذ قال      
إلـى بـاب   » ُلعفْ يَلِعفَ«الزمة وتستثقل، صرفوه من باب » ُلعفْي«كانت الواو في   

ـ «، كما شركت    )٥(»دعو«يلزمه الحذف، فشركت هذه الحروف       ِسحب ـ  ي ِسحب «

                                                 

  .١/٧٩: المناهل الصافية:  ينظر)١(
ِلد، لوقوعها بين يـاء وكـسرة       يِعد وي : وتحذف الواو من نحو    (٩٥:  قال ابن الحاجب في الشافية     )٢(

  ). لما يلزم من إعاللين في يد-بالفتح-وددتُ : أصلية، ومن ثم لم يبن مثل
  .١/٨٣:  المناهل الصافية)٣(
  .٣٦: ، والمناهج الكافية٣٦: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٤(
وقوعها بين ياء مفتوحة وكـسرة       ل ؛، فحذفت الواو  »يوِعد« وهو في األصل     »يِعد« ألن مضارعه    )٥(

  .أصلية
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 فلما كان هذا في غير المعتل، كان        .»جلَس يجِلس «، و »ضرب يضِرب «ها  وأخوات
  .)١()في المعتل أقوى

ò�†b�Ûa@òÛd�¾a@Z@ @

َ ثـم كـْنِمـَو: (قال ابن الحاجب في مضارع غير الثالثـي المجـرد            ُلْصـَ أَانَ
، ِملَكَتُي المــِ فــِنْيَتـَزْمــَي هِالَوَ تـــْنِ مــَمِزَا لــَمــِ لَضِفــُ رُهنــَال أِ، إ»ُلِعــْفَؤُيـ«: »َلَعــْفـَأ« ِِعارَضُمــ
َخفف الجَف َ    .)٢()ُعْيِمُ

ه ال يخلو إمـا أن      ، فيه نظر؛ ألنّ   الجميعفخفف في   : وبقوله: (يقول اليزدي 
ه ال مدخل له، وكـال      يراد به جميع المضارع، أو جميع الصيغ سوى الماضي فإنّ         

ـ     أما األول فألنه يلزم منه أن ي       .التقديرين غير سديد   علـى   اكون تقريـره محتوي 
أنه في صدد بيان حذف الهمزة مما هو محمول علـى          :  وبيانه ؛االختالل والنقصان 

المتكلم، وهذا كما يجري وجوبه في المضارع يجري وجوبه في كل مـا ذكرنـاه               
        الحـصر  : فإن قلت . اسوى ما استثنيناه، فالحصر على المضارع ال يكون مستقيم

. يستفيده المستفيد؛ لكونه في معرض التعليم والتبيين      : قلت. من كالمه ليس بمستفاد   
 محموالً في الحـذف، وال      افألنه يؤدي إلى كون األمر الحاضر أيض      : وأما الثاني 

كرهـوا  : )٣(حذف، كما رأيت، وما ذكره في شرحه ينبئ أن مراده األول؛ ألنه قال 
لنون أخوات الهمزة من    اجتماع الهمزتين فحذفوا الثانية، ثم لما كانت الياء والتاء وا         

، مِركْ، وي مِركْنُ: حيث كانت حروف مضارعة أجري الباب كله مجرى واحدا، فقيل         
  .)٤()مِركْوتُ

                                                 

  .٤/٥٤:  الكتاب)١(
  .٢٤:  الشافية في علم التصريف)٢(
   ).٨/ أ ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٣(
  .١/٢٥٨:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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ثم ذكر اليزدي في كتاب آخر له قوالً يرى أنه أحسن من قول ابن الحاجب               
فهو من غيره حمل عليه فأحسن من ذلك، لكونه         : )١(وأما قولنا في الواسطة   : (يقول
د٢()أس(.  

: َأكْرم يكِْرم، فإن يكْـِرم أصـل      : يَؤفِْعُل، نحو » َلعفَْأ«القياس في مضارع    
، ولكن الهمزة حذفت والسبب في حذفها أن المتكلم لو          »جِرحدي«: يَؤكِْرم، كما تقول  

ـ دُأ«: ، مثل »مِركَْأا أُ نََأ«: أخبر عن نفسه لزمه أن يقول      ِرحفتلتقـي همزتـان    » ج
ـ فَْأ«همزة  :  وذلك مستثقل، فوجب أن تحذف الهمزة الثانية، أي        زائدتان، ؛ ألن  »َلع

األولى هي حرف المضارعة فال يجوز حذفها؛ ألن المضارعة تنتفـي بانتفائهـا،             
فإن الثانية هي الموجبة لثقل الكلمة إذ كانت األولى ال تثقل بها الكلمة، فكان               اوأيض 

 في أوله حـرف المـضارعة مجـرى         الموجب للثقل أولى بالحذف، ثم أجروا ما      
، وإن كانوا لو جاءوا بها لما اجتمع همزتان، ولكـنهم أرادوا            )٣(الهمزة في الحذف  

المماثلة، وكرهوا أن يختلف المضارع فيكون مرة بهمزة وأخرى بغيـر همـزة،             
  .)٤(محافظة على التجنيس في كالمهم

         الفاعـل، واسـم      اسم اوقد ذكر ابن مالك أن مما تحذف منه الهمزة اطراد 
ومن الحذف المطَّرد حذف همزة أفعل من المضارع، واسم         : (المفعول كذلك، فقال  

: واألصل أن يقـال   . َأكْرم يكِْرم فهو مكِْرم ومكْرم    : الفاعل، واسم المفعول، كقولك   
لي همزتين  استثقاال لتوا » مِركَْأُأ«يَؤكِْرم، ومَؤكْرم، ومَؤكِْرم، لكن حذفت الهمزة من        

في صدر الكلمة، ثم حمل على ذي الهمزة أخواته، والمفِْعُل، والمفْعـُل، لتجـري              

                                                 

  . وهو أحد مؤلفات اليزدي المفقودة)١(
  .١/٢٥٨:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .وتكرمنكرم، ويكرم، :  أي)٣(
، وشرح التعريـف    ١٨٤: ، والمنصف ١/١٨٢: ، وعلل النحو  ٣/٣٣٣: األصول في النحو  :  ينظر )٤(

  .٢٣٧: بضروري التصريف
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يتبين من هذا النص أن ابن مالك يرى أن اسم الفاعل           . )١()النظائر على سنٍَن واحدٍ   
  . »مِركُْأ«واسم المفعول محموالن على 
فخفـف  «:  وهو يعترض على ابن الحاجب في قوله       اولم يكن اليزدي مخطئً   

؛ ألن قوله هذا يستدعي عدم حمل اسم الفاعل واسم المفعـول عليـه،              »في الجميع 
والدليل على ذلك أنه لم يشر إليهما في شرحه، وإنما حصر الحذف في المـضارع     

نُكْـِرم، ويكْـِرم، وتُكْـِرم،    : فقط، وهذا ليس بجيد؛ ألن الهمزة كما حذفت من نحو 
الفاعل كذلك مكِْرم، واألصل مَؤكْرم، واسـم المفعـول         ، واسم   »مِركُْأ«حمالً على   

مكْرم، واألصل مَؤكْرم، هذا إن دّل على شيء فإنما يدل على أن اسم الفاعل واسم               
، وإال لماذا حذفت الهمـزة مـن         في هذا الموضع   المفعول أخوان للفعل المضارع   

كِْرم أو أنهما ليس مما حمال عليه،       وإن سلّم أنهما مما حمال على أُ      . مَؤكِْرم ومَؤكْرم 
َأكِْرم، وال حذف؛ ألن األمر من َأكْرم يكِْرم        : لزم الحذف من األمر الحاضر كقولك     

َأكِْرم بحذف الياء من يكِْرم، فتبقى الكاف ساكنة، وال يجـوز االبتـداء بالـساكن،               
مرادة في الكلمة،   فوجب أن ترد الهمزة الذاهبة؛ ألنها أولى من زيادة همزة ليست            

: ت مفتوحة على أصلها، فقـالوا     أفلذلك وجب ردها من دون ألف الوصل، وقد ابتد        
 يدز بفتح الهمزة في    : (قال عبد القاهر  . اَأكِْرم ؛ فألن األصل فيـه    : فأما َأكِْرمكِْرمي :

  .)٢()يَؤكِْرم، بالهمزة، حذفت الستثقال توالي الهمزتين
؛ ألن كالمه فـي المـتن علـى    اكن مخطئاً أيض وأرى أن ابن الحاجب لم ي     

في جميع صيغ   : ، أي »فخفف في الجميع  «: الفعل المضارع فقط، إذ قصد في قوله      
  . المضارع من دون غيرها من الصيغ

                                                 

  .١٦٧:  إيجاز التعريف في علم التصريف)١(
  . ٥٤:  المفتاح في الصرف)٢(
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فـي  «: ولكن ابن الحاجب لو استعمل تعبير اليزدي لكان أسـد؛ ألن قولـه      
 المضارع ومـا    صيغ إلىكأنه ينصرف إلى صيغ المضارع وحدها، أو        » الجميع

  . حمل عليها من األمر واسم الفاعل، واسم المفعول
والذي يلحظ كذلك أن ابن الحاجب كرر هذا الكالم في شافيته ولكن بأسلوب             

والتزم في باب ُأكِْرم حـذف  : (يختلف عما ذكره هناك فقال في باب تخفيف الهمزة        
راض عليه مرة أخـرى،  لى االعتإمما دفع اليزدي . )١()الثانية، وحمل عليه أخواته   

ولو لم يورده لكان أحسن؛ إذ هو مكرر، ولو أشعر مروره من قبل كـان               : (إذ قال 
وحمـل عليـه    : ، وقد تقدم االعتراض الوارد عليه فيما سبق، وقوله ههنا         امستقيم

أخواته مفهومه المخالف يستدعي عدم حمل اسم الفاعل والمفعول عليه، وهو فاسد؛            
 على ُأكِْرم، وأما استدعاء عـدم       ا قياس ا مكِْرٍم ومكْرٍم أيض   ألن الهمزة محذوفة في   

              وتُكْـِرم وإنما أخواته نُكْـِرم ،الحمل فألن الفاعل والمفعول ليسا من أخوات ُأكِْرم
َأكْـرم،  : ويكِْرم، وإن سلَِّم أنهما من أخواته لزم الحذف من األمر المخاطب كقولك           

  .)٢()وهو فاسد
دي هنا وهناك لم يعترض عليه غيره من شـراح الـشافية؛            واعتراض اليز 
  .لعدم قوته، واهللا أعلم

                                                 

  .٩٢:  الشافية في علم التصريف)١(
  .٧٩٠، ٢/٧٨٩:  شرح الشافية لليزدي)٢(
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َيء المـِجـَيَو: (قال ابن الحاجب في المصدر الميمي      ُي المِالثـ الثَنِ مـُرَدْصُ ِردَجـ  
ِى مفعل قَلَا عًضْيَأ َ ْ ٍمقتل، ومضربَا، كًدِرطُا مًاسَيَ َ ْ َ ٍ َ ْ َ()١( .  

ه ينتقض بالمصدر مـن     ؛ ألنّ  نظر قياسا مطردا، : وفي قوله : (دييقول اليز 
    ساقطة في الغابر؛ ألنك تقول     االمثال إذا كان فاؤه واو  :مِعود وم ِجوبالكـسر ال    د ،

 ليس بمصدر وال مكان،     ا موضوع اموحد فتحوه إذا كان اسم    : )٢(غير، قال سيبويه  
المصدر من اللفيف المفروق؛ إذ حكمه       ب اوينتقض أيض . وإنما هو معدول عن واحد    
وقـد  . موٍق بمعنى الوقاية، وهذا عند بعض المتأخرين      : حكم المعتل ال غير، تقول    

 ما معناه أن هذا النحو من اللفيف مصدر بالفتح كالموقَى، فال            )٣(ذكر في الصحاح  
  .)٤()ينتقض به

 جعـل   فقـد ؛  »ا مطرد اقياس«واعتراض اليزدي هنا على قول ابن الحاجب        
بكـسر العـين،    » مفِْعل«بفتح العين فقط، ولم يذكر      » مفْعل«القياس واالطراد في    

 فاؤه في المضارع يجيء منه      فعلى الرغم من قياسيته؛ ألن المثال الواوي المحذو       
، دعد، من و  ِجوع، والم ِضود، والم ِعوالم: ، نحو »مفِْعل«المصدر الميمي على وزن     

ووضع وو ،جفِْعل«، وإنما جاء على     دـلَ «ك من قبل أن     لبالكسر، وذ » ممـن  » فَع
بالكسر وال يصرف عنه إلـى      » يفِْعل«بنات الواو التي فيهن فاء ال يجيء إال على          

                                                 

  .٢٨:  علم التصريف الشافية في)١(
  .٤/٩٣: الكتاب:  ينظر)٢(
» وقـى «، ولم أقف في مادة      »وقى« إذ جعل هذا الكالم في مادة         شرح الشافية لليزدي    وهم محقق  )٣(

فـإن  : (، إذ قال الجوهري   ٢/٥٥٢: »وعد«على هكذا معنى، وإنما وجدته في الصحاح في مادة          
المـولَى  : لواو في يفعل أو ثبتت، كقولك     كان مع ذلك معتل اآلخر فالمفعل منه منصوب، ذهبت ا         

  ). والموفَى والموعى من يِلي ويِفي ويِعي
  .١/٢٨٠:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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ـ فْي«فلما كان ال يصرف عن      ،  )١( ألن الواو مع الضمة أثقل     ؛»يفْعُل« وكـان  » لِع
وهذا أمر متفق عليه بين علمـاء       . )٢(»لِعفْي«منه ما ألزموا    » الًعفْم«معتالً ألزموا   

فإن المصدر منه من بنات     » َلعفَ«فكل شيء من هذا كان      : (، قال سيبويه  )٣(العربية
الموِعـد، والموِضـع،    : وذلك قولـك للمكـان    » لِعفْم«الواو والمكان يبنى على     

  .)٤()الموِجدة، والموِعدة: والموِرد، وفي المصدر
، فالمفعـل   ، ووِجلْتُ ، ووِرثْتُ وزنْتُ:  مثل اوما كان أوله واو   : (وقال الفراء 

 افيه اسم   مكسور، مثل قوله   ا كان أو مصدر  :�l��k��j��i�)ل   )٥حووكذلك ي ،
  .)٦()ويوجل المفْعل منهما مكسور في الوجهين

ـ فْم«وكذلك مجيء المصدر الميمي من اللفيف المفروق علـى وزن            » لِع
ي بالكسر فيهما، وهـذا     ِفوي، والم ِقوالم:  حكمه حكم المعتل الفاء، تقول      إذ بالكسر؛

و أما فـي النـاقص فالمـصدر الميمـي،         (:  قال إذ،  )٧(ما ذكره صاحب المقصود   
، بفتح الميم والعين وسكون الفـاء مـن         »لعفْم«والزمان والمكان منه على وزن      

                                                 

، فحذفت الـواو؛ ألنهـم      دِعو وأصلها ي  دِع بالضم، وإنما ي   دعوي: »وعد«ال يقال في مضارع     :  أي )١(
  .٤/٥٢: بالكتا:  ينظر.كرهوا الواو بين ياء وكسرة

، وتهذيب كتـاب    ٤/٣٢١: ، والمخصص ٢/٧٨: ، والتبصرة والتذكرة  ٩٣،  ٤/٩٢: الكتاب:  ينظر )٢(
  .١/١٧: األفعال البن القطاع

، وديـوان   ٣٨٩: ، والجمل فـي النحـو     ٣٦٨: ، وأدب الكاتب  ٩٦،  ٩٥: إصالح المنطق :  ينظر )٣(
  .٧٤: ر، واقتطاف األزاه١٩: ، وكتاب األفعال البن القوطية٣/٢٢٦: األدب

  .٤/٩٢:  الكتاب)٤(
  .٤٨ سورة الكهف، من اآلية )٥(
  .٢/١٤٩:  معاني القرآن)٦(
:  هذا الكتاب ينسب إلى أبي حنيفة النعمان، ويبدو أن اليزدي لم ير نسبته إليه؛ ألنّه قال في شرحه                  )٧(

ـ           )وهذا عند بعض المتأخرين    (١/٢٨٠ ه ، إال أن يقال مراده شراح المقصود، فعلى هذا يكون قول
  .مقبوالً» بعض المتأخرين«
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، )١()ف المفروق كالمعتـل الفـاء     واللفيف المقرون كالناقص، واللفي   . جميع األبواب 
أن حكم اللفيف المفروق في المصدر الميمي، والزمان والمكان حكم المثـال،            : أي

بالكـسر، فكـذلك    » وعد«من  » دِعوالم«فكما أن المصدر الميمي من المثال، نحو        
  .)٢( فاء الفعل فإلحاقه بما يناسبه في الفاء أولى إذ المنظور أوالً؛اللفيف المفروق

: أما غيره من النحاة فقد حمله في الحكم على الناقص ليطرد بالمقرون، أي            
مرمى، ومطْوى مـن    : الموقَى، والموفَى بالفتح فيهما كما تقول     : بفتح العين، تقول  

، )٤(، والجـوهري  )٣(رمى وطَوى، وهذا ما أشـار إليـه أبـو القاسـم المـؤدب             
، قال  )٩(، وغيرهم )٨(، والرضي )٧(، وابن مالك  )٦(، وأبو علي الشلوبيني   )٥(والسكاكي

 كان االسم والمصدر    )١٠(اوما كان من الباب الذي يسمى ملتوي      : (أبو القاسم المؤدب  
½��¾���: قال اهللا عز وجـلّ    . الموقَى والموعى، وما أشبهها   : منه بالفتح، نحو  

                                                 

  .٦:  متن المقصود)١(
  .٢٦: ، وروح الشروح على المقصود٢٦: المطلوب في شرح المقصود:  ينظر)٢(
  .١٣٤: دقائق التصريف:  ينظر)٣(
  .٢/٥٥٢: »وعد«الصحاح :  ينظر)٤(
  .٥١: مفتاح العلوم:  ينظر)٥(
  .٣٧٦: التوطئة:  ينظر)٦(
  .٥٨: تسهيل الفوائد:  ينظر)٧(
  .١/١٧٠: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٨(
، ٢٣٤: ، وشرح تصريف العزي للتفتـازاني     ٧٤: ، واقتطاف األزاهر  ١٠٢: زبدة األقوال :  ينظر )٩(

  .١٢٨، ١٢٧: ، وفتح األقفال٢/٢٤٠: وشرح األشموني
  .٣٣٥: دقائق التصريف: ينظر.  يريد به اللفيف المفروق)١٠(
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À��¿�)١(   ّوجل وقال عز ، :�h��g��f�)وات ، وهكذا الكـالم فـي ذ      )٢
  .)٤())٣(األربعة

وإنما فعلوا هذا مخالفة اللبس، أال ترى أنّـه         : (ثم علل مجيئهما بالفتح بقوله    
. )٥(موِعي، وموِقي من وعى يِعي، ووقَى يِقي، ألشبه المفعول عند الوقفـة           : لو قال 

وعلى هذا فال ينـتقض كـالم ابـن الحاجـب بـاللفيف       . )٦()فافهم مذاهب العرب  
ما ينتقض بالمصدر الميمي من المثال الواوي المحذوف فـاؤه فـي            المفروق، وإن 

  . مستقبله
والمالحظ في شرح اليزدي أنه اشترط في الفعل الثالثي أن يكـون مثـاالً              

مثل  المستقبلا تسقط فاؤه في     واوي ـل، قـد أتـى         : ، ألنحوِحَل يل، ووجوِجَل يو
وِجَل : وقال أكثر العرب في   : (بويهبالفتح والكسر، قال سي   : مصدرهما باللغتين، أي  

موِجٌل وموِحٌل، وذلك أن يوجُل ويوحُل، وأشباههما في هـذا          : يوجل، ووِحَل يوحل  
 مرة، وتعتلُّ لها الياء التي      االباب من فَِعَل يفْعُل قد يعتلُّ، فتقلب الواو ياء مرة وألفً          

  . )٧()ألول ألنها في حال اعتاللقبلها حتى تكسر؛ فلما كانت كذلك شبهوها با

                                                 

  .١٣ سورة الحج، من اآلية )١(
  .١٥ النجم، اآلية  سورة)٢(
: دقائق التـصريف  : ينظر. لها يلهو ملْهى  :  يريد به ما كان رابعه حرف علة في المضارع، نحو          )٣(

٢٨٦.  
  .١٣٤:  المصدر نفسه)٤(
واألولـى  ، فاجتمعت الواو والياء ويموقُ:  ألن اسم المفعول موِقي بكسر القاف وتشديد الياء أصله )٥(

  .و ياء، فأدغمت ثم كسرت القاف ألجل الياء، فقلبت الوامنهما ساكنة
  .١٣٤:  دقائق التصريف)٦(
  .٤/٩٣:  الكتاب)٧(
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 اوقال أيض) :    ِجـَل        اوحدثنا يونس وغيره أن ناسمن العرب يقولون فـي و 
، فسلموه، فلمـا سـلِّم      )١(يوجل: موجل وموحل، وكأنّهم الذين قالوا    : يوجُل، ونحوه 

  .)٢()وكان يفْعل كيركَب ونحوه شبهوه به
ـ و«: ني المصدر الميمـي مـن نحـو     أن أكثر العرب تب   : يرى سيبويه   َلِج

يوفِْعل بالكسر    » لجعلى م»م؛ ألن واو    »لِجو»يوها مـرة يـاء     بقد تعتل بقل  » لج
، فكسروها كمـا كـسروا الموِعـد، وإن اختلفـت           »دِعي«، فأشبهت واو    اومرة ألفً 
 التغييـر   ، لكـن  ا، وتغيير يعد حـذفً    اقلب» لاجي«و» لجيي«، فكان تغيير    تالتغييرا

  .)٣(يجمعهما
حتى ظـن   » موجل« بالفتح» لعفْم«ولكن هناك من العرب من يبنيه على        

 .فلم يعلوا الواو بالقلب في المضارع     » يوجل«: سيبويه أن أصحابها هم الذين قالوا     
 وإنما احتـرز بـه      ،)٤(فعلى األكثر ال حاجة إلى هذا الشرط الذي اشترطه اليزدي         

  .ن اإلعاللعلى لغة من سلموه م
موِجل، وموِحل مصدران ميميان،    : والذي يبدو لي أن اليزدي لم ير أن نحو        

فإن كانت الـواو مـن      : ( كما ذهب إلى ذلك من قبل الجوهري، إذ قال         ،بل اسمان 
يوجل، ويوجع، ويوسن، ففيه الوجهان، فإن أردت به المكان         : يفْعُل فيه ثابتة، نحو   
، ولـو   )٥()موِجل، وموجـل  : ن أردت به المصدر نصبته، فقلت     واالسم كسرته، وإ  
  . رآهما ألشار إليهما

                                                 

  .٣/٣٠٥: ، والجيم للشيباني٤/١١٠: الكتاب: ينظر. هم أهل الحجاز» يوجل«:  الذين قالوا)١(
  .٤/٩٣:  الكتاب)٢(
  .٣/٤٢٧: المخصص:  ينظر)٣(
الجـوهري،  : ، بل هناك علماء آخرون، ومنهم      ولم يكن اليزدي وحده الذي أشار إلى هذا الشرط         )٤(

  .١٣٠: ، ودقائق التصريف٢/٥٥٢: »وعد«الصحاح : ينظر. وأبو القاسم المؤدب
  .٢/٥٥٢: »وعد« الصحاح )٥(
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وعندي أن اعتراض اليزدي على ابن الحاجـب صـحيح؛ ألن المـصدر             
ـ فْم«بفتح العين إال المثال الواوي، فإنه يأتي على         » لعفْم«الميمي يكون على     » لِع

ن اعترض على ابـن الحاجـب ممـن         موِرد وموِصل، لذا وجدنا م    : بالكسر، نحو 
، ونقـره   )٢(، والجـاربردي  )١(الرضـي : تناول شرح شافيته غير اليزدي، ومنهم     

ليس على إطالقـه؛    » ا مطرد اقياس«: قوله: (، يقول الرضي  )٤(، وابن الغياث  )٣(كار
        ِجل، مصدروِعد والموالمثال الواوي منه بكسر العين كالم ـ    األن  أو  ا كان أو زمانً

  .)٥()، على ما ذكر سيبويهامكانً
       في ذلك علـى قـول       اأما الجاربردي فقد اعترض على ابن الحاجب معتمد 

ما كان فـاؤه    : )٦(أطلق المصنف الكالم، لكن قال في الصحاح      : (الجوهري، إذ قال  
حرف علة سقطت في مستقبله كيضع فالمصدر منه بالكسر كالموِضـع وإن ثبـت     

و كان المه أيضا حرف علة وإن سقط فاؤه في المستقبل           الفاء في مستقبله كيوجل أ    
  .)٧()كيِقي فالمصدر منه مفتوح العين أيضا، كالموجل والموقَى

         الرضي، والجاربردي قد تركا أثر اومن هذين القولين نلحظ أن في  ا واضح 
 في معالجة المسألة، فـاليزدي لـم يتقيـد بعبـارة            اشرح اليزدي إال أن ثمة فروقً     

  .رضي، والجاربرديال

                                                 

  .١/١٧٠: شرح الشافية للرضي:  ينظر)١(
  .٦٧، ٦٦: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٢(
  .٤٥، ٤٤: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٣(
  .١/٩٥: المناهل الصافية: ظر ين)٤(
  .١/١٧٠:  شرح الشافية للرضي)٥(
  .، والنص مأخوذ بتصرف٢/٥٥٢: »وعد«الصحاح :  ينظر)٦(
  .٦٧، ٦٦:  شرح الشافية للجاربردي)٧(
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وهناك مسألة مهمة البد من اإلشارة إليها، وهـي أن لغـة طيـئ تجعـل                
         وهذا ما ذكره ابـن      االمصدر الميمي كلّه بالفتح سواء كان الفعل معتالً أو صحيح ،

  . )٥(، والسيوطي)٤(، وأبو حيان)٣(، وابن مالك)٢(، وابن القطاع)١(القوطية
 في هذه البنية كلها بالفتح، ولطيئ توسـع         وطيئ تقول : (يقول ابن القوطية  

 في المصوغ ممـا     اوالتزم غير طيئ الكسر مطلقً    : (وقال ابن مالك  . )٦()في اللغات 
، فعلى هذا ال يتجوز البن الحاجب بلغة طيئ أن يجعـل           )٧()صحت المه وفاؤه واو   

  . من دون اللغات األخرىاالمصدر الميمي بالفتح مطلقً

                                                 

  .١٩: كتاب األفعال:  ينظر)١(
  .١/١٨: تهذيب كتاب األفعال:  ينظر)٢(
  .٢٠٤: ، وسبك المنظوم٥٨: تسهيل الفوائد:  ينظر)٣(
  .١/٢٢٩: االرتشاف:  ينظر)٤(
  .٢/١٠١: المزهر:  ينظر)٥(
  .١٩:  كتاب األفعال)٦(
  .٥٨:  تسهيل الفوائد)٧(
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َو دحـرج عْحـَنَو: (قال ابن الحاجب في مصدر الرباعي المجرد       ََ َ ٍى دحرجـة، َلـْ َ َ ْ َ
ٍودحراج َ ْ َزلزل ع: وْحَنَ، و)١(ِ َ ِى زلزال بَلََْ ٍ   .)٢()ِرْسَالكَ وِحْتَالفَِْ

مصدر الرباعي األصـلي يكـون      : ، أي جرحونحو د : قوله: (يقول اليزدي 
 ا، وإن كان مـضاعفً  اء فقط، إن لم يكن مضاعفً     على زنة فَعلَلٍَة، وِفعالل، بكسر الفا     

كِزلْزال جاز فيه الكسر والفتح، والكسر أفصح؛ لكونه أصالً، ويجـوز أن يكـون              
، فالفتح أليق بما فيه نوع من االستثقال، وتقـديم الفـتح            اجواز الفتح لكونه مضاعفً   

مقارنة وفي هذا اإلطالق نظر؛ ألن ال     . على الكسر غير مناسب؛ لكون الكسر أقدم      
بين اللفظين توهم تماثلهما في الورود، وليس األمر كذلك؛ ألن ِفعالالً فـي غيـر               

الالزم الذي ال ينكـسر عليـه أن        : )٣(من الكتاب . المضاعف ال يشيع شيوع فَعلَلَة    
  .)٤()يجيء على مثال فَعلَلٍَة

  : يتبين من هذا النص أن اليزدي يعترض على ابن الحاجب في أمرين
  .ي تقديمه للفتح على الكسر في المصدر الرباعي المضاعفف: األول
ـ ِف«، و »فَعلَلَـةٍ «على  » َللَعفَ«في جعله مجيء المصدر من      : الثاني الٍلع «

ِنيِسي .  

                                                 

)١(        رحاج في درذكر السيرافي أنه لم يسمع ِدح الصيمري، وابن يعـيش، وابـن   : ، وتبعه على ذلك   ج
، ٤/٤٦١: لكتـاب لشـرح الـسيرافي     : ينظـر . عقيل، واألزهري، وهو مردود بنقل العلماء له      

، وشـرح   ٢/٦٢٧: ، والمساعد ٦/٤٨: ، وشرح المفصل البن يعيش    ٢/٧٧٢: والتبصرة والتذكرة 
الزجاج، وأبو جعفر النحـاس، وابـن       : ، والعلماء الذين نقلوه هم    ٢/٣٤: التصريح على التوضيح  

: ، وإعراب القرآن للنحاس   ٤/٢١٩: معاني القرآن وإعرابه  : خالويه، وابن جني، وغيرهم، ينظر    
  .١/٣١٣: »دحرج«، والصحاح ٦٩: ، والمنصف٦٠:  وليس في كالم العرب،٣/٢٠٩

  .٢٩:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٤/٨٥:  الكتاب)٣(
  .١/٢٨٥:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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فقد عد اليزدي تقديم الفتح على الكسر فـي مـصدر الربـاعي             : أما األول 
ه األولى مـن    والمقصود بالرباعي المضاعف هو ما كانت فاؤه والم       –المضاعف  

 غيـر   -»االًزلْ وزِ االًزلْ ز هتُلْزلْز«: جنس، وعينه والمه الثانية من جنس آخر، نحو       
هو األصل، وهذا ما ذكـره      » ِفعالل«أن الكسر في    : مناسب لكون الكسر أقدم، أي    
ويكون في ِفعالٍل منه الكـسر والفـتح، والكـسر          : (ابن الحاجب في شرحه، فقال    

  . )١() والمختار أن وزنه ِفعاللأفصح؛ ألنّه أصله،
وأما المضاعف منه فجاء فيه فَعلَلَـةٌ       : (وما ذكره في شرحه للمفصل بقوله     

، والتّـضعيف   اوِفعالٌل وفَعالٌل بالفتح، وهو قليل، ووجهه أنّه لما كـان مـضاعفً           
  .)٢()االًزلْزَل زلْزلَةً وِزلْزاالً وزلْز: مستثقل، خُفِّف بقلب الكسرة فتحة، تقول

نلحظ من هذين النصين أن ابن الحاجب قدم الكسر على الفتح ونَص علـى              
  . أن فَعالالً بالفتح قليٌل بيد أنّه لم يلتزم به في الشافية

: بغير ما علل به ابن الحاجـب، فقـال        » اللعفَ«وقد علل سيبويه الفتح في      
حوا أول التَّفِْعيل، فكأنهم حذفوا الهـاء       الزلْزال، والقَلْقَال، ففتحوا كما فت    : وقد قالوا (

  .)٣()وزادوا األلف في الفَعلَلَِة
بالفتح منشعبة مـن صـيغة      » اللعفَ«فكالم سيبويه هنا صريح بأن صيغة       

: بحذف التاء وزيادة األلف قبل اآلخر لتستقيم قاعدته التي أقرها أوالً بقوله           » ةلَلَعفَ«
؛ وذلك ألنه رأى بأن تاء الفَعلَلَة عوض من ألف          ،)٤()فغيروا أوله كما غيروا آخره    (
 من األلف التي تكـون قبـل        اوإنما ألحقوا الهاء عوض   : (بالكسر، إذ قال  » اللعِف«

زلْزلْتُه ِزلْزاال، وقَلْقَلْتُه ِقلْقَاالً، وسرهفْتُه     : وقالوا. »الزلِْز«آخر حرف، وذلك ألف     
                                                 

، ١/٣٠٧: شرح الشافية لـركن الـدين     : ، وينظر  )٨/ أ  (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط       )١(
٣٠٨.  

  .٣٥٨:  اإليضاح في شرح المفصل)٢(
  .٤/٨٥:  الكتاب)٣(
  .٤/٧٩:  المصدر نفسه)٤(
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 وزنتهـا   »دحرجـتُ «: ؛ ألن مثال  )١(عطاء والِكذَّاب ا، كأنهم أرادوا مثال اإل    ِسرهافً
  .)٢()على َأفْعلْتُ، وفَعلْتُ

فظاهر كالمه أن مصادر الثالثي المزيد والرباعي تجري على قياس واحد،           
وهذا إن دّل على    . إذ تستحصل جميعها بكسر أول المصدر وزيادة ألف قبل اآلخر         

بالكسر هي األصل، والقيـاس لـصيغة       » اللعِف«شيء فإنما يدل على أن صيغة       
فَعلَلٍَة، وفَعالٍل بالفتح، ومن هذا يتبين صحة ما قاله اليزدي بأن تقديم الفـتح علـى     

  .الكسر غير مناسب؛ لكون الكسر أقدم
ونحو دحرج علـى دحرجـٍة،      : (فإن ظاهر قول ابن الحاجب    : وأما الثاني 

لَةَ، والِفعالَل، سيان في مجيء المصدر من فَعلَـَل         ، يدّل على أن الفَعلَ    )٣()وِدحراٍج
دحرج يعني أن الرباعي    : ونحو: (عليهما، وهذا ما أكده في شرحه للشافية، إذ قال        

       اجرةً وِدحجرحد جرحالٍل بالكسر كدلَلٍَة، وِفعـخَ  يجيء على فَعبرخَـةً   )٤(ا، ودبرد 
بالكسر والفتح يعني أن المكرر فيه األول والثاني يجـيء          ِزلْزاٍل  : ا، ونحو وِدرباخً

  .)٥()كذلك ويكون في ِفعالل منه الكسر والفتح

                                                 

)١(      ال أبدَل منه التَّفِْعيل، نحو      : ، نحو ا وذلك مصدر أفعل على إفْعومصدر فَع ،تُ إعطاءطَيَأع : تُهركَس
ال نحواتَكِْسيروالِفع ، :ته ِكذَّاب٤/٧٨: الكتاب: ينظر. اكَذَّب.  

  .٤/٨٥:  المصدر نفسه)٢(
  .٢٩: شافية في علم التصريف ال)٣(
، ولسان العـرب    ١/٤٢٠: »دربخ«الصحاح  : ينظر. إذا طأطأ رأسه وبسط ظهره    :  دربخَ الرجل  )٤(

  .٧/٢٤٩: »دربخ«، وتاج العروس ٣/١٥: »دربخ«
   ).٨/ أ (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٥(
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وليس األمر كذلك؛ ألن المصدر األول وهو الفَعلَلَة يشيع في جميع صـور             
، وبعثَر بعثَرةً، ووسـوس     )١(حشْرج حشْرجةً : الرباعي المجرد، وما ألحق به، نحو     

بخالف المصدر الثاني، وهو    . ، وجلْبب جلْببةً  )٢(وسوسةً، وقَلْقََل قَلْقَلَةً، وبيقَر بيقَرةً    
  .الِفعالل، فإنه ال يشيع في غير المضاعف شيوع فَعلَلٍَة

. فَعلَلَـةٍ : فالالزم لها الذي ال ينكسر عليه أن يجيء على مثال         : (قال سيبويه 
دحرجتُـه دحرجـةً،    : من بنات الثالثة باألربعة، وذلك نحو     وكذلك كلُّ شيء ألحق     

لْتُهوحقَلَةً، وزوح قَلْتُهولَةً، وحلْزز لْتُهلْزلَةً)٣(وزوح٤() ز( .  
 فتقول: ( في موطن آخر   اوقال أيض :     لْتُـهلْزـةً واحـدة، وزجرحد تُهجرحد

وفي هذا القول دليـل     ). على المصدر األغلب األكثر   زلْزلَةً واحدة، تجيء بالواحدة     
  . واضح على أن الفَعلَلَةَ أكثر وأغلب من الِفعالل في الورود

والفَعلَلَةُ هو المطرد دون الِفعـالل، ال       : (وهذا ما أكده الرضي كذلك بقوله     
يـر مطـرد،    ا، وكذلك الِفعالُل مسموع في الملحق ِبدحرج غ        ِبرقَاشً )٥(برقَشَ: يقال
، يريد أن ليس كل فعل رباعي مجرد وما ألحق به يجـيء علـى               )٦()ِحيقَال: نحو

؛ الطّرادها وعمومها في جميـع صـور        »ٍةلَلَعفَ«، بل يجيء على     »اللعِف«صيغة  
، وهو كما ذكر؛ إذ إن هناك أفعاالً رباعية لم يقولوا في مصادرها ِفعـالالً               »َللَعفَ«

                                                 

، ولـسان  ١/٣٠٦: »حشرج«حاح الص: ينظر. غرغر وتردد نفسه:  حشْرج المحتضر عند الموت )١(
  .٥/٤٨٣: »حشرج«، وتاج العروس ٢/٢٣٧: »حشرج«العرب 

مقـاييس  : ينظر. ا رأسه ضعفً  ا إذا عدا منكس   اإذا هاجر من أرض إلى أرض، وأيض      :  بيقَر الرجل  )٢(
  .١٠/٢٣١: »بقر«، وتاج العروس ٤/٧٥: »بقر«، ولسان العرب ١٠٤: »بقر«اللغة 

، ولـسان العـرب     ٣/٢٢٣: المحكم والمحيط األعظـم   : ينظر. أبعدته وأزلته :  زحولته عن مكانه   )٣(
  .١١/٣٠٢: »زحل«

  .٤/٨٥:  الكتاب)٤(
الـصحاح  : ينظـر . اإذا نقشه بألوان شتى، أو برقَشَ الرجُل برقشةً، إذا ولى هارب          :  برقش الشيء  )٥(

  .١٧/٧٨: »برقش«، وتاج العروس ٦/٢٦٥: »برقش«، ولسان العرب ٣/٩٩٥: »برقش«
  .١/١٧٨:  شرح الشافية للرضي)٦(
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ا، وفي   ِقحطَاب )١(يل المثال ال الحصر، أنهم لم يقولوا في قَحطَب        بل فَعلَلَةً، فعلى سب   
 ادبِعر دبر٢(اع(    ةً : ، بل يقولون في مصدرهمادبرةً، وعطَبقَح)وكذا في الملحـق    . )٣

، بل يقولـون    )٥(ا، وفي هروز ِهرواز   )٤(هوذََل ِهيذَاالً : الرباعي فإنهم لم يقولوا في    
ومن ذلـك تـاء     : ( هوذَلَةً، وهروزةً، وأما ما ذكره ابن جني بقوله        :في مصدرهما 

، والسرهفَِة، كأنها عوض من ألـف ِفعـالل،         )٦(الهملَجِة: الفَعلَلَِة في الرباعي، نحو   
  : )٧(الِهمالج، والسرهاف، قال العجاج: نحو

ِسرهفته ما شئت من سرهاف َ َْ ِْ ِْ ِ ُ ْ َ َُ ُ ْ  
الحوقَلَـة، والبيطَـرة، والجهـورة،      :  بالرباعي، من نحـو    وكذلك ما لحق  

  .)٩()، كأنّها عوض من ألف ِحيقَال، وِبيطَار، وِجهوار، وِسلْقَاء)٨(والسلْقَاة

                                                 

)١( هطَب١/١٩٨: »قحطـب «الـصحاح  : ينظر. إذا عاله فضربه: إذا صرعه، وقحطبه بالسيف :  قَح ،
  .٣/٥٢٠: »قحطب«، وتاج العروس ١/٦٦٢: »قحطب«ولسان العرب 

: »عربـد «الـصحاح  : ينظـر .  عربد السكران، ساء خلقه، ورجل معربد، يؤذي نديمه في سكره )٢(
  .٨/٣٧٦: »عربد«، وتاج العروس ٢/٥٠٨

 .٢٩٢: ، والفوائد الجليلة٤٥: ، وشرح المراح للعيني٣٩: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٣(
الـصحاح  : ينظـر . إذا اهتز وتحـرك   : إذا أسرع، وهوذل البعير ببوله    :  هوذََل الرجل في مشيه    )٤(

  .١١/٦٩٣: »هذل«، ولسان العرب ٥/١٨٤٩: »هذل«
  .٥/٤٢٣: »هرز«، ولسان العرب ٦/٩٠: تهذيب اللغة: ينظر. إذا مات: الن هروز ف)٥(
، ولـسان   ٦/٢٧٣: تهذيب اللغـة  : ينظر. حسن سير الدابة في سرعة وبخترة     :  الهملجة والِهمالج  )٦(

  .٦/٢٨٥: »هملج«، وتاج العروس ٢/٣٩٣: »هملج«العرب 
: وينظـر .  شـئت مـن سـرعاف      سرعفته مـا  : ، والرواية في الديوان كذا    ١/١٦٩:  في ديوانه  )٧(

  .٦٩: ، والمنصف٣/٢٣٠: ، واألصول في النحو٢/٩٥: المقتضب
األصـول  : ينظر.  لتحركها وانفتاح ما قبلها  ا سلْقَاة كان أصلها سلْقَية، مثل دحرجة، فقلبت الياء ألفً         )٨(

  .٣/٢٢٩: في النحو
  .٣٠٥، ٢/٣٠٤:  الخصائص)٩(
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           طَـارِبي طَريا، وفـي مـصدر     ففي قوله هذا نظر؛ إذ إنّه ذكر في مصدر ب
 اروِجه روهدرين فيما رأيته من كتب اللغـة،       ا، ولم أقف على وجود هذين المص      ج

  . غير أن المصدر األول وهو الفَعلَلَة موجود
. ِحيقَال، وِسـلْقَاء : ا على نظائرهما من نحومويبدو لي أن ابن جني قد قاسه      

ا، ولكـن   سرهفَ ِسـرهافً  : ِفعالل، نحو : فقد جاء في مصدر فَعلَلَ    : (قال ابن عقيل  
ةٌ، فمتى وافق في المصدر الشائع، حكم باإللحـاق، وإن لـم            فَعلَلَ: الشائع في فَعلَلَ  

: يشاركه في غير الشائع، فبيطَر ملحق بـدحرج؛ لثبـوت بيطَـرة، ولـم يقولـوا          
طَار١()اِبي(.  

وأما الِفعالُل فال، ولذلك ال تجده في الملحق إال نادرا، فال           : (وقال الشاطبي 
حوقََل الرجـل   : ا، وال ما أشبهه، وقد قالوا     طَر ِبيطَار ا، وال بي  جهور ِجهوار : تقول

  .)٢()حوقَلَةً وِحيقَاالً
 أنّه لم يـسمع فـي الملحـق         )٣(وليس هذا فحسب، بل زعم بعض النحويين      

إال ِحيقَاٌل مصدر حوقََل، وليس األمر كذلك؛ ألنه قد سمع غير ِحيقَـاٍل             » َللَعفَ«بـ
، وِهـروال مـصدر     )٥(، وِجعباء مصدر جعبـى    )٤(لْقَىِسلْقَاء مصدر س  : ومن ذلك 

  .)٦(هروَل

                                                 

  .٤/٧٣:  المساعد)١(
  .٣٥٩، ٤/٣٥٨: شافية المقاصد ال)٢(
  .٢/٣٤: ، وشرح التصريح على التوضيح٢/٦٢٧: المساعد:  ينظر)٣(
)٤(  لْقَيته ِسلقاءوابـن الـسراج فـي       ٢/٩٦: ألقيته على ظهره، وقد أورده المبرد في المقتضب       :  س ،

: »سـلق «، والجوهري في الـصحاح  ٦٩: ، وابن جني في المنصف   ٣/١١٤: األصول في النحو  
٤/١٤٩٧.  

  .١/٩٩: »جعب«الصحاح : ينظر. أي صرعته: يته ِجعباء جعب)٥(
، ٢/٨٠٢: جمهـرة اللغـة   : ينظـر . وهي بين المـشي والعـدو     :  هروَل الرجل هرولةً وِهرواالً    )٦(

  .١/٣٠٥: والمخصص
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وعبارة ابن الحاجب في شرح المفصل كانت أوضـح مـن عبارتـه فـي               
سـرهفَ  : كقولك: (الشافية؛ إذ إنه لم يطلق الكالم كما في الشافية بل قيده، إذ يقول       

َأفْعـَل  : الل هو القيـاس، علـى نحـو   ا بالكسر، وفَعلَلَةٌ أكثر، وِفع   سرهفَةً وِسرهافً 
  . )١()ِإفْعاٌل

 الذي ذكرناه آنفا؛ ألن األصل في مصدر ما زاد          )٢(وهذا ظاهر كالم سيبويه   
 مكسور األول بزيـادة ألـف رابعـة،         اعلى ثالثة أحرف أن يأتي بلفظ الفعل منونً       

ـ      ا، وكَذَّب ِكذَّاب  َأكْرم ِإكْرام : فتقول حـ  ا، وكذلك قالوا فـي د اجرِدح جوزن   ر ا؛ ألن
»دحركَْأ«يماثل وزن   » جربالحركات والسكنات، كأنهم قالوا ذلك ليجري الباب       » م

  . كله على سنن واحد
، وتبعه على   )٣(ابن الناظم هذا  وأول من اعترض على ابن الحاجب في قوله         

 سواء  ةَ والِفعاللَ ، إذ رأى ابن الناظم أن مقتضى كالمه أن الفَعلَلَ         )٤(ذلك ركن الدين  
: وليس كذلك، ولكن قياس المصدر من فَعلََل المكـرر، نحـو          : (في الورود، فقال  

زلْزلَه زلْزلَـةً وِزلْـزاالً     : زلْزَل، وقَلْقََل، على فَعلَلَة وِفعالل، وقد تفتح فاؤه، فيقال        
سـبرج  : فحسب، نحو وقياس المصدر من فَعلََل غير المكرر على فَعلَلٍَة         . وزلْزاالً

، ال  )٧(، وِفعالُل فيه محفـوظ    )٦(قَطَّب: ، وبرطَم برطَمةً  )٥(عماه: عليه األمر سبرجةً  
: ، ولكنه سِمع بكثرة في غير ذلك، قالوا       )٨(اا، وال برطَم ِبرطَام   سبرج ِسبراج : يقال

                                                 

  .٣٦٨:  اإليضاح في شرح المفصل)١(
  .٤/٨٥: الكتاب:  ينظر)٢(
  .٤٥، ٤: بغية الطالب:  ينظر)٣(
  .١/٣٠٨: فية لركن الدينشرح الشا:  ينظر)٤(
، وتـاج العـروس     ١٩٣: »سـبرج «، والقاموس المحيط    ٢/٢٩٤: »سبرج«لسان العرب   :  ينظر )٥(

  .٦/٢٧: »سبرج«
  ).وبرطم الرجل قَطَّب وتَغَضب (١/١١٢:  جاء في تهذيب كتاب األفعال البن القطاع)٦(
  .يحفظ وال يقاس عليه:  أي)٧(
)٨(      ٥/١٨٧١: »برطم«، والصحاح   ١٤/٤١: تهذيب اللغة : ينظر. طام وليس كذلك، إذ ورد لفظ الِبر ،

  .١٢/٤٧ :»برطم«ولسان العرب 
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   اجرةً وِدحجرحالشَّيء د جرحد  ـرافً    ا، وسهفَةً وِسـرهـرس فَهاه :    نـسوح ـهمنَع
ه٢())١(ِغذَاء(.  

   جل، إذا   :  غير الذي ذكره ابن الناظم قولهم      اومما سمع فيه أيضتُ الرفَصقَر
فَاصةً وِقرفَصقَر دتُه٣(اشَد(ًشَاطشَطَةً وِفرُل، أو الجمل فَرجشَطَ الرا، وفَر)٤(.  

الناظم إلى ركن الدين، وجدناه يعترض على قول ابـن          وإذا انتقلنا من ابن     
ـ  ودِ ٍةجرحدعلى   جرحد: نحو: اعلم أن ظاهر قوله؛ وهو    : (الحاجب بقوله  حاٍجر .

يدل على أن الفَعلَلَةَ والِفعالل سيان في مجيء المصدر من فَعلََل عليهمـا، ولـيس               
ـ لَعفَ«كذلك؛ ألن المصدر من فَعلََل غير المكرر على          فحـسب إال إذا سـمع      » ٍةلَ

زلْزَل زلْزلَةً  : نعم قياس المصدر من فَعلََل المكرر فَعلَلَة، وِفعالل، نحو        ... ِفعالل،  
  .)٥()وِزلْزاالً

نلحظ من هذا النص أن ركن الدين يعترض على ابن الحاجب بما اعترض             
      ةَ تقديمابه ابن الناظم، إال أن ثَم ا وتأخير ي العبارة، ومن الموازنة بـين       ف ا وإيجاز

نص ابن الناظم، وركن الدين، واليزدي نلحـظ أن ابـن           : النصوص الثالثة أعني  
  االناظم ترك أثر في النصين اآلخرين، غير أن اليزدي لم يتقيد بعبارتـه،           ا واضح 

لى أن تقديم ابن الحاجب للفتح على الكسر غير مناسب؛          عفضالً عن ذلك أنّه تنبه      
  .ر أقدملكون الكس

                                                 

  .٩/١٥١: »سرهف«، ولسان العرب ٢/١٧٤: تهذيب كتاب األفعال البن القطاع:  ينظر)١(
  .٤٥، ٤٤: بغية الطالب)٢(
  .٢/١١٥٣: جمهرة اللغة:  ينظر)٣(
: إذا تفحج ليبول، ينظـر    : سد ساقيه، وفرشط الجمل   إذا ألصق إليتيه باألرض وتو    :  فرشط الرجل  )٤(

: »فرشـط «، وتاج العروس   ٦٨٠: »فرشط«، والقاموس المحيط    ٧/٣٧١: »فرشط«لسان العرب   
١٩/٥٢٥.  

  .١/٣٠٨:  شرح الشافية لركن الدين)٥(
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            ويمكن تلخيص ما ذهب إليه النحاة والصرفيون في مصدر الفعل الربـاعي
  : المجرد وما ألحق به على النحو اآلتي

ذهب أكثر النحاة والصرفيين إلى أن الفَعلَلَةَ هـو المـصدر المقـيس             : أوالً
المطرد الذي ال ينكسر، وأن الِفعالَل ليس بمقيس بل هو مقصور على            

، )٣(، وأبـو حيـان    )٢(، وابن مالك  )١(الصيمري: ؤالءالسماع، ومن ه  
  : قال ابن مالك في ألفيته. )٥(، وغيرهم)٤(والشاطبي

ٌفعــــــــــــــــالل ( َ َو فعللــــــــــــــــة لفعلــــــــــــــــالاِ َِ ٌ ََ َ  
  

ــــــــــــس ًواجعــــــــــــل مقي ِ َ َ ــــــــــــاَ ًِ ثاني َ ال أوالاَ َ()٦(.  
  

ـ         : اثاني ، وهـو ظـاهر كـالم       اذهب بعضهم إلـى أنَّهمـا مقيـسان مطلقً
  .)٩(، وابن مالك في التسهيل)٨(، وابن الحاجب)٧(الزمخشري

 فهو مسموع في     إلى أن الفَعلَلَةَ هو المقيس، وأما ِفعاللٌ       آخرونذهب  : اثالثً
زلْزَل، وهو مـذهب  : غير المضاعف، وقياس في المضاعف من نحو    

  .)١٣(، واألزهري)١٢(ما، وابن هش)١١(، وركن الدين)١٠(ابن الناظم

                                                 

  .٢/٧٧٢: التبصرة والتذكرة:  ينظر)١(
  .٢٩: متن ألفية ابن مالك:  ينظر)٢(
  .١/٢٢٥ :االرتشاف:  ينظر)٣(
  .٤/٣٥٨: المقاصد الشافية:  ينظر)٤(
  .٢/٢٣٦: ، وشرح األشموني٤/٧٣: ، والمساعد٦/٤٨: شرح المفصل البن يعيش:  ينظر)٥(
  .٢٩:  متن ألفية ابن مالك)٦(
  .١٨٩: المفصل:  ينظر)٧(
   ).٨/ أ ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٨(
  .٢٠٢: ، وسبك المنظوم٢/٧٢٢: ة الحافظ، وشرح عمد٥٨: شرح التسهيل:  ينظر)٩(
  .٤٥، ٤٤: بغية الطالب:  ينظر)١٠(
  .١/٣٠٨: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)١١(
  .١٦٩: أوضح المسالك:  ينظر)١٢(
  .٢/٣٤: شرح التصريح على التوضيح:  ينظر)١٣(
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َدة ثَ مْتَانَ كْنِإَف: ( المصغر قال ابن الحاجب في    ٌ ِضويرب ف: وْحَاو، نَالوَ فٌةَِيانّ ٍ ِ ْ َ ي ُ
ُضارب، وض ٍَ ِويريب فِ ٍ ْ ِْ ٍي ضيـرابَ َ ْ ِ()١(.  

 نظر؛ ألن المدة أعم من أن تكون أصلية         مدة ثانية : في قوله : (يقول اليزدي 
ي مـدة،   أو غير أصلية، ومبدلة أو غير مبدلة، فينتقض قوله بمثل موِقظ، إذ الثـان             

، مما ثانيه   )٣(، وِديماسٍ )٢(فيجب أن يقال بالواو، وبمثل مدة ِقيراٍط، وِدينَاٍر، وِشيرازٍ        
قُـويِريطٌ، ودويِنيـر،    : المدة المبدلة من حرفي التضعيف، فإنه ال يجوز أن يقـال          

ـ رقُ: تقـول : )٤(قـال سـيبويه  . وشُويِريز، ودويِميس، بل بحرف التضعيف  ِريطٌي ،
نَودِنيي٥()ر(.  

ويمكن أن يجـاب    : (بقوله» ظِقوم«بعد ذلك أجاب اليزدي عن األول وهو        
ِميزاٍن وموِقٍظ مشعر   : عن األول بأن المراد بالمدة غير األصلية، وبحثه السابق في         

فإن كانت مـدة زائـدة      : ولو قال . ، ولكن ال محيص عن االنتقاض بالثاني      )٦(بذلك
  .)٧()الة من أحد المتجانسين، كان مستقيمغير مبد

                                                 

  .٣٣:  الشافية في علم التصريف)١(
ماؤه، ومدينة تقع في وسط بالد فارس، بينها وبين         هو اللبن الرائب المستخرج     :  الشيراز، بالكسر  )٢(

، قيل سميت بذلك؛ ألن ملك الفرس شيراز بن طهمـورث هـو             انيسابور مائتان وعشرون فرسخً   
  .١٥/١١٧: »شرز«، وتاج العروس ٣/٣٨٠: معجم البلدان: ينظر. الذي بناها، وقيل غير ذلك

لـسان  : ينظـر . ، والسرب، والحمام  كان للحجاج بن يوسف، سمي بذلك لظلمته      سجن  :  الديماس )٣(
  .١٦/٨٩: »دمس«، وتاج العروس ٦/٨٨: »سمد«العرب 

  .٣/٤٦٠: الكتاب:  ينظر)٤(
  .١/٣١١:  شرح الشافية لليزدي)٥(
  ).باب، وناب، وميزان، وموِقٍظ، إلى أصله، لذهاب المقتضي: ويرد نحو (٣٢:  جاء في الشافية)٦(
  .٣١٢، ١/٣١١:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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ولم أر من شراح الشافية من اعترض على ابن الحاجب سواه، فقـد كـان               
   العتراضه علـى عبـارة ابـن    ا، ولم أجد مسوغًااليزدي في اعتراضه هذا منفرد 

الحاجب؛ وذلك ألن عبارته كانت واضحة ومفهومة، وال يوجد فيهـا لـبس؛ ألن              
هي المدة الزائدة ال األصلية؛ إذ إن ابن الحاجب قـد           » مدة ثانية «: المراد من قوله  

بـاٍب، ونَـاٍب،    : ويرد نحـو  : (تحدث قبل هذا عن المدة األصلية، فقال في المتن        
: ، وكذلك ما ذكره في شرحه للشافية، إذ قال        )١()وموِقٍظ إلى أصله لذهاب المقتضي    

مكبر ألف، أو واو، أو يـاء، ال        فإن كانت بعد ألف ال    : فإن كانت مدة ثانية، يعني    (
    ؛ ألنّهم لما اضطروا إلى تحريكها وجب قلبهـا حـرف           اأصل لها قلبوا الجميع واو

ضويِرب، وفي  : لين، وكانت الواو أقعد، النضمام ما قبلها، فلذلك قالوا في ضاِربٍ          
  .)٢()ضويِرب: ِضيراٍب

:  أبينه، وهو قولـه     البد لي أن   ا واضح وهماوالمالحظ في شرحه أن هناك      
؛ ألن نحـو  )بعد فاء المكبر ألف   : (، وكان الصواب أن يقول    )بعد ألف المكبر ألف   (
»هذا الخطأ من          » لاِعفَ«على وزن   » باِرض األلف فيه واقعة بعد الفاء، ويبدو أن

أو واو، أو ياء ال أصـل لهـا قلبـوا           : (الناسخ، وهناك مالحظة أخرى وهي قوله     
 االجميع واو(ال فائدة فيه: ؟ الجوابا، فما فائدة قلب الواو واو)والـصواب هـو   )٣ ،

: ، فنقـول فـي تـصغيرها      )٤(»ارموطُ«: بقاؤها على حالها عند التصغير في نحو      
  .»ريِميوطُ«

                                                 

  .٣٢:  الشافية في علم التصريف)١(
   ).١١/ أ (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٢(
  .٨١: ، وحاشية الغزي على شرح الجاربردي١/٣٣٢: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٣(
، وتـاج   ٤/٥٠٣: »طمـر «لسان العرب   : ينظر. »لافوع«الصحيفة، وهو على وزن     :  الطُّومار )٤(

  .١٢/٤٣٤: »طمر«العروس 
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ينتقض به، ليس كـذلك؛ ألن      » ظِقوم«فإن ما ذكره اليزدي بأن مثل       : وبعد
؛ لكونه من اليقَظَة،    »ظُِقيم«ياء، وكان أصله    أصلية مبدلة من ال   » ظِقوم«الواو في   

  ِقظٌ، فيرجـع   : ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها، فإذا صغرته قلت       افانقلبت الياء واوييم
ِقيراط، وِدينَار، فـإن اليـاء فيهمـا    : أما نحو. إلى ما كان قبل اإلعالل في التكبير   

راط، وِدنَّار، فاليـاء فـي      مبدلة كذلك من الحرف المضاعف؛ ألنهما في األصل قِ        
: فعنـد تـصغيرهما تقـول     . قيراط بدل من الراء، والياء في دينار بدل من النون         

  . قُريِريط، ودنَيِنير؛ لما مر
موِقظ، وِدينَـار،   : ، نحو دِرفال ي : (وهذا ما أكده الغزي في حاشيته، إذ قال       

  .)١()وِقيراط؛ ألن المدة فيها بدل
   فإن كانت مدة زائدة غير مبدلة مـن        : ولو قال : (ما قاله اليزدي  وعندي أن

   جيد في بابه، ولكن يبقى االعتراض على ابـن          )٢()اأحد المتجانسين، كان مستقيم ،
  .الحاجب ليس بالقوي، لوجود ما يسوغه، واهللا أعلم

                                                 

  .٨١:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)١(
  .١/٣١٢:  شرح الشافية لليزدي)٢(
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ْجع: وْحـَ نيِاعَبـالرَو: (قال ابن الحاجب في جمـع التكـسير        َفـر، وَ ٍ ى َلـَ، عِهِرْيـَغَ
ِجعــافر ق َِ َ ــَنَا، وًاســَيَ َقرطــاس ع: وْح ٍ َ ْ ــِ ــراطيس، وَل َى قـ َ ِ َ ــَ ــَا كَم ــَنـِ زْتَان ــَحْلُ مُهُت ــَ غْوَا، أًق  ٍقَحــْلُ مَرْيـ

ٍدةَمـــِب ُدة، يجـــرى مجـــراهَ مـــِرْيـــَغِ بْوَ، أ ْ ُْ َُ ٍكوكـــب، وجـــدول، وعثـيـــر: وْحـــَ، ن َ ْ ِ ٍ َ ْ َ ٍ َ َْ
ٍ، وتـنـــضب)١( ُ ْ َ)٢( ،

ٍومدعس َ ْ ِ)٤())٣(.  
نظر؛ ألن َأفْعَل الذي مؤنثه     . وما كان على زنته   : وفي قوله : (يقول اليزدي 

فَعالء على زنة جعفَر، ومفْعالً مفعول اإلفعال علـى زنـة جخْـدب علـى رأي                
وقد مر أن جمع األول     . لاِلعاألخفش، وكالهما غير ملحق، فيجب أن يكون على فَ        

لثاني التصحيح، ومثل منَـاكير نـادر، فـاإلطالق لـيس           ، وباب ا  )٥(فُعٌل، ال غير  
  .)٦()بسديد

                                                 

)١( ركل ما قلبت من الطين أو التراب بأطراف أصابع رجليك إذا مشيت ال             : هو الغبار، وقيل  :  الِعثْي
: »عثـر «، وتـاج العـروس      ٤/٥٤٠: »عثـر «لسان العرب   : ينظر. يرى من القدم أثر غيره    

٥٣٠، ١٢/٥٢٧.  
)٢( بينظـر . شجر تتخذ منه الـسهام    : هي شجرة ضخمة، تقطع منها العمد لألخبية، وقيل       :  التَّنْض :

  .١/٢٢٦: »نضب«، والصحاح ١٢/٣٤: تهذيب اللغة
)٣( سعدعـس «، وتاج العروس    ٦/٨٣: »دعس«لسان العرب   : ينظر. هو الرمح تدعس به   :  الِمد« :

١٦/٧٧.  
  .٥٤:  الشافية في علم التصريف)٤(
، وهذا ما أكده بنفسه فـي       »النعفُ«ليس بمستقيم؛ إذ جاء جمعه على       » ال غير « قول اليزدي هنا     )٥(

حمر، وعلى فُعالن بالـضم  : جمعه على فُعٍل كقولك في َأحمر: فاألول: (، إذ قال ١/٤٥٤: شرحه
  ).حمران: والسكون فيهما كقولك فيه

  .١/٤٦٠:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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ومـا  «: يتبين من هذا النص أن اليزدي يعترض على ابن الحاجب في قوله           
: ؛ إذ جعل كل ما كان على زنة األبنية الرباعية األصـلية وهـي             »كان على زنته  
ـ     )٢(رطْ، وِقم )١(جعفَر، وِزبِرج  دال علـى رأي األخفـش      ، وِدرهم، وجخْدب بفتح ال

يجمع على فَعاِلَل، وليس األمر على إطالقه؛ ألن َأفْعَل الذي مؤنثه فعالء جمع على              
          ـرمفٍَر، فتقول في جمع َأحعوهو على زنة ج ،النٍل، وفُعفُع :    ،انـرموح ،ـرمح

       عمج ِمعب جخْدالً مفعول اإلفعال على زنة جفْعمٍ   تصحيح، فيقال في   ومكْرجمع م  :
  . مفعول اإلفعال فنادر)٣(مكْرمون، أما مثل منَاكير جمع منْكَر

وقد أشار الرضي إلى أجزاء من هذا االعتراض، لكنَّه عد ذلك القول مـن              
 أعنـي   : أي. وما كان على زنته: قوله: (، فقالاابن الحاجب تجوز ،زنة الربـاعي

ات المعينة والسكنات كجدول، وكَـوثَر، أو       عدد حروفه، سواء كان مثله في الحرك      
ال، كتَنْضب، وهذا القول منه تجوز؛ ألنّه يعتبر فـي الـوزن الحركـات المعينـة       

 إلى مطلق الحركات إال علـى       اتَنْضب على زنة جعفَر نظر    : والسكنات، فال يقال  
 اتجـوز لكن يجـوز  ... مجاز بعيد، وكذا يعتبر في الزنة زيادة الحروف وأصالتها        

ثَر، على زنة    : إنّه على زنة الملحق به، فيقال     :  في الملحق، فيقال   اقريبل، وكَوودج
  .)٤() بهاٍر، لما لم يكن ملحقًا على زنة ِقمطْ ِحمارإن: جعفَر، وال يقال

                                                 

الـذهب، أو زينـة     : الزبـرج : الزينة من وشٍْي أو جوهٍر، أو نحو ذلك، وقيل        : زبِرج، بالكسر  ال )١(
، وتاج العـروس    ٢/٢٨٥: »زبرج«لسان العرب   : ينظر. السالح، أو السحاب الرقيق فيه حمرة     

  .٦/٥: »زبرج«
ما يصان فيه   : قيلالرجل القصير، و  : الجمل القوي السريع، وقيل   : الجمل الضخم، وقيل  :  الِقمطَر )٢(

  .٥/١١٦: »قمطر«، ولسان العرب ٢/٧٩٧: »قمطر«الصحاح : ينظر. الكتب
 منَاِكير جمع منْكَر، هو رأي سيبويه، أما ابن الحاجب فقد رأى أنّه جمـع منْكُـور، واألول هـو                    )٣(

، وشرح الـشافية البـن      ٣/٦٤١: الكتاب: ينظر. الصحيح؛ إذ إن أغلب علماء العربية يقولون به       
: ، وشرح الشافية لـركن الـدين      ٢/١٨١: ، وشرح الشافية للرضي    )٢١/ أ  ( الحاجب، مخطوط   

  .٢١١: ، وجامع الدروس العربية١/٤٧٢
  .١٨٤، ٢/١٨٣:  شرح الشافية للرضي)٤(
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والمـراد  : ( البن الحاجب فيما قاله، فقال     اوقد حاول الغزي أن يجد مسوغً     
ترتيب في الحركة والسكون ال أشخاص الحركات ليدخل        بزنة ما كان على زنته ال     

تَنْضب وِمدعس ممـا  : وهذان، أي: )١(تَنْضب ونحوه، وفي شرح الشيخ نظام الدين      
  .)٢()يقارب زنة الرباعي أو هو هي

وعندي أن ما قاله اليزدي هو الصواب؛ ألن اإلطالق في العبـارة يـوهم              
  . ة الرباعي يجرى مجراهالقارئ والسامع أن كل ما كان على زن

ولو سار ابن الحاجب على ما رسمه الزمخشري في المفصل، لكان أفضل            
       سواء أكان اسم م أاوأوضح؛ إذ إنّه تكلم أوالً على جمع الرباعيمـن  ا صفةً مجرد 

اِلل، ثم تكلم على جمع ما كـان         غير مجرد على مثال واحد، وهو فَع       متاء التأنيث أ  
ة        ا فيه زيادة  ثالثيل ونحوه، أو لغير اإللحاق وليـست بمـدودلإللحاق بالرباعي كج 

  .)٣(كَأجدل ونحوه
ñ‹“Ç@òí†b¨a@òÛd�¾a@Z@ @

َبـهـا وْلَقـَو: (قال ابن الحاجب في الوقف على المقـصور        َ ُب كـْلـَقـُ َل أُ ًةَزْمـَ هٍفِلـ 
َ حبـلى هِوْحَي نِ فِيثِنْأ التِفَِل أُبْلَ قـَكِلَذََك، وٌفْيِعَض َ ْ )ًاءَ يْوَا أًاوَ وْوَ أًةَزْمُ

)٤(.  
بـه  » قلب كل ألف  «: ؛ ألن قوله  اواعلم أن في عبارته نظر    : (يقول اليزدي 

وكـان  . »همـزة «: ، وعن قوله في بحث حبلَـى      »قلبها«: مندوحة عن قوله أوالً   
، أو ياء ضعيف؛    اوقلب كّل ألٍف همزة، وما للتأنيث خاصة واو       : الصواب أن يقول  

رليكون أخْصد٥() وَأس(.  

                                                 

  .١٤٨: شرح الشافية للنظام:  ينظر)١(
  .١٤٨-١٤٧:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٢(
  .١٧١، ١٦٩: المفصل:  ينظر)٣(
  .٦٣:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .١/٥٢٨:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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اعترض اليزدي هنا على ابن الحاجب؛ وذلك ألنَّه كرر في عبارتـه ذكـر             
  .لفظ القلب، والهمزة، ولم يكن لهذا التكرار داٍع

، أما  )٢(، وركن الدين  )١(واليزدي مسبوق بهذا االعتراض، فقد سبقه الرضي      
 :ع قوله قبل  لم يكن محتاجا إليه م    » همزة« :قوله(: اعتراض الرضي فمتمثل بقوله   

 بهذا إال أنَّـه زاد      ا شبيه ا، وأما ركن الدين فقد ذكر اعتراض      )٣()قلب كّل ألٍف همزةً   
: يغني عـن قولـه    »  ألفٍ  كلّ وقلب«: ؛ ألن قوله  ااعلم أن في عبارته نظر    : (عليه

»لَـى  :  قلب ألـف التأنيـث نحـو       )٤(وكذا: وعن ذكر الهمزة في قوله    » هاوقلببح
  .  في شرح اليزديا واضحاحظ أن ركن الدين قد ترك أثر، والمال)٥()همزة

وقـال بعـض    : (وقد حاول الجاربردي أن يعتذر البـن الحاجـب، فقـال          
: يغنـي عـن قولـه     »  ألفٍ  كلّ وقلب«: في عبارته نظر؛ ألن قوله    : )٦(الشارحين

»وعن ذكر الهمزة في قوله    » هاوقلب :» ألفِ وكذا قلب   نحو ح ويمكـن . »ى همزةً لَب 
، » همـزةً   ألـفٍ   كلّ وقلب«: عدل إلى هذه العبارة؛ ألنّه لو اكتفى بقوله       : أن يقال 

وألف . الحتمل أن يتوهم متوهم أن المراد هي األلف التي تكون ثابتة حال الوصل            
التنوين لم تكن ثابتة في حال الوصل، ومنشأ ذلك التوهم اسـتبعاد أن التنـوين إذا                

 لما كـان يـذكر أن       اعد ذلك همزة وهو ظاهر، وأيض      انقلب ب  اانقلب في الوقف ألفً   
   لَى ينقلب واوبيوهم أنّه مختص بهذا، ومخرج مـن قولـه           األف ح كـلّ «: ، أو ياء 

  . )٧()ك أفردها بالذكرذلل ف»ألٍف

                                                 

  .٢/٢٨٥: شرح الشافية للرضي:  ينظر)١(
  .٢/٢٨٥: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٢(
  .٢/٢٨٥:  شرح الشافية للرضي)٣(
الشافية في علـم    : ينظر. »نحو حبلى «قبل  » في«وزيادة  » وكذا«بدل  » وكذلك«:  في متن الشافية   )٤(

  .٦٣: التصريف
  .١/٥٣٥:  شرح الشافية لركن الدين)٥(
  .١/٥٣٥: المصدر نفسه:  هو ركن الدين، ينظر)٦(
  .١٧٤، ١٧٣:  شرح الشافية للجاربردي)٧(
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، ومـا ذكـره     )٢(، وزكريا األنصاري  )١(وتبعه على هذا االعتذار نقره كار     
» ّلكُ«م أن التعميم المستفاد من لفظ       وتعل: (الجاربردي اعترض عليه اليزدي بقوله    

   هذا االعتذار تكلف     ايستوعب صورة االنقالب أيض مـا     )٣()، فثبت أن وعندي أن ،
  .ذهب إليه المعترضون هو الصواب

@ @
@ @

�bîãbqM@@émbša�ÇaÀ‹‚c@Ýöb�ß@@ @
QM@@émbša�ÇaÀ@†ë‡¨a@Z@ @

  :المسألة األولى
ِم بْلـِع: ُيفِرْصالتـ: (قال ابن الحاجب في تعريف التصريف      ِل يـعـرف بْوُصـُأٌ ٍُ َ ْ ا َهـُ

َال أَوْحَأ َة الكَيِنْبُ م الِلِ   .)٤()ٍابَرْعِِإ بْتَسَْيي لِتِ
؛ لخروج أكثـر    اليس بشامل أيض  » أحوال أبنية الكلم  «: قوله: (يقول اليزدي 

   بعـض  «: )٥( ويشهد على ارتكابه هذا الخطأ قولـه       ،...أبواب التصريف عن الحد
ـ       »بعض أحكام التقاء الساكنين   أحكام اإلدغام، و   ا؛ ألنَّه يعلم من كون البعض راجع 

     اإلى األحوال كون البعض اآلخر راجع       إليها لكان   ا إلى األبنية؛ إذ لو لم يكن راجع 
 ا راجعإلى األحوال، وهو فاسد؛ الستلزام كون البعض غير البعض؛ ألنَّه حينئذ            اإم 

   وال واألبنية، وهو أيضا فاسد؛ النحصار       إلى شيء غير األح    ايكون الكّل، أو راجع
علم الصرف على ما هو راجع إلى معرفة نفس األبنية، وما هو راجع إلى معرفة               

 سـواء كـان     ا يستلزم خروج البعض مطلقً    ا دخول البعض مطلقً   اأحوالها، وأيض ،

                                                 

  .١٢٤: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)١(
  .١٢٤: المناهج الكافية:  ينظر)٢(
  .١/٥٢٨:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٦:  الشافية في علم التصريف)٤(
   ).١/ أ ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٥(
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اراجع                 إلى أحد األمرين أو إلى شيء غيرهما، وعلى كـل تقـدير يكـون الحـد 
  .)١()مختالً

: » بها أحـوالُ   فُرعي«قال ابن الحاجب في شرحه معلالً لقوله في المتن          و
كما قال بعضهم؛ لـئال يـرد عليـه         » أبنية الكلم «: ، ولم يقل  »أحوال«: وإنما قال (

أحكام الوقف، وبعض أحكام اإلدغام، وبعض أحكام التقاء الـساكنين، فإنهـا مـن          
ـ عج«قف علـى    التصريف، وليست راجعة إلى أبنية الكلم؛ ألن الو        ـ ز«و» ٍرفَ ٍدي «
      إلى علم ببناء كلمـة، وكـذلك        اوأشباههما بالسكون أو بالروم واإلشمام ليس راجع 

، وغيـره   »كدعرب ب أنا أض «: ، وكذلك نحو قولك   »جُل الر ضرِبيلم  «: نحو قولك 
  .)٢()من أبواب التصريف

 ومعرفـة   وفيه نظر؛ ألن معرفة األبنيـة     : (واعترض اليزدي عليه بأن قال    
أحوال األبنية كلتيهما تكونان مقصودتين في علم التصريف، إذ علم التصريف ليس            

بـل               امنحصر ،الحـد على معرفة أحوال األبنية، حتى إذا ذكرت األحوال فقط يتم 
   من التصريف، كمعرفة الماضـي والمـستقبل واألمـر          امعرفة نفس األبنية أيض 

كّل اسم رباعي فجمعـه علـى       :  وكما يقال  والنهي والفاعل والمفعول وغير ذلك،    
ـ إفْ«كان مصدره على زنـة      » َلعفَْأ«فَعاِلل، وكلَّما كان الماضي على زنة        الع« ،

، وغيـر   ا مطرد ا كلِّ باب قياس   مفعولوالمصدر الميمي من غير الثالثي على زنة        
            مثل ذلك كله من أبواب التصريف، وليس راجع ـ  اذلك مما يطول ذكره، فإن ى  إل

  .)٣()معرفة أحوال األبنية

                                                 

  .١/١٢٥:  شرح الشافية لليزدي)١(
، ١/١٦٦: شرح الشافية لـركن الـدين     : ، وينظر  )١/ أ  (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط       )٢(

  .٢/٣٥١: ، والنكت١٦٧
  .١/١٢٥:  شرح الشافية لليزدي)٣(
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؛ ألن ابن   »أحوال أبنية الكلم  «: اعترض اليزدي على ابن الحاجب في قوله      
    معرفة أحوال األبنية من دون معرفـة        في االحاجب جعل علم التصريف منحصر 

األبنية، وليس األمر كذلك؛ ألن معرفة األبنية وأحوال األبنية كلتيهما مقـصودتان            
 ليس بشامل؛ لخـروج     بأنّه ذا وصف قول ابن الحاجب السابق     في علم التصريف، ل   

أكثر أبواب التصريف، بعد ذلك ذكر اليزدي أن ما يشهد على ارتكاب ابن الحاجب              
بعـض أحكـام اإلدغـام وبعـض أحكـام التقـاء            : (هذا الخطأ قوله في شرحه    

آلخـر   على األحوال كون البعض ا     ا؛ ألنَّه يعلم من كون البعض راجع      )١()الساكنين
األبنية من التصريفاء إلى األبنية وال خفاراجع في أن .  

وهذا ما دفع الجاربردي إلى القول بأن هذا الشرح المنـسوب إلـى ابـن               
 إن  )٢(ويظهر لك من هذا التحقيق أن الشارحين      : (الحاجب ليس من تصانيفه، فقال    

لتقـاء الـساكنين،    أرادوا بقولهم لئال يرد عليه بعض أحكام اإلدغام وبعض أحكام ا          
حيث قيدوا بالبعض أن البعض اآلخر الراجع إلى األبنية ليس من التصريف، فـال              

شَد يـشد، وفـتح   : بأس بخروجه، فهو ليس بمستقيم؛ لما مثلوا له باإلدغام في نحو    
القاف وسكون الالم من انْطَِلقْ وال خفأ في أنَّه من التصريف، وإن أرادوا أن ذلك               

، فال  اليدخل البعض اآلخر أيض   » أحوال« :خالً في العلم، فزاد قوله    البعض كان دا  
 إسـناد الـشيء إلـى                 ايستقيم أيض ؛ إذ هذا التركيب ال يفيد ذلك لما عرفت من أن

  .)٣(...)المضاف ال يقتضي اإلسناد إلى المضاف إليه

                                                 

  .١/١٦٧: شرح الشافية لركن الدين: ، وينظر )١/ أ ( ط  شرح الشافية البن الحاجب، مخطو)١(
  شـرح الـشافية البـن الحاجـب، مخطـوط          : ينظر.  وركن الدين  ،ابن الحاجب : ا المقصود بهم  )٢(

  .١٦٨، ١/١٦٧: ، شرح الشافية لركن الدين )١/ أ ( 
  .١٢:  شرح الشافية للجاربردي)٣(
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ثم لو وقع في كتابنا هذا دقائق وتحقيقات تخـالف مـا            : (ثم أتم كالمه بقوله   
كر في الشرح المنسوب إلى المصنف فال بأس به فإنا قد سمعنا أن هذا الـشرح                ذ

ليس من تصانيفه، بل كان قد أملى عليه أشياء متفرقة، فتصرفوا فيهـا بالزيـادة               
  .)١()والنقصان، وجمعوها

وأرى أن السبب الذي جعل الجاربردي يقول هذا الكالم واالدعاء ليثبت أنَّه            
لينطبق الحد على علم التصريف، ويخرج عنـه مـا          » حوالأ«البد من زيادة لفظ     

ليس منه؛ إذ معرفة أبنية الكلم ليست منه إنما هو علم بقواعد تعرف بهـا أحـوال                 
يعرف بها الماضي والمضارع واألمر إلى غير ذلك، فإن جميع ذلـك           : األبنية، أي 

قـول ابـن    راجع على أحوال األبنية، ال إلى نفس األبنية، واستدل علـى ذلـك ب             
... وأحوال األبنية قد تكون للحاجة، كالماضي، والمضارع، واألمـر،          : (الحاجب

  .)٣( جعل جميع ذلك من أحوال األبنيةإذ، )٢(...)و
:  صحيح، إذ قـال    هنفساألمر  وقد اعترض عليه اليزدي، واالعتراض في       

) الفرق بين اإلدغام في كلمتين وبياوهو أيض الئـح ال  ه في كلمة واحدةن وهم؛ ألن 
يرده راد، وكذا كون األول من األحوال، والثاني من األبنية الئح، وكيـف يكـون               
علم صوغ الكلمة وعلم الوقف عليها بعد صوغها سواء؟ والحق أن جعـَل جميـع               
األبواب داخلة تحت األحوال، ورفض كالم الشرح برأسه تعسف يجري مجـرى            

  .)٤()المكابرة
معترضين على الحد، فقد سـبقه الرضـي، وركـن    ولم يكن اليزدي أول ال    

يخرج مـن   » أحوال أبنية الكلم  «: قوله: (الدين، أما اعتراض الرضي فتمثل بقوله     
الحد معظم أبواب التصريف، أعني األصول التي تعـرف بهـا أبنيـة الماضـي               

                                                 

  .٢: شرح الشافية للجاربردي )١(
  .١٦، ١٥: م التصريف الشافية في عل)٢(
  .١١: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٣(
  .١/١٢٧:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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والمضارع، واألمر، والصفة، وأفعل التفضيل، واآللة، والموضـع، والمـصغر،          
 : بعد مدِخالً لهذه األشـياء فـي أحـوال األبنيـة           )١( قال المصنف  والمصدر، وقد 

 إلخ، وفيـه نظـر؛ ألن     » وأحوال األبنية قد تكون للحاجة كالماضي، والمضارع      «
 والمزيـد فيـه   ف به أبنية الماضي من الثالثي والربـاعي     رالعلم بالقانون الذي تع   

فعول تصريفٌ بال خالف، مع      وأبنية الفاعل والم   وأبنية المضارع منها وأبنية األمر    
  .)٢(...)أنّه علم بأصول تعرف به أبنية الكلم، ال أحوال أبنيتها

وإذا انتقلنا من الرضي إلى ركن الدين وجدناه يعترض على ابن الحاجـب             
الحد المذكور غير جامع؛ ألنـه يخـرج عنـه أبـواب            : ولقائل أن يقول  : (بقوله

إذا دلَّ الحد على أنَّه تعـرف بهـا         : يقالال  . التصريف التي تعرف بها أبنية الكلم     
        بمفهوم الموافقـة؛ ألنـا   اأحوال أبنية الكلم دّل على أنَّه يعرف بها أبنية الكلم أيض ،

ال يدل عليه بمفهوم الموافقة؛ ألن شرط مفهوم الموافقة أن يكون المـسكوت             : نقول
٣() للمنطوق أو أولى منه، وهو منتٍف ههنااعنه مساوي(.  

إنَّما لم يذكر األبنيـة     : ويمكن أن يقال  : (اب عن هذا االعتراض بقوله    ثم أج 
وذكر أحوالها؛ ألن كل واحد يعرف أن معرفة األبنية من التصريف، ولم يعـرف              
أن معرفة أحوالها من التصريف، ولهذا تعرض لذكر معرفة أحوال األبنيـة ولـم              

  .)٤()يتعرض لذكر معرفة األبنية
: ولـو قـال   : ( يرى أنه األصوب، وهو كذلك، فقال      اريفًثم بعد ذلك ذكر تع    

علم بأصول تعرف بها أبنية الكلم وأحوالها التي ليست بإعراب وال بناء اآلخـر،               
  .)٥()لكان أصوب؛ ألنَّه لم يتوجه اإلشكال المذكور حينئٍذ

                                                 

  .١٦، ١٥: الشافية في علم التصريف:  ينظر)١(
  .٥، ١/٤:  شرح الشافية للرضي)٢(
  .١/١٧٠:  شرح الشافية لركن الدين)٣(
  .١/١٧٠:  المصدر نفسه)٤(
  .١/١٧٠:  المصدر نفسه)٥(
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ن علم التصريف عند ابن الحاجـب  ألوما أجاب عنه ركن الدين، فيه نظر؛    
التغيرات الطارئة على أبنية الكلم، وذلـك    نية الكلم فقط، والمراد بها      أبيهتم بأحوال   

كالماضي، والمضارع، والمصدر، واسم الفاعل، واسـم المفعـول، والتـصغير،           
  . والزيادة، والتخفيف، واإلعالل، واإلدغام، وغيرها

أما شراح الشافية اآلخرون، فكان موقفهم موقـف المتـابع المؤيـد البـن              
، )٢(، والحـسين الرومـي    )١(نقره كـار  : ، ومن هؤالء  »أحوال«: هالحاجب في قول  

  .)٦(، والفتني)٥(سفرايينيإل، وعصام الدين ا)٤(، وزكريا األنصاري)٣(والنظام
إذ نجد نقره كار قد أجاب عن اعتراض الرضي، وإن لـم يـصرح باسـم        

أحـوال األبنيـة أكثـر      : قد خرج من التعريف بقوله    : فإن قلت : (المعترض، فقال 
واب التصريف؛ وذلك ألن التصريف يبحث عن أصول تعرف بها نفـس أبنيـة              أب

وقد يبحـث عـن     ... الماضي، والمضارع، والمصدر، واألمر، واألسماء المشتقة     
أصول تعرف بها أحكام ال تعلق لها بنفس األبنية وال بأحوالها، كالوقف، والقلـب،              

... ،)٧( إذا كانت في اآلخر    واإلسكان، وتجاور الساكنين، واإلدغام، وتخفيف الهمزة     
إن الماضي، والمضارع، والمصدر، وغيرها أحوال عارضة لألبنيـة، مـثالً إذا            

ماٍض حالـة عارضـة لـه،       :  بناء، وقولك  »طَلَب«:  ماٍض، فقولك  »طَلَب«: قلت

                                                 

  .٥، ٤:  الشافية لنقره كارشرح:  ينظر)١(
  .١١: حاشيته على شرح الجاربردي:  ينظر)٢(
  .١٨: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٣(
  .٥، ٤: المناهج الكافية:  ينظر)٤(
  .٤: سفرايينيإلشرح الشافية لعصام الدين ا:  ينظر)٥(
  .٥: كفاية المفرطين:  ينظر)٦(
إال الوقف والتقـاء الـساكنين فـي كلمتـين           (١/٥:  لم يقل الرضي مثل هذا، بل قال في شرحه         )٧(

  ).واإلدغام فيهما، فإن هذه الثالثة ال أبنية وال أحوال أبنية
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ـ )١(كالقلب واإلدغام العارضتين    فالمراد من الماضي، والمـصدر،      ،»قَاَل، ومد « ل
  .)٢() صدقت عليه هذه األشياءمفهوماتها ال ما

: وإنمـا قيـل   : (وكذلك نجد النَّظَّام يعلّل ما ذهب إليه ابن الحاجب بقولـه          
األبنية؛ ألن تلك األصول ال تفيد معرفـة أبنيـة الكلـم            : ولم يقل » أحوال األبنية «

أنفسها من حيث هي أبنية، وإنما تفيد معرفتها من حيث هيئآتها واعتباراتها الالحقة             
 كصيغ الماضي، واالستقبال، واألمر، وغيرها، وكاإلمالة، وتخفيف الهمـزة،          بها،

والتصريفي يصرف األبنية من حال إلى حـال حـسبما يوجبـه            ... وما شاكلهما 
  .)٣()الغرض ال من حيث أبنية مخصوصة جزئية بل أعم من ذلك

من خالل هذه النصوص التي ذكرتها نلحظ أن نظرة الشراح قـد تعـددت              
  :  التصريف، ويمكن تلخيص ذلك بثالثة مذاهبحدحول 

، وكـل   نفـسه أن التصريف يبحث عن أحوال األبنية ال عن البناء          : أحدها
وقد ذهب إلى هذا ابن الحاجب في       . أبواب التصريف أحوال لألبنية   

، )٦(، ونقره كار  )٥(، وتبعه على ذلك الجاربردي    )٤(تعريفه للتصريف 
  .)٨( وغيرهم)٧(وحسين الرومي

                                                 

  .»العارضين«: يبدو لي أن في هذه الكلمة تحريفًا، ولعل الصواب يكون )١(
  .٥، ٤:  شرح الشافية لنقره كار)٢(
  .١٩، ١٨:  شرح الشافية للنظام)٣(
  .٦:  التصريفالشافية في علم:  ينظر)٤(
  .١١: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٥(
  .٥: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٦(
  .١١: حاشيته على شرح الجاربردي:  ينظر)٧(
  .٥: ، والمناهج الكافية١٢٥: ، والصافية لقره سنان١٨: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٨(
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وذهـب  . األبنية، وأحوالها : أن التصريف يبحث عن أمرين، وهما     : ثانيوال
  .)٢( واليزدي)١(إلى هذا ركن الدين

األبنيـة، وأحوالهـا،    : أن التصريف يبحث عن ثالثة أمور، وهي      : والثالث
، وتبعـه علـى ذلـك ابـن         )٣(وذهب إلى ذلك الرضي   . وغيرهما

بعض أحكام الوقف    في الرؤى، إذ عد      يسير، مع اختالف    )٤(الغياث
  .كالوقف بالنقل والتضعيف من األحوال

من هذه المذاهب نلحظ أن الخالف مجمله فيما يدخل في األبنية من مباحث             
  . التصريف، وما يخرج منها، وكذلك ما يدخل في األحوال وما يخرج منها

والمالحظ كذلك أن اليزدي في شرحه كرر اعتراضه على ابـن الحاجـب             
وأحوال األبنيـة قـد تكـون للحاجـة، كالماضـي،       : (ه في المتن  عندما شرح قول  

والمضارع، واألمر، واسم الفاعل، واسم المفعـول، والـصفة المـشبهة، وأفعـل             
التفضيل، والمصدر، واسمي الزمان والمكان، واآللـة، والمـصغر، والمنـسوب،           

  .)٥(...)والجمع، والتقاء الساكنين، واالبتداء
ليس بمعرفة  . »والجمع«: إلى قوله » لمضارعكالماضي وا «: وقوله: (فقال

وأما التقاء الساكنين فقد يكون     . أحوال ما ذكره من التصريف؛ بل معرفة نفسه منه        
 التقاء الـساكنين مغتفـر فـي       :  إلى معرفة أحوال األبنية، كما تقول      ابعضه راجع

 إلى  اعجاءني زيد، فإن الياء والدال ساكنان، وقد يكون بعضه راج         : الوقف، كقولك 
؛  مغتفـر  )٦(��Ö��Õ: التقاؤهما في نحو  : نفس األبنية، ال إلى أحوالها، كما تقول      

                                                 

  .١٧١-١/١٧٠: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)١(
  .١٢٦-١/١٢٥:  شرح الشافية لليزدي:نظر ي)٢(
  .٥-١/٤: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٣(
  .٥٦-١/٥٥: المناهل الصافية:  ينظر)٤(
  .١٦-١٥:  الشافية في علم التصريف)٥(
  .٧٤، ٥٦، ٣٩من اآليات :  سورة الرحمن)٦(
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 إلى  افالحاصل أنَّه إذا كان بعض أحكام التقاء الساكنين راجع        ... لكون األول مدة،    
      إلى األحوال، فيكون الـبعض اآلخـر        اأحوال األبنية، فال يكون كل أحكامه راجع 

١()ال رجع إلى أجنبي منهما، وهو باطل، وقد سلف إلى األبنية، وإاراجع(.  
الخالف في هذه األمور ال     ( الباحثين بأن    بعضوأنا أذهب إلى ما ذهب إليه       

يترتب عليه أثر في األمور اإلجرائية الصرفية، وهذا هو المهم، فالتقاء الـساكنين             
 بناء، أم غيـر     مثالً لن يختلف في أصله سواء عند من نظر إليه أنَّه حالة بناء، أم             

الوقوف كثير ٢() عند هذه المسألة غير مجٍداذلك، ولذلك فإن(.  
  : المسألة الثانية

ُالتـصريف: (قال ابن الحاجب في تعريف التصريف      ِ ْ  : َِعلـم بأصـول يـعـرف بهـا ٍ ُِ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌْ ِ

ٍأحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب َ َْ ِِ ْ َْ ِ ِِ ِ َ َِ ْ َْ َُ َ()٣(.  
يدّل على أن كل حال هي من       » التي ليست بإعراب  «: قوله: (يقول اليزدي 

جهة اإلعراب خارجة عن حده، وعلم النحو ليس بمنحصر فـي اإلعـراب، بـل               
  ه كلُّ بحث هو من جهة البناء، فثبـت              امباحث البناء أيضمن جملته، فيدخل في حد 

 حده  أنَّه دخل في حده بعض علم النحو، وهو عنده مغاير لعلم التصريف، فال يكون             
٤()امانع(.  

: »التي ليست بـإعراب   «قال ابن الحاجب في شرحه تعليالً لقوله في المتن          
 علـى حـال   ادخل اإلعراب؛ ألن البنية يكون أيض    » أحوال أبنية الكلم  «: فلما قيل (

؛ ألن علـم اإلعـراب   »التي ليست بإعراب  «: باعتباره، فاحتيج إلى إخراجه، فقيل    
  .)٥()إخراجهليس من علم التصريف، فوجب 
                                                 

  .١/١٨٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٤٤: شافية اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح ال)٢(
  .٦:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .١/١٢٧:  شرح الشافية لليزدي)٤(
   ).١/ أ (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٥(
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يفهم من هذا النص أن ابن الحاجب يرى أن اإلعراب حالة من أحوال بناء              
، )٤(، ونقره كار  )٣(، واليزدي )٢(، والجاربردي )١(وتبعه على هذا ركن الدين    -الكلمة  
التـي ليـست    : ( فأراد أن يخرجه مـن الحـد، فقـال         -)٦(، والكرمياني )٥(والنظام
 كّل حال هي من جهة اإلعراب خارجة عن حده،         ، فقوله هذا يدل على أن     )بإعراٍب

فإذا سلّمنا أن اإلعراب من أحوال أبنية الكلم، فلماذا لم يذكر ابن الحاجب البناء مع               
  !اإلعراب؟

، على حد التّصريف بأنّـه      )٨(، وتبعه ركن الدين   )٧(وقد اعترض ابن الناظم   
هـذا  : (بـن النـاظم  غير مانع؛ لشموله العلم بأصول يعرف بها البناء، واللفـظ ال       

التعريف غير مانع؛ لشموله العلم باألصول التي يعرف بها البناء، ككـون النكـرة          
 ـ االمفردة اسم ، وكون المفرد المعرفـة     » في الدار  َلجال ر «: التبرئة، نحو » ال« ل

                                                 

  .١/١٦٨: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)١(
  .١/١٠: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٢(
  .١/١٢٤:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٣(
  .٥-٤: ة لنقره كارشرح الشافي:  ينظر)٤(
  .١٨: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٥(
هو إبراهيم بن حسام الـدين الكرميـاني، المعـروف          :  والكرمياني .٢٨١: الفوائد الجليلة :  ينظر )٦(

  وكانت وفاته في ذي القعدة مـن سـنة          ٩٨٠ بفنون شتى، ولد في سنة       ابشريفي، وكان مشهور ،
ألبي حنيفة، وموزون الميزان، وتكملـة لـشرح ابـن           نظم الفقه األكبر     :، ومن مصنفاته  ١٠١٦

كـشف  : تنظر ترجمتـه فـي    . الكمال على مفتاح العلوم، وتائية في نظم إيساغوجي في المنطق         
: ، واألعـالم  ١/١٧: ، وخالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر       ١٢٨٧،  ٢/١٠٢١: الظنون

  .١/٢٩: ، وهدية العارفين١/٣٥
  .٢: بغية الطالب:  ينظر)٧(
  .١/١٦٩: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٨(
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¯���:  عن اإلضافة في اللفظ، نحـو      ا، وكون االسم مقطوع   »ديا ز ي«: منادى، نحو 

  .)٢()، مما هو من علم النحو ال التصريف)١(���´³��²��±������°
التي ليست بإعراب، وال بناء آخـر       : وحينئٍذ لو قال  : (وأضاف ركن الدين  

  .)٣()الكلمة، لكان أولى
: وأجاب الجاربردي عن كلمات ابن الناظم، ومن تبعه أن قول ابن الحاجب           

والمعربـات،  بحـث المبنيـات     : مخرج لعلم النحو بأقسامه، أي    » ليست بإعراب «
، مثالً، وإن كان مـشتمالً علـى   »هذا كتاب إعراِب القرآِن«: ويشهد لذلك أنه يقال 

أن : (ذكر البناء واإلعراب، كما يشهد له قول ابن الحاجب في أول كتاب الـشافية             
، يريد كافيته، وهي مشتملة على مباحث المعربـات  )٤()ألحق بمقدمتي في اإلعراب 
  .)٥(ربات فقطوالمبنيات، وليس على المع

وهو غير  : (وأجاب اليزدي عن كلمات الجاربردي في الجواب األول بقوله        
  .)٦()وهو في الحدود غير جائز. سديد؛ ألن هذا اإلطالق فيه تجوز

 ال يصلح للدفع؛ ألنّه يـستلزم الـتحكم،         اوهذا أيض : (وعن الجواب الثاني  
 فـي الجمـع والتثنيـة،    وبيانه أنّه قد ذكر في الكافية بعض مباحث الصرف، مثالً    

وغير ذلك، وبعضها في الشافية، فالحكم بكون بعضها من النحـو وبعـضها مـن           
 من النحو لم يلـزم هـذا   اهذا وإن جعل الصرف جزء  . الصرف، حكم ال عن سندٍ    

  .)٧()التحكم، ولكن يختل الحد ال محالة

                                                 

  .٤ سورة الروم، من اآلية )١(
  .٢:  بغية الطالب)٢(
  .١/١٦٩:  شرح الشافية لركن الدين)٣(
  .٥:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .٩: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٥(
  .٢: بغية الطالب: ، وينظر١/١٢٨:  شرح الشافية لليزدي)٦(
  .٢/٣٥٦: النكت: ، وينظر١/١٢٨: فية لليزدي شرح الشا)٧(
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ـ       : (وجاء في شرح النظام    ول وخرج بباقي الحد صنعة اإلعراب؛ ألنّها أص
              تعرف بها أحوال األبنية التي هي اإلعراب، وال بأس بذكر المبنيات في النحو فإن

  .)١()ذكرها هناك استطراد
وما قاله النظام، فيه نظر؛ ألن مباحث المبنيات في النحو ليست من بـاب              
االستطراد، بل هي من صميم النحو، والدليل على ذلك أن بعض العلماء عرفـوا              

علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب العربية من اإلعراب والبنـاء            (:النحو بأنَّه 
  .)٣() وبناءاعلم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعراب(، أو هو )٢()وغيرهما

من بـاب   » ليست بإعرابٍ «: ويرى زكريا األنصاري أن قول ابن الحاجب      
  .)٥(��È��Ç��Æ: ، واستدل على ذلك بقوله تعالى)٤(التغليب

ليست «:  اعترض الرضي كذلك على حد ابن الحاجب فيما يتعلق بقوله          وقد
عى أن هذا القول ال داعي له؛ ألن األبنية ال تعتبر فيها الحركـات               اد ، إذ »بإعراب

والسكنات في الحرف األخير، وإنما تعتبر بالحركات والسكنات التي قبل الحـرف            
ال يعتبر فيـه حـاالت      ...  بناء الكلمة   إليه؛ ألن  الم يكن محتاج  : (، إذ قال  )٦(األخير

آخر الكلمة، واإلعراب طاٍر على آخر حروف الكلمة، فلم يدخل إذن في أحـوال               

                                                 

  .١٨:  شرح الشافية للنظام)١(
  .٣٢٢: التوقيف على مهمات التعاريف: ، وينظر٢٤٠:  التعريفات)٢(
  .٤٥-٤٤:  شرح الحدود النحوية)٣(
  .٤: المناهج الكافية:  ينظر)٤(
  .١٢من اآلية :  سورة التحريم)٥(
هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها،       : ( ببناء الكلمة   أن المراد  ١/٢:  ذكر الرضي في شرحه    )٦(

وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة، وسكونها، مع اعتبار الحروف الزائدة واألصلية كل             
في موضعه، فَرجٌل مثالً على هيئة وصفة يشاركه فيها عضد، وهي كونه على ثالثة أولها مفتوح           

  ).ف األخير فال تعتبر حركته وسكونه في البناءوثانيها مضموم، وأما الحر
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األبنية حتى يحترز عنه، وإن دخل فاحتاج إلى االحتراز فكذا البناء، فهال احتـرز              
١()؟اعنه أيض(.  

: ، فمـثالً  يريد الرضي في هذا النص أن يبين أن اإلعراب طاٍر على اآلخر           
جمٌل، وضرب على بناء واحد، وكذا رجٌل ورجالً ورجٍل، على بناء واحـد، فلـم               

  . يدخل إذن في أحوال األبنية حتى يحترز عنه
  : فاعتراض الرضي هنا على ابن الحاجب يكون من وجهين

أن اإلعراب ليس من حاالت بناء الكلمة، وبهـذا لـم يكـن ابـن               : أحدهما
  .  إليهاجالحاجب محتا

 من حاالت بناء الكلمة، فكان على ابن الحاجب        اكون اإلعراب فرض  : الثاني
أن يحترز من البناء كما احترز من اإلعراب؛ ألن الكالم ليس كلـه             

٢(امعرب(.  
:  عن كلمات الرضـي، فقـال      )٣(وأجاب نقره كار، وتبعه زكريا األنصاري     

الحرف األخير ولكن ال نسلم أنَّه ال يقـال     إنَّا سلمنا أنّه ال تعتبر في األبنية حاالت         (
ألحواله أنَّها أحوال األبنية؛ وذلك ألنَّه قد يطلق على أحوال بعض الـشيء أنَّهـا               

ليـست  «: نَّه ال حاجة إلى قوله    إأحوال ذلك الشيء، وبهذا سقط اعتراض من قال         
  .)٤()بناء على أنَّه ال تعتبر في بناء الكلمة حاالت الحرف األخير» بإعراب

أن : والجواب عنـه  : (وأجاب الكرمياني كذلك عن اعتراض الرضي بقوله      
المراد بعدم االعتبار بحركة اآلخر فيه أن البناء ال يتغير باختالف حركاتـه كمـا               
يتغير باختالف حركات األول والوسط، وهذا ال يمنع كون اإلعراب الطارئ على            

، أال ترى أن اإلعالل واإلبـدال       اآلخر الذي هو من حروف البناء من أحوال البناء        
                                                 

  .١/٥: شرح الشافية للرضي )١(
  .٤٥: اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية:  ينظر)٢(
  .٥: المناهج الكافية:  ينظر)٣(
  .٥:  شرح الشافية لنقره كار)٤(
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بواِئع بالهمزة، ويزدُل بالزاي على بنـاء ضـواِرب،       : قد ال يتغير بهما البناء فمثل     
، علـى أن    )١(بواِيع بالياء، ويسدُل بالـسين    : وينْصر كما أن أصلهما كذلك، أعني     

     وإن دخل فلـزم    : وله، وأما الجواب عن ق    ااإلعراب بالحروف يتغير به البناء قطع
  .)٢()االحتراز فمعلوم مما سبق أوالً

، »ليست بإعراب «حيث ذكر في أول الكتاب عندما شرح قول ابن الحاجب           
يخرج النحو فإنَّه وإن كان مشتمالً على بيان البناء واالنـصراف وعدمـه             : (فقال

راب علم اإلع : وغيرها أيضا، لكن لما كان مباحث اإلعراب معظم مباحثه يقال له          
على قياس ما قيـل     » بمقدمتي في اإلعراب  «: )٣(كما يشهد به قول صاحب األصل     
القـرآن  : ، من أن مسألة الكـالم، أي      )٤(بالكالم: في وجه تسمية علم أصول الدين     

  .)٥()أشهر مباحثه
، ذكر الجزء والمراد به الكـلّ     إن إطالق اإلعراب من باب      : يريد أن يقول  

  .)٦(رمياني هو ما استدل به الجاربرديوهذا الذي ذكره واستدل به الك
وبعد هذا العرض يمكننا أن نلخص مواقف شراح الشافية من قـول ابـن              

  : الحاجب الذي أشرنا إليه آنفا على النحو اآلتي

                                                 

حيث تبدل الزاي من الـسين      يزدل ثوبه في يسدل، وهذا اإلبدال جائز، ال واجب،          :  وذلك كقولهم  )١(
إذا كانت ساكنة واقعة قبل الدال؛ ألنها من المهموسة، والدال من المجهـورة، وبينهمـا منافـاة،                 

: شرح الشافية للجاربردي  : فأبدلوا منها الزاي لموافقتها لها في الصفير، والدال في الجهر، ينظر          
٣٢٥.  

  .٢٨٢:  الفوائد الجليلة)٢(
  .٥: الشافية في علم التصريف: ينظر. ب المقصود به ابن الحاج)٣(
إنما سمي بـذلك؛ ألن مـسألة الكـالم أشـهر       :  ومنها ،أوجه تسميته بالكالم  هناك عدة أقوال في      )٤(

    اأجزائه، فقد تنازع الناس في كالم اهللا عز وجل نزاعكشاف اصطالحات الفنـون :  ينظر.ا كبير :
١/٣١.  

  .٢٨١:  الفوائد الجليلة)٥(
  .٩: الشافية للجاربرديشرح :  ينظر)٦(
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 عمـا قالـه ابـن الحاجـب،        ا من الـشراح وقـف مـدافع       اأن قسم : أوالً
، )٥(، والغـزي  )٤(، وقره سنان  )٣(، والنَّظَّام )٢(، ونقره كار  )١(كالجاربردي

، )٨(، والكرميـاني  )٧(، وزكريا األنـصاري   )٦(سفرايينيإلوعصام الدين ا  
  . )٩(وابن الغياث

اثاني : ١١(، والرضـي  )١٠( آخر منهم وقف معارضا له كابن الناظم       اأن قسم( ،
  . )١٤(، والحسين الرومي)١٣(، واليزدي)١٢(وركن الدين

إذ إن الحد البد أن     . وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أصحاب الرأي المعترض        
 ايكون جامع ا مانع من األلفاظ المجازية، وأن تستعمل فيه األلفاظ المناسـبة          ا، خالي 

. ، فيه تجوز  »النحو«منزلة لفظة   » اإلعراب«، وأن تنزيل لفظة     )١٥(النَّاصة المعتادة 
المجـاز خـالف    : (وهو في الحدود غير جائز، وهذا كما ذكره ابن الناظم بقولـه           

ل والظاهر، فيجب أن يجتنب في التعاريف تخصيص الشيء بما لـيس لـه              األص
                                                 

  .٩: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)١(
  .٥-٤: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٢(
  .١٨: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٣(
  .١٢٥: الصافية:  ينظر)٤(
  .٩: حاشيته على شرح الجاربردي:  ينظر)٥(
  .٤: شرح الشافية لعصام الدين االسفراييني:  ينظر)٦(
  .٤: ناهج الكافيةالم:  ينظر)٧(
  .٢٨٢-٢٨١: الفوائد الجليلة:  ينظر)٨(
  .١/٣٠: المناهل الصافية:  ينظر)٩(
  .٣-٢: بغية الطالب:  ينظر)١٠(
  .١/٥: شرح الشافية للرضي:  ينظر)١١(
  .١/١٦٩: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)١٢(
  .١٢٨-١/١٢٧:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)١٣(
  .٩: لجاربرديحاشيته على شرح ا:  ينظر)١٤(
  .٢١٣: اإلشارات والتنبيهات:  ينظر)١٥(
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بالفعل؛ ألنَّه ينبغي أن يصان عن المجاز وسلوك الظاهر، وأي تعريٍف لم يجتنـب              
  .)١()فيه ذلك فهو مدخُول
  : المسألة الثالثة

َما بـَ عِةَمِلَ الكُعْطَق: ُفْقَالو: (قال ابن الحاجب ٢()اَهَدْع(.  
على تقدير أن يكون    : ، أعني »ا بعدها مع«:  في قوله  )٣(وقال: (دييقول اليز 

وهو مختل؛ ألنَّه قد ال يكون بعدها شيء، فيوهم أنَّه يجب أن يكـون              . بعدها شيء 
، فانتفاء القيد ال يخل؛ ألن المراد حصول اإلطـالق،    ابعدها شيء ليكون القطع وقفً    

 اأيـض » الكلمة« :وفي قوله . فتوهو بدونه حاصل، ووجوده يوهم الفساد، كما عر       
؛ ألنَّه ليس بكلمة، بل هو      ا، عن كونه وقفً   »قُْل«: خلل؛ ألنَّه يخرج الوقف على مثل     

  .)٤()وهو فاسد باإلجماع. كالم
نص، مع  على شكل   » الوقف«ن لتعريف   ولم يتعرض علماء النحو المتقدمو    

لـم  : األول: ( أمرين أنَّهم فصلوا أحكامه، ووجوهه، وقد عزا أحد الباحثين ذلك إلى         
 في وقتهم االهتمام بالحدود قدر شغلهم باألحكام، وما ورد عن العـرب             ايكن سائد 

  .)٥()وضوح ماهيته، مما ال يدعو إلى إيضاح الواضح: في كل باب، الثاني
وما ظهر تعريف الوقف إال عند المتأخرين لمـا بـدأ االهتمـام بالحـدود               

اجب السابق هو أول تعريف جاءنا بنص، بيـد         ولَعلَّ تعريف ابن الح   . والتقسيمات
، وتبعه في ذلك اليزدي،     )٦(أنَّه لم يسلم من االعتراض، فقد اعترض عليه الرضي        

                                                 

  .٣:  بغية الطالب)١(
  .٦٣:  الشافية في علم التصريف)٢(
   ).١٠٣/ أ ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٣(
  .١/٥١٢:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٥٦:  اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية)٥(
  .٢/٢٧١: شافية للرضيشرح ال:  ينظر)٦(
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يوهم أنه ال يكون الوقـف علـى        » ا بعدها مع«: قوله: (، فقال الرضي  )١(والفاكهي
ـ    االسكوت على آخر الكلمة اختيار    : كلمة إال وبعدها شيء، ولو قال      ر  لجعلهـا آخ

٢()الكالم، لكان أعم(.  
: وما قاله الرضي فيه خلل؛ ألنَّه يرد عليه ما يرد على ابن الحاجب، لقوله             

ه ليس بكلمة بل    ؛ ألنَّ ا، عن كونه وقفً   »ْلقُ« :؛ ألنه يخرج الوقف على مثل     »الكلمة«
هو قطع النطق   : حد الوقف االختياري  : ( وأما اعتراض الفاكهي، فتمثل بقوله     .كالم

 فهو أولى مـن     -وإن لم يكن بعده شيء    –الملفوظ به   : اللفظ، أي  آخر   عند إخراج 
قطع الكلمة عما بعدها؛ ألن الواقف قد يقف وال يكون بعـد ذلـك              : )٣(قول البعض 

؛ ألنَّه ليس بكلمـة بـل       ا عن كونه وقفً   »قُْل«: شيء؛ وألنَّه يخرج الوقف على مثل     
  .)٤()كالم

مد اعتراضه من كالم الرضي، واليزدي      والمالحظ في كالم الفاكهي أنَّه است     
  .من دون اإلشارة إليهما

وقد ذكر اليزدي في شرحه تعريفات أخرى، لكنَّها غيـر منـسوبة، وقـد              
  الوقف أن يسكت القارئ على آخر الكلمة،       : )٥(وقيل: (، إذ قال  ااعترض عليها أيض

مصنف لقوله   غير سديد؛ ألنَّه يرد عليه ما يرد على ال         اوهذا أيض . ويسقط الحركة 
  : ، وإيرادان آخران»الكلمة«

                                                 

هو جمال الدين عبد اهللا بن أحمد بن علي بن محمد الفاكهي، المكي الشافعي، ولد فـي                 :  الفاكهي )١(
: هـ، من مؤلفاته  ٩٧٢هـ، قدم مصر، ثم عاد إلى مكة، وفيها توفي سنة           ٨٩٩مكة المكرمة سنة    

: ، واألعـالم  ٢٥٠-٢٤٩: النـور الـسافر   : تنظر ترجمته في  . مجيب الندا إلى شرح قطر الندى     
  .٦/٢٨: ، ومعجم المؤلفين٤/٦٩

  .٢/٢٧١:  شرح الشافية للرضي)٢(
  .٦٣: الشافية في علم التصريف: ينظر.  يقصد بهذا البعض ابن الحاجب)٣(
  .٢١٧:  شرح الحدود النحوية)٤(
  . لم أهتد إلى قائله)٥(
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وهو باطـل؛ ألنَّـه قـد       . أنه يخرج سكوت غير القارئ عن الحد      : أحدهما
أراد بالقارئ المتكلم والقارئ، فهو     : فإن قيل . يسكت المتكلم والقارئ  

  .اأمر ال ثبت عليه؛ ألنَّه ال يعد المتكلم قارًئ
 لـه كـدعا؛ إذ إسـقاط        أنه يخرج وقف القارئ على ما ال حركة       : والثاني

. الحركة مبني على وجودها، فحيث ال حركة ال إمكـان إلسـقاطها           
  .)١()وهو خالف المتفق عليه

 الواقف يقف عن تحريكه     اسمي وقفً : )٢(وقيل: (اوقال أيض وهو ليس  . ؛ ألن
بسديد؛ ألنَّه قد يكون الواقف غير محرٍك، كما إذا كان الموقوف عليه غير محرٍك،              

وقد يكون الواقف عن التحريك غير واقـف        .  مضى، فال وقوف عن التحريك     كما
  .)٣()واحد اثنان ثالثه أربعه، فإنَّك تقف عن التحريك، وتعد واصالً: كما إذا قلت

ال حركة له، فكيف يقف الواقـف  » دعا«وما قاله اليزدي صحيح؛ ألن مثل       
ـ       واحد اثنان ثالثه أ   : عن تحريكه؟ وألن نحو    ؛ اربعه فيمن سكَّن ووصل ال يعد واقفً
وإال لم يعـد    . ؛ ألنه البد من سكتة بعد اإلسكان ولو خفيفة        اإذ ليس كل إسكان وقفً    

  .)٤(االمسكن واقفً
واألحـسن  : ( يرى أنَّه األحسن، فقالاوالمالحظ كذلك أن اليزدي ذكر تعريفً   

كلمة والكـالم، وقيـدنا بالمفيـد       الوقف قطع اللفظ المفيد، فاللفظ يشمل ال      : أن يقال 
  .)٥()اليخرج الهذيان؛ ألن قطعه ال يسمى وقفً

                                                 

  .١/٥١٣:  شرح الشافية لليزدي)١(
)٢(     شرح الشافية البن الحاجـب، مخطـوط         :ينظر. ا لم أهتد إلى قائله أيض  )  وشـرح    )١٠٣/ أ ،

  .١٦٨: ، وشرح الشافية للجاربردي١/٥٢٣: الشافية لركن الدين
  .١/٥١٣:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٢/٢٩٤: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٤(
  .١/٥١٣:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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وما ذكره اليزدي جيد في بابه؛ ألن اللفظ جنس بعيد، فهو يطلق على الكلمة              
   ـ   اوالكالم والكلم، ويطلق أيض ـ » زيد« على المهمل ك مع و،  »عمرو«والمستعمل ك

ه ما لم يفد؛ ألن المفيد عند النحاة مـا          في حد ذلك تعريفه ليس بشامل، إذ ال يدخل        
ديز، أو ديز قائم، ال يجوز عليه الوقـف؛         : ، فلو قلنا في نحو    ادل على معنى مطلقً   

  . ألنه غير مفيد
 ابن الحاجب في تعريفه المار ذكره مـن  )١(وقد تابع كثير من شراح الشافية 

ع عن الجاربردي فيمـا     وليس هذا فحسب، بل نجد أن الغزي يداف       . دون اعتراض 
 على تقدير أن يكـون بعـدها        أي«: )٢(قوله: (قاله ويعترض على اليزدي، إذ قال     

 وليس المراد إذا كـان      )٣( كما أفصح به الشيخ نظام الدين      اولو فرض : ، أي »شيء
ـ «: ، ويدخل في التعريف الو قف على نحـو    )٤(بعدها شيء كما توهم الشارح     » ْلقُ

س ي، وما قاله ل   )٥()حكام اللفظية األفي اللفظ كلمة والوقف من      ه  ؛ ألنَّ ا له أيض  اخالفً
  .ببعيد

ـ  ا جامع اوحاول النحاة من بعد ابن الحاجب أن يضعوا للوقف تعريفً          ا مانع ،
تعريف : ومن تلك التعريفات غير ما ذكره ابن الحاجب، وأورده الرضي، واليزدي          

، وقد اختاره وأشار    )٦()قطع النطق عند إخراج آخر اللفظة     : (أبي حيان، وهو قوله   

                                                 

، وشـرح الـشافية     ١٦٨: ة للجاربردي ، وشرح الشافي  ١/٥٢٣: شرح الشافية لركن الدين   :  ينظر )١(
، ١١١: سفرايينيعصام الدين اإل  ، وشرح الشافية ل   ١٧١: ، وشرح الشافية للنظام   ١٢١: لنقره كار 

  .٢/٧٩: ، والمناهل الصافية١٢٧: وكفاية المفرطين
شرح : ينظر. قول الجاربردي، وهذا القول ليس له، بل هو قول ابن الحاجب، وتبعه في هذا             :  أي )٢(

  .١٦٨: ، وشرح الشافية للجاربردي )١٠٣/ أ ( ة البن الحاجب، مخطوط الشافي
  .١٧١: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٣(
  .١/٥١٢: لشافيةل ه شرح: ينظر، وهو الخضر اليزدي)٤(
  .١٦٨: الجاربرديشرح  حاشية الغزي على )٥(
  .١/٣٩٢:  االرتشاف)٦(
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هو قطع النطق عند آخـر      : (، ومن ذلك تعريف المرادي، وهو قوله      )١(إليه الفاكهي 
، وإن كان هـذا     »الكلمة«، ويؤخذ عليه ما أخذ على ابن الحاجب بذكره          )٢()الكلمة

  .)٣(التعريف حظي بقبول كثير من علماء العربية المتأخرين
ـ : (ومن ذلك تعريف ابن عقيل، إذ قال       و قطـع الموقـوف عليـه عـن         ه

ويؤخذ عليه أنَّه قد ال يكون بعد الموقوف عليه شـيء يتـصل بـه،               . )٤()االتصال
  . وأيضا فهو تعريف مدخول؛ الشتماله على ألفاظ المحدود

  هو حبس النَّفَس على لفٍظ،     : (، وهو قوله  )٥( تعريف القوشجي  اومن ذلك أيض
  .)٦()عده احتيج إلى صوت جديدوقطع الصوت عنه، بحيث لو أريد التلفظ بشيء ب

هـو  : ، ولو قـال   »حبس النفس «ويؤخذ عليه أنَّه ذكر ما ال فائدة منه وهو          
قطع الصوِت عند آخر اللفظ، لكان أفضل وأوضح، ولعل تعريف أبي حيان هـو               

  . أقلها مؤاخذة؛ ألنَّه يشمل اللفظ المهمل، والمستعمل
  .ي التعريفومع هذا يبقى البن الحاجب، الفضل والريادة ف

                                                 

  .٤٣٤: ، والفواكه الجنية٢١٧-٢١٦: ، وشرح الحدود النحوية٥٧٦: مجيب الندا:  ينظر)١(
  .٣/١٤٦٩:  توضيح المقاصد)٢(
، وشـذا   ٢/٦٢٨: ، والكواكب الدريـة   ٢/٦١٥: ، وشرح التصريح  ٤/٣: شرح األشموني :  ينظر )٣(

  .٢٣٤: العرف
  .٤/٣٠١:  المساعد)٤(
 هو عالء الدين بن محمد بن القوشجي، وقيل اسمه علي بن محمد القوشجي، ولد فـي سـمرقند                   )٥(

تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران، وحاشـية       : هـ، من مصنفاته  ٨٧٩ي في اإلستانة سنة     وتوف
. على شرح السمرقندي على الرسالة العضدية، وحاشية على أوائل حواشي الكشاف للتفتـازاني             

، ومعجـم   ٥/٩: ، واألعـالم  ٤٩٥٨: ، والبدر الطـالع   ٩٧: الشقائق النعمانية : تنظر ترجمته في  
  .٧/٢٢٧: المؤلفين

  .٥١٥:  عنقود الزواهر)٦(
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   :المسألة الرابعة
، ٌةَدَرْفـُ مٌفِلـَ أُهُرِا آخـَمـ: ُرْوُصْقـَالم: (قال ابن الحاجب في المقصور والممـدود     

َالرحى، وَا، وَصَالعَك َ َالردَ، وِاءَسِالكَ، كٌةَزْمَ هِهْيِا فَهَدْعَ بـَانَا كَم: ُدْوُدْمَالم ١()ِاء(.  
أما على  : د من هذين الحدين سؤالين    واعلم أن على كلِّ واح    : (يقول اليزدي 

أن ذكر اإلفراد لغو؛ ألن اآلخر محال أن يكون حـرفين؛ إذ مـا              : فأحدهما: األول
قبله يصدق عليه أنَّه ما قبل اآلخر، وهو ال يكون اآلخر؛ الرتفاع القبلية والبعدية،              

اولصيرورة االثنين واحد .  
، أو الهمزة، أو كالهما، أو ال واحـد         أنَّه إما أن يراد باأللف األلف     : الثاني

وأما الثـاني فلخـروج     . والكل باطل، أما األول فالستحالة اجتماع األلفين      . منهما
وأما الثالث فألن المشترك ال يـستعمل       . )٢( كالقُرء هالمحدود كالعصا، ودخول غير   

ب اجتماع األلفين محـال بحـس     : فإن قلت . فظاهر: وأما الرابع . في كال مفهوميه  
مثل صحراء كانـت مقـصورة،      : الخارج؛ لكنَّه ممكن بحسب التقدير، فإنهم قالوا      

  . فزيدت ألف أخرى توسعة فقلبت همزة
، فـال مجـال     ا واحـد  الفظ اآلخر يأبى ذلك فيه؛ إذ ال يكون إال حرفً         : قلت
٣()اللتقدير أيض(.  

أمـا  و: (حد الممدود، فقال  : وبعد ذلك ذكر اليزدي ما على الحد الثاني، أي        
أن مثل الماء يدخل، وليس بمحدود باتفاق؛ إذ ألفه مبدلة عن           : فأحدهما: على الثاني 

  . أصل

                                                 

  .٦٨:  الشافية في علم التصريف)١(
، والدليل على ذلك ما ذكـره ركـن الـدين فـي     »أرالفَ« يبدو أن هذا اللفظ ليس هكذا، وإنما هو       )٢(

  ). دخل في حده الخَطَأ والفَرأايضأفإن التزم بأن الهمزة ألف (: ، إذ قال١/٥٥٦: شرحه
  .٥٦٢-١/٥٦١:  شرح الشافية لليزدي)٣(
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تدل على الظرفية، فيوهم تغاير الظـرف والمظـروف،         » في«أن  : الثاني
الماء في الكوز، وال تغاير ههنا، وذهل الشارحون عن هذا حيث استعملوه            : كقولك

  .)١()، فتنبهفي آخره همزة: في شروحهم، فقالوا
يتبين من هذين النصين أن اليزدي يعترض على ابن الحاجب في الحـدين             
اللذين ذكرهما؛ إذ إنَّه في حد المقصور قيد األلف بالمفردة، وهذا ال حاجة إليـه؛                
ألن هذا القيد يوهم أن يكون اآلخر على حرفين، وهذا محال، أو أن يكـون فـي                 

    الستحالة اجتماع األلفين في الطرف، أو أنـه أراد         ؛  ااآلخر ألفان، وهذا باطل أيض
، وهذا غير داخل في المحدود، هـذا مـا       )٢(الخَطَأ، والفَرأ : باأللف الهمزة من نحو   

اعترض به اليزدي على ابن الحاجب، ولم يكن ابن الحاجب أول من قيـد األلـف                
، )٥(، وابـن بابـشاذ    )٤(، وابـن جنـي    )٣(الرمـاني : بالمفردة، بل سبقه في ذلـك     

كل اسم وقعت في    : (، إذ عرف ابن جني المقصور بأنَّه      )٧(، وابن معطٍ  )٦(واألنباري
  .)٨()عصا، ورحى: آخره ألف مفردة، نحو

هو كل ما كان في آخره ألف مفـردة فـي           : (أما ابن بابشاذ فقد حده بقوله     
 فتكتـب علـى صـورة       ا ألن الهمزة تكون طرفً    ؛»في اللفظ «، وإنما قال    )٩()اللفظ
رشا، وخطا، وليس األمر كذلك؛ ألن االعتبـار بـاللفظ ال بـالخط،             : ف، نحو األل

                                                 

  .٢/٥٦٢:  شرح الشافية لليزدي)١(
: »فـرأ «، ولسان العرب ١/٦٢: »فرأ«الصحاح : ينظر. الحمار الوحشي، وقيل الفتي منها    :  الفرأ )٢(

١/١٢١.  
  .٧١: رسالة الحدود:  ينظر)٣(
  .١٦: اللمع في العربية:  ينظر)٤(
  .٢/٤٤٤: شرح المقدمة المحسبة:  ينظر)٥(
  .٤٢: أسرار العربية:  ينظر)٦(
  .١٥٩: الفصول الخمسون:  ينظر)٧(
  .١٦:  اللمع في العربية)٨(
  .٢/٤٤٤:  شرح المقدمة المحسبة)٩(
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، )٢(، والرضـي  )١(ابن الناظم : واليزدي مسبوق بهذا االعتراض، فقد سبقه في ذلك       
فبين . ، أما الجاربردي فقد حاول أن يدافع عن ابن الحاجب في هذا           )٣(وركن الدين 

ـ   ن في آخره في األصـل ألـف        صحراء؛ ألنه كا  : عن مثل » مفردة«أنه احترز ب
زيدت ألف أخرى لتكثير أبنية التأنيث، ثم قلبت الثانية همزة فيصدق أن في آخـره              

الفتى، والعصا؛ إذ لو نظر إلى أصلهما لـم         : وهو مردود بنحو  . )٤(ألفا في األصل  
  .)٥(يجعلهما مقصورين

: وقد اعترض الغزي على ما اعترض به اليزدي على ابن الحاجب، فقـال            
، )٧( فيه رد لقول الشارح    ،»لكن ليست بمفردة إذ قبل األلف ألف أخرى       «: )٦(قوله(

ـ            ووجـه الـرد أن   ،)٨(ناإن ذكر اإلفراد لغو؛ ألن اآلخر محال أن يكون فيه حرف
ليست بمصاحبة أللـف سـابقة      : معنى كونها مفردة انفرادها عن أخرى قبلها، أي       

بلها أخرى، وإن لم يكـن تلـك        عليها كما في الممدود، فإنَّه يصدق أن آخره ألف ق         
  اأخرى، ولقوله أيض :        ه أيـضاجتماع ألفين محال ووجـه رد اجتماعهمـا    اإن أن 

تقديري كما قرره وال مانع منه وقوله حينئٍذ لفظ اآلخر يأبى ذلك فال مجال للتقدير               
وما قاله الغزي فيه تكلف واضح)٩() مبني على ما فهمه وتقدم سقوطهاأيض ،.  

                                                 

  .١١٣: بغية الطالب:  ينظر)١(
  .٢/٣٢٥: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٢(
  .١/٥٦٦: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٣(
  .١٨٩: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٤(
  .٢/٣٢٥: فية للرضيشرح الشا:  ينظر)٥(
  .١٨٩: شافيةلل هشرح:  ينظر،قول الجاربردي:  أي)٦(
  .٥٦٢-١/٥٦١: لشافيةل ه شرح: ينظر، المقصود به هو اليزدي)٧(
  .، وهو تحريف»حرفين«: في األصل )٨(
  .١٨٩: الجاربرديشرح  حاشية الغزي على )٩(
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ه اليزدي من أن ابن الحاجب لو أراد باأللف الهمزة لخرج المحدود            وما ذكر 
أن الفَرأ ليس بمقصور؛ ألن آخره همزة ال ألف         : كالعصا، ودخل غيره كالفَرأ، أي    

، يعدون هذا ونحوه    )٤(، وغيرهم )٣(، ونفطويه )٢(، وابن السكيت  )١(وقد وجدت الفراء  
  .من المهموز المقصور

الكتب النحوية والصرفية وجدت أن عباراتهم في       ومن خالل اطالعي على     
، يقـول   )٦( منقـوص  -اأيـض –، ويقال للمقـصور     )٥(تعريف المقصور قد تنوعت   

فالمنقوص كل حرف من بنات الياء والواو وقعـت يـاؤه أو واوه بعـد               : (سيبويه
حرف مفتوح، وإنما نقصانه أن تبدل األلف مكان الياء والواو، فال يدخلها نـصب              

فنالحظ أن سيبويه استعمل لفظـة المنقـوص، بـدالً مـن            . )٧() وال جر  وال رفع 
  .المقصور

كل اسم كانت في آخره ألف لفٍظ زائدة كانت أو          : ( بقوله )٨(وعرفه ابن والد  
  .)٩() كان ذلك االسم أو غير منصرفاأصلية منصرفً

                                                 

  .٥١، ٤٧: المقصور والممدود:  ينظر)١(
  .١٠٧، ١٠٤: المصدر نفسه:  ينظر)٢(
  .٢٨: المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  .١/١٢١: »فرأ«، ولسان العرب ٣٤٥: »فرأ«، وتاج العروس ٨/٢٨٢: العين:  ينظر)٤(
  .٢/٦٠٨: ، والتبصرة والتذكرة٣/٢٨٣: ، والجمل في النحو للزجاجي٣/٧٩: المقتضب:  ينظر)٥(
: ، والمخـصص  ١/٣: الد، والمقصور والممـدود البـن و      ٧: المقصور والممدود للفراء  :  ينظر )٦(

٤/٤٢١.  
  .٣/٥٣٦:  الكتاب)٧(
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد النحوي التميمي المصري، المتـوفى        :  ابن والد  )٨(

: ، وتاريخ العلماء النحـويين    ٢١٩: طبقات النحويين واللغويين  : تنظر ترجمته في  . هـ٣٣٢سنة  
  .١/١٣٤: ة، وإنباه الروا١/٤٦٠: ، ومعجم األدباء٣٧

  .٢/١٣٥:  المقصور والممدود)٩(
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ـ         (إن  : وقال أبو علي الفارسي    ، االمقصور من األسماء ما كـان آخـره ألفً
  .)١()منقلبة عن ياء أو واو أو مزيدة للتأنيث أو لإللحاقوكانت 

             المقصور ال يخرج عـن كونـه اسـم وفـي  ايفهم من هذه النصوص أن ،
  .المعرب، وفي آخره ألف

االسم المبني،  : وعندي أن تعريف ابن الحاجب لم يكن كذلك، فإنه يدخل فيه          
إلى، وحتى؛ ألنّه لم    : غزا، ويخشى، والحرف، نحو   : متى، وإذا، والفعل نحو   : نحو

  .)٢()ما آخره ألف مفردة: (يبين ماهية المقصور، وإنما قال
إن خير تعريف للمقصور هو تعريف ابن مالك، فهو جامع          : ويمكن أن يقال  

فـالمتمكن  . )٣()هو االسم المتمكن الذي آخره ألف الزمـة       : (عرفه بقوله فقد  مانع،  
ـ   ج المثنى المرفوع، واألسماء الـستة      ، واللزوم يخر  االسمية» ما«يخرج المبني ك

  .المنصوبة، فإن ألفها ال تلزم في اإلعراب كله
  : من جهتينوأما حد الممدود فقد اعترض عليه اليزدي كذلك 

: أنَّه يدخل في تعريفه ما آخره همزة بعد ألف، بدل عن أصل، نحو            : األول
أن هذا لـيس بمحـدود      ، والهاء همزة، مع     ا، قلبت الواو ألفً   )٤(»هوم«أصله  » ماء«

، وأبـا   )٧(، وابـن والد   )٦(، ونفطويه )٥(باتفاق، وفي دعوى االتفاق نظر؛ ألن الفراء      

                                                 

  .٢٨٥:  التكملة)١(
  .٦٨:  الشافية في علم التصريف)٢(
  . ١/٢١٥:  شرح الكافية الشافية)٣(
أمواه وتصغيره على مويه، وهمزته بدل من هاء والـواو          :  ألفه مبدلة من واو بدليل تكسيره على       )٤(

: »مـوه «، ومقاييس اللغة    ٦/٢٢٥٠: »موه«صحاح  ال: ينظر.  لتحركها وانفتاح ما قبلها    اقلبت ألفً 
  .١٣/٥٤٣: »موه«، ولسان العرب ٥/٢٨٦

  .٩٤: المقصور والممدود:  ينظر)٥(
  .٣٤: المقصور والممدود:  ينظر)٦(
  .٢/١١٩، ٧٠، ١/٤٨: المقصور والممدود:  ينظر)٧(
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، يعدون هذا ونحوه من الممدود، قـال        )٣(، وابن يعيش  )٢(، وابن سيده  )١(علي القالي 
مـاء،  : وعند ابن يعيش أن نحـو    . )٤()ومن الممدود الماءُ، والشَّاء، والداء    : (الفراء

شاء، أسماء ممدودة، وإن لم تكن األلف التي قبل الهمزة زائـدة، إذ إن الـشرط                و
  .)٥(عنده هو وقوع الهمزة بعد مطلق األلف

مـاء،  : واألسماء التي آخرها همزة قبلها ألف بدل من أصل قليلـة، نحـو            
، وإطالق مصطلح الممدود عليها إما من بـاب         )٩(، وآء )٨(، وراء )٧(، وداء )٦(وشاء

ماٌل ممدود، وحبٌل ممدود،    : ، وإما من باب اإلطالق اللغوي، كقول العرب       التسامح
ودهر ممدود، ال على الجهة التي اصطلح عليها علماء العربية من التـسمية فـي               

  .صناعتهم

                                                 

  .٣٠١: المقصور والممدود:  ينظر)١(
  .٥/١٧، ٤/٤٢٢: المخصص:  ينظر)٢(
  .٦/٣٨: شرح المفصل:  ينظر)٣(
  .٩٤:  المقصور والممدود)٤(
  .٦/٣٨: شرح المفصل:  ينظر)٥(
ـ «، وعنـد السجـستاني      »ووشَ«أو  » يوشَ« شاء، جمع شاة، أصله عند سيبويه        )٦( :  ينظـر  .»هوشَ

  .٥٥٤، ٢/٥٥٠: الشيرازيات، والمسائل ١٥٥: ، والمذكر والمؤنث للسجستاني٣/٤٦٠ :الكتاب
: »دوأ«، والصحاح   ٣٩: المسائل الحلبيات : ينظر. وهو اسم جامع لكل مرض    » دوأ«أصله  :  داء )٧(

  .١/٧٩: »دوأ«، ولسان العرب ١/٥١
، والـصحاح   ٨/٣١٣: العين:  ينظر .»اءةر«وهو ضرب من الشجر واحدته      » روأ«أصله  :  راء )٨(

  .١/٢٥٥: »روأ«، وتاج العروس ١/٩٠: »روأ«، ولسان العرب ١/٥٤: »روأ«
، ولسان  ١/٢٥٠: جمهرة اللغة : ينظر. »آءة«وهو ضرب من الشجر واحدته      » أوأ«: هاأصل:  آء )٩(

  .١/١٣٤: »أوأ«، وتاج العروس ١/٢٤: »أوأ«العرب 
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ولَعلَّ أول من أشار إلى أن هذه األسماء ال تسمى ممدودة هو أبـو علـي                
ـ      )١(الفارسي ، )٤(، والجـاربردي  )٣(، وركـن الـدين    )٢(اظم، كما أشار إليه ابن الن

  .)٥(والسيوطي
تـدل علـى    » فـي « إن   إذ» فيـه «أن ابن الحاجب قد ألبس بقوله       : الثاني

الماء في الكوز، ولكن قوله في      : الظرفية، فيوهم تغاير الظرف والمظروف، كقولك     
ـ        )٦(»ما كان بعدها فيه همزة    «: الحد ديد؛ إذ إن   ، ال تغاير ههنا، وما قاله اليزدي س

  . حد الممدود لم يدل داللة واضحة على أن آخر االسم همزة، وإنما ألف فيه همزة
 بديالً لما قاله ابـن الحاجـب،        اوقد ذكر اليزدي قبل هذا االعتراض تعريفً      

ووصفه بأنَّه أظهر، وهو كذلك؛ ألنه يسلم من الهنات اللفظية، وشامل للمـراد، إذ              
  .)٧() همزة قبلها ألف زائدة، كان أظهرما آخره: ولو قال: (قال

، )٩(، والرضـي  )٨(واليزدي مسبوق بهذا االعتراض، فقد سبقه ابن النـاظم        
بعـد  : ، أي »بعدها فيـه  «: قوله: (، قال الرضي  )١١(، والجاربردي )١٠(وركن الدين 

األلف في اآلخر، فتخلو الصلة عن العائد إلى الموصول، وإن قلنا إن الضمير في              
الممدود ما كـان    : جاٍء وجائيٍة، واألولى أن يقال    : ، فسد الحد، بنحو   »ما«لـ» فيه«

                                                 

  . لم أعثر على هذا القول في مصنفاته، ولعله في كتاب لم يصل إلينا بعد)١(
  .١١٤: بغية الطالب:  ينظر)٢(
  .١/٥٦٧: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٣(
  .١٩٠: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٤(
  .٢/٢٦٨: ، والنكت٣/٣٤٧: الهمع:  ينظر)٥(
  .٦٨:  الشافية في علم التصريف)٦(
  .١/٥٦١:  شرح الشافية لليزدي)٧(
  .١١٤، ١١٣: بغية الطالب:  ينظر)٨(
  .٢/٣٢٥: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٩(
  .١/٥٦٧: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)١٠(
  .١٩٠: شرح الشافية للجاربردي: نظر ي)١١(
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ماء، وشاء، ال يسمى فـي االصـطالح        : آخره همزة بعد األلف الزائدة؛ ألن نحو      
١()اممدود(.  

فألنَّه ليس آخر   : أما أوالً : بل يشكل : (أما اعتراض ركن الدين، فتمثل بقوله     
فألنَّه يدخل في تعريفه ما     : اوأما ثاني . )٢(همزةالممدود ألف بعدها همزة، بل آخره       

موه، وروي مـن    : ماء، وراء، أصلهما  : آخره همزة بعد ألف بدل عن أصل، نحو       
 مع أنَّـه ال يـسمى       ،ي همزة ا وياء ر  ،، وهاء ماء  ارويتُ الحديث، قلبت الواو ألفً    

٣()اممدود(.  
الممدود : فلو قيل : (ال يراه أولى من تعريف ابن الحاجب، فق       اثم ذكر تعريفً  

  .)٤()ما في آخره همزة بعد ألف زائدة كان أولى
       امن هذين النصين نالحظ أنهما قد تركا أثر في اعتراض اليـزدي     ا واضح 

  . في معالجة المسألةوإن كان هناك فرقٌ
ولم يقتصر االعتراض على هؤالء فقط، بل اعترض عليه كذلك ابن هشام            

  .)٦(، ونقره كار)٥(األنصاري
والمالحظ كذلك أن اليزدي اعترض على حد المقصور والممدود جملة، إذ           

  . )٧()المتمكن وال داللة لها عليه» ما«وعلى الحدين كليهما أن المراد بقوله : (قال

                                                 

  .٢/٣٢٥:  شرح الشافية للرضي)١(
، وشرح  ١٩٠: شرح الشافية للجاربردي  : ينظر.  واليزدي ، هذا كالم مردود، فقد رده الجاربردي      )٢(

  .١/٥٦١: ليزديلالشافية 
  .١/٥٦٧:  شرح الشافية لركن الدين)٣(
  .١/٥٦٧:  المصدر نفسه)٤(
؛ ألن كتابه على الشافية مفقود، وقد نقل السيوطي عنه عدة نقـول،             ٢٦٨-٢/٢٦٧: النكت:  ينظر )٥(

  .ومنها هذا االعتراض
  .١٣٤: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٦(
  .١/٥٦٢:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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وهذا كالم صحيح؛ إذ إن تعريف ابن الحاجب يخلو من بعـض عناصـر              
ـ   : التعريف الجامعة المانعة، وهي    وع الهمـزة بعـد األلـف       االسم، والتمكن، ووق

مـاء،  : الزائدة، فإنَّه يدخل في تعريفه كل ما كان آخره همزة قبلها ألف، من نحو             
وهلم ،وهؤالء، والالء، وجاٍء، ويشاءا جر.  

RM@@émbša�ÇaÀáØ¨a@@ @

  : المسألة األولى
َان غَ كْنِإَو: (قال ابن الحاجب في مضارع غير الثالثي المجرد        َ كـسرَكِلَ ذَرْيـَ ِ ُ 

َاء زَ تِيهِاضَ مُلوَ أْنُكَ يْمَا لَ، مِرِ اآلخَلْبَا قـَم َة، نَدِائً َتـعلم و: وْحً َ  َ َتجاهـل، فـَ َ َ َ  ْمَ لـْوَ، أُريــَغُال يـَ
َررة، نَكُ مُالم الِنُكَت ًَ َاحمر، واحمار، فـ: وْح  َ َْ ْ١()ُمَغْدُت(.  

ة الثانيـة   ، هذه هـي الـصور     )٢(»...أو تكن الالم  «: وقوله: (يقول اليزدي 
إذا كانت الالم مكررة فال يكـسر،       : نقول. المستثناة من الحكم بكسر ما قبل اآلخر      

. يشَاقُّ، ويحمـر، ويـشْهاب    : يدغم ما قبل اآلخر في اآلخر، تقول      : بل يدغم، أي  
  . يشَاِققُ، ويحمِرر، ويشْهاِبب، فأدغمت القتضاء المقتضي ذلك: وكان األصل

   بيانه أنّه إما أن يـراد بهـذا        . هذا الحكم غير سديد؛ لعدم شموله     واعلم أن
  . الحكم الوجوب، أو الجواز، وكالهما باطالن

  : فألنه إن أريد به الوجوب لزم محذوران: أما األول
. الَم يحمِرر، ولَم يـشْهاِبب، جـائز      : أال يكون فك اإلدغام في مثل     : أحدهما

  .  عليهاقًوهو باطل؛ لكون الجواز متف

                                                 

وح الـشافية باليـاء     في بعض شـر   » فتدغم«، وقد وردت لفظة     ٢٤:  الشافية في علم التصريف    )١(
  .١/٢٨٤: ، وشرح الشافية لركن الدين١/١٣٩: فية للرضيشرح الشا: ينظر. »فيدغم«

من هذه العبارة، ويبدو أنه اعتمد على نسخة من نسخ الشافية لم تكـن فيهـا                » لم« حذف اليزدي    )٢(
، إذ اعتمد في تحقيقه للشافية علـى        عثمانال، وهذا ما أشار إليه محقق الشافية الدكتور حسن          »مل«

  ).٣( الهامش رقم ٢٤: الشافية في علم التصريف: ينظر. »لم«ثالث نسخ، اثنتان منها من دون 
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. يحمِررن، ويحمـاِررن  : أن يجب فيما هو ممتنع فيه، وهو كقولك       : والثاني
  . وفساد اجتماع الوجوب واالمتناع ظاهر

يحمـر،  : فألنّه إن أريد الجواز لزم أن يكون اإلدغام في مثل         : وأما الثاني 
 جائز ارمحالجواز يستلزم تساوي ال       اوي طـرفين، وال جـائز أن      ، وليس كذلك؛ ألن

  ويظهر، وأيض قوله ايفك  :» غَفال ييفيكـون      » ر ،وجـوبي ـ فَ«حكم  اأيـض » مغَدتُ
١()، لوقوعه عقيبه، وكون سياق الكالم داالً على ذلكاوجوبي(.  

؛ ليـشمل   اأو يكن اآلخر مكـرر    : (ومن ثَم رأى أن الصواب كان أن يقول       
والقبـيالن  .  ليس فيه الم مكررة؛ بل فيه التضعيف       يشاقّ، وقد أشرنا إليه، إذ    : مثل

  .)٢()في هذا الحكم ِسيان
ولم يكن اليزدي أول من اعترض على ابن الحاجب، بل سبقه الرضي فـي         

     اعتراضه كان مغاير ا ذهب إليه اليزدي، إذ قال      اذلك، بيد أنأو لـم   «: قوله: ( عم
ـ : الم مدغمة؛ ألن نحو   أو تكن ال  : ، كان أولى أن يقول    »تكن الالم مكررة   يسِكنْحك 

  .)٣()مكرر الالم ولم يدغم
وما قاله الرضي ليس بأولى مما قاله ابن الحاجب، بل العبارتان مـشتملتان             

اسـحنْكَك يـسحنِْكك، وجلْبـب      : على قصور، فكما أن عبارة المتن ال تشمل نحو        
 يجوز فيهما اإلدغام؛ ألن الكاف      يجلِْبب، فالالم في هاتين الكلمتين مكررة، ولكن ال       

ـ «كررت إللحاقه ببناء    » ببلْج«والباء الثانية في    » ككَنْحاس«الثانية في    احنْرجم «
، فلو أدغم لزال اإللحاق، وبطلت الموازنة، فينتقض الغرض المطلـوب         »جرحد«و

يعاز، وماد  عاز  : ، وكذلك عبارته التي اختارها ال تشمل نحو       )٤(من تكرير الحرف  

                                                 

  .٢٥٦، ١/٢٥٥:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/٢٥٦:  المصدر نفسه)٢(
  .١/١٤٠:  شرح الشافية للرضي)٣(
  .٤٥٣، ٩٠، ٦٤: شرح الملوكي البن يعيش:  ينظر)٤(
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، وليست مكررة الـالم وال      »لاعفَ«يماد، وشَاقَّ يشَاقُّ، ألن هذه الكلمات على زنة         
  .)١(الالم فيها مدغمة بل هي مدغم فيها

احمر واحمار، ال   : المدغم، نحو : ويبدو أن ما استثناه ابن الحاجب هنا، أي       
 فُأدغم الجتماع المثلين، فـذهب  اصل مكسور حاجة إلى استثنائه؛ إذ إنّه كان في األ       

، )٢(وهذا ما أشار إليه بعض شراح الشافية كنقره كار، وابن الغياث          . الكسر لإلدغام 
؛ ألن ما   »أو لم تكن الالم مكررة    «: واعلم أنّه ال حاجة إلى قوله     : (إذ قال نقره كار   

حمـار فـي األصـل    ؛ ألن يحمـر وي   ا مكسور أيض  )٣(قبل اآلخر في هذين البابين    
ِررمحأسكن الراء األولى منهما وأدغمت في الثانية، بـدليل ظهـور            : ي ،اِررمحوي

: الكسرة في المضارع منهما، إذ اتصل به الـضمير المرفـوع المتحـرك، نحـو          
ناِررمحوي نِررمح٤(...)ي(.  

 اثنائه نظـر  فيصح ترك است  : (ن أنّه يصح استثناؤه وتركه فيقول     بيوالغزي  
        للحال، لكن عبارته    الألصل وهو التحقيق، ويصح استثناؤه كما فعل المصنف نظر 

  .)٥()يشاقُّ؛ ألنّه ليس مكرر الالم: ال تشمل نحو
، وقد حاول ابن الغياث     )٦(من الساكناني أيضا   ا هذه المسألة اعتراض   القتو

     ويمكن توجيه كالمه   (:  لما قاله ابن الحاجب، فقال     ابعد أن اعترض أن يجد مخرج
 يقتضي إدغام األول فـي الثـاني، كمـا          اأو تكن الالم مكررة تكرير    : بأن مراده 

احمر واحمار على سبيل التقييـد، أو    : احمر واحمار، فيؤخذ نحو   : يقتضيه في نحو  
                                                 

  ).١ (، الهامش رقم١/١٤٠: حاشية المحققين على شرح الشافية للرضي:  ينظر)١(
ولو ترك استثناء المدغم لكان أولى؛ ألنه في الحقيقة مكـسور            (١/٨٦:  جاء في المناهل الصافية    )٢(

  ).ما قبل اآلخر، وإنما ذهبت الكسرة لإلدغام
: افْعلَّ، وافْعالَّ، وفي الباب الرباعي المزيد فيـه، نحـو         : في الباب الثالثي المزيد فيه، نحو     :  أي )٣(

  .٣٧: الشافية لنقره كارشرح : افعلَّل، ينظر
  .٣٨، ٣٧:  المصدر نفسه)٤(
  . ٥٩:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٥(
  ).٢٦لوحة : (الكافية في شرح الشافية:  ينظر)٦(
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ه بأن معناه أن الالم إذا كانت مكررة لم يجب كسر ما قبل اآلخر، بل يفصل فيه بأنّ                
    أدغم، وإال كسر األول، ويكـون معنـى قولـه          اإن كان مقتضى اإلدغام موجود  :

أنها حينئذ يمكن إدغامها، وذلك حيث يرتفـع المـانع، أو بـأن معنـى               : »فتدغم«
  .)١()بحيث تدغم: »فتدغم«

وما أجاب به ابن الغياث ليس ببعيد عن الصواب، ولكن كان ينبغي علـى              
شَاقَّ  يشاقُّ، فإنّـه     : المضاعف غير المجزوم نحو   ابن الحاجب أن يستثني الثالثي      

  .يمتنع فيه كسر ما قبل آخره لوجوب اإلدغام
  : المسألة الثانية

         َفْذَوا الحـُمـَزَالتـَو: (قال ابن الحاجب في مصدر الثالثي المزيـد والربـاعي 
ٍتـعزية، وإجازة، واستجازة: ِوْحَي نِ فَضْيِوْعالتـَو ٍَ ََ ِ ْ َ َِ ٍ ِ ْ َ()٢(.  

  : إلى آخره نظرين» والتزموا الحذف«: في قولهاعلم أن : (ليزدييقول ا
أن الحكم بالتزامهم الحذف والتعويض في تَعِزيٍة واسِتجازٍة مـسلّم،   : أحدهما

تَعِزي واسِتجاز، ولكن الحكم بالتزامهم التعويض فـي  : بمعنى أنّه ال يجوز أن يقال 
َأريتُـه ِإراء،   : التعويض في مصدر َأفْعَل، تقول    ِإجازٍة غير مسلّم؛ ألنّه يجوز ترك       

يحمل المذكور على الشاذ، فال يـسوغ       : فإن قلت . )٣(��K���J :قال اهللا تعالى  
الحمل على السائغ أولى، كيال يلزم ورود القرآن علـى اللغـة            : قلت. القياس عليه 

 االنادرة، وأيض          ،خَالفُ النصالنحاة على جواز تركه فال ي وعلى هذا ذهـب     نص
 ا إلى أن جواز ترك التعويض مشروط باإلضافة ليكون المضاف إليه ساد           )٤(الفراء

                                                 

  .١/٨٥:  المناهل الصافية)١(
  .٢٧:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٣٧من اآلية : ، سورة النور٧٣من اآلية :  سورة األنبياء)٣(
  .٢/٢٥٤: معاني القرآن للفراء: ر ينظ)٤(
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َأريتُه ِإراء، كمـا ذكرنـا      : وقولهم.  ثابت ا الجواز مطلقً  )١(مسد التاء، وعند سيبويه   
  .)٢()يقوي األصح

َأكْـرم  : لـك األصل في مصدر َأجاز ِإجواز؛ ألنّه من َأجاز يِجيز، فهو كقو          
 امِإكْر كِْرمبقلبها ألفً         ي وا المصدر حمالً على     أعلّ اا إال أنّه لما اعتلت العين من أجاز

الفعل بنقل حركة العين إلى ما قبلها فاجتمع ساكنان العين واأللف، فحذفت العـين              
   ازضوا من المحـذوف تـاء التأنيـث، فـصار           . اللتقاء الساكنين، فبقي ِإجثم عو

از٣(ةِإج(.  
ـ  الما اعتلت العين من أجاز بقلبها ألفً      : وهناك طريق آخر   وا المـصدر    أعلّ

 لتحركها في األصـل   احمالً على الفعل بنقل حركتها إلى ما قبلها ثم قلبت العين ألفً           
 اللتقـاء   )٤(همااحـد إوانفتاح ما قبلها اآلن وكانت األلف بعدها سـاكنة فحـذفت            

  .)٥(ِإجازة: ء التأنيث، فقالواثم عوض من المحذوف تا. الساكنين
َأراه ِإراء، وَأجـاب    : ا كقولهم َأجاز ِإجاز : ويجوز ترك التعويض فيه، فتقول    

ابوذلك قولك : (ا، وهذا ما أشار إليه سيبويه، إذ قال       ِإج :      نْتُهـتَعـةً، واسِإقَام تُـهَأقَم
قـال  . وض وتركت الحروف على األصل    اسِتعانَةً، وَأريتُه ِإراءةً، وإن شئت لم تع      

: وقـــالوا. )٦(��M���L�����K���J��I��H��G������F��E��D��C��B: اهللا تعـــالى

                                                 

  .٤/٨٣: الكتاب:  ينظر)١(
  .٢٧٥، ١/٢٧٤:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .١/٢٧٤:  المصدر نفسه: ينظر)٣(
بحـذف ألـف المـصدر      » لـةٍ عفَِإ«األجوف مصدره علـى     » َلعفَْأ« مذهب الخليل وسيبويه أن      )٤(

. بحذف العين » إفالة« مصدره على    أنواألخفش  والتعويض عنها بتاء في آخره، ومذهب الفراء        
، ٦/٥٨: ، وشرح المفصل البـن يعـيش      ٢/٢٥٤: ، ومعاني القرآن للفراء   ٤/٨٣: الكتاب: ينظر

  .٢/٤٩٠: والممتع
  .٤/٣١٥: المخصص:  ينظر)٥(
  .٣٧من اآلية :  سورة النور)٦(
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 ارتَ اخِْتيمثـل    : وقالوا. ا، فلم يلحقوه الهاء ألنهم أتموه     اخْتَر ،اءِإر تُـهيَأر :  تُـهَأقَم
من كالم العرب أن يحذفوا وال يعوضواِإقَام ١()ا؛ ألن(.  

 وغيـر   الى لنا من هذا النص أن سيبويه لم يفصل بين ما كان مـضافً             يتج
    ِإقَام والزمخشري في   )٢(وقد تبعه على ذلك ابن السراج     . امضاف، فهو يجيز َأقَام ،

����J: قال اهللا تعالى  . ويجوز ترك التعويض في َأفْعل دون فَعلَ      : (المفصل، إذ قال  

K� وتقول ، : اءِإر تُهيو )٣()َأر ،     قوله فـي الفـائق     اقد رأيت ما يؤكد ذلك أيض  :
 )٤(رَأيتُـه : وأوجه منه أن يكون اِإلماقُ مصدر َأماقَ، على ترك التعويض كقولهم          (

  .)٥() وهو َأفْعل من الموق بمعنى الحمق��K���J: ِإراء، وكقوله تعالى
ـ  نحو اآلية التي مر ذكرهـا    اأما الفراء، فيجيز حذفها فيما كان مضافً       ، ا آنفً

 فإن المصدر من    ،��K���J: وأما قوله : (فكأن اإلضافة عوض من التاء، فقال     
ِإقَامـةً  : َأقَمتَ وَأجرتَ وَأجبتَ، يقال فيه كله     : َأفْعلت كقيلك : ذوات الثالثة، إذا قلت   

وإنَّما أدخلت ألن الحرف قـد سـقطت منـه      . وِإجارةً، وِإجابةً، ال يسقط منه الهاء     
ا فلما سكنت الواو وبعـدها ألـف        ا وِإجواب َأقَمتُه ِإقْوام : ، كان ينبغي أن يقال    العين

وإنما ... فجعلوا فيه الهاء كأنَّها تكثير للحرف     . اِإلفْعال فسكنتا سقطت األولى منهما    
الخافض وما  : ؛ إلضافتهم إياه، وقالوا   ��K���J: استجيز سقوط الهاء من قوله    

  .)٦()فلذلك أسقطوها في اإلضافة. حدخفض بمنزلة الحرف الوا

                                                 

  .٤/٨٣:  الكتاب)١(
  .٣/١٣٢: األصول في النحو:  ينظر)٢(
  .١٩٢:  المفصل)٣(
  .»أرى« لي أن هذه اللفظة محرفة، والصواب أريته؛ ألن إراء مصدر  يبدو)٤(
  .٢/٢٨١:  الفائق في غريب الحديث)٥(
  .٢/٢٥٤:  معاني القرآن للفراء)٦(
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 من علماء العربيـة، ومـنهم ابـن الحاجـب،           جمعوقد أيده في قوله هذا      
وإنما يكون ترك التعويض عنـد      : (والرضي، قال ابن الحاجب في شرح المفصل      

    َأ«، وأما   اوجود اإلضافة، كأنّهم جعلوها عوضرتُيإِ ه رفـشاذٌّ غيـر معمـول      » اء
  .)١()عليه

وخص الفراء ذلك : (رضي فقد رأى أن رأي الفراء هو األولى، إذ قال    أما ال 
     السماع لـم         ابحال اإلضافة؛ ليكون المضاف إليه قائم مقام الهاء، وهو أولى؛ ألن 

  .)٢()يثبت إال مع اإلضافة
 والرضي فيه نظر؛ ألن سيبويه لم يذكر أن         وعندي أن ما قاله ابن الحاجب     

 ،)٣()من كالم العرب أن يحذفوا وال يعوضوا      ( بل صرح بأن      شاذ، َأريتُه ِإراء : نحو
 هذا االدعاء، أما ما ذكره الرضي فقد ثبت السماع بغير اإلضافة ومـن              مافأنى له 

  . حفظ حجة على من لم يحفظ
من خالل هذه النصوص يتضح لنا أن ما قاله ابن الحاجـب مـن التـزام                

. جائز» ةامقَِإ«ك التعويض في نحو     الحذف والتعويض، ليس بشيء؛ وذلك ألن تر      
ويمكن الجواب عنه بأن ابن الحاجب يرى أن اإلضافة نابت مناب التعويض فهـي              
تقوم مقام التاء وهي الزمة  لمصدر َأفْعَل األجوف فهو يرى مذهب الفـراء، وال               

  .يمكن إلزامه بمذهب ال يراه
 تَعِزيـٍة،   :والتزموا الحـذف والتعـويض فـي نحـو        : وعندي أنّه لو قال   

ٍة، وغالبازِتجٍة، لكان أولى وأحسن:  في نحواواسازِإج.  

                                                 

  .٣٧١:  اإليضاح في شرح المفصل)١(
  .١/١٦٥:  شرح الشافية للرضي)٢(
  .٤/٨٣: الكتاب )٣(
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أن الحذف والتعـويض    : والثاني: (أما النظر الثاني، فقد ذكره اليزدي بقوله      
في تَعِزية مبنيان على فرض كونها تفعيالً، وال حاجة إلى هذا الفـرض، إذ هـو                

 الجـدير أن  نم الحذف والتعويض، فإذاألصل عد: مستَدٍع لما األصل عدمه، أعني    
  .)١()إنها تَفِْعلَةٌ؛ لئال يلزم شيء منهما: يقال

    ظاهر كالمه يدل علـى االلتـزام         اوهذا وارد على الزمخشري أيض ؛ ألن
وقالوا فيما اعتلت عينه من َأفْعل واعتلت المه من فَعـل ِإجـازة             : (؛ إذ قال  امطلقً

  ِلية وتَسِزييريـد  . )٢()ة معوضين التاء من العـين والـالم الـساقطتين         وِإطَاقَة وتَع
 مـن   االالم، ودخلت التاء عوض   » ةيِزعتَ«الزمخشري بقوله هذا أن المحذوف من       

على حين أن ابن السراج في األصول لم يحدد الحرف الساقط مـن             . )٣(المحذوف
الزاي المشددة، ومن    من   اي، فحذفت زاي  تَعز: الكلمة، إذ رأى أن األصل في تَعِزية      

  .)٤(المعلوم أن المشدد حرفان
يقْضى منه العجب أن ابن الحاجب اعترض علـى الزمخـشري           ال  والذي  

إن تَعِزيةً تَفِْعلَـةٌ؛ ألن فَعـَل       : والوجه أن يقال  : (بقوله هذا، وارتكبه ههنا، إذ قال     
       ٌل وإما تَفِْعلَةٌ، وإذا استثقل تَفِْعيةٌ علـى أنـه         قياسه إما تَفِْعيِزيَل تَعمحٌل فالوجه أن ي

تَفِْعلَةٌ، وال حاجة إلى أن يحمل على التَّفِْعيِل، ثُم حذفت الالم، ثُـم عـوض، فإنَّـه                 
  .)٥()تعسف من غير حاجة

                                                 

  .١/٢٧٥:  شرح الشافية لليزدي)١(
  . ١٩٢:  المفصل)٢(
  .٦/٥٨: شرح المفصل البن يعيش:  ينظر)٣(
  .٣/١٣٢: األصول في النحو:  ينظر)٤(
  .٣٧١:  اإليضاح في شرح المفصل)٥(
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واليزدي غير مسبوق باعتراضه هذا من شراح الشافية الذين سبقوه، وقـد            
  .)٢( والفتني)١(نظامال: تبعه على النظر الثاني من الشراح

  : المسألة الثالثة
َل الكـْصـَاألَو: (قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين      َر فـْسُ ٍض، ِارَعـِلَ فَفِلـْوُ خْنِإُ

ْمذَ، وِعْمَ الجِمْيِي مِ فم الضِبْوُجُوَك ُ()٣(.  
فأما موجب الخالف في الضم، فمن ذلك وجوب الضم فـي           : (يقول اليزدي 
 إذا لم تقـع     ا، وإنما يكون واجب   )٤(����¡��¢���£�الى  ميم الجمع، كقوله تع   

؛ »علَـيِهم اهللاُ «، و)٥(�«��¼��½�: الميم بعد هاء مكسورة، كقوله تعـالى    
                ،ال يلتفت إلى اإلتبـاع ويـضم نألن الكسر في هذا النحو أقعد لإلتباع، ومنهم م

لقراءة التي تلحق   وأما اإليجاب فألن الواو تظهر في ا      . )٦(ومنهم من يضمهما جميعا   
. عليكُمو، فدلَّ أن األصل الضم، فاإليجاب إلجراء األصل على موضـعه          : كقولك

  ذْ في قولك     اومن ذلك أيضنْذُ بالضم، فعند        :  ضم ذال مأصلها م ذُ اليوم؛ وذلك ألنم
  نظــر؛ » مــيم الجمــع«وفــي قولــه . )٧(تحريــك الحركــة األصــلية أولــى

                                                 

  .٧٣: شرح الشافية للنظام:  ينظر)١(
  .٥١: كفاية المفرطين:  ينظر)٢(
  .٥٨:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .٩٢من اآلية :  سورة يوسف)٤(
  .٩٣ من اآلية:  سورة البقرة)٥(
، ١٠٩: كتاب السبعة في القراءات   : ينظر.  وهو حمزة والكسائي فقد كانا يضمان الهاء والميم معا         )٦(

  .٤١: ، والعنوان في القراءات السبع٨٢: ، وحجة القراءات١/٥٨: والحجة للقراء السبعة
: اإلعـراب سر صـناعة    : ينظر. مِذ اليوم، ومِذ الليلة، بكسر الذال على األصل       :  حكى اللحياني  )٧(

  .٣/١٣٢: ، وشرح المفصل البن يعيش٢/٢١٢
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 بعدم وقوع الميم بعـد الهـاء المكـسورة،          اطًلما عرفت من كون الوجوب مشرو     
  .)١()فاإلطالق غير سديد

اعتراض اليزدي هنا على ابن الحاجب يتعلق بحكم ميم الجمع، وميم الجمع            
ال يخلو من أن يكون بعدها متحرك أو ساكن، وال كالم في األول لعدم تعلقه بهـذا                 

، وال يخلو في هـذه      ااكنًاالعتراض، فيبقى الثاني وهو إذا كان ما بعد ميم الجمع س          
الحالة أن يكون ما قبل ميم الجمع هاء مكسورة، أو أن تكون المـيم بعـد ضـمة،     

 على غيرها، فإن كان ما قبلها هاء مكسورة جـاز فـي             مكانت على الهاء أ   أسواء  
 بالوجهين، نحـو    ئالضم والكسر، وقد قُرِ   : تحريكها لمالقاة ساكن بعدها الوجهان    

 لها بحركتها األصلية لمـا      ا، بضم الميم، تحريكً   )٢(�����uw��v: قوله تعالى 
الضم، وتركت الهاء على كسرها؛ ألنّه لم تأت ضرورة تُحـوج           : احتيج إليها، أي  

إلى ردها إلى األصل؛ وألن الهاء إنما تبعت الياء؛ ألنّها شُبهت بها ولم تتبعها الميم               
، وبالكسر لإلتباع، أو لثقل الضم      )٣(لبعدها منها، وهي لغة بني أسد، وأهل الحرمين       

بعد الكسر، كما استثقلوا ضم الهاء بعد الكسر، وكذلك استثقلوا ضمة المـيم بعـد               
بكسر الفاء وضم العـين، أو      » ِفعل« مثل   أال ترى أنه ليس في كالم العرب      . الهاء

، وقد عد الرضي الكسر في الميم هـو األشـهر      )٤(تقاء الساكنين صل في ال  ألعلى ا 
  .)٦(، أما اليزدي فعده في هذا النحو أقعد)٥(ألقيسوا

                                                 

  .١/٤٨٨:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١١٢من اآلية : ، وسورة آل عمران٦١ سورة البقرة، من اآلية )٢(
  .١٦٥: ، وإتحاف فضالء البشر١/٦٠: الحجة للقراء السبعة:  ينظر)٣(
  .١/٣٧: ءات السبع، والكشف عن وجوه القرا١/٦١: الحجة للقراء السبعة:  ينظر)٤(
  .٢/١٢: ، وشرح الكافية٢/٢٤١: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٥(
  .١/٤٨٨:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٦(
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وعندي أن الضم هو األشهر واألقيس؛ وذلك ألن كسر الميم لم يرد إال في              
ا بالـضم،   وؤ، أما أكثر القراء فقد قـر      )٢(، ويعقوب الحضرمي  )١(قراءة أبي عمرو  

ن وإن كـا  . )٣(ونافع وأبي جعفر،  وعاصم،،  وابن محيصن  وابن كثير،  كابن عامر، 
  فتحريكها بالضم واجب في األعرف لإلتبـاع والنظـر   اما قبل ميم الجمع مضموم 

إلى األصل، ومن العرب من يكسر على األصل في التحريك اللتقـاء الـساكنين،              
  :)٤(ومن ذلك ما أنشده الكوفيون

ْفـهـــــــــم بطـــــــــانـتـهم وهـــــــــم وزراؤهـــــــــم ْ ُْ ُُ ََ ُ َ ُ َُُ َ َ ُ َ  
  

ُوهــــــــــــم القــــــــــــضاة ومــــــــــــنـهم الحكــــــــــــام   ُ ِ ُِ ْ ِ َ َُ َ ُ ُ  
  

 مـن القلـة ومخالفـة       )٥(ي لغة لبعض بني سلَيم، وقد عدها ابن جنـي         وه
. الجمهور، وما كانت هذه صفته وجب أن يلْغَى ويطَّرح وال يقـاس عليـه غيـره         

ولَعلَّ ابن الحاجب حين أطلق وجوب الضم في ميم الجمع نظر إلى األعرف، ومع              
  .هذا ما كان له أن يطلق الوجوب

                                                 

، والمبسوط في القراءات    ١/٥٨: ، والحجة للقراء السبعة   ١٠٩: كتاب السبعة في القراءات   :  ينظر )١(
  .١٩: ، والتيسير في القراءات السبع٨٨: العشر

سـورة   �«��¼��½�: يكسر الميم إذا كسر الهاء قبلها، في نحو قوله تعـالى           كان يعقوب    )٢(
سورة  ��r��q: ، ويضمها إذا ضم الهاء قبلها، فيضم نحو قوله تعالى         ٩٣البقرة من اآلية    
، ٨٨: المبسوط في القراءات العـشر    : ، ينظر ٧٧، وسورة النساء من اآلية      ٢٤٦البقرة من اآلية    

  .١/٢٧٤: والنشر في القراءات العشر
، والمبسوط في القراءات    ١/٥٨: ، والحجة للقراء السبعة   ١٠٩: كتاب السبعة في القراءات   :  ينظر )٣(

  .٨٨: العشر
: ، وشـرح المفـصل البـن يعـيش        ٢/٢١١: سر صناعة اإلعراب  :  البيت قائله مجهول، ينظر    )٤(

٣/١٣٢.  
  .٢/٢١٢: سر صناعة اإلعراب:  ينظر)٥(
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، ونقـره   )٢( والرضـي  )١(اح الشافية ابن النـاظم    وقد اعترض عليه من شر    
وقد ظهر من هذا أن إطـالق وجـوب         : (، قال ابن الناظم   )٤(، وابن الغياث  )٣(كار

: الضم في ميم الجمع قبل ساكن ليس بصواب، وإنما الصواب تقييـده بـأن يقـال            
  كوجوب «: قوله: (وقال الرضي . )٥() في ميم الجمع بعد ضمة     اكوجوب الضم غالب

ليس على اإلطالق؛ وذلك أن ميم الجمع إذا كانت بعد هـاء            » ي ميم الجمع  الضم ف 
  .)٦(...)مكسورة، فاألشهر في الميم الكسر

ظم، والرضي قد تركـا     اومن الموازنة بين هذين النصين، نلحظ أن ابن الن        
  .  في معالجة المسألةاأثرا واضحا في شرح اليزدي، إال أن هناك فرقً

ي أن ابن الحاجب قد استدرك ذلك في شرحه على          وهناك مسألة مهمة، وه   
: فَِمن ما خُوِلفَ وجوب الضم في ميم الجمع، فـي مثـل قولـك             : (الشافية، إذ قال  

علَيكُم اليوم، مما لم يقع فيه بعد هاٍء بعد ياٍء أو كسرة رد الهاء إلى أصـلها فـي                   
  .)٧()الضم، بدليل القراءة المكية في ضم الميمات بواٍو بعدها

                                                 

  .٩٥، ٩٤: بغية الطالب:  ينظر)١(
  .٢٤١، ٢/٢٤٠: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٢(
  .١١٤: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٣(
  .٢/٦٥: المناهل الصافية:  ينظر)٤(
  .٩٦:  بغية الطالب)٥(
  .٢٤١، ٢/٢٤٠:  شرح الشافية للرضي)٦(
   ).٢٤/ أ ( مخطوط :  شرح الشافية البن الحاجب)٧(
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  :المسألة الرابعة
سـيٍد، وميـٍت،    : ويجوز الحذفُ في نحـو    : (قال ابن الحاجب في اإلعالل    

  .)١()وكَينُونٍَة، وقَيلُولٍَة
كَينُونَةٌ، وقَيلُولَةٌ، وقد تقـدم   : ومن صور جواز الحذف قولهم    : (يقول اليزدي 

عين الزم، وإنمـا التـزم لكثـرة        وإطالق الجواز غلط؛ إذ حذف ال     . )٢(أنّها فَيعلُولَةٌ 
٣(، قالاحروف الكلمة وتاء التأنيث، وقد جاء األصل نادر(:  

ــــــــــا ضــــــــــمنا ســــــــــفيـنه ــــــــــت أن ــــــــــا لي ْي َ َْ ِْ َ َ َ  َ َ  
  

ــــــــــــــى يـعــــــــــــــود َحت ْ َ َُ ــــــــــــــه ْ الوصــــــــــــــل كيـنـون َ ْ ُ  َ ُ ْ َ  
  

  .)٤()ولوال مجيء األصل لما حكم بهذا الخفيف الملتزم
ليس وإطالقه  ق الجواز،    ألنّه أطل  ؛اعتراض اليزدي هنا على ابن الحاجب     و
كَينُونَـٍة، وقَيلُولَـٍة، ونحوهمـا      :  رأوا أن الحذف في نحو     )٥(ن الصرفيين ألبسديد؛  

واجب؛ ألن نهاية االسم بالزيادة أن يكون على سبعة أحرٍف، وهذه على ستة، وقد              

                                                 

 محقق الشافية الدكتور حسن العثمان أن هذه الكلمات         ، وقد ذكر  ١٠٣:  الشافية في علم التصريف    )١(
 لَة، ينظر    : نحو:  بالتثقيل في بعض النسخ، أي     اوردت أيضلُونُونَة، وقَيت وكَييد وميالمـصدر  : س

  ).٥(، الهامش رقم ١٠٣: نفسه
ليـه  ، وهو مذهب الخليل وسيبويه وعامة البـصريين، وع        ٢/٨٧٣:  شرح الشافية لليزدي   : ينظر )٢(

، ودقـائق   ٤٠٩،  ٤٠٨: ، وأدب الكاتـب   ٣٦٦،  ٤/٣٦٥: الكتاب: ينظر. الكسائي في أحد قوليه   
  .٢٦١: التصريف

: ينظـر . أنـشدني النهـشلي   : إلى قائل معين، وحكي عن المبرد أنـه قـال         البيت  هذا  لم ينسب    )٣(
، وشرح شـواهد    ١٣/٣٦٨ :»كون«، ولسان العرب    ٢/٥٦٤: ، وسفر السعادة  ٤/٣٩٢: المنصف

  .١/١٧٠: ، وحاشية على شرح بانت سعاد٤/٣٩٢: افيةالش
  .٨٨٥، ٢/٨٨٤:  شرح الشافية لليزدي)٤(
، واللباب  ٢/٢٨٦: ، واإلنصاف ٢٩٩: ، والمنصف ٢/١٢٦: ، والمقتضب ٤/٣٦٦: الكتاب:  ينظر )٥(

  .٣/٤٦٣: ، والهمع٢/٥٠٢: ، والممتع١٠/٧٠: ، وشرح المفصل البن يعيش٥٠٣: للعكبري
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         د كـا  : ، نحو الزمها تاء التأنيث، فلما كان التخفيف في العدد األقل جائزين فـي   س
نَة: ، أعني نحواالعدد األكثر الزمنُو١(كَي( .  
ميتٌ، وهين، ولَين، فإنهم يحـذفون العـين كمـا      : وأما قولهم : (قال سيبويه 

يحذفون الهمزة من هائٍر؛ الستثقالهم الياءات، كذلك حذفوها في كَينُونٍَة، وقَيـدودٍة،            
عدد األقل، ألزموهن الحذف، إذا كثر عددهن،       وصيرورٍة، لما كانوا يحذفونها في ال     

  .)٢()وبلغن الغاية في العدد
 في المصدر وال يكـون   ومما اختصوا به المعتلّ   : (وقال أبو عثمان المازني   

: ، وأصـلها فَيعلُولَـة، نحـو      كَينُونَة، وقَيدودة وصيرورة  : في غيره من المصادر   
  ية وصدودنَة، وقَينُوة، ولكنهم ألزموه الحذف إذا بلغ الغاية في العدد إال حرفا           كَيرور

ة على ستة أحرف، وغاية العدد             )٣()اواحددودنَة وقَينُويريد المازني أن يبين أن كَي ،
  . سبعة أحرف، فإنما ينقص حرف واحد

         ما ذكره ابن الحاجب من كون الحذف جائز نٍَة  :  في نحو  اولهذا فإننُوكَي دعي
 لما عليه الصرفيون، وقد ذكر ابن الحاجب في شرحه للشافية أن الحذف في              امخالفً
سـيدٍٍ  : ويجوز الحذف في نحـو    : قوله: (سيٍد، إذ قال  : كَينُونَة أكثر من نحو   : نحو

وميٍت نوع آخر من اإلعالل، إال أنَّه على سبيل الجواز، وهو أن باب فَيِعَل ممـا                
كَينُونٍَة وقَيلُولٍَة، يجوز حذف العين،     : ، وفَيعلولة، نحو   وميتٍ سيٍد: عينه، نحو اعتلت  

سيد وميتٌ، وكَينُونَةٌ وقَيلُولَةٌ، إال أن الحذف في كَينُونٍَة وقَيلُولٍَة أكثر منه في             : فيقال
  .)٤()تخفيف فيه أحسنباب سيٍد وميٍت؛ لطوله بالزيادة وتاء التأنيث فكان ال

                                                 

  .٣/١٥٥: ، وشرح الشافية للرضي٢/٢٨٦ :اإلنصاف:  ينظر)١(
  .٤/٣٦٦:  الكتاب)٢(
  .٢٩٥:  المنصف)٣(
   ).٥١/ أ ( مخطوط :  شرح الشافية البن الحاجب)٤(
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، )١(وقد اعترض على ابن الحاجب كثير من شراح الشافية كـابن النـاظم            
، وابـن  )٥(، وعصام الدين اإلسفراييني  )٤(، والجاربردي )٣(، وركن الدين  )٢(والرضي

  .)٦(الغياث
فال يستقيم جعله من باب ما تحذف       : (أما اعتراض ابن الناظم فمتمثل بقوله     

ألنَّه أصل مرفوض، ال يصار إليه إال فـي الـضرورة،           عينه على وجه الجواز؛     
  .)٧()فليس هو من باب سيٍد، وميٍت

وإذا انتقلنا من ابن الناظم إلى الجاربردي وجدناه يعترض على قـول ابـن              
 )٨(وكالم المص : (ره، إذ قال  ك لما ذ  االحاجب إال أنَّه بعد ذلك حاول أن يجد مسوغً        

الحذف، وفيه نظر؛ ألنَّه لم يستعمل لمثـل كَينُونَـة          مما يجوز فيه    : يدل على أنَّهما  
لَة أصل يكون هو مخففا عنه إال نادرلُوفي قولهاوقَي  :  
ــــــــــا ضــــــــــمنا ســــــــــفيـنه ــــــــــت أن ــــــــــا لي ْي َ َْ ِْ َ َ َ  َ َ  

  

ــــــــــــــه ــــــــــــــى يـعــــــــــــــود الوصــــــــــــــل كيـنـون ْحت َ ْ ْ َ َُ ُ َ ُ ْ َ ُ   
  

 جعلها من باب ما يحذف عنه على سبيل الجـواز؛           زوإن كان كذلك، لم يج    
 من  اويمكن أن يجاب عنه بأن شيئً     . صل مرفوض ال يصار إليه إال لضرورة      ألنَّه أ 

ستقامِة، بل هـو    الالقواعد لم يقتض وجوب حذفها، كما في قُْل، وِبع، واِإلقَامِة، وا          

                                                 

  .٢١٦: بغية الطالب:  ينظر)١(
  .٣/١٥٢: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٢(
  .٨٠٥، ٢/٨٠٤: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٣(
  .٢٩٨: رديشرح الشافية للجارب:  ينظر)٤(
  .١٨١: شرح الشافية لعصام الدين اإلسفراييني:  ينظر)٥(
  .٢/٢٦٢: المناهل الصافية:  ينظر)٦(
  .٢١٦:  بغية الطالب)٧(
  .يريد المصنف، ولكنه حذف النون والفاء لالختصار:  المص)٨(
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؛ لكثرة حروف الكلمة مع تـاء       )١()سيٍد وميٍت، في جواز الحذف، ثم التزموه      : مثل
  . التأنيث

ه الجاربردي ليس ببعيد، ولكنَّه يبقى األمر مخالفا لما         وعندي أن ما أجاب ب    
عليه علماء العربية، من أن الحذف فيها على سبيل الوجوب ال الجواز، وكان على              

  .ابن الحاجب أن ال يطلق الجواز عليها
  : المسألة الخامسة

َرفـَعُ المُالمالـَو: (قال ابن الحاجب في اإلدغـام      تـدغم وُة ُ ُ َ ْ ي ِفـَا، وَهـِلْثِي مِا فـًبـْوُجُ
َرفَعُ المُرْيـَغَا، وًفْرَر حَشَة عَالثَث ِم، فِ الزِة ْبل«: ِوْحَ نْيٌ َ رانَ «،٢()يِاقَوَي البـِف ٌزِائَجَ و(.  

 فـي   )٣(»انرب«:  في الراء؛ لشدة التقارب نحو     اتدغم لزوم : (يقول اليزدي 
»ْلب ر ٤(»ان( في البواقي، وأجرى الزمخشري    ا، وجواز )صـورة الـراء علـى       )٥ 

  .)٧())٦(األحسن ال على الالزم، وهكذا في الكتاب

                                                 

  .٢/٤١٤: النكت: ، وينظر٢٩٨:  شرح الشافية للجاربردي)١(
  .١٢٧:  الشافية في علم التصريف)٢(
أبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وخارجـة عـن              » انرب« قرأ باإلدغام    )٣(

حفص عن عاصـم، والبرجمـي      » ان ر ْلب«نافع، وحمزة، والكسائي، واألعمش، وقرأ باإلظهار       
عن أبي بكر عن عاصم، والحلواني عن نافع، وكذا رواية محمد بن إسحاق عن أبيه عن نـافع،                  

، ٦٧٥،  ١٢٥،  ١١٦،  ١١٥: كتاب الـسبعة فـي القـراءات      : ينظر. حسن، وابن أبي إسحاق   وال
، وغايـة   ٤٦٧،  ١٠٢: ، والمبـسوط فـي القـراءات العـشر        ٥/١١١: وإعراب القرآن للنحاس  

  .١٠/٣٤٧: ، ومعجم القراءات١٠/٤٢٨: ، والبحر المحيط١/١٦٩: االختصار
  .١٤من اآلية : ينف سورة المطف)٤(
  .٣٣٨: لالمفص:  ينظر)٥(
  .٤/٤٥٧: الكتاب:  ينظر)٦(
  .١٠٢٤، ٢/١٠٢٣:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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يتبين من هذا النص أن اليزدي يعترض على ابن الحاجب في قوله هذا؛ إذ              
        فة في الراء الزموليس األمر كما قـال؛ وذلـك        اإنَّه جعل إدغام الالم غير المعر ،

، وفي مقدمتهم سـيبويه،     ا الزم ، ولم يجعلوه  ا جعلوه جائز  )١(ألن جمهور الصرفيين  
، فإن اإلدغـام فـي      »بْل« و »هْل«الم  : فإذا كانت غير الم المعرفة، نحو     : (إذ قال 

هرَأيتَ؛ ألنَّها أقرب الحروف إلى الالم وأشبهها بهـا،         : وذلك قولك . بعضها أحسن 
فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من مخرج واحد، إذ كانت الالم ليس حرف أشبه             

. ها منها وال أقرب، كما أن الطاء ليس حرف أقرب إليها وال أشبه بها من الـدال                ب
  .)٢()هْل رَأيتَ فهي لغة ألهل الحجاز، وهي عربية جائزة: وإن لم تدغم فقلت

فإن كان الالم لغير المعرفة جاز اإلدغام واإلظهار، واإلدغام         : (وقال المبرد 
، وجعَل راِشـد جـاز أن       ا رأيت زيد  هْل: في بعض أحسن منه في بعض إذا قلت       

جعراِشد كما تسكن في المثلين، واإلدغام ههنا أحسن إذا كـان األول            : تسكن فتقول 
  .)٣() اعتدل البيان واإلدغاما فإن كان متحركًاساكنً

                                                 

: ، واللباب للعكبـري   ٢/٩٥٨: ، والتبصرة والتذكرة  ١٥٤: ، والالمات ٣/٤٢٠: األصول في النحو  :  ينظر )١(
  .٣/٤٩٨: ، والهمع٢/٩٤٩: ، وشرح الشافية لركن الدين٨٤: ، والتسهيل٤٤١، ١/٤٤٠: ، والممتع٥٤١

  .٤/٤٥٧: كتاب ال)٢(
  .١/٢١٤:  المقتضب)٣(
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الم هـل وبـل، فـإن       : وإن كانت غيرها، نحـو    : (وقال الزمخشري كذلك  
هل : زه إلى حسن، وهو إدغامها في الراء، كقولك       إدغامها فيها جائز ويتفاوت جوا    

هل نّخرج، وإلى وسط وهـو      :  وهو إدغامها في النون كقولك     )١(رأيت، وإلى قبيح  
  .)٣())٢(»ارفَّ الكُبوثُّه«: ئإدغامها في البواقي وقُِر

يتجلى لنا من هذه النصوص وغيرها أن ابن الحاجب خالف جمهور أهـل             
فإن كانت الم   : (في ذلك غيره، بيد أنَّه في شرح المفصل قال        العربية، ولم يخالف    

التعريف التزم ذلك؛ لكثرة دورها في كالمهم، وإن كانت غيرها فأمرها منقسم إلى             
؛ لشدة قربها ولمـا     »تَيَأ ر ْله«: متأكٍّد وحسن، والمتأكد إدغامها في الراء في مثل       

  .)٤()في الراء من التكرار

                                                 

)١(     ليس بمستقيم، فإنَّها ثبتت قراءة عن الكسائي لم يختلف فيها عنـه،             ا جعل اإلدغام في النون قبيح ،
، ٢٠٣سورة الشعراء مـن اآليـة       » هل نحن «: ومثلها ال يوصف بالقبح، وقد روي عن الكسائي       

كتـاب  : ينظـر . ا، ووافقه ابن محيـصن  ، باإلدغام فيهم  ٦٧سورة الواقعة من اآلية     » بل نحن «و
  .٤٢: ، وإتحاف فضالء البشر٤٣: ، والتيسير في القراءات السبع١٢٣: السبعة في القراءات

، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وهشام، في المشهور عنه، وهـي           ٣٦من اآلية   :  سورة اإلنشقاق  )٢(
الباقون عن أبي عمـرو، ال       قراءة أبي عمرو برواية هارون األعور، ويونس بن حبيب، و          اأيض

، ٤٦٨،  ٩٧: ، والمبسوط في القراءات العـشر     ٦٧٦: كتاب السبعة في القراءات   : ينظر. يدغمون
  .٥٦: والكافي في القراءات السبع

  .٣٣٨:  المفصل)٣(
  .٧٣٩:  اإليضاح في شرح المفصل)٤(
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ه يجيز ذلك، بخالف الشافية، وشرحها البن الحاجب،        وكالمه هذا يوحي بأنَّ   
، جائز في الباقي،    »ان ر ْلب«: وأما غير المعرفة فإدغامها الزم في نحو      : (إذ يقول 

    غَم الراء في األفصح        اوإنما أدغمت في الراء لزومد؛ )١(؛ لشدة التقارب بينهما ولم ي
  .)٢()كرير؛ لشدة التقاربلما فيها من التكرير والذي جوزه اغتفر ذهاب الت

ـ «وأما الم   : (وهناك مسألة مهمة، وهي أن ابن الباذش في اإلقناع قال          ْلب «
¾����، و)٣(��h��g��f: فأجمعوا على إدغامها عند الراء، وهـي ثالثـة مواضـع          

وليس كما قال   . )٦()، واختلفوا في إدغامها عند سبعة أحرف      )٥(����klm، و )٤(�¿
ن قالون أنه أظهر الالم عند الراء في اآليات الثالث من           من اإلجماع، فقد روي ع    

باإلظهار، وما روي عن    » ان ر ْلب«جميع طرقه، وما رواه حفص عن عاصم في         
  .)٧(نافع كذلك

                                                 

)١(      ولعل العبارة هكذا   ا يبدو لي أن في العبارة نقص ،) :     الالم، في األفـصح؛ لمـا      ولم يدغم الراء في
وال تدغم الـراء فـي      : (٢/٩٥٠، وهذا ما أشار إليه ركن الدين في شرحه          ...)فيها من التكرير  

  ).الالم، في األفصح، لما في التكرير، والمجوز اغتفر ذهاب التكرير؛ لشدة التقارب
  ).٦٠/ أ (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٢(
  .١٥٨من اآلية :  سورة النساء)٣(
  .٥٦من اآلية :  سورة األنبياء)٤(
  .١٤من اآلية :  سورة المطففين)٥(
  .١٠١:  اإلقناع في القراءات السبع)٦(
: ، وروح المعـاني   ٤٢٩،  ١٠/٤٢٨: ، والبحر المحـيط   ١١٥: كتاب السبعة في القراءات   :  ينظر )٧(

١٥/٢٧٩.  
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ولم يكن اليزدي أول من اعترض على ابن الحاجب، بل سبقه في ذلك ابن              
نت الالم الساكنة غير    وإذا كا : (، قال الرضي  )٣(، وركن الدين  )٢(، والرضي )١(الناظم

الم هْل وبْل وقُْل فهي في إدغامها في الحـروف المـذكورة علـى              : المعرفة نحو 
أن يكون اإلدغام أحسن من اإلظهار، وذلـك مـع الـراء لقـرب      : أحدهما: أقسام

ترك اإلدغام هو لغـة     : هْل رَأيتَ، قال سيبويه   : مخرجيهما، ولك أن ال تدغم، نحو     
 بـْل ران  : الزم فـي نحـو    : ية جائزة، ففي قول المصنف    أهل الحجاز، وهي عرب   

  .)٤()نظر
  : المسألة السادسة

ى َلـَا عًبـْوُجُا وَهـْيـِ فُاء الثـُمَغْدُتـَو: (قال ابن الحاجب في إدغام تـاء االفتعـال        
َاتأر، واثأر: وْحَ، نِنْيَهْجَالو ََ َ ()٥(.  

وهو ما كان فاؤه ثاء إمـا       ،  )٦(ِاثََّأر: ومن الواجب مثل قولهم   : (يقول اليزدي 
: ب األولى الثانية، وهو األفصح، إذ هو مقتضى قياس اإلدغام، فيقال في ثَـرد             لبق

مـن  . اثَّرد، وهكذا اتَّـَأر، واثَّـَأر، ومتَّـِرد، ومثَّـِرد         : اتَّرد، وإما بالعكس، فيقال   
. بالتاء: ، أي »دِرتَّم: ، وهي عربية جيدة، والقياس    دِرثَّم: بعضهم يقول «: )٧(الكتاب

٩())٨(وفي إطالق الوجوب نظر، وقد وافق الزمخشري. أخذ ثأره: ومعنى اثََّأر(.  

                                                 

  .٢٦٠، ٢٥٩: بغية الطالب:  ينظر)١(
  .٣/٢٧٩: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٢(
  .٩٥٠، ٢/٩٤٩: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٣(
  .٣/٢٧٩:  شرح الشافية للرضي)٤(
  .١٢٨:  الشافية في علم التصريف)٥(
  : ٣٨: أصله اثتأر، فأبدلت التاء ثاء، وأدغمت، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري في ديوانه:  اثَّأر)٦(

ًَوالنيب، إن تعر مني رمة خلق َ ًّ َ َِ ُ َ ِ ُ بعد الممات فإني كنت أثئر ا      ُ َِ ُ ُ ّ َِ ِ َ َ َ  
  .١٧٢: دقائق التصريف: ينظر. أثتئر، فأبدلت التاء ثاء، وأدغمت: ، أصلهَأثَِّئر: فقوله

فيه على صورة مخالفة لشرح اليزدي وهي       » دِرثَّم«، ولكن وردت لفظة     ٤/٤٦٧: الكتاب:  ينظر )٧(
»تَّ«، والذي يبدو لي أن الكلمة       »دِرتَثْممشرح السيرافي للكتـاب   : ينظر. بالتاء وليس بالثاء  » ِرد :
٤٤٣-٥/٤٤٢.  

  .٣٤٠: المفصل:  ينظر)٨(
  .٢/١٠٣٨:  شرح الشافية لليزدي)٩(
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يتبين من هذا النص أن اليزدي يعترض على ابن الحاجب؛ إذ إنّـه جعـل               
     سيبويه نقل عـن         اإدغام الثاء في تاء االفتعال واجب وليس على إطالقه؛ وذلك ألن ،

وإذا كانت هذه الحروف المتقاربـة فـي        : (اإلظهار، فقال العرب جواز اإلدغام و   
حرف واحد، ولم يكن الحرفان منفصلين، ازداد ثقالً واعتالالً، كما كان المثالن إذ             

فمن ذلك قـولهم فـي      . لم يكونا منفصلين أثقل؛ ألن الحرف ال يفارقه ما يستثقلون         
، )١(مثترد: وبعضهم يقول . حسنوالبيان  . مثَِّرد؛ ألنهما متقاربان مهموسان   : مثْتَِرٍد

  .)٢()والقياس متَِّرد؛ ألن أصل اإلدغام أن يدغم األول في اآلخر. وهي عربية جيدة

: اثْتَـرد، وقـالوا  : في افتعل من الثَِّريـد : وقالوا: (وقال أبو سعيد السيرافي   
اتَّـرد،  : سقطوااتَّرد، واثَّرد؛ ألن كل واحد من الثاء والتاء يدغم في صاحبه، ولم ي            

ن٣()لمشابهة باب اتَّز(.  
 ثَِّرد وهو مفتعل من الثّريد ثالث لغات       : (اوقال أيضمثتـرد، وهـو    : في م

األصل، ومتَِّرد على إدغام التاء في الثاء، وهو القياس واألولـى؛ ألن األول إنمـا          
.  في اآلخـر   قلب الثاني من جنس األول، وإدغام أحدهما      بيدغم في الثاني، ومثَِّرد     

أما اإلدغام فلتقاربهما وهما مع التقارب مهموسان، وذلك مما يقوي إدغام أحـدهما        
وأما البيان؛ فألنهما ليسا بحرفين متجانسين يضطر الناطق إلى اإلدغام          . في اآلخر 

  .)٤()إذا سكن األول منهما

                                                 

بالثـاء،  » دِرثَّم«، وليس كما توهم بعضهم أنها       »ردتَّم« أن الكلمة محرفة، والصواب      ا ذكرت آنفً  )١(
ـ ياس موالق«والذي جعلهم يتوهمون ذلك قول سيبويه    :  شـرح الـشافية لليـزدي   :ينظـر . »دِرتَّ

  ).٤( الهامش رقم ٢/١٠٣٨
  .٤/٤٦٧:  الكتاب)٢(
  .٧٣:  ما ذكره الكوفيون من اإلدغام)٣(
  .٥/٤٤٣:  شرح السيرافي للكتاب)٤(
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يتجلى لنا من هذه النصوص أن اإلدغام واإلظهار جائز، ولم يخـالف فـي           
، وابـن  )٣(، وابن يعيش)٢(، وتبعه صدر األفاضل الخوارزمي    )١(إال الزمخشري هذا  

 في إطالق وجوب اإلدغام، وعدم جواز اإلظهار، بيد أن سيبويه جعـل             )٤(الحاجب
  .احسنً» اإلظهار«البيان 

، )٦(، والنَّظَّـام  )٥(الرضي: وقد اعترض على ابن الحاجب من شراح الشافية       
فيـه  » وتدغم الثاء فيها وجوبـا    «: قوله: (قال الرضي . )٨(، وابن الغياث  )٧(والفتني

  .)٩()مثْتَِرد، ومتَِّرد، ونحوه: نظر؛ ألن سيبويه ذكر أنه يقال
SM@@éša�ÇaÀ@ÖbÔn’üa@@ @

ْ فقد االشْنِإَف: (قال ابن الحاجب في ذي الزيادة      َ َاق فَقِتُِ ، ِلْوُصـُ األْنَا عـَهِجْوُرُخِبُ
ُ تـتـفلِاءَتَك ْ ْوتـر )١٠(َ ٍتبَ ُ()١١(.  

إن فقد االشتقاق فالمعرفة بخروج     : التقدير» دِقفإن فُ «: وقوله: (يقول اليزدي 
واعلم أن االشتقاق فـي     . الزنة عن أوزان األصول على تقدير كون الحرف أصالً        

قـال  .  ناهض، وهو يغنيه عن هذا الطريق؛ إذ االشتقاق المحقـق مقـدم       )١٢(تَرتٍُب
                                                 

  .٣٤٠: المفصل:  ينظر)١(
  .٤/٤٧٦: التخمير:  ينظر)٢(
  .١٠/١٥١: المفصل البن يعيششرح :  ينظر)٣(
   ).٦٠/ ب ( الشافية البن الحاجب، مخطوط شرح :  ينظر)٤(
  .٣/٢٨٨: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٥(
  .٣٥٦: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٦(
  .٢٤٩: كفاية المفرطين:  ينظر)٧(
  .٢/٣٦٦: المناهل الصافية:  ينظر)٨(
  .٣/٢٨٨:  شرح الشافية للرضي)٩(
، والتلخـيص   ٤/١٦٤٤: »تفل«والصحاح  ،  ٨/١٢٣: العين: ينظر. الثعلب، وقيل جروه  :  التتفل )١٠(

  .٣٨٥: في معرفة أسماء األشياء
  .٧٤:  الشافية في علم التصريف)١١(
  ).الشيء المقيم الثابت: والتَّرتُب، والتَّرتَب، والتَّرتُب، كُلُّه (٩/٤٨٢:  قال ابن سيده في المحكم)١٢(
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 مع بعـِدِه فـي      )٢(وإذا اعتبر االشتقاق في مثل تَربوتٍ     . بتُرتَب من رتَ  : )١(سيبويه
المعنى فاعتباره في هذا الذي التناسب المعنوي بين اللفظين الئـح، يكـون أولـى         

  .)٣()وأجدر
ض اليزدي هنا على ابن الحاجب؛ وذلك ألن ابن الحاجب استدل بعدم            اعتر

 االشتقاق المحقَّـقَ يـشهد بـذلك،        مع أن » ٍبتُرتَ« على زيادة التاء في      )٤(النظير
  . واالشتقاق مقَدم في االستدالل على الزيادة من عدم النظير

وتُعـرفُ الزيـادةُ    : (وهذا ما أكده ابن الحاجب نفسه، إذ قال في الـشافية          
واالشـتقاقُ  . باالشتقاق، وعدِم النظيِر، وغَلَبِة الزيادِة فيه، والترجيح عند التعارض        

  .فتحصيل معرفة زيادة التاء فيه بطريق آخر يناقض قوله هذا. )٥()قُ مقَدمالمحقَّ
، والعلـم   افأما االشتقاق فهو أقواها دليالً، وأعدلها شـاهد       : (قال ابن يعيش  

فـإذا  .  ظنِّي وتخمين  )٦(الحاصل بداللته قطعي، والعلم الحاصل من المثال والكثرة       

                                                 

  ).هن من رتَب ودرأوكذلك تُرتَب، وتُدرأ؛ ألن (٤/٣١٥:  جاء في الكتاب)١(
: تهـذيب اللغـة   : ينظر. ذَلُوٌل، والذكر واألنثى فيه سواء    : جمل تَربوتٌ، وناقة تَربوت، أي    :  يقال )٢(

  .٢/٦٥: »ترب«، وتاج العروس ١/٩١: »ترب«، والصحاح ١٤/١٩٤
  .١/٦٢٥:  شرح الشافية لليزدي)٣(
 كان للكلمـة التـي      ايكون الحرف إن قُدر زائد    أن  : ( بقوله ١/٥٨:  عرفَه ابن عصفور في الممتع     )٤(

يكون فيها نظير، وإن قُدر أصالً لم يكن لها نظير، أو بالعكس، فإنَّه إذ ذاك، ينبغـي أن يحمـل                    
  ).على ما ال يؤدي إلى خروجها عن النظير

  .٧٠:  الشافية في علم التصريف)٥(
: شرح الملوكي البـن يعـيش     : ينظر. يادة فيه عدم النظير، وغلبة الز   :  المقصود بالمثال والكثرة   )٦(

١٢٠.  
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ـ رتَ«واالشتقاق في . )١()به وأمِضهشهد االشتقاق بزيادة حرف فاقطع   يـشهد  » ٍبتُ
  .)٢(إذا ثَبتَ: رتَب الشَّيء: ، فإنَّه يقال»بتَر«بزيادة تائه األولى؛ ألنَّه مشتق من 

 أن يدافع عن ابن الحاجب، فذكر أن هذا         )٣(وقد حاول بعض شراح الشافية    
نظير، وليس هذا بشيء؛    االشتقاق لم يثبت عند ابن الحاجب، فلهذا ذكره في عدم ال          

، ذكروا أن التاء األولى فـي ترتـب      )٦(، وابن إياز  )٥(، والثمانيني )٤(إذ إن ابن جني   
وال يمتنع اجتماع دليلـين     . عدم النظير : االشتقاق، والثاني : أحدهما: زائدة لوجهين 

نظير مع  ، بيد أنَّه ال يصح أن يقَدم عدم ال        )٧(من أدلة الزيادة يقضيان زيادة الحرف     
إمكان حمله على المقدم عليه، وهو االشتقاق، الذي هو أعدل وأقوى أدلة الزيـادة؛            
وذلك ألن مرتبة االستدالل بعدم النظير تالية لالشتقاق وال يجوز تقديمـه إذا كـان    

إذا قام الدليل، فال عبرة     : (هناك اشتقاق محقق، وهذا ما أشار إليه ابن يعيش بقوله         
، وأما أن يتوقف ثبـوت الحكـم   اإذا وِجد فال شك أنَّه يكون مؤنسبعدم النظير، أما  
  . إن لم يقم دليل فإنَّك محتاج إليه في معرفة الزائد: ، أي)٨()على وجوده فال

المـراد مـن   : ( البن الحاجب بقولهاوال يسوغُ قول من أراد أن يجد مسوغً  
 مـن غيـر النظـر إلـى     إيراده أنَّه يخرج عن األصول على تقدير أصالة التـاء      

                                                 

  .١١٩: شرح الملوكي البن يعيش )١(
، ٩/٤٨٢: ، والمحكم والمحيط األعظم   ١/١٣٣: »رتب«، والصحاح   ١/٢٥٣: جمهرة اللغة :  ينظر )٢(

  .٨٨: »رتب«والقاموس المحيط 
  .٢١٨: حاشية الجاربردي على شرحه للشافية:  ينظر)٣(
  .١١٩: المنصف:  ينظر)٤(
  .٢٣٠، ٢٢٩: شرح التصريف للثمانيني:  ينظر)٥(
  .٥٣: شرح التعريف بضروري التصريف:  ينظر)٦(
، وشرح التعريـف بـضروري      ٤٢٩: ، واللباب للعكبري  ٢٢٦: شرح التصريف للثمانيني  :  ينظر )٧(

  .٥٣: التصريف
  .٢/١٠٦:  شرح المفصل البن يعيش)٨(
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وهذا كالم ليس بسديد، فكيف ال ينظر إليـه، واالشـتقاق عنـد ابـن               . )١()اشتقاقه
  . الحاجب مقدم في معرفة الزائد من األصلي على الدليلين اآلخرين

        عن ابن الحاجـب،     اوقد أخذ زكريا األنصاري هذا الكالم واستدل به دفاع 
، يتجلى لنا من هذا أنَّـه       )٢()وفيه نظر : (غير أنَّه بعد أن انتهى من كالمه هذا، قال        

  .لم يقتنع به، ولكنَّه أضعف اإليمان
» وتبرتَ«والمالحظ كذلك أن اليزدي احتج على ابن الحاجب حين عد مثل            

في االشتقاق مع أنَّه بعيد من حيث المعنى بينه وبين ما اشتق منـه، إذ قيـل إنَّـه                   
بين اللفظين ظاهرة، وأما المعنويـة فهـي أن      مشتق من التراب، فالمناسبة اللفظية      

فلما كان كـذلك    . معناه الذَّلول فيوافق معنى التُّراب؛ إذ في الذِّلة من الترابية شيء          
 فَعلُوت من   )٣(وتَربوتٌ: (حكم على أنَّه مشتق منه، وهذا ما أكده ابن الحاجب بقوله          

ُل والذِّلَّةُ والمسكَنَةُ تناسب التُّـراب، أال        رحمه اهللا؛ ألنَّه الذَّلُو    )٤(التُّراب عند سيبويه  
، فلما كان كذلك حكم على أنه مـشتق منـه           )٥(�»��¬��®��¯�: ترى إلى قوله  

                قَـود ما لـم يرجى بمقْوِعَل الواو والتاء زائدتين ومثل هذا االشتقاق البعيد ال يوج
         ـوتٌ  : تْ زيادتها كقولهم  بغيره وتقويته أن يقال الواو والتاء في آخر مثله كَثُرغَبر

وجبروتٌ ورحموتٌ ورهبوتٌ، وهذا بمجرده يستقلُّ، فإذا ضم إليه ذلك قوي فـي             
ه٦()النَّفِْس أمر(.  

                                                 

  .١٥٠: الشافية لنقره كارشرح : ، وينظر٢١٨:  شرح الشافية للجاربردي)١(
  .١٥٠:  المناهج الكافية)٢(
الـصحاح  : ينظـر .  في جميع مراجع اللغة الراء مفتوحة، وليست ساكنة، ولعله خطأ من الناسخ            )٣(

  .٢/٦٥: »ترب«، وتاج العروس ١/٢٢٩: »ترب«، ولسان العرب ١/٩١: »ترب«
ربوت؛ وكذلك التَّ : ( إذ قال  ٤/٣١٦:  ليس هذا مذهب سيبويه، والدليل على ذلك ما جاء في الكتاب           )٤(

، يريد أن أصل تَربـوت دربـوت      )مدرب، فأبدلوا التاء مكان الدال    : ألنَّه من الذَّلول، يقال للذلول    
  .٣/٢٠٧: األصول في النحو: ينظر. وهو مشتق من الدربة، وإنما هو مذهب ابن السراج

  .١٦ سورة البلد، اآلية )٥(
   ).٣٢/ أ ( ،  )٣١/ ب ( مخطوط : فية البن الحاجب شرح الشا)٦(
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فابن الحاجب هنا يقر ويعترف بأن مثل هذا االشتقاق بعيد ال يقوى بمجرده             
ألولى واألجدر منـه أن يعـد       ما لم يقو بغيره، ومع ذلك عده في االشتقاق فكان ا          

 ةفيه؛ وذلك ألن المناسبة اللفظية والمعنوية بين المشتق والمشتق منه الئح          » اتبرتَ«
  .وال يحتاج إلى ما يقويه

ولم يكن اليزدي أول من اعترض على ابن الحاجب في ذلك، بـل سـبقه               
:  تَرتُب؛ أي  أمر: يقال: (الرضي، وركن الدين، أما اعتراض الرضي فمتمثل بقوله       

    تُوبر تَبثَابتٌ من ر اِتبثبت، وما كان له أن يعده في المفقود اشتقاقه؛ إذ          : ؛ أي ار
  .)١()اشتقاقه ظاهر كما قلنا

: وأما اعتراض ركن الدين فقد كان على شكل سـؤال معتـرض، إذ قـال              
رتَب؛ : ألنَّه من ولقائل أن يمنع فقدان االشتقاق منه؛       . راتب: أمر تُرتَب؛ أي  : يقال(

  .)٢()ثَبتَ: أي
:  فقـال  )٣(»بتُرتَ«وهناك مسألة مهمة، وهي أن ركن الدين ضبط حركات          

بضم التاء األولى وفتح التاء الثانية وسكون الراء، فإنَّه لو حكـم            » بتَرتُ«وكتاء  (
بضم الفاء وسكون العين وفتح الالم،      » للَعفُ«بأصالة التاء األولى لكان على وزن       

  .)٤()»لعفْتُ«وهو ليس في أبنيتهم فالتاء األولى زائدة، وهو على وزن 
وليس األمر على إطالقه؛ ألن ما قاله ركن الـدين مبنـي علـى مـذهب                

بضم الفاء وسكون العين وفتح الالم      » للَعفُ« ومن تبعه على ذلك، إذ إن        )٥(سيبويه

                                                 

  .٣٥٩، ٢/٣٥٨:  شرح الشافية للرضي)١(
  .٢/٦٠٩:  شرح الشافية لركن الدين)٢(
: تُرتَب، وفيه ثالث لغات   : وقد زيدت التاء أوالً في األسماء، نحو       (٤٤٦:  قال العكبري في اللباب    )٣(

  ).لى وفتح الثانية وضمهمافتح التاء األولى وضم الثانية، وضم التاء األو
  .٢/٦٠٩:  شرح الشافية لركن الدين)٤(
  .٤٢٥: ، واللباب للعكبري٥٥: ، والمنصف٢٨٩، ٤/٢٧٧: الكتاب:  ينظر)٥(
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مر كذلك فإن معرفة زيادة التاء      ، فإذا كان األ   )١(لم يثبت عندهم، وإنما أثبته األخفش     
بضم التاء األولى وفتح التاء الثانية يكون عند األخفش مـن طريـق             » بتَرتُ«في  

فكان على ركن الدين أن يفصل القول فـي         . االشتقاق فقط، وليس من عدم النظير     
  .هذه المسألة

دة وعندي أن ما قاله المعترضون هو الصحيح؛ ألن االشتقاق يرشد إلى زيا           
وليس مما فقد االشتقاق، وكان على ابن الحاجب أن يعـده فـي             » ٍبتُرتَ«التاء في   

  .االشتقاق المحقق
TM@@éša�ÇaÀ@Ýöb�¾a@kîm‹mòîÏ‹—Ûa@@ @

 ُرْيــَغَو: (قال ابن الحاجب في أبنية األفعال الماضي الثالثي والمزيـد فيـه           
َأخرج، وجرب، وقاتل، وانط: وْحَ، نٍقَحْلُم ْ َ َ َ َ  َ َ َ لق، واقـتـدر، واسـتخرج، واشـهاب، واشـهب، ْ َ َ ْْ ْ َ ََ ْ َ ََ ْ َ َ

ـــوط، واســـتكان، ق ِواغـــدودن، واعل َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ـــْ ـــ: َلْي ِافـتـعـــل، م َ َ َ ـــسكوَنْ ْ ال ُ َد شـــَالمـــَ، ف)٢(ِن َاذ، و ـــِق : َلْي
َاستـفعل، من كان َ ْ ِ َ َ ْ َ ِد قَالمَ، ف)٣(ْ يِاسَي()٤(.  

  في هذا الموضع     على ابن الحاجب في      ايقول اليزدي معترض تَكَانإيراد اس :
؛ ألنَّه كـان المناسـب أن   اواعلم أن في إيراده هذا البحث في هذا الموضع تحريفً       (

يورده في باب ذي الزيادة؛ إذ هو في تعـداد األبنيـة، ال فـي تفتـيش األصـل                   
، واليزدي غير مسبوق بهذا االعتراض من شراح الشافية، وما ذكـره            )٥()والزائد

ه إن كان استَكَان على زنة استَفْعَل فهـو مـن األوزان المـذكورة آنفـا      سديد؛ ألنَّ 

                                                 

)١(  واالرتـشاف  ١٠: إيجاز التعريف في علم التصريف    : ينظر.  إلى الفراء والكوفيين   ا ونسب أيض ، :
  .١٠٨: ، وائتالف النصرة١/٥٨

  .٦/٧٢٢: المحكم والمحيط األعظم: سيده في وهو رأي ابن )٢(
: المـسائل الحلبيـات   : ينظـر .  وهو رأي أبي علي الفارسي، وأبي العالء المعري، والزمخشري         )٣(

  .٣/١٩٧: ، والكشاف٢١٤: ، ورسالة المالئكة١١٥
  .١٨، ١٧:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .١/١٩٤:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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ـ           »جرخْتَاس«كـ  كـذلك   ا، وإن كان على زنة افْتَعَل فهو من األوزان المذكورة آنفً
  .، وال داعي لذكره هنا»ردتَاقْ«كـ

: وقد حاول الغزي أن يدفع قول اليزدي حين شرح قول الجاربردي ما نصه          
واستَكَان، لما ذكر أن غير الموازن سبعة واستَكَان من جملتها أشار إلـى      : )١(قوله(

لما ذكر أن غير الموازن سـبعة       : قوله: (، قال الغزي  ...)أنَّه إما افْتَعَل أو استَفْعلَ    
        إنَّه كان المناسب   :  لقول من قال   اإلخ، اعتذر للمصنف في ذكر هذا البحث هنا دفع

 ذي الزيادة؛ ألنَّه في مقام تعداد األبنية ال فـي تبيـين األصـل               أن يورده في باب   
  .)٢()والزائد

وقد جعل الجاربردي استَكَان في حاشيته على شرحه أنَّه ثامن ال سـابع، إذ      
واستَكَان من جملتها، بمعنى أنَّه إمـا اسـتَفْعَل، أو افْتَعـَل فيكـون              : )٣(قوله: (قال

 رأو اقْتَد جتَخْر؛ ال أنّه واحد من السبعة التـي أريـد عـدها؛ ألنَّـه ثـامن ال      كاس
  .، وما قاله فيه نظر؛ ألنَّه ال حاجة إلى ذلك)٤()سابع

                                                 

  . أي، قول ابن الحاجب)١(
  .٤٠:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٢(
  .قول الجاربردي:  أي)٣(
  .٤٠:  حاشية الجاربردي على شرحه للشافية)٤(
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  : المسألة األولى
ُالتـصريف: (قال ابن الحاجب في تعريف التصريف      ِ ْ  : َِعلـم بأصـول يـعـرف بهـا ٍ ُِ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌْ ِ

ُأحوال  َ ْ ٍأبنية الكلم التي ليست بإعرابَ َ َْ ِِ ْ َْ ِ ِِ ِ َ َِ َْ()١(.  
يعرف بها أحوال أبنيـة  : (قال ابن الحاجب في شرحه معلالً لقوله في المتن     

؛ لئال يـرد    )٢( كما قال بعضهم   »أبنية الكلم «ولم يقل   » أحوال«: وإنَّما قال ): (الكلم
 الساكنين، فإنها من    عليه أحكام الوقف، وبعض أحكام اإلدغام، وبعض أحكام التقاء        

التصريف وليست راجعة إلى أبنية الكلم؛ ألن الوقف على جعفٍَر وزيٍد وأشـباههما             
٣(...) إلى علم ببناء كلمةابالسكون أو بالروم واإلشمام ليس راجع(.  

؛ ألن بعضهما   ابعض أحكام الوقف أيض   : ينبغي أن يقول  : (يقول ركن الدين  
  .)٤()جعفٍَر: ، وهو الوقف بتضعيف اآلخر، في نحواضراجع إلى أبنية الكلم أي

وهو نـوع   –يتجلى لنا من كالم ركن الدين أنه يرى أن الوقف بالتضعيف            
من أنواع الوقف الذي يكون في المتحرك الصحيح اآلخر، غير الهمزة المتحرك ما             

  .  من أبنية الكلم ال من أحوالها-هذا خالد، وهذا فَرج: ، نحو)٥(قبلها
وهو وهـم؛ ألن التـضعيف      : (مما دفع اليزدي إلى االعتراض عليه بقوله      

واإلشمام في كونهما عارضين للبناء بعد كماله سـواء، ولـيس لزيـادة الحـرف               

                                                 

  .٦:  الشافية في علم التصريف)١(
والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمـة، وبمـا           (١/٧:  قال الرضي في شرحه للشافية     )٢(

وصحة وإعالل وإدغام وإمالة، وبما يعرض آلخرهـا        يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف       
  ).مما ليس بإعراب وال بناء من الوقف وغير ذلك

   ).١/ أ  (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٣(
  .١/١٦٨:  شرح الشافية لركن الدين)٤(
  .٣١٥، ٢/٣١٤: ، وشرح الشافية للرضي٢٧٧، ٢٥٩: المقتصد:  ينظر)٥(
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ونقصانه مدخل في نفس البناء، إذ لو ثبت للزيادة مدخل لثبت للنقصان مدخل، وال              
  .)١()قائل بهذا

 الجـاربردي، ولكـن بأسـلوب       واليزدي مسبوق بهذا االعتراض فقد سبقه     
 بأنَّه ينبغي   )٢(وأورد عليه بعض الشارحين   : (يختلف عما ذهب إليه اليزدي، إذ قال      

 وهـو   ا؛ ألن بعضها راجع إلى أبنية الكلم أيض       ابعض أحكام الوقف أيض   : أن يقال 
جعفر، وفيه نظر؛ ألنَّا قد ذكرنا أن بعـض أحكـام           : الوقف بتضعيف اآلخر، نحو   

راجع على األبنية وهو ما يكون في كلمة واحدة، وبعـضها إلـى أحـوال    اإلدغام  
األبنية وهو ما يكون في كلمتين وهكذا ذكرنا في التقاء الساكنين فبأي شيء يفـرق       
بين أحوال جعفر إذا وقف عليه بالسكون، أو بالروم أو باإلشـمام أو بالتـضعيف،        

  حوال األبنية تحكم؛ إذ الوقف      إلى األبنية والبعض اآلخر إلى أ      افجعل بعضها راجع
باإلشمام مثالً في حالة كالتضعيف في حالة أخرى وال أثر لكون التغيير في بعض              

اإلعراب داخل في أحـوال أبنيـة       : أال يرى إلى قول الشارحين    . الصور بالحرف 
    البنية تكون أيض على حال باعتباره فإنَّه يدل على ما قلنا إذ اإلعـراب            االكلم؛ ألن 

  .)٣() أن يكون بالحركات أو بالحروفأعم من
: وقد اعترض الجاربردي نفسه على أجزاء من هذا الكالم في حاشيته، فقال           

وفيه نظر؛ ألن اإلعـراب سـواء كـان بـالحروف أو            . إذ اإلعراب أعم  : قوله(
            فَـرعا مـن   بالحركات ال يخرج الكلم من بناء إلى بناء، وتضعيف اآلخر يخرج ج

اسي، فالتضعيف يكون من األبنية، واإلعـراب مـن األحـوال           الرباعي إلى الخم  
  . )٤()امطلقً

                                                 

  .١/١٢٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/١٦٨: شرحه للشافية:  ينظر، وهو ركن الدين)٢(
  .١٠:  شرح الشافية للجاربردي)٣(
  .١٠:  حاشية الجاربردي على شرحه)٤(
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وليس األمر كذلك؛ ألن العارض ال يعتد به ولم أر من علماء العربية مـن               
  .عند الوقف بالتضعيف من أبنية االسم الخماسي المجرد» رفَعج«: عد نحو

          بعض من شرح ر اليزدي أشار إلى أن على ركن الدين،    والذي يلحظ أن د
إال أنَّه لم يسمه، إذ كان من دأبه في شرحه عدم ذكر اسمه، والمقصود بـه هـو                  

  .)١()والرد في نفس األمر صحيح: (الجاربردي، وبعد ذكره ذلك عقب عليه بقوله
. والذي أراه أن الوقف بأنواعه هو من أحوال أبنية الكلم ال من أبنية الكلـم              

  . أن الوقف ليس من بناء الكلمة وال من أحوالها يرى)٢(وإن كان بعضهم
  : المسألة الثانية

 ُهُتـْمَمَغ: وْحـَا، نًبـِالَ غِةَعـَاوَطُلمِ لَلَعـَتـْافـَو: (»افْتَعَل«قال ابن الحاجب في معاني      
، ِفرَص وللتـوا،ُمَصَتـْوا، واخُرَوَتــْاج: وْحـَ، ن)٣(ِةَلَاعَفُمْلِلَى، وَوَتـْاش: وْحَ، نِاذَخالتِلَ، ومَتْاغَف
  .)٤()َبَسَتْاك: وْحَن

اخْتَصموا واجتَوروا، إذا   : أن يأتي للمفَاعلَِة، نحو   : وثالثها: (يقول ركن الدين  
  .)٥()للتَّفَاعِل كان أولى: واعلم أنَّه لو قال. تَخَاصموا وتَجاوروا

انيا، اعترض اليزدي على قول ابن الحاجب أوالً، ثم على قول ركن الدين ث            
ـ فَوبمعنـى تَ  «: وقد وقع في بعض النـسخ مكـان قولـه         : (إذ قال  قولـه  » لاع

                                                 

  .١/١٢٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١/٥:  ينظر شرحه للشافية، هو الرضي)٢(
» وللمفاعلة« مكان قوله     ذكر محقق الشافية الدكتور حسن العثمان أن هناك نسخا للشافية وقع فيها            )٣(

  ).٤(الهامش رقم ، ٢١: الشافية في علم التصريف: ، ينظر»وبمعنى تفاعل«قوله 
وقد نقل ابن الحاجب هذه العبارة من كتاب المفتاح في الصرف           . ٢١: الشافية في علم التصريف    )٤(

غَممتُه فَاغْتَم،  : ، نحو اوافتعل للمطاوعة غالب   (٥٠: لعبد القاهر إال أنه غير فيها قليالً، ففي المفتاح        
اجتَـوروا  : اكْتَـسب، وللمفَاعلَـِة، نحـو     : اطَّبخَ واشْتَوى، وللتَّـصرِف، نحـو     : ولالتِّخَاِذ، نحو 

  ).واخْتَصموا
  .١/٢٦٣:  شرح الشافية لركن الدين)٥(
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»فَوللماالفتعال بمعنى التفاعل قد        )١(، وهكذا قال في الشرح    »ةلَاع وهو غلط؛ ألن ،
خَاصـم، بـل   : ا، كما تقـول اخْتَصم زيد عمر  : يكون، ال بمعنى المفاعلة؛ ال تقول     

وهو ليس  .  كان أولى  لو قال للتفاعل  : )٢(وقال شارح . خَاصماتَ: اخْتَصما، كما تقول  
، وال جائز ههنـا، فإبهامـه   )٣(بسديد؛ ألن األولوية إنما يطلق إذا كان جائز مفضل      

  .)٤()خطأ
وما وقع في بعـض     : (وفي شرح الجاربردي نحو مما قاله اليزدي، إذ قال        

خطأ؛ ألنَّـه لـو كـان       » لوبمعنى تفاع «: بدل قوله » وللمفاعلة«: النسخ من قوله  
ا، مـثالً ال    ، واخْتَصم بكْر خَاِلد   ااجتَور زيد عمر  : للمفاعلة لوجب أن يقال في مثاله     

  .)٥()اجتوروا، واختصموا يعرف بالتأمل
:  وقد حاول الغزي أن يدافع عن ركن الدين حين شرح قـول الجـاربردي     

رد قـول اليـزدي مـن دون أن         ، وفي الوقت نفسه     )٦()وما وقع في بعض النسخ    (
وعلى هذا البعض شرح الشريف ورد المفَاعلَة إلى معنـى          : (يصرح باسمه، فقال  

اجتَـوروا،  : التَّفَاعل لما فيها من االشتراك في الفعل، والقرينة قول المصنف، نحو          
ل للتفاعل كان أولى، وهو ظاهر بالتأم     : المصنف: لو قال، أي  : واخْتَصموا، ثم قال  

 ا األولوية إنما تطلـق إذا كـان جـائز         ألن«: )٧(فيما قلته يظهر سقوط قول شارح     
  .)٨()» وال جائز هنا فإيهامه خطأمفضالً

                                                 

   ).٦/ ب : ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط:  ينظر)١(
  .١/٢٦٣: لشافيةل هنظر شرحيهو ركن الدين،  )٢(
 شـرح  ، ولم ينبه على ذلـك محقـق  » مفضالًاجائز« في هاتين اللفظتين خطأ نحوي، والصواب        )٣(

  .الشافية لليزدي
  .٢/٣٧٧: النكت: ، وينظر١/٢٢٨:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٥٠:  شرح الشافية للجاربردي)٥(
  .٥٠:  المصدر نفسه)٦(
  .١/٢٢٨:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٧(
  .٥١:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٨(
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ـ فَ«وعندي أن ما ذكره الغزي، ليس بـسديد؛ وذلـك ألن صـيغة               َلاع «
 لكل منهما مقام يختلف، وإن كانتا تتفقان في الداللة على المشاركة؛ ألن           » َلاعفَتَ«و

ـ   اضارب زيد عمر  : في نحو قولك  » َلاعفَ«بناء   ِليتُ عما، وكَار      يـدل علـى أن ،
ـ فَتَ«أما في بنـاء     . اأحدهما فاعل صراحة ويدل على أن الثاني فاعل ضمنً         َلاع «

تَخَاصم زيد وخَاِلد، وتَشَارك محمد وعِلي، فيدل على المشاركة في الفعل بين            : نحو
اخْتَصموا واجتَوروا؛ ألنَّهمـا بمعنـى      : ثنين صراحة، وكذلك هو الحال في نحو      اال

تَخَاصموا وتَجاوروا؛ ألن نسبة االختصام واالجتوار إلى أحد الفـاعلين لـم تفهـم     
  .، بل إلى األمرين صراحةاصراحة وإلى اآلخر ضمنً

ـ تَافْ«وأول من استعمل معنى المفاعلة في معاني         بـد القـاهر    هـو ع  » َلع
 وتبعه على ذلك ابن الحاجب في بعض نسخ شافيته، وفـي شـرحها،           )١(الجرجاني

  .)٢(ولم يتبعه من شراح الشافية في ذلك ما عدا ركن الدين
  : المسألة الثالثة

ًواستـفعل للـسؤال غالبـ: (»َلعفْتَاس«قال ابن الحاجب في معاني      َ َ ْ َ ً، إمـا صـريحاْ ، اّ
ُاســتكتبته، أو ت: نحـو ُ َ َْ ْ ِاســتخرجته، وللتحــول، نحـو: ، نحـواًقــديرْ  َ ّ ُ ُ َْ َْ ُاســتحجر الطــين، و: ْ  َ َ ْ َ ْ)٣( :

ُإن البـغاث بأرضنا تستـنسر ِ ْ ََ ْ َ َ ِ ْ َِ َ ُ  ِ()٤(.  

                                                 

  .٥٠: المفتاح في الصرف:  ينظر)١(
: ، وشرح الـشافية للنظـام    ٣١: ، وشرح الشافية لنقره كار    ١/١٠٩: شرح الشافية للرضي  :  ينظر )٢(

  .١/٧٥: ، والمناهل الصافية٣٩: ، وكفاية المفرطين٣١: ، والمناهج الكافية٥٨
فيه بقع بيض   :  عندنا لعزنا، والبغاث طائر أبغث اللون، أي       اعيف يصير قوي   هذا مثل يضرب للض    )٣(

؛ ٩٣: ألبـي عبيـد   : األمثال: ينظر. وسود، وهو دوين الرخمة بطيء الطيران، وهو مما يصاد        
، والمفتـاح فـي     ١٤٢،  ١٢٠: ، وجمهرة األمثال  ٣/٢٧: ، والعقد الفريد  ٢٦٣: وإصالح المنطق 

  .١/١١١: لرضي، وشرح الشافية ل٥١: الصرف
  .٢١:  الشافية في علم التصريف)٤(
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اعلم أنه إن أريد به تحوله إلى صفة المشتق منه فاألولى           : (يقول ركن الدين  
  .)١()هأن يأتي للتشب: أن يقال

وليس هذا بحتم؛ ألنَّه قـد يكـون         (:اعترض اليزدي على كالمه هذا، فقال     
فال حاجـة   ... للتحول الحقيقي، وللتحول غير الحقيقي، واألخير منزل منزلة األول        

  .)٢()إلى لقب جديد ألجل هذا المعنى
: وما ذكره ركن الدين موافق لما ذهب إليه ابن الناظم في بغيتـه، إذ قـال               

استَنْسر البغَاثُ، واستَتْيستْ العنْز، إذا     استَحجر الطِّين، و  : وللتَّشبيه، نحو : الصواب(
           الطين صار حجر وال  اتشبهت بالتيس في الركوب على اإلناث، وليس المراد أن ،

االبغاث نسر٣()ا، وال العنز تيس(.  
: وما ذكره اليزدي سديد؛ وذلك ألن الطين يتحول حقيقة إلى حجر، كقولـك            

 بصفة الحجر، وهذا التحول على جهة الحقيقة ال         امتصفًصار  : استَحجر الطَِّين، أي  
، »علـم األرض  «على وجه التشبيه، وهذا األمر معروف لدى علماء الجيولوجيـا           

، وهذا النوع من التحول أطلق عليه اليـزدي     »الحجر الطيني «: ويطلقون عليه اسم  
ـ       » َلعفْتَاس«، وقد يكون    )٤(التحول الصوري  : ولهمللتحول غير الحقيقـي، نحـو ق

أن الجمـل صـار     : ، أي )٥(استَنْوقَ الجمُل، واستَرجلَِت المرَأةُ، واستَسعلَِت المرأةُ     
 بصفة الناقة، وأن المرأة صارت متصفة بصفة الرجل، وأن المرأة صارت            امتصفً

ولكـن  . متصفة بصفة السعالة، ويمكن عد هذا النوع من التحول من باب التـشبيه   
أنَّه قد انتقل من حالته التي كان عليهـا         :  منزلة األول، أي   ون منزالً األقرب أن يك  

                                                 

  .١/٢٦٥:  شرح الشافية لركن الدين)١(
  .١/٢٣١:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٢٤:  بغية الطالب)٣(
  .١/٢٣٠:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
، ٧٨: دروس التصريف : ينظر. صارت كالسعالة، ويكنى بذلك عن كبرها     :  استسعلت المرأة، أي   )٥(

٧٩.  
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إلى حالة أخرى، من دون إيجاد لقب جديد ألجل هذا المعنى؛ ألنَّه قد يكون غيـر                
  . »ين الطِّرجحتَاس«شامل، كما في 

ـ       أشار إليه سـيبويه مـن      » َلعفْتَاس«وهذا المعنى الذي ذكره ابن الحاجب ل
اسـتَنْوقَ  : وقالوا في التحول من حال إلى حال هكذا، وذلك قولـك          : (لقبل، إذ قا  

، وقد سار على نهجه علماء العربية الذين جاءوا مـن           )١()الجمُل، واستَتْيسِت الشَّاةُ  
  .)٢(بعده سواء أكانوا قدماء أم محدثين

  : المسألة الرابعة
   لرِلَو: (قال ابن الحاجب في بناء الفعل الرباعييِاعَبرَجُ المَاء وَِن بِد َد، نِاحـٌ : وْحـٌ

َدحرجته ودربخ، أ َ َْ َ َُ ُ ْ ذل: ْيَْ َ()٣(.  
 وهـو   ااعلم أن للرباعي المجرد عن الزوائد بناء واحد       : (يقول ركن الدين  

فَعلََل، ولم يتصرفوا كما تصرف في الثالثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها             
  .)٤()وا استعمال الفتحات الثالث فيه؛ لخفتهالثقل الرباعي، وإنّما جوز

فيه ضعف؛ ألن استعمال الفتحات     : (اعترض اليزدي على تعليله هذا، فقال     
غير محتاج إلى اعتذار، وإنما الواجب هو، وكالمه يوهم أنَّه على خالف األصل،             
: ولكنه ارتكب لباعث يقتضيه، تعرف هذا إذا تأملـت، ولـو كـان مكـان قولـه               

  .)٥()أوجبوا، لم يرد عليه شيء» جوزوا«

                                                 

  .٤/٧١:  الكتاب)١(
، ودروس  ١/١٣٢: ، والممتـع  ١٦: ، ونزهة الطرف للميداني   ٣/١٢٨: األصول في النحو  :  ينظر )٢(

  .٧٨: التصريف
  .٢٢:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .١/٢٦٧:  شرح الشافية لركن الدين)٤(
  .١/٢٣٥:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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ـ         ـ » جرحد«وما ذكره اليزدي سديد، وذلك ألنَّنا لم نسمع ب  »ِدحـِرج «وال ب
 اوهلم جر ـ ا، ولو كان هذا جائز للخفـة؛  ا لسمعناه، وإنما التزموا الفتحات فيه؛ طلب 

فقـد  : ألن أنسب ما يحرك به الفعل هو الفتح؛ إذ إنَّه أخف الحركات، فـإن قلـت               
اختير للفرق بين المبنـي     : بضم األول وكسر الثالث، قلت    » جِرحد«وردت صيغة   

  . والمبني للمجهول، وهذا مما تراعيه العرب في كالمها،للمعلوم
وللرباعي المجـرد بنـاء     : (وهذا ما ذكره ابن الحاجب في شرحه، إذ قال        

عملوه؛ لخفتها،  واحد لم يتصرفوا فيه؛ لثقله، والتزموا الفتحات في الوزن الذي است          
وسكّنوا الثاني؛ ليتحقق الخفة، إذ ليس في كالمهم أربع حركات متواليات في كلمة؛             
لما فيه من االستثقال، وكان الثاني أولى بالتسكين؛ لتعـذره فـي األول والرابـع،               
وكرهوه في الثالث؛ ألن الرابع قد يسكُن فسكّنوا الثاني لذلك، ولم يضعوا للمزيـد              

  .)١()ثة أمثلة لثقل األربعةفيه إال ثال
ويقتضي المقام توضيح ما قاله ابن الحاجـب، ال يجـوز أن يكـون األول               

؛ لتعذر االبتداء بالساكن، فحرك الثاني بالفتح لخفته، وال يجـوز أن يكـون              اساكنً
؛ ألنَّه يؤدي إلى التقاء الساكنين إذا سكن الرابع التصاله بضمير           ا أيض االثالث ساكنً 
؛ ألنَّـه  ادحرجتُ، ودحرجن، وال يجوز أن يكون الرابع سـاكنً   : ، نحو رفع متحرك 

    إذا اتصل الفعل بضمير رفع ساكن كألف االثنين،         ايؤدي إلى التقاء الساكنين أيض ،
ولـم أر   . دحرجتْ: دحرجا، ودحرجوا، أو بتاء التأنيث، نحو     : وواو الجماعة، نحو  

  . بالجواز سوى ركن الدين من قال)٢(من شراح الشافية

                                                 

  . )٧/ أ (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )١(
، ٩٩: ية في النحـو   ا، والكف ٣٢: ، وشرح الشافية لنقره كار    ٥٣: شرح الشافية للجاربردي  :  ينظر )٢(

  .٣٢: والمناهج الكافية
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  : المسألة الخامسة
َفـيعـل، ن: (»ٍلِعيفَ«قال ابن الحاجب في تكسير ما كان على          ٌ ِ ْ َميـت، ع: وْحـَ ٍ ى َلـَّ

َأموات، وجياد، وأبيناء ََِْ َْ ٍَ َ ِ ٍ()١(.  
االسم الـذي علـى وزن      : إلى آخره، أي  » لِعيفَ«: قوله: (يقول ركن الدين  

بكـسر الفـاء،    » العِف«ميت وَأموات، وعلى    : ، نحو »َأفْعال«يجمع على   » لِعيفَ«
، )٢(الرجـل الفـصيح   : بين وَأبِينَاء، والبين  : جيد وِجياد، وعلى َأفِْعالء، نحو    : نحو

  .)٣()وهين وَأهِونَاء
على وزن  االسم الذي   : أي«: وقال شارح : (وقد اعترض عليه اليزدي بقوله    

  .)٤()، وهو خطأ»فَيِعل يجمع على َأفْعال
ـ          الوصـف،  » لِعيفَ«وما قاله اليزدي سديد؛ وذلك ألن ابن الحاجب أراد ب

فَيِعل الوصف؛ ألن األبنية التي ذكرها قبـل     : ولكن كان على ابن الحاجب أن يقول      
هذا الموضع ابتدأ في كل واحد منها باالسم، ثم ذكر الصفة، ومن ذاك على سـبيل                

َأجـدل، وِإصـبع،    : حـو االسم كيف تَـصرفَ، ن    : فْعُلَأ: (التمثيل ال الحصر قوله   
. حـوص، للَمـِح الوصـفية     : ، على أجادل، وأصابع، وأحاوص، وقولهم     وَأحوص

َأحمرون؛ لتميزه عـن َأفْعـِل      : َأحمر على حمران، وال يقال    : وَأفْعُل الصفة، نحو  
  .)٥()التفضيل

                                                 

  .٥٣:  الشافية في علم التصريف)١(
  ).الفصيح: والبين من الرجال (٨/٣٨١:  جاء في كتاب العين)٢(
  .١/٤٧١:  شرح الشافية لركن الدين)٣(
  .١/٤٥٨: لليزدي شرح الشافية )٤(
  .٥٢:  الشافية في علم التصريف)٥(
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وذكر اليـزدي   . بنية يوهم أن يكون مراده االسم     فذكر فَيِعل بغْتَةً بعد هذه األ     
ـ نحو م «أن قول ابن الحاجب      ال يـدفع ذلـك؛ الحتمـال كونـه للتمثيـل        : (»تي

  .)١()المجرد
كونه للتمثيـل وكـذلك     » تيم«وما ذكره ليس بمستقيم؛ ألنَّه إذا كان نحو         

 رأينـاه عنـدما     جياد، وأبيناء، فماذا يبقى إذن؟ وما فائدة ذكره من دون تمثيل وقد           
  .يذكر الوزن يذكر معه أمثلته

ـ        الوصف، ما جـاء فـي      » لِعيفَ«والذي يدل على أن مراد ابن الحاجب ب
كتاب سيبويه في باب تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة أحـرف، إذ        

قيم وسيد وبيـع، يقولـون للمـذكر بيعـون          : وأما فَيِعل فبمنزلة فَعال، نحو    : (قال
ـ »فَيِعالً«ميتٌ وأموات، شبهوا    : للمؤنث بيعات، إال أنهم قالوا    و ـ فَ« ب حـين  » ٍلاِع

هين وَأهِونَاء، فكسروه على َأفِْعالء، كمـا كَـسروا         : وقالوا... شَاِهد وأشْهاد : قالوا
: وقالوا... هوناء كراهية الضمة مع الواو، فقالوا ذا      : فاعالً على فُعالء، ولم يقولوا    

بين وأبِينَـاء، كهـين     : ِجياع وِتجار، وقالوا  : يب وِطياب، وجيد وِجياد، كما قالوا     طَ
  .)٢()وأهِونَاء

وقد سار ابن الحاجب على خطا الزمخشري في المفصل من دون تحديـد             
ـ : وفَيِعل يكسر على َأفْعال وِفعال وَأفِْعالء، نحو      : (يذكر، إذ قال الزمخشري    ات َأمو

  .)٤()هينون وبيعات: ، ويقال)٣(وِجياد وأنبياء

                                                 

  .١/٤٥٧:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٦٤٣، ٣/٦٤٢:  الكتاب)٢(
ـ نَ«فجمع  » أنبياء«أما  » لِعيفَ«على وزن   » نيب«؛ ألنه جمع    »أبيناء« ولعل الصواب يكون     )٣( » يِب

  .يع ويبدو لي أنه خطأ مطب.»يٍلِعفَ«على وزن 
  .١٧١:  المفصل)٤(
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أهو اسم أم صفة؟ لكن عبارة    . فالمالحظ أن الزمخشري لم يحدد ماهية فَيِعلٍ      
الزمخشري أفضل وأحسن من عبارته؛ إذ إنَّه ذكر أن فَيِعالً يجمع جمع تـصحيح              

فاعلم أن ذكره   : (ولهمما دفع اليزدي إلى االعتراض عليه بق      . بخالف ابن الحاجب  
ميـت  : أبنية التكسير يوهم أنَّه ال تصحيح فيه، وليس األمر كذلك؛ ألنَّـك تقـول             

  .)١()َأموات: وميتُون، كما تقول
  : المسألة السادسة

َال تَدْبِإَو: (قال ابن الحاجب في الوقف على المختوم بالتاء     اء التُ ْث االسـْيِنْأِ ِة يِمِ
ِاء فَه َرحمة، ع: ِوْحَي نً َ ْ َيه تِبْشَتَ، وِرَثْكَى األَلَ ِ هيـهات بِاءُ َ َ ْ   .)٢()ٌلْيِلَ قِهَ

ولو أشـبهت تـاء     . وتشبيه تاء هيهات بتاء التأنيث قليل     : (يقول ركن الدين  
هيهية، فانقلبت اليـاء    : هيهات بتاء التأنيث، وذلك بأن تجعل هيهاتَ مفردة وأصلها        

 هاء في الوقف وهو قليل، وإن جعلت        )٣(لها، تقلب ياؤه  ؛ لتحركها وانفتاح ما قب    األفً
: ويمكـن أن يقـال    .  فحذفت الالم على غير قياس     )٤(هيهاة: أصلها» ةيهيه«جمع  

: قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت األلف اللتقاء الساكنين، فبقـي             
  .)٥()هيهات، فوقفت بالتاء ال غير

هيهيـة،  : هيهات يمكن جعلهـا مفـردة، وأصـلها   : ص أنيفهم من هذا الن   
؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، فقلبت تاؤه هاء في الوقـف، أو            افانقلبت الياء الثانية ألفً   

 ـ اجعلها جمع ـ     »ةلَلَعفَ«التي وزنها   » ةيهيه« ل ؛ لتحركهـا   ا، فانقلبت الياء الثانية ألفً
ـ       ـ هيه: ا أن تقلـب الـالم يـاء، فيقـال         وانفتاح ما قبلها، فكان قياس جمعه ات، ي

                                                 

  .١/٤٥٨:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٦٣:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .ويبدو أنه خطأ مطبعي. تاؤه:  الصواب)٣(
  .هيهيات: ويبدو لي أن في هذه الكلمة تحريفًا، ولعل الصواب يكون )٤(
  .٥٣٩، ١/٥٣٨:  شرح الشافية لركن الدين)٥(
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تقـاء  لالعلى غير قياس، أو أن الـالم حـذفت          ، إال أنَّهم حذفوا الالم      )١(كشَوشَيات
، مما دفع اليزدي إلى االعتراض عليه في قوله األخيـر، إذ            االساكنين بعد قلبها ألفً   

تمعـت ألفـان،    قلبت الثانية للمقتضي، فاج   : يمكن أن يقال  : )٢(وقال الشارح : (قال
تقاء الساكنين، ولم تحذف األخرى للداللـة علـى الجمـع، وهـو             لفحذفت الالم ال  

ممنوع؛ المتناع اإلعالل ههنا؛ ألدائه إلى االلتباس بالمفرد لو أعلَّ، كما في رميا،             
       فَِعلَّةُ تشبيهها بتـاء التأنيـث       افالحذف اعتباطي، كما قالوا، وعلى هذا يكون جمع ،

  .)٣()لثاني، وتعذر الحذف االعتباطي يقوي المذهب األوليقوي المذهب ا
، فال معنى لتقـدير     )٤(إن هيهات اسم فعل   : وذكر بعد ذلك أن الحق أن يقال      

اإلفراد والجمعية فيه، وأما تشبيه تاء هيهات بتاء التأنيث قليل؛ ألن تـاءه ليـست               
ك، فلذلك قّل، والذي حمل     للتأنيث، فقلبها ليس إال لشبه لفظي، وال معنى يقتضي ذل         

الواقف عليها بالهاء على وقفه بها أنَّها جـاءت مفتوحـة ومـضمومة بـالتنوين               
لَة، وقد جاءت مكسورة أيضلْز٥(اوغيرها، فجعلت شبيهة بتاء ز(.  

: ، إذ قـال   »الخـصائص «وما علل به ركن الدين هو مذهب ابن جني في           
 جاءت غير محذوفة لكانت هيهيـات،       تقاء الساكنين، ولو  لوالالم عندنا محذوفة ال   (

 لجمع المـتمكن،    الكنها حذفت؛ ألنها في آخر اسم غير متمكن، فجاء جمعه مخالفً          

                                                 

: ينظر. كثيرة الحديث : ة، وامرأة شوشاة  سريع: ناقة شوشاة، أي  :  جمع شوشاة وهو وصف، يقال     )١(
  .١٤/٤٤٥: »شوا«، ولسان العرب ١١/٣٠٥: تهذيب اللغة

  .١/٥٣٩: شرحه للشافية:  ينظر، وهو ركن الدين)٢(
  .١/٥٣١:  شرح الشافية لليزدي)٣(
، ١/٢٠٧: الخـصائص : ينظـر .  وهو مذهب أبي علي الفارسي في أحد قوليه، وابن الحاجـب           )٤(

  .٦١٣: المفصلواإليضاح في شرح 
  .١/٥٣١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٥(
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ذان وتـان واللـذان     : ، والشَّوشَيات، كما حـذفت فـي قولـك        )١(الدوديات: نحو
  .)٢()واللتان

ـ ويرد عليه بما رد به على ركن الدين؛ ألنه لو أعل بقلب اليـاء أل               ، ثـم   افً
غَـزوا، ورميـا؛   : ى إلى التباس المفرد بالجمع كما فيتقاء الساكنين؛ ألد لحذفها ال 

ألنَّك لو قلبتهما التقى ساكنان، فلزم حذف أحدهما، فالتبس المفرد بالتثنية، إذ تكون             
غَزا، وكذلك رما، أما حذف األلف في ذان وتان، وحذف الياء في اللـذان             : كالهما
  . فألنّه ال يؤدي إلى التباس المفرد بالتثنيةواللتان؛

وعندي أن ما ذهب إليه أغلب علماء العربية من أن هيهات اسم فعل هـو               
  .الصحيح، وال معنى لتقدير اإلفراد والجمعية فيه، وأن تاءه ليست للتأنيث

  : المسألة السابعة
ِا ثالثـه اربـعـه فـمـَأَو: (قال ابن الحاجب في الوقـف      ْ َ َْ َيمن حـرك فألنـه نـَ َ َ  َ ْ َ  َةَكـَرَ حَلَقـْ

ِ لما وصل، بِعْطَ القِةَزْمَه َ َ َ  َإنه لَف )٣(»ُ اهللاَألم« ِالفِخَ َما وصل التـ َ َ َ ٤()ِانَنِاكَى سَق(.  
وإنما ذكر هذا الكالم ههنا؛ ألن من الناس من يتوهم أن           : (يقول ركن الدين  

 ما ذكرناه   إليها، فدفع هذا الوهم بأن    » اهللا«حركة الميم هي الحركة المنقولة من الم        
  .)٥()للضرورة، وهي منتفية ههنا» ثالثه اربعه«في 

                                                 

خشبة يوضع وسطها علـى  : وهي أرجوحة للصبيان، أو أثر األرجوحة، واألرجوحة:  جمع دوداة  )١(
تل ثم يجلس غالم على أحد طرفيها وغالم آخر على الطرف اآلخر، فتتـرجح الخـشبة بهمـا،                  

، ٢٣٣،  ١/٢٣٢: ، وجمهـرة اللغـة    ٨/١٠١٠ :العـين : ينظر. ويتحركان فيميل أحدهما باآلخر   
  .١٤/٢٧٨: »دوا«ولسان العرب 

  .٤٤، ٣/٤٣:  الخصائص)٢(
وقرأ .  عند الوصل  ، وهي قراءة الجماعة بفتح الميم وإسقاط األلف       ٢،  ١اآلية  :  سورة آل عمران   )٣(

الحسن، وعمرو بن عبيد، وعاصم في رواية األعشى، والبرجمي عن أبي بكـر، وأبـو جعفـر                 
، وإعراب القـرآن    ٢٠٠: كتاب السبعة في القراءات   : ينظر. ي بإسكان الميم وقطع األلف    الرؤاس
  .١٦٠: ، والمبسوط في القراءات العشر١/١٤٢: للنحاس

  .٦٤:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .١/٥٤١:  شرح الشافية لركن الدين)٥(
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  من همزة  : والصواب أن يقال  . وهو غلط : ( عليه بقوله  اقال اليزدي معترض
  .)١()اهللا؛ إذ ال نقل لحركة الالم

حتى تنقل  لفظ الجاللة   وما ذكره اليزدي سديد؛ ألنّه ال توجد حركة فوق الم           
  .إلى الحرف الذي قبله

، هـو مـذهب     ...)من الناس من يتوهم أن حركة الميم      : (فقول ركن الدين  
، إذ ذهبوا إلى أنَّه يجوز نقل حركة الوصل إلى الساكن قبلها، واستدلوا             )٢(الكوفيين

على ذلك بآيات من القرآن الكريم، ومنها هذه اآلية التي ذكرها ابن الحاجب فـي               
تقاء الساكنين، وهما الميم    ل حجة لهم فيها؛ ألن حركة الميم إنما كانت ال         شافيته، وال 
، وكانت الحركة فتحة، وإن كان القياس الكسر، مراعـاة لوجـود      »اهللا«والالم من   

  . »اهللا«الجاللة التفخيم في لفظ 
 ومن العلماء من علل بغير ذلـك،  )٤( واليزدي)٣(وهذا ما علل به ركن الدين  

نت الحركة فتحة على خالف األصل في التقاء الساكنين؛ ألن قبلها ياء            وكا: (إذ قال 
قبلها كسرة، فلو كسر ألدى ذلك إلى اجتماع كسرة قبلها ياء قبلها كسرة، والياء تعد              
بكسرتين، فيؤدي في التقدير إلى اجتماع أربع كسرات متواليات، وذلك ثقيل جـدا،             

  .)٥()تفعدلوا عنه إلى الفتح؛ ألنَّه أخف الحركا
وعندي أن هذا التعليل غير مقنع وضعيف؛ وذلك ألن هناك آيـات شـبيهة              

، مع أن الحرف الساكن لم يحرك فيها بالفتح بل حـرك            ابتلك اآلية التي مرت آنفً    

                                                 

  .١/٥٣٣:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢/٢٤٣: ، واإلنصاف١/٩: معاني القرآن للفراء:  ينظر)٢(
  .١/٤٩٤: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٣(
  .١/٤٨١:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٤(
  .٢/٢٤٤:  اإلنصاف)٥(

 



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  �٣٤٦�

، )١(����z}��|��{��~������¡��¢���£�: بالكسر، ومن تلك اآليات، قوله تعالى     

  .)٢(��é���è��ç��æ���å��ä :وقوله عز وجل
فإن ما ذكره ركن الدين هو سهو منه؛ إذ إن محقق شرحه لم يشر              ... وبعد

إلى وجود نسخة تبين أن هذا الخطأ وقع في إحدى نسخ الشرح لنقول إنَّه خطأ من                
  .الناسخ ال من الشارح، واهللا أعلم

  :المسألة الثامنة
ال ِ إٌحْيِحَ صـٌنِاكَ سُهَلْبـَ قـاَمْيِ فِةَكَرَ الحُلْقَنـَو: ( في الوقف بالنقل   الحاجبقال ابن   

َا بكـر، وخبــؤ، وَذَهـ: لْثِ، مٌلْيِلَا قًضَْي أَوُهَ، وِةَزْمَي الهِال فِ، إَةَحْتَالف ْ ُ َ ْ ُ ْ ببكـر، وخبـئ، ُتْرَرَمـَ ِ َ ْ ِ َ
َْ الخبأُتْيََأور ْ البكرُالَقُال يـَو. َ َ َ()٣(.  

يكون الحـرف   اعلم أنَّه البد لجواز النقل للوقف من أن         : (يقول ركن الدين  
  نَّه لو كـان معـتالً، نحـو      ، وأن تكون حركته إعرابيةً؛ أل     االموقوف عليه صحيح :

ولو كانت حركته بنائية    . ، ودلْو لم ينْقَل؛ ألنَّه يفضي إلى اإلعالل بتغير الكلمة         ظَبٍي
، لم تنقل؛ ألن حركة اإلعراب يؤذن بها العامـل؛          »ِمن قَبلُ «و» ِسمَأ«نحو حركة   

  : )٤(اضِربه، وضربتُه، كقوله: لكنه قد جاء قليالً في األفعال، نحو. ة البناءال حرك
ُعجبــــــــــت والــــــــــدهر كثيــــــــــر عجبــــــــــه َ َ ٌَ َ ُ  َ ُ ِ  

  

ِمـــــــــــن عنـــــــــــز ََ ُي ســـــــــــبني لـــــــــــم أضـــــــــــربهِ َِ َ َ    
  

                                                 

  .٢٦، ٢٥ سورة ق، من اآليتين )١(
  .٣٤، ٣٣ سورة ق، من اآليتين )٢(
  .٦٧:  الشافية في علم التصريف)٣(
، والنكـت   ٢/١٢١: ؛ والكامل ١٨٠،  ٤/١٧٩: لكتابا: ينظر.  هذا البيت من الرجز لزياد األعجم      )٤(

  .٤/٢٦١: ، وشرح شواهد الشافية٤/١٩٨٨: ، وشرح الكافية الشافية٦٠١، ٢/٦٠٠: للشنتمري
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  : )١(وكقول اآلخر
ْفـقربن هذا وهذا زحله ُ  َ َ َ ََ ََ ْ َ َ  

  .)٢()بعده: أي
 يشترط أن تكـون الحركـة المنقولـة         يتبين من هذا النص أن ركن الدين      

ألن حركـة اإلعـراب     : ، قال »من قبل «، و »أمس«إعرابية، فال تنقل حركة نحو      
يؤذن بها العامل، ال حركة البناء، ويبدو لي أن ركن الدين استشف هذا الكالم من                

وأما النقل، فهو أن تنقل الضمة في الرفع        : (بعض علماء العربية كالعكبري، إذ قال     
  .)٣() باإلعراباوإنما فعلوا ذلك اهتمام... كسرة في الجر إلى الساكن قبلهاوال

، أن  )٧(، وأبي حيان  )٦(، وابن عصفور  )٥(، وابن السراج  )٤(وفي كالم سيبويه  
ـ  دنِْه«: الوقف بالنقل جائز في كل هاء مذكر قبلها ساكن صحيح، نحو           ض رتُبه« ،

اب الساكن الذي تحركه في الوقـف إذا كـان          هذا ب : (، قال سيبويه  »هنُ ع تُذَخََأ«و
بعده هاء المذكر الذي هو عالمة اإلضمار؛ ليكون أبين لها كما أردت ذلـك فـي                

سـمعت ذلـك مـن      . ضربتُه، واضِربه، وقَده، وِمنُه، وِعنُه    : الهمزة، وذلك قولك  
  .)٨()العرب، ألقوا عليه حركة الهاء حيث حركوا؛ لتبيانها

                                                 

: الكتـاب : ينظـر .  هذا بيت من الرجز ألبي النجم العجلي، نسبه إليه سيبويه، وليس في ديوانـه              )١(
، ٣٨٧: ، والمقـرب  ٩/٧١: ن يعيش ، وشرح المفصل الب   ٢/٣٨٤: ، واألصول في النحو   ٤/١٨٠

  .»هلُأزِح«، ولكنها برواية ٤/٢٦١: وشرح شواهد الشافية
  .١/٥٦٣:  شرح الشافية لركن الدين)٢(
  .٤١٩:  اللباب)٣(
  .٤/١٧٩: الكتاب:  ينظر)٤(
  .٢/٣٨٤: األصول في النحو:  ينظر)٥(
  .٣٨٧: المقرب:  ينظر)٦(
  .٤٠٠، ١/٣٩٩: االرتشاف:  ينظر)٧(
  .٤/١٧٩: ب الكتا)٨(
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: عمر، وفي مررت ِببكْـرِ    : ومثال النقل قولهم في عمرو    : (حيانوقال أبو   
وهذا مطرد في الوقف على هـاء       . اضِربه في اضِربه، وفي ضربتُه    : ِببِكر، ومنه 

  .)١()َأخَذْتُ هذا ِمنُه: المذكر وقبلها ساكن صحيح، نحو
: ه بقولـه  وما اشترطه ركن الدين هو الذي دفع اليزدي إلى االعتراض علي          

، )٢(»قَده، وِمنُه، وعنُه  «: وفي الكتاب . اضِربه، وضربتُه : وفيه نظر؛ ألنَّه قد جاء    (
  .)٣() التبعيد:، والتزحيل»فَقَربن هذَا وهذَا زحلُه«: أبو النجموقال 

يتبين من نص اليزدي أنَّه لم يشترط ما اشترطه ركن الدين لجـواز النقـل               
 تكون حركته إعرابية، وأنَّه كرر ما قاله واستشهد به ركن الدين، إال             للوقف من أن  

 إال في األفعال، وأنَّه قليل، وليس األمـر  ئأن ركن الدين نص على أن النقل لم يج      
           النقل قد جاء في الحروف المتصلة بهاء المذكر أيض نحو اكذلك؛ وذلك ألن ، : ،ِمنُه

م يشيروا إلى أنَّه قليل في هذا الموطن، نعم عد ابـن            وعنُه، وألن سيبويه وغيره ل    
 بصورة عامة كالتضعيف في القلـة؛ إذ        هالحاجب هذا النوع من الوقف قليالً، ولكن      

، أنَّـه كـان يقـرأ       )٤(لم يؤثر عن أحد من القراء إال ما نقل عن أبي المنذر سالم            
»ِصوالع٦() فـي الوقـف   إال وهذا ال يجوز  : (قال ابن مجاهد   . بكسر الصاد  )٥(»ر(، 

 ال يجـوز إال     ا، وهذا أيض  ا بكسر الباء إشمام   )٧(»ِرببالص«وروي عن أبي عمرو     
                                                 

  .٤٠٠، ١/٣٩٩:  االرتشاف)١(
  .٤/١٧٩: الكتاب:  ينظر)٢(
  .١/٥٥٨:  شرح الشافية لليزدي)٣(
 هو سالم بن سليمان المزني، أبو المنذر القارئ النحوي البصري، نزيل الكوفة، قرأ القرآن على                )٤(

  ، أبي عمرو بن العالء، وعاصم بن أبي النجود، وغيرهما، وقـرأ عليـه يعقـوب الحـضرمي                
، ٢/١٧٧: ميزان االعتـدال  : هـ، ينظر ترجمته في   ١٧١وإبراهيم بن الحسن العالف، توفي سنة       

  .٤/٢٨٤: ، وتهذيب التهذيب٦/١٧٨: ، وإكمال تهذيب الكمال٤/٦٢٧: وتاريخ اإلسالم
  .١اآلية :  سورة العصر)٥(
  .٦٩٦:  كتاب السبعة في القراءات)٦(
  .٣من اآلية :  سورة العصر)٧(
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ِمنْه، وعنْـه،   : وزعم بعضهم أن الكسائي كان يستحب أن يقف على        . )١(في الوقف 
  .)٢(شم النون الضمةب

  : المسألة التاسعة
َة أَزْمَالهَكـَو: (قال ابن الحاجـب فـي ذي الزيـادة      َال مـوِ ُة أَالثـَ ثَعً َل فـْوُصـِ ، ْطَقـٍ

َفأفكل، أفـعل، و ُ َ ْ َْ ٌ َ ِ مخطُفِالَخُالمََ ْ   .)٣()ٌئُ
ما كان أوله همزة مع ثالثة أصول فقط، فتلـك الهمـزة         : (يقول ركن الدين  

زائدة، وإن لم يدل عليه االشتقاق؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة في أول الكلمـة مـع                
 وهو القائـل إنَّهـا      – َأفْعٌل، والمخالف    -)٤( الرعدة وهو-ثالثة أصول فقط، فأََفْكٌَل     

 مخطٌئ؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة فيما كانت أوالً بعدها ثالثة           -أصلية ووزنه فَعلَلٌ  
أحرف أصول فقط، يدل عليه فيما له اشتقاق، كأحمر وأسود وأبيض وأرنب، وفي             

  .)٥() نظراكون األرنب مشتقً
إن فيه  : ما له اشتقاق، ثم يقول     كر األرنب بعد  ما كان على ركن الدين أن يذ      

انظر               وركن الدين أورد لفظة األرنب في أمثلة ما تعرف زيادته بالغلبـة اقتـداء ،
وِممـا يعـرفُ    : (بشرح ابن الحاجب، غير أنَّه لم يشر إلى ذلك، قال ابن الحاجب           
ـ             ٍل، وزنـه َأفْعـٌل،     زيادته بالغلبة ما كان أوله همزة مع ثالثة أصول فقـط، كَأفْكَ

والمخالف مخِْطٌئ؛ لكثرة وقوع الهمزة زائدة في نحوه كـأحمر وأسـود وأبـيض              
  .)٦()وأرنب

                                                 

  .٦/٤٣٩: ، والحجة للقراء السبعة٦٩٦: تاب السبعة في القراءاتك:  ينظر)١(
  .٦/٤٣٩، ٦٩٦: المصدران أنفسهما:  ينظر)٢(
  .٧٦، ٧٥:  الشافية في علم التصريف)٣(
: »فكـل «، ولـسان العـرب      ٥/١٧٩٢: »فكـل «، والـصحاح    ١/٩٠: الغريب المصنف :  ينظر )٤(

  .٣/١٨٨: »فكل«، وتاج العروس ١١/٥٢٩
  .٢/٦٢٦:  لركن الدين شرح الشافية)٥(
   ).٣٤/ أ (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٦(
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ولم : (وما قاله ركن الدين هو الذي دفع اليزدي إلى االعتراض عليه، فقال           
يتعرض المصنف لذكر االشتقاق وعدمه، وإن وقع ذكره األرنب عقيب ذكره أحمر            

لمقصود ههنا ذكر األمثلة سواء كانـت مـشتقة أو غيـر            وأسود وأبيض، وإنما ا   
 امشتقة، وذكر غير المشتق عقيب المشتق ال يستلزم صيرورة غير المشتق مـشتقً            

  .)١()فتنبه، والحق أن المصنف أراد بذكره أعم النوعين
 ذكر األمثلة من    -اكما رأينا آنفً  –وهذا كالم سديد وسليم؛ إذ إن ابن الحاجب         

ة إلى االشتقاق وعدمه، والنظر الذي ذكره عليه ال على ابن الحاجـب؛     دون اإلشار 
وابن الحاجب حين فعل ذلك أراد بها العموم،        . وذلك ألنَّه ذكر قبل األمثلة االشتقاق     

فأمـا  : (ما كانت مشتقة وغير مشتقة، كما فعل ذلك الزجاجي من قبل، إذ قال            : أي
أحمـر، وأصـفر،    : ة أحرف، نحـو   الهمزة فتزاد أوالً في ما كان عدده بها أربع        

  .)٣()، وما أشبه ذلك)٢(وأبيض، وأفكل، وأيدع
أحمر وأصـفر وأبـيض،     : فالمالحظ أن الزجاجي ذكر المشتق أوالً، نحو      

٤(أفكل وأيدع: نحو: اوغير المشتق ثاني(.  

                                                 

  .٦٥٠-٢/٦٤٩:  شرح الشافية لليزدي)١(
: العـين : ينظـر . إذا صبغته باأليدع: ايدعت الشيء أيدعه تيديع: صبغ أحمر، ويقال منه   :  األيدع )٢(

  .٢٢/٤٢٦: »يدع«، وتاج العروس ٣/٩٠: ، وتهذيب اللغة٢/٢٢٥
  .٣٩٩: مل في النحو الج)٣(
أال ترى أنك لو سميت     : ( ما نصه  ٤/٣٠٧:  أيدع غير مشتق على مذهب سيبويه، جاء في الكتاب         )٤(

وإنَّمـا صـارت هـذه      . وأنت ال تشتق منهما ما تذهب فيه األلف       . رجالً بأفكل وأيدع لم تصرفه    
 زائـدة فـي األسـماء       ؛ لكثرة تبينها  ااأللف عندهم بهذه المنزلة وإن لم يجدوا ما تذهب فيه مشتقً          

  ).واألفعال
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  : المسألة العاشرة
َالهركولـ: ُلْيـِلَ الخَالَقـَو: (قال ابن الحاجب في زيادة الهاء      ْ َ ْ ٌة للـضخمة، هفعولـة؛ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ 

ِألنـها تـركل ف ُ ُ ْ َ َ ََي مشيها، وخولف ِ ْ َُ َ ِ ْ()١(.  
الهركولة للجارية الـضخمة، أو العظيمـة       : وقال الخليل : (يقول ركن الدين  

 ألنَّهـا   -وهو الضرب بالرجـل الواحـدة     –، وزنها ِهفْعولَةٌ، من الركِْل      )٢(الوِركَين
 بعيد؛ ألنَّها قـد     اوهو أيض . مة الركل عند مشيها   تركل في مشيها، الستلزام الضخ    

تمشي من غير ركٍْل، وألنَّه خالف الظاهر مع عدم الحاجة إليـه لمجـيء مثـل                
  .)٣()ِقرطَعٍب

فاستبعد هذا االشتقاق   : (اعترض اليزدي على ركن الدين في قوله هذا، فقال        
م المذكور ال يستلزم االستبعاد؛     ، وعدم االستلزا  َلكْ الر ِةلَوكَرلعدم استلزام مشي الهِ   

إذ ال يجب دوام المشتق منه في االشتقاق؛ إذ يقـال الـضارب للمنقـضي منـه                 
 على األصـح،    ةدوام المشتق منه شرط في كون المشتق حقيق       : فإن قلت . الضرب

اء كـل ال  فالحقيقة والمجاز أمران حزبا االشتقاق، وانت: قلت. واألصل عدم المجاز 
 حالـة انقـضاء     ا ال قائل بأن الضارب ليس مـشتقً       ااء االشتقاق، وأيض  يستلزم انتف 

 االضرب، فالحاصل أن انتفاء الركل الدائم ال يستلزم انقضاء كون الِهركَولَة مـشتقً            
منه، وإنَّما األمر الذي يستلزم االستبعاد هـو القـول ببنـاء الِهفْعـول المعـدوم                

  .)٤()نظيره

                                                 

   ).٣٥/ أ ( مخطوط : شرح الشافية البن الحاجب: ، وينظر٧٨:  الشافية في علم التصريف)١(
: »هركـل «، وتاج العـروس     ١١/٦٩٥: »هركل«، ولسان العرب    ٦/٢٦٩: تهذيب اللغة :  ينظر )٢(

٣١/١٣٠.  
  .٢/٦٣٨:  شرح الشافية لركن الدين)٣(
  .٢/٦٧٠:  شرح الشافية لليزدي)٤(
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ألنَّه خالف الظاهر مع عـدم الحاجـة إليـه          : (لهولو اكتفى ركن الدين بقو    
لكان أسد من استبعاده لهذا االشتقاق، بأن الهركولة قد تمشي          ) لمجيء مثل ِقرطَعبٍ  

  .من غير ركل، وعدم مشيتها تلك المشية ال يمنع من ذلك
: وقد نُِسب هذا الرأي القائل بأن الهاء زائدة إلى الخليل، جاء في المنـصف             

إن الهاء في هركولة زائدة؛ ألنَّها تركل فـي         : ي عن الخليل أنَّه كان يقول     وقد حك (
  .)١()مشيها وهي في هذا القول ِهفْعولَة

وذهب الخليل فيما حكى عنه أبو الحسن إلى        : (وجاء كذلك في سر الصناعة    
  .)٢() مشيتهاألنَّها التي تَركُُل في: ِهفْعولَة، وأن الهاء زائدة، قال: أن ِهركَولَة

ولكن ما في كتاب العين يخالف هذا المحكي؛ إذ إن الخليل جعل الِهركَولَـة              
، وفي هذا دليل واضح على أنَّـه عـد          )٣(»َلكَر«ال من   » َلكَره«مشتقة من مادة    

ولعلَّ هذا القول ألبي الحسن األخفـش نفـسه،         . الهاء في هركولة أصلية ال زائدة     
، وِهبلَـع   )٤( يرى زيادة الهاء في أول الكلمة كِهجرع للطويل        والدليل على ذلك أنه   

وأبو : ( الذي توفي قبل ابن جني ذكر قوالً ما نصه         )٦(وأن السري الرفَّاء  . )٥(لألكول
  .)٨() ليس هذا موضعه، وفي ِهركَولَةا شيًئ)٧(الحسن األخفش يقول فيه

                                                 

  .٥٤:  المنصف)١(
  .٢/٢٢٠:  سر صناعة اإلعراب)٢(
  .٤/١١٣: العين:  ينظر)٣(
  .٢٢/٣٨٣: »هجرع«، وتاج العروس ١/٢١٩: ، والممتع٢/٢٢٠: سر صناعة اإلعراب:  ينظر)٤(
  .٢٢/٣٨٣، ١/٢١٩، ٢/٢٢٠: المصادر نفسها:  ينظر)٥(
شهور، ولد بمدينـة الموصـل، لقـب         أبو الحسن السري بن أحمد الكندي الموصلي، الشاعر الم         )٦(

، ٢/٣٥٩: وفيات األعيان : تنظر ترجمته في  . هـ٣٦٢بالرفاء؛ ألنه كان يرفأ الثياب، توفي سنة        
  .١/٣٨٣: ، وهدية العارفين٤/٣٨١: وشذرات الذهب

  .في ِهبلَع:  أي)٧(
  .١/١٠٩:  المحب والمحبوب)٨(
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من قوى هذا المـذهب     ومهما يكن من شيء، فإن هناك من علماء العربية          
، وإن كانت خارجة عن نظائرهـا كـابن         »ةلَوكَرِه«: القائل بزيادة الهاء في نحو    

ولست أرى  : (، إذ قال ابن جني بعد أن ذكر رأي العلماء فيها          )٢( وابن يعيش  )١(جني
ـ )٣(بما ذهب إليه أبو الحسن، والخليل من زيادتها في هذه األسماء الثالثة       أال ا بأس ،

لداللة إذا قامت على الشيء فسبيله أن يقضي به وال يلتفت إلى خـالف              ترى أن ا  
وال وفاق، فإن سبيلك إذا صحت لك الداللة أن تتعجب من عدول من عـدل عـن                 
القول بها، وال تستوحش أنت من مخالفته إذا ثبتت الداللة بضد مذهبـه، أال تـرى     

وإن لم تكثر نظائر هـذا،      » ٍلدبع«و» هنالك«و» ذلك«أنَّهم قضوا بزيادة الالم في      
لقيـام  » هـات مُأ«و» ةلَوكَرِه«و» علَبِه«و» عرجِه«فكذلك يقضي بزيادة الهاء في      

ولعمري إن كثرة النظير مما يؤنس، ولكن لـيس إيجـاد ذلـك بواجـب،               . الداللة
  .)٤()فاعرف هذا وِقسه

  : المسألة الحادية عشرة
 ْنِإَفـ: (لغالب زيادته مع فقد االشتقاق    قال ابن الحاجب فيما تعدد فيه الزائد ا       

َتـعدد الغ َ  َ َب مِالَ ًحبـنطىَا، كَمِهْيِ فْوَا أَهْيـِ فِةَادَيالزِ بَمِكُ حٍلْوُصُ أَِةالثَ ثَعُ ْ َ َ()٥(.  
فإن تعدد الحرف الغالب عليه زيادته في ذلك المحّل، مع          : (يقول ركن الدين  

صله وال بزنة أخرى له، حكـم       ثالثة أصول فيما لم يكن اشتقاق وال خروج عن أ         
–، كما فـي مقْعنْـِسٍس   )٦(بزيادة تلك الحروف المتعددة في محالِّها إن كانت اثنتين        

                                                 

  .٢/٢٢٢: ، وسر صناعة اإلعراب٥٥: المنصف:  ينظر)١(
  .٢٠٥: ، وشرح الملوكي١٠/٥:  شرح المفصل)٢(
  .ِهجرع، وِهبلَع، وِهركَولَة:  واألسماء الثالثة هي)٣(
  .٢/٢٢٢:  سر صناعة اإلعراب)٤(
  .٧٩، ٧٨:  الشافية في علم التصريف)٥(
الميم، والنون والسين األخيرة،    : ؛ ألن الحروف الزائدة هي    )اإن كانت ثالثً  : ( ولعل الصواب يكون   )٦(

  .٢/٦٩٣: شرح الشافية لركن الدين: ينظر. م يشر إلى ذلك محقق شرح ركن الدينول
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 وفي محالِّها إن كانت اثنتين، كحبنْطى، يحكم بزيادة الميم والنـون            -)١(وهو الشديد 
  .)٢()والسين األخيرة في مقْعنِْسس، وبزيادة النون واأللف في حبنْطًى

، )أو فيها : (تجلى لنا من هذين النصين أن ابن الحاجب لم يذكر مثاالً لقوله           ي
، فاستدرك عليه ركن الدين وجـاء       )٣(، وهو حبنْطًى  )أو فيهما : (بل ذكر مثاالً لقوله   

: ، مما دفع اليزدي إلى االعتراض عليه بقولـه   )أو فيها : (بلفظ مقْعنِْسٍس لمثال قوله   
االشتقاق، وهو في ذلك واضح؛ ألنَّه اسم الفاعل من         وهو خطأ؛ إذ الغرض فقدان      (

  .)٤()االقِْعنْساس
فإن لم يكن اشتقاق وال خروج عـن        : (جاء في شرح الشافية البن الحاجب     

األصول بنفسه، وال بزنة أخرى له، ولم تكن غلبة مخصوصة تدلُّ علـى الزيـادة         
مما ذكرناه فإن تعدد الغالب مع ثالثة أصول حكم بالزيادة فيها أو فيهما كحبنْطًـى               

 واحدة منهما غالبة فـي محلهـا فـي          ؛ ألن كل  ا جميع )٥(يحكم بزيادة النون والياء   
  .)٦()الزيادة مع ثالثة أصول فوجب الحكم بزيادتهما

فيتضح من هذا النص أن ال يكون هناك اشتقاق، وهذا مـا يؤيـد صـحة                
ـ عقْم«اعتراض اليزدي على ركن الدين، إذ إن لفظ          الزائـد فيـه معلـوم      » سِسنْ

      اس، يقال باالشتقاق؛ ألنَّه اسم فاعل من لفظ االقِْعنْس :  اسالرجُل اقِْعنْس سنْسفهو  ااقْع 
نِْسسقْعم.  

                                                 

، ولـسان   ٣/٩٦٤: »قعـس «، والصحاح   ١/١٢٥: تهذيب اللغة : ينظر. اهو المتأخر أيض  :  وقيل )١(
  .٦/١٧٨: »قعس«العرب 

  .٢/٦٣٩:  شرح الشافية لركن الدين)٢(
: جمهـرة اللغـة   : ينظر.  أو بطنة  اأو الممتلئ غيض  القصير البطين، أو العظيم البطن،      :  الحبنْطى )٣(

  .٧/٢٨١: »حبط«، ولسان العرب ٣/١١١٨: »حبط«، والصحاح ١/٤٨
  .٢/٦٧٢:  شرح الشافية لليزدي)٤(
 النون واأللف، » حبنطًى«؛ ألن الزائد في     »واأللف«:  يبدو أن ههنا تحريفًا، ولعل الصواب يكون       )٥(

  .ال الياء
   ).٣٥/ أ ( اجب، مخطوط  شرح الشافية البن الح)٦(
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ولم يقتصر اعتراضه على ركن الدين فقط، بل اعترض كذلك علـى ابـن              
كون حبنْطًى فَعنْلًى،   : ولقائل أن يقول  : (الحاجب فيما مثل به، والجاربردي، إذ قال      

وحبنْطًى؛ ألنَّه من   : )١(يهمعلوم باالشتقاق، والمفروض فقدانه، فال يستقيم، قال سيبو       
قيل سـمي   «: )٤(، وقال )٣(اهِجيرى للعادة : )٢(وأورد آخر ... نونه زائدة : حِبطَ، أي 
  .)٥()، فتعرض لالشتقاق، والكالم فيما هو مفقود فيه»جر إليهاهه يبذلك؛ ألنّ

ـ  » ىطًنْبح«وقد استدل اليزدي على اشتقاق    ، ابقول سيبويه المار ذكـره آنفً
ه فهم ذلك من أقواله ونقله بـالمعنى،         لم أقف عليه في الكتاب، ويبدو لي أنَّ        ولكني

وتلحق خامسة مع زيادة غيرها لغير التأنيث، وال تلحق خامـسة           : (فمن ذلك قوله  
        بنـات الثالثـة ال تـصير عـدة          في بنات الثالثة إال مع غيرها من الزوائد؛ ألن 

 تجاوز األصل، فيكون الحـرف علـى        ك تريد أن  الحروف أربعة إال بالزيادة، ألنَّ    
ـ نْرالقَ: في االسم والصفة، فاالسم نحو    » فَعنْلى« ٦(ىب( ـ لَ، والع : ، والوصـف  )٧(ىدنْ

الح٨()ىطَنْب(.  

                                                 

  . لم أقف على هكذا نص في الكتاب)١(
  .٢٣٢: شرحه للشافية:  ينظر، وهو الجاربردي)٢(
وكـذلك الِهجيـرى    . والِهجير، مثال الِفسيق، الدأب والعادة     (٢/٨٥٢: »هجر« جاء في الصحاح     )٣(

  ).عادته ودأبه: اه، أيما زال ذاك ِهجيراه، وإهجيراه، وإجِري: يقال. واإلهجيري
  .٢٣٢: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٤(
  .٢/٦٧٢:  شرح الشافية لليزدي)٥(
: العـين : ينظـر . ادويبة طويلة القوائم شبيهة الخنفساء، أو أعظم منـه شـيئً          :  القرنبى مقصور  )٦(

  .١/٦٧١: »قرنب«، ولسان العرب ١/٢٠٠: »قرب«، والصحاح ٥/٢٦٤
هو ضرب  : هو الغليظ من كل شيء، وقيل     : ضخم الشديد، وكذلك الفرس، وقيل    البعير ال :  العلندى )٧(

، ٢/١٧: ، والمحكم والمحيط األعظـم    ٢/٤١: العين: ينظر. من شجر الرمل يهيج له دخان شديد      
  .٣/٣٠١: »علد«ولسان العرب 

  .٤/٢٦٠:  الكتاب)٨(
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فالمالحظ أن سيبويه جعل النون واأللف في حبنْطًـى زائـدتين لإللحـاق             
المـازني، لكـان    ، ولو استدل اليزدي بكالم      »طَِبح«فلم يبق منه إال     » لجرفَس«بـ

، النـون واأللـف     )٢(، وسـرنْدى  )١(حبنْطًى، ودلَنْظًى : ومثل ذلك : (أوضح، إذ قال  
حِبطَ بطنه، ودلَظَه بيده، وسرده، فهذا من الثالثة، وقد ألحـق           : زائدتان، ألنَّك تقول  

  .)٣()بالخمسة
  . فتالحظ أنَّه أبان عن هذه الحروف الزوائد باالشتقاق

، فال يستقيم؛ إذ    )أو فيها : (ره الجاربردي مثاال لقول ابن الحاجب     وأما ما ذك  
رأيتـه  : (جاء في كتاب العـين    .  معلوم باالشتقاق  )٤(»ىلَيِعإفْ«» ىريِجإه«إن كون   

 رجر هجهى لغة فيه      ايرِجيى لغة وإهريى وإجري٥() وِهج( .   اوجاء في المحكم أيض :
، وغيرها من   )٦()هذَى:  وِهجيرى وإهِجيرى  ايهجر هجر وهجر في نومه ومرضه     (

  .)٧(كتب اللغة
بعد أن اعترض على ابـن الحاجـب، وركـن الـدين،            –ثم أورد اليزدي    

: والمثال الجامع للوصفين قـولهم    : ( أمثلة عدم فيها االشتقاق، إذ قال      -والجاربردي

                                                 

: »دلـظ «الصحاح : ينظر. لبالشديد الص: الضخم الغليظ المناكب، وقيل   : السمين، وقيل :  الدلنظى )١(
  .٢/٢٢٨: »دلظ«، وتاج العروس ٧/٤٤٤: »دلظ«، ولسان العرب ٣/١١٧٣

 :»سـرد «، ولسان العـرب  ٧/٣٤٠: العين: ينظر. الشديد: الجريء من الرجال، وقيل :  السرندى )٢(
  .٨/١٨٧ :»سرد«، وتاج العروس ٣/٢١٢

  .٧٥:  المنصف)٣(
  .٤/٢٤٧: الكتاب:  ينظر)٤(
  .٣/٣٨٧:  العين)٥(
  .٤/١٥٧:  المحكم والمحيط األعظم)٦(
، ولـسان العـرب     ١/٤٩٦: ، والمخـصص  ٦/٣٠: ، وتهذيب اللغة  ١/٤٦٩: جمهرة اللغة :  ينظر )٧(

  .٥/٢٥٣: »هجر«
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 أن ال اشتقاق لـه،      )٢( نص في الكتاب   ، موازن تَرقُوٍة، لضرب من النبت،     )١(قَرنُوةٌ
 عقيب ذكرها وذكر أخواتهـا      امن الكتاب أيض  . برهرهةٌ للجارية البيضاء  : وقولهم

إذا رأيت الحرفين قد ضـوعفا      «: )٣(مع ذكر اشتقاق بعض أخواتها وترك اشتقاقها      
، هـذا   »يه أن تطلب ما اشتق بال تضعيف ف       نفَلَّكَفاجعل االثنين منهما زائدين وال تَ     

تحقيق فقدان االشتقاق، أما غلبة الزيادة فتحقيقها أن الواو قبل التاء في آخر الكلمة              
  .)٤()غالبة كقَلَنْسوٍة، وهذا ظاهر، وأمر التاء أظهر

، بـل   »بالزيادة فيها «ولم يكن اليزدي أول من ذكر أمثلة لقول ابن الحاجب           
 في ذلك ابـن الحاجـب، ولـم    امتابعسبقه في ذلك الرضي، غير أنَّه ذكر حبنْطًى   

، )٥(في الغوالب، كما في قَيقَبان    : ، أي »بالزيادة فيها «: قوله: (يعترض عليه، إذ قال   
الغالبين، كما في حبنْطَى، وقد عرفت زيـادة        : ، أي »أو فيهما «: قوله. )٦(وسيسبان

                                                 

خضراء غبـراء علـى   : هي حشيشة، وقيل هي عشبة يضرب ورقها إلى الحمرة، وقيل     :  القرنوة )١(
كورق الحندقوقا، وهذه العـشبة تتخـذ فـي         عشبة يطول ورقها    : ساق، لها ورق كالسنبلة، وقيل    

: »قرن«، ولسان العرب    ٢٨١: ، والمعتمد في األدوية   ٣/١٠٧: كتاب النبات : ينظر. دباغة الجلود 
١٣/٣٤٠.  

ِخـروع  : وأما قَرنُوة فهي بمنزلة ما اشتققت مما ذهبت فيه الواو نحو           (٤/٣١٥:  جاء في الكتاب   )٢(
قَحطُبة، فالواو والياء بمنزلـة     : نَّه ليس في الكالم على مثال     ِفعول؛ ألنه من التخرع والضعف؛ أل     

  ).أختهما
  .٣٢٨-٤/٣٢٧: الكتاب:  ينظر)٣(
  .٢/٦٧٣:  شرح الشافية لليزدي)٤(
، ولـسان العـرب     ١/٢٠٤: »ققـب «الـصحاح   : ينظر. وهو خشب تتخذ منه السروج    :  القيقبان )٥(

  .٤/٦٧: »ققب«، وتاج العروس ١/٦٨٥: »ققب«
شجر ينبت من حبة ويطول وال يبقى على الشتاء، ورقه كورق الدفلى، حسن ثمـره،               : سبان السي )٦(

، ٥/٣٠٧٠: شـمس العلـوم   : ينظر. هو نوع من العنب   : نحو خرائط السمسم إال أنها أدق، وقيل      
  .٣/٥٨: »سبسب«، وتاج العروس ١/٤٦٠: »سبسب«ولسان العرب 
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    بِ     االنون واأللف فيه باالشتقاق أيضـ   ؛ ألنَّه العظيم البطن، من ح ، اطَِت الماشيةُ حبطً
  .)٢())١(وهو أن ينتفخ بطنها من أكل الذُّرِق

اعلم أن الحرف الغالـب زيادتـه إذا        : (مع أنَّه ذكر قبل هذا الكالم ما نصه       
، فنالحظ أنَّه ذكر عدم االشتقاق مع تعدد الغالب زيادته،          )٣()تعدد مع عدم االشتقاق   

المفروض فيما هو مفقود فيهفكان عليه أن يعترض على ابن الحاجب؛ ألن .  
أما بقية شراح الشافية، فمنهم من تابع ابن الحاجـب ولـم يـذكر سـوى                

، وعندي أن ما    )٦( ومنهم من تابع الرضي    )٥(، ومنهم من تابع الجاربردي    )٤(حبنْطًى
  .ذكره اليزدي هو الصحيح

  : المسألة الثانية عشرة
ُال تـؤثـر َو: (قال ابن الحاجب في اإلمالة     وْحـَنَ، وٍاوَ وْنَ عـِةَبـِلَقْنـُي المِ فـُةَرْسَالكـ :

ِمــن بابــه، ومالــه، والك ِ ِ َ َِ ْ ــاِ ــ )٧(َب َا شــذ العــشا والمكــاَمــَ، كاذَش َ َ ََ )وبــاب، ومــال، والحجــاج، )٨ ،ُ  َ ٌ َ ٌَ
ِوالناس، ل َ الربا فُةَالَمِا إمَأَو. ٍبَبَ سِرْيَغُ َالراءِلْجَأل ِ ()٩(.  

                                                 

، والـصحاح   ١/٢٥٤: ، وديوان األدب  ٥/١٣٣: العين: نظري. النبتة التي تسمى الحنْدقُوق   :  الذُّرق )١(
  .٢٩٤: ، والتلخيص في معرفة أسماء األشياء٤/١٤٧٨ :»ذرق«

  .٢/٣٩١:  شرح الشافية للرضي)٢(
  .٢/٣٨٦:  المصدر نفسه)٣(
  .٢٢٢: ، وشرح الشافية للنظام١٥٩: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٤(
، وشـرح الـشافية لعـصام الـدين         ١٥٩: نـاهج الكافيـة   ، والم ٤٠٠: الكفاية في النحو  :  ينظر )٥(

  .١٦٨: ، وكفاية المفرطين١٤١: اإلسفراييني
  .٢/١٥٧: المناهل الصافية:  ينظر)٦(
المقـصور والممـدود    : ينظـر . الكناسة والتراب الذي يكنس من البيـت      : بالكسر والقصر :  الِكبا )٧(

 :»كبو«، وتاج العروس    ١٥/٢١٣: »كبو«، ولسان العرب    ١٠/٢١٧: ، وتهذيب اللغة  ٤٨: للوشاء
٣٩/٣٧٣.  

، والمقصور والممـدود    ٥/٤١٩: العين: ينظر. جحر الثعلب ومجثم األرنب   :  المكَا بالفتح والقصر   )٨(
  .٣٩/٥٥١: »مكو«، وتاج العروس ٦/٢٤٩٦: »مكا«، والصحاح ١١٧: للقالي

  .٨٣:  الشافية في علم التصريف)٩(
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:  تؤثِّر الكسرة الواقعة بعد ألف منقلبة عن واو، نحو         وال: (يقول ركن الدين  
من باِبِه، وماِلِه، ومن باٍب، وماٍل؛ لضعف هذا السبب وهو الكسرة، لكون األلـف              

  .)١()منقلبة عن واو، وال ترجع إلى الياء بحال
اعترض اليزدي على قوله هذا؛ وذلك ألنَّه جعل الكسرة التي ال تؤثِّر فـي              

ومن الـشارحين مـن جعـل       : ( المنقلبة عن واو بعدها، إذ قال      جواز إمالة األلف  
الواقعة بعد المنقلبة عن الواو، ولم يجرهـا        » ة الكسر روال تؤثِّ «: الكسرة في قوله  

ا به يستلزم أن تكون إمالة الكِ     أنَّ: أحدهما:  ألمرين ؛على اإلطالق، وهو ليس بسديد    
٢( المصنف حكم بشذوذهاقياسية، وظاهر أن(.  

  إذ التقـدير أن    ؛»ا فألجل الراء  وأما الرب «: أنَّه يقتضي فساد قوله   : انيوالث
 إمالـة   الكسرة التي ال تؤثر هي الواقعة بعد األلف، ال الواقعة قبلها، فتكون حينئذٍ            

 الـصحيح أن     فثبـت أن   ، لكنه يؤول  ؛على القياس، فال يحتاج إلى التأويل     » االرب«
  .)٣()يكون مراد المصنف اإلطالق

وإذا رجعنا إلى شرح ابن الحاجب لشافيته يتضح لنا أنَّه لم يقيد الكسرة بعد              
وال يؤثر الكسرة في المنقلبة عن واو، لـضعف هـذا           : (المنقلبة عن الواو، إذ قال    

السبب عما هو عن واو وال تُرِجع إلى الياء بحال، فإمالتهم الِكبا ومن بابه، ومالـه                
ا، والحجاج، والنَّاس، وباب، ومال، فـي الرفـع بغيـر           شاذ، كما شذ العشَا، والمكَ    

  .)٤()سبب، وأما إمالتهم الربا؛ فألجل الراء، وكون الكسرة عليها ككسرتين
أكانت فالمالحظ أن الكسرة ال تؤثر في إمالة األلف المنقلبة عن الواو سواء             

ن باِبِه، وماِلِه والِكبـا،     م:  بعدها، فال تمال إذا كانت كذلك، أما إمالتهم نحو         قبلها أم 
فشاذٌ؛ ألنَّها من ذوات الواو فال تمال، وال تؤثر في إمالتها الكسرة، فلـذلك كانـت                

                                                 

  .١/٦٦٥:  شرح الشافية لركن الدين)١(
   ).٣٦/ ب ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٢(
  .٧٢٢، ٢/٧٢١:  شرح الشافية لليزدي)٣(
   ).٣٦/ ب (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٤(
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أن ال تمال؛ ألنَّه مـن ذوات       » باالر«إمالتها على خالف القياس، وكذلك كان قياس        
ر، وهو كـون     أثَّ اِربوان، وأجابوا بأن السبب لما كان قوي      : الواو، لقولهم في التثنية   

وقد رأيت ابن يعيش يجعل السبب في ذلك أنَّهـم          . )١(الكسرة على الراء ككسرتين   
  .)٢(ِربيان، جعلوه من الياء وأمالوه لذلك مع كسرة الراء في أوله: قالوا في تثنيتها

وقد رأيت من اللغويين من عكس هذا األمر، فجعل تثنية ِربا ِربيان باليـاء              
ربـا  : يقـال » ربو«من  » ابالر«ه من الواو؛ وذلك ألن مادة       على التخفيف، وأصل  

  وبو ربراالشيء ي وببالكسر والمد    ا ور اءبالفتح وِرب  :        ـا، وإنَّمـا ثُنِّـيونَم ادإذا ز
فتثنية ِربا على ِربوان بالواو علـى       . )٣(بالياء؛ لإلمالة السائغة فيه من أجل الكسرة      

  . ِربيان بالياء على التخفيف وأصله الواو: األصل، وقد يقال
 من ذهب إلى ما ذهب إليه ركن الدين، بل كلهم           )٤(ولم أر من شراح الشافية    

يجرون الكسرة على اإلطالق إال الرضي، فقد اعترض على القاعـدة الـصرفية             
وال تؤثر  «: أقول أظن قوله  : (برمتها وهذا أمر آخر غير الذي نحن بصدده، إذ قال         

إن إمالة  «: ا نشأ له من قول صاحب المفصل      ، وهم »في المنقلبة عن الواو    الكسرة
هـذا قولـه،    ،  »أما إمالة الربا فألجل الراء    «: )٥(أي الزمخشري : ، قال »الِكبا شاذ 

مررت ببابه، وأخذت مـن مالـه فـي         : ومما يميلون ألفه قولهم   «: )٦(وقال سيبويه 
 في هذا أضعف؛ ألن الكسرة ال       واإلمالة: شبهوه بكاتب وساجد، قال   موضع الجر،   

                                                 

  .٦٠٤، ٦٠٣: ، واإليضاح في شرح المفصل٢٨٧: المفصل:  ينظر)١(
  .٩/٦٤: شرح المفصل:  ينظر)٢(
  .١٠/٣٢٧: المحكم والمحيط األعظم:  ينظر)٣(
: ، وشرح الشافية للنظـام ١٦٦: ، وشرح الشافية لنقره كار٢٣٩: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر )٤(

  .١٧٥: ، وكفاية المفرطين١٤٦: ، وشرح الشافية لعصام الدين اإلسفراييني٢٣٥
الحجاج والنَّاس ممالين وعـن     : وقد شذ عن القياس قولهم    : (، ونصه يقول  ٢٨٧: المفصل:  ينظر )٥(

الربـا  : با وهؤالء من الواو، وأما قولهم     العشَا والمكَا والكِ  : هذا ماٌل وباب، وقالوا   :  العرب بعض
  ).فألجل الراء

  .٤/١٢٢: الكتاب:  ينظر)٦(
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، فضعفها سيبويه ألجل ضعف الكسرة ال ألجل أن األلف عن واو، ولو لـم               »تلزم
تؤثر الكسرة في إمالة األلف منقلبة عن واو، لم يقل إن اإلمالة ضـعيفة لـضعف                

 إنما يمـال    -أعني سيبويه -: ممتنعة؛ لكون األلف عن واو، قال     : الكسرة، بل قال  
، فتبين أنّه لم يفرق في تأثير الكـسرة بـين األلـف             )١(الالم بعدها ماٌل إذا كسرت    

          فـرق بينهمـا إال الزمخـشري        االمنقلبة عن واو وبين غيرهـا، ولـم أر أحـد 
  .)٢()والمصنف

وما ذكره الرضي من أنَّه لم يفرق بينهما إال الزمخشري والمصنف، لـيس             
      الزجاجي ذكر إمالة ما كان منقلب ٣(لياء فقط، ولم يذكر غيـره  عن اابسديد؛ إذ إن( ،

 عـن اليـاء     ا إال أنَّه ذكر ما كان منقلب      )٥(، وكذلك ابن الخباز   )٤(وكذا فعل ابن جني   
     ما كان منقلب وأمـا  : ( عن الواو إمالته على جهة الشذوذ، إذ قـال         اوالواو، لكن عد

ت إن كانت    أميل ا، فإن كانت عينً   ا أو الم  ااأللف المنقلبة، فال تخلو من أن تكون عينً       
ـ أنْ: ، لقولـك  »نـاب وعـاب   «: »، وعابٍ ناٍب«في  : منقلبة عن الياء، تقول    اب، ي

وعلم تُ : وب، وإن كانت من الواو    يوقد أميال على    »باٍب، ومالٍ « :، وذلك نحو  ْلم ،
  .)٦()ِه، وأخذت من ماِلِهمررت بباِب: جهة الشذوذ، قالوا

                                                 

  .٤/١٢٨: الكتاب:  ينظر)١(
  .٣/٨:  شرح الشافية للرضي)٢(
  .٣٨٣، ٢/٣٨٢: ، وشرح جمل الزجاجي البن عصفور٣٩٤: الجمل في النحو:  ينظر)٣(
  .٨١٣: ، وشرح اللمع لألصفهاني١٥٧: اللمع:  ينظر)٤(
 هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور، شمس الدين بن الخباز اإلربلي الموصـلي                  )٥(

النهاية في النحـو،    : هـ، ومن مصنفاته  ٦٣٩ أو   ٦٣٧النحوي الضرير، توفي في الموصل سنة       
: ، والبلغة ٧٢: نكث الهميان : تنظر ترجمته في  . ن معطٍ والغرة المخفية في شرح الدرة األلفية الب      

  .١/٩٥: ، وهدية العارفين١/١١٧: ، واألعالم١/٣٠٤: ، وبغية الوعاة٧٢
  .٦٠٢:  توجيه اللمع)٦(
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أللف المنقلبة عن الواو سواء     وخالصة القول إن الكسرة ال تؤثِّر في إمالة ا        
أكانت قبلها أم بعدها، أما الرضي فيرى أنَّه ال فرق في تأثيرها بين األلف المنقلبة               

  . عن الواو وبين غيرها، واعتمد على كالم سيبويه
  : المسألة الثالثة عشرة

َلالم مـَو: (قال ابن الحاجب في مخارج الحروف األصلية      ف اللـَرَ طـَنْوُا دِ ِان َسِ

ِلراء مِلَ، وَكِلَ ذَقْوَا فـَمَ وُاهَهَتـْنُى مَلِإ ون مِلَا، وَمِهْيَِلا يَا مَمُهْنـِلن   .)١()اَمِهْيَِلا يَا مَمُهْنـِ
والظاهر أن ضمير المثنى يعود إلى ما دون أول طرف          : (يقول ركن الدين  

 أول وللراء والنون منهما ما يلي مـا دون       : اللسان وما يحاذيه من أدنى الحنك، أي      
  .)٢()ولم يظهر من بين مخرجيهما فرق على ما ذكر. طرف اللسان وما يحاذيه

وهو غير سديد؛ إلفـادة التكريـر       : (اعترض اليزدي على كالمه هذا، فقال     
وللراء من اللسان وما فوقه ما يلي ما لالم من اللسان وما فوقه،             : الفرق، فكأنه قال  

  .)٣()ء من اللسان وما فوقهوللنون من اللسان وما فوقه ما يلي ما للرا
منهمـا  «: وكالم اليزدي سديد؛ ألن ابن الحاجب لو أراد ذلك لما كرر قوله           

وللراء والنون منهما ما يليهما لم يظهر فرق بـين          : للحرفين؛ إذ لو قال   » ما يليهما 
وللراء والنـون   : ولذلك لم يقل المصنف   : (مخرجي الراء والنون، قال الجاربردي    

ما، بل أفرد كل واحد بالذكر إشارة إلى أن مخرج الراء أدخل قلـيالً              منهما ما يليه  
وبه يندفع مـا ذكـر      ... من مخرج النون؛ وذلك النحراف الراء إلى مخرج الالم        

بعض الشارحين من أنَّه لم يظهر بين مخرجي الراء والنون فرق على مـا ذكـر                
  .)٤()نفالمص

                                                 

  .١٢١:  الشافية في علم التصريف)١(
  .٢/٩١٢:  شرح الشافية لركن الدين)٢(
  .٢/٩٨٧:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٣٣٧: بردي شرح الشافية للجار)٤(
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لكن ابن  . ق بهذا االعتراض  يتبين لنا من نص الجاربردي أن اليزدي مسبو       
     يخالف ما قاله في الـشافية عنـدما ذكـر           االحاجب في شرح المفصل ذكر كالم 
وللنون ما بين طـرف اللـسان وفويـق         : (الزمخشري مخرج النون والراء بقوله    

، علق عليـه    )١()الثنايا، وللراء ما هو أدخل في ظهر اللسان قليالً من مخرج النون           
 يـؤذن بأنَّـه قبـل       اكره لمخرج الراء بهذه الصفة مقتصر     وذ: (ابن الحاجب قائالً  

النون؛ ألنَّه إذا كان أدخل كان قبل، وإنَّما أراد أن المخرج بعد مخرج النون، وإنَّما               
يشاركه ذلك ال على أنَّه يستقل به، أال ترى أنَّك إذا نطقت بالنون والراء سـاكنتين                

بعد مخرج النون؟ هذا هو الـذي       وجدت طرف اللسان عند النطق بالراء فيما هو         
يجده المستقيم الطبع، وقد يمكن إخراج الراء مما هو أدخل من مخرج النـون، أو               
من مخرجها، ولكن بتكلف، ال على حسب إجراء ذلك على الطبع المستقيم، والكالم             

  .)٢()في المخارج إنَّما هو على حسب استقامة الطبع ال على التكلف
ي، هو مذهب أكثـر العلمـاء، وفـي مقـدمتهم           وهذا الذي ذكره الزمخشر   

، والفراء، وابن كيسان، في زعمهم أن الالم        )٤( لقطرب، والجرمي  ا، خالفً )٣(سيبويه
، )٦(، وقد نسب هذا األمر كذلك إلى ابن دريد        )٥(والنون والراء من مخرج واحد فقط     

هـب  ولكني رأيت في كتابه جمهرة اللغة ما يخالف هذا االدعاء، ويذهب إلى ما ذ             
                                                 

  .٣٣٤:  المفصل)١(
  .٧٢١:  اإليضاح في شرح المفصل)٢(
، ١/٦٠: ، وسـر صـناعة اإلعـراب   ٣٠/٤٠٠: ، واألصول في النحـو    ٤/٤٣٣: الكتاب:  ينظر )٣(

  .٣/٤٨٨: ، والهمع٧، ١/٦: ، واالرتشاف٢/٦٧٠: ، والممتع٥٣٢: واللباب للعكبري
 زبان، وجرم من قبائل اليمن، قرأ كتـاب          أبو عمر صالح بن إسحاق النحوي، هو مولى جرم بن          )٤(

هـ، في أيـام    ٢٢٥سيبويه على األخفش األوسط، وأخذ العربية عن يونس بن حبيب، توفي سنة             
: ، ومعجـم األدبـاء    ١١٤: نزهة األلباء : تنظر ترجمته في  . المعتصم، وكانت وفاته في أصفهان    

  .١٥٥: غة، والبل٢/٤٨٥: ، ووفيات األعيان٢/٨٠: ، وإنباه الرواة٤/١٤٤٢
  .٤٩٠، ٣/٤٨٨: ، والهمع٥، ١/٤: االرتشاف:  ينظر)٥(
  .٤٩٠، ٣/٤٨٨، ١/٥٤: المصدران أنفسهما:  ينظر)٦(

 



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  �٣٦٤�

 لهـا   اذكر قوم من النحويين أن هذه التسعة والعشرين حرفً        : (إليه الجمهور، إذ قال   
ثم النون تحت حافة اللسان اليمنَى، والالم قريبة مـن ذلـك،            ... ستة عشر مجرى  

  .)١()والراء، إال أن الراء أدخل منه بطرف اللسان في الفم
الدين، من أنَّه لم يظهر      من ذكر ما ذكره ركن       )٢(ولم أر من شراح الشافية    

  . فرق بين مخرجي الراء والنون على ما ذكره ابن الحاجب
وهناك مالحظة مهمة، وهي أن ابن الحاجب جعل المخرج التاسع لحـرف            

وكذلك المخرج العاشر الذي عينه ابـن       . الراء في حين جعله سيبويه لحرف النون      
وربما يعود هذا   . ف الراء الحاجب لحرف النون في حين نجد سيبويه قد جعله لحر         
  . للذوق والطبع في تصنيف الحرف على المالحظة الذاتية

وهناك مالحظة أخرى وهي أن ابن الحاجب في كالمه على مخرج الراء،             
والنون اقتصر على الوصف المختصر في حين نجد سيبويه توسع فيه، وكان أدق             

ن أدناه إلى منتهى طـرف  ومن حافة اللسان م: (منه في وصف مخرجيهما، إذ قال     
ومن . اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك األعلى وما فويق الثنايا مخرج النون             

مخرج النون غير أنَّه أدخل في ظهر اللسان قليالً؛ النحرافه إلـى الـالم مخـرج                
  .)٣()الراء

ولعل السبب في ذلك أن ابن الحاجب لم تكن دراسته لألصوات غاية فـي              
ل كانت وسيلة من الوسائل التي توصله إلى دراسة أحكام الحـروف مـن              ذاتها، ب 

  .حيث اإلدغام واإلبدال

                                                 

  .١/٤٥:  جمهرة اللغة)١(
: ، وشرح الشافية للنظـام    ٢٣٧: ، وشرح الشافية لنقره كار    ٣/٢٥٣: شرح الشافية للرضي  :  ينظر )٢(

  .٢٣٧: ، والمناهج الكافية٣٣٨
  .٤/٤٣٣:  الكتاب)٣(

 



sÛbrÛa@Ý—ÐÛa  �٣٦٥�

  : المسألة الرابعة عشرة
ِرعَفـَتـُ المُجَرْخـَمَو: (قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الفرعيـة        ٌح، ِاضـَ و

ُيةِفَ الخُنْوالنـَ، وٌَةالثَ ثَنْيَ بـَنْيَ بـُةَزْمَه: ٌةَِيانَمَ ثُحْيِصَالفَو ُالمَ، وِةَالـَمِ اإلُفِلـَأَك، وَدْنِع: وْحَ، ن 
 ُاءالظـَو«، ِاءالتـَ كُاءالطَ، وِنْيالسَ كُادا الصمَأَ، وِمْيِالجَ كُنْيالسَ، وِايالزَ كُادالصَ، وِيمِخْفالتـ
ا مـــَأَو. ٌةَنَجْهَتـْسُمـــَ، فِمْيِالجَ كـــُافَالكـــَ، وُةَفْيـِع الـــضُادالـــضَ، و)٢(ِاءَالبـــَ كُاءَالفـــَ، و)١(»ِاءالثـــَك

ُققَحَتَال يـَ فِنْيالشَ كُمْيِالجَ، وِافَالكَ كُمْيِالج ()٣(.  
اعلم أن المصنف ذكر من المتفرع عن األصول الـذي          : (يقول ركن الدين  

هو مستحسن ثمانية، ومن المستهجن خمسة، وهما مع األصول التي هـي تـسعة              
  .)٤()التي هي رأي سيبويهوعشرون اثنان وأربعون 

وليس األمر كذلك، بل قال سيبويه بعد ذكر        : (واعترض عليه اليزدي بقوله   
وهذه التي تممتها ثالثة وأربعين جيـدها، ورديئهـا أصـله           «: )٥(الباء التي كالفاء  

  .)٦()»التسعة والعشرون

                                                 

 أشار محقق الشافية إلى أنَّها ساقطة من بعض النسخ، لذا عد ركن الـدين، واليـزدي الحـروف                   )١(
، وشـرح الـشافية     )٢(الهامش رقم   ،  ١٢٢: الشافية في علم التصريف   : ينظر. المستهجنة خمسة 

أما سيبويه فقد جعلها في الكتـاب       . ٢/٩٩٤: ليزديل، وشرح الشافية    ٩٢٢،  ٢/٩٢٠: لركن الدين 
  .٤/٤٣٢: الكتاب: ينظر. بعةس

النكـت  : ينظـر . ، ووافقه في ذلـك جمهـور النحـاة        )والباء التي كالفاء   (٤/٤٣٢:  في الكتاب  )٢(
: ، والممتـع  ١٠/١٢٨: ، وشرح المفـصل البـن يعـيش       ٣٣٥: ، والمفصل ٢/٦٨٠: للشنتمري

  .١/٩: ، واالرتشاف٨٣: ، والتسهيل٢/٦٦٧
  .١٢٢:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .٢/٩٢٤: ح الشافية لركن الدين شر)٤(
  .»ثالثة« ال »اثنين«ولكن فيه . ٤/٤٣٢: الكتاب:  ينظر)٥(
  .٢/٩٩٨:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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واعتراض اليزدي على ركن الدين، ليس بمستقيم؛ وذلك ألن سـيبويه لـم             
فأصل حروف العربيـة تـسعة      : (ذلك، فمن أين له هذا العدد؟ يقول سيبويه       يذكر  

 بحروف هن فروع، وأصلها من      اوتكون خمسة وثالثين حرفً   ... ،  اوعشرون حرفً 
التسعة والعشرين، وهي كثيرة يؤخذ بها وتُستَحسن في قراءة القـرآن واألشـعار،             

التي تمال إمالة شديدة، والشين     وهي النون الخفيفة، والهمزة التي بين بين، واأللف         
التي كالجيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم، يعنَى بها أهل الحجاز، في             

ـ       : قولهم  بحـروف غيـر     االصالة، والزكاة، والحياة، وتكون اثنين وأربعين حرفً
مستحسنة وال كثيرة في لغة من تُرتَضى عربيته، وال تستحسن في قراءة القـرآن              

الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم         : ال في الشعر، وهي   و
التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء           
التي كالثاء، والباء التي كالفاء، وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعين جيـدها             

  .)١()ورديئها أصلها التسعة والعشرون
يتجلى لنا من هذا أن سيبويه عد أصل الحروف العربية تـسعة وعـشرين              

 ا بحروف مستحسنة، وتكون اثنين وأربعين حرفً      ا، وتكون خمسة وثالثين حرفً    احرفً
بحروف مستهجنة؛ إذ جعل الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التـي كالكـاف              

وأما السبعة األحرف التي هي تتمـة        (:، وهذا ما أكده السيرافي، إذ قال      ا واحد اشيًئ
والجـيم التـي    ... ، فأولها الكاف التي بين الجيم والكـاف       ااالثنين واألربعين حرفً  

    أصل أحدهما الجيم واألصـل          اكالكاف هي كذلك، وهما جميع شيء واحد، إال أن 
اآلخر الكاف، ثم يقلبونه إلى هذا الحرف الذي بينهما، والدليل على أنهمـا شـيء               

د أنك إذا عددت ما بعد الخمسة والثالثين فهو سبعة ِبعـدِهما واحـد وثمانيـة                واح
  .)٢()ِبعدِهما اثنان

                                                 

  .٤٣٢، ٤/٤٣١:  الكتاب)١(
  .٥/٣٨٩:  شرح السيرافي للكتاب)٢(
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ـ       : ( بقوله )١(وأكده كذلك الشنتمري    اذكر سيبويه التـسعة والعـشرين حرفً
 بحروف هـي    االمعروفة من حروف المعجم، وذكر أنَّها تكون خمسة وثالثين حرفً         

وذكر أنَّهـا تـصير     . العشرين، وهي كثيرة مستحسنة   فروع، وأصلها من التسع و    
  .)٢()اثنين وأربعين بحروف غير مستحسنة

 فأما السبعة غير المستحسنة التي هي تتمة االثنين واألربعـين          : (اوقال أيض
، فأولها الكاف التي بين الجيم والكاف، وهي في لغة ألهل اليمن، يقولون في              احرفً
والجيم التـي   . ، فهي عند أهل المعرفة معيبة مرذولة      ركٌُل: كَمٌل، وفي رجلٍ  : جمٍل

٣(...) شيء واحداكالكاف، وهي كذلك، وهما جميع(.  
وليس هذا فحسب، بل هناك أمور أخرى تثبت وتؤكد أن سيبويه لم يـذكر              

 لـم   )٤(أن جميع مطبوعات كتاب سيبويه    : هذا العدد الذي ذكره اليزدي، ومن ذلك      
، ولـم تـذكر أن      ا، بل ذكرت االثنين واألربعين حرفً     ابعين حرفً تذكر الثالثة واألر  

 أخرى أشارت إليه، فضالً عن ذلك أني وجدت نسخة للكتاب مكتوبـة             اهناك نسخً 
  .)٦(هـ ولم تشر كذلك إلى هذا العدد٥٦٢، كتبت سنة )٥(بخط ابن خروف اإلشبيلي

                                                 

ة  هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف باألعلم الشنتمري، ولد في مدينة شنتمري               )١(
هـ، ولقب باألعلم؛ ألنه كان مشقوق الشفة العليا شقا واسعا، توفي في إشـبيلية سـنة                ٤١٠سنة  
شرح الجمل في النحو للزجاجي، وشرح أبيات الجمل، وشرح شـواهد           : هـ، ومن تصانيفه  ٤٧٦

: ، ووفيات األعيان  ٦٧،  ٤/٦٥: ، إنباه الرواة  ٦/٢٨٤٨: معجم األدباء : الكتاب، تنظر ترجمته في   
  .٣٠٠: نكث الهميان، و٧/٨١

  .٢/٣٧٨:  النكت)٢(
  .٦٨٠، ٢/٦٧٩:  المصدر نفسه)٣(
، وطبعـة بـوالق   ٢/٣٥٢: طبعة باريس بتحقيق المستشرق الفرنسي هرتويـغ درنبـرغ    :  ينظر )٤(

: ، وطبعة القاهرة مكتبة الخانجي بتحقيق عبد السالم هـارون         ٢/٤٠٤: باعتناء محمود مصطفى  
  .٤/٥٧٢: إميل بديع يعقوب. علمية بتحقيق د، وطبعة بيروت دار الكتب ال٤/٤٣٢

 هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي، المعروف بابن خـروف النحـوي األندلـسي              )٥(
شرح كتـاب سـيبويه، وشـرح الجمـل     : هـ، ومن مصنفاته٦٠٩اإلشبيلي، توفي بإشبيلية سنة  

: ، ووفيات األعيان  ٤/١٩٢ :، وإنباه الرواة  ٥/١٩٦٨: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  . للزجاجي
  .٤/٣٣٠: ، واألعالم٣٣٥

  ).١٥٧(الكتاب، لوحة :  ينظر)٦(
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         اليزدي لم يكن مصيب علـى ركـن    في اعتراضهايتجلى لنا من كل هذا أن 
ن االدين، وربما اعتقد أن الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، حرف            

نسخ الكتاب كثيرة جد اال حرف واحد، أو اطلع على نسخة فيها هذا الرقم؛ ألن.  
وأول من ذكر أن الحروف العربية جيدها ورديئها ثالثة وعـشرون حرفـا     

 الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التـي         ، إذ راعى األصل في    )١(هو ابن جني  
  .)٣(، وابن عصفور)٢(كالكاف، فعدهما حرفين، وتبعه على ذلك الزمخشري

  : المسألة الخامسة عشرة
 »اَمـ«ـِا بـَههْبِشـَ وَفْوُرُوا الحـُلَصـَ وْدَقـَفـ: (قال ابن الحاجب في الفصل والوصل     

َلمــــَُك، وْنُكــــَ أْنُكــــَا تَمــــَنْيـَأَ، و)٤(��Ô�������Ó���Ò: وْحــــَة، نيــــِفْرَالح َتــــك، ْمَرْكَي أِنــــَتْيَتـَا أ ُ
َن مِإ: ِالفِخِب َل مَُكي، وِنَتْدَعَا وَ مَنْيَأَ، وٌنَسَي حِدْنِا ع َمـن مـا، : َكِذلَكـَ، وٌنَسَي حـِدْنـِا ع ْ ِ

ِوعن ما، ف َ ْ   .)٥()ُامَغْدِ اإلِبْوُجُوِ؛ لاًقَلْطُ مِنْيَتـَلِصتُ مِانَبَتْكُ تْدَقَ، وِينَهْجَي الوَ
لم يكتف ركن الدين بأمثلة ابن الحاجب، بل ذكر صورا أخـرى للوصـل،              

:  من كلمة أخرى كتبت بميم واحدة، نحو       اميم» أم«وإذا لقيت ميم    : (ومن ذلك قوله  
�º���¹��¸�)٦(ونحو ، :�a��`��_���~��}��|�)٨())٧(.  

                                                 

  .١/٥٩: سر صناعة اإلعراب:  ينظر)١(
  .٣٣٤: المفصل:  ينظر)٢(
  .٢/٦٦٥: الممتع:  ينظر)٣(
  .٩٨من اآلية :  سورة طه)٤(
  .١٤٣، ١٤٢:  الشافية في علم التصريف)٥(
  .٩من اآلية :  سورة الزمر)٦(
ولم يتنبـه محقـق   » نم«في المصحف مفصولة عن    » أم«، ولكن   ١١من اآلية   : رة الصافات  سو )٧(

  ).٨(الهامش رقم  ٢/١٠١٦: شرح الشافية لركن الدين: ينظر. الشرح لذلك
  .٢/١٠١٦:  المصدر نفسه)٨(
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ير سـديد؛  واإلطالق غ: (وقد اعترض اليزدي على إطالقه هذا الحكم، فقال   
، وأنا أؤيد ما قالـه اليـزدي؛        )١()َأِعلْمك َأغَاثَك أم مالُك؟ متصالً    : إذ ال يكتب مثالً   

باتفاق » نم«فيها مفصولة عن    » أم«وذلك ألن ثمة آيات في القرآن الكريم جاءت         
~��_��`�����a: ، وعدد آياتهـا أربـع، كقـول اهللا تعـالى          )٢(كتاب المصاحف 

b�)جــل، وقولــه عــز و)٣ :���h��g��f��e��d����c��b��a��`

i�)٤(  وقوله تعالى ، :�a��`��_���~��}��|�)وقوله جل ثنـاؤه    )٥ ، :���e��d���c

m��l��k�����j��i��h��g�����f�)فيها متـصلة   » أم«، أما بقية اآليات فقد جاءت       )٦
، وعددها في المصحف إحدى عشرة آية، ومن تلك اآليات علـى سـبيل              »نم«بـ

، ولعـل   )٧(�¨��©���������ª»��¬�����®��¯�: الحصر قوله تعالى  المثال ال   
ـ               يكـون لـسر بالغـي       اهذا الفصل والوصل في اآليات التي أشـرنا إليهـا آنفً

قوله تعالى في سورة النساء، مـن اآليـة         : مثال ذلك . وإعجازي في القرآن الكريم   
»١٠٩« :��~}���|{�zyxw�vu��t���sr��q

ba`�_�،   المعطو ف عليه وهو    فنالحظ أن����|{�zyx

ال أحـد   : فمن يخاصم اهللا سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة؟ الجواب        : ، أي �{
_���: وهو قولـه تعـالى    » أم«يجادل عنهم في ذلك اليوم، وإذا رجعنا إلى ما بعد           

ba`� امن يكون حافظً  : ، أي من بأس اهللا وعقابه؟ الجواب     ا ومحامي  :

                                                 

  .٢/١٠٩٩:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢٦٦، ٢٦١: المصاحف:  ينظر)٢(
  .١٠٩من اآلية :  سورة النساء)٣(
  .١٠٩من اآلية :  سورة التوبة)٤(
  .١١ سورة الصافات، من اآلية )٥(
  .٤٠من اآلية :  سورة فصلت)٦(
  .٦٢من اآلية :  سورة النمل)٧(
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يق وال شفيع وال حميم يتصل بهم يوم القيامـة          ال أحد يكون عليهم وكيال، فال صد      
ـ «عن  » أم«لذا قطعت   . ويجادل عنهم، بل لكل امرئ يومئٍذ شأن يغنيه        مفـي  » ن

  .)١(رسم المصحف، بما يوافق حال القطع الذي عليه يوم القيامة
 بغير ذلك بعد أن ذكر اآليات األربع التي أشرنا إليها           )٢(وقد علل الزركشي  

فيها تقسم في الوجود بأنواع مختلفة في       » من«فهذه األربعة األحرف    : (، إذ قال  اآنفً
، فهـذا   )٣(�«��¼�����½��¾��¿����Â����Á��À: األحكام بخالف غيرهـا، مثـل     

����p��o: موصول؛ ألنَّه من نوع واحد حيث يمشي على صراط مستقيم، وكـذا           

r��q�)٥()، ال تفاصيل تحتها في الوجود)٤(.  
فال يجوز لركن الدين إطالقه لهذا الحكم، وكان عليه         ومهما يكن من شيء،     

 من كلمة أخرى كتبت     اميم» أم«إذا لقيت ميم    : أن يفصل في المسألة، أو أن يقول      
ابميم واحدة غالب.  

                                                 

  .٤/٥٩: البحر المحيط:  ينظر)١(
هــ،  ٧٤٥ وهو بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر المصري الزركشي، ولد في القاهرة سنة                 )٢(

جمال الدين اإلسنوي، وسراج الدين البلقيني، توفي في مصر سـنة           : يوخهشافعي المذهب، من ش   
البحر المحيط في أصول الفقه، والآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة،          : هـ، من تصانيفه  ٧٩٤

، ومعجم  ٦/٦٠: ، واألعالم ٥/١٣٣: الدرر الكامنة : تنظر ترجمته في  . والنكت على ابن الصالح   
  .٩/١٢١: المؤلفين

  .٢٢من اآلية : رة الملك سو)٣(
  .٦١من اآلية :  سورة النمل)٤(
  .١/٤٢٤:  البرهان في علوم القرآن)٥(
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  : المسألة السادسة عشرة
ِأبـنـك بـار؟ فـ: ِوْحـَ نْنِوا مـُصَقـَنـَو: (قال ابن الحاجب في الخـط       َ َ ُ ، ِامَهْفِتْي االسـَْ

  .)٢()ِلْصَف الوَِل، أ)١(��Ñ��Ðَو
» اصـطفى «اعلم أن في إطالق ألف الوصل على ألف         : (يقول ركن الدين  

  .)٣()انظر» ابنك«و
إن أراد بنظره أن ألفـه      : وأنا أقول : (اعترض اليزدي على قوله هذا، فقال     

والحـق  . ليست بألف الوصل، والظاهر هذا، فهو فاسد، وإن أراد غيره فال أعرفه           
 ٤()قضية لفظه تستدعي الفسادأن(.  

وما ذكره اليزدي صحيح؛ وذلك ألن جميع علمـاء العربيـة مـن نحـاة،               
ابنك، واصطفى، واستغفر، وافترى، بـألف      : ، يسمون األلف في نحو    )٥(وصرفيين

فإذا وقعت ألف االستفهام مع ألف الوصل التُِقفَـتْ  : (الوصل، جاء في كتاب الجمل  
؟ ا ِخالً؟ أصطنعت عمـر    اأتخذت زيد : تقول من ذلك  . مألف الوصل بألف االستفها   

أال ترى كيف ذهب ألف االستفهام بألف الوصل؛ ألن ألف االستفهام أقوى من ألف              
  .)٦()الوصل

                                                 

  .١٥٣من اآلية :  سورة الصافات)١(
  .١٤٥، ١٤٤:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٢/١٠٣:  شرح الشافية لركن الدين)٣(
  .٢/١١٠٧:  شرح الشافية لليزدي)٤(
، وكتاب  ٢/٣٦٧: ، واألصول في النحو   ٨٥،  ١/٨٠: لمقتضب، وا ١٤٨،  ٤/١٤٥: الكتاب:  ينظر )٥(

  .٣/٥٠٩: ، والهمع٤١٦: ، واللباب للعكبري٥٥٩، ٥٥٧: ، وعلل النحو١٣٤: الواضح
  .٢٣٣، ٢٣٢:  الجمل في النحو للخليل بن أحمد)٦(
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���Ð: قـال . وليس سائر ألفات الوصل هكذا    : (وجاء في معاني القرآن   

Ó��Ò��Ñ� وقال ، :�G��F��E��������D��C��B���A�)مفتوحـة   فهذه األلفات . )١ 
مقطوعة؛ ألنَّها ألف استفهام، وألف الوصل التي كانت في ٱصطفى، وٱفترى، قـد             

  .)٢()ذهبت حين اتصلت الصاد والفاء بهذه األلف التي قبلها لالستفهام
فإن أدخلت على ألـف الوصـل     : (ما نصه » ابعمدة الكتَّ «وجاء كذلك في    

واحدة، إال أن األخرى تسقط     ألف االستفهام، لم يجز عند الجميع أن تكتب إال بألف           
أبنك قال كذا؟ أسمك زيد؟ ووقع في كتاب أحمد بن جعفر في هذا             : في اللفظ، تقول  
وهذا الذي قالـه ال     . هذا بألفين : أابنك قال ذاك؟ أاسمك زيد؟ قال     : غلط قبيح، قال  

: ، وال يجـوز   ��Ó��Ò��Ñ��Ð :يجوز عند أحد علمته، قـال اهللا تعـالى        

  .)٤())٣(����JK :أاصطفى، وكذلك
    وليس هنـاك فـرق بـين        )٥( همزة الوصل  اوهذه األلف يطلق عليها أيض ،

ولم أر من سماها بغير هاتين التسميتين، وكان على ركن الـدين حـين        . التسميتين
اعترض على ابن الحاجب في تسميتها بألف الوصل أن يذكر هو تسميتها، ولكـن              

  . من دون أي تعليقابقي ساكتً

                                                 

  .٨من اآلية :  سورة سبأ)١(
  .١٨، ١٧:  معاني القرآن لألخفش األوسط)٢(
  .٧٨من اآلية :  سورة مريم)٣(
  .١٨٩:  عمدة الكتاب)٤(
، واللبـاب   ١٤٨: ، واللمع في العربيـة    ١/٢٩: ، والخصائص ١/٣٦٢: األصول في النحو  :  ينظر )٥(

، وجـامع الـدروس     ١٨٠،  ١٧٩: ، وشذا العرف  ٣/١٥٥٠: ، وتوضيح المقاصد  ٤١٤: للعكبري
  .١٥٧، ١٥٦: العربية
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  : المسألة األولى
َ المجـرد خيِاعَبلرِلَو: (قال ابن الحاجب في أبنية االسم الرباعي المجردِ        ِ  َ : ٌةَسْمـُ

ٌجعفر، وزبرج، وبـرثن، ودرهم، وقمطر ٌ ٌْ َ ِ َِ ْ ٌ ُ َُ َْ ٌ ِ ِْ ٍجخدب: وْحَ نُشَفْخَ األَادَزَ و.ْ َ ْ ُ()١(.  
ـ » ٍللَعِف« ثبوت  اعلم أن في  : (يقول الجاربردي  ؛ ابكسر الفاء وفتح الالم بحثً

دِ ألن رهام  لَعوِهب ،بمعر    ا إذا قلنـا بأصـالة الهـاء، وإن قلنـا         ا إنما يكون رباعي
  .)٢()بزيادتها كما هو مذهب أبي الحسن، فال

ولك أن ال تسلم تعريب ِدرهٍم،      : (وقد اعترض اليزدي على قوله هذا، فقال      
: أحـدهما : محقق ألمرين » ِفعلٌَل«: بلَع، وعلى تقدير التسليم نقول    وال زيادة هاء هِ   

: ، فاألسماء نحو  ٍللَعيكون على فِ  «: )٣(من الكتاب . عدم انحصار أمثلته فيما ذكرت    
أن الملحق يـستدعي وجـود      : ، الثاني »ِهجرع، وِهبلَع : ، وِدرهٍم، والصفة  )٤(ِقلْعٍم

الِعثْير ههنـا، فيكـون الملحـق بـه     : لملحق نحوالملحق به ال محالة، وقد تحقق ا     
  .)٥()امحققً

                                                 

  .١٤:  الشافية في علم التصريف)١(
  .٣٤: يلجاربردل شرح الشافية )٢(
  .٤/٢٨٩: الكتاب:  ينظر)٣(
، ولسان العـرب    ٢/٤١٤: المحكم والمحيط األعظم  : كدرهم، اسم من أسماء الرجال، ينظر     :  قلعم )٤(

  .٣٣/٢٩٧ :»قلعم«، وتاج العروس ١١٥١: ، والقاموس المحيط١٢/٤١٢ :»قلعم«
  .١/١٧٩:  شرح الشافية لليزدي)٥(
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، ٍعدفْألفاظ أخرى غير التي ذكرها سيبويه، كضِ      » ٍللَعِف«وقد جاء على وزن     
ولم يتوقف ثبـوت    ،  ٍرجنْ، وخِ )٥(ٍبدنْ، وهِ )٤(ٍعقَر، وبِ )٣(ٍعدر، وقِ )٢(ٍعطَر، وقِ )١(ٍعفَلْوِق

ع، وبهذا ينـدفع قـول الجـاربردي، وكـذلك          لَبوِهم،  هرفقط على دِ  » ِفعلٍَل«وزن  
ِفعلَل بكسر األول وفتح الثاني كِدرهم، وهو فارسي معـرب،           (: الذي قال  )٦(بحرق

   كَن   : ، قلت اولم أظفر بغيره اسمس والِمررلَّ منه الِمبـر فيـه        : لَعاسـم لمـا يخم
  .)٧()العجين

يخص الِمبرس، والِمـركَن،  وما ذكر ليس بسديد؛ لوجود غير ِدرهم، أما ما    
ففيه نظر؛ وذلك ألنِّي لم أقف على لفظ الِمبرس فيما اطلعت عليها من كتب اللغـة                

  .)٨(»نكَر«والنحو، وأن الميم في الِمركَن زائدة؛ ألنَّها من مادة 

                                                 

جمهرة : ينظر. وهو الطين اليابس المتفلق في الغدران وغيرها      :  الِقلْفَع، بفتح القاف ويقال بكسرها     )١(
  .٨/٢٩٤ :»قلفع«، ولسان العرب ٢/٤١٢: ، والمحكم والمحيط األعظم٢/١١٨٣: اللغة

، ٢/١١٨٣: جمهرة اللغـة  : ينظر. وهو قمل يكون في اإلبل    :  الِقرطَع، بفتح الطاء ويقال بكسرها     )٢(
  .٢١/٥٣٣: »قرطع«س ، وتاج العرو٨/٢٧١: »قرطع«ولسان العرب 

: جمهرة اللغة : ينظر. وهو قمل يكون في اإلبل أيضا كقرطع      :  الِقردع، بفتح الدال ويقال بكسرها     )٣(
  .٢١/٥٣٠: »عدقر«، وتاج العروس ٨/٢٧٠: »قردع«، ولسان العرب ٢/١١٨٣

، ٣/١٨٨:  اللغة تهذيب: ينظر. اسم السماء الرابعة أو السابعة    :  الِبرقَع، بفتح القاف ويقال بكسرها     )٤(
  .٨/٩: »برقع«ولسان العرب 

: العـين : ينظـر . بقلة من أحرار البقـول، طيـب الطعـم       :  الِهنْدب والهندبا، والِهنْدباء والِهنِْدباء    )٥(
  .١/٧٨٨: »هندب«، ولسان العرب ٦/٢٨٠: ، وتهذيب اللغة٤/١٢٦

ي، الشهير ببحرق، ولـد      وهو جمال الدين محمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافع           )٦(
شرح الملحـة للحريـري،     : هـ، ومن تصانيفه  ٩٣٠هـ في حضرموت، وتوفي سنة      ٨٦٩سنة  

، وديـوان   ١٣٣: النـور الـسافر   : تنظر ترجمته فـي   . وعقد الدرر في اإليمان بالقضاء والقدر     
  .٦/٣١٥: ، واألعالم٤/٤١٢: ، ونزهة الخواطر١/٢١١: اإلسالم

  .١٣:  فتح األقفال)٧(
، ولسان العـرب    ٣٤٩: »ركن«، ومقاييس اللغة    ٢/٧٩٩: ، وجمهرة اللغة  ٥/٣٥٤: العين:  ينظر )٨(

 .١٣/١٨٦: »ركن«
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وقد أيد الغزي اليزدي في قوله، وإن لم يصرح بذلك؛ ألنَّه نقل مـا قالـه                
وبالجملـة  : (، إذ قـال   اا علّق على شرح الجاربردي الذي ذكرناه آنفً       اليزدي عندم 

فالحق ثبوت ِفعلَل؛ ألن األظهر أصالة الهاء؛ وألن الملحق يستدعي ثبوت الملحق             
  .)١()ِعثْير: به، وقد تحقق الملحق نحو

 -)٢(وإن قيل عنـه إنَّـه معـرب   –وهناك مسألة مهمة، وهي أن لفظ ِدرهم  
؛ إذ لم يعرفوا غيره، فقد ورد في منظومهم، ومن ذلك علـى             العرب قديم استعمله ا 

  :)٣(سبيل المثال قول جابر بن حنَي التغلبي
ٌكـــــــل أســـــــواق العـــــــراق إتـــــــاوةَوفــــــي  َ ِ ِ ِِ َ  ُ  

  

ــــاع أمــــرؤ مكــــس درهــــ ــــي كــــل مــــا ب َوف ِ ُ َ ٌُ َ َ  ُ   ِمَ
  

وفي كتاب اهللا سبحانه وتعالى الذي نزل بلسان عربي مبين، ولكـن بلفـظ              
، أمـا لفـظ     )٤(���z���y��x��w}�: ، وهو قوله عز وجـل     الجمع

»لَعالهاء فيه أصـلية ال زائـدة              » ِهب ٥(ففيه خالف بين النحاة، فمنهم من قال بأن( ،
، واستدل على ذلك بأنـه مـشتق مـن لفـظ            )٦(ومنهم من قال بأن الهاء فيه زائدة      

ي أن مـا قالـه       من هذا الكالم في مبحث سابق، وعنـد        ا، وقد ذكرت نحو   »البلع«
  .الجاربردي غير سديد؛ لثبوت هذا الوزن، وإن كان ما ورد منه قليالً، واهللا أعلم

                                                 

  .٣٤:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)١(
، ولـسان   ١٩٦: ، والمعرب ٤/٤٨٣: ، والمحكم والمحيط األعظم   ٢/١١٨٣: جمهرة اللغة :  ينظر )٢(

  .٦٢: بة، واأللفاظ الفارسية المعر١٢/١٩٩: »درهم«العرب 
، ولـسان   ١/٢٠: »أتـى «، وأساس البالغة    ٣٣٣: االختيارينكتاب  ، و ٢١١: المفضليات:  ينظر )٣(

  .١٤/١٧: »أتى«العرب 
  .٢٠ سورة يوسف، من اآلية )٤(
  .٢/٣٩٢: ، والمحكم والمحيط األعظم٩٣: ، ورسالة المالئكة٤/٢٨٩: الكتاب:  ينظر)٥(
: ، والممتـع  ٢/٢٢٠: سر صناعة اإلعراب  : ينظر. ش وقد نسب هذا القول إلى أبي الحسن األخف        )٦(

١/١٤٩.  
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  :المسألة الثانية
ُوب، المُسْنَالم: (قال ابن الحاجب في تعريف المنسوب      ِق آخَحْلُ َره يُ ُ ٌ مـشددة ٌاءَ َ 

َلتدل ع  ُ ِردَجُى المَلِ إِهِتَبْسِى نَلَِ ١()اَهْنـَ ع(.  
، وقـد   )٢()كُرِسي: ليدّل إلى آخره ليخرج نحو    : إنَّما قال : (جاربردييقول ال 

كُميـٍت،  : وهو سهو؛ ألنَّه منسوب أصالً، وهو مثـل : (اعترض عليه اليزدي قائالً  
        يٍت في التصغير حيث وضع على التصغير، فهذا أيضموضوع على النـسبة     اوكُع 

حمـزة،  : اللفظي في نحـو   بحسب األصل، ال بحسب االستعمال، وشبهوه بالتأنيث        
 )٣(فلم حكمت بأن بخاِتي   : فإن قلت . وضربة؛ إذ لياء النسبة شبه خاص بتاء التأنيث       

؟ قلتاليس منسوب :٤()ا كان منصرفًاألنَّه غير منصرف، ولو كان منسوب(.  
وليس في كالم الجاربردي سهو؛ ألن ياء كرسي ليست للنـسب؛ ألن يـاء              

هاشـمي إذا   : ها فإن المنسوب إليه يكون له معنى قائم بنفسه، فمثالً         النسب إذا حذفت  
هاِشم، فله معنى قائم بنفسه، وكـذلك بـصري، وكـوفي،           : حذفنا ياء النسب، قلنا   

كُرس، فلـيس لـه     : وعامري، وحسيني، لكن كرسي إذا حذفنا منه ياء النسب قلنا         
ت هاتان الياءان ال يراد بهمـا معنـى   وربما لحق: (عالقة بكُرسي، جاء في التكملة   

وقد تلحق الياءان الصفات على هـذا       . كُرِسي وعاريةٍ : نسب إلى شيء، وذلك نحو    
َأحمر وَأحمِري، ودواٍر ودواِري، فصارت الياءان في هذا كتاء التأنيث          : الحد، نحو 

عنى تأنيث كما ال يـراد باليـاءين        قَريٍة، وغُرفٍَة، وظُلْمٍة، ال يراد بذلك م      : في نحو 
  .)٥()معنى نسب إلى شيء

                                                 

  .٣٧:  الشافية في علم التصريف)١(
  .٩٩:  شرح الشافية للجاربردي)٢(
: ينظـر . وهي اإلبل الخراسانية، وهو غير مصروف؛ ألنه بزنة جمع الجمع         . جمع بختي :  بخاتي )٣(

  .٤/٤٣٧: »بخت«، وتاج العروس ٢/٩: »بخت«، ولسان العرب ١/٢٤٣: »بخت«الصحاح 
  .١/٣٥٠:  شرح الشافية لليزدي)٤(
  .٢٥٣:  التكملة)٥(
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: قوله: (ولم يكن الجاربردي أول شارح قال بهذا، بل سبقه الرضي، إذ قال           
يخرج ما لحقت آخره ياء مشددة للوحدة، كرومـي      » على نسبته إلى المجرد عنها    «

  اريودو ،ِريموزنٍج، وما لحقت آخره للمبالغة كأح وٍم، وزنجيوما لحقتـه ال  ور ،
إنَّها يـاء   : إنها منسوبة، وال ليائها   : لمعنى كبرِدي، وكُرِسي، فال يقال لهذه األسماء      
امة وهي فيه للمبالغة، ولغرفـة وال       النسبة، كما يقال لتمرة والتاء فيه للوحدة، ولعلّ       

 إنها أسماء مؤنثة وتاءها تاء التأنيث؛ وذلك لجريها مجـرى التأنيـث           : معنى لتائها 
: الحقيقي في أشياء، كتأنيث ما أسند إليها، وكصيرورتها غير منصرفة، في نحـو            

وتبعه على ذلك عدد من شراح الـشافية،      . )١()طلحة، وانقالب تائها في الوقف هاء     
  .)٦(غياثال، وابن )٥(، والفتني)٤(، وزكريا األنصاري)٣(، والنظام)٢(كنقره كار

     ه الرضي، غير أنَّه رأى جواز جعل        مما قال  اأما عصام الدين، فقد ذكر نحو
ليدل إلـخ،   : قوله: (جميع األسماء التي وردت قبل قليل داخلة في المنسوب، فقال         

أحمـِري، فإنَّهـا فيـه      : رومي؛ ألن إلحاق الياء فيه للوحدة، ونحو      : بإخراج نحو 
ـ         : للمبالغة في الحمرة، ونحو    ورة كُرِسي، فإنّه ليس الياء فيه لمعنى، وإنَّما هي ص

بـأن  ... والحق جعل الجميع داخالً في المنسوب؛ الشتراك األحكام بين الكل         . نسبة
روِمي للنسبة إلى الجنس، شاع في نسبة الفرد إليه، فتبادر منـه الوحـدة،              : تقول

حمرة ما،  : وأحمِري إلرادة المنسوب إلى األحمر، وهو الحمرة، فكأنه قيل لألحمر         
  .)٧()النسبة تقديرفأفاد المبالغة، والكرسي ل

                                                 

  .٥، ٢/٤:  شرح الشافية للرضي)١(
  .٦٦: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٢(
  .١٠٧: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٣(
  .٦٦: المناهج الكافية:  ينظر)٤(
  .٧٣: كفاية المفرطين:  ينظر)٥(
  .١/١٢٧: المناهل الصافية:  ينظر)٦(
  .٦٣:  اإلسفراييني شرح الشافية لعصام الدين)٧(
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وما قاله صحيح، لكن لفظ الكرسي ليس بنسب؛ إال أن صـورته صـورة              
  .النسب، فال يعد من المنسوب، بل لفظ وضع لما يجلس عليه

  : المسألة الثالثة
َذووي؛ ألنـك: ٍالَ مـِاتَي ذِ فـُلْوُقـَتـ: (»ذات«قال الجاربردي في النسب إلى       َ ّ ِ َ َ 

َكعــــصا، فـ» ىَوَذ« َوُهــــَ، وِهِلْصــــَى أَلــــِ إُهدُرَتـــــَ وَثْيــــِأن التُفِذْحــــَت َ ّذووي كعــــصوي، : ُلْوُقــــَتـَ ِّ َ َ ِ َ َ
َذاتي خ: ْمُهُلْوَقـَو  ِ   .)١()ٌأَطَ

وهذه المسألة لم يتعرض لها ابن الحاجب ال في المتن وال في شرحه، بـل               
: هو استطراد من الجاربردي في شرحه، وقد اعترض اليزدي على قوله هذا، فقال            

ا، والـذات بمعنـى نفـس     التي هي مؤنـث ذَ »ذات«هو غلط، وقد اشتبه عليه    و(
  .)٢()الشيء

معناها صـاحبة، ومنـه     » ذو« وجدناها مؤنث    »ذات«إذا نظرنا إلى كلمة     
��z}���: ، وقوله عـز وجـل     )٣(��W��V��U��T��S: قوله تعالى 

، بـدليل قولـه     »َلعفَ«على وزن   » يوذَ«» ذو«، وأصل   )٤(�|��{��~

، وهذا ينبئ أن االسـم      )٦(��k��j: ، وقوله تعالى  )٥(��c��b��a تعالى
؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الالم كما حذفت          اثالثي والمه ياء، انقلبت ألفً    

 فلـو سـميت     .، واإلضافة الزمة له   »ذو مال «: في قولك » ذو«من يٍد، ودٍم، فبقي     
ما حذف؛ ألنَّه ال يكون اسم على حـرفين  هذا ذَوي قد جاء، فترد      : رجالً ذُو، لقلت  

أحدهما حرف لين؛ ألن التنوين يذهبه فيبقى على حرف واحد، ولو نـسبت إليـه               
                                                 

  .١٢٣:  شرح الشافية للجاربردي)١(
  .١/٣٩٥:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٢ سورة الحج، من اآلية )٣(
  .٦٠ سورة النمل، من اآلية )٤(
  .١٦ سورة سبأ، من اآلية )٥(
  .٤٨ سورة الرحمن، اآلية )٦(
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ذَوِوي موازن عصِوي، وكذلك إذا نسبت إلى ذات؛ ألن التاء تحـذف عنـد              : قلت
وأما اإلضـافة إلـى     : (، قال سيبويه  )١(النسب فكأنك أضفت إلى ذي فرددت الواو      

وكذلك فعـل بـه     . اذَوِوي، كأنك أضفت على ذو    :  اسمه ذو مال، فإنك تقول     رجل
   أصله     احين أفرد وجعل اسم إلى أصله؛ ألن دٌل: ، ريدلّك على ذلـك قـولهم      ،فَع  :

، وقـال   )٢() قَطٌّ اذَواتا، فإن أردت أن تضيف فكأنك أضفت إلى مفرد لم يكن مضافً           
؛ ألنَّك إذا أضفت حذفت الهـاء، فكأنَّـك     :)٣(وكذلك اإلضافة إلى ذاه   : (اأيضِويذَو 

تضيف إلى ذي، إال أن الهاء جاءت باأللف والفتحة، كما جاءت بـالفتحتين فـي               
  . )٤()امرأة، فاألصل أولى به

ذاتي خطأ،  : ذَوِوي، ويكون قولهم  : فينبغي إذن أن يقال عند النسب إلى ذَات       
، )٦(، وابن سـيده   )٥(، كأبي علي الفارسي   هذا حاصل ما قاله عدد من علماء العربية       

، قال أبـو علـي      )٩(بيدي، والز )٨(، وابن هشام األنصاري   )٧(وعبد اللطيف البغدادي  

                                                 

  .٢٥٥٢، ٥/٢٥٥١: »ذا«الصحاح :  ينظر)١(
  .٣٦٧، ٣/٣٦٦:  الكتاب)٢(
واألنثى ذات،  : ( ما نصه  ٨/٢٠٧: جاء في كتاب العين   . وربما كتبت التاء هاء للوقف    . ذات:  يريد )٣(

ويجمع ذوات مال، فإذا وقفت على ذات، فمنهم من يرد التاء إلى هاء التأنيـث، وهـو القيـاس،               
  ).ا جرت على اللسانومنهم من يدع التاء على حالها ظاهرة في الوقف؛ لكثرة م

  .٣/٣٦٧:  الكتاب)٤(
  .٢٥٢: التكملة:  ينظر)٥(
  .١٠/٩٢: المحكم والمحيط األعظم:  ينظر)٦(
وهو أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علـي، البغـدادي              . ٢٤: ذيل الفصيح :  ينظر )٧(

عـروف بـابن    المولد والدار، الموصلي األصل، الشافعي النحوي اللغوي الطبيب الفيلـسوف الم          
هـ، قرأ العربية على عبد الرحمن األنبـاري، تـوفي ببغـداد سـنة         ٥٥٧اللباد، ولد ببغداد سنة     

. كتاب غريب الحديث، وشرح بانت سعاد، وشرح مقدمة ابـن بابـشاذ           : هـ، من مصنفاته  ٦٢٩
، وعيون األنباء في طبقـات      ٢/١٩٣: ، وإنباه الرواة  ٤/١٥٧١: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  

  .٤/٦١: ، واألعالم٦٨٣: باءاألط
  .٢٩٢: أوضح المسالك:  ينظر)٨(
  .٤٠/٤٣١: »ذو«تاج العروس :  ينظر)٩(
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ذَوِوي، وكذلك النسب إلى مـذكره، وذاتـي        : تقول في النسب إلى ذاتٍ    : (الفارسي
 التـي   أصلح الحال : اللهم أصلح ذات البين، أي    : قولهم: (، وقال ابن سيده   )١()خطأ

ذاتي؛ ألن يـاء    : بها يجتمع المسلمون، واإلضافة إليها ذَوِوي، وال يجوز في ذاتٍ         
وأجاب بعض العلماء بأن هذا إنَّما يقال عند النسبة         . )٢()النسب معاِقبةٌ لهاء التأنيث   

التي بمعنى صاحبة، ولكن الحال غير ذلك فيما إذا قطعت عـن هـذا              » ذات«إلى  
معنى الوصفية، واستعملت بمعنى نَفِْس الشّيء، صح النسب إليها         عن  : المعنى، أي 

عيب ذاتي، بمعنى ِجِبلِّي وِخلِْقـي؛ وذلـك ألن         : على لفظها من غير تغيير، فتقول     
ذاتٌ متميـزةٌ، وذاتٌ    : ، حتى قال الناس   ا مشهور ااستعمالها بهذا المعنى صار عرفً    

  .)٣(محدثةٌ
 يكن على غلٍط؛ ألنَّه نظر إلى األصل؛ وألن هذه          وعندي أن الجاربردي لم   

ذَوِوي، ولكن هذا االسـتعمال     : الكلمة مخالفة للوضع العربي؛ ألن النسبة إلى ذات       
  .هو الذي شاع، وانتشر عند العلماء منذ القرن الثاني الهجري وحتى يومنا هذا

: ند قولـه  ، ع »األدب الصغير « في كتابه    )٤(ومن الذين استعملها ابن المقفع    
، ولعلهم يستعملونها ليفرقوا    )٥()العقُْل الذّاِتي غَير الصِنيِع كاَألرِض الطَّيبِة الخَرابِ      (

بمعنى الصاحبة، أو لكي    » ذات«المنسوب إلى   » يِووذَ«بين هذه الكلمة وبين كلمة      
» تيذا«وقد أفرط المعاصرون في استعمال كلمة       . ال تلتبس صيغة المذكر بالمؤنث    

، وحكـم   ، ونقد ذاتـي   ، وتفكير ذاتي  دافع ذاتي : وأدخلوها في عدة تعبيرات، ومنها    
                                                 

  .٢٥٢:  التكملة)١(
  .١٠/٩٢:  المحكم والمحيط األعظم)٢(
  .١/٢١١: »ذوي«المصباح المنير :  ينظر)٣(
، وأسلم  ااق مجوسي  هو عبد اهللا بن المقفع، أحد البلغاء والفصحاء، أصله من الفرس، ولد في العر              )٤(

الدرة اليتيمـة،   : نيفهاهـ، من تص  ١٤٢على يد عيسى بن علي عم السفاح، قتل في البصرة سنة            
: ، وتـاريخ اإلسـالم    ٢/١٥١: وفيات األعيان : تنظر ترجمته في  . واألدب الكبير، وكليلة ودمنة   

  .٤/١٤٠: ، واألعالم٥/٢١: ، ولسان الميزان٣/٩١٠
  .٤٧:  األدب الصغير)٥(
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ذاتي  وعيب ذاتي ،  وسيرة ذاتي ،  ة، وتمويل ذاتي والذاتي ،  ة، واكتفـاء   ة والموضـوعي
ذاتيوعنصر ذاتي ،ذاتي وجو ،وزمن ذاتي ،ومنهج ذاتي ،ا، وهلم جر .  

ذاتي : قال الشارحون : ( قوله السابق، إذ قال    وقد تابع الساكناني اليزدي في    
، )١(خطأ، والقياس ذَوِوي، وهذا غلط منهم؛ إذ التاء عوض عن الالم كأخت وبنـت          

  .)٢()فال وجه للحكم بالخطأ
  :المسألة الرابعة

ي، َ طـُابَبـَو: (قال ابن الحاجب في النسب إلى ما آخره ياء معتل ما قبلهـا            
ـــَو ـــرد األَح ُي تـ َ ُ ـــْو ـــِى إَل ـــَى أَل ـــتح، فـَهِلْص َا، وتـف ُ َ ْ ـــَتـُ ـــوي، ب: ُولُق ِطـــووي، وحي  ِ َ َ ِ َ ـــَ  دويِالفِخ  َ)٣( ،

وكوي  ُ)٥())٤(.  
استدرك الجاربردي على ابن الحاجب عدم ذكره النسب إلى ما آخره الواو            

ولم يذكر المصنف ما في آخره الواو المـشددة         : (المشددة بعد الثالثة كمغْزو، فقال    
  .)٦()وي، ولم أر له نقالًثالثة، كمغْزو، والظاهر أن النسبة إليه مغْزبعد ال

                                                 

ُأخِْتي وِبنِْتي بإبقـاء التـاء؛      :  ا على رأي يونس بن حبيب، إذ قال في النسبة إلى أخت وبنت             هذ )١(
 عن الالم المحذوفة، أما الخليل فيجعلها في النسب كأخ وابن، فيقال فيهما            الكونها عوض  :  أخـوي

 ،٣/٧٧: ، واألصول في النحو   ٣٦١،  ٣/٣٦٠: الكتاب: ينظر. وبنوي، على حذف تاء أخت وبت     
  .٢/٦٩: ، وشرح الشافية للرضي٤/١٩٥٥: وشرح الكافية الشافية

  ).٥٢( الكافية في النحو، لوحة )٢(
)٣(     ووالد ،ومنسوب إلى د يوالقفر من األرض، أو المستوية من األرض، أو الفالة الواسـعة، أو            :  د

: »ادو«لعـرب   ، ولـسان ا   ٦/٢٣٤٣: »دوى«، والصحاح   ١/١١٥: جمهرة اللغة : ينظر. المفازة
١٤/٢٧٦.  

الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء، أو المشكاة بلغـة           :  كُوي، منسوب إلى كُوة، والكوة     )٤(
، وتـاج العـروس     ٢/٥٤٥: ، والمصباح المنير  ٧/٧٥: المحكم والمحيط األعظم  : ينظر. الحبشة

  .٣٩/٤٢٤: »كوو«
  .٤٠:  الشافية في علم التصريف)٥(
  .١١٥: ة للجاربردي شرح الشافي)٦(
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قـال  : وأقـول : (اعترض اليزدي عليه، واستدل بذلك بقول سيبويه، إذ قال        
ال حاجة إليـه؛ ألن عـو مـن         : ، ثم أقول  »يوزغْم: وزغْوقالوا في م  «: )١(سيبويه

 أجروا تَِحية على غَِنية ومحي على ُأمي، فهذا أجـدر،           مدعو ككُو صورةً، وحيث   
  .)٢()فمن الحمل السابق إيذان على هذا الحمل للمتفطِّن

  .ويقتضي المقام توضيح ما قاله اليزدي
 »زو«ما آخره الواو المشددة كمغْزو ومدعو؛ وذلك ألن         ذكر  ال حاجة إلى    

كُوي، إذ إن مـا     : عو ككُو صورة؛ ألن النسب إلى كُوةٍ       من مد  »عو«من مغْزو، و  
فيه واوان تركه على حاله؛ ألن الخطب في اجتماع الواو المشددة مع الياء المشددة              

عدوي، وإلـى كُـوة،     : سألته عن اإلضافة إلى عدو، فقال     : (هين، جاء في الكتاب   
تجتمع الياءات، وإنما أبدل إذا كثرت اليـاءات        ال أغيره ألنَّه لم     : كُوي، وقال : فقال

فأفر إلى الواو، فإذا قدرت على الواو ولم أبلغ من الياءات غايـة االسـتثقال لـم                 
مغزوي؛ ألنَّه لـم تجتمـع اليـاءات، فكـذلك كُـوةٌ      : وقالوا في مغزو... أغيره،  

ود٣()وع(.  
:  التي كانـت فـي األصـل       »غَِنية« في النسب على     »تَِحية«وحيث أجروا   

، كالتَّحِلية والتَّرِوية، فنقلت كسرة الياء إلى الحاء قبلهـا،          »ةلَِعفْتَ«تَحِيية، على زنة    
فـي الـصورة؛ ألن     » ةلَيِعفَ«فسكنت الياء وأدغمت فيما بعدها فصار لفظها كلفظ         

ـ «ثالثها ياء ساكنة قبلها كسرة، فهذا هو الحاصل على إجرائها مجرى             ، إذ  »ِويغَنَ
ـ  »تَِحية« ، وقلبت األخيرة   »ةيِنغَ«، فكما حذفت الياء األولى من       »غَِنية« ظاهرها ك

ِحتَ«، فكذلك حذفت وقلبت في      اواو؛ الستواء العلة المقتضية للعمل في الوزنين،       »ٍةي

                                                 

  .٣/٣٤٥: الكتاب:  ينظر)١(
  .١/٣٧٧:  شرح الشافية لليزدي)٢(
  .٣/٣٤٥:  الكتاب)٣(
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سألته عـن اإلضـافة إلـى       : (، جاء في الكتاب   )١(»ايِلفَتَ«فيكون وزنه بعد النسب     
 وهو الياء األولى،    ، وتحذف أشبه ما فيها بالمحذوف من عدي       يوحتَ: فقال» ٍةيِحتَ«

  .)٢() شيء كان في آخره هكذاوكذلك كلُّ
وحيث أجروا كذلك محي، وهو اسم فاعل من حيى يحيـي تَِحيـة، وهـو               

 أجـروا فـي     مشاكل للفظ ُأمي أو ُأميةَ في الصورة، فبهذا االعتبار أجروا فيه ما           
مدعوي، أجدر وأحـق    : مدعو: ُأمِوي، ففي قولك  : محِوي، كما قالوا  : ُأمي، فقالوا 

 من االستثقال؛ وذلـك ألن      امما سبق؛ إذ إن ترك الواو على حالها ال تستدعي شيئً          
  .الياءات لم تجتمع فيه

جاربردي المـار ذكـره   وقد أيد الغزي اليزدي فيما قاله حينما شرح قول ال        
نص على ذلك سيبويه في     » يوزغْ النسبة إليه م   والظاهر أن «: قوله: (، إذ قال  اآنفً

     حـذفت اليـاء    :  في شـرح المفـصل     )٣(كتابه نقله اليزدي وغيره، وقال األندلسي
األخيرة في مرمى، وإن كانت الم الفعل؛ استثقاالً للياءات بدليل أنَّك لو نسبت إلى              

  .)٤()مغْزوي، ولم يحذف الواو لمخالفة الواو والياء في النسبة: قلتمغزو، ل

                                                 

، وشرح الشافية البن الحاجـب،      ٥/١٤٨: ، وشرح المفصل البن يعيش    ٢/٩٤: الخصائص:  ينظر )١(
  .١/٣٨١: ، وشرح الشافية لركن الدين٢/٣١: ، وشرح الشافية للرضي)١٤/ ب ( مخطوط 

  .٣/٣٤٦: تاب الك)٢(
 هو أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر اللورقي المرسي األندلسي النحوي، يلقب بعلم                 )٣(

هـ، وهو إمام في العربية وعالم بالقرآن والقراءة، قرأ القرآن والنحو علـى     ٥٦١الدين، ولد سنة    
ي، وببغداد على أبـي     أبي الحسن بن الشريك، ومحمد بن نوح الغافقي، وبدمشق على التاج الكند           

هــ، مـن    ٦٦١ياقوت الحموي، واللبلي، توفي بدمـشق سـنة         : البقاء العكبري، ومن تالميذه   
تنظر ترجمته  . المباحث الكاملية في شرح الجزولية، وشرح الشاطبية      و  شرح المفصل،  :تصانيفه

: ، والـوافي بالوفيـات    ١٦٨،  ٤/١٦٧: ، وإنبـاه الـرواة    ٢١٨٩،  ٥/٢١٨٨: معجم األدباء : في
  .٥/١٧٢: ، واألعالم٢/٢٥٠: ، وبغية الوعاة٢٤/٨٣

  .١١٥:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٤(
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  : المسألة الخامسة
ٍو جاهـل ْحـَن: ُةَفالـص: (قال ابن الحاجب في تكسير ما كان على فاعٍل صـفةً           ِ َ

َى جهل، وجهال غَلَع ٍ ُ َا، وفسقة كًِبالٍُ ٍَ َ ِى قضاة فَلَعَ، واًرْيـِثَ ٍ َ   .)١()ِ الالملَتْعُي المُ
يجمع المعتل الـالم    : شرع في الصفة وقال في المذكر     : (يقول الجاربردي 

ـ  اقَضية بفتح القاف، وضموها بعد قلب الياء ألفً       : على قُضاة، وأصله    بينهـا   ا؛ فرقً
ـ        : وبين المفرد، من نحو    علـى هـذا     اقَنَاٍة، وإنّما قدروا كذلك؛ ألنَّهم لم يروا جمع 

  .)٢()أشكل أمره يحمل على الصحيحالوزن في الصحيح، والمعتل إذا 
وهو وهم؛ إذ من الجائز أن تكون       : (اعترض اليزدي على تعليله هذا، فقال     

  .)٣()هذه الزنة من خواص المنقوص
فإن كان فاعل من    : (وما علّل به اليزدي، هو ما قاله المبرد من قبل، إذ قال           

؛ ألن فيـه معاقبـة      »ٍةلَعفُ«ذوات الواو والياء التي هما فيه المان كان جمعه على           
قَاٍض وقُضاة، وغَاٍز وغُزاة، وراٍم ورمـاة،       : في الصحيح، وذلك قولك   » ٍةلَعفَ«لـ

والمعتل قد يختص بالبناء الذي ال يكون في الصحيح مثله، من ذلـك أن المعتـل                
سـيد، وميـت،    : ، وال يكون مثل ذلك في الصحيح، نحو       »لِعيفَ«: يكون على مثل  

ين، ونحو ذلك، وال يكون في الصحيح إال          وهفَ«ن، ولَيـ ي ر : ، نحـو  »لعـدي٤(ج( ،
  .)٥()وصيرف

                                                 

  .٥٠:  الشافية في علم التصريف)١(
  .١٤٢:  شرح الشافية للجاربردي)٢(
  .١/٤٤٨:  شرح الشافية لليزدي)٣(
)٤( رديةٌ على المبالغة، وامرأة     : القصير، يقال :  الجرديوج رديةٌ رجٌل جردي٦/٧٢: العـين : ينظر.  ج ،

: »جدر«، ولسان العرب    ٢/٤٠: ، وديوان األدب  ١/٢١١: ، والجراثيم ١/٦٠: والغريب المصنف 
٤/١٢٢.  

  .٢/٢٢١:  المقتضب)٥(
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فـي المعتـل    » فَعلَة«وإذا كُسر على    : (وقد علل الرضي بغير ذلك؛ إذ قال      
 الالم، يضيريد  )١() الفاء؛ لتعتدل الكلمة بالثقل في أولها والخفة بالقلب في األخير          م ،
 علـى  اٍع، وداٍمر: ر فاعل صفة، معتل الالم بالياء، أو الواو، نحو   سإذا كُ : أن يقول 

ـ ة ود يم ر :اٍع ود ،اٍم ر : أصل جمع   أن :يضم الفاء، أي  » فَعلَة« عة بفـتح الـراء،     و
   . الكلمةا ليعتدل طرف؛اوالدال فيهما، فيضم أولهما بعد قلب آخرهما ألفً

ـ فُ«ضى، على وزن    قُ» اةضقُ«أما الفراء فقد زعم أن أصل        بتـشديد  » لع
صائم وصوم، وقَائم وقُوم، فاستثقل ذلك عليهم، فحذفوا إحدى العينين،          : العين، نحو 

، فإذا شددوا سقطت الهاء، كما فـي  »ةًامقَه ِإتُمقََأ«: وعوضوا عنها الهاء، كما قالوا  
ى في الرعاة، والعفَّى في     لو قال أحدهم الرع   : ، وقال )٢(�½��¾������¿�: قوله تعالى 

  .)٤(ا لكان مصيب)٣(العفَاة
واألصح أن الضم فـي هـذا       : (وقد علق السيوطي على هذه اآلراء، قائالً      

حول إلى الضم؛ للفرق بـين الـصحيح        » ةلَعفَ«ال بل أصله    : الوزن أصل، وقيل  
  .)٥()المشدد» لعفُ« من اوالمعتل، واألصح أنَّه ليس مخففً

                                                 

  .٢/١٥٦:  شرح الشافية للرضي)١(
  .١٥٦ سورة آل عمران، من اآلية )٢(
: »عفـا «الصحاح  : ينظر. ا أو رزقً  افً العفَاة جمع عاٍف، وهو كل من جاء يطلب فضالً أو معرو           )٣(

  .١٥/٧٤: »عفا«، ولسان العرب ٥٧٨: »عفو«، ومقاييس اللغة ٦/٢٤٣٣
، ٩٩: ، وشرح الشافية لنقـره كـار      ٢/١٥٦: ، وشرح الشافية للرضي   ٤١٢: أدب الكاتب :  ينظر )٤(

  .٩٩: والمناهج الكافية
  .٣/٣٥٩:  الهمع)٥(
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  : ألة السادسةالمس
: وْحـَ، نِالمّ الـَعَمـ» ْنِمـ« ِنْوُي نـِ فِحْتَالفَو: (قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين     

ِمن الرجل ُ  َ َف، عْيِعَ ضُرْسَالكَو. ِ » ِلُج الرُنَع«َ، وِلْصَى األَلَع» ْنَع«، و»َكِنْ ابِنِم«كس ٌ
َبالضم ض  ١()ٌفْيِع(.  

   وكـأنَّهم حركـوا    : (»عن«م النون في     ض ايقول الجاربردي معلالً وموجه
  .)٢()تباع ضمة الجيمإلالنون بالضم؛ 

وهو فاسد؛ ألنَّه ربما ال يكـون       : (اعترض اليزدي على توجيهه هذا، فقال     
ِس تقدير٣()افي االسم الداخلة هي عليه ضم، كالفَر(.  

 لغة ضعيفة، حكيت عن أبي    » ِلج الر نع«: في قولهم » نع«الضم في نون    
، )٥(، وقد وصفها ابن الحاجب في شرحه بأنَّها لغة قبيحة رديـة           )٤(الحسن األخفش 

ـ  الرنع«وأما ما حكي : (وقد وجهها في شرحه للمفصل بقوله  بـضم نـون   » ِلج
أنَّهم شبهوها بحرف العلة لما     : ، فلغة ليست بجيدة، ووجهها من حيث الجملة       »عن«

ِملْعنْبِر، بحذف  : ما انكسر ما قبلها بحرف العلة، فقالوا      انفتح ما قبلها، كما شبهوها ل     
بحذف واو الجمع في اللفـظ، فكـذلك        » ربنْ الع ذُخُ«: ، كما قالوا  »ِربنْ الع نِم«نون  
: وقد علق اليزدي على توجيهه قائالً     . )٦()اخْشَوا القوم : عن الرجِل، كما قالوا   : قالوا

  .)٧() المتأملوهذا توجيه غير قوي، يعرفه(

                                                 

  .٥٩:  الشافية في علم التصريف)١(
  .١٦٢: الشافية للجاربردي شرح )٢(
  .١/٤٩٤:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .١/٣٤٤: ، واالرتشاف٢/٢٤٧: ، وشرح الشافية للرضي٣٠٢: المفصل:  ينظر)٤(
   ).٢٥/ أ ( شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط :  ينظر)٥(
  .٦٤٦:  اإليضاح في شرح المفصل)٦(
  .١/٤٩٤:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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ونحوه، هـو أن    » ِربنْعلِْم«: في قولهم » نِم«والذي يبدو لي أن حذف نون       
الم التعريف إذا ظهرت في االسم حذف الساكن قبلها؛ ألن الساكن ال يـدغم فـي                

ِمـن  : أكلت ِملْخُبِز، هذا ِملْكَِذِب، وركبت ِملْخَيل، وِمـآلن، تريـد         : الساكن، تقول 
اآلن، ومن ذلك قول الشاعرالخبز، وِمن الخيل، وِمن ١( الكذب، وِمن( :  

ــــــــــــوس مألكــــــــــــة ــــــــــــا دختـن ًأبلــــــــــــغ أب َ ُ َ ََ ُ ََ ْ َ َْ ِْ  
  

ـــــــــر الـــــــــذي قـــــــــد يـقـــــــــال ملكـــــــــذب ِغيـ ِ َِ ْ ِّ ُ َ ُ ْ َ َ َْ  
  

وهذا الحذف يكون مع الالم القمرية؛ وذلك ألن النون مع          . ِمن الكذب : يريد
ِمنَشْشَمِس، جـاء فـي     : شَّمِسِمن ال : الالم الشمسية ال تحذف، بل تثبت، نحو قولنا       

نعم لجوازه شرط، وهو أن تكون الالم ظاهرة غير مدغمة فيما بعدها، فال             : (الهمع
  .)٢()»ِم الَّليل: » الليلنِم«: ِم الظَّاِلم، وال في: »ماِل الظَّنِم«تقول في 

؛ إذ إن القياس هو بقاء      )٣(وقد عد ابن عصفور هذا الحذف من الضرورات       
ِمن العنْبِر، ِمنَلْعنْبِر، أو ألن النون قريبـة مـن مخـرج الـالم              : ن، ففي قولنا  النو

اخْشَوا القَوم؛ فلكراهة الكـسر مـع الـواو؛         : أما اختيار الضم في قولهم    . فتحذف
 بضم الالم   ا، ولكون الضم مشعر   »وَأ«و» ولَ«وللفرق بين واو الضمير، وبين واو       

ـ    » وابهاذْ« موازن   »شَيوااخْ«: المحذوفة؛ إذ األصل   ؛ لتحركهـا   افانقلبت اليـاء ألفً
، فحين وصلت   »الم الفعل «وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان، فحذفت األلف، وهي         

  .)٤(حركت الواو بالضم

                                                 

: »ألـك «، والـصحاح    ١/٣١٢: ، والخـصائص  ٢/١٩٣:  سر صناعة اإلعراب   : هذا البيت في   )١(
، وتاج العروس   ١٠/٣٩٢: »ألك«، ولسان العرب    ١/٤٠٠: ، وإيضاح شواهد اإليضاح   ٤/١٥٧٣
  .١٦/٥٩: »دخس«

  .٣/٤١٣:  الهمع)٢(
  .١١٤:  ضرائر الشعر)٣(
  .٥٠٥، ١/٤٩٤: ، وشرح الشافية لركن الدين٢/٢٤٣: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٤(
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هذا التوجيه مع ضعفه ال يـأتي  : (وقد علق الغزي على الجاربردي؛ إذ قال      
  .)١()ِمن القَوِم: في نحو

 وعندي أن        كتب اللغة، وكتـب النحـو       أكثر هذه اللغة ال تصح؛ وذلك ألن 
المتقدمة لم تشر إلى وجود هكذا لغة، والذي أشار إلى هذه اللغة هو الزمخـشري               

، وركـن   )٣(، وتبعه على ذلك الذين جاءوا مـن بعـده، كالرضـي           )٢(في المفصل 
قـاس عليهـا    ، ولو صحت هذه الحكاية فال ي      )٦(، والسيوطي )٥( حيان ي، وأب )٤(الدين

   لم يجز القياس إال في مثله، مما بعد الساكن فيه ضم، نحو            اغيره، ولو قيس أيض  :
       عيدُل بجِع، وبقي الربالض نع، وعبالس نؤُ    اَأجزتُ عالـر ـنف، واهللا أعلـم    و ع

  .بالصواب
  : المسألة السابعة

ــادة  ــي ذي الزي ــب ف ــن الحاج ــال اب ُوالعرضــنة: (ق َ ْ َ َْفعلنــ«: ِ َ  َنِ مــُهنــَ؛ أل»ةِ
ِاالعتراض َِ ْ()٧(.  

وكـان الِعرضـنَة،    : أي: (يقول الجاربردي حينما شرح قول ابن الحاجب      
، »ِفعلْلَـة «، ال   »ِفعلْنَة«،  )٨(وهي الناقة التي من عادتها أن تمشي معترضة للنشاط        

                                                 

  .١٦٢:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)١(
  .٣٠٢: المفصل:  ينظر)٢(
  .٢/٢٤٧: شرح الشافية للرضي:  ينظر)٣(
  .١/٥١٠: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٤(
  .١/٣٤٤: االرتشاف:  ينظر)٥(
  .٣/٤٠٨: الهمع:  ينظر)٦(
  .٧١:  الشافية في علم التصريف)٧(
، وتـاج العـروس     ٧/١٨٢: »عرضـن «، ولسان العرب    ٣/١٠٨٥: »عرض«الصحاح  :  ينظر )٨(

  .١٨/٤٠٤: »عرض«
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 وعـدم   ،)١(كِربحلَة، وِسبحلَة، وكالهما بمعنى الطويـل الـسمين       » ةلَلْعِف«مع كثرة   
  .)٢()؛ ألنه مشتق من االعتراض»ةنَلْعِف«

يتبين من هذا النص أن الجاربردي جعل النون زائدة في العرضـنة، فهـو              
؛ ألنه مشتق من االعتراض، وهذا ما دفع اليزدي إلى          »ةلَلْعِف«ال  » ةنَلْعِف«على زنة   

قه، وإنما هـو    وهو سهو؛ ألن االعتراض من أمثلة اشتقا      : (االعتراض عليه بقوله  
  .)٣()مشتق من العرِض

ولم يكن الجاربردي أول من قال بهذا االشتقاق، بل سبقه عدد من علمـاء              
أما الِعرضنَة والِخلَفْنَة، فقد تَبينَتَا؛ ألنَّهمـا       : (العربية، وفي مقدمتهم سيبويه، إذ قال     

  .)٤()من االعتراض والخالف
  ع رض « من   افسيبويه يجعله ثالثي «ِف« وزنه   وأنواستدل على ذلك    »نَةلْع ،

٥(في هذا االشتقاق عدد من العلماء كابن جني        اشتقاقه من االعتراض، وتابعه      بأن( ،
، وزكريا  )١٠(، والنظام )٩(، ونقره كار  )٨(، وركن الدين  )٧(، وابن الحاجب  )٦(والعكبري

                                                 

، ولسان  ٤/٢٢٠: ، والمخصص ٤/٦٧: ، والمحكم والمحيط األعظم   ٢/١١٥: جمهرة اللغة :  ينظر )١(
  .١١/٣٢٣: »لبحس«العرب 

  .٢٠٥، ٢٠٤:  شرح الشافية للجاربردي)٢(
  .١/٥٩٣:  شرح الشافية لليزدي)٣(
  .٤/٣٢٠:  الكتاب)٤(
  .١٦٧المنصف : ر ينظ)٥(
  .٤٤٤: اللباب:  ينظر)٦(
   ).٣٠/ ب ( ، وشرح الشافية البن الحاجب، مخطوط ٧١: الشافية في علم التصريف:  ينظر)٧(
  .٢/٥٨٨: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٨(
  .١٤٣: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٩(
  .٢٠٠: شرح الشافية للنظام:  ينظر)١٠(
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صفور فقـد   أما ابن ع  . )٤(، وابن الغياث  )٣(، والفتني )٢(، وعصام الدين  )١(األنصاري
  .)٥(»التَّعرِض«مشتق من » الِعرضنَة«ذهب إلى أن 

         الجاربردي لم يكن كالمه سهو كمـا ادعـى ذلـك       ايتجلى لنا مما تقدم أن 
  اليزدي، فهل هؤالء العلماء كلهم على سهو؟ 

      الِع«ليس األمر كذلك؛ إذ إنرمن االعتراض،   ايصح أن يكون مشتقً   » ةنَض 
   وأن يكون من التَّع         األدق أن يكون مشتق ض، ولكن عندي أنرض، ومن العمن  ار 

العرض، كما قال اليزدي؛ وذلك ألنَّه المصدر األصل لالعِتـراِض، وللتَّعـرِض،            
ـ  ا من غيره، فتجد رده إليه سهالً قريب       اوأنَّه أحسن تصرفً   ، فبـاب   ا واضـح  ا وبينً

التَّعـرض، والعـاِرض، والعـروض،      المعارضة، واالعتـراض والتَّعـِريض، و     
وليس هذا فحسب، بـل إن مـن معـاني          . والِعرض، رده كله إلى معنى العرض     

، فليس  )٦( ِمن ِسمِنها  اضخْمةٌ قَد ذَهبتْ عرض   : أي: امرأة ِعرضنَة : الِعرضنَة، يقال 
  . في هذا المعنى اعتراض، بل عرض الذي هو خالف الطول

، وأن  »عرضـن « من مـادة     ا من العلماء من جعل العرضنة رباعي      وهناك
، وأما ابـن  )٨(، واألزهري)٧(نونه أصلية فيه ال زائدة، كالخليل     : ، أي »ةلَلْعِف«وزنه  

  .)١٠(»عرضن«، وتارة من مادة )٩(»ضعر«منظور فقد جعله تارة من مادة 
                                                 

  .١٤٣: فيةالمناهج الكا:  ينظر)١(
  .١٢٩: شرح الشافية لعصام الدين اإلسفراييني:  ينظر)٢(
  .١٤٩: كفاية المفرطين:  ينظر)٣(
  .٢/١٢٣: المناهل الصافية:  ينظر)٤(
  .١/٢٧١: الممتع:  ينظر)٥(
، وتاج العـروس    ١٣/٢٨٥: »عرضن«، ولسان العرب    ١/٤٠١: المحكم والمحيط األعظم  :  ينظر )٦(

  .١٨/٤٢٨: »عرض«
  .٢/٣٢٥:  العين: ينظر)٧(
  .٣/٢١٠: تهذيب اللغة:  ينظر)٨(
  .٧/١٨٢ :»عرض«لسان العرب :  ينظر)٩(
  .١٣/٢٨٤ :»عرضن«المصدر نفسه :  ينظر)١٠(
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  : المسألة الثامنة
َوتـر: (قال ابن الحاجب في ذي الزيادة  ٌبـوتَ ْ ِفـعلوت؛ م: ُ ٌ ُْ َ َ التـرَنَ ِاب ع ه؛ ْيَوَبـْيِ سـَدْنـِ

ُ الذلولُهنَأل ُ ()١(.  
نَاقَـةٌ  : )٢(ذكر في شرح الهـادي    : (يقول الجاربردي عندما شرح هذا القول     

مذَلَّلَةٌ، واألصل دربوت؛ ألنَّه من الدربة، وأنا أقول إنَّما لـم يختـر             : تَربوتٌ، أي 
  .)٣() ألن األصل عدم اإلبدالسيبويه هذا المذهب؛

: وما ذكره الجاربردي هو الذي دفع اليزدي إلى االعتراض عليـه بقولـه            
وهذا غلط وقع من هذا الشارح، كأنَّه توهم أن مذهب سيبويه عدم اإلبدال، وليس              (

؛ ألن هذا المذهب الذي ذكره الزنجاني في شرح الهادي هو مذهب            )٤()األمر كذلك 
مـدرب،  : وكذلك التَّربوت؛ ألنَّه من الذَّلول، يقال للذلول    : (ي الكتاب سيبويه، جاء ف  

، فأبدلوا الدال مكان التـاء،     )٥(الدولج في التَّولج  : فأبدلوا التاء مكان الدال، كما قالوا     
سـبنْتى  : ، كمـا قـالوا    )٦(ِستَّةٌ، فأبدلوا التاء مكان الدال ومكان السين      : وكما قالوا 

نْدىبوأصله اثْتَغَر، فاشتركا في هذا الموضع)٧(وس ،غَرواد ٨()، واتَّغَر(.  

                                                 

  .٧٣:  الشافية في علم التصريف)١(
 صاحب هذا الكتاب هو عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجـي الزنجـاني     )٢(

بعدها، وقد أكثر الجاربردي من النقل عن هـذا الكتـاب فـي شـرح               هـ أو   ٦٥٥المتوفى سنة   
، وهديـة   ٢/١٢٢: بغيـة الوعـاة   : تنظر ترجمته فـي   . تصريف العزي : الشافية، من تصانيفه  

  .٦/٢١٦: ، ومعجم المؤلفين١/٦٣٨: العارفين
  .٢١١:  شرح الشافية للجاربردي)٣(
  .١/٦١١:  شرح الشافية لليزدي)٤(
: ، والمخـصص  ١/٣٤٨: »ولـج «الـصحاح   : ينظر. ش من الظباء وغيرها   كناس الوح :  التولج )٥(

  .٢/٤٠٠: »ولج«، ولسان العرب ٢/٢٦٨
  .٢/٤٠: »ستت«، ولسان العرب ٣/٢٩: ديوان األدب: ينظر.  ألن أصل ستة هو ِسدس)٦(
، ٧/٣٤١: العـين : ينظر. الجريء من كل شيء   : األسد، وكذلك : النمر، وقيل :  السبنْتى والسبنْدى  )٧(

  .٨/١٧٠: »سبد«، وتاج العروس ٢/٤٨٣: »سبد«والصحاح 
  .٤/٣١٦:  الكتاب)٨(
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وناقة تَربـوت،   : (والذي قال إنَّه مشتق من التُّراب هو ابن السراج، إذ قال          
إنّها اللينة الذَّلُول، وهو عندي     : ، وقيل )١(وهي الخيار الفارهة، كذا في كتاب سيبويه      

  .)٢()الصواب؛ ألنَّه مشتق من التُّراب
    تٌ، أي    : ( الجوهري اوممن قال بهذا الرأي أيضوبتٌ، ونَاقَةٌ تَروبٌل تَرموج :

  .)٣()ذَلُوٌل، وأصله من التُّراِب، الذكر واألنثى فيه سواء
الصواب ما قالـه أبـو علـي فـي       : ( عليه، فقال  )٤(وقد اعترض ابن بري   

ِة، فُأبِدَل من الداِل التاء، كما أبدلوا مـن         ، من الدرب  »دربوتٌ«، أن أصله    »تَربوٍت«
  .)٥()من ولَج» لعفْتَ«تَولَج، ووزنه : دولَج، وأصله: التاء داالً في قولهم

وليس األمر كذلك؛ ألن سيبويه هو من قال بذلك، وتبعه على هذا أبو علي              
؛ ألنَّه هو   ، وكان ينبغي على اليزدي أن يعترض على ابن الحاجب أوالً          )٦(الفارسي

ده كـذلك فـي     ، وأكّ ب من التُّرا  »التَّربوت«أن سيبويه اشتق    في الشافية   الذي ذكر   
وتَربوتٌ فَعلُوتٌ من التُّراِب عند سيبويه رحمـه اهللا؛         : (شرحه لهذه الشافية، إذ قال    

�¬��®���»��: ألنَّه الذَّلُول، والذِّلَّةُ والمسكَنَةُ تناسب التُّراب، أال تـرى إلـى قولـه            

  .)٨()، فلما كان كذلك حكم على أنَّه مشتق منه، جعل الواو والتاء زائدتين)٧(�¯
                                                 

  .٤/٢٧٢: الكتاب:  ينظر)١(
  .٣/٢٠٧:  األصول في النحو)٢(
  .١/٩١: »ترب« الصحاح )٣(
 وهو أبو محمد عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار بن بري النحوي اللغـوي، المـصري المولـد،                    )٤(

هــ،  ٥٨٢هـ، من تالمذته الجزولي، توفي بمصر سنة        ٤٩٩مصر سنة   المقدسي األصل، ولد ب   
، وإنباه  ٤/١٥١٠: معجم األدباء : تنظر ترجمته في  . جواب المسائل العشر، واللباب   : من مصنفاته 

  .٢/٣٤: ، وبغية الوعاة٣/١٠٨: ، ووفيات األعيان٢/١١٠: الرواة
  .١/٤٥:  التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح)٥(
  .٥٦٧: التكملة:  ينظر)٦(
  .١٦اآلية :  سورة البلد)٧(
   ).٣١/ ب (  شرح الشافية البن الحاجب، مخطوط )٨(
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فالتغليط ال يختص بالجاربردي فقط، بل يتعدى إلى ابن الحاجب، ومن تبعه            
، قال الرضي حينما شـرح قـول ابـن          )٢( وركن الدين  )١(من الشارحين كالرضي  
رض لشيء منهما ال لعدم النظيـر، وال        ومثال ما ال تعا   : (االحاجب المار ذكره آنفً   

هو من التُّـراب؛ ألن     : للغلبة تَربوت، فسيبويه اعتبر الغلبة واالشتقاق البعيد، وقال       
وقـال  . ��»��¬��®��¯�: التَّربوتَ الذَّلُول، وفي التراب معنى الذِّلَّة، قال تعـالى       

ب لو ثبت اإلبدال، ولـو      التاء بدل من الدال؛ وهو من الدربة، وهو قري        : )٣(بعضهم
وساترك اعتبار االشتقاق أيضبلُوالً كقَرالتاء من الغوالب)٤( لم يكن فَع ٥()؛ ألن(.  

والذي يلحظ في كتاب سيبويه أنه حكم على زيادة الـواو والتـاء بالغلبـة               
  .، وليس باالشتقاق البعيد كما توهموا)٦(واالشتقاق القريب

 يدل على أنَّهم لم يراجعوا كتاب سيبويه، بـل          وهذا إن دّل على شيء، فإنَّما     
. اعتمدوا على ما قاله ابن الحاجب في المتن والشرح، وهذا ما أوقعهم في الخطـأ              

ولم يقتصر األمر على هذين الشارحين فقط، بل تعدى إلى أغلب الـشراح الـذين               
، وعـصام  )٩(، وزكريـا األنـصاري   )٨(، والنظـام  )٧(جاءوا من بعدهما كنقره كار    

  .)١٢(، وابن الغياث)١١(، والفتني)١٠(ينالد

                                                 

  .٣٤٦، ٢/٣٤٥: شرح الشافية للرضي:  ينظر)١(
  .٢/٥٩٨: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٢(
  .٤/٣١٦: الكتاب:  ينظر، من قال بهذا هو سيبويه)٣(
: ، وتهـذيب اللغـة    ٥/٥٢٥: العين: ينظر. قسم األمامي من السرج   ال: ِحنْو السرج، أي  :  القَربوس )٤(

  .٦/١٧٢: »قربس«، ولسان العرب ٣/٩٦٢: »قربس«، والصحاح ٩/٢٩٤
  .٣٤٦، ٢/٣٤٥:  شرح الشافية للرضي)٥(
  .٣١٦، ٤/٢٧٢: الكتاب:  ينظر)٦(
  .١٤٦: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٧(
  .٢٠٦، ٢٠٥: شرح الشافية للنظام:  ينظر)٨(
  .١٤٦: المناهج الكافية:  ينظر)٩(
  .١٣١: شرح الشافية لعصام الدين اإلسفراييني:  ينظر)١٠(
  .١٥٤، ١٥٣: كفاية المفرطين:  ينظر)١١(
  .٢/١٢٨: المناهل الصافية:  ينظر)١٢(
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لى أن سيبويه لم يقل بأن التَّربوتَ مشتق من         عويعد اليزدي أول شارح نبه      
التُّراب، بل من الدربة، وهذا يدل على أنه ال يأخذ القول كما هو، بل يتحقق منـه                 

زي اليزِدي  بمراجعة الكتب وإطالة النظر فيها قبل إصدار الحكم عليه، وقد أيد الغَ           
، إذ  )١()إنما لم يختر سيبويه هذا المذهب     : (فيما نقله حين علّق على قول الجاربردي      

باب علل مـا يجعلـه     : عن سيبويه هو كذلك في كتابه في      ] اليزدي[وما نقله   : (قال
وذكر له نظائر اشـتملت     .  من حروف الزوائد، وما يجعله من نفس الحرف        ازائد

  .)٢() وبالعكسعلى إبدال الدال تاء
  :المسألة التاسعة

 كـرم الثـِوْحـَي نِ فـُدِائـالز: (قال ابن الحاجب في ذي الزيادة      َ  : ُلْيـِلَ الخَالَقـَي، وِانَ
  .)٣()ِينَرْمَه األْيَوَبـْيِ سَزوَجَ، وُلوَاأل

األول؛ ألن الحكم على الـساكن بالزيـادة        : قال الخليل : (يقول الجاربردي 
  .)٤()أولى

هذا التوجيه مبني على توهمه أن      : ( اليزدي على توجيهه هذا، فقال     اعترض
والزائد فـي   «: الكالم فيما أول حرفي التضعيف ساكن؛ إذ المذكور في المتن هكذا          

 فـي   -الخليل:  أي –قال  «: )٥(، وهو خطأ؛ ألن الكالم في األعم، من الكتاب        »مركَ
 ألن الواو والياء واأللف يقعن ثوالث،       األولى هي الزائدة؛  : ونحوهما»  وفعلٍّ للَعفَ«

فترى أنَّه ال التفات في قول الخليل إلى الـسكون،          . »جدوٍل، وِعثْيٍر، وشَمالٍ  : نحو
  .)٦()وال إلى الحركة؛ بل العبرة بمناسبته مع ما هو نص في الزيادة

                                                 

  .٢١١:  شرح الشافية للجاربردي)١(
  .٢١١:  حاشية الغزي على شرح الجاربردي)٢(
  .٧٥:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .٢٢٣:  شرح الشافية للجاربردي)٤(
  .٤/٣٢٩: الكتاب:  ينظر)٥(
  .١/٦٤٠:  شرح الشافية لليزدي)٦(
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 قَـردد، : مذهب الخليل أن الزائد هو األول، سواء أكان الزائد لإللحاق نحو          
كَـرم؛ ألن الـراء     : كَرم، وحكم على زيادة األول في نحو      : أم لغير اإللحاق، نحو   

حوقَل، وضارب، وبيطَر فهي ِمـثْلُهن    : األولى تقع بإزاء الواو، والياء واأللف، من      
األولى هي  : سلَّم أيتُهما الزائدة؟ فقال   : سألت الخليل فقلت  : (في الزيادة، قال سيبويه   

  .)١()فَوعل، وفَاعل، وفَيعل: ائدة؛ ألن الواو والياء واأللف يقَعن ثواني فيالز
فنرى أن الخليل لم يحكم بزيادة الحرف األول؛ ألنَّه ساكن، بل حكم عليـه؛              
ألنَّه واقع موقع الحرف الزائد من الكلمة، وكذلك حكم الخليل على زيادة األول في              

: ؛ ألن الواو والياء واأللف يقعـن ثوالـث، نحـو          )٢(بِخد: مهدد، وفي نحو  : نحو
 األولى من الحرفين هو الزائد؛      )٣(جدول، وِعثْير، وشَمَأل، وكذلك حكم على عدبس      

، األول منهما هو الزائـد؛      )٦(، وكذلك قَفَعدد  )٥(، وياء عميثَلٍ  )٤(ألنَّه بمنزلة فَدوكَسٍ  

                                                 

  .٤/٣٢٩:  الكتاب)١(
)٢( بينظـر . الشيخ، أو العظيم الجافي، أو الضخم من النعام وغيره، أو الجمل الشديد الصلب :  الِخد :

  .١/٣٤٦: »خدب«سان العرب ، ول٥/١٤٥: ، والمحكم والمحيط األعظم١/٢٨٧: جمهرة اللغة
)٣( سبدثَّق الخَلْق، وقيل    :  العوعـدبس «الـصحاح   : ينظـر . هو السيئ الخلـق   : البعير الشديد الم« :

  .١٦/٢٣٣: »عدبس«، وتاج العروس ٦/١٣٤: »عدبس«، ولسان العرب ٣/٩٤٧
، ٣/٩٥٧ :»كسفـد «الـصحاح   : ينظـر . األسد، أو الرجل الشديد، أو الرجل الجافي      :  الفَدوكس )٤(

  .١٦/٣٢٠ :»فدكس«، وتاج العروس ٦/١٥٩ :»فدكس«ولسان العرب 
. الضخم الثقيل، أو الذي يطيل ثيابه، أو الطويل الذنب من الظباء والوعـول، أو األسـد             :  العميثَل )٥(

، وتـاج العـروس     ١١/٤٧٨: »عمثل«، ولسان العرب    ٢/٤٦٦: المحكم والمحيط األعظم  : ينظر
  .٣٠/٦٣ :»مثلع«

، وتاج العـروس    ٣/٣٦٥: »قفعد«، ولسان العرب    ١/١٨٦: المخصص: ينظر. القصير: قَفَعدد ال )٦(
  .٩/٦٤: »قفعد«
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    وخالصة هذا أنَّه إذا اجتمع زائدان فـاألول منهمـا          . )١(ٍرألنَّه بإزاء الواو في كنَه
على قول الخليلاأولى بأن يجعل زائد .  

يتضح لنا مما تقدم أن الخليل لم يلتفت إلى السكون، وال إلى الحركة، بـل               
الواو والياء واأللف في الكلمة، ثم قـاس        : ةالتفت إلى مواطن زيادة الحروف الثالث     

  .عليها
 في هذا التوجيه هو ما ذكـره ابـن          )٢(جاربردي، ومن تبعه  والذي أوهم ال  

، كما قال اليـزدي،     )٣()مركَوالزائد في نحو    : (الحاجب نفسه في شافيته عندما قال     
األول، : كَرم، وقَردد الثاني، وقـال الخليـل  : الزائد في نحو: ولو قال ابن الحاجب 
  .لكان أشمل وأوضح

  : المسألة العاشرة
َال مـوَة أَزْمَالهَكـَو: (اجـب فـي ذي الزيـادة   قال ابن الح   ، ْطَقـَ فـٍلْوُصـُ أِةَالثـَ ثَعً

َفأفكل ْ َأفـعل، و: ََ َ ْ ٌئ، وإصطبلِطْخُ مُفِالَخُالمَ َْ ْ ِ ٍفعلـل، كقرطعـب: ٌ ْ َْ َْ ِ ٌ، ومطـردة َكِلَذَ كـُمْيَالمـَو. ٌِ َ ِ  ُ
ْى الفعلَلَي عِارَي الجِف ِ()٤(.  

ألن : (همزة والمـيم فـي الزيـادة      يقول الجاربردي في توجيه الشبه بين ال      
الهمزة من أول مخارج الحلق مما يلي الصدر والميم مـن الـشفتين، وهـو أول                
المخارج من الطرف اآلخر، فجعلت زيادتهما أوالً؛ ليناسب مخرجهمـا موضـع            

  .)٥()زيادتهما

                                                 

: ينظـر . السحاب المتراكم، أو الضخم من الرجال، أو قطع من السحاب مثل الجبـال            :  الكَنَهور )١(
: »كنهـر «، وتاج العروس    ٥/١٥٣: »كنهر«، ولسان العرب    ٤/٤٦٣: المحكم والمحيط األعظم  

١٤/٧٣.  
  .١٥٣: ، والمناهج الكافية٢١٦: ، وشرح الشافية للنظام١٥٣: شرح الشافية لنقره كار:  ينظر)٢(
  .٧٥:  الشافية في علم التصريف)٣(
  .٧٦، ٧٥:  المصدر نفسه)٤(
  .٢٢٥:  شرح الشافية للجاربردي)٥(
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وهو كالم متكلـف؛ ألن الـواو       : (اعترض اليزدي على توجيهه هذا، فقال     
لو كان األمر كما ذكر، كان حقها أن تقع كالهمزة؛ لكنَّها ال تقع أوالً               شفوية، ف  اأيض

  .)١()زيادة قط
: ولم يكن الجاربردي أول من قال بهذا التوجيه، بل سبقه ابن يعيش، إذ قال             

أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة سواء، موضع زيادتها أن تقع فـي أول بنـات                (
زة من أول مخارج الحلق مما يلي الصدر، والمـيم          والجامع بينهما أن الهم   . الثالثة

فجعلت زيادتها أوالً ليناسـب     . وهو أول المخارج من الطرف اآلخر     . من الشفتين 
  .)٢()مخرجاهما موضع زيادتهما

وهذا التوجيه مبني على ما رآه هو من أن مخرج الميم هو أول المخـارج               
ن حيز واحد، وهي الشفة، ويقال      والفاء والباء والميم م   : (من الطرف اآلخر، إذ قال    

فالفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايـا العلـى،          . شفهية، وشفوية : لها لذلك 
ومما بين الشفتين مخرج الميم والباء، إال أن الميم ترجع إلى الخياشيم بما فيها من               

ن الفم لمـا     فيها غنة، إال أن الواو من الجوف؛ ألنَّها تهوي م          اوالواو أيض ... الغنة
  .)٣()فيها من اللين حتى تتصل بمخرج األلف

فنالحظ أنَّه جعل مخرج الميم أول المخارج من الطرف اآلخر بـدالً مـن              
  . مخرج الواو، حيث أخرج الواو من حيز الشفة، ونسبها إلى الجوف

وما جاء به ابن يعيش، فيه نظر؛ وذلك ألنَّه لم يكن محل وفاق بين علمـاء                
، ومخرج المـيم  )٤(خْرج العين من أقصى الحلقعل الخليل بن أحمد م لعربية، إذ ج  ا

والمـيم مـن    : (هو آخر الحروف الصحاح الذي يخرج من بين الشفتين، إذ قـال           
حيز الشفتين، وحيز ذولـق     : الحروف الصحاح الستة المذلقة التي هي في حيزين       

                                                 

  .٢/٦٥٠:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .١٥٠: كيشرح الملو: ، وينظر٩/١٥١:  شرح المفصل)٢(
  .١٠/١٢٥: شرح المفصل )٣(
  .٦٠، ٥٧، ١/٤٧: العين:  ينظر)٤(
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الحـروف مـن    الحرف الثالث للفاء والباء، وهي آخر       : اللسان، وهي من التأليف   
  .)١()الحيز األول، وهو الحيز الشفوي

ووافقه المبرد في الميم، ولم يوافقه في العين، بل جعل حرف الهمزة هـو              
للحلق ثالثة مخارج، فمـن أقـصى الحلـق        : (الذي يخرج من أقصى الحلق، فقال     
ومن الشفة مخـرج الـواو      : (ا، وقال أيض  )٢()مخرج الهمزة، وهي أبعد الحروف    

يم، إال أن الواو تهوى في الفم حتى تتصل بمخـرج الطـاء والـضاد               والباء والم 
  .)٣()وتتفشى حتى تتصل بمخرج الالم

، حرف الهمزة من أقصى الحلـق،       )٥(، ومن سار معه   )٤(بينما جعل سيبويه  
فللحلق منها ثالثـة،    : (وحرف الواو هو آخر حرف يخرج من بين الشفتين، إذ قال          

 جخْر٦()الهمزة: افأقصاها م(  ا، وقال أيض) :      ،الباء، والميم جخْرومما بين الشفتين م
  .)٨( بعض العلماء المحدثين في ذلكا، وقد وافقه أيض)٧()والواو

، وجه الشبه بـين الهمـزة   )٩(ولو علل ابن يعيش، والجاربردي ومن تبعهما    
: يهقال سيبو . والميم في الزيادة أوالً؛ لكثرتها في هذا الموضع، لكان أسد وأوضح          

                                                 

  .٨/٤٢١: العين )١(
  .١/١٩٢:  المقتضب)٢(
  .١/١٩٤:  المصدر نفسه)٣(
  .٤/٤٣٣: الكتاب:  ينظر)٤(
: ، والتبصرة والتذكرة  ١/٦٠: ، وسر صناعة اإلعراب   ٤٠١،  ٣/٤٠٠: األصول في النحو  :  ينظر )٥(

، ٢/٦٦٨: ، والممتع ١٢٢،  ١٢١: ، والشافية في علم التصريف    ٣٣٤: ، والمفصل ٩٢٧،  ٢/٩٢٦
٦٧٠.  

  .٤/٤٣٣:  الكتاب)٦(
  .٤/٤٣٣:  المصدر نفسه)٧(
  .٥١، ٤٢: ، وعلم األصوات اللغوية٤٢: المدخل إلى علم اللغة:  ينظر)٨(
، والمنـاهج   ١٥٥: ، وشرح الشافية لنقره كـار     ٦٦: شرح التعريف بضروري التصريف   :  ينظر )٩(

  .١٥٥: الكافية
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الميم بمنزلة األلف؛ ألنَّها إنما كثرت مزيدة أوالً، فموضع زيادتها كموضع األلف،            (
فلما كانت تلحق كمـا تلحـق،       . وكثرتها ككثرتها إذا كانت أوالً في االسم والصفة       

  .)١()وتكثر ككثرتها ألحقت بها
ثة الميم كالهمزة فيما ذكرناه، فإنها إذا وقعت أوالً مع ثال         : (وقال ركن الدين  

  .)٢()مقْعد كانت زائدة؛ لكثرة وقوعها زائدة: أصول فقط، نحو
ولو كان األمر كما ادعى ابن يعيش، ومن تبعه، لكانت الواو كالهمزة تقـع              

     من بين الـشفتين    :  من الطرف اآلخر، أي    ازائدة أوالً؛ ألنَّها آخر الحروف مخرج
  . )٣(على رأي سيبويه ومن تبعه، ولم يقل أحد بذلك

  .ن دل على شيء، فإنما يدل على أن في ذلك التعليل وهنا وتكلفاوهذا إ
  :المسألة الحادية عشرة

 َمِكـُ حٍلْوُصـُ أِةَالثـَ ثَعَ مـُبِالـَ الغَددَعـَ تـْنِإَفـ: (قال ابن الحاجب في ذي الزيـادة      
َحبـنطى، فَا، كَمِهْيِ فْوَا أَهْيـِ فِةَادَيالزِب ً ْ َ ا رجَمُهُدَحَ أَنيَعَ تـْنِإَ ِح بُ َ مريم، ومدين ِمْيِمَا، كَهِروجُخَ َ َ َ َْ َ ْ
َ أيدعِةَزْمَهَو َْ()٤(.  

فإن خرجت على تقـدير جعـل       : (يقول الجاربردي عندما شرح هذا القول     
أحدهما أصالً دون اآلخر حكم بزيادته كميم مريم، ومدين، وهو اسم مكان، فإنـك              

ـ ، وكهمـزة أَ   »مفْعل« وكثرة   »فَعيل«تحكم بزيادتها دون الياء؛ لعدم       يوهـو   عد ،
  .)٥()»لعفَْأ«وكثرة » لعيفَ«الزعفران، فإنك تحكم بزيادتها دون الياء؛ لعدم 

                                                 

  .٤/٣٠٨:  الكتاب)١(
  .٢/٦٢٧:  شرح الشافية لركن الدين)٢(
، والفـصول   ٣٥: إيجاز التعريف في علم التـصريف     ، و ١٢٥: ، والمنصف ٥٥٩: التكملة:  ينظر )٣(

  .٤/٦٢: ، وشرح األشموني٤٠: المفيدة في الواو المزيدة
  .٧٩، ٧٨:  الشافية في علم التصريف)٤(
  .٢٣٢:  شرح الشافية للجاربردي)٥(
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موجـود  » الًعيفَ«وهو خطأ؛ ألن    : (اعترض اليزدي على تعليله هذا، فقال     
   غٍَم، وأيضيقٍَل، وضيكٍَل، وصيالكثرة تطلق مقابلة ا       اكه لقلة، ال   يشبه التناقض؛ ألن

  .)١()العدم
وما أجاب به اليزدي قد ذكره الجاربردي نفسه بعد الكالم الذي نقلته قبـل              

فَ«وفيه نظر؛ لوجود : ( عليه، إذ قالاقليل، فورد نظريٍر»لعديقٍَل وبي٢()، كص(.  
      الجاربردي علل بهذا جري على ظاهر مـتن الـشافية فـورد    اويبدو لي أن 

: اهر أن هذا مراد ابن الحاجب في شرحه للـشافية، إذ قـال            النظر بعد ذلك، والظ   
وكهمزة َأيدٍع مع الياء، فإنه إما َأفْعٌل، وإما فَيعٌل، وفَيعٌل بعيد، وَأفْعُل كثير فوجب              (

  .)٣()الحكم بزيادة الهمزة
 لم يحتج إلى    )٥(، واليزدي )٤(ولو علل الجاربردي بالقلة كما فعل ركن الدين       

وهمـزة  : ( على ابن الحاجب فـي قولـه       ا وقد أورد الرضي اعتراض    هذا النظر، 
، بفتح العين ليس بخارج عـن األوزان      »فَيعالً«ليس بوجه؛ ألن    : (، إذ قال  )٦()َأيدع

في الصحيح العين، كصيرٍف، وضيغٍَم، بلى ذلك خارج في المعتل العين، لم يجـئ       
 كثيـر فيـه،   -بكسر العين–وفَيِعٌل . شَِّعيِب العيِنما باُل عيني كال   : )٧(إال عين، قال  

  .)٨()كسيٍد وميٍت، وبيٍن، مفقود في الصحيح العين
                                                 

  .٢/٦٧٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٢٣٢:  شرح الشافية للجاربردي)٢(
   ).٣٥/ أ ( مخطوط :  شرح الشافية البن الحاجب)٣(
  .٢/٦٤٠: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٤(
  .٢/٦٧٦:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٥(
  .٧٩:  الشافية في علم التصريف)٦(
، والـصحاح   ٢/٩٥٦: جمهـرة اللغـة   : ، وينظر ١٦٠: ي ديوانه  هذا الرجز لرؤبة بن العجاج ف      )٧(

، وشرح شـواهد    ١٣/٣٠٧: »عين«، ولسان العرب    ٣٠/٢١٧: ، والخصائص ٦/٢١٧١: »عين«
  .٤/٦٢: الشافية

  .٢/٣٩٢:  شرح الشافية للرضي)٨(
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اعلم أن هذا الترجيح ينافي قولـه       : (وتبعه في هذا االعتراض اليزدي بقوله     
»رجـ    » بخروجها ح .. . عن الكالم؛ ألن الغرض أنَّه قليـل       »فَيعٍل«؛ إذ ال خروج ل

١()اوالقليل ال يكون خارج(.  
  : المسألة الثانية عشرة

َفـإن تـعـدد الغالـب مـع ثالثـة أصـول حكـم : (قال ابن الحاجب في ذي الزيـادة       ِ ُِ ْ َ ٍَ ُ ُ َ َ ُ ِ َ َ  َ َ ْ َِ

ْبالزيادة فيـها أو فيهما، كحبـنطى، فإن تـعين أحدهما رجح بخروجها، كميم مر َ َ َِ ْ ْ ِْ َ ََ َِ ُ ِ َِ ُ َ َ َُ ُ َ ََ َ ْ َِ ً ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َ  َيم، ومدين َ َ َْ َ
َوهمزة أيدع َْ ِ َ ْ َ َوياء تـيحان، َ َ َ ِ َ َ()٢(  ا، وقال أيض) :َا رجح بَتَجَرَ خْنِإَف َ ُالتـَا، كَمـِهِرَثْكَأي ِ فـِفْيِعْض

  .)٣()َِتئفان
وكياء تَيحـان،   : (يقول الجاربردي عندما شرح قول ابن الحاجب هذا بقوله        

، »فَـيعالن « تحكم بزيادتها دون التاء؛ لوجود       ، فإنك )٤(وهو الذي يقع فيما ال يعنيه     
فـإن  «: قولـه : (اويقول أيـض  . )٦()»تَفْعالن«، وعدم   )٥(تَيقَان، وهو النشيط  : نحو

لما فرغ من القسم األول وهو أن تخرج الكلمة عن األصول على تقـدير              » خرجتا
 كون أحدهما أصالً دون اآلخر، شرع في القسم الثاني، وهـو أن تخـرج علـى               
التقديرين، فيرجح ههنا بأكثرهما زيادة كالتضعيف في تَيفَان؛ إذ فَعالن وتَِفعالن لم            

جاءنا على تَيفَان   : يقال. فَعالٍن: يوجد في أبنيتهم لكن زيادة التضعيف أكثر، فوزنه       
  .)٧()أوله: ذاك، أي

                                                 

  .٢/٦٧٦:  شرح الشافية لليزدي)١(
  .٧٩، ٧٨:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٧٩:  المصدر نفسه)٣(
  .١/٣٥٧: »تيح«، والصحاح ٥/١٣١: ، وتهذيب اللغة٢/١٠٣٠: جمهرة اللغة:  ينظر)٤(
  .٥٦: ، وشرح أبنية سيبويه١٢٤: تفسير غريب ما في كتاب سيبويه:  ينظر)٥(
  .٢٣٢:  شرح الشافية للجاربردي)٦(
  .٢٣٤:  المصدر نفسه)٧(
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ـ   )١(اواعلم أن شارح  : (اعترض اليزدي على كالم الجاربردي قائال      ي  قال ف
ـ ـاٍن، وحكـم ههنـا أن تَ      ـفَيـإنه فَيعالن كتَ  : باب تَيحان  ـالن، فقلـد     افَانًـيفَع 
  .)٣()، ويؤذن هذا بأنَّه قد تحير فيه)٢(المصنف

          الجاربردي لم يذكر لفظ تَي ان بياء مكسورة   فَوما قاله اليزدي، فيه نظر؛ ألن
وأصـل  . ان بياء مفتوحة مشددة وقاف    مشددة وفاء في باب تَيحان، بل ذكر لفظ تَيقَ        

؛ ا، ال فَعالنً  ا على زنة فَيعالن، ال فَعالن، والدليل على كونه فَيعالنً         )٤(تَيوقَان: تَيقَان
ـ                 األنَّه لو كان كذا لزم أن يكون أصله مهمالً بخالف فَيعالن؛ بيانه أن كونه فَعالنً

 فيـستلزم أن تكـون      ا وأما كونه فيعالنً   يستلزم أن تكون أصوله تيق، وهو مهمل،      
وفـي نـوادر    : (جاء في تهذيب اللغـة مـا نـصه        . )٥(أصوله توق، وذا مستعمل   

  .)٧() وتَيحان، تَيع تَيح وتَيقَان وتَيقٌ مثله)٦(يتيع علي فالن، وفالن تَيعان: األعراب

. اتَيقً:  الياء، فصار اللفظ   وتَيق أصله تَيِوقٌ، فقلبت الواو ياء، ثم أدغمت في        
فـي المعجمـات مـا خـال معجـم          » توق«ولم يذْكَر التَّيقَان، وال التَّيق في مادة        

                                                 

؛ إذ رح الـشافية لليـزدي   ش، وقد وهم محقق ٢٣٤،  ٢٣٢: لشافيةل هشرح:  ينظر ، هو الجاربردي  )١(
، ٢/٦٨٧:  شـرح الـشافية لليـزدي      :ينظر. نسب هذا القول إلى ركن الدين، وليس األمر كذلك        

  ).٥(الهامش رقم 
  .ابن الحاجب:  أي)٢(
  .٢/٦٨٧:  شرح الشافية لليزدي)٣(
: وينظر). قَانالرجل الشديد الوثِْب، أصله تَيو    : والتقيان، كهيبان  (٧٨٠:  جاء في القاموس المحيط    )٤(

  .٢٥/١١٧: »توق«تاج العروس 
: »تـوق «، والـصحاح    ٩/١٩٧: ، وتهذيب اللغة  ١/٤٠٨: ، وجمهرة اللغة  ٥/١٩٩: العين:  ينظر )٥(

٤/١٤٥٣.  
تـاع  : متَسرع إلى الشر أو إلى الشيء، من قولهم       : أي (٢٠/٤٠٥» تيع«:  جاء في تاج العروس    )٦(

  ).عجل إليه: إلى الشيء؛ أي
  .٨/٣٩: »تيع«لسان العرب : ، وينظر٣/٩٢: لغة تهذيب ال)٧(
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من دون التَيـق،    » توق« اللذين ذكرا التيقان في مادة       )٢(، وتاج العروس  )١(القاموس
، »تأق«دة  أما صاحب المحيط في اللغة فلم يذكر إال التَّيقَان ولكن كان ذكره في ما             

ملَين في معنى الهمـزة، والتَّيقَـان مـن         : اوتاق الرجل القوس يتُوقُها تَوقً    : (إذ قال 
  .)٣()الشديد الوثِْب: الرجال

 التـاء  ؛ ألنا أيـض »النعيفَ«يفهم من هذا النص أن أصله تَيَأقَان على زنة       
  .والهمزة والقاف فيه أصلية
اضطربت كثير من األصول في روايته، وفي       » انفَِّئتَ«: وهذا المثال، أعني  

ـ   . وزنه، وفي تفسيره   ، وفـي   )٥(، وفي طبعة بوالق   )٤(»لكتاب«ففي طبعة باريس ل
، وفي نسخة ابن خـروف      )٧(، وفي طبعة أميل يعقوب    )٦(طبعة عبد السالم هارون   

: ِعلَّان، قـالوا  ويكون على فَ  : (، تَِئفَّان على زنة فَِعلَّان، قال سيبويه      )٨(التي كتبها بيده  
  .)٩()تَِئفَّان، وهو اسم، ولم يجئ صفة

محذوفة، وهو كـذلك    » ولم يجئ صفة  «إال أن في نسخة ابن خروف جملة        
، وهـو   )١١(، وفي شرح الكتاب لألعلـم الـشنتمري       )١٠(في شرح الكتاب للسيرافي   

                                                 

  .٨٧٠: القاموس المحيط:  ينظر)١(
  .٢٥/١١٧: »توق«تاج العروس :  ينظر)٢(
  .٢/٢٤١:  المحيط في اللغة)٣(
  .٢/٣٥٣:  ينظر)٤(
  .٢/٣٢٤:  ينظر)٥(
  .٤/٢٦٤:  ينظر)٦(
  .٤/٣٩١:  ينظر)٧(
   ).١٠٧/ أ ( المخطوط :  ينظر)٨(
  . مع أرقامهايعاجمالمصادر :  ينظر)٩(
  .٥/١٥٥: شرح الكتاب للسيرافي:  ينظر)١٠(
  .٢/٦٣٠: النكت:  ينظر)١١(
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، وركـن   )٤(، وابن النـاظم   )٣(، وابن عصفور  )٢(، وابن الحاجب  )١(اختيار ابن يعيش  
  .)٧(، وغيرهم)٦(، وأبي حيان)٥(دينال

واعلم : (وقد نقل اليزدي قوالً لسيبويه يختلف عما ذكر في المطبوع، إذ قال           
  .)٩()»انقَيالن، قالوا تَعيويكون على فَ«: )٨(أن مذهب سيبويه أنَّه فَيعالن، قال

ولم أقف على هذا النص فيما اطلعت عليها من مطبوعات الكتـاب، ومـن              
ويبدو لي أن اليزدي قد اعتمد على مخطوطة لم تصل إلينا، أو أنَّهـا              . اتهمخطوط

 خطية كثيرة محفوظـة     افي إحدى المكتبات التي لم تر النور بعد؛ ألن للكتاب نسخً          
 وثالثين نسخة   يفي بعض مكتبات العالم الكبرى، إذ ذكر الدكتور إميل يعقوب ثمان          

  . )١٠(للكتاب
، بالتاء المثناة الفوقية والياء المثناة      »انفَيتَ«ني؛  وهو عند أبي حاتم السجستا    

، وكذا هو عند الجرِمي فيما نقـل عنـه، وفـسراه            )١١(التحتية المشددة المكسورة  

                                                 

  .٦/١٣٢: شرح المفصل:  ينظر)١(
   ).٣٥/ أ ( مخطوط : شرح الشافية البن الحاجب:  ينظر)٢(
  .١/١٣٧: الممتع:  ينظر)٣(
  .١٥٠: بغية الطالب:  ينظر)٤(
  .٢/٦٤٥: شرح الشافية لركن الدين:  ينظر)٥(
  .١/٥٢: االرتشاف:  ينظر)٦(
  .٢/١٦١: ، والمناهل الصافية٤٠١: الكفاية في النحو:  ينظر)٧(
؛ إذ ذكر أن هذا النص موجود في كتاب سيبويه طبعة بـوالق،              شرح الشافية لليزدي    وهم محقق  )٨(

  ).٢(، الهامش رقم ٢/٦٨٦:  شرح الشافية لليزدي:ينظر. وليس األمر كذلك
  .٦٨٧، ٢/٦٨٦:  المصدر نفسه)٩(
  .٢٣، ١/٢١: »الدراسة«الكتاب :  ينظر)١٠(
  .١٢٤: تفسير غريب ما في كتاب سيبويه:  ينظر)١١(
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فَيعالن، كـذا قـال الجرمـي،       : تَيقان: (بالنشيط، فهو صفة عندهم، قال السخاوي     
  .)١()وفسره بأنه النشيط

بيدي إال  ، وجاء كذلك في االستدراك للز     )٢(وكذا هو عند ابن الدهان النحوي     
وعلى فَعـالن   : قال سيبويه : (أن وزنه كان على فَعالن، وأنَّه اسم ال صفة، إذ قال          

بيدي في أمثلة األبنية ذكر تَيفان،      ، ولكن الز  )٤(، وهو اختيار الفتني   )٣()فاالسم تَيقان 
: على وقته، وذكر بعض اللغـويين     : جاء على تيفة ذلك وتفيئته، أي     : يقال: (إذ قال 

  .)٥()جاء على تيفان ذلك مثل تيفة ذلك
قـد  » اتيفانً«:  من اللغويين، وهذا اللفظ، أعني     اولم أقف على من قال تيفانً     

، وتبعه على هذا بعض شراح الـشافية        )٦(ورد في أكثر نسخ الشافية البن الحاجب      
  .)٨(، واليزدي)٧(كالجاربردي

                                                 

  .١/١٧٦:  سفر السعادة)١(
ـ هو أبو محمد ناصح الدين سعيد بن الم       : وابن الدهان . ٥٦: شرح أبنية سيبويه  :  ينظر )٢( ارك بـن   ب

: د، عاصره علماء أفـذاذ مـنهم      هـ في بغدا  ٤٩٤علي المعروف بابن الدهان النحوي، ولد سنة        
شـرح اإليـضاح    : هـ، ومن تصانيفه  ٥٦٩الجواليقي، وابن الخشاب، وابن الشجري، توفي سنة        

: تنظر ترجمته في  . ألبي علي الفارسي، وشرح الدروس في النحو، وشرح كتاب اللمع البن جني           
، ٣٨٥،  ٢/٣٨٢: ، ووفيات األعيان  ٤٨،  ٢/٤٧: ، وإنباه الرواة  ١٣٧٢،  ٣/١٣٦٩: معجم األدباء 

  .٣/١٠٠: ، واألعالم١٥٨، ١٥٦/ ١٥: والوافي بالوفيات
  .١٤:  االستدراك على سيبويه في كتاب األبنية)٣(
  .١٧٠: كفاية المفرطين:  ينظر)٤(
  .٤٧:  أمثلة األبنية في كتاب سيبويه)٥(
 ، والـشافية مخطـوط مكتبـة جامعـة        )١(، الهامش رقم    ٨٠: الشافية في علم التصريف   :  ينظر )٦(

   ).٦٨/ ب : ( ، والشافية مخطوط مكتبة جامعة الملك سعود )٢٢/ ب : ( الرياض
  .٢٣٤: شرح الشافية للجاربردي:  ينظر)٧(
  .٢/٦٨٥:  شرح الشافية لليزدي: ينظر)٨(
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ـ عِفتَ«لتَِّئفَّان، بيد أنَّه جعل وزنه       ا )١(وذكر ابن السراج   مـن تركيـب    » االنً
فإن ثبتت في أحدهما شبهة االشتقاق      : (، وتبعه في هذا الرأي الرضي، فقال      »أفف«

  .)٢()دون اآلخر رجح بها، كتَِئفَّان؛ ألن اَألفَفَ مستعمل دون تَأٍف
ه وما ذكره ابن السراج هو ذهول من صاحبه عن نص سيبويه، أو رأي رآ             

هو خالف فيه سيبويه، وما حكم به الرضي فهو اجتهاد منه، وفيه نظر؛ ألن هناك               
، )٣(أتيته على تَِئفَـة ذلـك، وتَِئيفَـِة ذلـك         : ما يدفع هذا الحكم، وذلك أنَّهم يقولون      

  . »تأف«وظاهرهما أنَّهما فَِعلَة وفَِعيلَة من تركيب 
فَّان في مادته، فقد ذكر     وليس هذا فحسب، بل هناك في الكتاب اسم يوافق تَئِ         

ويكون على فَِعلٍّ، وهو    : (سيبويه في باب من غير موضع حروف الزوائد، إذ قال         
  .)٤()تَِئفَّةٌ، وهو اسم: قالوا. قليل

على زنة فَِعلَّان، وأن ما سـواه       » انفَِّئتَ«وبعد، فالذي يبدو لي أن الصحيح       
ظن أحدهما صحف ما فـي      وأ: (تصحيف وتحريف، وهذا ما أكده السخاوي بقوله      

، وما قاله الجاربردي كذلك ال يصح؛ ألنَّه جعل         )٥()كتاب سيبويه، وال أتهم الجرمي    
، وما ذكره اليزدي كذلك     )٦(غير مستعملة » تيف«تَيفَانَا على زنة فَعالن، وأن مادة       

، وهذا مخالف لمـا فـي كتـاب         »فيعالن«على زنة   » اتيفانً«ال يصح؛ ألنَّه جعل     
  .ويه، واهللا أعلمسيب

                                                 

  .٣/٢٠٢: األصول في النحو:  ينظر)١(
  .٢/٣٨٩:  شرح الشافية للرضي)٢(
، ١/١٩٢:  والنهايـة فـي غريـب الحـديث    ،١٥/٤٢٣: ، وتهذيب اللغـة  ١/١٠٢: الجيم:  ينظر )٣(

: »فيـأ «،  ١/١٦٠: »تفأ«، وتاج العروس    ١/١٢٤: »فيأ«،  ١/٤٠: »فأت«، ولسان العرب    ٣/٤٨٣
١/٣٦١.  

  .٤/٢٧٨:  الكتاب)٤(
  .١٧٨، ١/١٧٧:  سفر السعادة)٥(
وهو من الواو؛ ألنَّا وجدنا توف، ولـم        : قال ابن سيده   (٢٤٨/ ٣٧: »تفو« جاء في تاج العروس      )٦(

  ).جد تيفن
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  : المسألة الثالثة عشرة
ل يـهيــروَأَو: (قال ابن الحاجب في ذي الزيادة      َ ْ ، )٢()ِةَيـِان الثَنْوُ دُيفِعْضالتـَو )١(َ

      الياء األولى والتضعيف زائد، ال الياء         يريد ابن الحاجب في هذا القول أن يبين أن 
فأما يهير فالزيادة فيـه أوالً؛ ألنَّـه        : (سيبويهالثانية؛ لوجود يفْعّل وعدم فَعيّل، قال       

  .)٣()ليس فيه الكالم فَعيلٌّ
يفْعـل  : ويدور في خلدي أنَّه يمكن تحقيق مثاله بأن يقال        : (يقول الجاربردي 

، فإذا وقفت عليه بالتضعيف يصير علـى        )٥(، ويرمع )٤(يلْمع: بالتخفيف كثير، نحو  
م، فقد تحقق يفْعّل بالتضعيف في الجملة، وفَعيّل غير موجود          يفْعّل بتشديد الال  : مثال

  .)٦()بوجه، والحمل على ما ثبت أولى
الحمل على يفْعلُّ الفعـل     : (اعترض اليزدي على ما رآه الجاربردي، فقال      

أولى؛ ألن الوقف عارض، ومع العروض التضعيف قليل، وال يبنى على العارض            
  .)٧()القليل

                                                 

المـاء  : صمغ الطلح، وقيـل   : هي دويبة في الصحراء، وقيل    : حجارة أمثال الكف، وقيل   :  اليهير )١(
، ٢/٨٠٩: ، وجمهـرة اللغـة    ٣/٣٢٦: ، والجيم ٤/٨٤: العين: ينظر. هو السراب : الكثير، وقيل 
  .٢/٨٥٦: »هير«والصحاح 

  .٧٩:  الشافية في علم التصريف)٢(
  .٤/٣١٣:  الكتاب)٣(
)٤( الي عالـذكي  : البرق الخُلَّب الذي ال مطر فيـه، وقيـل        : هو الكذاب، وقيل  : هو السراب، وقيل  : لْم

، ٨/٣٢٤: »لمع«، ولسان العرب    ٣/١٢٨١: »لمع«، والصحاح   ١٥٥/ ٢: العين: ينظر. المتوقد
  .٢٢/١٧٢: »لمع«وتاج العروس 

)٥( عمرهي حجارة بيض رقاق تلمع في الشمس، وقيل:  الي :ة التي تلعب بهـا الـصبيان  هي الخَرار .
، ٨/١٣٤: »رمـع «، ولسان العرب    ٣/١٢٢٣: »رمع«، والصحاح   ٢/٧٧٢: جمهرة اللغة : ينظر

  .٢١/١٢٦: »رمع«وتاج العروس 
  .٢٣٣:  شرح الشافية للجاربردي)٦(
  .٦٨٤، ٢/٦٨٣:  شرح الشافية لليزدي)٧(
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وأمـا  : (مسبوق بهذا القول، فقد سبقه ابن عـصفور، إذ قـال   والجاربردي  
يفْعـٍل  : ، علـى وزن   ا خفيفً »يهير«: ، فيمكن أن يكون أصله    »حجر يهير «: قولهم
وهذا أولى من إثبات بناء لم      . جعفَر: ، ثم شُدد على حد قولهم في جعفَرٍ       »يرمع«كـ

  .)١()»يفْعّل«: يوجد في كالمهم وهو
   لُّ قريب مـن الـوزن   : ( مما قاله اليزدي، إذ قال     اوقد ذكر الرضي نحوفْعي

    وأيض ،علْموي ،عمرلَّ ثابـت، وإن كـان فـي األفعـال،            االموجود، وهو يفْعفإن ي 
رمح٢()كي(.  

وعندي أن اعتراض اليزدي على الجاربردي سديد؛ ألن الوقف بالتضعيف          
. ن ما هو القياس في الوقف؛ ألنَّه محل تخفيف وتـسهيل          لغة قليلة، وهو بمعزل ع    

 رواها ِعصمة بن    ا واحد اوبين أنَّه منافيه، ولذلك لم يأخذ به أحد من القراء إال حرفً           
:  عن أبي بكر عن عاصم بن أبي النجود، أنَّه كان يقرأ قوله عـز وجـل                )٣(عروة

�X�)٥( بتشديد الراء)٤(.  
وأول يـائي   : (لجاربردي في قوله، الفتني، إذ قال     ومن الشراح الذين تبعوا ا    

 دون الياء الثانيـة،     اأحد الرائين زائد أيض   : يهير زائد، وأحد حرفي التضعيف، أي     
ودون اآلخر من حرفي التضعيف؛ لكون يفْعلُّ أقرب من فَعيّل؛ لكون يفْعل بخفـة              

٦()، فإذا وقف عليه بالتضعيف يشدد المهاالالم كثير(.  

                                                 

  .١/١١١:  الممتع)١(
  .٢/٣٩٣:  شرح الشافية للرضي)٢(
بو نجيح ِعصمة بن عروة الفقيمي البصري، روى القراءة عن أبـي عمـرو بـن العـالء،              هو أ  )٣(

 عن أبي بكر شعبة بن عيـاش، واألعمـش، وهـو      اوعاصم بن أبي النجود، وروى أيضا حروفً      
بتشديد الراء، لم يروه غيره، سئل عنه أبو حاتم الـرازي           » مستطر«المنفرد عن أبي بكر برواية      

: ، وغايـة النهايـة    ٧/٢٠: الجرح والتعديل البن أبـي حـاتم      : ر ترجمته في  تنظ. مجهول: فقال
  .٥/٤٣٨: ، ولسان الميزان١/٥١٢

  .٥٣ سورة القمر، من اآلية )٤(
  .٢٥٣: ، واإلقناع في القراءات السبع٤/١٦١٦: جامع البيان في القراءات السبع:  ينظر)٥(
  .١٦٩:  كفاية المفرطين)٦(
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âïy‹Üa@æ¼‹Üa@�a@â�i@ @
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد أفـضل               
المخلوقين، وعلى آله وأصحابه وأنصار دينه األولين، وعلى أتباعهم في مـسالكهم        

  :أما بعد... إلى يوم الدين
هذا البحث،   أعان بفضله وبمنه إتمام       أن  علي -عز وجل –فإن من نعم اهللا     

وإلقاء عصا تسياره الذي أرجو اهللا تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكـريم، فالبـد            
  : بعد هذا الجهد من قطف ثمار هذا البحث بنتائج يمكن إجمالها باآلتي

بعد التقصي والبحث والمتابعة لم أستطع أن أقف على معلومات شـافية             �
مل فيهـا شـرحه     تخص حياة اليزدي سوى اسمه ولقبه والسنة التي أك        

للشافية، وليس كما ادعى أحد الباحثين أنه الخضر بن عبـد الـرحمن             
 ).هـ٧٧٣ت (األزدي الدمشقي المفسر 

قد رد البحث باألدلة دعوى أحد الباحثين حين زعم أن الشافية ألفها ابن              �
  . الحاجب لسعد الدين محمد بن علي السوي

لغموض واإلبهـام   اتسمت عبارة الشافية في كثيـر مـن األحيـان بـا            �
واإلغالق؛ لذا كانت وراء كثير من االعتراضات التـي وجهـت إلـى             

 . الشافية
تبين من البحث مدى اعتماد ابن الحاجب على عبد القاهر الجرجاني في             �

المفتاح، وعلى الزمخشري في المفصل، واليزدي لم ينس ذلك، بل إنّـه            
ن كالمه وما ذكره    يتتبعه في الشافية، وشرحه للمفصل، ويقارن أحيانا بي       

الزمخشري في المفصل إذا خرج عن إطاره، ومدى توفيق ابن الحاجب           
 . في ذلك
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�   المذهب، إذ وافق البصريين في معظـم المـسائل          كان اليزدي بصري 
الصرفية التي تناولها، وكان يسميهم أحيانا باألصحاب، وعلى الرغم من          

 .بصريته كان صاحب رأي، يناقش، ويحلل ويرد
ا، وقد وافقه في أغلب مسائله، وال تكـاد  ا كبيريزدي بسيبويه تأثر تأثر ال  �

تمر مسألة إال ويذكر رأيه فيها، وقد جعل الكتاب أهم مصدر لـشرحه،             
 .ولم يختلف معه إال قليالً

سار اليزدي على نهج ابن الحاجب في ترتيب الموضوعات، ولم يخرج            �
هعنه بعدا لهذا المتن شارح. 

 عرضه للمادة الصرفية أسلوب المحاورة بـين الـسائل    اتبع اليزدي في   �
 ا، إذ كان يفترض األسئلة ثم يجيب عنها إجابـة وافيـة،            والمجيب كثير

 .انحتً» الفنقلة«وهو ما يسمى بـ
�   ا من المذاهب واآلراء من دون نسبتها إلى أصـحابها          يورد اليزدي كثير

 . اعتناء منه باإلحاطة الكاملة للموضوع الصرفي
اليزدي بالحدود عناية كبيرة، ووضع لها قواعد يجب مراعاتهـا          اعتنى   �

، وكذلك اهتم ببيان المعنـى اللغـوي لـبعض           وشموالً لتكون أكثر دقةً  
 .المصطلحات الصرفية

�  اهتم اهتمام ف بنقلهـا  تك، ولم ي الصرفيةا بعرض المسائل الخالفية   ا كبير
 . لماءفقط، بل وقف عندها وفصل القول فيها، ويعرض رأيه مع الع

 . ةً جليةًظهرت في شرحه أمارات التأثير الفقهي والمنطقي واضح �
عني بمسائل التمرين عناية بالغة؛ ولذا جاء بمسائل أخـر ليـست فـي               �

 .الشافية، وإنما أكثرها متفرع من كتاب سيبويه
اعتمد اليزدي على مصادر متنوعة تمثلت باألعالم والكتب، فقد أفاد من            �

 العربية الذين سبقوه، فاسـتقى مـنهم مادتـه          مجموعة كبيرة من علماء   
 .الصرفية
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 مـن  -على حد علمـي –انفرد اليزدي في شرحه بمسألتين اثنتين لم أر     �
فـي  » أشـياء «مسألة : ا، وهاتان المسألتان هما   ما، أو أخذ به   مسبقه إليه 

 إذ إنّه خلط بين مذهبي الخليل والكسائي وأخرج من          منعها من الصرف  
، إذ رأى اليزدي    »ليِعيعل وفُ ِعيعفُ«، وأوزان التصغير    بينهما مذهبا آخر  

 . أن تكرار العين يعد قليالً في هذين الوزنين وتكرار الالم هو األقيس
تأثر اليزدي بآراء ابن الحاجب سواء أكانت في شرحه للشافية أم فـي              �

شرحه للمفصل، وكذلك تأثر بركن الدين، والجـاربردي، إال أنـه لـم             
ن ذكر اسميهما قط، وأما تأثيره على العلماء أو الشراح الـذين         يفصح ع 

جاءوا بعده فقد كان قليال، ومن الذين تأثروا بآرائه وأقوالـه الغـزي،             
 .والسيوطي، والبغدادي

بالـسماع، والقيـاس، واإلجمـاع،      تمثلـت   أدلة الصناعة عند اليزدي      �
قوالـه  ومصادر السماع عنده الشواهد التي اعتمد عليها فـي تعزيـز أ           

وقد احتفى بالقياس واعتمد عليه،     وغيره،  وتوثيقها، وهي القرآن الكريم     
أما اإلجماع فقد اعتمد    . واتخذه أصال يستند إليه في قبول اآلراء وردها       

عليه واتخذه دليالً، ولكنه قليل جدا فهو يأتي بالمرتبة الثالثة من حيـث             
 . األهمية

هتمامه هذا هو الذي جعل شرحه      اهتم اليزدي بالتعليل اهتماما كبيرا، وا      �
متميزا عن غيره من الشروح، وسمة بارزة يتسم بها؛ لذا جاءت العلـل             

وكـان  . في شرحه متتابعة، وكان يستدل عليها أحيانا بالسبر والتقـسيم         
وقـد  . ينظر إلى العلة نظرة كلية، وأخرى جزئية، فهي لديه علة تامـة           

 .استعان في شرحه بأكثر أنواع العلل
ا له، وقاصدا إلى    متتبعاليزدي عند اعتراضه على ابن الحاجب       ن  لم يك  �

مالحقة هفواته، أو منتقصا لجهوده، أو لقيمة الشافية، بل إن اعتراضاته           
 .على ابن الحاجب تتمة مفيدة لعمل ابن الحاجب وسعي إلى الكمال
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متنوعة في  كانت  ب  اعتراضات اليزدي على ابن الحاج    إن  : يمكن القول  �
، وفي االشتقاق، وفي ترتيب المـسائل       الحكم، وفي   وفي الحدود العبارة،  
 .الصرفية

انفرد اليزدي بعدد من االعتراضات على الشافية لم يذكرها غيره مـن             �
 .الشارحين

أكثر ما اعترض به اليزدي على ابن الحاجب هو اإلطالق والعموم في             �
 .الحكم

رض على  اعترض اليزدي كذلك على ركن الدين، والجاربردي، ولم يعت         �
ا فـي كثيـر مـن       موفقًوكان  . ابن الناظم، ورضي الدين االستراباذي    

 .، مما يدل على سعة ثقافته وقوة اطالعهاعتراضاته
مسائل اليزدي في هذا السفر كانت متسمة باإليجاز تارة، واإلطناب تارة            �

 . أخرى، بحسب ما تقتضيه حاجة النص
» التَّربـوتَ «يقـل بـأن     كان اليزدي أول شارح تنبه إلى أن سيبويه لم           �

مشتق من التراب، بل مشتق من الدربة، وليس كما قال ابـن الحاجـب              
  .ومن تبعه من الشراح

حدث فيها تـصحيف وتحريـف،      » انتَِئفَّ«توصل البحث إلى أن لفظة       �
  .والسبب يعود إلى نساخ وشراح كتاب سيبويه
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، )هـ٦٤٦ت  (أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب         : الشافية �
مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات، المملكة العربية السعودية، رقـم          

 ).٨١٦/٧ ف ٣٩٢٦(
، )هـ٦٤٦ت  (حاجب  أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن ال       : الشافية �

مكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات، المملكة العربيـة الـسعودية،           
 ).١٢٧٧/٢ ف ٦٣٤٥(رقم 

  أبو عمرو عثمان بـن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب             : شرح الشافية  �
، مصورة عن مصورة مكتبة تشستربيتي، دبلن، ايرلندا، رقم         )هـ٦٤٦ت  (
٧/٦٤٨٦. 

  د بن محمد بن علـي األرانـي الـساكناني          محمو: الكافية في شرح الشافية    �
 ).ز٢٩٨٨(، جامعة الملك سعود، الرياض، رقم )هـ٧٤٣ت بعد (
بخط أبي الحسن، علي بن محمد اإلشبيلي المعروف بـابن          : الكتاب لسيبويه  �

 ).٦٤٩٩(، المكتبة الوطنية الفرنسية، رقم )هـ٦٠٩ت (خروف 
�bîãbq@ZpbÇìjĐ¾a@ @

  ريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـي            زك: آثار البالد وأخبار العباد    �
 .ت.، دار صادر، بيروت، د)هـ٦٨٢ت (
عبد اللطيف بن أبي بكر     : ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة       �

طارق الجنابي، عالم الكتـب،     . د: ، تحقيق )هـ٨٠٢ت  (الشرجي الزبيدي   
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١بيروت، ط

  كـي بـن أبـي طالـب القيـسي          أبو محمد م  : اإلبانة عن معاني القراءات    �
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار نهـضة مـصر         . ، تحقيق د  )هـ٤٣٧ت  (

 .ت.للطبع والنشر، د
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  أبـو الطيـب محمـد صـديق خـان الحـسيني الِقنَّـوجي              : أبجد العلوم  �
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١، دار ابن حزم، ط)هـ١٣٠٧ت (
ضة، بغداد،  خديجة الحديثي، مكتبة النه   . د: أبنية الصرف في كتاب سيبويه     �

 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥، ١ط
شهاب الدين أحمـد بـن      : إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر       �

أنـس مهـرة، دار     : ، تحقيق )هـ١١١٧ت  (محمد الدمياطي الشهير بالبناء     
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٣الكتب العلمية، بيروت، ط

ي جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوط       : اإلتقان في علوم القرآن    �
محمد سالم هاشم، دار الكتب     : ، ضبطه وصححه وخرج آياته    )هـ٩١١ت  (

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١العلمية، بيروت، ط
  أبو سـعيد الحـسن بـن عبـد اهللا الـسيرافي            : أخبار النحويين البصريين   �

طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة        : ، تحقيق )هـ٣٦٨ت  (
 .م١٩٦٦-هـ١٣٧٣مصطفى البابي الحلبي، 

ـ ١٤٢ت  (عبد اهللا بن المقفع     : األدب الصغير  �   : ، قـرأه وعلـق عليـه      )هـ
 .ت.، د١وائل بن حافظ بن خلف، دار ابن القيم، اإلسكندرية، ط

، )هـ٢٧٦ت  (أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري          : أدب الكاتب  �
علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيـروت،       : شرحه وكتب هوامشه وقدم له    

 .م٢٠٠٩، ٤ط
  أبو حيان محمد بن يوسـف األندلـسي        : ارتشاف الضرب من لسان العرب     �

مصطفى أحمد النماس، صدر الجزء األول عـن  . د: ، تحقيق )هـ٧٤٥ت  (
م، والجزء الثـاني    ١٩٨٤-هـ١٤٠٤،  ١مطبعة النسر الذهبي، القاهرة، ط    

ـ ١٤٠٨،  ١عن مطبعة المدني، القاهرة، ط     م، وكـذلك الجـزء     ١٩٨٧-هـ
 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١ة المدني، طالثالث عن مطبع
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الـشيخ يحيـى الـشاوي المغربـي        : ارتقاء السيادة في علم أصول النحو      �
عبد الرزاق عبد الرحمن الـسعدي،      . د: ، تحقيق )هـ١٠٩٦ت   (الجزائري

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١دار األنبار للطباعة والنشر، العراق، ط
ي بن محمـد  محمد بن عل: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول     �

أحمد عزو عنايـة، دار الكتـاب     : ، تحقيق )هـ١٢٥٠ت  (الشوكاني اليمني   
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١العربي، ط

ـ ٥٣٨ت  (الزمخـشري أبو القاسم محمود بن عمـر  : أساس البالغة  � ، )هـ
، ١محمد باسل عيون الـسود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط            : تحقيق
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي اإلشـبيلي        : االستدراك على كتاب سيبويه    �
، باعتناء المستشرق اإليطالي اغنـاطيوس كويـدي، طبـع          )هـ٣٧٩ت  (

 .م١٨٩٠بروما، 
مكاتبة بين  (االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية          �

، )»هـ٨٠٥ت« البلقيني   ، وسراج الدين  »هـ٨٢٧ت  «بدر الدين الدماميني    
-هـ١٤١٨،  ١رياض بن حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت، ط       . د: تحقيق
 .م١٩٩٨

  أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد األنبـاري              : أسرار العربية  �
محمد حسين شمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،          : ، تحقيق )هـ٥٧٧ت  (

 .م٢٠١٠، ٢بيروت، ط
أبو الحسن علي بـن سـلطان       : األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة     �

محمد الصباغ، دار األمانة،    : ، تحقيق )هـ١٠١٤ت  (د الهروي القاري    محم
 .ت.مؤسسة الرسالة، بيروت، د
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ـ ٤٣٣ت  (أبو سهل محمد بن علي الهروي       : أسفار الفصيح  � : ، تحقيـق  )هـ
أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسـالمية،            

 .هـ١٤٢٠، ١المدينة المنورة، ط
ـ ٤٥٨ت  (أبو بكر أحمد بن الحـسين البيهقـي         : تاألسماء والصفا  � ، )هـ

، ١عبد اهللا بـن محمـد الحاشـدي، مكتبـة الـسوادي، جـدة، ط              : تحقيق
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣

، )هـ٤٢٨ت  (أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن سينا         : اإلشارات والتنبيهات  �
 .ت.، د٣سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط: تحقيق

 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي         :األشباه والنظائر في النحو    �
 .ت.، دار الكتب العلمية، بيروت، د)هـ٩١١ت (
  أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي             : اشتقاق أسماء اهللا   �

عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت،      . د: ، تحقيق )هـ٣٤٠ت  (
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢ط

فضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني       أبو ال : اإلصابة في تمييز الصحابة    �
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار        : ، تحقيق )هـ٨٥٢ت  (

 .هـ١٤١٥، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
  أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعـروف بـابن الـسكيت           : إصالح المنطق  �

، ١محمد مرعب، دار إحياء التـراث العربـي، ط        : ، تحقيق )هـ٢٤٤ت  (
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

ـ ٢١٦ت  (أبو سعيد عبد الملك بن قريـب األصـمعي          : األصمعيات � ، )هـ
أحمد محمد شاكر، وعبد السالم محمـد هـارون، دار المعـارف،            : تحقيق

 .م١٩٩٣، ٧مصر، ط
علي أبو المكارم، دار غريب للطباعة والنـشر        . د: أصول التفكير النحوي   �

 .م٢٠٠٦، ١والتوزيع، القاهرة، ط
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تمـام حـسان،   . د:  للفكر اللغوي عند العرب  صول دراسة إبستيمولوجية  األ �
 .م١٩٩١-هـ١٤١١دار الثقافة، المغرب، 

  أبو بكر محمد بن السري المعـروف بـابن الـسراج           : صول في النحو  األ �
 .ت.عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، د: ، تحقيق)هـ٣١٦ت (
، بيـروت،   محمود أحمد نحلة، دار العلوم العربية     . د: عربيالنحو  الأصول   �

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١ط
محمـد  : ، تحقيق )هـ٣٢٨ت  (أبو بكر محمد بن القاسم األنباري       : األضداد �

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 
أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بـن        : إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم      �

 المكتبة التوفيقية، القاهرة،    أحمد السيد أحمد،  : ، تحقيق )هـ٣٧٠ت  (خالويه  
 .ت.د

أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي المصري المعروف بابن         : إعراب القرآن  �
عبـد المـنعم خليـل      : ، وضع حواشيه وعلق عليه    )هـ٣٣٨ت  (النحاس  

 .هـ١٤٢١، ١إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 دار العلم   ،)هـ١٣٩٦ت  (خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي       : األعالم �

 .م٢٠٠٢، ١٥للماليين، ط
  صالح الدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي          : أعيان العصر وأعوان النصر    �

محمد موعد  . نبيل أبو عمشة ود   . علي أبو زيد ود   . ، تحقيق د  )هـ٧٦٤ت  (
محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق،          . ود
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١ط

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنبـاري        : عراباإلغراب في جدل اإل    �
سـعيد األفغـاني، مطبعـة الجامعـة الـسورية،          : ، تحقيق )هـ٥٧٧ت  (

 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧
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جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر          : االقتراح في علم أصول النحو     �
محمد حسن محمد حسن إسـماعيل، دار       : ، تحقيق )هـ٩١١ت  (السيوطي  

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٢طالكتب العلمية، بيروت، 
أبو جعفر أحمد بن علي األنصاري الغرناطي،       : اإلقناع في القراءات السبع    �

 .ت.، دار الصحابة للتراث، د)هـ٥٤٠ت (المعروف بابن الباذش 
أبو بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة الحنبلـي           : إكمال اإلكمال  �

عة أم القرى، مكة    عبد القيوم عبد رب النبي، جام     . ، تحقيق د  )هـ٦٢٩ت  (
 .هـ١٤١٠، ١المكرمة، ط

أبو عبد اهللا مغلطـاي بـن قلـيج         : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال      �
أبو عبد الـرحمن عـادل بـن        : ، تحقيق )هـ٧٦٢ت  (البكجري المصري   

محمد، وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعـة والنـشر،            
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١ط

 .م١٩٨٧، ٢أدي شير، دار العرب، القاهرة، ط: ية المعربةاأللفاظ الفارس �
  هبة اهللا بـن علـي بـن محمـد الحـسني العلـوي              : أمالي ابن الشجري   �

ي، مكتبة الخانجي، القاهرة،    حمحمود محمد الطنا  . د: ، تحقيق )هـ٥٤٢ت  (
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١ط

ـ ٤٠٠ت نحـو    (أبو حيان التوحيـدي     : اإلمتاع والمؤانسة  � ، المكتبـة   )هـ
 .هـ١٤٢٤، ١صرية، بيروت، طالع

ـ ١٦٨ت نحـو    (المفضل بن محمد بن يعلى الـضبي        : أمثال العرب  � ، )هـ
ـ ١٤٠١،  ١إحسان عباس، دار الرائد العربـي، بيـروت، ط        : تحقيق -هـ
 .م١٩٨١

، دار سـعد    )هـ٤٠٠ت بعد   (أبو الخير زيد بن عبد اهللا الهاشمي        : األمثال �
 .هـ١٤٢٣، ١الدين، دمشق، ط
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ـ ٢٢٤ت  (قاسم بن سـالم البغـدادي       أبو عبيد ال  : األمثال �   : ، تحقيـق  )هـ
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ١عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، ط. د

أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي اإلشـبيلي        : أمثلة األبنية في كتاب سيبويه     �
محمد خليفة الدناع، دار النهضة العربية،      . د: ، شرح وتعليق  )هـ٣٧٩ت  (

 .م١٩٩٦، ١بيروت، ط
  جمال الـدين علـي بـن يوسـف القفطـي           : ه الرواة على أنباه النحاة    إنبا �

 .هـ١٤٢٤، ١، المكتبة العصرية، بيروت، ط)هـ٦٤٦ت (
أبو العباس أحمد بن محمد بن والد التميمي        : االنتصار لسيبويه على المبرد    �

زهير عبد المحسن سلطان، مؤسـسة الرسـالة،        . د: ، تحقيق )هـ٣٣٢ت  (
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

  : اإلنصاف في مسائل الخـالف بـين النحـويين البـصريين والكـوفيين             �
، قدم له ووضع    )هـ٥٧٧ت  (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري        

 .م٢٠٠٧، ٢حسن حمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: هوامشه وفهارسه
أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األنصاري       : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك      �

، ومعه كتاب بغية السالك إلى أوضـح        )هـ٧٦١ت  (عروف بابن هشام    الم
-هـ١٤٠٢المسالك، عبد المتعال الصعيدي، دار العلوم الحديثة، بيروت،         

 .م١٩٨٢
جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بن مالك        : إيجاز التعريف في علم التصريف     �

حسن أحمد العثمـان، مؤسـسة الريـان،        . ، تحقيق د  )هـ٦٧٢ت  (الطائي  
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١روت، طبي

، )هـ٦ت ق (أبو علي الحسن بن عبد اهللا القيسي        : إيضاح شواهد اإليضاح   �
، ١محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط        . د: تحقيق
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٨
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أبو عمرو عثمان بن عمر المعـروف بـابن         : اإليضاح في شرح المفصل    �
، ١ان، دار الكتـب العلميـة، ط      محمد عثم : ، تحقيق )هـ٦٤٦ت  (الحاجب  

 .م٢٠١١
  أبو القاسم عبد الرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي          : اإليضاح في علل النحو    �

، ٣مازن المبـارك، دار النفـائس، بيـروت، ط        . د: ، تحقيق )هـ٣٣٧ت  (
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩

إسماعيل بن محمـد أمـين      : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون       �
محمـد شـرف    : ، عني بتصحيحه وطبعه   )هـ١٣٩٩ت  (الباباني البغدادي   

 .ت.الدين، ورفعت بيلكه الكليسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د
، ٨أحمد مختار عبد الحميد، عالم الكتـب، ط       . د: البحث اللغوي عند العرب    �

 .م٢٠٠٣
  أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف األندلـسي            : البحر المحيط في التفسير    �

يـل، دار الفكـر، بيـروت،       صـدقي محمـد جم    : ، تحقيق )هـ٧٤٥ت  (
 .هـ١٤٢٠

. د: ، تحقيـق  )هـ٥٠٥ت  (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي       : بداية الهداية  �
ـ ١٤١٣،  ١محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مـدبولي، القـاهرة، ط          -هـ

 .م١٩٩٣
  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمـشقي           : البداية والنهاية  �

، ١ر إحيـاء التـراث العربـي، ط       علي شيري، دا  : ، تحقيق )هـ٧٧٤ت  (
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

محمد بن محمد بن يحيى زبارة      : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       �
 .ت.، دار المعرفة، بيروت، د)هـ١٣٨١ت (الحسني اليمني الصنعاني 

عبد الفتاح بن عبد الغني بن      : البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة      �
 .ت.، دار الكتاب العربي، بيروت، د)هـ١٤٠٣ت (محمد القاضي 
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فاضـل صـالح الـسامرائي،      . د: أبو البركات األنباري ودراساته النحوية     �
 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ١مطبعة اليرموك، بغداد، ط

أبو عبد اهللا بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا           : البرهان في علوم القرآن    �
دار إحيـاء   محمد أبو الفضل إبـراهيم،      : ، تحقيق )هـ٧٩٤ت  (الزركشي  

 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦، ١الكتب العربية، ط
جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي       : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      �

محمد أبو الفضل إبـراهيم، المكتبـة       : ، تحقيق )هـ٩١١ت  (بكر السيوطي   
 .ت.العصرية، بيروت، د

يعقـوب  مجد الدين أبو طاهر محمد بن       : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة      �
ـ ١٤٢١،  ١، دار سعد الدين، دمـشق، ط      )هـ٨١٧ت  (الفيروزآبادي   -هـ

 .م٢٠٠٠
شـرح وتحقيـق    : البيان واإليضاح لفهم متن مراح األرواح في الـصرف         �

 .ت.عبد الملك عبد الرحمن السعدي، دار األنبار، د. د: وتعليق
أبو الفيض محمد بن محمـد الحـسيني        : تاج العروس من جواهر القاموس     �

مجموعة مـن المحققـين، دار الهدايـة،        : ، تحقيق )هـ١٢٠٥ ت(الزبيدي  
 .ت.د

  أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر المعـري الكنـدي           : تاريخ ابن الوردي   �
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٧٤٩ت (
رمضان . ، ترجمة د  )هـ١٣٧٥ت  (كارل بروكلمان   : تاريخ األدب العربي   �

 .م١٩٧٥، ٣المعارف، طعبد التواب، القاهرة، دار 
: ، تحقيـق  )هـ٧٤٨ت  (أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي        : تاريخ اإلسالم  �

 .م٢٠٠٣، ١بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط. د

 



Éua‹¾aë@Š†b—¾a  

 

�٤٢٤�

ـ ٤٦٣ت  (أبو بكر أحمد بن علي الخطيـب البغـدادي          : تاريخ بغداد  � ، )هـ
، ١بشار عواد معروف، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت، ط          . د: تحقيق
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

  أبو القاسم علـي بـن الحـسن المعـروف بـابن عـساكر              : تاريخ دمشق  �
-هـ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر،       : ، تحقيق )هـ٥٧١ت  (

 .م١٩٩٥
أبـو المحاسـن    : تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم       �

حمـد  عبد الفتـاح م   . د: ، تحقيق )هـ٤٤٢ت  (المفضل بن محمد التنوخي     
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

من نحاة القـرن    (أبو محمد عبد اهللا بن علي الصيمري        : التبصرة والتذكرة  �
فتحي أحمد مصطفى علي الدين، دار الفكـر، دمـشق،          . د: ، تحقيق )الرابع

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١ط
   محمد بن محمـد الجـزري       أبو الخير : تحبير التيسير في القراءات العشر     �

، ١أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقـان، عمـان، ط         . ، د )هـ٨٣٣ت  (
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

صدر األفاضل القاسم بن الحسين الخـوارزمي       :  في شرح المفصل   التخمير �
عبد الرحمن بن سليمان العثيمـين، دار الغـرب   . د: ، تحقيق )هـ٦١٧ت  (

 .م١٩٩٠، ١اإلسالمي، بيروت، ط
جالل الدين عبد الرحمن بن أبي      : راوي في شرح تقريب النواوي    تدريب ال  �

أبو قتيبة نظر محمد الفاريـابي، دار       : ، تحقيق )هـ٩١١ت  (بكر السيوطي   
 .ت.طيبة، د

جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بـن مالـك          : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    �
 .هـ١٣١٩، المطبعة الميرية، مكة المكرمة، )هـ٦٧٢ت (الطائي 
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عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجـاني          : ريف العزي تص �
عدنان بن عبد اهللا زهار، المكتبـة العـصرية،         : ، اعتنى به  )هـ٦٥٥ت  (

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١صيدا، ط
، ٣بكري شيخ أمين، دار الشروق، بيروت، ط      . د: التعبير الفني في القرآن    �

 .هـ١٣٩٩
ـ ٨١٦ت  (رجـاني   علي بن محمد الشريف الج    : التعريفات � ، ضـبطه   )هـ

-هـ١٤٠٣،  ١وصححه جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        
 .م١٩٨٣

  أبـو علـي الحـسن بـن أحمـد الفارسـي            : التعليقة على كتاب سـيبويه     �
عوض بن حمـد القـوزي، مطبعـة األمانـة،          . د: ، تحقيق )هـ٣٧٧ت  (

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١القاهرة، ط
  بد الرزاق بـن همـام الحميـري اليمـاني          أبو بكر ع  : تفسير عبد الرزاق   �

محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت،       . د: ، تحقيق )هـ٢١١ت  (
 .هـ١٤١٩، ١ط

أبو حاتم سـهل بـن محمـد       : تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من األبنية        �
محمد أحمد الـدالي، دار البـشائر،       . د: ، تحقيق )هـ٢٥٥ت  (السجستاني  

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١دمشق، ط
بـن  أبو الفداء إسماعيل بن عمر      : » كثير   ابن تفسير«تفسير القرآن العظيم     �

سامي بن محمد سالمة، دار     : ، تحقيق )هـ٧٧٤ت  (القرشي البصري   كثير  
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢طيبة، ط

أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد         : تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم      �
أسعد محمد الطيب، مكتبة    : يق، تحق )هـ٣٢٧ت  (التميمي الحنظلي الرازي    

 .هـ١٤١٩، ٣نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط
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كاظم . د: ، تحقيق )هـ٣٧٧ت  (أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي       : التكملة �
 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢بحر المرجان، عالم الكتب، بيروت، ط

 العسكري  أبو هالل الحسن بن عبد اهللا     : التلخيص في معرفة أسماء األشياء     �
عزة حسن، دار طالس للدراسات والترجمة      . د: ، تحقيق )هـ٣٩٥ت نحو   (

 .م١٩٩٦، ٢والنشر، دمشق، ط
أبو محمـد عبـد اهللا بـن بـري          : التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح      �

مصطفى حجازي، الهيئة المصرية العامة     : ، تحقيق )هـ٥٨٢ت  (المصري  
 .م١٩٨٠، ١للكتاب، ط

  فـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني              أبو ال : تهذيب التهذيب  �
 .هـ١٣٢٦، ١، دار المعارف النظامية، الهند، ط)هـ٨٥٢ت (
  أبو القاسم علي بن جعفر المعـروف بـابن القطـاع           : تهذيب كتاب األفعال   �

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١، عالم الكتب، ط)هـ٥١٥ت (
  أبو منصور محمـد بـن أحمـد بـن األزهـري الهـروي              : تهذيب اللغة  �

محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربـي،        :  تحقيق ،)هـ٣٧٠ت  (
 .م٢٠٠١، ١بيروت، ط

فـايز  . د: ، تحقيق )هـ٦٣٩ت  (أحمد بن الحسين بن الخباز      : توجيه اللمع  �
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢زكي محمد دياب، دار السالم، القاهرة، ط

أبو محمـد بـدر الـدين       : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك       �
عبد الرحمن علي   : ، تحقيق )هـ٧٤٩ت  (اسم المرادي المصري    حسين بن ق  

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، ١سليمان، دار الفكر العربي، بيروت، ط
  أبو علي عمـر بـن محمـد اإلشـبيلي المعـروف بالـشلوبيني              : التوطئة �

ـ ١٤٠١،  ٢يوسـف أحمـد المطـوع، ط      . د: ، تحقيق )هـ٦٤٥ت  ( -هـ
 .م١٩٨١
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محمد عبد الرؤوف بـن تـاج       زين الدين   : التوقيف على مهمات التعاريف    �
-هـ١٤١٠،  ١، عالم الكتب، القاهرة، ط    )هـ١٠٣١ت  (العارفين المناوي   

 .م١٩٩٠
  أبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـداني            : التيسير في القراءات الـسبع     �

، ٢أوتو برتزل، دار الكتاب العربـي، بيـروت، ط        : ، تحقيق )هـ٤٤٤ت  (
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

  بو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري         أ: القرآنآي   تأويل   عنجامع البيان    �
عبد اهللا بن عبد المحـسن التركـي، دار هجـر           . د: ، تحقيق )هـ٣١٠ت  (

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري         : القرآنآي   تأويل   عنجامع البيان    �

عبد اهللا بن عبد المحـسن التركـي، دار هجـر           . د: ، تحقيق )هـ٣١٠ت  (
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١طباعة والنشر والتوزيع، طلل

   عمرو عثمـان بـن سـعيد الـداني          وأب: جامع البيان في القراءات السبع     �
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١، جامعة الشارقة، اإلمارات، ط)هـ٤٤٤ت (
   ينــييالغالبــن محمــد الــشيخ مــصطفى : جــامع الــدروس العربيــة �

 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨، ١، دار الغد الجديد، القاهرة، ط)هـ١٣٦٤ت (
عبد اهللا محمد الحبشي، المجمع الثقـافي، أبـو         : جامع الشروح والحواشي   �

 .م٢٠٠٤ظبي، 
ـ ٢٧٦ت  (أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة          : ميالجراث �   : ، تحقيـق  )هـ

 .م١٩٩٧محمد جاسم الحميدي، وزارة الثقافة، دمشق، 
  أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد التميمـي الحنظلـي            : الجرح والتعديل  �

ـ ١٢٧١،  ١، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط        )هـ٣٢٧ت  ( -هـ
 .م١٩٥٢
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  أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي              : الجمل في النحو   �
علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،        . د: ، تحقيق )هـ٣٤٠ت  (
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١ط

ـ ١٧٥ت  (الخليل بن أحمـد الفراهيـدي       : الجمل في النحو   �   : ، تحقيـق  )هـ
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ط. د

، )هـ٣٩٥ت بعد   (أبو هالل الحسن بن عبد اهللا العسكري        : جمهرة األمثال  �
 .م١٩٩٧-هـ١٤٢٩، ١دار ابن حزم، بيروت، ط

ـ ٣٢١ت  (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريـد األزدي          : جمهرة اللغة  � ، )هـ
 .م١٩٨٧، ١يين، بيروت، طتحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للمال

أبو محمد بدر الدين حـسين بـن قاسـم        : الجنى الداني في حروف المعاني     �
فخر الدين قبـاوة، واألسـتاذ      . د: ، تحقيق )هـ٧٤٩ت  (المرادي المصري   

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ادر بن محمد القرشي    أبو محمد عبد الق   : الجواهر المضية في طبقات الحنفية     �

 .ت.، الناشر مير محمد كتب خانه، كراتشي، د)هـ٧٧٥ت (الحنفي 
إبراهيم : ، تحقيق )هـ٢٠٦ت  (أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني       : الجيم �

ـ ١٣٩٤األبياري، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القـاهرة،          -هـ
 .م١٩٧٤

 المـذكور، مـع     حاشية الجاربردي على شرحه للشافية بهـامش الـشرح         �
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٣مجموعة الشافية، عالم الكتب، بيروت، ط

حاشية حسين الكماالتي الرومي على شرح الجاربردي على الشافية بهامش           �
، ٣الشرح المذكور، مع مجموعـة الـشافية، عـالم الكتـب، بيـروت، ط             

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

 



Éua‹¾aë@Š†b—¾a  

 

�٤٢٩�

فان محمد بن   أبو العر : حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك        �
، ١، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط      )هـ١٢٠٦ت  (علي الصبان الشافعي    

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧
  عبد القادر بن عمـر البغـدادي       : حاشية على شرح بانت سعاد البن هشام       �

، ١، تحقيق نظيف محرم خواجه، دار صادر، بيـروت، ط         )هـ١٠٩٣ت  (
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

شافية بهامش الشرح المذكور،    حاشية الغزي على شرح الجاربردي على ال       �
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٣مع مجموعة الشافية، عالم الكتب، بيروت، ط

: ، تحقيـق  )هـ٤٠٣ت  (أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد       : حجة القراءات  �
 .ت.سعيد األفغاني، دار الرسالة، د

  أبو عبد اهللا الحسين بـن أحمـد بـن خالويـه            : الحجة في القراءات السبع    �
عبد العال سالم مكرم، دار الـشروق، بيـروت،         . د: ، تحقيق )هـ٣٧٠ت  (
 .هـ١٤٠١، ٤ط

ـ ٣٧٧ت  (أبو علي الحسن بن أحمد الفارسـي        : الحجة للقراء السبعة   � ، )هـ
بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، دار المأمون للتراث، دمـشق،    : تحقيق

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، ٢ط
حمـد ضـاري    م. د: الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية       �

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١حمادي، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، ط
علي مزهر الياسـري، دار     : أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة        �

 .م١٩٧٩الرشيد للنشر، بغداد، 
جالل الدين عبد الرحمن بـن      : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة      �

مد أبو الفضل إبـراهيم، دار      مح: ، تحقيق )هـ٩١١ت  (أبي بكر السيوطي    
 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧، ١إحياء الكتب العربية، مصر، ط
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  صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحـسن البـصري           : الحماسة البصرية  �
عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القـاهرة،       . د: ، تحقيق )هـ٦٥٦ت  (
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ط

  بـن عمـر البغـدادي      عبد القـادر    : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب      �
عبد السالم محمـد هـارون، مكتبـة الخـانجي،          : ، تحقيق )هـ١٠٩٣ت  (

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٤القاهرة، ط
 . خزانة التراث، فهرس مخطوطات، قام بإصداره مركز الملك فيصل �
ـ ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي        : الخصائص � ، الهيئـة   )هـ

 .ت.، د٤المصرية العامة للكتاب، ط
محمد أمـين بـن فـضل اهللا    : ألثر في أعيان القرن الحادي عشرخالصة ا  �

 .ت.، دار صادر، بيروت، د)هـ١١١١ت (المحبي الحموي 
  عبد القادر بـن محمـد النعيمـي الدمـشقي          : الدارس في تاريخ المدارس    �

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيـروت،        : ، تحقيق )هـ٩٢٧ت  (
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط

محمد علي بـن محمـد عـالن        : لمخبآت االقتراح في النحو   داعي الفالح    �
جميل . د: ، تحقيق )هـ١٠٥٧ت  (البكري الصديقي، المعروف بابن عالن      

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢عبد اهللا عويضة، 
أبو العباس أحمـد بـن يوسـف        : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      �

ـ   . د: ، تحقيق )هـ٧٥٦ت  (المعروف بالسمين الحلبي     راط، أحمد محمد الخ
 .ت.دار القلم، دمشق، د

جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر         : الدر المنثور في التفسير بالمأثور     �
 .ت.، دار الفكر، بيروت، د)هـ٩١١(السيوطي 
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الشيخ محمـد الخـضر حـسين، جمعـه         : دراسات في العربية وتاريخها    �
علي الرضا التونسي، المكتب اإلسـالمي، ومكتبـة دار الفـتح،       : وصححه
 .م١٩٦٠-هـ١٣٨٠، ٢ طدمشق،

خديجة الحديثي، وكالة المطبوعات، الكويت،     . د: دراسات في كتاب سيبويه    �
 .ت.د

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجـر        : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      �
محمد عبد المعيد خان، مجلـس دائـرة        : ، مراقبة )هـ٨٥٢ت  (العسقالني  

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، ٢المعارف العثمانية، حيدرآباد، الهند، ط
  أحمـد بـن األمـين الـشنقيطي        : الدرر اللوامـع علـى همـع الهوامـع         �

عبد العال سالم مكرم، دار البحـوث العلميـة،         . د: ، تحقيق )هـ١٣٣١ت  (
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١الكويت، ط

جالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي        : الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة     �
محمد بن لطفي الصباغ، عمـادة      . د: ، تحقيق )هـ٩١١ت  (بكر السيوطي   

 .ت.شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياض، د
ـ ١٣٩٣ت   (محمد محيي الدين عبد الحميـد     : دروس التصريف  � ، دار  )هـ

 .م٢٠٠٥الطالئع، القاهرة، 
، )هـ٣٣٨ت بعد   (أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب        : دقائق التصريف  �

ـ ١٤٢٥،  ١البشائر، دمـشق، ط   حاتم صالح الضامن، دار     . د: تحقيق -هـ
 .م٢٠٠٤

عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، دار الصميعي،        : الدليل إلى المتون العلمية    �
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١الرياض، ط

برهان الدين، إبراهيم بن    : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب       �
ـ ٧٩٩ت  (علي بن محمد ابن فرحون اليعمـري         محمـد  . ، تحقيـق د  )هـ

 .ت.حمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، داأل
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جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج      �
أبو إسحاق الحويني األثـري، دار ابـن        : ، تحقيق )هـ٩١١ت  (السيوطي  

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١عفان، المملكة العربية السعودية، ط
محمد عبده عزام، دار المعارف،     : ديوان أبي تمام، بشرح التبريزي، تحقيق      �

 .ت.، د٤القاهرة، ط
محمود أفنـدي واصـف،     : ديوان أبي نواس، شرح غريبه ووضح غامضه       �

 .م١٨٦٨، ١المطبعة العمومية، مصر، ط
ـ ٣٥٠ت  (أبو إبراهيم إسحاق بن إبـراهيم الفـارابي         : ديوان األدب  � ، )هـ

ـ ١٤٢٤أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب، القاهرة،        . د: تحقيق -ـه
 .م٢٠٠٣

  أبو المعـالي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن الغـزي               : ديوان اإلسالم  �
سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيـروت،        : ، تحقيق )هـ١١٦٧ت  (
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١ط

محمد محمـد حـسين، بيـروت،       . ديوان األعشى الكبير، تحقيق وشرح د      �
 .م١٩٧٤

 دار المعـارف،    محمد أبو الفـضل إبـراهيم،     :  القيس، تحقيق  ئديوان امر  �
 .ت.، د٥القاهرة، ط

سجيع جميل الجبيلي،   . د: ديوان أمية بن أبي الصلت، جمعه وحققه وشرحه        �
 .م١٩٩٨، ١دار صادر، بيروت، ط

 .م١٩٦٢عزة حسن، دمشق، . د: ديوان تميم بن مقبل، تحقيق �
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ديوان حسان بن ثابت، دار بيروت، بيروت،  �
ـ ٢٣١ت  (ب بن أوس الطائي     أبو تمام حبي  : حماسةالديوان   �   ، تحقيـق   )هـ

عبد المنعم أحمد صالح، دار الشؤون الثقافية العامـة بـوزارة الثقافـة             . د
 .ت.واإلعالم، بغداد، د
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عبد القدوس أبو صالح، مجمع اللغة العربيـة،        . د: ديوان ذي الرمة، تحقيق    �
 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢دمشق، 

يم بن الورد البروسي،    ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه ول        �
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

األستاذ علي حـسين فـاعور،    : ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له        �
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

عبد الحفيظ السطلي، مكتبـة     . د: عجاج، برواية األصمعي، تحقيق   الديوان   �
 .م١٩٧١أطلس، دمشق، 

األستاذ علي فاعور، دار الكتـب      : فرزدق، شرحه وضبطه وقدم له    الديوان   �
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١العلمية، بيروت، ط

، ١حمدو طماس، دار المعرفة، ط    : ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به       �
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن الحافظ البغـدادي          : ذيل فصيح ثعلب   �
محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبـة التوحيـد،        : شر وتعليق ، ن )هـ٦٢٩ت  (
 .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨، ١ط

ـ ٧٢٦ت  (أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني       : ذيل مرآة الزمان   � ، دار  )هـ
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط

: »تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسـفار       «رحلة ابن بطوطة     �
، أكاديميـة المملكـة     )هـ٧٧٩ت  (ن عبد اهللا الطنجي     أبو عبد اهللا محمد ب    
 .هـ١٤١٧المغربية، الرباط، 

: ، تحقيـق )هـ٣٨٤ت (أبو الحسن علي بن عيسى الرماني       : رسالة الحدود  �
 .ت.إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، د
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، وضع  )هـ٤٤٩ت  (أبو العالء أحمد بن عبد اهللا المعري        : رسالة الغفران  �
، ٤علي حسن فاعور، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط         : حواشيه وقدم له  

 . م٢٠١١
، تحقيق  )هـ٤٤٩ت  (أبو العالء أحمد بن عبد اهللا المعري        : رسالة المالئكة  �

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢محمد سليم الجندي، دار صادر، بيروت، 
 .م١٩٧٢محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، . د: الرواية واالستشهاد باللغة �
، طبع  )هـ١١١٤ت   (عيسى أفندي السبروي  : قصودروح الشروح على الم    �

بهامش كتاب المطلوب بـشرح المقـصود، المطبعـة الميمنيـة، مـصر،             
 .هـ١٣١٠

  شـهاب الـدين    : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني          �
علي عبـد البـاري     : ، تحقيق )هـ١٢٧٠ت  (محمود بن عبد اهللا اآللوسي      
 .هـ١٤١٥، ١وت، طعطية، دار الكتب العلمية، بير

، )هـ٥٨١ت  (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا السهيلي         : الروض األنف  �
، ١عمر عبد السالم السالمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط         : تحقيق
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

محمد باقر بن زين العابـدين      : روضات الجنات في أحوال العلماء السادات      �
أسـد اهللا إسـماعيليان،     : ، تحقيـق  )هـ١٣١٣ت  (الموسوي الخوانساري   

 .هـ١٣٩٢بيروت، مصورة عن طبعة مهراستوار بقم، إيران، 
  أبو بكر محمـد بـن القاسـم األنبـاري          : الزاهر في معاني كلمات الناس     �

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت،      . د: ، تحقيق )هـ٣٢٨ت  (
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ط

بدر الدين محمد بن محمد بن مالـك      : عالزبدة األقوال شرح المية أبنية األف      �
ناصر حسين علـي، دار سـعد الـدين،         . د: ، تحقيق )هـ٦٨٦ت  (الطائي  
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠دمشق، 

 



Éua‹¾aë@Š†b—¾a  

 

�٤٣٥�

أبو بكر أحمد بن موسى التميمي البغدادي المعـروف         : السبعة في القراءات   �
شوقي ضيف، دار المعارف، مـصر،      : ، تحقيق )هـ٣٢٤ت  (بابن مجاهد   

 .هـ١٤٠٠، ٢ط
أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي          : نظوم وفك المختوم  سبك الم  �

عدنان محمد سلمان، وفاخر جبـر مطـر، دار         . د: ، تحقيق )هـ٦٧٢ت  (
ـ ١٤٢٥،  ١البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التـراث، دبـي، ط         -هـ

 .م٢٠٠٤
ـ ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي       : سر صناعة اإلعراب   � ، )هـ

 حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاته عامر، دار          محمد: تحقيق
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

  أبـو الحـسن علـي بـن محمـد الـسخاوي            : سفر السعادة وسفير اإلفادة    �
، ٢محمد أحمد الدالي، دار صادر، بيـروت، ط       . د: ، تحقيق )هـ٦٤٣ت  (

 .م١٩٩٥
الفضل محمد خليل بن علـي      أبو  : ر في أعيان القرن الثاني عشر     رسلك الد  �

، ٣، دار البشائر اإلسـالمية، دار ابـن حـزم، ط          )هـ١٢٠٦ت  (الحسيني  
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

  أبو العبـاس أحمـد بـن علـي المقريـزي           : السلوك لمعرفة دول الملوك    �
محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،        : ، تحقيق )هـ٨٤٥ت  (
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١ط

   داود سـليمان بـن األشـعث األزدي السجـستاني           بـو أ: سنن أبـي داود    �
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية،        : ، تحقيق )هـ٢٧٥ت  (

 .ت.صيدا، د
: ، تحقيق )هـ٢٧٩ت  (أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي       : سنن الترمذي  �

، وإبـراهيم عطـوة     ٣، ومحمد فؤاد عبد البـاقي ج      ١أحمد محمد شاكر ج   
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ـ ١٣٩٥،  ٢ى البابي الحلبي، مصر، ط    ، مطبعة مصطف  ٥،  ٤عوض ج  -هـ
 .م١٩٧٥

  أبو الحـسن علـي بـن عمـر البغـدادي الـدارقطني             : سنن الدارقطني  �
شعيب األرناؤوط وحـسن    : ، حققه وضبط نصه وعلق عليه     )هـ٣٨٥ت  (

عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز اهللا، وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة،           
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط

، )هـ٤٥٨ت  (أبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني البيهقي        : السنن الكبرى  �
، ٣محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط             : تحقيق
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

ـ ٧٤٨ت  (أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد الـذهبي          : سير أعالم النبالء   � ، )هـ
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسـسة         : تحقيق
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٣ة، طالرسال

أبو عمرو عثمان بن عمـر المعـروف بـابن          : الشافية في علم التصريف    �
حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، مكـة       : ، تحقيق )هـ٦٤٦ت  (الحاجب  

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١المكرمة، ط
خديجة الحـديثي، مطبوعـات     . د: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه      �

 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤جامعة الكويت، 
  الـشيخ أحمـد بـن محمـد الحمـالوي          : شذا العرف في فـن الـصرف       �

عبد الحميد هنـداوي، دار     . د: ، شرحه وفهرسه واعتنى به    )هـ١٣٥١ت  (
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٤الكتب العلمية، بيروت، ط

أبو الفالح عبد الحي بن أحمد الحنبلـي  : شذرات الذهب في أخبار من ذهب    �
ـ   : ، تحقيق )١٠٨٩:ت( عبـد القـادر    : رج أحاديثـه  محمود األرناؤوط، خ

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
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أبو محمد سعيد بن المبارك المعـروف بـابن الـدهان           : شرح أبنية سيبويه   �
عـالء محمـد رأفـت، دار الطالئـع،         . د: ، تحقيق )هـ٥٦٩ت  (النحوي  
 .م٢٠٠٣القاهرة، 

  رافي أبـو محمـد يوسـف بـن أبـي سـعيد الـسي             : شرح أبيات سيبويه   �
محمد علي سـلطاني، دار المـأمون للتـراث،         . د: ، تحقيق )هـ٣٨٥ت  (

 .م١٩٧٩دمشق، 
أبو الحسن علي بن محمد األشـموني       : شرح األشموني على ألفية ابن مالك      �

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٩٠٠ت (
الـك  أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن محمـد بـن م           : شرح ألفية ابن مالك    �

ـ ٦٨٦ت (الطـائي   ، ١، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط    )هـ
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

  أبو الفضل عبـد العزيـز بـن جمعـة الموصـلي            : شرح ألفية ابن معط    �
علـي موسـى الـشوملي، مكتبـة الخريجـي،      . د: ، تحقيق )هـ٦٩٦ت  (

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١الرياض، ط
  الـك الطـائي    أبو عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا بـن م             : تسهيلالشرح   �

محمد بدوي المختـون،    . عبد الرحمن السيد، ود   . د: ، تحقيق )هـ٦٧٢ت  (
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

ـ ٩٠٥ت  (خالد بن عبد اهللا األزهري      : تصريح على التوضيح  الشرح   � ، )هـ
، ١دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط       محمد باسل عيون الـسود،      : تحقيق
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

سعد الدين مسعود بن عمـر التفتـازاني الهـروي          : شرح تصريف العزي   �
محمـد جاسـم الحمـد، دار       : ، عني بـه   )هـ٧٩١ت  (الخراساني الحنفي   
 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ٢المنهاج، بيروت، ط
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إبراهيم . د: ، تحقيق )هـ٤٤٢ت  (عمر بن ثابت الثمانيني     : تصريفالشرح   �
  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

أبو محمد الحسين بن بدر بـن إيـاز         : تعريف بضروري التصريف  الشرح   �
هـالل نـاجي المحـامي، دار       . هادي نهر، ود  . د: ، تحقيق )هـ٦٨١ت  (

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١الفكر، عمان، ط
أبو الحسن علي بن مؤمن اإلشبيلي المعروف بـابن         : شرح جمل الزجاجي   �

س بديوي، دار إحياء التراث العربي،      أن. د: ، تحقيق )هـ٦٦٩ت  (عصفور  
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط

  أبو محمد عبد اهللا بـن أحمـد الفـاكهي الـشافعي            : نحويةالحدود  الشرح   �
محمد الطيب اإلبراهيم، دار النفائس، بيـروت،       . د: ، تحقيق )هـ٩٧٢ت  (
  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١ط

  كـار  عبـد اهللا بـن محمـد الحـسيني المعـروف بنقـره             : شافيةالشرح   �
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٣، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٧٧٦ت (
  عصام الدين إبراهيم بن محمد بـن عربـشاه اإلسـفراييني           : شافيةالشرح   �

هــ، مطبـوع    ١٢٨٥،  ١، مطبعة أحمد كامل، إستانبول، ط     )هـ٩٤٥ت  (
  .بحاشية شرح نقره كار

م ، عال )هـ٧٤٦ت  (فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي       : شافيةالشرح   �
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٣الكتب، بيروت، ط

نظام الـدين الحـسن بـن       : حاجب المسمى بشرح النظام   ابن ال شرح شافية    �
علي الشمالوي، شـركة    : ، إخراج وتعليق  )هـ٨٥٠ت  (محمد النيسابوري   
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١شمس المشرق، ط

أبو الفضائل ركن الدين الحسن     : حاجب في علم الصرف   ابن ال شرح شافية    �
عبـد المقـصود    . د: ، تحقيق )هـ٧١٥ت  (د الحسيني االستراباذي    بن أحم 

  .م٢٠١١-هـ١٤٣٢محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
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  الخـضر اليـزدي    : حاجب في علمي التصريف والخـط     ابن ال شرح شافية    �
حسن أحمـد العثمـان، مؤسـسة الريـان،         . د: ، تحقيق )هـ٧٢٠ت بعد   (

  .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١بيروت، ط
  رضي الدين محمد بـن الحـسن االسـتراباذي         : حاجبابن ال شرح شافية    �

محمد نور الحسن، ومحمد الزفاف، ومحمد محيـي        : ، تحقيق )هـ٦٨٦ت  (
  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 

عبد القادر بـن عمـر      : شرح شواهد شرحي الشافية للرضي والجاربردي      �
محمد نور الحسن، ومحمـد الزفـزاف،       : ، تحقيق )هـ١٠٩٣ت  (البغدادي  

ـ ١٣٩٥ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت،           -هـ
 .م١٩٧٥

أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بـن مالـك           : حافظ وعدة الالفظ  الشرح عمدة    �
عدنان عبد الرحمن الدوري، مطبعة العاني،      : ، تحقيق )هـ٦٧٢ت  (الطائي  
  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧بغداد، 

أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي المصري المعروف        : تسعالقصائد  الشرح   �
-هـ١٤٠٥،  ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     )هـ٣٣٨ت  (بابن النحاس   

  .م١٩٨٥
  أبو محمـد عبـد اهللا بـن هـشام األنـصاري            : شرح قصيدة بانت سعاد    �

 .هـ١٣٠٧، المطبعة الميمنية، مصر، )هـ٧٦١ت (
  أبو عبد اهللا محمد بن عبـد اهللا بـن مالـك الطـائي              : شافيةالكافية  الشرح   �

عبد المنعم أحمد هريدي، نشر مركز البحث العلمي        : ، تحقيق )هـ٦٧٢ت  (
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١بجامعة أم القرى، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

  رضي الدين محمـد بـن الحـسن االسـتراباذي          : كافية في النحو  الشرح   �
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ٦٨٦ت (
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، )هـ٣٦٨ت  (أبو سعيد الحسن بن عبد اهللا السيرافي        : شرح كتاب سيبويه   �
أحمد حسن مهدلي، وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيـروت،           : تحقيق

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١ط
  ألصـفهاني اأبـو الحـسن علـي بـن الحـسين البـاقولي             : لمعالشرح   �

إبراهيم بن محمد أبو عباة، أشرفت على طباعته        . د: ، تحقيق )هـ٥٤٣ت  (
ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية،             

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١المملكة العربية السعودية، 
  بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي            : مراح في التصريف  الشرح   �

، مطبعـة الرشـيد، بغـداد،       عبد الستار جـواد   . د: ، تحقيق )هـ٨٥٥ت  (
  .م١٩٩٠

أبو جعفر أحمد بن محمد األزدي المعروف بالطحاوي        : شرح مشكل اآلثار   �
، ١شـعيب األرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، ط        : ، تحقيـق  )هـ٣٢١ت  (

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥
، )هـ٤٨٦ت  (أبو عبد اهللا حسين بن أحمد الزوزني        : سبعالمعلقات  الشرح   �

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١دار إحياء التراث العربي، ط
ـ ٦٤٣ت (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش     : مفصلالشرح   � ، إدارة )هـ

  .ت.الطباعة المنيرية، مصر، د
  أبـو الحـسن طـاهر بـن أحمـد بـن بابـشاذ              : محسبةالمقدمة  الشرح   �

  .ت.خالد عبد الكريم، المطبعة العصرية، الكويت، د: قي، تحق)هـ٤٦٩ت (
  ين يعيش بـن علـي بـن يعـيش          موفق الد : ملوكي في التصريف  الشرح   �

، ٢فخر الدين قباوة، دار األوزاعي، بيـروت، ط      . د: ، تحقيق )هـ٦٤٣ت  (
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

محمد نفاع، وحسين   : ، تحقيق )هـ١٧٦ت  (شعر إبراهيم بن هرمة القرشي       �
 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 



Éua‹¾aë@Š†b—¾a  

 

�٤٤١�

مودي القيسي، مطبعة المعارف،    نوري ح . د: شعر أبي زبيد الطائي، تحقيق     �
 .م١٩٦٧بغداد، 

  أبو محمد عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري               : الشعر والشعراء  �
 .هـ١٤٢٣، دار الحديث، القاهرة، )هـ٢٧٦ت (
أبو الخير أحمد بن مـصطفى      : الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية      �

 .ت.بيروت، د، دار الكتاب العربي، )هـ٩٦٨ت (طاش كبري زاده 
نشوان بـن سـعيد الحميـري       : شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم       �

حسين بن عبد اهللا العمري، ومطهر بـن        . د: قي، تحق )هـ٥٧٣ت  (اليمني  
يوسف محمد عبد اهللا، دار الفكر المعاصـر، بيـروت،          . علي اإلرباني، ود  

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ودار الفكر، دمشق، ط
أبو الحسين أحمـد بـن فـارس        : العربية ومسائلها الصاحبي في فقه اللغة      �

أحمد حسن بـسج، دار     : ، علق عليه ووضع حواشيه    )هـ٣٩٥ت  (الرازي  
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ٢الكتب العلمية، بيروت، ط

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري      : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     �
 العلـم   أحمد عبـد الغفـور عطـار، دار       : ، تحقيق )هـ٣٩٨ت  (الفارابي  

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٤للماليين، بيروت، ط
  أبو الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري           : صحيح مسلم  �

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربـي،         : ، تحقيق )هـ٢٦١ت  (
 .ت.د

، ٣أيمن أمين عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط         : الصرف الكافي  �
 .م٢٠١٠

 الحسن علي بن مؤمن اإلشبيلي المعروف بابن عصفور         أبو: ضرائر الشعر  �
 .م١٩٨٠، ١السيد إبراهيم محمد، دار األندلس، ط: ، تحقيق)هـ٦٦٩ت (
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أبو الخير محمـد بـن عبـد الـرحمن          : الضوء الالمع ألهل القرن التاسع     �
 .ت.، دار مكتبة الحياة، بيروت، د)هـ٩٠٢ت (السخاوي 

  الوهاب بن تقـي الـدين الـسبكي        تاج الدين عبد    : طبقات الشافعية الكبرى   �
عبد الفتـاح محمـد   . محمود محمد الطناجي، ود. د: ، تحقيق )هـ٧٧١ت  (

 .هـ١٤١٣، ٢الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
، )هـ٢٣٢ت  (أبو عبد اهللا محمد بن سالم الجمحي        : طبقات فحول الشعراء   �

 .ت.محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، د: تحقيق
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بـابن         : قهاء الشافعية طبقات الف  �

محيي الدين علـي نجيـب، دار البـشائر         : ، تحقيق )هـ٦٤٣ت  (الصالح  
 .م١٩٩٢، ١اإلسالمية، بيروت، ط

  محمد بن علي بـن أحمـد الـداودي المـالكي           : طبقات المفسرين للداودي   �
 .ت.، دار الكتب العلمية، بيروت، د)هـ٩٤٥ت (
  أبو بكر محمد بن الحسن الزبيـدي اإلشـبيلي         : حويين واللغويين طبقات الن  �

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القـاهرة،        : ، تحقيق )هـ٣٧٩ت  (
 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٢، ٢ط

: ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحـدثين            �
ـ ١٤١٩،  ١عبد الفتاح حسن علي البجة، دار الفكـر، عمـان، ط          . د -هـ

 .م١٩٩٨
، )هـ٧٤٨ت  (أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الذهبي        : العبر في خبر من غبر     �

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتـب العلميـة،            : تحقيق
 .ت.بيروت، د

يوهان فك، ترجمه وقدم له     : العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب      �
 عبد التـواب، مكتبـة الخـانجي،        رمضان. د: وعلق عليه وصنع فهارسه   

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠القاهرة، 
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، )هـ٣٢٨ت  (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي          : العقد الفريد  �
 .هـ١٤٠٤، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  أبو الحسن محمـد بـن عبـد اهللا المعـروف بـابن الـوراق               : علل النحو  �
، ١بـة الريـاض، ط    محمود جاسم محمد الدرويش، مكت    . ، د )هـ٣٨١ت  (

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠
، ١مناف مهدي محمد، عالم الكتب، بيـروت، ط       . د: علم األصوات اللغوية   �

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩
أبو جعفر أحمد بن محمد المرادي المصري المعروف بـابن          : عمدة الكتاب  �

بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حـزم،        : ، تحقيق )هـ٣٣٨ت  (النحاس  
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١ط

  عالء الـدين علـي بـن محمـد القوشـجي           : لزواهر في الصرف  عنقود ا  �
أحمد عفيفي، دار الكتب المـصرية، القـاهرة،        . د: ، تحقيق )هـ٨٧٩ت  (
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ط

  أبو طاهر إسماعيل بـن خلـف السرقـسطي         : العنوان في القراءات السبع    �
خليل العطية، عـالم الكتـب،      . زهير زاهد، ود  . د: ، تحقيق )هـ٤٥٥ت  (

 .هـ١٤٠٥ بيروت،
: ، تحقيـق  )هـ١٧٥ت  (أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي        : العين �

 .ت.إبراهيم أنيس، دار ومكتبة الهالل، د. مهدي المخزومي، ود. د
أبو العباس ابن أبي أصيبعة، أحمـد بـن         : عيون األنباء في طبقات األطباء     �

الحياة، نزار رضا، دار مكتبة     . د: ، تحقيق )هـ٦٦٨ت  (القاسم الخزرجي   
 .ت.بيروت، د

أبو العالء الحسن بـن     : غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار       �
أشرف محمد فؤاد طلعت،    . د: ، تحقيق )هـ٥٦٩ت  (أحمد الهمذاني العطار    

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١طالجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، 
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 محمد بن عبد الـرحمن      أبو الخير : الغاية في شرح الهداية في علم الرواية       �
أبو عائش عبد المـنعم إبـراهيم، مكتبـة    : ، تحقيق )هـ٩٠٢ت  (السخاوي  

 .م٢٠٠١، ١أوالد الشيخ للتراث، ط
  أبو الخير محمـد بـن محمـد الجـزري          : غاية النهاية في طبقات القراء     �

 .ت.، مكتبة ابن تيمية، د)هـ٨٣٣ت (
ـ ، تحق )هـ٢٢٤ت  (أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي       : غريب الحديث  � : قي

محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد، الـدكن،            . د
 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، ١ط

ـ ٢٢٤ت  (أبو عبيد القاسم بن سـالم البغـدادي         : الغريب المصنف  � ، )هـ
، ٢محمد المختار العبيدي، دار مـصر للطباعـة، القـاهرة، ط          . د: قتحقي

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦
أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخـشري       : واألثرالفائق في غريب الحديث      �

علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبـراهيم،        : ، تحقيق )هـ٥٣٨ت  (
 .ت.، د٢دار المعرفة، بيروت، ط

أبو عبد اهللا محمد بن عمر الحضرمي المعروف        : فتح األقفال وحل اإلشكال    �
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، المكتبة العصرية، صيدا، )هـ٩٣٠ت (ببحرق 

أبو الفضل أحمد بن علي بـن حجـر         : الباري شرح صحيح البخاري   فتح   �
محمـد فـؤاد عبـد      : ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه    )هـ٨٥٢ت  (العسقالني  

محب الدين الخطيـب،    : الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه      
 .هـ١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، 

 بن عبد الرحمن    أبو الخير محمد  : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي      �
علي حسين علي، مكتبة الـسنة، مـصر،   : ، تحقيق )هـ٩٠٢ت  (السخاوي  

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤، ١ط
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أبو محمد الحسن بن أحمـد األعرابـي الملقـب باألسـود            : فرحة األديب  �
محمـد علـي سـلطاني، دار       . د: ، تحقيـق  )هـ٤٣٠ت نحو   (الغندجاني  
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١النبراس، 

   يحيـى بـن عبـد المعطـي المغربـي           أبو الحـسين  : الفصول الخمسون  �
محمود محمد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي       : ، تحقيق )هـ٦٢٨ت  (

 .ت.وشركاه، د
  أبو سعيد خليل بـن كيكلـدي العالئـي         : الفصول المفيدة في الواو المزيدة     �

، ١حسن موسى الشاعر، دار البـشير، عمـان، ط        : ، تحقيق )هـ٧٦١ت  (
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

   أبو عبد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني                :فضائل الصحابة  �
وصي اهللا محمد عبـاس، مؤسـسة الرسـالة،         . د: ، تحقيق )هـ٢٤١ت  (

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١بيروت، ط
أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق البغدادي المعـروف بـابن           : الفهرست �

، ٢إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط     : ، تحقيق )هـ٤٣٨ت  (النديم  
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

إبراهيم بن حسام الدين الكرميـاني      : ميلةجالفوائد الجليلة في شرح الفرائد ال      �
ـ ١٠١٦ت  (المعروف بسيد شريفي     ، ٣، عـالم الكتـب، بيـروت، ط       )هـ

 .، طبع مع مجموعة الشافية، الجزء الثاني١٩٨٤-هـ١٤٠٤
  صالح الـدين محمـد بـن شـاكر بـن أحمـد الكتبـي               : فوات الوفيات  �

، الجـزء  ١إحسان عباس، دار صادر، بيـروت، ط    : ، تحقيق )هـ٧٦٤ت  (
 .م١٩٧٤م، والجزء الثاني والثالث والرابع، ١٩٧٣األول، 

�     الفواكه الجنية على متممة الجرأبو محمد عبد اهللا بن أحمد الفـاكهي        : ةومي
عماد علوان حسين، دار الفكـر، عمـان،        : ، تحقيق )هـ٩٧٢ت  (الشافعي  

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١ط
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، ١مهـدي المخزومـي، بيـروت، ط      . د: عربي، نقد وتوجيـه   في النحو ال   �
 .م١٩٦٤

، )هـ٨١٧ت  (أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي       : القاموس المحيط  �
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشـراف محمـد نعـيم            : تحقيق

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٨العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ـ ٦٤٦ت (مر المعروف بابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن ع    : الكافية � ، )هـ

ـ ١٤٠٧،  ١طارق نجم عبـد اهللا، دار الوفـاء، جـدة، ط          . د: تحقيق -هـ
 .م١٩٨٦

أبو عبد اهللا محمد بن شريح الرعيني األندلـسي     : الكافي في القراءات السبع    �
أحمد محمود عبد الـسميع، دار الكتـب العلميـة،          : ، تحقيق )هـ٤٧٦ت  (

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١بيروت، ط
ـ ٢٨٥ت (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : مل في اللغة واألدب الكا � ، )هـ

، ٣محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ط            : تحقيق
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

أبو المحاسن علي بـن سـليمان المعـروف بـاألخفش           : كتاب االختيارين  �
 فخر الدين قباوة، مؤسـسة الرسـالة،      . د: ، تحقيق )هـ٣١٥ت  (األصغر  

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ٢بيروت، ط
  أبو بكر محمد بن عمر األندلسي المعروف بـابن القوطيـة           : كتاب األفعال  �

إبراهيم شمس الـدين، دار   : ، قدم له وضبطه ووضع حواشيه     )هـ٣٦٧ت  (
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

ـ ٢٨٢ت  (أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري       : كتاب النبات  � : ، تحقيـق  )هـ
 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤يسبادن للنشر، فنهارد لفين، دار فرانزشتاينر ببر

، )هـ٣٧٩ت  (أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي اإلشبيلي        : كتاب الواضح  �
 .م٢٠١١، ١عبد الكريم خليفة، دار جليس الزمان، عمان، ط. د: تحقيق
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، المطبعة الكبرى األميرية ببـوالق،   )هـ١٨٠ت  (أبو بشر سيبويه    : الكتاب �
 .هـ١٣١٦، ١، طالقاهرة

عبد السالم محمد هارون،    : ، تحقيق )هـ١٨٠ت  (أبو بشر سيبويه    : الكتاب �
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، علـق عليـه ووضـع حواشـيه         )هـ١٨٠ت  (أبو بشر سيبويه    : الكتاب �
 .م٢٠٠٩، ٢إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. د: وفهارسه

ـ ١٨٠ت ( عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه       أبو بشر : الكتاب � ، )هـ
هرتويغ درنبـرغ، طبـع ببـاريس، بـالمطبع العـامي           : اعتنى بتصحيحه 

 .م١٨٨١األشرف، 
  محمد بـن علـي التهـانوي الحنفـي         : كشاف اصطالحات الفنون والعلوم    �

علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت،       . د: ، تحقيق )هـ١١٥٨ت  (
 .م١٩٩٦، ١ط

أبو القاسـم   : في وجوه التأويل    التنزيل وعيون األقاويل   ف عن حقائق  الكشا �
، دار الكتاب العربي، بيـروت،      )هـ٥٣٨ت  (محمود بن عمر الزمخشري     

 .هـ١٤٠٧، ٣ط
  نور الدين علي بن أبـي بكـر الهيثمـي          : كشف األستار عن زوائد البزار     �

 حبيب الرحمن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت،     : ، تحقيق )هـ٨٠٧ت  (
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١ط

أبو الفداء إسماعيل بـن محمـد العجلـوني         : كشف الخفاء ومزيل اإللباس    �
عبد الحميد بن أحمد هنـداوي، المكتبـة        : ، تحقيق )هـ١١٦٢ت  (الدمشقي  

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١العصرية، ط
مصطفى بن عبـد اهللا المـشهور   : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   �

 .م١٩٤١، مكتبة المثنى، بغداد، )هـ١٠٦٧ت (» حاجي خليفة«بـ
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�    أبو محمد عبد اهللا بن     : رات ملحة اإلعراب للحريري   كشف النقاب عن مخد
عبد المقصود محمد عبـد     . د: ، تحقيق )هـ٩٧٢ت  (أحمد الفاكهي الشافعي    

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، ١المقصود، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
أبو محمد مكي بن أبي     : جهاالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحج       �

محيي الدين رمـضان، مؤسـسة      . د: ، تحقيق )هـ٤٣٧ت  (طالب القيسي   
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٥الرسالة، ط

ـ ٨١٩ت  (محمد بن عبد اهللا بن محمود       : الكفاية في النحو   � ـ ، تحق )هـ : قي
، ١إسحاق محمد يحيى جاد اهللا الجعبـري، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط              

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥
عدنان : ، تحقيق )هـ١٠٩٤ت  (البقاء أيوب بن موسى الكفوي      أبو  : الكليات �

 .ت.درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د
محمد بن أحمد بن عبـد البـاري        : جروميةآلالكواكب الدرية على متممة ا     �

، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت،       )من أعيان القرن الثالث عشر    (األهدل  
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط

أبو عبد اهللا محمـد بـن بهـادر         : نثورة في األحاديث المشهورة    الم ئالآلل �
مصطفى عبد القادر عطـا، دار الكتـب        : ، تحقيق )هـ٧٩٤ت  (الزركشي  

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط
ـ ٣٣٧ت  (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسـحاق الزجـاجي          : الالمات � ، )هـ

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط: تحقيق
  أبو البقاء عبد اهللا بن الحـسين العكبـري         : اللباب في علل البناء واإلعراب     �

، ١محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة، ط       : ، تحقيق )هـ٦١٦ت  (
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

أبو الفضل محمد بن مكرم المعروف بابن منظور اإلفريقـي          : لسان العرب  �
 .ـه١٤١٤، ٣، دار صادر، بيروت، ط)هـ٧١١ت (
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  أبو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني               : لسان الميزان  �
، ١عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسـالمية، ط        : ، تحقيق )هـ٨٥٢ت  (

 .م٢٠٠٢
أبو العباس أحمد بن محمد القـسطالني       : لطائف اإلشارات لفنون القراءات    �

عامر السيد عثمان، وعبد الصبور شـاهين، لجنـة         : ، تحقيق )هـ٩٢٣ت  (
 .هـ١٣٩٢ياء التراث اإلسالمي، القاهرة، إح

ـ ٥٧٧ت  (أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنبـاري         : لمع األدلة  � ، )هـ
 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٧سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية، : تحقيق

ـ ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي         : اللمع في العربية   � ، )هـ
 .م١٩٨٨، عمان، سميح أبو مغلي، دار مجدالوي. د: تحقيق

  أبو عبـد اهللا الحـسين بـن أحمـد بـن خالويـه              : ليس في كالم العرب    �
، ٢أحمد عبد الغفور عطـار، مكـة المكرمـة، ط         : ، تحقيق )هـ٣٧٠ت  (

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩
  أبو سعيد الحسن بـن عبـد اهللا الـسيرافي          : ما ذكره الكوفيون من اإلدغام     �

، ١العربي، جـدة، ط   صبيح التميمي، دار البيان     . د: ، تحقيق )هـ٣٦٨ت  (
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

ـ ١٤٢٠ت  (مناع بن خليل القطان     : مباحث في علوم القرآن    � ، مكتبـة   )هـ
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ٣المعارف، ط

  أبو بكر أحمد بـن الحـسين بـن مهـران           : المبسوط في القراءات العشر    �
سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية، دمـشق،        : ، تحقيق )هـ٣٨١ت  (

 .م١٩٨١
عبـد اللطيـف بـن محمـد        . د:  ابن مالك، ضبطها وعلق عليها     متن ألفية  �

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١الخطيب، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط
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المنسوب إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابـت        : متن المقصود في فن الصرف     �
عبد العزيز بن سالم الـسامرائي، مطبعـة        : ، تحقيق )هـ١٥٠ت  (الكوفي  

 .ت.العاني، بغداد، د
أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف       : داب في معجم األلقاب   مجمع اآل  �

محمـد الكـاظم، مؤسـسة      : ، تحقيق )هـ٧٢٣ت  (بابن الفوطي الشيباني    
الطباعة والنشر، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، مجمع إحيـاء الثقافـة           

 .هـ١٤١٦، ١اإلسالمية، قم، ط
: ، تحقيـق  )هـ٥١٨ت   (أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني     : مجمع األمثال  �

 .ت.محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، د
  أبو الحسن علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي            : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    �

حسام الدين القدسـي، مكتبـة القدسـي، القـاهرة،       : ، تحقيق )هـ٨٠٧ت  (
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

 أخرجهـا   :١٩٨٤-١٩٣٤مجموعة القرارات العلمية في خمـسين عامـا          �
محمد شوقي أمين، وإبراهيم الترزي، الهيئـة العامـة لـشؤون           : وراجعها

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤المطابع األميرية، القاهرة، 
أبو محمد عبد اهللا بـن أحمـد الفـاكهي          : مجيب الندا في شرح قطر الندى      �

مؤمن عمر محمـد البـرارين، الـدار        . د: ، تحقيق )هـ٩٧٢ت  (الشافعي  
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١طالعثمانية للنشر، عمان، 

  الـسري بـن أحمـد الرفـاء        : المحب والمحبوب والمشموم والمـشروب     �
مصباح غالونجي، مجمع اللغة العربيـة، دمـشق،        : ، تحقيق )هـ٣٦٢ت  (

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧
  أبـو الفـتح    : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليـضاح عنهـا          �

ـ  : ، تحقيق )هـ٣٩٢ت  (عثمان بن جني الموصلي        دي ناصـف،   علي النج
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عبد الفتاح إسماعيل شـلبي، وزارة األوقـاف،        . عبد الحليم النجار، ود   . ود
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥المجلس األعلى للشؤون الدينية، القاهرة، 

  أبو الحـسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده             : المحكم والمحيط األعظم   �
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيـروت،        : ، تحقيق )هـ٤٥٨ت  (
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط

أبو القاسم إسماعيل بـن عبـاد الطالقـاني، المـشهور           : المحيط في اللغة   �
محمـد عثمـان، دار الكتـب       : ، تحقيـق  )هـ٣٨٥ت  (بالصاحب بن عباد    
 .م٢٠١٠، ١العلمية، بيروت، ط

أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد      :  من كتاب البديع   القراءاتمختصر في شواذ     �
برجـشتراسر، دار الهجـرة،   .  ج:، عني بنـشره   )هـ٣٧٠ت  (بن خالويه   

 .م١٩٣٤مصر، 
: ، تحقيـق  )هـ٤٥٨ت  (أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده        : المخصص �

ـ ١٤١٧، ١خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط       -هـ
 .م١٩٩٦

 .م١٩٧٢، ٢شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط. د: المدارس النحوية �
رمضان عبـد التـواب،     . د: ج البحث اللغوي  المدخل إلى علم اللغة ومناه     �

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ٣مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
مهـدي المخزومـي،    . د: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو       �

 .م١٩٥٨-هـ١٣٧٧، ٢مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط
ـ ٢٥٥ت  (أبو حاتم سهل بن محمـد السجـستاني         : المذكر والمؤنث  �  ،)هـ

حاتم صالح الضامن، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر،         . د: تحقيق
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١دمشق، ط

: ، تحقيق )هـ٢٨٥ت  (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد       : المذكر والمؤنث  �
 .م١٩٧٠رمضان عبد التواب، وصالح الدين الهادي، دار الكتب، . د
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أبـو  : بر من حوادث الزمـان مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعت       �
خليـل  : ، وضـع حواشـيه    )هـ٧٦٨ت  (محمد عبد اهللا بن أسعد اليافعي       

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ـ ٣٥١ت  (أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي        : مراتب النحويين  � ، )هـ

ـ         : تحقيق اهرة، محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، الق
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥

أبو القاسم عبد الرحمن بن     : المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز       �
طيار آلتي قـوالج،    : ، تحقيق )هـ٦٦٥ت  (إسماعيل المعروف بأبي شامة     

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥دار صادر، بيروت، 
جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر         : المزهر في علوم اللغة وأنواعها     �

فؤاد علي منصور، دار الكتب العلميـة،       : ، تحقيق )هـ٩١١ ت(السيوطي  
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١بيروت، ط

أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عقيـل          : المساعد على تسهيل الفوائد    �
محمد كامل بركات، نشر مركز البحث العلمـي        . د: ، تحقيق )هـ٧٦٩ت  (

 .م١٩٨٠-ـه١٤٠٠وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز، 
ـ ٣٧٧ت  (أبو علي الحسن بن أحمـد الفارسـي         : المسائل الحلبيات  � ، )هـ

، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ودار المنارة، بيـروت، ط         . د: تحقيق
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

  أبـو البقـاء عبـد اهللا بـن الحـسين العكبـري             : مسائل خالفية في النحو    �
لعربي، بيـروت،  محمد خير الحلواني، دار الشرق ا  : ، تحقيق )هـ٦١٦ت  (
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ط

ـ ٣٧٧ت  (أبو علي الحسن بن أحمد الفارسـي        : المسائل الشيرازيات  � ، )هـ
، ١حسن بن محمود هنداوي، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيـع، ط         . د: تحقيق
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
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ـ ٣٧٧ت  (أبو علي الحسن بن أحمد الفارسـي        : المسائل العضديات  � ، )هـ
-هـ١٤٠٦،  ١ي، عالم الكتب، بيروت، ط    علي جابر المنصور  . د: تحقيق
 .م١٩٨٦

أبو علي الحسن بن أحمد الفارسـي       : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات    �
صالح الدين السنكاوي، مطبعة العاني، بغـداد،       . د: ، تحقيق )هـ٣٧٧ت  (
 .ت.د

ـ ٣٧٧ت  (أبو علي الحسن بن أحمـد الفارسـي         : المسائل المنثورة  � ، )هـ
ـ ١٤٢٤،  ١كريم النجار، دار عمار، عمان، ط     رشيد عبد ال  . د: تحقيق -هـ
 .م٢٠٠٤

  أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن محمـد اإلصـطخري            : المسالك والممالـك   �
 .م٢٠٠٤، دار صادر، بيروت، )هـ٣٤٦ت (
أبو عبـد اهللا الحـاكم محمـد بـن عبـد اهللا             : المستدرك على الصحيحين   �

 مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب      : ، تحقيق )هـ٤٠٥ت  (النيسابوري  
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط

  أبو القاسم محمود بـن عمـر الزمخـشري         : المستقصى في أمثال العرب    �
 .م١٩٨٧، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٥٣٨ت (
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الـشيباني          : مسند اإلمام أحمد بن حنبل     �

وآخرون، مؤسسة  شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد     : ، تحقيق )هـ٢٤١ت  (
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١الرسالة، ط

ـ ٣٦٠ت  (أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطبرانـي         : مسند الشاميين  � ، )هـ
، ١حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت، ط           : تحقيق
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٥
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  أبـو بكـر عبـد اهللا بـن أبـي داود سـليمان السجـستاني                : المصاحف �
، ١الفاروق الحديثة، القاهرة، ط   دار  ن عبده،   محمد ب : ، تحقيق )هـ٣١٦ت  (

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
عبد اهللا محمد الحبشي، المكتبـة      : مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن      �

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨العصرية، صيدا، 
أبو العباس أحمـد بـن محمـد        : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      �

 .ت. د، المكتبة العلمية، بيروت،)هـ٧٧٠ت (الفيومي 
، )هـ٢١١ت  (أبو بكر عبد الرزاق بن همام اليماني        : مصنف عبد الرزاق   �

، ٢حبيب الرحمن األعظمـي، المكتـب اإلسـالمي، بيـروت، ط          : تحقيق
 .هـ١٤٠٣

  أبـو بكـر عبـد اهللا بـن أبـي شـيبة             : المصنف في األحاديث واآلثـار     �
، ١كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط      : ، تحقيق )هـ٢٣٥ت  (

 .ـه١٤٠٩
مؤلفه مجهول، المطبعة الميمنية،    : المطلوب بشرح المقصود في التصريف     �

 .هـ١٣١٠مصر، 
  أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري الزجـاج            : معاني القرآن وإعرابه   �

، ١عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط       : ، تحقيق )هـ٣١١ت  (
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

  روف بـاألخفش األوسـط     أبو الحسن سعيد بن مسعدة المع     : معاني القرآن  �
إبراهيم شمس  : ، قدم له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه       )هـ٢١٥ت  (

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ـ ٢٠٧ت  (أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء       : معاني القرآن  � : ، تحقيـق  )هـ

ي، أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الـشلب          
 .ت.، د١دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط
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  الملك المظفر يوسف بـن عمـر التركمـاني         : المعتمد في األدوية المفردة    �
محمود عمـر الـدمياطي، دار الكتـب        : ، ضبطه وصححه  )هـ٦٩٤ت  (

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط
عـادل  : معجم أعالم الجزائر من صدر اإلسالم حتى العـصر الحاضـر           �

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢ويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، طن
ـ ٦٢٦ت  (أبو عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا الحمـوي           : معجم األدباء  � ، )هـ

ـ ١٤١٤،  ١إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط      : تحقيق -هـ
 .م١٩٩٣

، دار  )هـ٦٢٦٩ت  (أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحموي         : معجم البلدان  �
 .م١٩٩٥، ٢روت، طصادر، بي

ـ ٣٨٤ت  (أبو عبيد اهللا محمد بن عمران المرزباني        : معجم الشعراء  � ، )هـ
، ٢كرنكـو، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط         . ف. د: تصحيح وتعليق 

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢
ـ ٧٤٨ت (أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الـذهبي     : معجم الشيوخ الكبير   � ، )هـ

، الطائف، المملكة العربيـة     محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق    . د: تحقيق
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١السعودية، ط

ـ ٣٦٠ت  (أبو القاسم سليمان بن أحمـد الطبرانـي         : المعجم الصغير  � ، )هـ
، ١محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط        : تحقيق
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

، ١عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الـدين، دمـشق، ط         . د: معجم القراءات  �
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

: ، تحقيق )هـ٣٦٠ت  (أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني       : المعجم الكبير  �
 . ت.، د٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
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ـ ١٤٠٨ت  (عمر بن رضا كحالة     : معجم المؤلفين  � ، مكتبـة المثنـى،     )هـ
 .ت.بيروت، ودار إحياء التراث، بيروت، د

محمد سـمير نجيـب اللبـدي،       . د: لنحوية والصرفية معجم المصطلحات ا   �
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ودار الفرقان، عمان، ط

أبو منصور موهوب بن    : المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم       �
أحمد محمـد شـاكر، مطبعـة دار        : ، تحقيق )هـ٥٤٠ت  (أحمد الجواليقي   

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩، ٢الكتب، ط
  أبو عبد اهللا محمـد بـن إسـحاق بـن منـده العبـدي               : صحابةمعرفة ال  �

عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة اإلمارات      . د: ، تحقيق )هـ٣٩٥ت  (
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١العربية المتحدة، ط

ـ ٤٣٠ت  (أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا األصـبهاني         : معرفة الصحابة  � ، )هـ
ـ          : تحقيق ، ١اض، ط عادل بن يوسف العزازي، دار الـوطن للنـشر، الري
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد       : معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار      �
 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١، دار الكتب العلمية، ط)هـ٧٤٨ت (الذهبي 

أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بـن هـشام        : مغني اللبيب عن كتب األعاريب     �
حسن حمـد،   : ، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه     )هـ٧٦١ت  (األنصاري  

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
أبو عبد اهللا محمد بن عمر الملقب بفخـر         : »رالتفسير الكبي «مفاتيح الغيب    �

، ٣، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ط        )هـ٦٠٦ت  (الدين الرازي   
 .هـ١٤٢٠

ـ ٦٢٦ت  (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكـر الـسكاكي          : مفتاح العلوم  � ، )هـ
نعـيم زرزور، دار الكتـب العلميـة،        : ب هوامشه وعلق عليه   ضبطه وكت 
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢بيروت، ط
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  أبو بكر عبد القاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني      : المفتاح في الصرف   �
علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،        . د: ، تحقيق )هـ٤٧١ت  (
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١ط

ـ      : المفصل في علم العربية    �   ن عمـر الزمخـشري     أبو القاسـم محمـود ب
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، المكتبة العصرية، صيدا، )هـ٥٣٨ت (
أحمـد  : ، تحقيق )هـ١٦٨ت نحو   (المفضل بن محمد الضبي     : المفضليات �

، ٦محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون، دار المعـارف، القـاهرة، ط           
 .ت.د

أبـو  : المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلـسنة           �
محمد عثمان  : ، تحقيق )هـ٩٠٢ت  (لخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي       ا

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى      : المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية      �

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، معهد      . د: ، تحقيق )هـ٧٩٠ت  (الشاطبي  
ة وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمـة،          البحوث العلمي 

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١ط
، راجعـه وعلـق     )هـ٣٩٥ت  (أبو الحسين أحمد بن فارس      : مقاييس اللغة  �

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩أنس محمد الشامي، دار الحديث، القاهرة، : عليه
 أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجـاني        : المقتصد في شرح التكملة    �

أحمد بن عبد اهللا بن إبراهيم الدرويش، طبع بجامعة         : ، تحقيق )هـ٤٧١ت  (
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث العلمي، المملكـة العربيـة            

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١السعودية، ط
محمـد  : ، تحقيق )هـ٢٨٥ت  (أبو العباس محمد بن يزيد المبرد       : المقتضب �

 .ت.يروت، ديمة، عالم الكتب، بضعبد الخالق ع
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  عبـد الحـق بـن سـيف الـدين الـدهلوي            : مقدمة في أصول الحـديث     �
سلمان الحسيني الندوي، دار البشائر اإلسـالمية،       : ، تحقيق )هـ١٠٥٢ت  (

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢بيروت، ط
  أبو الحسن علي بن مؤمن اإلشبيلي المعـروف بـابن عـصفور            : المقرب �

عبـد اهللا الجبـوري،     أحمد عبد الستار الجواري، و    : ، تحقيق )هـ٦٦٩ت  (
 .م١٩٨٦مطبعة العاني، بغداد، 

ـ ٢٠٧ت  (أبو زكريا يحيى بن زيـاد الفـراء         : المقصور والممدود  � ، )هـ
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢ماجد الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحقيق

ـ ٣٢٥ت (أبو الطيب محمد بن أحمـد الوشـاء         : المقصور والممدود  � ، )هـ
 .م١٩٧٩ة الخانجي، القاهرة، رمضان عبد التواب، مكتب. د: تحقيق

ـ ٣٣٢ت  (أبو العباس أحمد بن محمد بـن والد         : المقصور والممدود  � ، )هـ
 .م١٩٠٠بولس برونله، مطبعة ليدن، : تحقيق

ـ ٣٢٣ت  (أبو عبد اهللا إبراهيم بن محمد نفطويه        : المقصور والممدود  � ، )هـ
 .م١٩٨٠حسن شاذلي فرهود، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، . د: تحقيق

ـ ٣٥٦ت  (أبو علي إسماعيل بن القاسم القـالي        : المقصور والممدود  � ، )هـ
، ١أحمد عبد المجيد هريـدي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط           . د: تحقيق
 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

ـ ٢٤٤ت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت  : المقصور والممدود  � ، )هـ
ـ ١٤٠٥،  ١محمد محمد سعيد، مطبعة األمانة، مـصر، ط       . د: تحقيق -ـه
 .م١٩٨٥

محمد بن محمـد    : الملحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع         �
 .ت.، دار المعرفة، بيروت، د)هـ١٣٨١ت (اليمني 
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أبو الحسن علي بن مؤمن اإلشبيلي المعروف بـابن         : الممتع في التصريف   �
فخر الدين قباوة، الدار العربية للكتاب،      . د: ، تحقيق )هـ٦٦٩ت  (عصفور  
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ٥، ليبيا، ططرابلس

، ٨إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ط      . د: من أسرار اللغة   �
 .م٢٠٠٣

  أبو يحيى زكريا بن محمـد األنـصاري        : المناهج الكافية في شرح الشافية     �
، أسفل شرح   ١٩٨٤-هـ١٤٠٤،  ٣، عالم الكتب، بيروت، ط    )هـ٩٢٦ت  (

 .الشافية لنقره كار
لطف اهللا بـن محمـد الغيـاث        : ية إلى كشف معاني الشافية    المناهل الصاف  �

عبـد الـرحمن    . د: ، تحقيق )هـ١٠٣٥ت  (الحجاجي المعروف بالظفيري    
 .م١٩٨٤محمد شاهين، مطبعة التقدم، القاهرة، 

  الشيخ محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني         : مناهل العرفان في علوم القرآن     �
 .ت.، د٣ ط، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،)هـ١٣٦٧ت (
أبو الحسن علي بـن الحـسن الهنـائي         : المنتخب من غريب كالم العرب     �

محمد بن أحمـد العمـري،      : ، تحقيق )هـ٣١٠ت  (المعروف بكراع النمل    
، ١نشر مركز إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمـة، ط           

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
رو عثمان بـن    أبو عم : منتهى األصول واألمل في علمي األصول والجدل       �

، دار الكتب العلمية، بيـروت،      )هـ٦٤٦ت  (عمر المعروف بابن الحاجب     
 .م١٩٨٥، ١ط

  أبو الخير محمـد بـن محمـد الجـزري          : منجد المقرئين ومرشد الطالبين    �
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٨٣٣ت (
 محمد  :، تحقيق )هـ٣٩٢ت  (أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي       : المنصف �

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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علي جواد الطـاهر، دار ابـن األثيـر، جامعـة           . د: منهج البحث األدبي   �
 .م١٩٧٠، ٢الموصل، ط

أبو المحاسن يوسـف بـن تغـري        : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي     �
المصرية العامة  محمد محمد أمين، الهيئة     . د: ، تحقيق )هـ٨٧٤ت  (بردي  

 .ت.للكتاب، د
أبو عبيد اهللا محمد بـن عمـران        : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء      �

، جمعية نشر الكتب العربية، بالقـاهرة، المطبعـة   )هـ٣٨٤ت (المرزباني  
 .هـ١٣٤٣السلفية، 

خديجـة الحـديثي، دار   . د: موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الـشريف    �
 .م١٩٨١الرشيد للنشر، بغداد، 

  أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد الـذهبي           : ميزان االعتدال في نقد الرجال     �
، ١، علـي محمـد البجـاوي، دار المعرفـة، بيـروت، ط            )هـ٧٤٨ت  (

 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٢
أبو المحاسن يوسف بن تغـري      : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      �

، مـصر،   ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب      )هـ٨٧٤ت  (بردي  
 .ت.د

مازن المبارك، المكتبـة    . د: النحو العربي، العلة النحوية نشأتها وتطورها      �
 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥، ١الحديثة، ط

أبو البركات عبـد الـرحمن بـن محمـد          : نزهة األلباء في طبقات األدباء     �
إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار،        : ، تحقيق )هـ٥٧٧ت  (األنباري  

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٣األردن، ط-الزرقاء
عبد الحي بن فخر الدين الحسني      : نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر     �

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١، دار ابن حزم، بيروت، ط)هـ١٣٤١ت (
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  أبو الفضل أحمـد بـن محمـد الميـداني          : نزهة الطرف في علم الصرف     �
لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديـدة،         : ، تحقيق )هـ٥١٨ت  (

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١، ١دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طمنشورات 
أبو محمد عبد اهللا بن يوسف األنـصاري        : نزهة الطرف في علم الصرف     �

عبد المجيد هريدي، مكتبة    . د: ، تحقيق )هـ٧٦١ت  (المعروف بابن هشام    
 .م١٩٩٠الزهراء، القاهرة، 

أبـو الفـضل    : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر          �
عبـد اهللا بـن     : ، تحقيـق  )هـ٨٥٢ت  (مد بن علي بن حجر العسقالني       أح

 .هـ١٤٢٢، ١ضيف اهللا الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، ط
  أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد الجـزري            : النشر في القراءات العشر    �

علي محمد الضباع، المطبعة التجاريـة الكبـرى،        : ، تحقيق )هـ٨٣٣ت  (
 .ت.تصوير دار الكتب العلمية، د

جالل الـدين عبـد     : كت على األلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة      الن �
فاخر جبر مطر،   . د: ، تحقيق )هـ٩١١ت  (الرحمن بن أبي بكر السيوطي      
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أبو الحجاج يوسف بن سليمان الـشنتمري       : النكت في تفسير كتاب سيبويه     �
يحيى مـراد، دار الكتـب العلميـة،        . د: ه، قرأه وضبط نص   )هـ٤٧٦ت  (

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١بيروت، ط
  صالح الدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي          : نكث الهميان في نكت العميان     �

مصطفى عبد القادر عطا، دار     : ، علق عليه ووضع حواشيه    )هـ٧٦٤ت  (
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

لسعادات المبارك بن محمد الجزري     أبو ا : النهاية في غريب الحديث واألثر     �
طاهر أحمد الزاوي، ومحمود    : ، تحقيق )هـ٦٠٦ت  (المعروف بابن األثير    

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
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محيي الدين عبد القادر بـن شـيخ        : النور السافر عن أخبار القرن العاشر      �
 .هـ١٤٠٥، ١، ط، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ١٠٣٨ت (العيدروس 

إسماعيل بـن محمـد     : هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين       �
، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة فـي        )هـ١٣٩٩ت   ( البغدادي الباباني

 .م، وأعادت طبعه باألوفست، دار إحياء التراث، بيروت١٩٥١إستانبول، 
لرحمن بن أبي بكر    جالل الدين عبد ا   : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع      �

عبد الحميد هنداوي، المكتبـة التوفيقيـة،       : ، تحقيق )هـ٩١١ت  (السيوطي  
 .ت.مصر، د

ـ ٧٦٤ت  (صالح الدين خليل بن أيبـك الـصفدي         : الوافي بالوفيات  � ، )هـ
أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التـراث، بيـروت،          : تحقيق
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠

أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكـان        : نوفيات األعيان وأنباء أبناء الزما     �
، ٢،  ١إحسان عباس، دار صادر، بيوت، ج     : ، تحقيق )هـ٦٨١ت  (اإلربلي  

 .م١٩٩٤، ١، ط٧، ج٥م، ج١٩٧١، ١، ط٤م، ج١٩٠٠، ٦، ٣
�brÛbq@ZòîàÜÈÛa@Ýöb�‹Ûa|íŠb�þaë@Z 

أصول النحو في معاني القرآن للفـراء، محمـد عبـد الفتـاح مـصطفى                �
 .م١٩٩٢ كلية العلوم، ،تير، جامعة القاهرةالعمراوي، رسالة ماجس

مهدي بن علي بن    : اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية        �
مهدي آل ملحان القرني، رسالة دكتوراه، جامعة أم القـرى، كليـة اللغـة              

 .هـ١٤٢٠العربية، مكة المكرمة، 
   أبو جعفر أحمد بـن يوسـف الرعينـي   : هر والتقاط الجواهر  ااقتطاف األز  �

رسالة ماجستير، جامعـة أم     عبد اهللا حامد النمري،     : تحقيق،  )هـ٧٧٩ت  (
ـ ١٤٠٢ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة المكرمـة،         ،القرى -هـ
 .م١٩٨٢

بـدر الـدين    أبو عبد اهللا    : بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب        �
ـ ٦٨٦ت   ( الطائي محمد بن محمد بن مالك     حـسن أحمـد    : ، تحقيـق  )هـ
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 كليـة اللغـة العربيـة، مكـة         ،عثمان، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى     ال
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠المكرمة، 

  يوسف بن عبـد الملـك المعـروف بقـره سـنان            : الصافية شرح الشافية   �
تهاني بنت محمد سليم الصفدي، رسالة ماجـستير،        : ، تحقيق )هـ٨٨٥ت  (

ـ ١٤١٣بية،   كلية اللغة العر   ،محمد بن سعود اإلسالمية   اإلمام  جامعة   -هـ
 .م١٩٩٣

شـيماء عبـد    :  نحويـة  –علة االستعمال في كتاب سيبويه، دراسة لغوية         �
 كليـة التربيـة،     ،، جامعة بابـل   »رسالة ماجستير «الزهرة نعمان المالكي،    

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
نياز : ، تحقيق )هـ٩٨٦ت  (محمد بن طاهر الفتني الهندي      : كفاية المفرطين  �

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ر، باكستان، محمد، رسالة دكتوراه، جامعة بشاو
، »أطروحـة دكتـوراه   «مؤمن صبري غنّام،    : منهج الكوفيين في الصرف    �

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، مكة المكرمة، 
�bÈiaŠ@Zpý�a@Z 

مجلة مجمع اللغة    ، محمد الخضر حسين   الشيخ: في اللغة االستشهاد بالحديث    �
، ، القـاهرة  ، الجزء الثالث، المطبعة األميرية ببوالق      بالقاهرة العربية الملكي 

 .م١٩٣٧
مجلة الدراسات اللغوية، تـصدر     : محمد عبد اهللا   :قرأ دراسة داللية نحوية    �

 .م٢٠٠٩عن مركز الملك فيصل، العدد الثاني، المجلد الحادي عشر، 
، مجموعـة القـرارات     ١٩٦٢-١٩٣٢مجمع اللغة العربية في ثالثين عاما        �

 المكتب الدائم لتنـسيق التعريـب       :جلة اللسان العربي، يصدرها   م :العلمية
، العـدد الثالـث،     »المغرب األقصى «التابع لجامعة الدول العربية، الرباط      

 .م١٩٦٥

�  
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ABSTRACT �B� 

ABSTRACT 

orphology is the science that has been in need 

by all those whom love Arabic language and 

interest in. It is the science in which we know 

the root of words and the rules of etymology and who we derive 

words. So the scholars gave this science their attention and write 

many books that collect and explain its problems.    

The researcher wanted to write his dissertation under a 

morphological subject and after some discussions with the 

specialists he decided to write the subject of (The 

Morphological Lesson in Sharh Shafiat Ibn Al-Hajib by Al-

Khidhr Al-Yazdy Died after 720 A.H.). The researcher selected 

this subject because:  

- His truly desire to write under a morphological subject 

to participate in the morphological movement to 

accompaniment the syntactical movement.  

- The researcher found that this explication contained the 

previous explications as: Ibn Al-Hajib, Ibn Al-Nadhum, 

Rukn Al-Deen and Al-Jarbardy. He discussed their 

opinions in a way that show his wide knowledge of 

Morphology.   

The researcher thinks that there is no need for mentioning 

the difficulties and problems that faced him during writing his 

study. This is because the researcher believes that the good 

researcher should be patient, careful and not complaining till he 

reaches his goals.  

M 
 



ABSTRACT �C� 

The nature of this study make the researcher divided his 

dissertation into introduction, preface, three chapters and 

conclusion.  

The preface deals with the influence of «Al-Shafiah» on 

the morphological lesson. The researcher talked about: the 

author's biography, his name, birth, teachers, students, books 

and his death. Then he talked about «Shafiah» itself: subject, 

phraseology, sources and evidences. Then he showed the effect 

of this book on the morphological lesson. 

The first chapter deals with the subject of «Al-Yazdy and 

his method in explaining Al- Shafiah». The chapter contains six 

sections: the first section is about Al-Yazdy biography. The 

second is about his morphological trend. The third is about his 

method in explaining Al- Shafiah. The fourth is about his 

resources in the morphological lesson. The fifth is about his 

unrivaled opinions. The sixth is about his affection and 

effecting. 

The second chapter deals with the subject of «His 

Documentary Evidences». The chapter contains four sections: 

the first is about oral evidences. The second is about analogy. 

The third is about consensus. The fourth is about the 

morphological cause.  

The third chapter deals with the subject of «his objections 

on Ibn Al-Hajib and the explainers». The chapter contains three 

sections. The first is about his objections on Ibn Al-Hajib in 

phraseology and other problems such as: phrasing, definitions, 

judge, derivation and issues related to the morphological 

ordering. The second is about his objections on Rukn Al-Deen. 

The third section is about his objections on Al-Jarbardy. 

 



ABSTRACT �D� 

The conclusions arrived from this study, were: 

- «Al-Shafiah» is the first morphological book which 

contained all the morphological issues with a very 

accurate arrangement. Before that ,these issues were 

scattered through the syntactical books.  

- The phrases of «Al-Shafiah» in many places were 

ambiguity and abstruseness which caused many 

objections.  

- «Al-Shafiah» has a large effect on the morphological 

lesson. 

There are many other conclusions which were written in 

the conclusion.   

Sources: More than 350 books in different fields that 

related to the subject were used in the whole sections of this 

dissertation. 
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