
 

 
 
 
 
 
 

 

 مجلة العلوم العربية  
 مجلة علمية فصلية محكمة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لستون او  السابع  العدد

 هـ1444 ربيع اآلخر 

 

 

 )الجزء األول( 

 

 

www.imamu.edu.sa 

e-mail : arabicjournal@imamu.edu.sa 

http://www.imamu.edu.sa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 هـ 1429/  06/  19بتاريخ  1429/  3563رقم اإليداع :

 1658ــ    4198الرقم الدولي املعياري )ردمد( 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 املشرف العام   

 األستاذ الدكتور / أحمد بن سالم العامري 

 الجامعة  رئيسمعالي 

 

 

 

 نائب املشرف العام  

 عبدهللا بن عبدالعزيز التميمالدكتور /  األستاذ 

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 

 

 

 رئيس التحرير 

 سعود بن عبد العزيز الخنين / الدكتور   األستاذ

 كلية اللغة العربية  - اللغة  اذ في قسم النحو والصرف وفقهاألست

 

 

 

 مدير التحرير 

 الدكتور / عبدالعزيز بن علي الغامدي

  وكيل عمادة البحث العلمي



 

 

 

 أعضاء هيئة التحرير 
 

 إبراهيم بن عبد العزيز أبو حيمد .د.أ  

  ربيةمعهد تعليم اللغة الع  – م اللغة التطبيقيل ع  مسق في  األستاذ

 إبراهيم بن محمد أبا نميأ.د.  

 كلية اللغة العربية  –األستاذ في قسم األدب 

 محمد محمد أبو موس ى أ. د. 

 جامعة األزهر – كلية اللغة العربية – األستاذ في قسم البالغة والنقد

 نوال بنت إبراهيم الحلوة أ.د.  

  اآلدابكلية   – اللغة العربيةاألستاذ في قسم 

 ألميرة نورة بنت عبد الرحمنجامعة ا

 يوسف بن عبد هللا العليوي أ. د.  

 كلية اللغة العربية  –غة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي األستاذ في قسم البال 

 ممدوح إبراهيم محمود  أ.د. 

 عمادة البحث العلمي -الجامعة أمين تحرير مجلة 

 

  
 



 

 
9 

 العربية جملة العلوم  
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخر  لستوناو   السابعالعدد  

 

 

 قواعد النشر 

 
مجلة العلوم العربية مجلة علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعةةة اامةةام  

 وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية :    ، محمد بن سعود ااسالمية 

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أولا 

 ة، وسالمة االتجاه .ة والمنهجيجدة العلميأن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -1

 أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2

 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسالمة اللغوية . -4

 أال يكون قد سبق نشره . -5

 محةةث نهسةةه، أأال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أكان ذلك للبا -6

 لغيره . 

ا : يشترط عند تقديم البحث :  ثانيا

مشةةهوعاً بسةةيرته الةاتيةصمختصةةرةا وًقةةراراً  ،أن يقةةدم الباحةةث ًلبةةاً بنشةةره -1

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الهكريةةة للبحةةث كةةامالً، والتزامةةاً بعةةدم 

 نشر البحث  ًال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ا .A  4ا صهحة مقاس ص50ص في حدود  البحث أن يكون  -2

ا 14ص حجةةم، والهوامش Traditional Arabicا 17المتن ص  حجمأن يكون  -3

 ا .اً وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر ص مهرد

  ًلةةةةةةى منصةةةةةةة المجةةةةةةالت االكترونيةةةةةةة يرسةةةةةةل الباحةةةةةةث بح ةةةةةةه   -4

العربيةةة واانجليزيةةة،  بةةاللغتين مع ملخةة   ا  https://imamjournals.orgص 

 . ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة 

https://imamjournals.org/
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ا: التوثيق :  ثالثا

 توضع هوامش كل صهحة أسهلها على حدة .  -1

 ت بت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2

 توضع نماذج من صور الكتاب المخطوً المحقق في مكانها المناسب .  - 3

 بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة   - 4

ا  : عند ورود أسماء األعالم في مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري    رابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى .

ا  حةةرو  : عند ورود األعالم األجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة فبنهةةا تكتةةب ب  خامسا

عربية وتوضع بين قوسين بحرو  التينية، مةةع االكتهةةاء بةةةكر االسةةم كةةامالً 

 عند وروده ألول مرة .

ا   تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل. :   سادسا

ا   ال تعاد البحوث ًلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر . :  سابعا

 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربية ع المراسالت باسم جمي

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ص فاكس ا   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 -   دراسة مقارنة للمأثور منها   -   إسماعيل القاضي من كتاب سيبويه نسخة  

 

 د. عبد المجيد بن صالح الجار هللا

 اللغة العربية كلية –النحو والصرف وفقه اللغة  قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1443/ 3/ 27تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 2/ 6تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

القاضي من كتاب   املأثور من نسخة إمساعيل بن إسحاق  يتناول ابلدراسة  البحث  هذا 
سيبويه، وبلغ عدد املواضع اليت وقفت عليها يف فروق نسخة القاضي عشرين موضعاً يف مواضع  

 متفرقة من الكتاب. 
واتصاله بكتاب سيبويه  بدأت هذا البحث بتمهيد عرضت فيه لرتمجة إمساعيل القاضي،  

إبجياز، مث تال ذلك املبحث األول يف دراسة نسخة إمساعيل القاضي وأصلها، وعلى من قرئت  
 عليه، وطرق وصوهلا إلينا، وما تضمنته من فروق عن نسخ الكتاب األخرى. 

مث كان املبحث الثاين يف دراسة ما مجعته من فروق نسخة القاضي، وموازنة تلك الفروق  
فت عليه من نسخ أخرى للكتاب وطبعيت بوالق وهارون، وبيان األثر والراجح ما  مع ما وق 

أمكنين ذلك، وقد جعلته يف أربعة مطالب؛ أوهلا االختالف يف العبارة، والثاين االختالف يف  
 املثال، والثالث االختالف يف رواية البيت، والرابع االختالف يف األبنية وأمثلتها. 

 أودعت فيها أبرز ما وقفت عليه من نتائج. مث ختمت البحث خبامتة  
 

 إمساعيل القاضي، كتاب سيبويه، نسخ الكتاب، دراسة مقارنة.  الكلمات املفتاحية: 
 
 



 

 

Ismail Al-Qadi’s Version of (Al-Kitab) 

Comparative study of the transmitted differences 

 

Dr. ABDULMAJEED SALEH ALJARALLAH 
Department Syntax, Morphology and Philology – Faculty Arabic Language  

Imam Mohammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research is concerned with the transmitted differences between Ismail 

bin Ishaq Al-Qadi’s version of (Al-Kitab); Sibawayh’s book, and the number of 

differences that I found in various places of this version reached twenty 

differences. I started this research with an introduction in which I presented an 

introductory brief about Ismail Al-Qadi, and his connection with (Al-Kitab), 

Sibawayh’s book.  Then, I followed the first topic in the study of Ismail Al-Qadi’s 

version; the way it reached us; the differences it contained from other versions. 

The second topic is to study what I collected from the differences in the version of 

Ismail Al-Qadi; compare these differences with what I found in other versions of 

(Al-Kitab); and the edition of Bulaq and Harun, and show the effect and the best 

correct view . 

And then the conclusion that included the most important results.   

  

key words: Ismail Al-Qadi, (Al-Kitab), manuscripts, version differences, 

Comparative study. 
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العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

 : املقدمة
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلي نبينا  ،  رب العاملي احلمد هلل  

 ، أما بعد: وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين  حممد 
فقد ُعين املتقدمون بدراسة الكتاب والتعليق عليه وبيان نسخه واالختالف  

بن إسحاق القاضي الذي عدَّه بعضهم من نظراء    إمساعيلبينها، ومن هؤالء  
انت له نسخة من كتاب سيبويه، وك،  أيب العباس املربد يف علم كتاب سيبويه

 وصلنا طرف منها من طريق ابن السراج والسريايف والفارسي.
مادة صاحلة ملواضع من الكتاب تضمنت    -حبمد هللا–واجتمعت عندي  

فعزمت على  ،  لقاضينسخة ال  ذكر فيها  و اختالفاً بي النسخ يف نص الكتاب  
يف هذا البحث الذي ومسته  األخرى    نسخ الكتابوبيان ما تفارق فيه    ،دراستها

 ".-دراسة مقارنة للمأثور منها -  بـ"نسخة إمساعيل القاضي من الكتاب
 متهيداً ومبحثي وخامتة. البحث   وتضّمن 

واتصاله بكتاب سيبويه  ،  رتمجة إمساعيل القاضيلأما التمهيد فعرضت فيه  
 .إبجياز

دراسة   فجعلته يف  األول  املبحث  القاضيوأما  إمساعيل  وأصلها،    نسخة 
وعلى من قرئت عليه، وطرق وصوهلا إلينا، وما تضمنته من فروق عن النسخ  

 . األخرى
الثاين فكان يف دراسة ما مجعته من فروق نسخة القاضي ،  وأمَّا املبحث 

وطبعيت بوالق    قفت عليه من نسخ أخرى للكتابما و وموازنة تلك الفروق مع  
وقد جعلته يف أربعة مطالب؛    وبيان األثر والراجح ما أمكنين ذلك،  ،وهارون
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

أوهلا االختالف يف العبارة، والثاين االختالف يف املثال، والثالث االختالف يف  
 والرابع االختالف يف األبنية وأمثلتها. ،رواية البيت

 يت: اتبعت يف دراسة الفروق املنهج اآلو 
 . وفق طبعيت بوالق وهارون رت كل موضع بنص الكتابصدَّ  -
نسخ الكتاب األخرى، وما  اجتهدت يف بيان ما وقفت عليه من رواايت   -

 ورد يف شروح الكتاب وأبياته وأبنيته. 
وبيَّنت أثر  ديث عن نسخة القاضي،  بي رواايت النسخ مقدماً احل  وازنت -

االختالف، وما يرتجح منها وما يضعف، وما حيتمله املوضع منها على  
 . السواء

واحلمد    وختمت البحث خبامتة أودعت فيها أبرز النتائج اليت ظهرت يل،
 ، وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. هلل أواًل وآخراً 
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العربية جملة العلوم    
هـ 4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

 التمهيد: 
 :ترمجة إمساعيل القاضيأواًل: 

إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم أبو إسحاق    هو
سنة تسع وتسعي ولد  ،  (1) البصرة   األزدي موىل آل جرير بن حازم من أهل

 . (3)سنة مائتي : وقيل، (2) ومائة
واشتهر  ، مث استوطن بغداد،  (4) نشأ إمساعيل القاضي يف البصرة يف أسرة علم 

 .(5) أربعي سنة قرابةه ويل القضاء  ألنَّ ؛ ابلقاضي
وصنف  ،  أخذ الفقه على مذهب اإلمام مالكف؛  (6) واعتىن ابلعلم منذ الصغر

تصانيف عدة  له  ،  فيه  نشر    فضل كبريوكان  يف  يف  مالك  اإلمام  مذهب 

 
، واملنتظم  164، وطبقات الفقهاء للشريازي  7/272، واتريخ بغداد  252انظر: الفهرست ص  (  1)

، وبغية  13/339، وسري أعالم النبالء  647/  2، ومعجم األدابء  5/151يف اتريخ امللوك واألمم  
 .  1/106، وطبقات املفسرين للداودي 1/443الوعاة 

بغداد    (2) اتريخ  اتريخ7/276انظر:  يف  واملنتظم  واألمم    ،  النبالء  5/151امللوك  أعالم  وسري   ،
13/339  . 

،  647/  2ومعجم األدابء  ،  5/151، واملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  7/280انظر: اتريخ بغداد    (3)
 . 1/443وبغية الوعاة 

- 647/  2، ومعجم األدابء  164، وطبقات الفقهاء للشريازي ص  7/275اتريخ بغداد  انظر:  (  4)
 .  1/106فسرين للداودي ، وطبقات امل648

بغداد    (5) اتريخ  األدابء  278-7/277انظر:  ومعجم  للداودي  647/  2،  املفسرين  وطبقات   ،
1/106  . 

 .  13/339انظر: سري أعالم النبالء ( 6)
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

 . (1) العراق
كان له ابع  و ،  (2) برع يف علم احلديث  ؛ إذ على الفقه  العلم ومل يقتصر يف طلبه  

 . (3) تصانيفصنف فيها و ، يف القرآن وعلومه
،  (4) الشيوخ واألئمة يف الفقه والقراءات واحلديث واللغةمن أخذ عن كثري و 

 .(7) املربد و  (6)  والتوزي(5) املازين وأبو إسحاق الزايدي وممن أخذ عنهم يف اللغة 
وممن أخذ عنه من أهل ،  (8) من أهل العلم واحلديث   مجاعة منهمروى عنه  و 
 : اللغة

 .(9) هـ(299بن كيسان )ت حممد بن أمحد أبو احلسن   -
 .(10) هـ(310أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )ت   -

 
 .  647/ 2، ومعجم األدابء 7/275، واتريخ بغداد 252انظر: الفهرست ص  (1)

 .  7/276اتريخ بغداد  (2)

 .  648/ 2معجم األدابء . وانظر: 276-7/275اتريخ بغداد  (3)

،  647/  2، ومعجم األدابء  5/151، واملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  273-7/272اتريخ بغداد  انظر:  (  4)
 .  1/106، وطبقات املفسرين للداودي 1/443، وبغية الوعاة 13/339ء وسري أعالم النبال

 .  5/218انظر: إعراب القرآن  (5)

 . 1/101وانظر: حواشي كتاب سيبويه  . /ب5ب  /ب،5انظر: ج  (6)

 .  2/313انظر: إعراب القرآن ( 7)

،  647/  2ومعجم األدابء  ،  5/151، واملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  7/273انظر: اتريخ بغداد  (  8)
 .  1/107وطبقات املفسرين للداودي ، 1/443، وبغية الوعاة 13/339وسري أعالم النبالء 

 .  13/339انظر: سري أعالم النبالء ( 9)

وإعرابه  (  10) القرآن  معاين  ،  19،  2/6،  334،  217-216،  181-180،  126/ 1انظر: 
3/363 ،5/81  . 
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العربية جملة العلوم    
هـ 4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

 . (1) هـ(323) ت   -نفطويه–أبو عبدهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة  -
 .(2) هـ( 328األنباري )تأبو بكر حممد بن القاسم  -

وبلغ إمساعيل القاضي مكانًة عظيمًة عند عامة الناس وطلبة العلم، وعند  
 . (3) اخللفاء والوزراء، وعند من عاصره من أئمة العلم

قوله: »لوال أنَّه مشتغل  وأكثر من احتفى به من أهل اللغة املربد، فمن ذلك  
 .(4) النحو واألدب«برايسة العلم والقضاء لذهب برايستنا يف 

من نسخة  له  وتعل  وكانت  شروح  فيها  سيبويه،  بعض  كتاب  على  يقات 
الكتاب من  هذا  املواضع  موضوع  هو  الكتاب  من  نسخته  عن  واحلديث   ،

 البحث.

وقيل: إنَّه لبس سواده ليخرج إىل اجلامع فيحكم بي    ،(5) ه  282سنة    تويف
 .(6) يلبس اآلخرالناس، فلبس أحد خفيه فأدركه املوت قبل أن 

شىتو  فنون  يف  مصنفات  القاضي  والقرآن  ؛  صنَّف  الفقه  يف  فصنَّف 
 : يتأيما مطبوعاً والذي وقفت عليه منها ، (7) والقراءات 

 
 .  1/107وطبقات املفسرين للداودي ،  7/273انظر: اتريخ بغداد  (1)

 .  1/107وطبقات املفسرين للداودي ،  7/273انظر: اتريخ بغداد  (2)

   . 647/ 2، ومعجم األدابء 278-7/276انظر: اتريخ بغداد ( 3)

 .  165( طبقات الفقهاء للشريازي ص 4)
و 252الفهرست ص  انظر:    (5) بغداد  ،  و 7/281اتريخ  للشريازي،  الفقهاء  ،  165  ص  طبقات 

 .  443/ 1، وبغية الوعاة 13/341سري أعالم النبالء ، و 647/ 2ومعجم األدابء 

 . 1/443، وبغية الوعاة 647/ 2معجم األدابء انظر: ( 6)

 . 10-8مؤلفاته يف حبث: " ما شرحه إمساعيل القاضي من الكتاب" ص انظر بقية ( 7)
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

القرآن) - أنَّ ،  (1) (أحكام  الندمي  د،  (2) ه كتاب كبريوذكر  عامر  .  وقد وقف 
فأخرجها  ،  حسن صربي على قطعة يسرية منه ال تتجاوز بضعاً وثالثي ورقة

 .(3)بتحقيقه
وقد خرج مطبوعاً بتحقيق احملدث حممد بن  ،  ( )فضل الصالة على النيب -

األلباين الدين  عبداحلق  ،  (4) انصر  بتحقيق  أخرى  مرة  مطبوعاً  خرجا  مث 
 .(5) الرتكماين

وقد خرج مطبوعاً بتحقيق  ،  أيوب السختياين(اإلمام  أحاديث    من   )جزء فيه -
 . (6)عبدالعزيز العريينسليمان بن . د

من  ) - اخلامس  أنس(اجلزء  بن  مالك  حديث  مطبوعاً  ،  مسند  خرج  وقد 
 .( 7) ميكلوش موراين. دبتحقيق 

 
الفهرست ص    (1) بغداد  ، و 252انظر:  األدابء  ،  7/276اتريخ  أعالم  ، و 648/  2ومعجم  سري 

 .  107/ 1وطبقات املفسرين للداودي ، 1/443، وبغية الوعاة 13/340النبالء 

 .  252الفهرست ص انظر: ( 2)

 هـ. 1426ريوت سنة طبعته دار ابن حزم بب( 3)

 هـ. 1383من منشورات املكتب اإلسالمي بدمشق سنة ( 4)

 هـ.  1417طبعته دار رمادي للنشر ابلدمام سنة ( 5)

 هـ. 1418طبعته دار الرشد ابلرايض سنة  (6)

انظر ترمجته بتفصيل أوعب من املذكور هنا يف حبثي:  م. و 2002طبعته دار الغرب اإلسالمي سنة    (7)
 . 11-3إمساعيل القاضي من الكتاب" ص "ما شرحه  
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العربية جملة العلوم    
هـ 4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

 املبحث األول: دراسة نسخة القاضي
»وكان  :  فيه  حىت قيل  ين إمساعيل القاضي ابلكتاب ضبطاً ونظراً ودراسةعُ 

وله نسخة  ،  (1)علم كتاب سيبويه«من نُظراء أيب العباس حممد بن يزيد املربد يف  
  ورمبا كانت عن املازين أو اجلرمي ،  ومل أقف على أصل نسخته،  من كتاب سيبويه

ومما يقوي هذا االحتمال أنَّه قرأ على املازين وأخذ  ،  (2) كما هي نسخة املربد 
 .(3)عنه

أ  نسخته  علو  على  يدلُّ  املربدومما  على  قرئت  ا  السراج،  َّنَّ ابن  :  قال 
القاضي املقروءِة على َأيب    وجدُت يف النسخِة املنسوخِة ِمْن نسخةِ :  »)فـُعَّالن(

االسمِ :  "ويكونُ :  العباس يف  حنو  )فـُعَّالُن(  و)اجلُلَّباِن(:  والصفِة  ، )التـُّوَّماِن( 
 .(4) )ِفرِّكان( اسٌم« : )ِفعِّاَلن(. )الُغمَّداِن(: والصفُة حنو

 : وصلنا من نسخة القاضي طريقه ثالثة وما
السراج:  األول األصول،  ابن  يف كتابه  ذكرها  نسخة  ،  وقد  أَّنا  ذكر  لكنَّه 

 .( 5) منسوخة من نسخة القاضي
على أنَّ ابن السراج    ( 6) ري يف حاشية أصله األولصْ القَ أبو الطيب  ونصَّ  

 
 .  165( طبقات الفقهاء للشريازي ص 1)
 .  1/94انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (2)

 من البحث.   7انظر: ص ( 3)

 .  202/ 3( األصول 4)

 . 221، 202/ 3األصول  انظر: ( 5)

كتاب سيبويه عليه، وكتب الفارسي  ، من تالميذ الفارسي، قرأ  أبو الطيب حممد بن طوسيٍّ الَقْصري  (6)
= 
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

  ( 2) دريبْ نسخة العَ جاء بعد َّناية  ،  (1) عارض بنسخته نسخة إمساعيل القاضي
وكاَن يف كتاِب أيب عليٍّّ الفارسي  »:  (3) ايناملنسوخة من نسخة أيب علي الغسَّ 

ألنَّ أاب بكر عارَض بنسخته نسخَة ؛  من نسخِة إمساعيَل بِن إسحاَق القاضي
ما يف    أحلقَ   أيب بكرٍّ   أبو عليٍّّ بنسخةِ   وملَّا عارضَ ،  إمساعيَل بِن إسحاَق القاضي 

 .(4) « القاضي ه يف نسخةِ الذي وجدَ  واخلالفِ  من الزايدةِ  أيب بكرٍّ  نسخةِ 
»ويف نسخِة القاضي مكاَن    ، قال:السريايف يف شرحه لكتاب سيبويه  :الثاين

  ه سيبويهِ ا جعلَ ، وإّنَّ الصفاتِ   )َحْوَقل(: )َحْوَمٌل(، وال نعرُف )حوماًل( يف

 
ه(، ونسخ القصري نسخة من نسخة الكتاب للفارسي، فأعجب هبا  340له إجازة خبطه سنة )

الفارسي، واعتمد عليها، مث نسخ منه نسخة أخرى )األصل الثاين( أدخل فيها أسئلته للفارسي  
.  131-1/130ق(  حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقي وأجوبته عنها وإضافات أخرى. انظر:  

 .  1/122، وبغية الوعاة 6/2542وانظر: ترمجته يف: معجم األدابء 

 .  1/157انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (1)

أبو زكراي حيىي بن أيب بكر بن عصفور بن عبدهللا العبدري، حمدث، ومن كبار علماء املالكية،    (2)
ه لنفسه  ز اهـ واستج646يف شهر ربيع االول عام    لقيه الرعيين بتلمسانهـ،  646كان حياً سنة  

. انظر:  مجيع ما حيمله، وكتب بذلك كتبا ظهر فيه نبله ومعرفته بطريقة التحديث  هلم ، فأجاز  ولبنيه
 . 233، ومعجم أعالم اجلزائر ص 172-171برانمج شيوخ الرعيين ص 

له  و   ،احلديث واألدب ي، إمام يفاألندلساين أبو علي احلسي بن حممد بن أمحد الغساين اجليَّ هو  (3)
واألنساب، والشعر  وأربعمائة.تويف    معرفة ابلغريب  وتسعي  مثان  )  سنة  املهمل  من كتبه:  تقييد 

(، وصحَّح كتباً كثرية، ومن مجلة الكتب اليت كتبها وصححها كتاب سيبويه، فقد  كلشومتييز امل
ا سراج  بن  عبدامللك  مروان  أيب  شيخه  عن  ورواه  هشام  قرأه  بن  حممد  بكر  أيب  وعن  ألموي، 

، وحواشي كتاب سيبويه  1/193، والذيل والتكملة  180/ 2املصحفي. انظر: وفيات األعيان  
 . 137-1/135)مقدمة التحقيق( 

 .  1/14حواشي كتاب سيبويه ( 4)
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العربية جملة العلوم    
هـ 4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

  .(1) « يف الصفاتِ 

والذي يظهر أنَّه مل يعارض نسخته بنسخة إمساعيل القاضي  ،  الفارسي:  الثالث
كما بي ذلك  ،  شيخه ابن السراج  نسخة  هوما نقله منها كان طريق،  بنفسه

ه السابق  . (2) القصري يف نصِّ
 .وما نقله الفارسي منها كان يف التعليقة ويف حواشيه على الكتاب

لنسخة إمساعيل   الكتاب كان من  وما ورد من ذكر  القاضي يف حواشي 
 :طريقي 
القصري يف أصله األول:  األول امل،  حاشية  النسخة  العتيقة    شرقية وهي على 

ابن    وقد مضى ذكرها آنفاً وأنَّ ،  اليت عاد إليها أبو علي الغساين وابن خروف
 . السراج عارض بنسخته نسخة إمساعيل القاضي

،  ا احلاشية اليت نقلها الزخمشري عن أصل القصري الثاين فلم يرد هلا ذكروأمَّ 
 .(3) الفارسي مباشرة ألنَّه اقتصر على ما نقل منه ؛ ا ترك القصري ذكرهاورمبّ 

وما  » :  قال،  الرموزلبيان  ؛  حاشية الزخمشري اليت علقها يف أول احلواشي:  الثاين
 .(4) «كان عالمته )ق( فإنَّه من نسخة إمساعيل بن إسحاق القاضي

 
 /أ.  5/228( شرح السريايف 1)

 .  157-1/156انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق( ( 2)

 .  1/157انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (3)

(،  634الورقة األوىل من نسخة إمساعيل أفندي ذات الرقم )هذه احلاشية يف بيان الرموز على  (  4)
(، ونسخة الفاتح  4574(، ونسخة أاي صوفيا ذات الرقم )4573ونسخة أاي صوفيا ذات الرقم )

(، ونسخة حالت أفندي ذات الرقم  5063(، ونسخة الفاتح ذات الرقم )5062ذات الرقم )
= 
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

وذهب األستاذ الدكتور سليمان العيوين إىل أنَّ الزخمشري مل يضف على ما  
وأمَّا بقية النسخ  ، (1) صنعه الفارسي سوى حواشي نسخة )سح( ونسخة )ط( 

من صنع   فهي  القاضي  نسخة  ومنها  الزخمشري  ،  الفارسيورموزها  يطلع  ومل 
وذكره يف    ولو كان اطلع عليها لنصَّ على ذلك ،  أو ينقل عنها مباشرة ،  عليها

 .وأرى أنَّ ما ذكره وجيه، (2) كتبه األخرى
 وما ورد عن إمساعيل القاضي مما يتعلق ابلكتاب ونسخه ينقسم قسمي: 

خرى أبي  ما يتصل بنسخته من الكتاب وفرقها عن نسخ الكتاب األ األول:  
 صورة من صور فروق النسخ املعروفة.

فقد ورد يف حواشي الكتاب  تعليقه على نصوص الكتاب أو شرحه هلا،  الثاين:  
قول سيبويه: وال  »  عند  ليَس ابسمٍّ  ملعىًن  جاَء  وَحْرٌف  وِفْعٌل،  اسٌم،  فالَكِلُم: 

 
. وقد وضعت يف ختام هذا البحث كشافاً  (1376(، ونسخة راغب ابشا ذات الرقم )566)

 يتضمن تفسري الرموز الواردة يف هذا البحث.

الشيخي أيب سعيد السريايف وعلي بن عيسى وموشحة  رمز ملا أثبت من نسخة مقروءة على  )سح(  (  1)
، و)ط( رمز ملا أثبت من نسخة ابن طلحة، وهو يف احلواشي غري معي، وممن ُشهر هبذا  بتوقيعهما

أبو   سيبويه  من كتاب  نسخة  له  وكانت  النحوي االسم  بن كردان  طلحة  بن  علي    القاسم 
ه(، ورجَّح أ.د.  518ري األندلسي )تبكر عبدهللا بن طلحة بن حممد اليابَ هـ(، وأبو  424)ت

بدر بن حممد اجلابري أن يكون املراد به اليابري؛ ألنَّ الزخمشري اجتمع به يف مكة، وقرأ عليه  
كتاب سيبويه، ولوجود حواش عن نسخة الزخمشري فيها النص على أّن )ط( ينقل عن نسخة  

مقدمة )خطبة(  به اليابري. انظر:    أبن املرادأ.د. سليمان بن عبدالعزيز العيوين  الرابحي، وجزم  
 .75-1/74حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  ، و 2ح  20كتاب سيبويه. ص 

 .  1/53انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(  (2)
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" صفٌة  »:  (1) « ِفْعلٍّ  لـ)َحْرٌف(، ال لـ)معىًن( كما َظنَّ  )ق(: "ليَس ابسمٍّ وال ِفْعلٍّ
"  . (2)«بعُضهم، بدليِل قولِِه يف آِخِر الباِب: "وليَس ابسمٍّ وال ِفْعلٍّ

وأمَّا بِناُء ما مل يـََقْع فإنُّه قوُلك آِمًرا: )اْذَهْب، واقْـُتْل،  » وجاء عند قول سيبويه:
)ق(: »:  (3) « َتُل، وُيضَرُب(واْضِرْب(، وخُمْربًا: )يـَْقُتُل، ويَْذَهُب، وَيْضِرُب، ويـُقْ 

 .(4) «َمثََّل ابأَلْمِر قبَل اخَلرَبِ؛ ألنَّه خالٌص لالستقباِل، واخَلرَبُ ُمْشرَتٌَك، هـ

هذا الضرب أفردته ببحث خاص، جعلت عنوانه: " ما شرحه إمساعيل  و 
 القاضي من الكتاب". 

القاضي يف شرح   وقد مجعت كل ما وقفت عليه من نقول عن إمساعيل 
وكان مصدري يف مجع  ،  نصوص الكتاب أو التعليق عليها أو بيان نسخته منها

والكتب  ، وشروح الكتاب وأبياته وأبنيته ، هذه املادة هو حواشي كتاب سيبويه
 .كاألصول البن السراج وكتب الفارسي؛  النحوية خاصة املتقدمة منها 

من   القاضي  إمساعيل  بنسخة  يتصل  ما  استخراج  يف  حواشي  واعتمدت 
 : الكتاب على ثالث نسخ

األول  ؛  وهي نسخة يف أربعة أجزاء،  جوروم حسن ابشانسخة مكتبة  :  األوىل
وعدد  ،  (2563والثاين برقم ) ،  ( ورقة175وعدد أوراقه )،  (2562برقم )

،  ( ورقة185وعدد أوراقه )،  (2564والثالث برقم )،  ( ورقة173أوراقه )

 
 .1/12، )هارون(  1/2( الكتاب )بوالق( 1)

 . 1/39/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 1/أ، ب/1/2( أ 2)
 .  1/12، )هارون(  1/2( ( الكتاب )بوالق3)

 . 1/42/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 1/أ، ب/1/2( أ 4)
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

 . ( ورقة215وعدد أوراقه )، (2565والرابع برقم )
مزروع بن معاىف البصري سنة  كتبها عبداحملسن بن  ،  وهذه األجزاء األربعة

ويظهر أن  ،  (169نتهي احلواشي فيه عند لوحة )لكنَّ اجلزء الرابع ت،  هـ647
فأكمل كاتب آخر السقط دون أن  ،  ما بعد هذه اللوحة سقط من النسخة

لوحات من اللوحة  ويف هذا اجلزء سقط مقداره عشر  ،  اشييضيف إليه احلو 
( كما سقطت منها حواشٍّ وفروق يسرية يف مواضع  120)  ( إىل اللوحة110)

وهذه النسخة من الكتاب أشري يف ظهر اللوحة الرابعة واخلمسي منها  ،  متفرقة
وقد رمزت هلذه  ،  إىل أنه من هذا املوضع قد نسخت من نسخة ابن السراج

 .النسخة ابلرمز )أ(
اليت وقفت  لك ؛  واعتمدت هذه النسخة النسخ ذوات احلواشي  أقدم  وَّنا 

 . السقط فيها وقلة،  ولضبطها وصحتها، عليها
(  554عدد أوراقها ):  (4628بة نور عثمانية ذات الرقم )نسخة مكت: الثانية

،  علي حيىينسخها  يف أربعة أجزاء متصلة الرتقيم  وهي نسخة كاملة  ،  ورقة
 .النسخة ابلرمز )ب(وقد رمزت هلذه  ، هـ1149وفرغ من نسخها سنة 
وكوَّنا أجود  ،  الكتمال احلواشي وفروق النسخ فيها؛  واخرتت هذه النسخة

ابلصحة والضبط    وقد متيزت نسخه،  (1) النسخ األربع اليت نسخها علي حيىي 
 . (2) واكتمال احلواشي

 

(، ونسخة الفاتح ذات الرقم  4574والنسخ الثالث األخرى هي: نسخة أاي صوفيا ذات الرقم )  (1) 
 (. 466(، ونسخة حالت أفندي ذات الرقم )5062)

 . 45-1/44انظر: جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه ( 2)
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(  445عدد أوراقها ):  (634ذات الرقم )   إمساعيل أفندينسخة مكتبة  :  الثالثة
الرتقيم  كاملة  وهي نسخة  ،  ورقة أربعة أجزاء متصلة  أمحد بن  نسخها  يف 

وقد رمزت هلذه النسخة  ،  هـ1151وفرغ من نسخها سنة  ،  سليمان البحريي
 . (جابلرمز )

النسخة ابن معاىف؛  واخرتت هذه  منسوخة من نسخة  أحل  ،  لكوَّنا  ومل 
 . إليها إال يف املواضع اليت سقطت من نسخة ابن معاىف

األستاذ الدكتور سليمان  من هذا البحث أخرج    أفرغوحي أوشكت أن  
يف الفروق مل   فيه أربعة مواضعفوجدت  ، العيوين )حواشي كتاب سيبويه( حمققاً 

 .ودرستها مواضعها من البحثتذكرها املخطوطات السابقة فأوردهتا يف 
عاً  عدد املواضع اليت وقفت عليها يف فروق نسخة القاضي عشرين موض  وبلغ

الكتاب،   من  متفرقة  مواضع  منيف  وكان    وقريب  األبنية،  أبواب  يف  نصفها 
 مصدر أكثرها حواشي الكتاب، وبعضها من األصول والتعليقة وشرح السريايف. 

فروق   ما وصلنا من  وقلة  بعامة  الكتاب  فروق نسخ  إىل كثرة  نظران  وإذا 
وصلنا من فروق نسخة  نسخة القاضي وتفرقها فإنَّه يغلب على الظنِّ أنَّ ما  

لكلِّ ما يف نسخته لكنَّه كاف يف إعطاء صورة عن   القاضي مل يكن شامالً 
 نسخته. 

أصنفه على  لنسخ األخرى فإين  ابنسخة القاضي    من وأما عن موازنة ما ورد  
 النحو اآليت:
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 .(1) انفردت نسخته يف ثالثة مواضع -
 . (3) يف موضعي   ، وخالفتها(2) موضعي وافقت نسخته نسخة اجلرمي يف  -
، وخالفتها يف ثالثة مواضع  (4) وافقت نسخته نسخة املربد يف ثالثة مواضع  -

 . (5) أخرى
مواضع  - ثالثة  يف  القاضي  نسخة  ثعلب  نسخة  يف  (6) وافقت  وخالفتها   ،

 .(7) موضعي 
)ح(  الزجاج    ووافقتها نسخة،  (8) يف موضعي   نسخة الزجاج عن املربد   وافقت   -

 .(9) يف موضع 
 .(10) وافقت نسخ ابن السراج نسخة القاضي يف سبعة مواضع -

 
مطلب  (  1) من  واخلامس  الرابع  املوضع  املثالانظر:  يف  األولاالختالف  واملوضع  مطلب    ،  من 

 . االختالف يف رواية البيت

 . مطلب االختالف يف األبنيةاملوضع الثالث والسابع من  انظر:  (2)

 . مطلب االختالف يف األبنيةاملوضع اخلامس والسادس من  انظر: (3)

مطلب االختالف  ، واملوضع األول والرابع من  االختالف يف املثالاملوضع الثالث من مطلب    انظر:  (4)
 يف املثال. 

 .مطلب االختالف يف األبنية املوضع السادس والسابع والتاسع من  انظر: (5)

 . مطلب االختالف يف األبنيةاملوضع الرابع والسابع والثامن من  انظر: (6)

 . مطلب االختالف يف األبنيةالتاسع من املوضع السادس و انظر:  (7)

 من مطلب اختالف العبارة.   والثالث  الثاينانظر: املوضع  (8)

 . االختالف يف املثالاملوضع األول من مطلب  انظر: (9)

انظر: املوضع األول والرابع من مطلب اختالف العبارة، واملوضع الثاين من مطلب االختالف    (10)
 .ثاين والسادس والثامن من مطلب االختالف يف األبنيةيف رواية البيت، واملوضع ال
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نسخة   بي  العبارة  يف  اختالف  فيها  مواضع  أربعة  دراسة  بعد  يل  وتبيَّ 
العبارة يف نسخة    كانتثالثة مواضع منها  القاضي ونسخ أخرى من الكتاب أنَّ  
 .(1) ، وقد رجَّح الفارسي رواية منها القاضي أوضح أو أمنت وأجود سبكاً 

تبيَّ يل   لختالف بي نسخة القاضي ونسخ أخرى يف املثاويف مواضع اال 
منها موضع  القاضي يف  نسخة  رواية  وعدم رجحاَّنا يف موضع  (2) رجحان   ،

 .(4) يف ثالثة مواضعاألخرى  تالروااي، وتساوي روايته مع (3) آخر
القاضي راجحة يف  وأمَّا يف أبنية الكتاب وأمثلتها فظهر يل أنَّ رواية نسخة  

 . (7) ، وصحيحة حمتملة يف موضعي (6) ، ومرجوحة يف موضعي (5) ثالثة مواضع
 

*** 

 
 . من مطلب اختالف العبارةانظر: املوضع الثاين والثالث والرابع ( 1)

 . من مطلب االختالف يف املثالانظر: املوضع الثاين ( 2)

 . من مطلب االختالف يف املثالانظر: املوضع الرابع  (3)

 من مطلب االختالف يف املثال.  واخلامساألول والثالث  انظر: املوضع  (4)

 . من مطلب االختالف يف األبنية والسابعوالسادس   الرابع املوضع انظر: ( 5)

 . من مطلب االختالف يف األبنية  والثالث  األولاملوضع انظر:  (6)

 من مطلب االختالف يف األبنية.  واخلامس  الثاينانظر: املوضع  (7)
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 القاضيإمساعيل املبحث الثاين: فروق نسخة 
 االختالف يف العبارة: األول املطلب 

 املوضع األول:  
النوُن يف»:  قال سيبويه لَك" على هذا  :  وإَّنما ذهبت  ُمْسِلَمْي  املثاِل  "ال 

وكاَن يف معناه  ،  جعُلوه مبنزلِة ما لو ُحذفْت بعَده الالُم كاَن مضافاً إىل اسم  
ِم  ؛  "ال أابك":  وذلك قوُلك ،  إذا ثبتت بعَده الالمُ  م لو مل جييئوا ابلالا فكأَّنم

،  "ال ُمْسِلَمْي لَك":  فعلى هذا الوجه حذفوا النوَن يف؛  "ال ُمْسِلَمْيَك":  قالوا
 :  قال مسكني الدرامي،  وإْن مل يـَُتَكلمْم بـ)ال ُمْسِلَمْيَك(وذا ََتِْثيٌل 

مَزرِادٌ  وماَت  مشاٌخ  ماَت  ميتمعُ    وقد  أابَك  ال  كرمي     ( 1)وأيُّ 
   .خملادُ :  ويُروى
 .(2) «)ال َيَدْيِن هبا لك(: وتقولُ 

"ال ُمْسِلَمْي لَك" على اعتبار :  ذهب سيبويه إىل أنَّ النون حذفت من قوله
الالم مقحمة الكاف،  أنَّ  إىل  قوهلم،  واالسم مضاف  أاب  :  وقاسها على  "ال 

 . (3) "ال أابك": وقد قالوا،  فالالم مقحمة واالسم مضاف إىل الكاف؛ لك"

 
،  4/375املقتضب  غري معزو يف:  ، و 37الدرامي، انظر: ديوان شعره ص  ( من الطويل، ملسكي  1)

 .  1/598، والنكت 8/119، وشرح السريايف 103والالمات للزجاجي ص 
 . 279-2/278، )هارون( 1/346( الكتاب )بوالق( 2)

املقتضب  3) انظر:  أقوال أخرى.  املسألة  والالمات  4/374( هذا مذهب سيبويه واجلمهور، ويف   ،
)العريفي. ر. د(، والتذييل    360، وشرح الرماين ص  8/119، وشرح السريايف  103للزجاجي ص  

 .  5/254والتكميل 
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ويف بعض نسخ الكتاب عبارة فيها توضيح ملراد سيبويه وقياسه "ال ُمْسِلَمْي  
قوهلم أابك":  لَك" على  قول  ،  "ال  العبارة بي  ُمْسِلَمْيَك"  :  سيبويهوهذه  "ال 

لك(":  "وتقولُ :  وقوله هبا  َيَدْيِن  الكتاب،  )ال  حواشي  يف  ليس  » :  ورد 
الالُم ههنا  :  وال )ق(،  (1))عنده( َحْيُث صارِت  َذَهَبْت  ا  إّنَّ النُّوَن  أنَّ  "لِنـُْعِلَم 

 .(2) «هـ، ال َيَدْينِ :  وتقولُ ، )ال أابَك(: مبنـزلِتها بـَْعَد )اأَلِب( إذا قـُْلتَ 
مسكي   بيت  من  خلت  العبارة  هذه  فيها  اليت  النسخ  هذه  أنَّ  والظاهر 

 .(3) ألنَّ نسخة السريايف تضمنت هذه العبارة وخلت من البيت؛ الدارمي
ن  منها  خلت  العبارة  السراجوهذه  ابن  نسخ  وإحدى  القاضي  ،  سخة 

 . ووافقتهما طبعة بوالق وهارون
 املوضع الثاين: 

سيبويه جيوزُ واعلم  » :  قال  ال  الشمسُ :  أنمه  وتطلُع  أدخُلها  حىت  ،  سرُت 
وإْن نصبَت وقد رفعَت فعَلَك فهو  ،  إذا رفعَت طلوَع الشمِس مل جيزْ :  يقولُ 

ومل يكن  ،  فهذا حماٌل أْن ترفعَ ،  حماٌل حىت تنصَب فعَلك من قبِل العطفِ 
)تطُلُع(  ألنم  ؛  الرفعُ  فرتفَع  يؤديَه سريُك  أْن  يكوُن  الشمِس ال  وقد  طلوَع 

 .(4) حلَت بيَنه وبنَي الناصبِة«
 

خته من الكتاب  ( )عنده(: رمز ملا أثبته الفارسي من نسخة ابن السراج حي كان الفارسي يقرأ نس1)
الورقة األوىل من نسخة إمساعيل أفندي  انظر:  على ابن السراج وابن السراج ينظر يف نسخته.  

 (.  634ذات الرقم )

 . 2/662حواشي كتاب سيبويه وانظر: /ب.  16/ب، ب 2/59( أ 2)

 .  112/ 8( انظر: شرح السريايف 3)

 /ب.  2/115ما يف املطبوع يف: أ ، والعبارة أيضا ك3/26، )هارون( 1/417( الكتاب )بوالق( 4)
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قوله يف  الفعل  رفع  امتناع  سيبويه  وتطلُع  :  ذكر  أدخُلها  حىت  "سرُت 
،  ألنَّ من شروط رفع الفعل بعد )حىت( أن يكون مسبباً عما قبلها؛  الشمُس"

مث افرتض وجهاً وهو نصب )تطلع( مع  ،  وطلوع الشمس ال يتسبب عن السري
؛  وردَّ هذا الوجه،  الشمُس"  "سرُت حىت أدخُلها وتطلعَ :  رفع )أدخلها( فتقول

الفعل   يف  انصبة  تكون  أن  جيز  مل  بعدها  الذي  الفعل  رفع  إذا  )حىت(  ألنَّ 
 .(1) املعطوف

من سقط  وردَّه  الوجه  هذا  فيها  ذكر  اليت  القاضي    ها والعبارة  نسخة  يف 
وعلى ذلك  ،  (2) ترفَع"فهذا حماٌل أْن  ،  "من قبِل العطفِ :  قوله  عن املربدوالزجاج  

"وإْن نصبَت وقد رفعَت فعَلَك فهو حماٌل  :  فالعبارة يف نسخة القاضي والزجاج
فعَلك تنصَب  الرفعُ ،  حىت  يكن  يؤديَه  ؛  ومل  أْن  يكوُن  الشمِس ال  ألنَّ طلوَع 

 . سريُك فرتفَع )تطُلُع( وقد حلَت بيَنه وبَي الناصبِة"
لعدم  ؛  قاضي والزجاج أمنت وأجود سبكاً والذي يظهر يل أنَّ العبارة يف نسخة ال 

وتؤدي املعىن املراد وإن سقطت منها العبارة املشار  ،  تكرار معىن إحالة الرفع
"حىت تنصَب فعَلك" ظاهٌر أنَّه يريد به الفعل )أدخلها(  :  ألنَّ قوله؛  إليها سابقاً 

  ": بقولهد به الفعل )تطلع( لذكره النصب فيه قبل يوال ير ،  الذي قبل العاطف
: وإْن نصبَت وقد رفعَت فعَلَك" وقد ذكر الرفع فيه هنا من غري تقييده بقوله

 ."من قبِل العطِف"

 
)العريفي. ر.   850-849، وشرح الرماين ص 2/148، والتعليقة 10/21( انظر: شرح السريايف 1)

 .  1/708د(، والنكت 
 .  2/783( انظر: حواشي كتاب سيبويه 2)
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والذي يظهر يل أيضاً أنَّ العبارة موضع اخلالف بي نسخة القاضي والزجاج  
؛ وإّنا من التعليقات عليه،  وغريمها من نسخ الكتاب ليست من كالم سيبويه

 : يدل على ذلك أمران
و)يقول( فيها داللة على  ،  إذا رفعت":  "يقول:  تصدير العبارة بقوله :  ألولا

 .شرح كالم سيبويه السابق له
؛  عت" مل ترد يف نسخة السريايفإذا رف: "يقول: أنَّ العبارة املصدرة بقوله: الثاين
،  سرُت حىت أدخُلها: واعلم أنَّه ال جيوزُ »: شرح السريايف نقاًل عن سيبويه ففي

فرتفَع  ،  ألنَّ طلوَع الشمِس ال يكوُن أْن يؤديَه سريُك؛  هذا حمالٌ ،  وتطُلع الشمس
وظاهر أنَّ نسخة السريايف  ،  (1)«)تطلُع الشمس( وقد حلت بينه وبي )حىت(

وإْن نصبَت وقد  ،  إذا رفعَت طلوَع الشمِس مل جيزْ :  " يقولُ :  خلت من عبارة
فهذا حماٌل أْن  ،  من قبِل العطفِ رفعَت فعَلَك فهو حماٌل حىت تنصَب فعَلك  

 ."فهذا حماٌل": ومل يكن الرفُع" ابستثناء قوله، ترفعَ 
 املوضع الثالث:

فإنم بين َتيم  »:  قال سيبويه امرأًة  به  إذا مسيَت  واعلْم أنم مجيَع ما ذكران 
 . . . وهو القياسُ ؛ ترفُعه وتنصُبه وجتريه جُمرى اسم  ال ينصرفُ 

َمْعُدولًة   إذا كاَنْت  )فـََعاِل(  إذا جعلتها امساً وكذلك ُكلُّ  )افْـَعْل(  ؛  عن غري 
)َحالِق( اليت  :  وذلك حنو،  ألنمك إذا جعلَتها علماً فأنَت ال تريُد ذلك املعىن

وما أشبه  ،  و)َفجاِر( اليت هي معدولٌة عن الفجرةِ ،  هي معدولٌة عن احلالقةِ 

 
 .  10/20( شرح السريايف 1)
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 .(1) هذا«
 : "ُكلُّ )فـََعاِل(" على روايتي : قوله  اختلفت نسخ الكتاب يف

("  الثانية:   ، وهي الواردة يف نسخة القاضي، ونسختي -ابلتنوين–"ُكلُّ )فـََعالٍّ
 من نسخ ابن السراج.

،  وهي الواردة يف نسخة الزجاج عن املربد،  "ُكلُّ )فـََعاِل(" من دون تنوين:  األوىل
 . )بوالق( و)هارون(ويف طبعيت الكتاب 

( ابلتنوين:  يف نُسخِة القاضي»:  حواشي الكتابورد يف   ويف نُسخِة  ،  )فـََعالٍّ
 .(2) «)ج( عن )ع( )فـََعاِل( غرَي ُمنَـوَّنٍّ 

(: )ُكلُّ فـََعاِل( (3)يف )س( و)ب(»:  ويف احلواشي أيضاً   .)ُكلُّ فـََعالٍّ
 . بَِعْيِنِه"ألنَّ )ُكلُّ( ال ُيضاُف إىل َشْيءٍّ ؛ "وهو أَْوىل: (4)   وق )فا(
 .(6) « (5))عنده(: )فـََعاِل(

)ُكلُّ( ال ُيضاُف إىل َشْيءٍّ  وعلَّل ذلك أبنَّ  ،  ورجَّح الفارسي رواية التنوين

 
 .  3/277، )هارون( 2/40( الكتاب )بوالق( 1)
 ، و)ج( عن )ع( رمز نسخة الزجاج عن املربد.  2/978( حواشي كتاب سيبويه 2)

.  )س( رمز لنسخة ابن السراج املنسوخة من نسخة املربد، و)ب( رمز لنسخة ابن السراج األخرى(  3)
، وجهود الزجاج يف دراسة كتاب  (634الورقة األوىل من نسخة إمساعيل أفندي ذات الرقم )انظر:  

 .  64-1/57دمة التحقيق( ، وحواشي كتاب سيبويه )مق1/43سيبويه 
( )ق( اختصار من لفظ )قال(، و)فا( رمز الفارسي. انظر: الورقة األوىل من نسخة إمساعيل أفندي  4)

 .  2/978حواشي كتاب سيبويه ، و (634ذات الرقم )

   . 21ص   ( رمز إلحدى نسخ ابن السراج، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك5)

 .  2/978/أ. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 3/33( أ 6)
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دون  - و)فعاِل(،  ال تضاف إىل األعالم  والذي يظهر أنَّه يريد أن )كلَّ(،  ِبَعْيِنهِ 
تضاف )كّل( إىل  فاألوىل أن ،  املعدولة عن غري )افعل( من قبيل العلم -تنوين

( منكرا منوانً   .بناء )فعالٍّ
 : الرابعاملوضع 

 . (1) »هذا ابُب ُحُروِف اإلضافِة إىل احمللوِف به وُسُقوِطها«: قال سيبويه
القسم وأحكامها الباب حلروف  واختلفت نسخ  ،  عرض سيبويه يف هذا 

 : الكتاب يف إثبات كلمة )حروف( على روايتي 
ابُب  :  األوىل اإلضافِة""هذا  القاضي،  ُحُروِف  نسخة  رواية  وابن    (2) وهي 
وشرح السريايف  ،  الكتاب )بوالق( و)هارون(وهي الواردة يف طبعيت  ،  (3) السراج

 .(4) واألعلم  والفارسي
اإلضافِة":  الثانية ابُب  )ُحُروِف(-"هذا  نسخة  ،  - حبذف كلمة  رواية  وهي 

 . (6) ابن والد وابن خروفوهي هبذه الرواية عند ، (5) الزجاج عن املربد
 .(7) وممن ذكر ترمجة هذا الباب وفق هذه الرواية ابن والد وأبو حيان

 
 .  3/496، )هارون( 2/143( الكتاب )بوالق( 1)
 .  3/1317( انظر: حواشي كتاب سيبويه 2)
 /ب.  3/127( انظر: أ 3)

 .  2/952، والنكت 4/5/ب، والتعليقة 231/ 4( انظر: شرح السريايف 4)

 .  3/1317( انظر: حواشي كتاب سيبويه 5)

 .  163، وتنقيح األلباب 233النتصار ص ( انظر: ا6)

 .  11/174( انظر: التذييل والتكميل 7)
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إبثبات كلمة أوضح)  والرتمجة  يف  ،  ُحُروِف(  )حروف(  سيبويه كلمة  ولتكرار 
 . لكنَّ إسقاطها من الرتمجة ال خيل ابملعىن، الباب
 . االختالف يف املثال: الثاين

 : األول املوضع 
هذا ابُب ما يكوُن االسُم فيه مبنزلِة )الذي( يف املعرفِة إذا  »:  سيبويهقال  

،  ويكوُن نكرًة مبنزلِة رجل  ،  ومبنزلِته يف االحتياِج إىل احلشوِ ،  ُبين على ما قبَله 
:  أي   -وهذا َمْن ال أعِرُف منطلقاً ،  هذا َمْن أعِرُف منطلقاً :  وذلك قوُلك 

 .(1) «وهذا ما عنِدي َمِهْيناً   -طلقاً هذا الذي قد علمُت أيناِ ال أعرفُه من
سيبويه مثال  يف  الكتاب  نسخ  على :  اختلفت  َمِهْيناً"  عنِدي  ما  "هذا 

 : روايتي 
نقلها  ،  )مهيًَّأ(:  األوىل اليت  الزجاج  ونسخة  القاضي  إمساعيل  نسخة  وهي 

 .الفارسي عنه
السراج،  )َمِهْيناً( :  الثانية ابن  نسخة  رواية  نقلها    ،وهي  اليت  الزجاج  ونسخة 

 . ونسخة املعقلي ،الوراق عنه
والرماين  السريايف  شرح  يف  الواردة  هي  الرواية  الكتاب  ،  (2) وهذه  وطبعيت 

 .)بوالق( و)هارون(

 
 .  2/105، )هارون( 1/269( الكتاب )بوالق( 1)
 /ب.  1/186، وشرح الرماين 32/ 7( انظر: شرح السريايف 2)
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"وهذا ما عنِدي  :  (1) يف نسخة القاضي و)ح(» :  حاشية الكتاب  ورد يف 
هذا الذي قد َعِلْمُت  :  أيْ ؛  )عنده("َمِهْيناً" كما  :  (3) و)مع(  ( 2) ويف )رق(،  مهيًَّأ"

ًنا، أين ال أَْعرِفُُه ُمْنطَِلًقا  .(4) « هـ، وهذا ما عندي َمِهيـْ
النحوية الصنعة  حيث  من  املثال  به  يستقيم  و)مهيًَّأ( كالمها  ،  و)َمِهْيناً( 

 .(5) وينتصب على احلال، فكالمها مشتق
 املوضع الثاين: 

(:  أْن تقولَ »وقْد جيوُز  :  قال سيبويه )بوالق( و)على َمْن تـَْنزُل  ،  )مَبْن ََتْرُّ َأْمرُّ
،  وفيه ضعفٌ ،  وليَس حبدِا الكالمِ ؛  )عليه( و)ِبِه(:  إذا أردَت معىن ،  أَنزُل(

 :  وهو بعض األعراب ،  ومثل ذلك قول الشاعر
يـَْعَتِملْ  وأبيك  الكرمَي   إنم 

 
  

يـَتمِكل َمْن  على  يوماً  جيَِْد  مل   (6) إْن 

 
 

 
من  1) األوىل  الورقة  انظر:  املصَلحة خبطه.  الزجاج  نسخة  من  الفارسي  أثبته  ملا  رمز  )ح(  نسخة  ( 

 .  (634إمساعيل أفندي ذات الرقم )
( )رق( وهو رمز ملا أثبته إمساعيل الوراق من نسخة الزجاج األخرى. انظر: الورقة األوىل من نسخة  2)

 (.  634إمساعيل أفندي ذات الرقم )

 .  1/81 )مقدمة التحقيق( ( رمز نسخة املعقلي. انظر: حواشي كتاب سيبويه 3)

 /ب.  134/ب، ب 2/1( أ 4)

 .  1/273( انظر: جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه 5)

،  191-190، وأخبار الزجاجي ص  182( من الرجز، مل أقف على قائله. انظر: االنتصار ص  6)
، وشرح الرماين ص  171/ 6، واحلجة للقراء السبعة 191/ 2، والتعليقة  10/98وشرح السريايف 

  13، وتنقيح األلباب ص  2/205لسريايف  )العريفي. ر. د(، وشرح أبيات سيبويه البن ا  989
 .  10/143)الغامدي. ر. د(، وخزانة األدب 
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 . (1) وهذا قوُل اخلليِل« ،  ولكنمه حذفَ ، يـَتمِكُل عليه: يريد
 . (2)و)على َمْن تـَْنزْل أَنزْل(«،  )مَبْن ََتُْرْر َأْمُرْر(:  »وقْد جيوُز أْن تقولَ :  هارون

 :اختلفت نسخ الكتاب يف مثال سيبويه يف هذا املوضع على روايتي 
()مبَْن  :  رفع الفعلي يف املثالي :  األوىل وهذه  ،  و)على َمْن تـَْنزُل أَنزُل(،  مَتْرُّ أَْمرُّ

 .الرواية هي رواية نسخة القاضي
و)َعلى َمْن ،  )مبَْن مَتُرْر أْمُرر(:  "َوَقْد جُيوُز َأْن تـَُقولَ :  قال»:  قال الفارسي

 . و)ِبِه(" ، ِإذا أََرْدَت َمْعىن )َعَلْيِه(؛ (3) تنزِْل أنزِْل( 
(:  جَيُوُز َأْن تـَُقولَ  "َوَقدْ :  ويف ِكتاِب القاِضي و)على َمْن تـَْنزُِل  ، )مبَْن مَتُرُّ أَُمرُّ

 .(4) « إذا أََرْدَت َمْعىن )َعَلْيِه( َو)بِِه( َولَْيَس حِبَدِّ الَكاَلِم"؛ أَْنزُِل(
 . وطبعة )بوالق(، (5) وهذه الرواية هي الواردة أيضاً يف شرح السريايف

وهي رواية  ،  و)على َمْن تـَْنزْل أَنزْل(،  )مبَْن مَتُْرْر أَْمُرْر(:  اجلزم يف املثالي :  الثانية
وقد سبق نصه يف الرواية  - والواردة عند ابن والد والفارسي،  (6) نسخة ابن السراج

 
(1 )1/443  . 

(2 )3/81  . 

("، والصواب ما أثبت؛ ألمور، منها: أنَّه ال  ( يف املطبوع: ")مبَْن مَتُرُّ أْمُرُر(، و)َعلى َمْن تنزُِل أنزِلُ 3)
القاضي إال يف فك اإلدغام فقط، ومنها أنَّ    فرق بي الرواية األوىل اليت صدرها الفارسي ورواية 

الفارسي وجه اجلزم قبل توجيه رواية القاضي ابلرفع. وقد نّبه على الصواب دون تعليل أ. د. سيف  
 .  303العريفي. انظر: تعليقات على التعليقة ص 

 .  2/190( التعليقة  4)

 /ب.  3/237، وخمطوطة الشرح 96/ 10( انظر: شرح السريايف 5)

 /ب.  133/ 2نظر: أ ( ا6)
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 .وطبعة )هارون(، (1) والرماين وابن خروف   -األوىل
والعائد من الصلة حمذوف مع حرف  ،  و)من( موصولة على رواية رفع الفعل

،  ألنَّ املوصول ُجرَّ مبثل حرف اجلر احملذوف؛  وجاز حذفه،  الداخل عليهاجلر  
جازمة شرطية  )من(  تكون  اجلزم  رواية  متعلق  ،  وعلى  املذكور  اجلر  وحرف 

 .واملقدر متعلق ابجلواب، ابلشرط
جَيُوُز اجلَْزُم يف )أَْنزُِل( على أَْن َيُكوَن )َعَلى( :  قال أبو علي » :  قال الفارسي

والِفْعُل الثَّاين الَِّذي ُهَو َجواٌب َقْد ُحِذَف َحْرُف  ،  ألوَِّل الَِّذي ُهَو َشْرطٌ لِلِفْعِل ا 
ِمْنهُ  َعَلْيهِ ؛  اخلَْفِض  الِفْعِل األوَِّل  بـَْعَد  ،  ولَْيَس هذا ابلَقِويِّ ،  ِلَداَلَلِة  َيْذُكرُُه  وُهَو 

 .َهَذا
الَقاِضي نُْسَخِة  يف  َأْن  :  والَِّذي  َلةِ َعَلى  الصِّ ِمَن  َحْرِف  ،  حُيَْذَف  َوَحْذُف 

َلةِ  َا يـَُقدَُّر اتَِّصاُل الِفْعِل  ،  اخلَْفِض َوَما يـَتَِّصُل بِِه ِمَن الضَِّمرِي َيِصحُّ ِمَن الصِّ َوِإّنَّ
ُل َعَلى  أَْنزِ :  قـُْلتَ ؛  َعَلى َمْن تـَْنزُِل أَْنزِلُ :  َفَكأَنََّك ِإَذا قـُْلتَ ،  مُثَّ ُُتَْذُف اهلَاءُ ،  اِبهْلَاءِ 

َفُحِذَفِت اهلَاءُ ِمَن  ؛  َوَصاَر مبَْنزِلَِتهِ ،  َفَحَذْفَت )َعَلْيِه( فـَُوِصَل الِفْعلُ ؛  َمْن تـَْنزُِل َعَلْيهِ 
َلةِ   .(2) « الصِّ

أمَّا رواية اجلزم فألنَّ الباب الذي ورد فيه ؛  والروايتان حيتملهما كالم سيبويه
هبا حروَف    (3) ي فيه األمساَء اليت ُُتازِ أَلزمتَ »هذا ابٌب إذا  :  هذا املثال هو قوله

 
)العريفي. ر. د(، وتنقيح    988، وشرح الرماين ص  2/190، والتعليقة  182( انظر: االنتصار ص  1)

 )الغامدي. ر. د(.   12األلباب ص 

 .  191-2/190( التعليقة  2)

 يف )هارون(: )ُُتاَزى(. ( 3)
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اجلزاءِ  ها عن  تغريِّ قولك،  اجلرِّ مل  أَرَْكْبه(:  وذلك  ُأمْحَْل  دابةٍّ  أيِّ  و)مبن  ،  )على 
وهو ابٌب عقده سيبويه عن جواز دخول حرف اجلر على  ،  (1) («تـُْؤَخْذ أُوَخْذ به

 .اسم الشرط إذا كان يف صلة فعل الشرط
ا هي األقوىوأمَّا رواية   ؛  الرفع كما هي يف نسخة القاضي والسريايف فأرى أَّنَّ
 :لألمور اآلتية

مثال  :  األول مع  فيهما ذكرمها  املختلف  املثالي  قبل ذكره هذين  أنَّ سيبويه 
»فإْن  :  قال،  اثلث بزايدة )به( و)عليه( ورفع الفعلي على أنَّ )من( موصولة

(: قلتَ  و)مبا ََتْتِْييِن به آتِْيَك( ، أيِّهم تـَْنزُِل عليه أَْنزُِل( و)على، )مبن تَـُمرُّ به أَُمرُّ
ا أوصلَته إىل اهلاِء ابلباِء الثانيةِ ؛  رفعتَ  ،  والباُء األُوىل للفعِل اآلخرِ ،  ألنَّ الفعَل إّنَّ

؛ فصارت مبنزلة )الذي(،  فتَـَغريََّ عن حاِل اجلزاِء كما تغريََّ عن حاِل االستفهامِ 
أدخلَت الباَء للفعِل حَي أوصلَت الفعَل الذي يلي االسَم ابلباِء الثانيِة  ألنَّك  

واألقرب أن يورد سيبويه املثالي مع حذف العائد اجملرور مع  ،  (2) إىل اهلاِء «
 . جاره ليدل على جوازه

 :  أنَّ سيبويه نظر للمثالي بقول الشاعر: الثاين
 ك يـَْعَتِملْ ــــــــــــــــــ كرمَي وأبيـــــــــــإنَّ ال

ْد يوماً على َمْن يـَتَِّكل  إْن مل جيَِ

 
 .  79/ 3، )هارون( 442/ 1( )بوالق( 1)

 .  80/ 3، )هارون( 443/ 1( )بوالق( 2)
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 .(1) و)من( يف هذا البيت موصولة عند سيبويه ال شرطية
،  أنَّ سيبويه يف ختام الباب أورد أحد املثالي على أنَّ )من( فيه شرطية:  الثالث

اجلر مع  وأورده بوجهي أحدمها كما هو يف املوضع املختلف فيه حبذف حرف 
و)مبَْن تـُْؤَخْذ أُوخْذ بِه( فحدُّ الكالِم  ،  )مبَْن مَتُْرْر أَْمُرْر بِه(:  »وتقولُ :  قال،  الضمري

يُدلُّك على  ؛  إال حبرف اإلضافة  ألنَّه فعٌل ال يصلُ ؛  أْن تـَثْـُبَت الباُء يف اآلخرِ 
 . يف شعرٍّ )عليه( إال :  )من تضِرْب أنزْل( مل جيْز حىت تقولَ : ذلك أنَّك لو قلتَ 

وليَس حبدِّ    (2) فهو أمثلُ ،  و)مبَْن تـُْؤَخْذ أُوخْذ(،  )مبَْن مَتُْرْر أَْمُرْر(:  فإْن قلتَ 
ا كاَن يف هذا أمثلَ ؛  الكالمِ  فُعلَم أنَّ  ،  ألنَّه قد ذكَر الباَء يف الفعِل األّولِ ؛  وإّنَّ

ملثال نفسه يف  ومن البعيد أن يكرر سيبويه ا، (3) ألنَّه ذلَك الفعُل«؛ اآلخَر مثُله
 .خاصة أنَّه ليس بينهما فاصل طويل، موضعي يف ابب واحد

     : الثالثاملوضع 
  :»هذا ابُب تسميِتك احلروَف ابلظروِف وغريِها من األمساءِ :  قال سيبويه

اعلم أنمك إذا مسميَت كلمًة بـ)َخْلف( أو )فـَْوق( أو )ََتْت( مل تصرفها؛ ألَّنما  
و)ُدَوْيَن   ذاك(،  و)ُخَلْيَف  ذاك(،  )َُتَْيَت  تقوُل:  أنمك  ترى  أال  مذكمرات، 

لدخلَ  مؤناثات   ولو كنم  )َقَدْيِدمية (    تْ ذاك(،  يف:  دخلْت  اهلاُء، كما  فيهن 

 
،  2/205)العريفي. ر. د(، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف    993( انظر: شرح الرماين ص  1)

 .  10/143وخزانة األدب 

 ( يريد أمثل من قوله: )من تضِرْب أنزْل(.  2)

 .  82/ 3، )هارون( 443/ 1( )بوالق( 3)
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 . (1) و)ُورَيائة («
 :اختلفت نسخ الكتاب يف )ُورَيّئةٍّ( على روايتي 

طبعيت  و   (2) شرح الرماين والواردة يف  ،  القاضياملربد و وهي رواية  ،  )ُورَيّئةٍّ(:  األوىل
 .)بوالق( و)هارون(الكتاب 

 .وهي رواية إلحدى نسخ ابن السراج، )ُورَيَّةٍّ(: الثانية
)ُورَيَّةٍّ( على  :  أيب بكريف نسخة  :  »قال أبو عليّ :  جاء يف حواشي الكتاب

:  (3) ويف املقتضب أليب العباس،  رَيَِّئةٍّ()وُ :  ويف نسخة القاضي،  )ُعصيَّةٍّ(:  وزن
 .(5) « (4))ُورَيَِّئةٍّ(

أيضاً  الكتاب  حواشي  )س(»:  ويف  ، )ُرَويَِّعة(:  مثل،  رَيَِّئة()وُ :  (6) خبطِّ 

 
 .  3/267، )هارون( 35/ 2( )بوالق( 1)

 )املوسى. ر. د(.   921ر: شرح الرماين ص ( انظ2)

رَيُـَّئة(، ويف املقتضب؛  : " ويف نسخة أيب بكر: )ُورَيَّة(، ويف نسخة القاضي: )وُ 3/81( يف التعليقة  3)
َريَـَّئة(". وفيه ُتريف وخطأ يف الضبط، والصواب ما أثبت. انظر: حواشي كتاب  ألن القياس: )وُ 

 .  2/968سيبويه 

 .  4/41( انظر: املقتضب 4)

 .  2/967( حواشي كتاب سيبويه 5)

،  ج األوىل اليت نسخها من نسخة املربد، ويستعمل يف احلواشي أحياانً للمربدا رمز لنسخة ابن السر   (6)
هنا.   املراد  سيبويه  انظر:  وهو  دراسة كتاب  الزجاج يف  سيبويه  و   ، 1/43جهود  حواشي كتاب 

 .  1/57)مقدمة التحقيق( 
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 .(4) « (3) رَيُـَّئة()وُ : (2)ويف )ميم(، (1) وكذلك يف )مق(
فمن جعل مهزة )وراء(  ، )ُورَيَّة( وجهان جائزان يف تصغري )وراء()ُورَيّئة( وو

وممن  ،  )ُورَيٌَّة(:  ومن جعلها منقلبة عن ايء قال،  )ُورَيّئٌة(:  أصاًل قال يف تصغريها
 . (5)نصَّ على جوازمها السريايف عند شرحه هلذا املوضع من الكتاب

والفرُق بينهما أنَّ َمْن  :  أبو عليٍّّ قاَل  »:  ويف حواشي الكتاب عن الفارسي
جعَل    )ُورَيّئة(:  وَمْن قالَ ،  )ُورَيٌَّة( جعَل اهلمزَة يف )وراءٍّ( ُمنقلبًة عن ايءٍّ :  قالَ 

 . (6) «اهلمزَة يف )وراءٍّ( أصالً غري ُمنقلبةٍّ 
 : الرابعاملوضع 

)هذا :  فقلتَ ،  »لو مسميت رجاًل بـ )رَْه( ألعدَت اهلمزَة واأللفَ :  قال سيبويه
 .(8) )ِإْدًعى(«: وتقديره، قد جاَء(   (7)ِإرًْأى

والذي وقفت عليه من  ،  اختلفت نسخ الكتاب يف كلمة )ِإْرًأى( و)ِإْدعًى(
 

 ( يريد: املقتضب.  1)

: مقدمة )خطبة(  انظركر أ. د. بدر اجلابري أن الرمز )ميم( يف نسخة األسكورايل هو للمربد.   ذ (2)
 . 19كتاب سيبويه ص 

ا يف مجيع نسخ احلواشي: )وُ ( ذكر حمقق حواشي كتا3) رَيُـَّئة(، ويرى أنَّ الصواب: )ُورَيَّة(؛  ب سيبويه أَّنَّ
(.  4ح )  2/968ألَن احلاشية يف بيان اختالف النسخ يف الكلمة. انظر: حواشي كتاب سيبويه  

 وأرى صواب ما ذكره.  

 . 2/968/أ. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 30/ 3( أ 4)

 .  565/أ. وانظر الوجهي يف: توجيه اللمع البن اخلباز ص 114/ 4( انظر: شرح السريايف 5)

 .  2/968( حواشي كتاب سيبويه 6)

،  ِإْرًأىويف املخطوط: )  (،إْرأً يف بوالق وهارون : )(  7) اختلفت نسخ الكتاب يف كتابة  ( كما أثبتُّ
)إرأا(، و)ِإرءا(، و)رأى(، و)رأ(، و)رءا(، و)راء(. انظر: حواشي كت اب سيبويه  )إرأى( ومنها: 

 (.  2ح ) 3/1020

 .  3/318، )هارون( 2/61( الكتاب )بوالق( 8)
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 : هذه الرواايت
- دون تنوين يف الكلمتي   -)ِإْرَعى(":  وتقديره،  قد جاَء(  )هذا ِإْرَأى":  األوىل

 .وهي رواية نسخة القاضي، 
 .(1) )ِإْرَعى(«: تقديره، ()ِإْرَأى: »ق: الكتابجاء يف حواشي 

ألَّنا  ؛  فلما ردَّ العي سكنت الفاء؛  ووجه هذه الرواية أنه ردَّ العي واأللف
فلما سكنت الفاء اجتلبت مهزة الوصل وقطعت  ،  كانت متحركة حبركة العي 

 . (2) ومنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، للتسمية هبا
وهي رواية إلحدى نسخ  ،  )ِإْرًعى(":  وتقديره،  قد جاَء(  ِإْرًأى)هذا  ":  الثانية

 .(3) ابن السراج 
 .(5) وجوز الرماين هذا الوجه ، (4) وهذه الرواية هي الواردة يف شرح السريايف 

نسخة   رواية  ا  أَّنَّ الكتاب  نسخ  من  واحدة  نسخة  حاشية  يف  وورد 
 .(7) نفرادها هبذه الروايةال؛  والظاهر أنَّ ما يف هذه النسخة تصحيف،  (6) القاضي

لكنَّهما خالفا    ،)بوالق( و)هارون(طبعيت الكتاب  وهي الرواية الواردة يف  
: )ِإْدعى(، وفيما  )بوالق( و)هارون(حرف التقدير، فهو يف طبعيت الكتاب    يف

 
 .  3/1021/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49( أ 1)

 .  880-2/879( انظر: املسائل البصرايت 2)

 /أ.  3/49( انظر: أ 3)

 .  ب- /أ137/ 4( انظر: شرح السريايف 4)

 )العريفي. ر. د(.  1100 -1099، 1083( انظر: شرح الرماين ص 5)

 .  3/1021( انظر: حواشي كتاب سيبويه 6)

 (.  5، ح )3/1021( انظر: حواشي كتاب سيبويه 7)



 

 
47 

العربية جملة العلوم    
هـ 4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

عرضته من نسخ: )ِإْرعى(، وال فرق بينهما يف القياس املراد منهما؛ ألنَّ )دعا( 
 األفعال الناقصة.)رعى( من 

والوجه يف هذه الرواية كالوجه يف الرواية السابقة غري أن الفرق بينهما يف  
، فهي يف الرواية السابقة ممنوعة من الصرف كما سبق بيانه،  همالصرف وعد

؛ وتنكريها غري مستقيم،  وال وجه لصرفها إال إذا كانت منكرة،  وهي هنا مصروفة
 .بـ)ره( ألنَّ سيبويه يتحدث عن التسمية

ويف  ،  (1) وهذه الرواية يف إحدى نسخيت الزجاج،  قد جاَء(  )هذا رًأى:  الثالثة
  »   ، جاء يف حواشي الكتاب:(2) ، ورواية الزجاجينسخة من نسخ ابن السراج

 .(3) «  )س(: َرًءا.الزجاجي: َرًءا 
 . (4) وهذه الرواية هي الواردة يف شرح الرماين

يف   ورد  الرواية  هذه  والفارسيوتوجيه  الزجاج  عن  الكتاب  أمَّا  ،  حواشي 
، عن )رًأى(  - (6)يعين )ح(-سأَلُتهُ :  (5) »خبطِّ )رق( :  توجيه الزجاج فكان خمتصراً 

ا أراَد الراءَ :  فقالَ  ألنَّ  ؛  لِيتمَّ االسم على ثالثِة أحرفٍّ ؛  فزاَد فيه اهلمزَة واأللفَ ،  إّنَّ

 
 .  3/1021( انظر: حواشي كتاب سيبويه 1)

ا(  2) السراج ال  ابن  الزجاجي نظري  به إمساعيل  املراد  يكون  العيوين أن  أ.د. سليمان  لزجاجي  رجح 
 (. 1ح) 3/1021انظر: حواشي كتاب سيبويه  صاحب اجلمل.

 . 3/1021/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49أ  (3)

 )العريفي. ر. د(.   1099، 1083( انظر: شرح الرماين ص 4)

 . 17انظر: ص الزجاج.  إحدى نسخيترمز ملا أثبته إمساعيل الوراق من  (5)

 ( رمز الزجاج.  6)
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« االسَم ال يكوُن على أقلَّ من ثالثِة   .(1) أحرفٍّ
أن األلف عادت الزجاج يف كتابه )ما ينصرف وما ال ينصرف(  ؛  وذكر 

وبقيت الراء مفتوحة  ،  )يـَْرَأى(:  ألنَّ األصل؛  وعادت اهلمزة مفتوحة،  لزوال األمر
 .(2) كما كانت يف )ره(

فذكر أنَّ من مسَّى بـ)رَه( ،  )رًأى(وأمَّا الفارسي فبسط القول يف توجيه رواية  
وإذا أقرَّها على حركتها مل جيز  ، ألنَّه كذا مسَّى؛ أْن يقرَّ الراء حبركتهاوجب عليه 

ا تدخل على الساكن ال املتحرك؛  له أن يَردَّ مهزة الوصل وال بدَّ من ردِّ  ،  ألَّنَّ
 .شيءٍّ لئال يبقى االسم على حرف واحد فُردَّت العي 

ألنَّ حركة    ؛إنَّ ردَّ العي يوجب إسكان الفاء:  وأجاب عن قول من قال 
وال جيمع بي العوض واملعوض عنه أبنَّ اجلمع بينهما  ،  الفاء هي حركة العي 

:  دليل ذلك أنَّ من قال؛  ألنَّه جيوز بعد النقل ما ال جيوز قبله؛  جائز بعد النقل
 .(3) وقطع مهزة الوصل أبعُد من ُتريك الفاء مع العي ،  ( قطع مهزة الوصلِإْرًأى)

سبق   ممَّا  سيبويهويتضح  معهما كالم  يتجه  ال  الثانية  الرواية  ويبقى  ،  أن 
والرواية الثالثة  ،  قد جاَء(  )هذا ِإْرَأى :  الرتجيح بي الرواية نسخة القاضي األوىل

الزجاج وابن السراج والذي يظهر أنَّ  ،  )هذا رًأى قد جاَء(:  اليت يف نسخيت 
 :ملا أييت؛ الرواية الثالثة هي األقرب

)هذا رًأى قد  :  وابن خروف ذكرا أنَّ مذهب سيبويه هنا  أن الفارسي:  األول

 
 .  3/1021/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49( أ 1)

 .  150( انظر: ص 2)

 .  3/1022/ب. وحواشي كتاب سيبويه 290/أ، ب 3/49( انظر: أ 3)
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 . فهو مذهب األخفش قد جاَء(  )هذا ِإْرَأى : وأمَّا قوله، جاَء(
( إذا أمرَت من )رأيت( لكاَن قياُس  هْ » ولو مسُِّي رجٌل بــ)رَ :  قال الفارسي

 . (1) )رًأى كما ترى( «: -عندي   -قوِل سيبويِه 
ا كَان كذلك،  ِإْرَأى():  عنديوقياُس قوِل )خ(  »:  وقال ألنَّه إذا ردَّ  ؛  وإّنَّ

 . (2) «إليه ما له َحَذَف منه ما ملْ يُكن له
:  فيقولُ ،  وأبو احلسن وغريُه يردُّه إىل األصل يف )رَه(»:  وقال ابن خروف

،  واأللف ال ُُتذُف فيعوض منها كما تقدم،  وال ُيصرُف يف التعريف،  )ِإْرَأى(
 . عنَدهموينصرُف يف التنكرِي 

ألنَّ الذي قد ُحِذفت  ؛  وأكثُر الناِس على قوِل سيبويِه يردُّون اهلمزَة واأللفَ 
 .(3) « ألنَّه ليَس بلفِظ األمِر فال علَة فيه؛  له قد زاَل ويصرفون

)هذا  :  »وإذا مسَّيَت رجاًل بـ)ِعْه( قلت:  أنَّ سيبويه قال يف املوضع نفسه:  الثاين
(  ،  (هْ نظري )رَ   (هْ و)عَ ،  (4) « َوعٍّ قد جاَء( واألخفش ومن معه أمجعوا على )وَعٍّ

 .(5) (هْ ومل خيالفوا فيه كما خالفوا يف )رَ ، كما ذكر سيبويه
  

 
 .  91( املسائل احللبيات ص 1)

 .  2/879( املسائل البصرايت 2)

: شرح  يف  اآلخر إىل األخفش)الغامدي. ر. د(. وانظر يف نسبة القول    371( تنقيح األلباب ص  3)
 .  3/276الكافية للرضي 

 .  3/318، )هارون( 2/61( الكتاب )بوالق( 4)

، وتنقيح  878-2/877)العريفي. ر. د(، واملسائل البصرايت    1100( انظر: شرح الرماين ص  5)
 )الغامدي. ر. د(.  371األلباب ص 



 

 
50 

 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

 :  اخلامس املوضع 
َلُة(«: كما تقول،  )الِعدمة(: »وتقولُ : قال سيبويه  . ( 1) )الِقتـْ

َلُة( على ثالث رواايت: اختلفت نسخ الكتاب يف قوله  :)الِقتـْ
َلة(، وهي رواية نسخة القاضي. األوىل:   )الِقبـْ

َلُة( :  الثانية السراج،  )الِقتـْ ابن  نسخ  إلحدى  رواية  يف  ،  (2) وهي  الواردة  وهي 
 .(3) وشرح السريايف، الكتاب )بوالق( و)هارون(طبعيت 
 .وهي رواية أخرى إلحدى نسخ ابن السراج، )الِفْعَلة(: الثالثة

َلة(: ق  »:  ورد يف حواشي الكتاب  .(5) «)الِفْعَلة( : (4) س ، )الِقبـْ
ألنَّ مراد  ؛  والرواايت كلها حيتملها الكالم إال أن الرواية األوىل والثانية أقرب

 . والضبط مبا اشتهر أقرب، سيبويه ضبط زنة الكلمة
 االختالف يف رواية البيت: الثالث

 املوضع األول: 
 :. . . . وقالَ » : قال سيبويه

 ..............................   ............................ 
َقَذالِ   َسواُء  َأماا  املَْعَزاءُ ،  فـََبدا   هِ وُمَشجمٌج  سارَُه    . (7) « (6) وغريمَ 

 
 .  4/44، )هارون( 2/229( الكتاب )بوالق( 1)
 /أ.  4/25( انظر: أ 2)
 /ب.  82/ 5( انظر: شرح السريايف 3)

 .  24رمز إلحدى نسخ ابن السراج. انظر: ص ( 4)

 .  3/1499/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 407/أ، ب 4/25( انظر: أ 5)

- 427: ملحق ديوانه  . نظرلشَّمَّاخ بن ضرارا  عزي إىل   البيت من الكامليف بوالق: )املِعزاء(. و   (6)
،  1841-3/1840، وعزي إىل ذي الرمة. انظر: ملحق ديوانه 2/220، وأساس البالغة  428

، وشرح  4/66، وشرح السريايف  139شرح أبيات سيبويه للنحاس ص  وانظر البيت أيضا يف:  
 .  7/157واحملكم ، 1/397)شيبة. ر. د(، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف  2/423الرماين 

 .  1/174 ، )هارون( 1/88ق( ( الكتاب )بوال7)
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 :هلذا البيت روايتان يف نسخ الكتاب
:  الكتابيف حاشية  جاء  ،  وهي رواية نسخة القاضي،  "َسواُد َقَذالِهِ ":  األوىل

 .(1) «"أمَّا َسواُد َقَذالِِه": عند القاضي»
ا رواية يف البيت دون   .(2) كر للقاضيذ وذكر األعلم وابن خلف أَّنَّ

ردة  اوالو ،  (4) والفارسي  (3) وهي رواية نسخة ابن السراج،  "هِ َسواُء َقَذالِ ":  الثانية
 . طبعيت الكتاب )بوالق( و)هارون(يف 

 شرحك؛  ما وقفت عليه من شرح الكتاب وأبياتهالواردة فيوهذه الرواية هي 
 .(5) وابن السريايف وغريهم والرماين  السريايفو  النحاس

فالقذال  ؛  وأراد ابملشجج وتد اخلباء الذي تكسر رأسه من الضرب والدق
:  و)سواد قذاله( على الرواية األخرى،  أعاله ووسطه:  وسواء الرأس،  هو الرأس
ال،  شخصه ،  حذفت منه اهلمزة؛  سائره:  و)ساره(،  متقاربروايتي  واملعىن يف 

 .احلصى الصغار: و)املعزاء(
وأما سائره فتغرّي قد سفت عليه الريُح  ،  رأس الوتد ظاهروأراد الشاعر أن  

  .(6) الرتاب واحلصى

 

 . 1/323/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 43/أ، ب 1/58( أ 1)
 . 1/539ولباب األلباب ، 139انظر: ُتصيل عي الذهب ص ( 2)

هذه النسخة من الكتاب أشري يف ظهر اللوحة الرابعة  و ،  /أ25/ 4أ هذه الرواية هي املثبتة يف منت ( 3)
 . املوضع قد نسخت من نسخة ابن السراج ه من هذا واخلمسي منها إىل أنَّ 

 .  1/324انظر: حواشي كتاب سيبويه ( 4)

  2/423شرح الرماين  ، و 4/66، وشرح السريايف  139انظر: شرح أبيات سيبويه للنحاس ص  (  5)
، وُتصيل عي  286/ 1، والنكت  1/397، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف  . ر. د(شيبة)

 .  1/538ولباب األلباب ، 139الذهب ص 

السريايف  (  6) البن  سيبويه  أبيات  شرح  الذهب ص  1/397انظر:  عي  وُتصيل  ولباب  ،  139، 
 .  1/538األلباب 
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 املوضع الثاين: 
 :  الشاعرُ  »وقالَ : قال سيبويه

واختلفت  ،  "َبيِن شاَب قـَْراَنَهاوشاهده يف "،  أنشده سيبويه يف ابب احلكاية
"  وَُتُْلبُ   رُّ صُ تَ ":  قوله  ففي،  نسخ الكتاب يف رواية البيت يف غري موضع الشاهد

 : روايتان
وهذه الرواية هي رواية نسخة  ،  للمفعولُُتَْلُب( ببناء الفعلي  رُّ و صَ تُ ):  األوىل

 .(5) طلحة وابن  (4) وابن السراج (3) القاضي
، (6) وهي رواية النسخة الرابحية ،  ( ببناء الفعلي للفاعلَتُصرُّ وَُتُْلبُ ):  الثانية

)بوالق(  الكتاب  الواردة يف طبعيت  وهي  ،  (7)ونسخة غري معينة من نسخ الكتاب
واألعلم وابن    والرماين   سيبويه للنحاس وشرح السريايفوشرح أبيات  ،  و)هارون(

 
ا(  1) األسدي.  بن عمرو  َسرْبة  وإىل  األسدي،  إىل  يعزى  الطويل،  نظر: حواشي كتاب سيبويه  من 

، وشرح أبيات سيبويه  158،  28، وما ينصرف وال ينصرف ص  4/9، واملقتضب  3/1042
،  . ر. د(املوسى)  1129شرح الرماين ص  /ب، و 140/  4، وشرح السريايف  214للنحاس ص  

 .  2/1105ولباب األلباب 

 .  3/326، )هارون( 2/65الكتاب )بوالق(  (2)

 .  3/1043انظر: حواشي كتاب سيبويه ( 3)

نسخت من نسخة ابن    سبقت اإلشارة إىل أَّناهذه النسخة من الكتاب  و /ب.  3/52انظر: أ  (  4)
 السراج.

 /أ. 292/ب، ب 3/52انظر: أ  (5)

 (.  1، ح )3/1042انظر: حواشي كتاب سيبويه  (6)

 .  3/1043/أ ، وحواشي كتاب سيبويه 292/ب، ب 3/52انظر: أ  (7)

هللاِ  وبيِت  تـَْنِكحُ   َكَذبـُْتْم   وََّنا ال 
 

تَ   قـَْراَنَها  شاَب   (2) « (1) وََتُْلبُ   رُّ صُ َبيِن 
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 .(1) خلف 
 .( 2) للزجاج(  ما ينصرف وال ينصرف)وقد وقع ابلروايتي يف 

ففي الشرقية  ؛  "تـَْنِكُحوََّنا":  نسخ الكتاب اختالف أيضاً يف رواية قولهويف  
ا يف الشرقية،  (3)"هَتَْتُدوَّنا":  والرابحية ويف ،  (4)تـَْنِكُحوََّنا":  وذكر ابن خروف أَّنَّ

 .(5) "ََتُْخُذوَّنا": نسخة أخرى
 . االختالف يف األبنية وأمثلتها : الرابع

 : (َصَوَب مثال )املوضع األول: 
سيبويه فيهما ىلَ عَ فَـ )على    »ويكونُ :  قال  وهي  ،  (قـََلَهى):  فاالسمُ ؛  ( 

؛  فيجعلها ايءً . . .  ي(هَ لَ قَـ )و  ْي(رَ وَ صَ ):  يقولُ   العربِ   وبعضُ . . . .  (6)أرض
 .(7) «احلجازِ   من قيس  وأهلِ   وهم انسٌ ،  ي(عَ فْـ أَ )الذين يقولون    ام وافقو كأَّنم 

 : " روايتان لنسخ الكتاب)َصَوَرْي(": يف قوله
 .وهي رواية نسخة املربد وإمساعيل القاضي، (َصَويَب ): األوىل

الكتاب العباس املربد  نسخةُ و .  )َصَوَرْي(:  ثعلب»:  ورد يف حواشي  :  أيب 

 
  1129شرح الرماين ص  /ب، و 140/  4، وشرح السريايف  214شرح أبيات سيبويه ص  انظر:  (  1)

 .  2/1105، ولباب األلباب 487، 368، وُتصيل عي الذهب ص . ر. د( املوسى)

 .  158، 28انظر: ما ينصرف وال ينصرف ص  ( 2)

 .  . ر. د(املوسى) 1129شرح الرماين ص (، و 1، ح )3/1042ي كتاب سيبويه انظر: حواش (3)

 .  . ر. د( الغامدي) 384ص  انظر: تنقيح األلباب ( 4)

 .  3/1043/ب، وحواشي كتاب سيبويه 3/52انظر: أ  (5)

 .  143، وشرح أبنية سيبويه ص 72تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر: ( 6)

 .  256/ 4)هارون( ، 321/ 2 )بوالق( (7)
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 .(1) «القاضي وكذلك نسخةِ ، )َصَويَب(
وابن    وهي رواية نسخة ثعلب كما سلف يف حواشي الكتاب،  )َصَوَرْي(:  الثانية
 .(2) السراج

كل ما وقفت  ويف  ،  طبعيت الكتاب )بوالق( و)هارون(هبذه الرواية يف  وهي  
وابن    الزبيدي والعطاروالسريايف و أيب حامت  شرح  عليه من شروح الكتاب وأبنيته ك

 .(3) الدهان
ألنَّ اجلرمي والشراح ذكروا  ؛  هي األرجح  )َصَوَرْي(رواية  والذي يظهر أنَّ  
ا ماء بقرب املدينة فلم أقف على ذكر هلا    ( َصَويَب )وأمَّا الرواية األخرى  ،  (4) أَّنَّ

 . أو تفسري
 )ِفِعلمى( صفة بناء : (ِخِنفمىمثال )املوضع الثاين: 

. . .  ( ىلم عِ فِ )على    احلرفُ   فيكونُ ،  للتأنيثِ   خامسةً   »وتلحقُ :  قال سيبويه
 . (5) ق«نُ العُ  ىفم نِ حِ ه إنم : وقالوا

واختلفت نسخ  ،  صفة   )ِفِعلَّى(ذكره سيبويه مثااًل على ما جاء على بناء  

 
 .1649-4/1648وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب.  471/ب، ب 4/104أ ( 1)

 /ب.  4/104انظر: أ ( 2)

األمساء  /أ، و 5/222، وشرح السريايف  72( انظر: تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  3)
، وشرح أبنية  115وخمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ،  172،  135واألفعال واحلروف ص  

 .  330/ 1، وسفر السعادة 109سيبويه ص 

،  115وخمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /أ،  5/222/ب، وشرح السريايف  4/104انظر: أ  (  4)
 .  1/330، وسفر السعادة 109وشرح أبنية سيبويه ص 

 .  261/ 4)هارون( ، 323/ 2 )بوالق( (5)
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إليه وهو )العنق( مخس    منها الذي وقفت عليه  و ،  الكتاب فيه وفيما أضيف 
 :رواايت
ابخلاء والنون والفاء يف األوىل وفتح العي والنون يف    -(ِخِنفمى الَعَنق):  األوىل
رواية  ،  -الثانية السراجوهي  ابن  لنسخة  و   (1) نسخة  حمتملة  إمساعيل  رواية 

 .القاضي
الكتاب رواية ويف  ،  )ِخِنفَّى(:  يف )ق(:  (2) قال )ب(» :  ورد يف حواشي 

:  (و)ِخِبق  .  واسُع السريِ :  أيُ :  وقال ثعلبٌ .  ذلك  لُ ثْ مِ   ثعلبٌ ،  )ِخِبقَّى(:  اجلرمي
 .(4) «ِمشيةٌ : و)اخلِِبقَّى(، الُعُنقِ  زِ رِ غْ شديُد مَ : (3) )ِخِنفَّى(و، طويلٌ 

الكتاب حواشي  يف  ورد  الرواية  هذه  من  » :  وتفسري  يكون  أن  وجهه 
وهو هبذا التفسري يكون صفة لضرب  ،  (5) «السري وهو لي اليدين يف  ،  )اخلَِناف(
 .وهو موافق ملا أراده سيبويه، من السري

  الناقةُ :  (وفُ نُ اخلَ )»و :  قال ابن فارس،  وهذا املعىن مذكور يف معجمات اللغة
يهوي    أنْ :  يف الفرس  (افُ نَ اخلِ )و،  نافٍّ وهي ذات خِ ،  اليدين يف السريِ   اللينةُ 

 
 /ب.  4/106انظر: أ ( 1)

 املراد ابن السراج.  ( 2)

(3  )" مَ :  ى(قَّ و)ِخنِ   نص احلاشية عند حمقق حواشي كتاب سيبويه:  ،  -ابلقاء  –"  الُعُنق  زِ رِ غْ شديُد 
من قراءة    والذي يظهر يل  .4/1658انظر: حواشي كتاب سيبويه  وذكر أنَّه مل جيد هذا املعىن.  

   أنَّه ابلفاء. املخطوط

 . 4/1658وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 473/ب، ب 4/106أ  (4)

 . 4/1658وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 473/ب، ب 4/106أ  (5)
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 .(1) «خنفوقد  ، هه إىل وحشيِّ حبافرِ 
العي والنون يف    ابخلاء والنون والفاء يف األوىل وضمّ   -ق(نُ )ِخِنفمى العُ :  الثانية
روا،  -الثانية الرابحيةي وهي  النسخة  إمساعيل  ،  (2) ة  لنسخة  حمتملة  ورواية 

 .القاضي
وهي هبذه الرواية يف النسخة األصل اليت اعتمد اليت اعتمد عليها حمقق أبنية  

 .(3) الزبيدي
 .(4) ذكر ابن والد أنَّه ال يعرفها - ابخلاء–ورواية )ِخِنفَّى( 

ا ذكرت يف هذه الرواية واليت قبلها أن نسخة إمساعيل القاضي ُتتملهما ؛  وإّنَّ
ا اخلالف فيما أضيفت  وإّنَّ ،  -ابخلاء –  )ِخِنفَّى(نسخة القاضي    يف الثابت  ألنَّ  
ا    فاألستاذ ،  إليه الُعُنق( نقاًل عن ابن خروف    ِخِنفَّى)الدكتور حممد الدايل يرى أَّنَّ

ريى أنَّ الرواية  فوخالفه األستاذ الدكتور سليمان العيوين  ،  (5) يف تنقيح األلباب 
وظاهر  ؛  ألنَّ النص يف تنقيح األلباب مل يضبط )العنق(؛  )ِخِنفَّى الَعَنق(:  هي

يف :  قال )ب(  »:  قال؛  دل على الفتحيكالم ابن السراج يف حواشي الشرقية  

 
اللغة )خنف(  (  1) اللغة  2/195. وانظر: اجلراثيم  305  –   2/304جممل  ،  1316/  3، ومجهرة 

 .  9/97ولسان العرب )خنف( 

 .  275تنقيح األلباب انظر: ( 2)

( يدل على أنَّ ما ورد يف املنت خطأ يف  1ابحلاء لكن تعليق احملقق يف ح )–يف املنت: )ِحِنفَّى(  (  3)
  182(، ص  1ح )  143األمساء واألفعال واحلروف ص  الطباعة، وأنه أراد )ِخِنفى( ابخلاء. انظر:  

 (.  1ح )

 .  275/ب، وتنقيح األلباب 4/106انظر: أ ( 4)

 (.  45ح ) 95اب سيبويه من األبنية ص تفسري غريب ما يف كتانظر: ( 5)
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فقرن رواية    «  ذلك  لُ ثْ مِ   ثعلبٌ ،  )ِخِبقَّى(:  ويف رواية اجلرمي،  )ِخِنفَّى(:  )ق(
ومها بفتح العي والنون كما أن )العنق( يف منت  ،  القاضي برواية اجلرمي وثعلب 

 .(1) الشرقية اليت عليها احلاشية هبذا الضبط
؛  الُعُنق( ِخِنفَّى الرواية األقرب إىل نسخة القاضي هي )والذي يظهر يل أن 

 : ألمرين
ُذ :  األول اليت  احلاشية  متام  فيها  أنَّ  تالروايتان  كرت  على  املثال    ريفسفيها 

على ضم العي والنون    ا رواية القاضي كان تفسريه  ت ر سّ وحي فُ ،  الروايتي 
احلاشية بتمامها يف  وقد سبق إيراد ،  وكذا ضبط يف املخطوط،  من )العنق(

 .الرواية األوىل
بضم العي  –أنَّ ابن خروف قبل أن يذكر رواية القاضي ذكر )الُعُنق(  :  الثاين

آخر كالمه،  -والنون إال يف  والنون  العي  فتح  رواية  يذكر  :  قالمث  ،  ومل 
 . (2) «)الُعُنق( بضم العي والنون: وأكثر الرواايت»

الزبيدي   العنق  الُعُنق()ِخِنفَّى  وفّسر  مائل  مذكور يف  ،  (3) أبنَّه  معىن  وهو 
اجلراثيمقال  ،  (4) املعجمات  السريِ   اللينةُ :  (وفُ نُ اخلَ )»و:  صاحب  يف  ،  اليدين 

وهو هبذا  ،  (5) ها«بزمامِ   دَّ ه إذا مُ يلَ متُ   وهو أنْ ،  قنُ أيضاً يف العُ   (افُ نَ اخلِ )ويكون  
 

 .  81انظر: تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص ( 1)

 .  275تنقيح األلباب  (2)

 .  182األمساء واألفعال واحلروف ص انظر: ( 3)

ولسان العرب  ،  305  –  2/304جممل اللغة )خنف(  ، و 200انظر: املقصور واملمدود للقايل ص  (  4)
 .  9/97)خنف( 

(5)2/195.   
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 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

 .سيبويهالتفسري جيعل املثال صفة كما مثَّل به 
يف األوىل وفتح العي والنون يف    والقاف  والباء ابخلاء    -ى الَعَنق(قم بِ )خِ :  الثالثة

وثعلب ،  -الثانية اجلرمي  رواية  الكتاب    وهي  حواشي  نصِّ  يف  ورد  كما 
 .(1) املذكور يف الرواية األوىل 

الرواية يف شرح أيب حامت  النسخ    (2) وهي هبذه  اعتمد عليها  اليت  وإحدى 
 .(3) وابن الدهان وخمتصر العطار أبنية الزبيديحمقق  

 :ويف هذه الرواية تفسريات عدة
الَعَنق(فـ؛  اجلرمي  تفسري :  األول اخلطى  )ِخِبقَّى  السريع  وقريب من  ،  (4) عنده 

ا صفةُ  فيها    مشيةٍّ   تفسريه ما يف خمتصر العطار وشرح ابن الدهان من أَّنَّ
 . (5) سرعة

ا مشيةتفسري أيب حامت : الثاين  .(6) أبَّنَّ
 .(7) واسُع السريِ : ِبقَّى(اخلِ ) قال ؛  ثعلبتفسري : الثالث

 
 .  1/209انظر أيضاً: سفر السعادة  (1)

 .  94تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر: ( 2)

،  88(، وخمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  1ح )  143األمساء واألفعال واحلروف ص،  انظر:  (  3)
 .  78وشرح أبنية سيبويه ص 

 .  1/209انظر: سفر السعادة ( 4)

 .  78، وشرح أبنية سيبويه ص 88انظر: خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ( 5)

ود للقايل  . وانظر أيضا: املقصور واملمد94تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  6)
 .  200ص 

 /ب.  4/106انظر: أ  (7)
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وهو ال يستقيم مع متثيل سيبويه له يف  ،  فيه امساً   ِبقَّى(اخلِ )والتفسري الثاين يكون  
 . وإّنا املستقيم هو التفسري األول والثالث، (1) الصفات 

العي والنون يف    وضمّ والنون والفاء يف األوىل    ابجليم  -ِنفمى الُعُنق(جِ ):  الرابعة
 - الثانية

وهي الواردة  ،  وإحدى الروايتي عند ابن والد،  طلحة وهذه رواية نسخة ابن  
 . يف طبعة هارون

الكتاب حواشي  يف  ط»:  ورد  الُعُنق(جِ ):  (2) يف  طرته،  ِنفَّى  أبو :  ويف 
 .(4) « يعرفه ابخلاءوال ، )ِحِنفَّى(و - ابجليم-ِنفَّى(جِ ): (3) العباس

السخاوي العنق وفسرها  ،  وذكرها  من  ،  (5) مبائل  مأخوذ  التفسري  وهذا 
امليل،  اجلنف العي ،  وهو  يف  األموِر  :  اجلََنف» :  جاء  ويف  الكالم  يف  ْيُل 

َ
امل

 .(6) ُكلِّها« 
ه رجح أن يكون  لكنَّ   صاحب اتج العروستفسري آخر نقله    ذه الروايةوهل

لـ) الُعُنقِ بَع":  ويُقالُ »:  قال،  (ِخِنفَّيتفسريا  ِجِنفَّي  َهكذا  ،  َشِديُده:  َأي؛  "رٌي 
  -ابخلاءِ –( ِخِنفَّي): والصوابُ ، وجدُت هذا احلَرَف يف هاِمش كتاب اجلَْوَهرِيّ 

 
 (.  45ح ) 94تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر: ( 1)

 .  8انظر: ص  . بن طلحةارمز لنسخة ( 2)

 املراد ابن والد.  ( 3)

 .  275/أ. وانظر أيضاً: تنقيح األلباب  473/ب، ب 4/106أ  (4)

 .  1/209انظر: سفر السعادة ( 5)

 .  143/ 6ف( )جن( 6)
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

 .(1) «أيتكما سي
ألنَّ  ؛  ورجح األستاذ الدكتور حممد الدايل أن تكون هذه الرواية تصحيفاً 

 :ألمرين؛ وال أرى ما ذهب إليه، (2) يكون يف الزور )اجلَنف( إّنا 
 . أنَّ هذه الرواية وردت يف غري نسخة من نسخ الكتاب وشروحه: األول
وذكر بعض املعجمات للجنف  ،  أنَّ اجلنف هو مطلق امليل كما تقدم:  الثاين

فقد نصَّ املتقدمون منهم على أنَّه يف  ، يف الزور ال يدل على اختصاصه به
يف  :  أي؛  "رجٌل أجنف":  قالوا؛  اجلنف يف غري الزوروذكروا  ،  لمطلق املي

، (3) )اجلنايف( وهو الذي مييل يف مشيته فيختال فيها :  وقالوا،  أحد شقيه ميل
 .ذكره الزبيدي كما سبق على أنَّ للمثال تفسريا آخر غري امليل 

ابحلاء والنون والفاء يف األوىل وضّم العي والنون يف    - )ِحِنفمى الُعُنق(:  اخلامسة
 - الثانية

ويف إحدى النسخ اليت  ، (4) وهذه الرواية هي إحدى الروايتي عند ابن والد 
 . وهي الواردة يف طبعة بوالق، (5) اعتمد عليها حمقق أبنية الزبيدي

ألنَّ احلنف ؛  تصحيفاً   )ِحِنفَّى الُعُنق(ورجح حمقق أبنية الزبيدي أن تكون  

 
 .  23/106اتج العروس )جنف( ( 1)

 (.  45ح ) 95تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر: ( 2)

- 9/32، ولسان العرب )جنف(  2/305، واألفعال )جنف(  1/489انظر: مجهرة اللغة )جنف(  (  3)
33  . 

 .  275وتنقيح األلباب /أ، 473ب /ب، 4/106( انظر: أ 4)
 (.  1ح ) 143( انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص 5)
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 .(1) يكون يف القدمي ال يف العنق
ألنَّ احلنف وإن اشتهر يف  ؛  أيضاً   وال أرى القول ابلتصحيف يف هذه الرواية

 .(2) القدم فإنَّه ورد يف مطلق امليل 
التصحيف يف   امليل ابلقول يف  فإن ما  ومع عدم  الرابعة واخلامسة  الرواية 

ولصحة املعىن عليها  ،  لتعدد ذكرها يف النسخ؛  سبقهما من رواايت أقوى وأثبت
ليكون  ؛  لكن ترجيح أحدها،  وكثرة استعماله يف اللغة وصفاً كما سبق تفصيله

 . املثال الذي قصده سيبويه مما يعسر ويشق
 : وأمثلتهما   )ِفعِااَلن(و )فـُعمالٌن(بناء : الثالثاملوضع 

سيبويه االسمِ   (وان  لُ عْ فُـ )على    ويكونُ »:  قال  ،  (وانظُ نْ العُ ):  حنو  يف 
 . ( وانلَ عْ فَـ )يف الكالم  وال نعلمُ . وصفاً  ه جاءَ مُ وال نعلَ . (وانفُ نْـ العُ )و

والصفة ،  (انما وُ احلُ ):  حنو  فاالسمُ ؛  والصفةِ    يف االسمِ (  نالا عُ فُـ )ويكون على  
 . ( انبم لُ اجلُ )و، ( ان  دم مُ )عُ : حنو

  ه جاءَ وال نعلمُ ،  (ان  فا رِ عِ )و،  (ان  كا ِر فِ ):  حنو ،  يف االسمِ   (ن  الا عِ فِ ) على    ويكونُ 
 . (3) « وصفاً 

النسخ فيه  اختلفت  ممَّا  املوضع  السريايف،  هذا  بعد  »:  قال  سيبويه  وذكر 
على   السراجِ  ها ابنُ ومجعَ ، اختلفت فيها النسخُ  أحرفاً  و)الُعنـُْفوان(، )الُعْنظُوان(

 
تفسري غريب  "، وتبعه أ. د. حممد الدايل يف  (1ح )  143األمساء واألفعال واحلروف ص  انظر:  (  1)

 (.  45ح ) 95ص   "ما يف كتاب سيبويه من األبنية

 .  9/57، ولسان العرب )حنف( 3/382انظر: احملكم )حنف( ( 2)

 .  262/ 4)هارون( ، 324/ 2 )بوالق( (3)
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 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

 . ( 1) «جها يف ورقةٍّ ها وخرَّ اختالفِ 
 :وقفت يف هذا املوضع على مخس نسخ من الكتابوقد  

املربد:  األوىل الكتاب،  نسخة  السراج:  ورد يف حواشي  بن  بكر  أبو  :  »قاَل 
  حممدِ   كتابِ   فأمَّا نسخةُ ؛  ( اختالفاً الُعْنظُوانِ )وجدُت يف النسِخ بعد ذكِر  

(:  والصفة،  )احلَُوّمان(:  حنو،  يف االسمِ )فـَُعاّلن(    يكونُ و ":  يزيدَ   بنِ  ،  )ُغَمدَّانٍّ
 .(2)و)اجلَُلبَّان(

( حنو  ويكونُ  (:  على)ِفِعاّلنٍّ (،  )ِفرِّكانٍّ  . (3) وال نعلُمه جاَء وصفاً"«،  و)ِعرِفّانٍّ
؛  ويكون على )فـَُعاّلن(ٍّ يف االسِم والصفةِ » :  وفيها،  نسخة ابن السراج:  الثانية

(: والصفة حنو، )احلَُوّمان(: فاالسُم حنو  . و)اجلَُلبَّان(، )ُغَمدَّانٍّ
االسمِ  ( يف  )ِفِعاّلنٍّ على  (:  حنو،  ويكوُن  (،  )ِفرِّكانٍّ جاَء  ،  و)ِعرِفّانٍّ نعلُمه  وال 

 . (4) «وصفاً 
مع اختالف يسري يف العبارة دون اختالف املربد    ابن السراج توافق نسخة  ونسخة

 
 /ب.  5/223شرح السريايف  (1)

شرح الكتاب هبذا الضبط مع اختالف يسري يف العبارة.  يف  أورد السريايف هذا النقل عن ابن السراج  (  2)
بضم العي يف البناء واألمثلة،    من شرح السريايف  املطبوع/ب. ويف  5/223انظر: شرح السريايف  

(. وابلعي يف  حواشي  )ت عبداملنعم فائز(. والذي يظهر صواب ما يف  638انظر: ص )ُغَمدَّانٍّ
ورده الرماين أيضا يف شرحه لكنَّ  وأ.  نسخة ثعلب التالية  الضم هو ما يف  املخطوط؛ ألنَّ الكتاب و 

 /أ.  5/55انظر: شرح الرماين حركة العي.   ا خطوطة مل تضبط فيهامل

 .1667-4/1666وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب.  388/ب، ج 477ب  (3)

 /أ.  4/107( أ 4)
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 .(1) النسخة الشرقية اليت أشار إليها ابن خروفوكذا  ،  واألمثلة  األبنية  يف
السراج    قال،  نسخة ثعلب:  الثالثة الكتابابن    »ويف كتابِ :  (2) يف حواشي 
  يف االسمِ   (3) (ناّل عُ فُـ )ويكون على  ":  ه بعد )الُعنـُْفوان(خبطِّ -رمحه هللا–  ثعلبٍّ 

:  حنو  والصفةُ ،  (5)(انبَّ لُ احلُ )و،  -أراه   نبتٌ -  (4)(انمَّ رُ )اخلُ :   حنوفاالسمُ ،  والصفةِ 
(يف  ناّل عِ فِ ) على    ويكونُ ،  (7) -جلبة   صاحبُ -  (ان بَّ لُ اجلُ )و،  طويلٌ –  (6) ان دَّ مُ غُ ال

  اسمُ   (10) و)ِغرِفَّان(،  (9) - هال نعرفُ -(ّدان)ِإجِ و،  (8) (نكاّ ِر فِ ) :  وذلك حنو،  االسمِ 
وهو  -(ّتان فِ عِ ):  قالوا،  وقد وصفوا به،  املعرفة  مثلُ   (11) انة(فَّ )ِعيِ :  وقالوا،  رجلٍّ 

 
 .  276تنقيح األلباب ( 1)

ايف والرماين، وسأنبه على مواضع االختالف. انظر:  ونسخة ثعلب مذكورة يف األصول وشرح السري (  2)
 /أ.  5/55وشرح الرماين ، /ب223/ 5شرح السريايف ، و 3/202األصول 

خمطوطة  (  3) إىل  وعدت  )فـُعُّالن(،  األصول:  ويف  والرماين.  السريايف  شرح  يف  الوزن  هبذا  وهي 
الكتاب وشرح  /ب( فلم أجد البناء قد ضبط ابلشكل، والصواب ما يف حواشي  158األصول)

 السريايف والرماين.  

 (.  احلُرُّمانِ يف األصول: )احلُوَّمان(، ويف شرح الرماين: )( 4)

(5)   " السريايف:  )ُحلُّبان(،    -ابجليم –"  -بقلة–  (انبَّ لُ اجلُ )و  يف شرح  األصول:  ويف  التفسري،  وزايدة 
 وعدت إىل خمطوطة األصول فوجدهتا كذلك غري منقوطة.  

 كتب أسفلها يف املخطوط: )معاً( يعين ابلعي والغي، ويف الرماين: )ُعُمدَّان(.    (6)

 إىل هنا انتهى ما نقله ابن السراج عن نسخة ثعلب يف كتابه األصول.  ( 7)

 ".  -بغض– (ن كاّ ِر فِ )السريايف والرماين: " يف شرح ( 8)

 ".  وإِخّدان""، ويف شرح الرماين: و)ِإِحّدان( ال نعرفه اسُم رجلٍّ يف شرح السريايف: "( 9)

 يف شرح السريايف والرماين: )ِعرِفَّان( ابلعي.   (10)

أن يكون صواهبا:    فالعبداللطيكذا يف املخطوط وشرح الرماين، ورجح حمقق شرح الرماين د صاحل  (  11)
= 
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 .(2) «( 1) "وهو قليلٌ  - اجلايف األخرقُ 
يوافقها ما ورد يف طبعة بوالق وهارون من جهة وزن األبنية   ونسخة ثعلب

نسخة املربد ومن وافقه  نسخة ثعلب ختالف و ، مع اختالفهما من جهة األمثلة
 :من وجهي 

يف  :  األول العي  حركة  نسخة  ؛  األول  البناءيف  يف  العي  فهو  بضم  ثعلب 
 .ويف نسخة املربد بفتحها، -بضم العي  – ( ناّل عُ فُـ )
األبنية:  الثاين أمثلة  أو وصفاً ؛  يف  امساً  إثبات جميء  ،  وما جاء  (ويف    )ِفِعاّلنٍّ

 .وصفاً 
القاضي:  واخلامسة  الرابعة إمساعيل  السراج  قال،  واجلرمي  نسخة  :  ابن 

املنسوخِة ِمْن نسخة القاضي املقروءِة على َأيب  وجدُت يف النسخِة  :  »)فـُعَّالن(
حنو:  "ويكونُ :  العباس والصفِة  االسم  يف  و)اجلُلَّباِن(:  )فـُعَّالُن(  ، )التـُّوَّماِن( 

 .(3) )ِفرِّكان( اسٌم« : )ِفعِّاَلن(. )الُغمَّداِن(: والصفُة حنو
والقاضي   اجلرمي  نسخيت  بي  الكتابومجع  حواشي  »ويف  :  قال،  (4) يف 

 
تفسري  )ِعرفانة(   بل  )ِفِعاّلن(  على  جاء  ملا  مثاالً  ليس  د وأنه  )ر.  الرماين  شرح  انظر    للمثال. 

 .  363ص  العبداللطيف(

وهو اجلايف  - (ّتانفِ عِ )فقالوا:  ،  ، وقد وصفوا بهرجلٍّ   ال نعرفه اسمُ   (ّدان)ِإحِ يف شرح السريايف: "  (1)
 .  "وهو قليل -األخرق

 .1669-4/1667وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب.  388/ب، ج 477ب  (2)

 .  202/ 3األصول ( 3)

وهذا النقل عن نسخة القاضي واجلرمي مذكور يف شرح السريايف والرماين، وسأنبه على مواضع    (4)
 /أ.  5/55وشرح الرماين ، /ب5/223شرح السريايف االختالف. انظر: 
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املقروءةِ   نسخةمن    املنسوخةِ   النسخةِ  يتبعُ   القاضي  العباس  أيب    بناءَ   على 
االسمِ   (النٌ عَّ فُـ )ويكون  ":  (وانفُ نْـ عُ )  (1) (مانُ وَّ تُـ ال):  فاالسمُ ،  والصفةِ   يف 
حنووالصفةُ ،  (2)(بانُ لَّ احلُ )و نٍّ ،  (3) (انُ دَ مَّ غُ ال):    )ِفِعالَّ على  :  حنو،  (ويكوُن 

 .وصفاً  ه جاءَ مُ وال نعلَ ، (4) و)ِعرِفَّان()ِفرِكَّان(  
األبنيةِ وجدتُ   وكذا يف  :  قالوا،  (النٍّ عَّ فُـ )على    ويكونُ ":  قالَ ي  للجرم  ه 

نبا-(6) (مانٌ وَّ )تُـ و  (5)(بانٌ لَّ )حُ    ( 7) (دانٌ مَّ )غُ   رجلٌ :  يقولون  والصفةُ ،  -تٌ ومها 
 .(8) « "للطويلِ 

هنا   القاضي  ويلحظ  نسخة  من  السراج  ابن  عن  املنقول  يف  االختالف 
وسيأيت  ،  يف األصول  نفسه  مع ما ذكره ابن السراجوغريها من نسخ الكتاب  

 . تفصيل ذلك
مع اختالف بينهما يف  (  النعَّ فُـ )  بناء يف  فقان  تتونسخة اجلرمي والقاضي  

 . بعض األمثلة

 
 .  -ابلنون-ماُن()النـُوَّ يف شرح السريايف:   (1)

 .  -ابجليم   -(بانُ لَّ اجلُ )يف شرح السريايف:   (2)

كتب أسفلها يف املخطوط: )معاً( يعين ابلعي والغي. وانظر: تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب    (3)
 .  156ص 

 .  "بتشديد العيويكوُن على )ِفعِّالن(، حنو: )ِفرِّكان( و)ِعرِّفان(يف شرح السريايف والرماين: " (4)

 .  )ُجلَّبان(يف شرح السريايف:  ( 5)

 .  (مانوَّ نُـ )يف شرح السريايف:   (6)

 . (دانمَّ عُ )يف شرح السريايف:   (7)

 .1671-4/1669/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 388ج /ب، 477ب  (8)
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 :وأمَّا خمالفة نسخة القاضي للنسخ السابقة فمن وجهي 
( ويف  النعَّ فُـ فهو بتشديد العي مع ضم الفاء وفتح العي ) يف وزن البناء  :  األول

 .)فـَُعاّلن(نسخة املربد ومن وافقه بتشديد الالم 
فاختلف فيه املنقول عن نسخة    -بتشديد العي وكسرها-)ِفعِّاَلن(وأمَّا بناء  

ن(وبوزن  ،  والرماينفهو هبذا الضبط يف األصول وشرح السريايف  ؛  القاضي   )ِفِعالَّ
الكتاب حواشي  أ،  يف  بناء  .  ورجح  يكون  أْن  العيوين  سليمان    )ِفعِّاَلن(د 

ومل يذكر  ، ألنَّ ابن السراج يف حواشي الكتاب ذكر اختالف النسخ؛ تصحيفاً 
انً بل ذكر  ()ِفعِّاَلانً  الكتاب و ،  ()ِفِعالَّ املؤلفة يف خدمة  الكتب  كتب  كما أنَّ  
 .(1) وال مثاليه )ِفعِّاَلن(ر بناء مل تذكاللغة 

والذي يظهر أنَّ البناء الذي أراده سيبويه هو بتشديد الالم ال العي كما  
»إال  :  إذ قال بعد أن أورد ما يف نسخة اجلرمي والقاضي؛  ذكر ذلك ابن السراج

بعَد سطورٍّ  قوُل سيبويهٍّ  يُفسده  قالوا:  أنه  قليٌل جداً ،  ()فـُعَّالنٌ :  "وقد  ،  وهو 
ا هو )فـُُعاّلن(  ؛  ( 2) وهو اسم"،  )قُمَّحان(:  قالوا فهذا يدلُّ على أنَّ الذي مضى إّنَّ

 .(3) بتشديد الالم« -أو )فـَُعاّلن(  
 :الواردة يف نسخة القاضي هي واألمثلة، يف أمثلة األبنية: الثاين

 : )التـُّومماِن(
 :له يف نسخة القاضي روايتان

 
 .  170- 169انظر: تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص ( 1)

 .  4/263)هارون( ، 2/324 )بوالق( انظر:  (2)

 /ب.  55/ 5شرح الرماين و /ب. 5/223شرح السريايف ، وانظر: /ب388ج /ب، 477ب  (3)
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األ   - ابلتاء –  )التـُّوَّماِن(:  األوىل الكتاب،  صوليف كتاب  نقل  ويف ،  وحاشية   
 . راجالرماين عن ابن الس

 .(1) عن القاضي  عن ابن السراج ابلنون فيما نقله السريايف-( مانُ وَّ النُـ ): الثانية
 .(2) يف نسخة اجلرمي وهذا املثال هباتي الروايتي 

ابلتاء يف موضع وابلنون يف موضع    يف )سفر السعادة(  السخاوي  هوأورد 
اجلرمي،  آخر يف ذلك  متابعاً  نبات  املوضعي كليهما أبنه  ورجح  ،  وفسره يف 

 .(3) تصحيف-ابلتاء-)التـُّوَّماِن(حمقق سفر السعادة أن 
وهو مثال ال  ،  ومل أقف على هذا املثال يف الكتب املؤلفة يف أبنية سيبويه

 .)فعاّلن(يتفق مع البناء الذي أراده سيبويه بتشديد الالم 
 :)اجلُلمباِن(

 :له يف نسخة القاضي روايتان
ويف  ،  يف كتاب األصول  -ابجليم والالم واملشددة املفتوحة -  )اجلُلَّباِن(:  األوىل
السراج  السريايفنقل   ابن  اجلرمي،  (4) عن  نسخة  يف  نقله    وهي كذلك  فيما 

 .(5) السريايف
الكتاب  - ابحلاء–)احلُلَّبان(  :  الثانية ابن    الرماين فيما نقله  و ،  يف حاشية  عن 

 
 من البحث.    55انظر: ص  (1)

 من البحث.    55انظر: ص  (2)

 .  407، 1/187انظر: سفر السعادة ( 3)

 من البحث.    55انظر: ص  (4)

 من البحث.   55انظر: ص  (5)
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وهي هبذا ضبط ،  ( 2) ويف حاشية الكتاب عن اجلرمي،  (1) السراج عن القاضي 
ا نبت، عند ابن الدهان وكذا تفسريها وضبطها عن السخاوي  . (3) وفسرها أبَّنَّ

 .(4) اجلرمينقاًل عن 
 .وهي يف نسخة اجلرمي والقاضي اسم ال صفة

وأمَّا يف نسخة املربد وابن السراج فاختلف بناؤها عمَّا يف نسخة القاضي  
( وزن  على  عند  ،  (5) صفة  )اجلَُلبَّان(:  (ن اّل عَ فُـ فجاءت  الضبط  هبذا  وهي 

 .(6) الزبيدي
وذكر ثعلب  ،  امساً وصفةوأوردها  ،  )اجلُلُبَّان(:  ويف نسخة ثعلب بضم العي 

يف طبعيت الكتاب    وهي هبذا الضبط ،  (7) والصفة صاحب جلبة،  أن االسم بقلة
ا  ، أيضاً عند أيب حامت و ، )بوالق( و)هارون(  .(8) صفة مبعىن الغلظة وفسَّرها أبَّنَّ

والظاهر أنَّه تصحيف  ،  (9) وفسرها أبَّنا بقلة،  خمتصر اجلواليقي )ُحلَُّبان(ويف  
،  فهذا الضبط مل يرد عند غريه؛ وأنَّه أراد ما يف نسخة ثعلب، الضبطوخطأ يف 

 
 .  من البحث  55انظر: ص  (1)
 من البحث.   55انظر: ص  (2)

 .  72انظر: شرح أبنية سيبويه ص ( 3)

 .  407-1/406انظر: سفر السعادة ( 4)

 /أ.  55/ 5/ب، وشرح الرماين 5/223شرح السريايف ، و /أ 4/107أ انظر: ( 5)

 .  146انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص ( 6)

 /أ.  5/55/ب، وشرح الرماين 5/223شرح السريايف ، و 3/202انظر: األصول   (7)

 .  118، 114انظر: تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص ( 8)

 .  78خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ( 9)
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 . والتفسري تفسري ثعلب
)جلبّ أكثر  و  ذكرت  والالم  -ان(  املعجمات  اجليم  وضم  الباء  بتشديد 

ا صفة  - وفتحهما  : و)امرأة ُجلُبَّان(،  ذو جلبة:  )رجل ُجلُبَّان(:  يقال؛  على أَّنَّ
 .(1) غليظة

وبناء على ما سبق ذكره من ترجيح كون مراد سيبويه يف هذا املوضع هو  
السابق ذكرها مع اختالف  وعليه أكثر النسخ    -بتشديد الالم -)فعاّلن(بناء  

؛ ُجلُبَّان(بينها يف حركة العي فإين أرى أنَّ أقرب األمثلة إىل مراد سيبويه هو )
 ما ورد يف نسخة اجلرمي  وال يعين ذلك أنَّ ،  لورودها يف كثري من املعجمات

فقد ذكرها بعض أهل اللغة ابلضبط  ؛  والقاضي ُتريف أو ال أصل له يف اللغة
لكنَّها ال توافق مراد سيبويه يف هذا  ،  (2) املذكور يف النسختي على أَّنا نبت

 . املوضع
 :)الُغممداِن(

 :له يف نسخة القاضي روايتان
حاشية    -مشددة وميم    ابلغي -  )ُغمَّداِن(:  األوىل   يف  اجلرمي  نسخة  ويف 

 .الكتاب
وهي كذلك يف نسخة اجلرمي فيما    -   وميم مشددة ابلعي  -  مَّداِن(عُ ):  الثانية 

 .نقله السريايف

 
، ولسان العرب  7/437، واحملكم  11/94، وهتذيب اللغة )جلب(  1244/  3انظر: مجهرة اللغة  (  1)

 . 1/270)جلب( 

 .  141انظر: املدخل إىل تقومي اللسان ص ( 2)
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وأوردها الزبيدي  ،  )فـَُعاّلن(على زنة    (َمدَّانغُ ):  ويف نسخة املربد وابن السراج
والغي  ابلعي  الزنة  دريد،  أي طويلٌ ؛  ُعَمدَّانورجل  »:  قال،  هبذه  ابن  ،  عن 

 .(1) « عن ابن دريد، غمد السيف، الُغَمدَّان: ويقالُ 
،  (2)ابلعي –و)ُعُمدَّان(  ،  اّلن()فـُعُ على زنة    دَّان(مُ غُ ):  بويف نسخة ثعل

وتفسريه  ،  (3) وفسره أبنَّه غمد السيف،  وكذا عند ابن الدهان،  وفسره ابلطويل
 . هنا على أنَّه اسم ال صفة

وهي ،  على البناء نفسه لكن ابلعي   طبعيت الكتاب )بوالق( و)هارون(يف  و 
 .(4) « طويل: ورجل ُعُمدَّان»:  قال، أيب حامت كذلك عند

والغي  العي  ابلوجهي  الزنة  هبذه  اجلواليقي  خمتصر  ابلعي  ،  ويف  وفسره 
 .(5) وابلغي على أنَّه غمد السيف أو الطويل ، ابلطويل عن أيب حامت

 . وهذا املثال يف مجيع نسخ الكتاب أُورَد على أنَّه صفة
رجل  )و »:  قال ابن دريد،  إال على )ُعُمدَّان(معجمات اللغة  يف    ومل أقف 

 
 .  146، وانظر: ص 186األمساء واألفعال واحلروف ص  (1)

 /ب.  5/55انظر: شرح الرماين  (2)

 .  133انظر: شرح أبنية سيبويه ص ( 3)

(  97. وذكر حمقق الكتاب يف احلاشية )113تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص    (4)
وهي    - من الصفحة نفسها أنَّه يف إحدى نسخيت كتاب أيب حامت اليت اعتمد عليها يف التحقيق

-دَّان()ُغمُ " كان يف )صل(:    قال:   دَّان( )ُغمُ :  -نسخة مكتبة الشهيد علي ابشا ورمز هلا بصل
ابلعي املهملة"، وال أوافق احملقق فيما ذكره،    دَّان(مُ عُ )وهو تصحيف صوابه:    -ابلغي املعجمة

 حمتملة؛ إذ هي رواية نسخة ثعلب.   )ُغُمدَّان(فـ

 .  141، 132انظر: خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ( 5)
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 .(1) «ِإذا َكاَن َطويالً ؛ (اينان وُعُمدَّ ُعُمدَّ 
وبناء على ما سبق ذكره من ترجيح كون مراد سيبويه يف هذا املوضع هو  

وعليه أكثر النسخ السابق ذكرها مع اختالف    -بتشديد الالم -)فعاّلن(بناء  
بينها يف فاء املثال وحركة عينه فإين أرى أنَّ أقرب األمثلة إىل مراد سيبويه هو  

 . لوروده مبعىن الصفة يف املعجمات؛ )ُعُمدَّان(
 :ان(كا ِر )فِ 

يف   املثال  هذا  عليه  جاء  الذي  البناء  يف  االختالف  إىل  اإلشارة  سبقت 
القاضي وكسرها-)ِفعِّاَلن(بوزن    )ِفرِّكان(فهو  ،  نسخة  العي  يف  -بتشديد 

ن( بوزن    ان(كّ )ِفِر و،  (2) األصول وشرح السريايف والرماين   يف حواشي الكتاب   )ِفِعالَّ
القاضي  امل  وهذا،  (3) عن  السراج الوزن هو  وابن  املربد  ملا ورد يف نسخة    وافق 

أبنية الكتاب  اللغة ومنها  وملا ورد يف كتب  ،  (4)وثعلب وطبعيت بوالق وهارون
 .(5) شرحها 

 
)عدم(  (  1) اللغة  امل2/664مجهرة  وانظر:  )عمد(  1/183خصص  .  واحملكم  والتكملة  2/29،   ،

 .  3/306، ولسان العرب )عمد( 2/298والذيل والصلة )عمد( 

 من البحث.   53انظر: ص  (2)

 من البحث.   55انظر: ص  (3)

 من البحث.    55انظر: ص  (4)

،  186،  147، واألمساء واألفعال واحلروف ص  364انظر: ليس يف كالم العرب البن خالويه    (5)
، والتكملة والذيل والصلة  1/416سفر السعادة  ، و 144خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  و 

 .  12/617، ولسان العرب )هلم( 2/137، واملمتع 6/132، وشرح املفصل 5/228)فرك( 
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 .(1) تصحيفاً كما سبقت اإلشارة إىل ذلك  )ِفعِّاَلن(أْن يكون بناء    والراجح 
وتبعه يف  ،  (2) وفسره ثعلب أبنَّه البغض،  وهو اسم يف مجيع نسخ الكتاب

يف    يسَ ل»  :  قال،  وذكر ابن خالويه أنَّه اسم رجل،  (3) ذلك السريايف وابن يعيش
  اسمُ :  (انكَّ ِر فِ )و. . .  اسم رجل:  (انفَّ ِعرِ )إال    (ناّل عِ فِ ) على    اسمٌ   العربِ   كالمِ 

  والعطار والسخاويوفسره الزبيدي  ،  (4) ة« ود بن أيب سربَْ فيل العرائس اجلارُ طُ 
 . (5) اسم أرضأبنه  وغريهم

 :)ِعرِفمان(
القاضي  نسخة  يف  املثال  هذا  عليه  جاء  الذي  البناء  يف    واالختالف 

املوافق ملا ورد يف نسخة املربد وابن  هو    )ِعرِفَّان(و،  (6) ان(كّ )ِفِر كاالختالف يف  
وملا ورد يف  ،  (7)وطبعيت بوالق وهارون  فيما رواه السريايف والرماين  السراج وثعلب 

شرحها كتب   الكتاب  أبنية  ومنها  احلواشي،  (8) اللغة  يف  ثعلب  نسخة  :  ويف 

 
 حث.  من الب  57انظر: ص  (1)

 من البحث.   54ص ( من 5احلاشية )انظر:  (2)

 .  6/132أ، وشرح املفصل /224/ 5شرح السريايف انظر: ( 3)

 .  364ليس يف كالم العرب البن خالويه   (4)

سفر  ، و 144خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 186انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص  (  5)
 .  1/416السعادة 

 من البحث.    55انظر: ص  (6)

 من البحث.   53انظر: ص  (7)

خمتصر  ، و 187، واألمساء واألفعال واحلروف ص  364انظر: ليس يف كالم العرب البن خالويه    (8)
،  1/371سفر السعادة  ، و 123شرح أبنية سيبويه ص  ، و 132شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  

 .  2/137واملمتع 
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 .ابلغي  رِفَّان(غِ )
ن(وبناء   .فيه كما سبق بيانه يف املثال السابقالراجح  هو  )ِفِعالَّ

 : ويف تفسريه أقوال، وهو اسم يف مجيع نسخ الكتاب
  والسريايف  وأيب حامت  (2) واجلرمي ،  (1) وهو تفسري ثعلب،  أنَّه اسم رجل:  األول

 .(3) ومجاعة
 .(4) والسخاوي  ذكره الزبيدي، اسم دويبة: الثاين

 . (5) والسخاوي ذكره الزبيدي،  اسم جبل: الثالث
 . (6) ذكره السريايف وابن يعيش،  املعرفةمصدر مبعىن  : الرابع

وهو تفسري ثعلب فيما نقله  ،  الرجل إذا اعرتف ابلشيء ودلَّ عليه:  اخلامس
:  قال أبو العباسو »: قال يف خمتصر العطار،  وهو هبذا املعىن صفة ،  العطار

وذكر سيبويه ،  وهذا صفة،  )الِعرِفَّان( الرجل إذا اعرتف ابلشيء ودلَّ عليه
 .(8) وممن فسره هبذا أبو حامت، (7) «أنَّه ال يعلمه وصفاً 

 
 من البحث.    53انظر: ص  (1)

 .  1/371سفر السعادة ، و 132خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ظر: ان( 2)

، والنبات أليب حنيفة الدينوري ص  108تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر: ( 3)
شرح أبنية سيبويه  ، و 364أ، وليس يف كالم العرب البن خالويه  /224/ 5شرح السريايف  ، و 70
 .  6/132، وشرح املفصل  123ص 

 .  1/371سفر السعادة ، و 187انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص ( 4)

 .  1/371سفر السعادة ، و 187انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص  (5)

 .  6/132أ، وشرح املفصل /224/ 5شرح السريايف انظر: ( 6)

 .  132خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  (7)

 .  277تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر: ( 8)
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 .(1) ذكره ابن خالويه، لكل ثقيل من الرجال نؤومصفة : السادس
 . وهو هبذا املعىن صفة أيضاً ، (2) ذكره السخاوي، الدليل احلاذق: السابع 

تفسريه أبنه  وأمَّا ،  فهو تفسري األكثرين؛ وأقرب هذا التفاسري أنَّه اسم رجل
فقد  -ضم األول والثاين –ا تفسري لـ )ُعرُفَّان(  مجبل فاألقرب أَّنَّ أو  ويبة  دُ اسم  

وأمَّا التفاسري  ،  (3) هبذا الضبط دويبة أو جبل  هعلى أنَّ نصَّ مجاعة من أهل اللغة  
ألنَّ  ؛  األخرية اليت محل فيها على الصفة فال ميكن تفسريه هبا يف هذا املوضع

 . امساً ال صفة ه سيبويه أورد
 بناء )تـَْفِعْيلة( صفة : ة(يم عِ رْ )تَـ  مثالُ : الرابعاملوضع 

؛  يف األمساءِ   (ل  يْ عِ فْ تَـ )على    ويكونُ . . . .  وأمما التماُء فتلحُق أوالً »:  قال سيبويه
  صفةً   ه يكونُ ولكنم ،  وصفاً  ه جاءَ وال نعلمُ ،  (5) ( تُ يْ بِ نْ التـم )و  (4) (نْي تِ مْ التم ):  حنو

الكالم،  (لة  يْ عِ فْ تَـ )على   قليٌل يف  هم  بعضُ   رَ سَ وقد كَ ،  (ةٌ يم عِ رْ تَـ ):  قالوا؛  وهو 
 . (6) « اهلاءِ  بغريِ  ال جييءُ  وهو وصفٌ . . . . اءَ التم 

لَ على )مّثل سيبويه ملا جاء   يف هذا  واختلفت نسخ الكتاب  ،  ( صفةً ةٍّ تـَْفِعيـْ

 
 .  364ليس يف كالم العرب البن خالويه انظر: ( 1)

 .  1/371سفر السعادة انظر: ( 2)

والتكملة  ،  2/81، واحملكم  3/1244، ومجهرة اللغة  70انظر: النبات أليب حنيفة الدينوري ص  (  3)
 .  4/528( عرفوالذيل والصلة )

 .  54شرح أبنية سيبويه ص فسطاط. انظر: خيط يشد به ال( 4)

شرح أبنية سيبويه  ، و 59خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  النبات على وجه األرض. انظر:  (  5)
 .  55ص 

 .  271-270/ 4)هارون( ، 327/ 2)بوالق(  (6)
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 :املثال على روايتي 
(، وهي يف نسخة املربد وإمساعيل القاضي وثعلب، وهي الواردة  ةٌ يَّ عِ رْ تَـ ): ألوىلا

 . طبعيت الكتاب )بوالق( و)هارون(يف 
فيها:  الثانية:   والنص  اجلرمي،  نسخة  يف  وهي  َبة(،  على  »)تـَْرعيـْ ويكون 

 .«قالوا: )تـَْرِعيَبٌة(، َلة()تـَْفِعيْـ 
َبة(: واجلرمي قالَ ، )تـَْرِعيٌَّة(: (1) يف ِكتايَب حممد وأمحد » : قال ابن السراج ،  )تـَْرعيـْ

َنامِ وَفسَّ   .(2) « رُه أبَنُه قطعٌة ِمَن السِّ
ويكون على  :  اجلرمي يف األبنيةِ   يف كتابِ :  (3)قال )ب(»:  ويف حواشي الكتاب

 .(4) «والشحمِ  من السنامِ  وهي القطعةُ ، )تـَْرِعيَبٌة(: قالوا، َلة()تـَْفِعيْـ 
وكذلك  ،  )تـَْرِعيٌَّة(:  أيًضا  ( 5) ثعلبويف رواية  :  أبو بكرقال  » :  وقال الفارسي
 .يف نسخة القاضي

األبنية اجلرمي يف كتابه يف  )تـَْفِعيْـ :  وحكى  على  ،  )تـَْرِعيَبٌة(:  قالوا،  َلة(ويكون 
 .(6) «وهي القطعة من السنام والشحم

اقتصر  فبعضهم  ؛  وأمَّا شراح الكتاب وأبنيته فانقسموا قسمي يف هذا املوضع

 
 يريد املربد وثعلب. ( 1)

خمطوطة  3/205األصول  (  2) وأما  تصحيف،  وكالمها  و)ترغيبة(،  )تِرعيَّة(،  املطبوع:  ويف   .
 /ب( فجاء األول من دون ضبط، والثاين ابلعي على الصواب.  158األصول)

 ابن السراج.  ( 3)

 . 4/1691وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 387/أ، ج 475ب ( 4)

 يف املطبوع: )تقلب(، وهو تصحيف. ( 5)

 .  283. وانظر: تنقيح األلباب 4/258تعليقة  ال( 6)
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َبة(ذكرفأبو حامت  ،  أحد هذين املثالي   ذكر  على وذكر الزبيدي واألعلم  ،  (1) )تـَْرعيـْ
 . (2)()تـَْرِعيَّة
(  ةيَّ عِ رْ تَـ وفسروا )، ذكر املثالي معاً  والعطار وابن الدهان بعضهم كالسريايفو 

الرعي التفسري صفة،  ابحلسن  َبة( ابلقطعة من  ،  وهو على هذا  )تـَْرعيـْ وفسروا 
 .(3) وهو على هذا لتفسري اسمٌ ، السنام

ألنَّ سيبويه ُتدث  ؛  )تـَْرِعيٌَّة(الذي أراده سيبويه هو  والذي يظهر أنَّ املثال 
،  وأنَّه ال يعمله جاء صفة،  قبل هذا املوضع عما جاء على )تفعيل( من األمساء

واملثال الذي يناسب ذلك هو  ،  مث استدرك مبجيء الصفة على )تفعيلة( قليالً 
 . (4)تـَْرِعيٌَّة()

َبة(وأمَّا  »:  وأمَّا قول األستاذ الدكتور حممد الدايل نَّ من  فالظاهر أ. . . .  )تـَْرعيـْ
 -)تـَْرِعيَّة(وهو  –ألنَّ سيبويه ذكر ما مثل به  ؛  لكتاب واهمٌ اجعلها من أمثلة  

،  قاطع يف أنَّ ما ذكره على )تفعيلة( وصف. . .  وسياق كالم سيبويه.  وصفاً 
ألنَّ فيه  ؛  فال أوافقه فيه  (5) «موضع يف كالمه لدعوى اختالف نسخ كتابهوال  

اجلرمي خالٍّ  يف نسخة    النصُّ و ،  القطع ابلوهم ورفع احتمال اختالف النسخ

 
 .  168تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص انظر:  (1)

 .  2/1158، والنكت 217انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص  (2)

شرح أبنية سيبويه  ، و 59خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /أ، و 5/227انظر: شرح السريايف  (  3)
 .  1/179ر السعادة ، وسف54-53ص 

تفسري أبنية  (، و 99ح )  169-168تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  4)
 .  63سيبويه لإلمام ثعلب ص 

 (.  99ح ) 168تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  (5)



 

 
77 

العربية جملة العلوم    
هـ 4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

، «)تـَْرِعيَبٌة(:  قالوا،  ويكون على )تـَْفِعيـَْلة( »:  إذ النصَّ فيها؛  (1) من ذكر الصفة 
( يف األمساءِ »:  سيبويه على رواية اجلرمي نصِّ متام  و  :  حنو؛  ويكوُن على )تـَْفِعْيلٍّ

نعلُمه جاَء وصفاً ،  )التَّْمِتْي( و)التـَّْنِبْيُت( َلة(،  وال  )تـَْفِعيـْ :  قالوا،  ويكون على 
يبقى ما ورد يف نسخة اجلرمي  و ،  فال تناقض بذكر الوصفوعليه  ،  «)تـَْرِعيَبٌة(
 . كما سبق  )تـَْرِعيٌَّة(وإن كان األظهر هو ، حمتمالً 

 :(لمَ وْ حَ ) مثال: اخلامس املوضع 
ََثنيةً »:  يف  قال سيبويه فـََتلَحُق  الواُو  ( ؛  َوأمما  )فَـْوَعل  على  احلَْرُف  فيكوُن 

حنوُ ،  فيهما  (:  فاالسُم  (،  )َكوَْكب  حنوُ ،  (2) و)َعْوَسج  (:  َوالصِاَفُة  ،  )َحْوَمل 
)  . (4) « (3))وَهْوِزب 

 :فيه نسخ الكتاب على روايتي  ت هذا املوضع اختلف
َفُة حنوُ ": األوىل (: َوالصِّ  . نسخة إمساعيل القاضييف وهي ، ")َحْوَملٍّ

السريايف نسخةِ :  قال  مكانَ   »ويف    عرفُ نوال  ،  (لٌ مَ وْ حَ ):  (لقَ وْ حَ )  القاضي 
 .( 5) «وإّنا جعله سيبويه يف الصفات ، الصفات يف  (حومالً )

 
 .  63تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص انظر: ( 1)

 .  230األمساء واألفعال واحلروف ص  شجر له شوك. انظر:  (2)
وشرح أبنية سيبويه  ،  173تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  املسن من إلبل. انظر:  (  3)

 .  163ص 

 .  274/ 4)هارون( ، 328/ 2 )بوالق( (4)

السريايف  (  5) وهذا5/228شرح  انظر:    /أ.  السريايف.  عن  الكتاب  حواشي  يف  مذكور  ب  النص 
 /أ.  388، ج ب/476
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والنسخ  ،  (1) والعطارواألعلم    الرماينالزبيدي و وهي أيضا هبذه الرواية يف شرح  
 .طبعيت الكتاب )بوالق( و)هارون(اليت اعُتمد عليها يف 

َفُة حنوُ ":  الثانية (قَ )َحوْ :  َوالصِّ ورد يف حواشي  ،  وهذه رواية نسخة األخفش،  "لٍّ
وهي  ،  (4) واجلرمي ،  (3) «النساءأدبر عن  :  يعين،  ٌل()َحْوقَ :  (2)يف )خ(»:  الكتاب

رواية   عليها    النسخ أيضاً  اعتمد  و اليت  حامت  الدهان    السريايف أبو  وابن  وابن 
 . (5) خروف

  ل( عَ وْ وسيبويه ذكر هذا املثال املختلف فيه بي النسخ فيما جاء على )فَـ 
)َحوَماًل(  ألنَّ  ؛  )َحْوقاًل(وابن خروف  واألعلم  السريايف    وصوَّب ،  من الصفات

 .(6) غري معروف يف الصفات 
،  وذكرَه سيبويه صفةً ، و)َحْومٌل( موضعٌ »:  قال،  وممن نص على ذلك الزبيدي 

 .(7) «وال أعلُمه يف الصفاِت إال أن يكوَن مشتقاً من احَلْمل 
(قَ )َحوْ وإن كانت رواية  ،  والذي يظهر يل أنَّ املوضع حيتمل الروايتي  أشهر    لٍّ

 
واألفعال واحلروف ص  (  1) األمساء  الرماين ص  ، و 225انظر:  د()  384شرح  ر.  ،  العبداللطيف. 

 .  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 2/1159والنكت 

 املراد نسخة األخفش.  ( 2)

 . 4/1699كتاب سيبويه وانظر: حواشي  /أ.  388ج  (3)

 .  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  انظر: ( 4)

/أ، وشرح  5/228، وشرح السريايف  11تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  5)
 .  285، وتنقيح األلباب 76أبنية سيبويه ص 

 .  285، وتنقيح األلباب 2/1159/أ، والنكت 228/ 5انظر: شرح السريايف ( 6)

 .  230األمساء واألفعال واحلروف ص  (7)
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فقد فسره األخفش  ؛  صفة  )َحْوقاًل( إذ ال خالف يف أنَّ  ؛  يف ابب الصفات
أيضا أبنه الرجل    سرَ وفُ ،  (1) واجلرمي وأبو حامت والسريايف أبنَّه املدبر عن النساء 

 . (2) الكبري
)حَ  موضعلٌ مَ وْ وأمَّا  اسم  أنَّه  فيه  فاملشهور  بكلبتها  ،  (  يضرب  امرأة  واسم 

الصفاتلكنَّ  ،  (3) املثل يف  ذكره  الكتاب،  بعضهم  حواشي  يف  عن  »:  ورد 
اإلبلِ   السوداءُ :  (لُ مَ وْ احلَ )و،  األسودُ   السحابُ :  (لُ مَ وْ احلَ ):  همبعضِ    من 
 .(4) «قبانِ والعُ 

إذا  :  (َسَحاٌب ذو َحْوَملٍّ )و،  السََّحاُب األْسَودُ :  و)احلَْوَمُل(»:  قال ابن عباد
 .(5) « أوَّلُه: وَحْوَمُل كلِّ َشْيءٍّ . السُّْودُ وكذلك اإلبل ، مَحََل املاءَ 

.  ِمْن َكثْـَرِة مَحِْله املاءَ ،  السََّحاُب األْسَودُ :  و)احلَْوَمُل(»:  وقال صاحب التكملة
 .(6) « أَوَّلُه: وَحْوَمُل ُكلِّ َشْيءٍّ .  إذا مَحََل املاءَ : (َحْوَملَ )و

 .الكتاب حمتمل لهوإذا كان قد ورد )َحْومٌل( صفة فهذا املوضع من 

 
  ، وشرح 11تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص /أ، و 388، ج /ب477ب انظر: ( 1)

، وسفر  285، وتنقيح األلباب  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /أ، و 5/228السريايف  
 .  1/241السعادة 

، وتنقيح األلباب  76، وشرح أبنية سيبويه ص  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  انظر:  (  2)
 .  1/241، وسفر السعادة 285

 .  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 1/567انظر: مجهرة اللغة )حلم( ( 3)

 . 4/1700وانظر: حواشي كتاب سيبويه .  /أ388ج ، /ب477ب  (4)

 .  3/331احمليط )محل( ( 5)

 .  326/ 5التكملة والذيل والصلة )محل( ( 6)
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 : (اخلنذوةمثال ): السادساملوضع 
يف  سيبويه  االسمِ   (وة  لُ عْ فُـ )على    »ويكونُ :  قال    (ةوَ ذُ نْ احلُ ):  حنو ،  يف 

اسمٌ ،  ( ة  وَ ذُ نْ حِ ):  حنو،  (ةوَ لُ عْ فِ )على    ويكونُ ،  (ةوَ صُ نْ العُ )و وهو    وهو 
 . (1) « قليلٌ 

،  (وةٍّ لُ عْ فُـ جاء على بناء )( امساً مما  ةوَ ذُ نْ احلُ اختلفت نسخ الكتاب يف مثال )
 :أربع رواايتفيه الذي وقفت عليه و 

  نسخة إمساعيل القاضي يف وهي ، -ذال مضمومتي و اء  خب - )اخلُْنُذوة(: األوىل
 .وابن السراج

:  قال السريايفو ،  (3) «( اخلُْنُذَوة):  )ق(  ( 2)عند )ب(» :  جاء يف حواشي الكتاب
وهي  ،  (اخلُْنُذَوةـ)ف:  القاضي  فأما كتابُ ؛  ــْنــُذَوة(وقد اختلَفِت النَُّسُخ يف )اجلُ »

اجلبلِ   شعبةٌ  اجلبل:  (اخلِْنِذيَذةَ )ألنَّ  ؛  من  من  املـُْشِرُف  ْمراُخ  واجلمع  ،  (4) الشِّ
 .(5) «وهي أيضا من اخليل، (َخَناِذيذُ )

أ شرح  ووردت  يف  الرواية  هبذه  نسخ كتابه-   الزبيدييضا  إحدى    - يف 
 .(6) والسخاوي واألعلم 

 
 .  275/ 4)هارون( ، 329/ 2 )بوالق( (1)
 .  24. انظر: ص رمز إلحدى نسخ ابن السراج)ب(  (2)

 . 4/1703وانظر: حواشي كتاب سيبويه . /أ388ج أ، / 477ب  (3)

 .  78/ 2انظر: ديوان األدب ( 4)

 /ب.  5/228شرح السريايف  (5)

 .  1/253، وسفر السعادة  2/1160(، النكت  5ح )  227األمساء واألفعال واحلروف ص  انظر:  (  6)
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،  (1) اجلرمي وابن السراجوهي رواية    -جبيم وذال مضمومتي   -)اجلُْنُذَوة(:  الثانية
الرواية     - يف إحدى نسخ كتابه-والزبيدي  أيب حامت    يف شرحوهي هبذه 

 .(2) ابن خروفو 
ُزَوة(:  الثالثة  . (4) وثعلب   (3) نسخة املربد وهي يف  ،  -مضمومتي   وزاي خباء  -  )اخلُنـْ

السريايف فـ)اخلُــْنــُزَوُة(»:  قال  العباس  أيب  يف كتاب  الِكرْبُ ،  وأما  :  مثل،  وهي 
ُزَوانة  .(5) «اخلُنـْ

 .(6) شرح الرماين وهي هبذه الرواية يف 
ورجح األستاذ  ،  (7) وذكر العطار وابن خروف أنَّ يف نسخة ثعلب )اخلُْنُذوة( 

ألنَّه قد عزي إىل ثعلب يف حواشي  ؛  العيوين خطأ هذه النسبةالدكتور سليمان  
ُزَوة( كما أنَّ ابن خروف اعتمد يف عزوه على ما جاء يف خمتصر  ،  الكتاب )اخلُنـْ

 .(8) وهو اختصار خمل  وفيه خلط، العطار

 
،  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 215انظر: ليس يف كالم العرب البن خالويه ص ( 1)

 .  /أ285وتنقيح األلباب 

حلروف ص  األمساء واألفعال وا،  183تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  2)
 /أ.  285(، وتنقيح األلباب 5ح ) 227

، وتنقيح األلباب  81وخمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  /ب،  5/228انظر: شرح السريايف  (  3)
 /أ.  285

 .  99، 97تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص  ، و /أ388ج أ، /477ب انظر:  (4)

 /ب.  5/228شرح السريايف  (5)

 .  العبداللطيف. ر. د() 382شرح الرماين ص انظر: ( 6)

 /أ.  285، وتنقيح األلباب 81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  انظر: ( 7)

 .  100-99 تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص  انظر: ( 8)
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 - دراسة مقارنة للمأثور منها- نسخة إمساعيل القاضي من كتاب سيبويه
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مضمومتي   - )احلُْنُذوة(:  الرابعة وذال  السريايف،  -حباء  ذكرها  الرواية  ، وهذه 
النسخ  » :  قال يـَُفسَّر  ،  )ُحــْنــُذَوة( و)ُجــْنــُذَوة(:  وقد رأيت يف بعض  وكل  

،  (2) خمتصر العطارو   النكت يف    ة وهي الوارد ،  (1) « ه القطعُة من اجلبلعلى أنَّ 
 .طبعيت )بوالق( و)هارون(و 

فإما أن يكون  ؛ يف احلرف األول ختتلف السابقة رواايتمن الوبعد فثالث 
أو   أو ابحلاء واملعىن واحدابخلاء  اجلبل ،  ابجليم  القطعة من  كما ذكر  -  وهو 

ُزَوة(  ،  -السريايف )اخلُنـْ الرابعة  الرواية  املثال وأمَّا  على  ؛  خمالف  فمعىن  فداللته 
 .(3) ابن السكيت وابن سيده ذكراه هبذا الوزن واملعىن لكنَّ ، العنجيهة والكرب

أقواها هي رواية نسخة إمساعيل القاضي  الذي يظهر أنَّ  وإذا كان األمر كذلك ف
ا مشتقة من )اخلنذيذ(؛  -خباء وذال مضمومتي   -)اخلُْنُذوة( وهو املشرف  ،  ألَّنَّ
فأما كتاُب    » :  فإنه قال؛ وهو ما مال إليه السريايف يف ظاهر كالمه،  من اجلبل
ْمراُخ املـُْشِرُف  :  ِذيَذَة(ألنَّ )اخلِنْ ؛  وهي شعبٌة من اجلبلِ ،  فـ)اخلُْنُذَوة(:  القاضي الشِّ

 .(4) « وهي أيضا من اخليل، واجلمع )َخَناِذيُذ( ، من اجلبل
ريَايفُّ ،  الشْعَبُة ِمَن اجْلََبلِ :  (خلُْنُذَوةا)»:  ويف اللسان ،  َمثََّل هِبَا ِسيبَـَوْيِه َوَفسََّرَها السِّ

(  ةوَ ذُ ُخنْ )و، (ُجْنُذَوة) : َويف بـَْعِضَها، (ُحْنُذَوةً ): َوَوَجْدُت يف بـَْعِض النَُّسخِ : قَالَ 
 .(5) «(اخلِْنِذيذِ ) َيْشتَـقَُّها ِمَن ِبَذِلكَ  أَقعد   -اِبخْلَاِء ُمْعَجَمةً -

 

 /ب.  5/228شرح السريايف  (1)

 .  81خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 2/1160انظر: النكت ( 2)

 .  3/398، واملخصص 110انظر: األلفاظ ص ( 3)

 (.  61)ح( )   183تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  وانظر:  /ب.  228/ 5( شرح السريايف  4) 

 .  3/490انظر: لسان العرب )خنذ( ( 5)
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 :(يللِ حْ زِ )مثال : السابعاملوضع 
سيبويه للثالثي  قال  الياء  حلاق  بناتِ :  يف  من  حلقته  :  حنو؛  الثالثةِ   »وما 

 . (1) « وهو صفةٌ ، (يذ  ذِ نْ خِ )و، (يم  مِ هْ صِ )و، (يل  لِ حْ زِ )
(اختلفت نسخ الكتاب يف   :على روايتي  مثال )زِْحِلْيلٍّ

وهي  ،  خة اجلرمي وإمساعيل القاضي وثعلب وهي رواية نس،  )زِْحِلْيل( :  األوىل
 .طبعيت الكتاب )بوالق( و)هارون(الواردة يف 

 . وهي رواية نسخة املربد، )رِْحِلْيل(: الثانية
(:  (3)ويف )ث(:  قال.  )رِْحِلْيل(:  (2) )س(»:  حواشي الكتابورد يف   ،  )زِْحِلْيلٍّ

ويف نسخة )ق( أيضاً  ، يف كتابِه بـ)يـَْزَحل( )ث(وفسَّره ، اجلرمي وكذا يف كتابِ 
 .(4) « ابلزاي

 .)زِْحِليل(: حنو؛ وما حلقته من بناِت الثالثةِ : قال سيبويه» : وقال الفارسي
العباس أبو  ثعلبٌ .  ابلراء  )رِْحِلْيٌل(هو  :  قال  ،  -ابلزاي –  و)زِْحِلْيل(:  وقال 

 .(6) « (5) يَتزحَّلُ : وفّسره
حامت   وأبنيته كأيب  الكتاب  شراح  مجيع  عند  الواردة  هي  األوىل  والرواية 

 
 .  293/ 4)هارون( ، 337/ 2)بوالق(  (1)

 من البحث.   33( ص 4يراد به هنا املربد. انظر: ح ) (2)

 رمز ثعلب.  ( 3)

 .1756- 4/1755وانظر: حواشي كتاب سيبويه أ. /484ب /ب، 4/120أ ( 4)

الكتاب.  (  5) حواشي  يف  )يـَْزحل( كما  والصواب:  املطبوع،  يف  سيبويه  كذا  حواشي كتاب  وانظر: 
4/1756. 

 .  4/271التعليقة  ( 6)
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ومل أقف على من ذكر )رِْحِلْيل( من الشراح أو أهل اللغة  ، (1) والسريايف وغريمها
 .ةحواشي الكتاب والتعليق سوى ما ورد يف 

(واختلفوا يف تفسري   :على أوجه  )زِْحِلْيلٍّ
وهو تفسري أيب حامت والعطار وابن  ،  أنَّه آاثر تزجل الصيبان أو تدحرجهم:  األول

 .وهذا التفسري جيعله امساً ، (2) الدهان
)يـَْزحَ أنَّ :  الثاين مبعىن  ذكره،  ل(ه  سبق  ثعلب كما  تفسري  السراج ،  وهو    وابن 

 .(3) والفارسي وابن جين 
وهو الذي  ،  "رجل ُزَحلٌ ":  ويقال»:  قال كراع النمل،  يتنحى:  ومعىن )يـَْزَحل(

 .(4) « اً أم قبيح كانَ   حسناً  يتنحى عن األمرِ : أي؛ لُ حَ زْ يَـ 
 .(5) خروفوهو تفسري الزبيدي وابن ، األملس: الثالث
 .(6) واألعلم وهو تفسري السريايف، السريع: الرابع

 . وهو الظاهر، والتفسري الثاين وما بعده جيعله صفة

 
،  الرويلي. ر. د( )   138ص  شرح السريايف  ، و 289تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  1) 

، والنكت  العبداللطيف. ر. د( )   513شرح الرماين ص  و ،  272،  268ص  األمساء واألفعال واحلروف  و 
 .  293، وتنقيح األلباب  93وشرح أبنية سيبويه ص  ،  102خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 1172/ 2

،  102خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 289تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  2) 
 .  93وشرح أبنية سيبويه ص  

 .  133/ 1، واملنصف  351، واملسائل احللبيات ص  216/ 3انظر: األصول  (  3) 

 .  223/ 3واحملكم )زحل(  ،  1715/  4. وانظر: الصحاح )زحل(  582/ 2املنتخب من غريب كالم العرب  (  4) 

 .  293، وتنقيح األلباب  272،  268ص  األمساء واألفعال واحلروف  انظر:  (  5) 

  . 1172/ 2، والنكت  الرويلي. ر. د( )   138ص  شرح السريايف  انظر:  (  6) 
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بَـْعَثٌة(مثال : الثامناملوضع   (لا  عَ نْـ فُـ على بناء ): )ُخنـْ
يف    (لا  عَ نْـ فُـ )   على مثالِ   احلرفُ   َثنيًة فيكونُ   فتلحقُ   ا النونُ »وأمم :  قال سيبويه

 . (1)«(ةٌ بَ عْ ثَـ نْـ خُ ): واالسمُ . . . وهو قليلٌ ، والصفةِ  االسمِ 
ثـَْعَبٌة( مثال اختلفت نسخ الكتاب يف   :على روايتي  )ُخنـْ

بَـْعَثٌة(: األوىل  .وهي رواية نسخة إمساعيل القاضي وثعلب وابن السراج، )ُخنـْ
بَـْعَثٌة(:  خّط )ث(» :  ورد يف حواشي الكتاب  . (3) « (2) العمودكما يف  :  )ق(.  )ُخنـْ

 .(4) وهي هبذه الرواية يف شرح السريايف والزبيدي وابن خروف 
ثـَْعَبٌة(:  الثانية النسخ،  )ُخنـْ بعض  رواية  يف  ،  (5) وهي  الكتاب  والواردة  طبعيت 

 .)بوالق( و)هارون(
والعطار وابن    واألعلم  والرماينوالفارسي  وهي هبذه الرواية يف شرح أيب حامت  

 .(6) الدهان

 
 .  297/ 4)هارون( ، 339/ 2( )بوالق( 1)

 من الكتاب.   يريد منت نسخة الفارسي( 2)

خّط  "  ، وفيه:1759-4/1758وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .  ب/485ب  أ،  /122/  4أ    (3)
ثـَْعَبة( ا كان تصحيًفا من "، )ث(: )ُخنـْ  احملقق. ورمبَّ

، وتنقيح  292ص  األمساء واألفعال واحلروف  ، و الرويلي. ر. د()  167ص  شرح السريايف  انظر:  (  4)
 .  295األلباب 

 .  الرويلي. ر. د()  167ص شرح السريايف ، و ب /485ب أ، /122/ 4أ انظر: ( 5)

شرح الرماين  و ،  4/273، والتعليقة  348تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ص  انظر:  (  6)
خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص  ، و 2/1175، والنكت  العبداللطيف. ر. د()  404ص  
 .  81وشرح أبنية سيبويه ص ، 91
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 .(1) وأكثر ما ورد يف املعجمات اللغوية هبذه الرواية 
ثـَْعَبٌة(وذكر  ،  امساً   يف هذا املوضع   وسيبويه ذكره يف ابب الحق دون أن    )ُخنـْ

ا اسمٌ   .(2) ينص على أَّنَّ
:  أبو بكرقال  »:  الزبيديقال  ، (3) أبنَّه الُغْزرُ   واألعلم   وفّسره ثعلب وابن السراج 

تفسري   نُلِف  ثـَْعَبة)ومل  السراج  (ُخنـْ عن  الُغْزر:  فقال،  إال  يف :  يعين؛  هي 
 .( 5) اللب الغزير  -بضم العي وفتحها  - ويف النوادر أليب زيد أنَّ الُغزر،  (4) «اللب 

اللب   أكثرهم   وفسره  الغزيرة  الناقة  أَّنا اسم من أمساء  ،  (6) أبنَّه  وذكر كراع 
 . (7) الدبر

ثـَْعَبةخِ األزهري عن أيب عبيد عن الفراء )ونقل   وفسرها    -بكسر الفاء   - (نـْ
الضبط   هبذا  أيضا  اجلواليقي  وأوردها  اللب،  الغزيرة  الناقة  ا  أبَّنَّ سبق  كما 

ا ذكر بناء ضم الفاء ال كسره. (8) والتفسري  ، وسيبويه إّنَّ
  

 
، وأبنية األمساء واألفعال البن  2/395، واحملكم  1/61انظر: املنتخب من غريب كالم العرب  (  1)

 .  2/336، واتج العروس 1/345، ولسان العرب )خثعب( 311القطاع 

 .  4/325)هارون( ، 2/351)بوالق( انظر: ( 2)

 .  1175/ 2، والنكت 4/273، والتعليقة 3/219انظر: األصول  ( 3)

 .  297ص عال واحلروف ألمساء واألفا (4)

 .  542انظر: النوادر ص ( 5)

خمتصر  ، و 297ص األمساء واألفعال واحلروف ، و الرويلي. ر. د()  167ص شرح السريايف انظر: ( 6)
 .  295، وتنقيح األلباب 81وشرح أبنية سيبويه ص ، 91شرح أمثلة سيبويه للعطار ص 

 .  1/61املنتخب من غريب كالم العرب انظر: ( 7)

 .91خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار ص ، و 3/366انظر: هتذيب اللغة ( 8)
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 :ومثاله من الرابعي املضعمف ( فعمِلل) بناء: التاسعاملوضع 
لك يف    تُ كر كما ذ   فيه الزمٌ   التضعيفِ   ابٌب حلاقُ هذا  »:  يف   قال سيبويه

 (لا  عم فِ )على مثال    الثاين كانَ   احلرفِ   حلقت من موضعِ فإذا أَ ،  الثالثةِ   بناتِ 
الصفة .  يف   .  . مثالِ   ويكونُ .  قليلٌ ،  (ل  لِ عم فَـ )  على  :  قالوا،  وهو 

 . (2) «(1)(شُ رِ مم اهلَ )
مثالِ   ويكونُ ":  قول سيبويه قليلٌ ،  (لٍّ لِ عَّ فَـ )  على  (" شُ رِ مَّ اهلَ ):  قالوا،  وهو 

 :وهلا فيه روايتان، وضع اختلفت فيه نسخ الكتابم
بعض النسخ  وعليها جاءت  ،  يف هذا املوضع  إثبات هذا البناء ومثاله:  األوىل
قال ابن السراج يف )ابب ما الزايدة فيه تكريٌر  ،  نسخة إمساعيل القاضي منها  

يف    ليسَ   هذا احلرفُ ،  (شرِ مَهَّ ):  (لٍّ لِ عَّ فَـ )»:  الرابعي حلاقها من موضع الثاين(يف  
، القاضي عليه  يف كتابِ   ئوهو فيما قر ،  أيب العباسِ   من نسخةِ   كتايب املنسوخِ 

أجدْ  نسخةِ   هُ ومل  احلرف  أصلَ   أنَّ   فأحسبُ ،  ثعلبٍّ   يف  ؛ (لٌ لِ عْ نَـ فَـ ):  هذا 
 .(3) « دغمَ فأُ 

طبعيت الكتاب )بوالق(   مد عليها يف أثبتته النسخ اليت اعتُ من النسخ اليت و 
 .وقد سبق إيراد نص سيبويه يف الطبعتي ، و)هارون(

الشراح   من  الباب  هذا  يف  ومثاله  البناء  هذا  ذكر  و وممن    الرماين الزبيدي 

 
 .  162، وشرح أبنية سيبويه ص 303هي العجوز الكبرية. انظر: األمساء واألفعال واحلروف ص ( 1)

 .  298/ 4)هارون( ، 339/ 2)بوالق(  (2)

 .  3/221األصول ( 3)
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 .(1) والقرطيب وابن خروف 
جاءت نسخة  وعليه ،  من هذا البناء ومثالهاألخرى النسخ بعض خلو : الثانية

 .ه السابقذلك ابن السراج يف نصّ  ذكر كما ،  املربد وثعلب
 .( 2)ورمبا مل يكن يف نسخته، ومل يذكره السريايف يف هذا الباب

ألنَّه ذكره يف  ؛  عند سيبويه( ووزنه  شرِ مَهَّ الكتاب يف أصل )  احواختلف شر 
فيهما    أقفوذكره يف اببي آخرين مل  ،  هذا املوضع املختلف فيه من الكتاب

 :اختالف بي النسخعلى 
":  أحدمها  العربُ يف  بنت  ما  متثيل  بنات    ابب  من  والصفات  األمساء  من 
بعد  ،  "اخلمسة السابقوهو  فيه  املختلف  فقط  املوضع  واحد  :  قال،  بباب 

وال نعلمه جاء  . . .  (3) (سٌ لِ بَ هْ قَـ ):  قالوا،  يف الصفة  (لٍّ لِ لَ عْ فَـ )  على مثالِ   »ويكونُ 
 .(4) «(شرِ مَهَّ ): وما حلقه من األربعة، امساً 

:  قال،  "من مواضع احلروف غري الزوائد  ابب علم مواضع الزوائد يف ":  واآلخر
  إحدى امليمي :  يعين- وىل نونٌ فاألُ ،  (سلِ بَ هْ القَ ):  ا هي مبنزلةفإّنَّ   (شُ رِ مَّ اهلَ )ا  وأمَّ »

 .(5) « (لٍّ لِ عَّ فَـ )  على مثالِ   األربعةِ   يف بناتِ   ك ال ُتدُ ألنَّ ؛  -(سٍّ لِ بَ هْ قَـ ـ)ملحقة ب  نونٌ 

 
واألفعال واحلروف ص  (  1) األمساء  الرم ، و 299انظر:  دالعبداللطيف)  406اين ص  شرح  ر.   .)  ،

 /أ.  296، وتنقيح األلباب 291وشرح عيون كتاب سيبويه ص 

 /أ.  24/ 6انظر: شرح السريايف ( 2)

انظر:  (  3) الذكر.  أو حشفة  العظيمة  املرأة  واحلروف ص  هي  واألفعال  أبنية  310األمساء  ، وشرح 
 .  145سيبويه ص 

 .  302/ 4)هارون( ، 341/ 2)بوالق(  (4)

 .  214وانظر: تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص . 330/ 4)هارون( ، 354/ 2)بوالق(  (5)
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يف   سيبويه  قول  اختالف  الثالثة  املواضع  يف  الكتاب  نصوص  من  ويظهر 
قال يف ابب التضعيف  ،  وأول من أشار إىل هذا االختالف الزبيدي،  )مَهَِّرش(

(  علىويكوُن  »:  يف الرابعي وهو الباب األول املختلف فيه عند سيبويه :  )فـَعَِّللٍّ
 .)مَهَِّرُش(: فالصفة

بكر أبو  من  :  قال  امليمِي  إحدى  أنَّ  زائداً  ُتعُله  ما  ابِب  ذكرُه يف  قد جاَء 
اإلدغاَم حلَقه،  نونٌ   ِرُش(مَهَّ ) مبنزلة،  لكنَّ  أنَّه مخاسي  ،  (1) «)الَقْهَبِلس(:  وزَعم 

،  مخاسي والنون فيه أصل  )مَهَِّرُش(والزبيدي هنا ذهب إىل أنَّ سيبويه يرى أن  
وممن  ،  (2) ( من الرابعي املضعفلٍّ لِ عَّ فَـ وهو خمالف لنصه األول الذي يرى أنَّه )

 . (3)   «وظاهر كالم سيبويه فيه التناقض  »: قال، أبو حيانالتناقض أشار إىل 
 : إبجابتي هنا جيب عن سيبويه وقد أُ 

مث ،  فإنّه أورد اعرتاض الزبيدي وما قاله سيبويهالقرطيب    أجاب بهما  :  األوىل
  )فـَْعَلِلل(يف لفظه و  ()فـَعَِّللٌ أنَّه    ()فـَعَِّللوقد بيَّ أنَّه ليس يف بنات األربعة  »:  قال

ا قال،  يف معناه ("ويكوُن على  :  وإّنَّ فقلبها  " حي أدغم النون يف امليم  )فـَعَِّللٍّ
ميماً فحي صارت النون من احلرف الذي بعدها منقلبة إليه لإلدغام صارت  

ا هي إذ ليس  ؛  ()فـَْعَلِللٌ وأنَّه  ،  أنَّه ال يشكلُ   ه على ذلك حي أيقنَ فَمثَـّلَ ،  كأَّنَّ
األربعة   بنات  واحد،  ()فـَعَِّلليف  موضع  من  ما  ،  والعينان  بعد  فسَّره  ولذلك 

 .(4) «مثَّله
 

 .  299-298األمساء واألفعال واحلروف ص  (1)

 /أ.  6/28/أ، والتذييل والتكميل 296انظر: تنقيح األلباب ( 2)

 /أ.  6/28التذييل والتكميل  (3)

 .  292-291شرح عيون كتاب سيبويه ص  (4)
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والذي ظهر يل أنَّه  ،  لذلك أوردتهف،  فيه شيء من الغموضوكالم القرطيب  
من اخلماسي    َلِلل( عْ على وزن )فَـ يف أصله    )مَهَِّرُش(سيبويه يرى أنَّ  أنَّ  ذهب إىل  

لكنَّه خيالفه يف االعتذار  ،  والنون فيه أصل كما ذهب إىل ذلك الزبيدي،  اجملرد
ألنَّ النون حي أدغمت  ؛  ()فـَعَِّللإىل أنَّه    يف املوضع األول  ذهبحي  سيبويه  ل

ا هي ألنَّه نصَّ على أنَّه ليس  ؛  ولن يشكل ذكر هذا املثال،  يف امليم صارت كأَّنَّ
(من بنات األربعة   . )فـَعَِّللٍّ

 .(1) األخفش وابن جين   )فـَْعَلِلل( من اخلماسي اجملردوممن ذهب إىل أنَّه 
:  أحدمها؛  أنَّ سيبويه محله على وجهي ما جاب به ابن خروف من  :  الثانية
َعِلل(:  واآلخر،  يف املوضع األول( من الرابعي املضعَّف  )فعَِّللٌ  يف املوضع    )فـَنـْ
(، األخري  . والنون فيه زائدة لإلحلاق بـ)فـَْعَلِللٍّ

خروف  ابن  املثال   وعلَّل  هذا  سيبويه  الوجهي    محل  عُ أبعلى  فيه  دِ نَّه  م 
عف  سيبويه كأنَّه مال إىل اإلحلاق وضُ   ورأى أنَّ ،  نظريومل يكن له  ،  االشتقاق

على    األربعةِ   يف بناتِ   ك ال ُتدُ ألنَّ ":  يف املوضع األخري  لقوله؛  عنده األول
 . (2)("لٍّ لِ عَّ فَـ ) مثالِ 

: هي،  على ثالثة أبنية  )مَهَِّرش(ويتلخص مما سبق أنَّ سيبويه محل كالمه يف  
الرابعي  بناء   وبناء  ،  )فـَْعَلِلل( من اخلماسي اجملردوبناء  ،  املضعَّف)فعَِّلل( من 

) َعِلل( والنون فيه زائدة لإلحلاق بـ)فـَْعَلِللٍّ هو أن    وزاد السريايف وجهاً رابعاً ،  )فـَنـْ

 
د(الرويلي)   196ص  السريايف  انظر: شرح  (  1) ر.  واخلصائص  .  للرضي  2/62،  الشافية  ، وشرح 

 .  1/126، وارتشاف الضرب 2/364

 /أ.  296انظر: تنقيح األلباب ( 2)
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(؛  وهو امليم، بزايدة عي الفعل منه )فعَِّلل(يكون على   . (1) لإلحلاق بـ)فـَْعَلِللٍّ
ف من أنَّ سيبويه محله على وجهي والراجح فيما أراه ما ذهب إليه ابن خرو 

وهذا البناء األخري هو ما مال إليه ،  وبناء )فـَنـَْعِلل(،  )فعَِّلل( من الرابعيبناء  :  مها
 : ملا أييت؛ سيبويه واحتجَّ له

واحد أنَّ :  األول يف كتاب  قول  من  أكثر  للعامل  يكون  أنَّ  مبستغرب  ليس  ، ه 
 . مؤلفهألنَّه مل خيرج إال بعد وفاة  ؛  غريهوكتاب سيبويه حيتمل فيه ذلك أكثر من  

أنَّ   )فـَْعَلِلل( من اخلماسي اجملرد يبعد محل كالم سيبويه على أنَّه أراد بناء  :  الثاين
قال،  ابإلحلاقيف موضع  سيبويه صرح   املوضع اآلخر  وأنَّه  ا هي مبنزلة»:  يف  : فإّنَّ

كالمه  و ،  «)الَقْهَبِلس( ملحقة إحدى  :  يعين»:  قالمفسر  نوٌن  امليمي 
)  .(2) «بـ)قـَْهَبِلسٍّ

لإلحلاق ؛ )فعَِّلل( بزايدة امليمأنَّه أراد بناء  يبعد محل كالم سيبويه على: الثالث
) ألن ذلك ليس يف ؛  الكلمُة ُمْلَحَقةً   مضاعفَة العِي ال تكوُن هبا   »ألنَّ ؛  بـ)فـَْعَلِللٍّ

( يدّل على التكثريِ وعّلُته أن املضاَعَف يف  .  شيءٍّ من الكالمِ  وما زِيَد ملعىًن ،  )فعَّلٍّ
وزايدُة اإلحلاِق أَقْـَوى من زايدِة غريِها مما ،  ولذلك ُجِعَلت نوانً ؛  خَيرُج عن َحدِّ امللِحقِ 
«؛  يكوُن لتكثرِي الكلمةِ   .(3)إذ امللحُق مبنـزلِة األصليِّ

 
*** 

 
 .  . ر. د(الرويلي) 196ص انظر: شرح السريايف   (1)

 .  215تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب ص /أ، و 296انظر: تنقيح األلباب ( 2)

تفسري أبنية سيبويه  ، و 5/8. وانظر: التعليقة  العبداللطيف. ر. د()  533-532شرح الرماين ص    (3)
 .  219ب ص لإلمام ثعل
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 اخلاَتة 
 خلص البحث إىل نتائج من أبرزها: 

أنَّ إمساعيل القاضي مع إمامته يف احلديث والفقه والقراءات كانت له    األول:
منزلة عالية يف العربية؛ فأخذ عن بعض األئمة يف العربية كاملازين، وأثىن عليه 

 املربد، وأخذ عنه ابن كيسان والزجاج ونفطويه وابن األنباري. 
و   الثاين: بكتاب سيبويه؛  معتنياً  نسخة،  كان  منه  النله    سخة تضمنت وهذه 

، وبلغ شأنه مع الكتاب  وتعليقات على بعض املواضع من الكتاب  اً شروح
 أن قيل فيه: إنه من نظراء املربد يف علم كتاب سيبويه.

ا قرئت على املربد. الثالث:  من دالئل علو نسخته وضبطها أَّنَّ
ابن السراج والسريايف والفارسي  طريقه  كان  وصلنا من نسخة القاضي    ما  الرابع:
  حواشي الكتاب والتعليقة وهو أكثرها.يف

القاضي    اخلامس: نسخة  فروق  يف  عليها  وقفت  اليت  املواضع    عشرونعدد 
أربعة منها متعلقة بعبارة الكتاب  موضعاً يف مواضع متفرقة من الكتاب،  

من نقص أو اختالف، ومخسة منها يف األمثلة، واثنان يف رواية البيت، وما  
 . األبنيةبقي يف 

ما وصلنا من فروق نسخة القاضي مل يكن شامالً لكلِّ ما  ترجَّح أنَّ    السادس:
 . يف نسخته لكنَّه كاف يف إعطاء صورة عن نسخته

انفردت نسخة القاضي يف ثالثة مواضع، وافقت نسخته نسخة اجلرمي    السابع:
 يف موضعي، ووافقت نسخته نسخة املربد يف ثالثة مواضع.

يت وافقت نسخة القاضي هي نسخ ابن السراج؛ فقد  أكثر النسخ ال  :الثامن
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، وتليها نسخة ثعلب اليت وافقتها يف ثالثة مواضع،  وافقتها يف سبعة مواضع
 مث نسخة الزجاج عن املربد اليت وافقتها يف موضعي.

ظهر يف مواضع اختالف العبارة بي نسخة القاضي ونسخ أخرى من    :التاسع
العبارة يف نسخة    كانت ثالثة مواضع منها  أنَّ    - وهي أربع مواضع-الكتاب

 .القاضي أوضح أو أمنت وأجود سبكاً 
مواضع االختالف بي نسخة القاضي ونسخ أخرى يف املثال    ظهر يف   :العاشر

رجحان رواية نسخة القاضي يف موضع منها، وعدم رجحاَّنا يف موضع  
 .آخر، وتساوي روايته مع الرواايت األخرى يف ثالثة مواضع

يف أبنية الكتاب أنَّ رواية نسخة القاضي راجحة يف ثالثة    ظهر   :احلادي عشر
 مواضع، ومرجوحة يف موضعي، وصحيحة حمتملة يف موضعي.

 
*** 
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 كشاف الرموز الواردة يف احلواشي
 املراد به  الرمز 

 . نسخة إمساعيل القاضي  ق 
 رمز نسخة الزجاج عن املربد.  )ع(  عن  )ج(

 . حة خبطهنسخة الزجاج املصل ته الفارسي من رمز ملا أثب  )ح( 
 . وهو رمز ملا أثبته إمساعيل الوراق من نسخة الزجاج األخرى )رق( 

رمز ملا أثبته الفارسي من نسخة ابن السراج حي كان الفارسي يقرأ   )عنده( 
 . نسخته من الكتاب على ابن السراج وابن السراج ينظر يف نسخته 

السراج   )س(  ابن  لنسخة  املربد، ويستعمل يف  رمز  نسخة  من  املنسوخة 
 احلواشي أحياانً للمربد. 

 . رمز لنسخة ابن السراج األخرى )ب( 
 . رمز الفارسي )فا( 

 رمز ثعلب.  )ث( 
 نسخة األخفش أو نسخة أخرى.  )خ( 

 . يف نسخة األسكورايل هو للمربد  )ميم( 

 سح
السريايف  رمز ملا أثبت من نسخة مقروءة على الشيخي أيب سعيد  

 وعلي بن عيسى وموشحة بتوقيعهما. 

رمز ملا أثبت من نسخة ابن طلحة، واألقرب أن يكون املراد هو أبو   )ط( 
 . ه( 518بكر عبدهللا بن طلحة بن حممد اليابَري األندلسي )ت
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 ثبت املصادر واملراجع 
 : املخطوطات : أوالً 
مصورة عن نسخة دار الكتب  ، أجزاء( 6)، التذييل والتكميل أليب حيان األندلسي  •

 . ( حنو 62وبقية األجزاء برقم )، (6016اجلزء األول منها ُتت رقم )، املصرية
 . (1077مصورة مكتبة السليمانية ذات الرقم )، األصول البن السراج •
مصورة مركز البحث العلمي ،  البن خروف،  تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب  •

 . (204رقم احلفظ )،  جبامعة أم القرى 
،  1985،  1984مصورة عن نسخة فيض هللا برتكيا برقم )،  شرح كتاب سيبويه للرماين •

 . (1074ونسخة مكتبة داماد إبراهيم برقم )، (1987، 1986
برقم  ،  القاهرة،  مصورة عن نسخة دار الكتب املصرية،  شرح كتاب سيبويه للسريايف   •

مبكتبة جامعة اإلمام حممد ابن  ومنه نسخ فلمية  ،  ( حنو 138وبرقم )،  ( حنو 137)
( من  األرقام  ُتمل  اإلسالمية  ومصورة  ،  ف(10300)  –/ف(  10296سعود 

 . ( 1113جامعة امللك سعود عن نسخة املكتبة السليمانية برقم )
 . (4574نسخة مصورة عن نسخة مكتبة أاي صوفيا برتكيا ذات الرقم )،  كتاب سيبويه •
أربعة  نسخة مصورة عن نسخة  ،  كتاب سيبويه • مكتبة جوروم حسن ابشا برتكيا يف 

والرابع ،  (2564والثالث برقم )،  ( 2563والثاين برقم )،  (2562األول برقم )؛  أجزاء
 . (2565برقم )

سيبويه • الرقم ،  كتاب  ذات  برتكيا  أفندي  إمساعيل  مكتبة  نسخة  عن  مصورة  نسخة 
(634 ) . 

سيبويه • برتكي،  كتاب  أفندي  حالت  مكتبة  نسخة  عن  مصورة  الرقم  نسخة  ذات  ا 
(466 ) . 

 . (5063نسخة مصورة عن نسخة مكتبة الفاتح برتكيا ذات الرقم )، كتاب سيبويه •
 . ( 4628نسخة مصورة عن نسخة مكتبة نور عثمانية برتكيا برقم )، كتاب سيبويه •
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 : الرسائل اجلامعية: َثنياً 
رسالة  ،  الغامدي ُتقيق صاحل  ،  البن خروف،  تنقيح األلباب يف شرح غوامض الكتاب •

 . هـ 1414،  جامعة أم القرى ، دكتوراه مقدمة إىل كلية اللغة العربية
شرح كتاب سيبويه للرماين من أول الكتاب إىل َّناية ابب املصدر املثىن احملمول على   •

رسالة دكتوراه مقدمة إىل  ،  حممد بن إبراهيم شيبة.  ُتقيق د،  الفعل املرتوك إظهاره
 . هـ1415-هـ 1414، ة أم القرى جامع، كلية اللغة العربية

من ابب احلروف اليت تدخل على الفعل دون االسم إىل  ،  شرح كتاب سيبويه للرماين •
رسالة دكتوراه مقدمة إىل  ،  إبراهيم بن موسى املوسى.  ُتقيق د،  َّناية ابب احلكاية 
 . هـ1420، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية

ُتقيق  ،  من ابب ألف الوصل يف األمساء إىل َّناية الشرح،  للرماين  شرح كتاب سيبويه  •
العبداللطيف.  د العربية،  صاحل بن عبدالعزيز  اللغة  ،  رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية 

 . هـ 1427 -هـ 1426، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
.  ُتقيق د،  القسم من ابب الندبة إىل َّناية ابب األفعال يف  ،  شرح كتاب سيبويه للرماين •

العريفي العربية،  سيف بن عبدالرمحن  اللغة  جامعة  ،  رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية 
 . هـ1418، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

من ابب الزايدة من موضع غري حروف الزوائد إىل ابب  ،  شرح كتاب سيبويه للسريايف •
رسالة  ،  عبدهللا بن اثين الرويلي.  ُتقيق د،  فيه ما فات سيبويه من أبنية كالم العرب

العربية اللغة  إىل كلية  مقدمة  اإلسالمية  ،  دكتوراه  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة 
 . هـ1428

ُتقيق إجنا بنت  ،  لباب األلباب يف شرح أبيات الكتاب لسليمان بن بني بن خلف •
اليماين العربية،  إبراهيم  اللغة  إىل كلية  مقدمة  دكتوراه  ا،  رسالة  أم  ،  لقرى جامعة 

 . هـ1417
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 : املطبوعة : َثلثاً 
دار الكتب    ، أ. د. أمحد حممد عبد الدامي أبنية األمساء واألفعال واملصادر البن القطاع، ُتقيق   •

 م. 1999،  القاهرة   – والواثئق القومية  
 م. 1980أخبار أيب القاسم الزجاجي، ُتقيق د. عبد احلسي املبارك، دار الرشيد، بغداد،   •
لسان العرب أليب حيان األندلسي، ُتقيق د. رجب عثمان حممد،  ارتشاف الضرب من   •

 م. 1998- هـ  1418مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل،  
إرشاد األريب إىل معرفة األديب )معجم األدابء( لياقوت احلموي، ُتقيق د. إحسان عباس،   •

 م. 1993دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل،  
السود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة  عيون  قيق حممد ابسل  أساس البالغة للزخمشري، ُت  •

 م. 1998  - هـ 1419األوىل،  
األمساء واألفعال واحلروف )أبنية كتاب سيبويه( أليب بكر الزبيدي، ُتقيق د. أمحد راتب   •

 محوش، جممع اللغة العربية بدمشق، دون اتريخ. 
الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  األصول يف النحو البن السراج، ُتقيق د. عبد احلسي   •

 م. 1987  - هـ 1407الطبعة الثانية،  
النحاس، ُتقيق زهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة   • إعراب القرآن أليب جعفر 

 م. 1988  - هـ 1409العربية، الطبعة الثالثة،  
سسة  االنتصار لسيبويه على املربد ألمحد بن والد، ُتقيق د. زهري عبد احملسن سلطان، مؤ  •

 م. 1996  - هـ 1416الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  
 هـ. 1381برانمج شيوخ الرعيين، ُتقيق إبراهيم شبوح، وزارة الثقافة، دمشق،   •
بغية الوعاة يف طبقات اللغويي والنحاة للسيوطي، ُتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة   •

 العصرية، صيدا، بريوت. 
 لزبيدي، جمموعة من احملققي، وزارة اإلعالم، الكويت. اتج العروس من جواهر القاموس ل  •
 اتريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت.  •
ُتصيل عي الذهب من معدن جواهر األدب يف علم جمازات العرب لألعلم الشنتمري، ُتقيق   •

 م. 1992وىل،  د. زهري عبد احملسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األ 
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التذييل والتكميل يف شرح التسهيل أليب حيان األندلسي، ُتقيق د. حسن هنداوي، دار   •
 هـ. 1422- 1417القلم، دمشق، الطبعة األوىل،  

تعليقات على التعليقة لألستاذ الدكتور سيف بن عبدالرمحن العريفي، جملة الدراسات اللغوية،   •
 م. 1999ديسمرب    – أكتوبر  - هـ  1420رمضان  - اجمللد األول، العدد الثالث، رجب 

التعليقة على كتاب سيبويه أليب علي الفارسي، ُتقيق د. عوض القوزي، مطبعة األمانة،   •
 م. 1990  - هـ 1410القاهرة، الطبعة األوىل،  

تفسري أبنية سيبويه لإلمام ثعلب، َتليف أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوين، جملة اجلمعية   •
 هـ. 1432لعربية، العدد الثامن، ذو احلجة،  العلمية السعودية للغة ا 

تفسري أبنية سيبويه وغريبه للجرمي )دراسة واستدراك( لألستاذ الدكتور سيف بن عبدالرمحن   •
 هـ. 1424( ربيع اآلخر  42العريفي، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد ) 

لسجستاين، ُتقيق د. حممد أمحد  تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية، أليب حامت ا  •
 م. 2001هـ =  1422الدايل، دار البشائر، دمشق، الطبعة األوىل،  

التكملة والذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية للحسن حممد الصاغاين، ُتقيق عبد   •
العليم الطحاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم وإبراهيم األبياري، مطبعة دار الكتب، القاهرة،  

 م. 1979- 1970
هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، ُتقيق عبد السالم هارون ومجاعة، الدار   •

 املصرية للتأليف والرتمجة. 
توجيه اللمع البن اخلباز، دراسة وُتقيق د. فايز زكي دايب، دار السالم، القاهرة، الطبعة   •

 م. 2002  - هـ 1423األوىل،  
قيق حممد جاسم احلميدي، وزارة الثقافة السورية، دمشق،  اجلراثيم املنسوب البن قتيبة، ُت  •

 م.   1997الطبعة الثانية   
مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن دريد، ُتقيق د. رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليي،   •

 م. 1987بريوت، الطبعة األوىل،  
دار التدمرية،    للدكتور عبداجمليد بن صاحل اجلارهللا،   جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه  •

 م. 2014- ه 1435الرايض، الطبعة األوىل  
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احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي ، ُتقيق بدر الدين القهوجي وبشري حوجيايت، دار   •
 م. 1999- 1984هـ/  1419- 1404املأمون للرتاث ، دمشق ، الطبعة األوىل ،  

العيوين، دار طيبة اخلضراء، الطبعة  حواشي كتاب سيبويه، ُتقيق أ. د. سليمان بن عبدالعزيز   •
 م. 2021- هـ  1442األوىل،  

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي، ُتقيق عبد السالم هارون،   •
 م. 1989  - هـ 1409مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة،  

تاب، الطبعة الثالثة،  اخلصائص البن جين، ُتقيق حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للك  •
 م. 1988- 1986هـ/  1408- 1406

ديوان األدب للفارايب، ُتقيق: دكتور أمحد خمتار، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة   •
 م.   2003  - هـ    1424والنشر، القاهرة،  

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين، حققه وشرحه صالح الدين اهلادي، دار املعارف، مصر،   •
 م. 1977

الرمة بشرح اإلمام أيب نصر أمحد بن حامت الباهلي، رواية اإلمام أيب العباس ثعلب،  ديوان ذي   •
  - هـ 1414ُتقيق د. عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة،  

 م. 1993
األوىل،   • الطبعة  بريوت،  صادر،  دار  صادر،  ُتقيق كارين  الدارمي،  مسكي  شعر  ديوان 

 م. 2000
،  مد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األوسي ، حمل والتكملة لكتايب املوصول والصلة الذيل   •

الطبعة  ،  دار الغرب اإلسالمي ،  حممد بن شريفة، بشار عواد معروف   ُتقيق إحسان عباس، 
 . م   2012األوىل  

سفر السعادة وسفري اإلفادة للسخاوي، ُتقيق د. حممد أمحد الدايل، جممع اللغة العربية،   •
 م. 1983  - هـ 1403دمشق،  

سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب، ُتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت،   •
 هـ. 1401الطبعة األوىل،  

السريايف النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه )جزء من شرح السريايف(، ُتقيق د. عبد   •
 م. 1983هـ =  1403املنعم فائز، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل  
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شرح أبنية سيبويه البن الدهان، ُتقيق د. حسن شاذيل فرهود، دار العلوم، الرايض، الطبعة   •
 م. 1987هـ =  1408األوىل  

شرح أبيات سيبويه أليب جعفر النحاس، ُتقيق د. وهبة متويل عمر، مكتبة الشباب، القاهرة،   •
 م. 1985  - هـ 1405الطبعة األوىل،  

أيب سعيد السريايف، ُتقيق د. حممد علي سلطاين،    شرح أبيات سيبويه أليب حممد يوسف بن  •
 م. 1979دار املأمون للرتاث، دمشق،  

شرح الشافية للرضي، ُتقيق حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميي الدين عبداحلميد،   •
 . هـ 1402دار الكتب العلمية، بريوت،  

 ، ليبيا. شرح الكافية للرضي، تصحيح وتعليق د. يوسف حسن عمر، جامعة بنغازي  •
 شرح املفصل البن يعيش، عامل الكتب، بريوت.  •
شرح عيون كتاب سيبويه أليب نصر القرطيب اجملريطي، ُتقيق عبدربه عبد اللطيف عبد ربه،   •

 م. 1984  - هـ 1404مطبعة حّسان، القاهرة، الطبعة األوىل،  
ود.    شرح كتاب سيبويه للسريايف، خرج منه أجزاء مطبوعة بتحقيق د. رمضان عبد التواب  •

حممود حجازي ود. حممد عوين عبد الرؤوف وآخرين، اهليئة العامة للكتاب، دار الكتب  
 م. 2004- 1986والواثئق القومية، القاهرة،  

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للجوهري، ُتقيق أمحد عبد الغفور عطار، طبعة السيد   •
 م. 1982  - هـ 1402حسن عباس الشربتلي، الطبعة الثانية،  

 الفقهاء للشريازي، ُتقيق إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت. طبقات   •
 طبقات املفسرين للداوودي، دار الكتب العلمية، بريوت.  •
الفهرست أليب الفرج الندمي الوراق، ُتقيق رضا ُتدد احلائري املازندراين، دار املسرية، الطبعة   •

 م. 1988الثالثة،  
 قيق حسي حممد شرف. كتاب األفعال لسعيد بن حممد القرطيب، ُت  •
كتاب األلفاظ البن السكيت، ُتقيق د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان انشرون، بريوت،   •

 م. 1998الطبعة األوىل،  
الثالثة،   • الطبعة  القاهرة،  اخلاجني،  مكتبة  هارون،  السالم  عبد  ُتقيق  لسيبويه،  الكتاب 

 م. 1988  - هـ 1408
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 هـ. 1316ىل  الكتاب لسيبويه، مطبعة بوالق، الطبعة األو  •
الالمات أليب القاسم الزجاجي، ُتقيق د. مازن املبارك، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية،   •

 م. 1985  - هـ 1405
 م. 1990  - هـ 1410لسان العرب البن منظور، دار صادر، الطبعة األوىل،   •
للماليي، بريوت،  ليس يف كالم العرب البن خالويه، ُتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم   •

 م. 1979  - هـ 1399الطبعة الثانية،  
ما ينصرف وما ال ينصرف للزجاج، ُتقيق د. هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة،   •

 م. 2000  - هـ 1420الطبعة الثالثة،  
جممل اللغة البن فارس، ُتقيق د. زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة   •

 م.   1986  - هـ    1406الثانية   
احملكم واحمليط األعظم يف اللغة البن سيده، ُتقيق مصطفى السقا وآخرين، معهد املخطوطات   •

 م. 1999  - هـ 1420  – م  1958  - هـ 1377العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، من  
احملكم واحمليط األعظم البن سيده، حققه عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت،   •

 م.   2000  - هـ    1421وىل،  الطبعة األ 
احمليط يف اللغة البن عباد، ُتقيق الشيخ حممد حسن آل ايسي، عامل الكتب، بريوت، الطبعة   •

 م. 1994- هـ  1414األوىل  
خمتصر شرح أمثلة سيبويه للعطار، َتليف أيب منصور اجلواليقي، ُتقيق د. صابر بكر أيب   •

 السعود، مكتبة الطليعة أبسيوط. 
ُتقيق خليل إبراهم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة    املخصص البن سيده،  •

 م.   1996األوىل   
املدخل إىل تقومي اللسان البن هشام اللخمي، ُتقيق د. حامت صاحل الضامن، دار البشائر   •

 م.   2003  - هـ    1424اإلسالمية للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة األوىل،  
الفارسي، ُتقيق د. حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين، القاهرة،  املسائل البصرايت أليب علي   •

 م. 1985  - هـ 1405الطبعة األوىل،  
املسائل احللبيات أليب علي الفارسي، ُتقيق د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشق، ودار   •

 م. 1987  - هـ 1407املنارة ببريوت، الطبعة األوىل،  
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جلليل عبده شليب، دار احلديث، الطبعة األوىل،  معاين القرآن وإعرابه للزجاج، ُتقيق د. عبد ا  •
 م. 1994  - هـ 1414

ل  • اجلزائر،  أعالم  نويهض معجم  والنشر،    ، عادل  والرتمجة  للتأليف  الثقافية  نويهض  مؤسسة 
 . م   1980  - هـ    1400الثانية    الطبعة ،  بريوت 

املقتضب للمربد، ُتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، من منشورات اجمللس األعلى للشؤون   •
 هـ. 1399إلسالمية، القاهرة، الطبعة الثانية،  ا 

اجمليد هريدي، مكتبة اخلاجني،   • القايل، ُتقيق د. أمحد عبد  املقصور واملمدود، أليب علي 
 م. 1999هـ =  1419القاهرة، الطبعة األوىل،  

املمتع يف التصريف البن عصفور، ُتقيق د. فخر الدين قباوة، دار املعرفة، بريوت، الطبعة   •
 م. 1987  - هـ 1407األوىل،  

املنتخب من غريب كالم العرب لكراع النمل، ُتقيق د حممد بن أمحد العمري، معهد البحوث   •
 م. 1989  - هـ  1409العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل،  

 ـ. ه 1385املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم البن اجلوزي، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل،   •
املنصف البن جين، ُتقيق إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمي، مطبعة مصطفى البايب احلليب،   •

 م. 1954  - هـ 1373القاهرة، الطبعة األوىل،  
 النبات أليب حنيفة الدنيوري، ُتقيق برَّناد لفي، دار النشر فرانز شتاينر، بفيسبادن.  •
 عبد احملسن سلطان، معهد  النكت يف تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري، ُتقيق زهري  •

 م. 1987  - هـ 1407املخطوطات العربية، الكويت، الطبعة األوىل،  
 م. 1981النوادر أليب زيد األنصاري، ُتقيق د. حممد عبد القادر أمحد، دار الشروق، بريوت،   •
، البن خلكان، ُتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  •

 ألوىل. الطبعة ا 
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

ÂwlAً: AlmxTwTAt: 

•  Altðyyl wAltkmyl lÂby HyAn AlÂndlsy  ،(6 ÂjzA')  ،mSwrħ ςn nsxħ dAr 

Alktb AlmSryħ  ،Aljz' AlÂwl mnhA tHt rqm (6016)  ،wbqyħ AlÂjzA' brqm 

(62) nHw. 

• AlÂSwl lAbn AlsrAj  ،mSwrħ mktbħ AlslymAnyħ ðAt Alrqm (1077). 

•  tnqyH AlÂlbAb fy ŝrH γwAmD AlktAb  ،lAbn xrwf  ،mSwrħ mrkz AlbHθ 

Alςlmy bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،rqm AlHfĎ (204). 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mSwrħ ςn nsxħ fyD Allh btrkyA brqm (1984  ،

1985  ،1986  ،1987 )  ،wnsxħ mktbħ dAmAd ǍbrAhym brqm (1074). 

•   ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،mSwrħ ςn nsxħ dAr Alktb AlmSryħ  ،AlqAhrħ  ،

brqm (137) nHw  ،wbrqm (138) nHw  ،wmnh nsx flmyħ bmktbħ jAmςħ 

AlǍmAm mHmd Abn sςwd AlǍslAmyħ tHml AlÂrqAm mn (10296/f) – 

(10300f)  ،wmSwrħ jAmςħ Almlk sςwd ςn nsxħ Almktbħ AlslymAnyħ 

brqm (1113). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ ÂyA SwfyA btrkyA ðAt Alrqm 

(4574). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ jwrwm Hsn bAŝA btrkyA fy Ârbςħ 

ÂjzA' ؛ AlÂwl brqm (2562)  ،wAlθAny brqm (2563)  ،wAlθAlθ brqm 

(2564)  ،wAlrAbς brqm (2565). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ ǍsmAςyl Âfndy btrkyA ðAt Alrqm 

(634). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ HAlt Âfndy btrkyA ðAt Alrqm 

(466). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ AlfAtH btrkyA ðAt Alrqm (5063). 

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ nwr ςθmAnyħ btrkyA brqm (4628). 

 

θAnyAً: AlrsAŶl AljAmςyħ: 

• tnqyH AlÂlbAb fy ŝrH γwAmD AlktAb  ،lAbn xrwf  ،tHqyq SAlH AlγAmdy  ،

rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،

1414h ـ. 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny mn Âwl AlktAb ǍlŶ nhAyħ bAb AlmSdr AlmθnŶ 

AlmHmwl ςlŶ Alfςl Almtrwk ǍĎhArh  ،tHqyq d. mHmd bn ǍbrAhym 

ŝybħ  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،

1414h 1415- ـ  h ـ. 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mn bAb AlHrwf Alty tdxl ςlŶ Alfςl dwn AlAsm 

ǍlŶ nhAyħ bAb AlHkAyħ  ،tHqyq d. ǍbrAhym bn mwsŶ AlmwsŶ  ،rsAlħ 

dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn 

sςwd AlǍslAmyħ   ،1420 h ـ. 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mn bAb Âlf AlwSl fy AlÂsmA' ǍlŶ nhAyħ 

AlŝrH  ،tHqyq d. SAlH bn ςbdAlςzyz AlςbdAllTyf  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ 
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ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ  ،

1426h 1427  - ـ  h ـ. 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mn bAb Alndbħ ǍlŶ nhAyħ bAb AlÂfςAl fy 

Alqsm  ،tHqyq d. syf bn ςbdAlrHmn Alςryfy  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ 

klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ  ،

1418h ـ. 

• ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،mn bAb AlzyAdħ mn mwDς γyr Hrwf AlzwAŶd 

ǍlŶ bAb fyh mA fAt sybwyh mn Âbnyħ klAm Alςrb  ،tHqyq d. ςbdAllh bn 

θAny Alrwyly  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ 

AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ 1428h ـ. 

• lbAb AlÂlbAb fy ŝrH ÂbyAt AlktAb lslymAn bn bnyn bn xlf  ،tHqyq ǍnjA 

bnt ǍbrAhym AlymAny  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،

jAmςħ Âm AlqrŶ   ،1417 h ـ. 

 

θAlθAً: AlmTbwςħ: 

• Âbnyħ AlÂsmA' wAlÂfςAl wAlmSAdr lAbn AlqTAς  ،tHqyq Â. d. ÂHmd 

mHmd ςbd AldAym  ،dAr Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ – AlqAhrħ  ،

1999m. 

• ÂxbAr Âby AlqAsm AlzjAjy  ،tHqyq d. ςbd AlHsyn AlmbArk ،dAr Alrŝyd  ،

bγdAd   ،1980 m. 

• ArtŝAf AlDrb mn lsAn Alςrb lÂby HyAn AlÂndlsy  ،tHqyq d. rjb ςθmAn 

mHmd  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 h 1998- ـ   m. 

• ǍrŝAd AlÂryb ǍlŶ mςrfħ AlÂdyb (mςjm AlÂdbA') lyAqwt AlHmwy  ،tHqyq 

d. ǍHsAn ςbAs  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1993 m. 

• ÂsAs AlblAγħ llzmxŝry  ،tHqyq mHmd bAsl ςywn Alswd  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1419 h 1998  - ـ  m. 

• AlÂsmA' wAlÂfςAl wAlHrwf (Âbnyħ ktAb sybwyh) lÂby bkr Alzbydy  ،

tHqyq d. ÂHmd rAtb Hmwŝ  ،mjmς Allγħ Alςrbyħ bdmŝq  ،dwn tAryx. 

• AlÂSwl fy AlnHw lAbn AlsrAj  ،tHqyq d. ςbd AlHsyn Alftly  ،mŵssħ 

AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1407 h 1987  - ـ  m. 

• ǍςrAb AlqrĀn lÂby jςfr AlnHAs  ،tHqyq zhyr γAzy zAhd  ،ςAlm Alktb  ،mktbħ 

AlnhDħ Alςrbyħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1409 h 1988  - ـ  m. 

• AlAntSAr lsybwyh ςlŶ Almbrd lÂHmd bn wlAd  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn 

slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h 1996  - ـ  m. 

• brnAmj ŝywx Alrςyny  ،tHqyq ǍbrAhym ŝbwH  ،wzArħ AlθqAfħ  ،dmŝq  ،

1381h ـ. 

• bγyħ AlwςAħ fy TbqAt Allγwyyn wAlnHAħ llsywTy  ،tHqyq mHmd Âbw 

AlfDl ǍbrAhym  ،Almktbħ AlςSryħ  ،SydA  ،byrwt. 

• tAj Alςrws mn jwAhr AlqAmws llzbydy  ،mjmwςħ mn AlmHqqyn  ،wzArħ 

AlǍςlAm  ،Alkwyt. 

• tAryx bγdAd llxTyb AlbγdAdy  ،dAr AlktAb Alςrby  ،byrwt. 
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• tHSyl ςyn Alðhb mn mςdn jwAhr AlÂdb fy ςlm mjAzAt Alςrb llÂςlm 

Alŝntmry  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn slTAn  ،dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ 

AlςAmħ  ،bγdAd  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1992 m. 

• Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH Altshyl lÂby HyAn AlÂndlsy  ،tHqyq d. Hsn 

hndAwy  ،dAr Alqlm  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1417 -1422 h ـ. 

• tςlyqAt ςlŶ Altςlyqħ llÂstAð Aldktwr syf bn ςbdAlrHmn Alςryfy  ،mjlħ 

AldrAsAt Allγwyħ  ،Almjld AlÂwl  ،Alςdd AlθAlθ  ،rjb-rmDAn 1420h ـ -

Âktwbr – dysmbr 1999m. 

• Altςlyqħ ςlŶ ktAb sybwyh lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. ςwD Alqwzy  ،mTbςħ 

AlÂmAnħ  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990  - ـ  m. 

• tfsyr Âbnyħ sybwyh llǍmAm θςlb  ،tÂlyf Â. d. slymAn bn ςbdAlςzyz 

Alςywny  ،mjlħ Aljmςyħ Alςlmyħ Alsςwdyħ llγħ Alςrbyħ  ،Alςdd AlθAmn  ،

ðw AlHjħ   ،1432 h ـ. 

• tfsyr Âbnyħ sybwyh wγrybh lljrmy (drAsħ wAstdrAk) llÂstAð Aldktwr syf 

bn ςbdAlrHmn Alςryfy  ،mjlħ jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd 

AlǍslAmyħ  ،Alςdd (42) rbyς AlĀxr 1424h ـ. 

• tfsyr γryb mA fy ktAb sybwyh mn AlÂbnyħ ،lÂby HAtm AlsjstAny ،tHqyq 

d. mHmd ÂHmd AldAly  ،dAr AlbŝAŶr  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1422 h  ـ

  =2001 m. 

• Altkmlħ wAlðyl wAlSlħ lktAb tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ llHsn mHmd 

AlSAγAny  ،tHqyq ςbd Alςlym AlTHAwy wmHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym 

wǍbrAhym AlÂbyAry  ،mTbςħ dAr Alktb  ،AlqAhrħ   ،1970 -1979 m. 

• thðyb Allγħ lÂby mnSwr mHmd bn ÂHmd AlÂzhry  ،tHqyq ςbd AlslAm 

hArwn wjmAςħ  ،AldAr AlmSryħ lltÂlyf wAltrjmħ. 

• twjyh Allmς lAbn AlxbAz  ،drAsħ wtHqyq d. fAyz zky dyAb  ،dAr AlslAm  ،

AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1423 h 2002  - ـ  m. 

• AljrAθym Almnswb lAbn qtybħ  ،tHqyq mHmd jAsm AlHmydy  ،wzArħ 

AlθqAfħ Alswryħ  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ  1997 m. 

• jmhrħ Allγħ lÂby bkr mHmd bn dryd  ،tHqyq d. rmzy mnyr bςlbky  ،dAr Alςlm 

llmlAyyn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1987 m. 

• jhwd AlzjAj fy drAsħ ktAb sybwyh lldktwr ςbdAlmjyd bn SAlH AljArAllh  ،

dAr Altdmryħ  ،AlryAD  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1435h-2014m. 

• AlHjħ llqrA' Alsbςħ lÂby ςly AlfArsy   ،tHqyq bdr Aldyn Alqhwjy wbŝyr 

HwyjAty  ،dAr AlmÂmwn lltrAθ   ،dmŝq   ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1404 -1419 h  /ـ

1984 -1999 m. 

• HwAŝy ktAb sybwyh  ،tHqyq Â. d. slymAn bn ςbdAlςzyz Alςywny  ،dAr Tybħ 

AlxDrA'  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،  1442 h 2021- ـ   m. 

• xzAnħ AlÂdb wlb lbAb lsAn Alςrb lςbd AlqAdr AlbγdAdy  ،tHqyq ςbd 

AlslAm hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1409 h   - ـ 

1989m. 
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• AlxSAŶS lAbn jny  ،tHqyq mHmd ςly AlnjAr  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ 

llktAb  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1406 -1408 h 1988- 6198ـ/   m. 

• dywAn AlÂdb llfArAby  ،tHqyq: dktwr ÂHmd mxtAr  ،mŵssħ dAr Alŝςb 

llSHAfħ wAlTbAςħ wAlnŝr  ،AlqAhrħ   ،1424  h 2003  - ـ    m. 

• dywAn AlŝmAx bn DrAr AlðbyAny  ،Hqqh wŝrHh SlAH Aldyn AlhAdy  ،dAr 

AlmςArf  ،mSr   ،1977 m. 

• dywAn ðy Alrmħ bŝrH AlǍmAm Âby nSr ÂHmd bn HAtm AlbAhly  ،rwAyħ 

AlǍmAm Âby AlςbAs θςlb  ،tHqyq d. ςbd Alqdws Âbw SAlH  ،mŵssħ 

AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1414 h 1993  - ـ  m. 

• dywAn ŝςr mskyn AldArmy ،tHqyq kAryn SAdr ،dAr SAdr  ،byrwt  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،2000 m. 

• Alðyl wAltkmlħ lktAby AlmwSwl wAlSlħ  ،lmHmd bn mHmd bn ςbd Almlk 

AlÂnSAry AlÂwsy  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،mHmd bn ŝryfħ  ،bŝAr ςwAd 

mςrwf  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2012 m. 

• sfr AlsςAdħ wsfyr AlǍfAdħ llsxAwy  ،tHqyq d. mHmd ÂHmd AldAly  ،mjmς 

Allγħ Alςrbyħ  ،dmŝq   ،1403 h 1983  - ـ  m. 

• syr ÂςlAm AlnblA' llǍmAm Alðhby  ،tHqyq ŝςyb AlÂrnAŵwT wĀxryn  ،

mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1401 h ـ. 

• AlsyrAfy AlnHwy fy Dw' ŝrHh lktAb sybwyh (jz' mn ŝrH AlsyrAfy)  ،tHqyq 

d. ςbd Almnςm fAŶz  ،dAr Alfkr  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1403h 1983ـ =   m. 

• ŝrH Âbnyħ sybwyh lAbn AldhAn  ،tHqyq d. Hsn ŝAðly frhwd  ،dAr Alςlwm  ،

AlryAD  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1408h 1987ـ =   m. 

• ŝrH ÂbyAt sybwyh lÂby jςfr AlnHAs  ،tHqyq d. whbħ mtwly ςmr  ،mktbħ 

AlŝbAb  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1405 h 1985  - ـ  m. 

• ŝrH ÂbyAt sybwyh lÂby mHmd ywsf bn Âby sςyd AlsyrAfy  ،tHqyq d. mHmd 

ςly slTAny  ،dAr AlmÂmwn lltrAθ  ،dmŝq   ،1979 m. 

• ŝrH AlŝAfyħ llrDy  ،tHqyq mHmd nwr AlHsn wmHmd AlzfzAf wmHmd 

mHyy Aldyn ςbdAlHmyd  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt   ،1402 h ـ. 

• ŝrH AlkAfyħ llrDy  ،tSHyH wtςlyq d. ywsf Hsn ςmr  ،jAmςħ bnγAzy  ،lybyA. 

• ŝrH AlmfSl lAbn yςyŝ  ،ςAlm Alktb  ،byrwt. 

• ŝrH ςywn ktAb sybwyh lÂby nSr AlqrTby AlmjryTy  ،tHqyq ςbdrbh ςbd 

AllTyf ςbd rbh  ،mTbςħ HsّAn  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1404 h 1984  - ـ  m. 

• ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،xrj mnh ÂjzA' mTbwςħ btHqyq d. rmDAn ςbd 

AltwAb wd. mHmwd HjAzy wd. mHmd ςwny ςbd Alrŵwf wĀxryn  ،

AlhyŶħ AlςAmħ llktAb  ،dAr Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ  ،AlqAhrħ  ،

1986 -2004 m. 

• AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ lljwhry  ،tHqyq ÂHmd ςbd Alγfwr 

ςTAr  ،Tbςħ Alsyd Hsn ςbAs Alŝrbtly  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1402 h 1982  - ـ  m. 

• TbqAt AlfqhA' llŝyrAzy  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،dAr AlrAŶd Alςrby  ،byrwt. 

• TbqAt Almfsryn lldAwwdy  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt. 
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• Alfhrst lÂby Alfrj Alndym AlwrAq  ،tHqyq rDA tjdd AlHAŶry 

AlmAzndrAny  ،dAr Almsyrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1988 m. 

• ktAb AlÂfςAl lsςyd bn mHmd AlqrTby  ،tHqyq Hsyn mHmd ŝrf. 

• ktAb AlÂlfAĎ lAbn Alskyt  ،tHqyq d. fxr Aldyn qbAwħ  ،mktbħ lbnAn 

nAŝrwn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1998 m. 

• AlktAb lsybwyh  ،tHqyq ςbd AlslAm hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،

AlTbςħ AlθAlθħ   ،1408 h 1988  - ـ  m. 

• AlktAb lsybwyh  ،mTbςħ bwlAq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1316h ـ. 

• AllAmAt lÂby AlqAsm AlzjAjy  ،tHqyq d. mAzn AlmbArk  ،dAr Alfkr  ،

dmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1405 h 1985  - ـ  m. 

• lsAn Alςrb lAbn mnĎwr  ،dAr SAdr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990  - ـ  m. 

• lys fy klAm Alςrb lAbn xAlwyh  ،tHqyq ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr  ،dAr Alςlm 

llmlAyyn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1399 h 1979  - ـ  m. 

• mA ynSrf wmA lA ynSrf llzjAj  ،tHqyq d. hdŶ mHmwd qrAςħ  ،mktbħ 

AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1420 h 2000  - ـ  m. 

• mjml Allγħ lAbn fArs  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ  1406 h 1986  - ـ    m. 

• AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm fy Allγħ lAbn sydh  ،tHqyq mSTfŶ AlsqA 

wĀxryn  ،mςhd AlmxTwTAt Alςrbyħ  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،mn 

1377h 1958  - ـ  m – 1420h 1999  - ـ  m. 

• AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm lAbn sydh  ،Hqqh ςbd AlHmyd hndAwy  ،dAr 

Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1421  h 2000  - ـ    m. 

• AlmHyT fy Allγħ lAbn ςbAd  ،tHqyq Alŝyx mHmd Hsn Āl yAsyn  ،ςAlm 

Alktb  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1414h 1994- ـ   m. 

• mxtSr ŝrH Âmθlħ sybwyh llςTAr  ،tÂlyf Âby mnSwr AljwAlyqy  ،tHqyq d. 

SAbr bkr Âby Alsςwd  ،mktbħ AlTlyςħ bÂsywT. 

• AlmxSS lAbn sydh  ،tHqyq xlyl ǍbrAhm jfAl  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  1996 m. 

• Almdxl ǍlŶ tqwym AllsAn lAbn hŝAm Allxmy  ،tHqyq d. HAtm SAlH 

AlDAmn  ،dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ llTbAςħ wAlnŝr  ،byrwt  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1424  h 2003  - ـ    m. 

• AlmsAŶl AlbSryAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. mHmd AlŝATr ÂHmd  ،

mTbςħ Almdny  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1405 h 1985  - ـ  m. 

• AlmsAŶl AlHlbyAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. Hsn hndAwy  ،dAr Alqlm 

bdmŝq  ،wdAr AlmnArħ bbyrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h 1987  - ـ  m. 

• mςAny AlqrĀn wǍςrAbh llzjAj  ،tHqyq d. ςbd Aljlyl ςbdh ŝlby  ،dAr AlHdyθ  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1414 h 1994  - ـ  m. 

• mςjm ÂςlAm AljzAŶr  ،lςAdl nwyhD  ،mŵssħ nwyhD AlθqAfyħ lltÂlyf 

wAltrjmħ wAlnŝr  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ 1400 h 1980  - ـ    m. 

• AlmqtDb llmbrd  ،tHqyq mHmd ςbd AlxAlq ςDymħ  ،mn mnŝwrAt Almjls 

AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1399 h ـ. 
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 د. عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا

 

• AlmqSwr wAlmmdwd  ،lÂby ςly AlqAly  ،tHqyq d. ÂHmd ςbd Almjyd hrydy  ،

mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1419 h 1999ـ =   m. 

• Almmtς fy AltSryf lAbn ςSfwr  ،tHqyq d. fxr Aldyn qbAwħ  ،dAr Almςrfħ  ،

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h 1987  - ـ  m. 

• Almntxb mn γryb klAm Alςrb lkrAς Alnml  ،tHqyq d mHmd bn ÂHmd 

Alςmry  ،mςhd AlbHwθ Alςlmyħ wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy bjAmςħ Âm 

AlqrŶ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1409 h 1989  - ـ   m. 

• AlmntĎm fy tAryx Almlwk wAlÂmm lAbn Aljwzy  ،dAr SAdr  ،byrwt  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1385 h ـ. 

• AlmnSf lAbn jny  ،tHqyq ǍbrAhym mSTfŶ wςbd Allh Âmyn  ،mTbςħ mSTfŶ 

AlbAby AlHlby  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1373 h 1954  - ـ  m. 

• AlnbAt lÂby Hnyfħ Aldnywry  ،tHqyq brnhAd lfyn  ،dAr Alnŝr frAnz ŝtAynr  ،

bfysbAdn. 

• Alnkt fy tfsyr ktAb sybwyh llÂςlm Alŝntmry  ،tHqyq zhyr ςbd AlmHsn slTAn  ،

mςhd AlmxTwTAt Alςrbyħ  ،Alkwyt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h 1987  - ـ  m. 

• AlnwAdr lÂby zyd AlÂnSAry  ،tHqyq d. mHmd ςbd AlqAdr ÂHmd  ،dAr 

Alŝrwq  ،byrwt   ،1981 m. 

• wfyAt AlÂςyAn wÂnbA' ÂbnA' AlzmAn  ،lAbn xlkAn  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،

dAr SAdr  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ. 

 
 *** 
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ياِق والَوِظيفَِة النَّْحِويَّة:   لَْفُظ )َسَواء( في القُْرآِن الَكِريِم بَيَن َداللَِة الس ِ

 ِدراسةٌ لُغَِويَّةٌ إِْحصائِيَّةٌ 

 د. عبد الغني عيسى أويارخوا 

 اللغة العربية  كلية –اللغويات قسم 
  اإلسالميةالجامعة 

   هـ  1443/ 4/ 27تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 3/ 1تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة احلالية إىل حبث اللفظ )َسَواء( يف القرآن الكرمي على املستوى النحوي،  
ً، وإحصاء مواضع وروده يف  القرآن  والداليل، واإلحصائي، بتأصيل معناه واستعماله لغوايًّ وحنوايا

الكرمي، وتصنيفها، والكشف عن دالالته يف كل موضع وسياق ورد فيه، وبيان وظائفه النحوية؛  
إلبراز جانب من جوانب إعجاز القرآن واللغة العربية يف تصرف اللفظ الواحد هذا التصرف  
  املتسع يف السياقات املختلفة، كما هدفت الدراسة إىل اإلسهام ببحث علمي يف جمال الدراسات

الوصفي   املنهج  متبعًة  وخامتة،  ومبحثني،  مقدمة،  يف  وذلك  الكرمي،  ابلقرآن  املرتبطة  اللغوية 
( مرة يف  27التحليلي واإلحصائي، وخلصت إىل مجلة من النتائج أمهها أن لفظ )َسواء( ورد )

البتداء  ( دالالت خمتلفة أصلها املعادلة واملماثلة، وقد أداى وظيفة أصلية يف ا10القرآن الكرمي بـ)
( آايت يف حالة الرفع، ووظيفة اخلربية واحلالية والظرفية  10واخلرب أو اإلسناد واإلسناد إليه يف )

( آايت يف حالة النصب،  9وتوكيد الفعل وبيان االسم الذي وقع عليه فعل املسند إليه يف ) 
ر، وأوصت  ( آايت يف حالة اجل8ووظيفة تكميل املنعوت بتخصيصه وتكميل املتَعلَّق به يف )

الدراسة بتوصيتني أمههما العناية بكتب التفسري؛ ملا حتوي من دالالت لغوية دقيقة مستنبطة من  
 سياق القرآن ال يكاد يوجد بعضها يف كتب اللغة املتخصصة. 

 
 سواء، القرآن الكرمي، داللة السياق، الوظيفة النحوية، إحصائية. الكلمات املفتاحية:



 

 

The Word (Sawā) in the Noble Qur’an Between the Connotation 

of Context and Syntactic Function: A Linguistic Statistical Study 

 

Dr. Abdul Ghani Isa Oyarekhua 
Department Linguistics - Faculty Arabic Language   

Islamic university 
 

 

Abstract:  

This research aimed to scientifically study the word (Sawā) in the Noble 

Qur’an at the syntactical, semantic and statistical level; by conducting a 

foundational study of its linguistic and syntactic meaning and usage, 

enumerating and classifying its occurrences in the Noble Qur’an. It unveiled its 

connotations in every place and context it occurred; stated its syntactical 

functions; to highlight an aspect of the miraculous nature of the Qur’an and the 

Arabic language in the extensive conduct of a single word in various contexts  . 

The study also aimed to contribute to scientific research in the field of 

linguistic studies related to the Noble Qur’an. It comprises an introduction, two 

topics, and a conclusion, adopting the descriptive, analytical, and statistical 

approach. The most prominent of its findings is that the word (Sawā) appeared 

(27) times in the Noble Qur’an with (10) different connotations, the origin of 

which is equivalence and similarity. It performed the fundamental function of 

subject and predicate in (10) verses in its nominative case; the functions of being 

the predicate, accusative of state (condition), adverb, corroborator of the verb 

and clarifier of the object that bore the action of the subject in (9) verses in the 

accusative case, the function of complementing and specifying the modified 

noun and complementing the words to which prepositions are related in (8) 

verses in the genitive case. The study made two recommendations, the most 

important of which is to pay attention to the books of Qur’anic interpretation; 

because they contain precise linguistic connotations deduced from the context 

of the Qur’an, which some can hardly be found in the specialized language 

books.   

  

key words: Sawā, Noble Qur’an, Contextual meaning, Connotation, Syntactical 

function, Statistical. 
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 املقدمة 
نبينا   للعاملني،  املبعوث رمحة  العاملني، والصالة والسالم على  احلمد هلل رب 

 حممد األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني.  
فيه األعمار، وال شك يف   فِنَ وأ  ، ذل فيه اجلهود إن خدمة كالم هللا خري ما ب  

  أن دراسة ألفاظ القرآن الكرمي اليت حتتمل أكثر من معىن ووظيفة حنوية ابختالف 
السياقات واملواضع للوقوف على احلق والصواب الذي يطمئن إليه املسلم يف فهم  

  ، كتاب ربه من أفضل احملاوالت حيويًة، وأكثر الوسائل جناحاً لتحقيق هذا اهلدف 
يف استيعاب مدلول الرتكيب القرآين، وقد    كبرياً حيث إن لفهم اللفظة املفردة دورا ً 

من  نوعاً  التفسري حيث    رأيت أن هذا األمر ميثل  املتكررة يف كتب  املشكالت 
النحوية يف سياق   اللفظ ويف وظيفته  النظر حول داللة  ختتلف اآلراء ووجهات 
واحد، أو سياقات خمتلفة، فأردت اإلسهام يف دراسة هذه املشكلة مبوضوع عنونت  

ــ"َلف له ب  ــ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحِويَّة: ِدراسٌة  ظ  )َسَواء( يف الق ْرآِن الَكرمِِي َبنَي َدالَلِة  ـ السِا
"، راجياً من املوىل سبحانه املعونة والتوفيق، إنه على ذلك قدير،  ل َغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 

 وابإلجابة جدير، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 اهلدف من الدراسة 

)سواء( يف القرآن الكرمي على املستوى  اللفظ    حبث هدفت الدراسة احلالية إىل  
إحصاء  و   ، وحنواياً   بتأصيل معناه واستعماله لغواياً   النحوي، والداليل، واإلحصائي، 

  والكشف عن دالالته يف كل موضع   ، وتصنيفها   ، مواضع وروده يف القرآن الكرمي 
اللغة  و   إعجاز القرآن   إلبراز جانب من جوانب   ؛ النحوية   وظائفه وبيان    وسياق، 
السياقات املختلفة، كما    يف   الواحد هذا التصرف املتسع   اللفظ تصرف    يف العربية  
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

املرتبطة   اللغوية  الدراسات  ببحث علمي يف جمال  اإلسهام  إىل  الدراسة  هدفت 
 ابلقرآن الكرمي. 
 وحدودها أمهية الدراسة  

لفظ )سواء(، ووظائفه    عن دالالت   تكشف   ا يف كون   هذه الدراسة ياة  مه تكمن أ 
كتب النحو واللغة والتفسري إضافة إىل    ابلرجوع إىل النحوية يف سياق القرآن الكرمي  

حصر أماكن وروده وحتليلها حتلياًل إحصائياً، حيث إنن مل أجد من قام بدراسة  
  الحقاً   أييت احلديث عنها سوى دراسة واحدة   هذا اللفظ يف حبث علمي مستقل 

السابقة  الدراسات  اللغة  ،  يف  الدالالت  والنحو  وكتب  تستقص  مل  املتخصصة 
فستكون الدراسة ضميمة إىل ما بذل من  ،  هلذا اللفظ   وظائف النحوية ال و السياقية  

جهود يف جمال الدراسات اللغوية اليت ختدم القرآن الكرمي واللغة العربية والبحث  
حيثما ورد يف القرآن الكرمي حنوايً    العلمي، وتقتصر الدراسة على اللفظ املذكور 

 . برواية حفص عن عاصم ومن وافقه من القراء املعتربين   وداللياً 
 مشكلة الدراسة  

( موضعاً يف القرآن الكرمي ابختالف السياقات  27)   يف )سواء(  قد تكرر لفظ  
  والدالالت والوظائف اإلعرابية النحوية، ورمبا اختلفت الداللة أو الوظيفة النحوية 

املواضع   هذه  فما  اآلية،  توجيه  يف  اختالف  عنه  ينتج  أحياانً  واحد  سياق  يف 
ؤالت كما  والسياقات والدالالت والوظائف؟ يتفرع عن هذا السؤال األم عدة تسا 

 يلي: 
 ما أصل هذا اللفظ يف اللغة وما موقف النحويني منه؟  .1

 ما مواضع وروده يف القرآن الكرمي وسياقاته؟  .2
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 ما داللته يف كل سياق من هذه السياقات؟  .3

ما اآلايت القرآنية اليت وقع االختالف يف توجيهها بناء على االختالف يف   .4
 ؟ ه حتديد املراد من 

 ؟ السياقات   كل سياق من هذه ما وظيفته النحوية يف   .5
 الدراسات السابقة 

  اً وداللي   ألفاظاً من القرآن الكرمي حنوايً   درست هناك عدد من الدراسات اليت  
، ولفظ الصالة، وغريها  و)أخ(، و)إذا( ،  الواو والفاء وثا مثل    اً وإحصائي   اً وسياقي 

ال متت    وهي كلها دراسات عامة يف ألفاظ معينة من القرآن الكرمي   ، من األلفاظ 
تنفيذها  و   ، دراسيت   بصلة مباشرة مبوضوع  أثناء  الدراسة ويف  التخطيط هلذه  عند 

دراسة لغوية    يف القرآن الكرمي   ( واء سَ ) دراسة حبثت لفظ  مل أجد  وحىت االنتهاء منها  
الفهارس واجملاميع واإلنرتنت، اللهم إال  والتنقيب يف  مع طول البحث ،  متخصصة 

 ، وهي بعنوان: "سواء يف القرآن الكرمي"، للباحثة هدى فيما بعد للت عليها  دراسة د  

علي  حممد  ن شرت  صاحل  وقد   ، ( العدد  الكوفة،  دراسات  مركز  جملة  (،  11يف 
وتقادم    وجازهتا الرغم من  على  - الدراسة    وجدت  و   . 176  - 161م ، ص:  2008
، وأكرب الظن أنا قد رفعت على  تتصل مبوضوعي يف بعض اجلوانب   - عهدها 

( صحيفة: الصفحتان األوليان  16يف )   وتقع اإلنرتنت بعد االنتهاء من دراسيت،  
خرية  األ صفحات ال سبع ال غالف،  وبدأت مقدمة الدراسة من الصفحة الثالثة، و 

الدراسة الفعلية من املقدمة إىل  أما  من الدراسة عبارة عن هوامش التوثيق واملراجع،  
، وتشبه دراسيت من حيث إنا قد حبثت لفظ )سواء(  ( صفحات 7تقع يف ) ف اخلامتة  

أمر    ذا ، وه اليت رجعت إليها   الشواهد اللغوية يف القرآن الكرمي، واستخدمت بعض  
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طبيعي؛ ألن الدراسة عن لفظ معني ورد استعماله يف القرآن، إمنا يرجع فيه الباحث  
  ، وهي مشرتكة بني الباحثني   ، اللغوية الشواهد  مظانا  إىل كتب اللغة واملعاجم املعروفة  

دراسيت يف عدة  عن  ختتلف    ها لكن ،  وقد استفدت منها يف موضع من البحث 
 منها:  جوانب  

املبحث األول: معاين  وأربعة مباحث، ف   مقدمة تتكون من    دراسة هدى   أن أواًل:  
حث الثاين: تثنية سواء ومجعها وسبب جميئها  ب امل ، و سواء عند اللغويني واملفسرين 

املبحث الثالث: استعمال سواء عند علماء  ، و بلفظ واحد يف القرآن الكرمي 
تكونة  م ، أما دراسيت ف حث الرابع: استعمال سواء يف القرآن الكرمي ب امل ، و العربية 

خطة الدراسة اليت أييت ذكرها فيما  مفصلة يف  كما هي  من مقدمة ومبحثني  
 بعد. 

، أما دراسيت فاهلدف منها  منها أن هذه الدراسة مل تبني الباحثة فيها اهلدف  اثنياً:  
   . كما سبق يف حمله   واضحة 

  حيث اعتمدت    الطرح واملعاجلة طريقة  يف    كبرياً الفاً  ت اخ   أنا ختتلف عن دراسيت اثلثاً:  
ومل تبني أصاًل    ، هدى الباحثة  املنهج التحليلي اإلحصائي خبالف ما قامت به  

 . منهجها يف الدراسة 

أن دراسيت قد اهتمت ابستقصاء مجيع مواضع ورود لفظ "سواء" يف القرآن  :  رابعاً 
ودراستها ووإحصائها وتصنيفها حسب املعاين.  موضعاً،     ( 27) الكرمي وهي 

 اكتفت بذكر مناذج آايت دون استقصاء. قد  هدى  الباحثة  ودراسة  
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وى( حيثما ورد  فقط دون لفظ )سِ   ( واء سَ ) اقتصرت دراسيت على لفظ  :  خامساً 
ودراسة هدى قد خلطت بني    ، لغة فيها   ( واء سَ )  القرآن الكرمي وإن كان  يف 

 مل ترد يف االستعمال القرآين.   ( وى سِ ـ) خاصة ب   اللفظني حىت ذكرت معاين 

النحوية يف املرفوعات    دالالت السياق والوظائف اهتمت دراسيت ببيان  :  سادساً 
واجملرورات   ) واملنصوابت  القرآنية  اآلايت  قد  (،  27يف مجيع  هدى  ودراسة 

ن  أ   ومل تعاجل الوظائف النحوية سوى إشارة عاجلة إىل   بنماذج آايت   اكتفت 
 عرب حسب موقعه يف اجلملة ومل تتعد ذلك. ي    ( واء سَ ) لفظ  

 الدراسة من    اإلضافة املتوقعة 
على دراسة    اً خاص   تركيزاً جبانب بيان الدالالت السياقية سرتكز  إن هذه الدراسة  

  حبصر ،  لغواي وحنواي وإحصائياً مع بيان وظائفه النحوية   دون غريه   لفظ )َسواء( 
ورود  وتصنيفها   ه مواضع  الكرمي  القرآن  والوظائف    يف  السياق  دالالت  حسب 

الرتجيح فيما يرد يف ذلك من اختالف  ، والتوفيق أو  وحتليلها إحصائياً   النحوية 
  إضافة واستكماالً   ستكون و ،  وهو ما مل يرد يف دراسة هدى صاحل   ، اآلراء بني العلماء 

 . ألفاظ القرآن الكرمي يف  العلمية  و اللغوية  الدراسات    لنسيج 
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 خطة الدراسة  
الدراسةنتظم هذت واملراجع    ومبحثني مقدمة    يف  ه  وثبت ابملصادر  وخامتة 

 وفهرس املوضوعات على النحو اآليت: 
موضوع    املقدمة:  أمهية  منه  الدراسة وفيها  وبياناواهلدف    مشكلتها   ، 

 ا.ومنهجه   الدراسة،، والدراسات السابقة، وخطة احدودهو 
املبحث األول: لفظ )سواء( يف اللغة والنحو والسياق القرآين، وفيه ثالثة  

 مطالب:
 : لفظ )سواء( يف اللغة والنحو. املطلب األول 
 : مفهوم السياق وداللته وأمهيته.املطلب الثاين 

 ودالالته. السياق القرآين : لفظ )سواء( يفاملطلب الثالث 
، وفيه أربعة  السياق القرآين واء( يف  املبحث الثاين: الوظائف النحوية للفظ )سَ 

 مطالب: 
 الوظيفة النحوية. : مفهوم املطلب األول 
 . يف املرفوعات ()َسواء : وظائفاملطلب الثاين 

 .يف املنصوابت ()َسواءوظائف : املطلب الثالث 
 .يف اجملرورات( )َسواءوظائف : املطلب الرابع 

 ائج وتوصيات.نت: وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من اخلامتة
 واملراجع، وفهرس املوضوعات. وتشتمل على ثبت ابملصادر  :  الفهارس الفنية
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 منهج الدراسة 
مواضع   ابستقصاء  واإلحصائي  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  تعتمد 
ورود هذا اللفظ يف القرآن الكرمي ووصفها وتصنيفها تصنيفاً دالليا ووظائفيا 

اإلحصاء،   علم  على ضوء  النتائج  ث حتليل  ذات  حنواي  اآلايت  وذلك جبمع 
 عقد عنوان  الداللة الواحدة يف مكان واحد مرتبة حسب ورودها يف القرآن ث 

مستقل يف ناية ذلك للتحليل وبيان خالف العلماء يف تلك الدالالت، وكذلك  
الوظائف   اآلايت    النحويةبيان  تلك  من  آية  املرفوعات    يف  بتصنيفهالكل 

،  ما يف بعضها من اختالف اآلراء بني املعربني   وبيان  ،واملنصوابت واجملرورات
ويف ترمجة األعالم فمن رجعت إىل كتاب له مطبوع اكتفيت مبا أورده عنه يف  
ثنااي   امسه يف  أول ورود  وإال ذكرت سنة وفاته عند  املصادر واملراجع،  قائمة 

 الدراسة.  
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اللغة والنحو والسياق  املبحث األول:   ، وفيه ثالثة  القرآين لفظ )سواء( يف 
 مطالب: 

 :مسائل مخسوفيه   اللغة والنحو،: لفظ )سواء( يف املطلب األول 
 املسألة األوىل: لفظ )سواء( يف اللغة 

، ومادته يف أصل اللغة دالٌَّة  ومهزته منقلبة عن ايء (،فـََعال)على وزن  (َسواءٌ )
 ٱُّٱقال هللا تعاىل: هو العدل، (واءسَ ـ)، فعتدال بني شيئني االستقامة و على اال

  ،يعادله :هذا يساوي كذا، أي :يقال، و [ 58األنفال:]َّمي زي ري ٰى
  : فالٌن َوف اَلٌن َسَواٌء َأي، و واءٌ سَ  :ة من هذا األمر، أييَّ وِ على سَ  وفالنٌ  وفالنٌ 

م َتساواين، وقـَْوٌم َسَواءٌ ) 1(، وجاء يف صفة النيب  -َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  - 
ا َعِن اآْلَخرِ ) 2(،   َا م َتساِواين اَل يـَنـْب و أحد مه  »َسَواء  الَبْطن والصْدر« َأيْ :  مه 

السِتواِء املسافِة إليه ِمن   وذلك  ؛وغريهاكالدار   الشيءوسط   ويطلق مبعىن
 اأَلطراف) 3(، وعليه قول  حسان بن اثبت:

 ( 4) دِ لحَ املُ  واءِ يف سَ  بِ يَّ غَ املُ  عدَ بَ        هِ طِ هْ رَ وَ  ب ِ النَّ  صارِ نْ أَ  يحَ  وَ ايَ 
 ، قال األعشى:هغري   مبعىن املغايرة، ومنه َسواء الشيء، أي:   (واءسَ أييت )و

 

، ولسان العرب البن  3/112  البن فارس مقاييس اللغة  ، و 6/3384ينظر: الصحاح للجوهري  (  1)
 . 14/411منظور 

 . 2/427ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ( 2)

، ولسان العرب البن  3/112  البن فارس مقاييس اللغة  ، و 6/3384الصحاح للجوهري  ينظر:  (  3)
 . 14/411منظور 

، والشاهد فيه استعمال  2/274، واملقتضب للمربد  66يف ديوانه ص  وهو    ،( البيت من الكامل4)
 . اللحد والقرب ، واملـ لَحد: ملسو هيلع هللا ىلص )َسواء( مبعىن )وسط الشيء(، واملـ َغياب: النيب 



 

 
121 

العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

 (1)َواِئَكا وما َقَصَدْت من أهلها ِلسَ         ََتَاَنُف عن ج وِ  اليمامة انقِِت 
النيب   َأن  )  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال  َريب  َسواِء  سأَْلُت  ِمن  َعُدو اً  أُمَِّت  َعَلى  ُيَسلِ َط  اَل 

  ،من َغري أهِل ِدينهم  أو   من غري أنفسهم   :. أي( 2) (أَنفِسهم فيْسَتِبيَح بْيضَتهم
والصِالى    ،والِقَلى والَقالء  ،الِقَرى والَقراءيف هذا يشبه    (ِسَوى)مبعىن    (َسواءـ)ف

 . والصَّالء
وَسَواء  الشيء: غريه وهو أيًضا نفسه  (: "ه309بعد   وعند كراع النمل)ت 

 .(4)عن أيب عبيدهذا املعىن أيضاً األزهري  ى ورو ، (3) "ووسطه؛ ضد
، أو نفس  من األضداد فيطلق على املعادلة واملغايرة  فهوعلى هذا املعىن  و 

، إال أن ابن فارس يرى أنه إذا كان مبعىن )غري( فإن معناه يعود  (5) الشيء وغريه 
ه،  ى ذلك، أي غري  وَ وأما قوهلم: هذا سِ االستواء واملعادلة أيضا فقال: "ألصل  

،  َحيِازه على َسواء   ِسَواه  فـَه ما ك لُّ َواِحد ِمنه َما يف  ألنه إذا كانَ   ؛و من البابفه  
يفيد التسوية    وهو تعليل جيد   (6) "(ىوَ سِ )واء مبعىن  هم السَّ والدليل على ذلك مدا 

 .  بني املتغايرين
 

ديوانه ص  1) يف  لألعشى  وهو  الطويل،  من  البيت  سيبويه  89(  وكتاب  فيه  1/408،  والشاهد   ،
 . جتانف: متيل وتعدلاستعمال )َسواء( مبعىن )غري(، و 

، ولسان  2/427كذا ورد احلديث بلفظ )َسواء( يف النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري  ه(  2)
على خالف ما ثبت يف كتب احلديث املعتمدة بلفظ ِسوى أو    14/412العرب البن منظور  

، واحلديث صحيح أخرجه  دتدَ وى معنامها واحد، إال أنك إذا فتحت السني مَ واء وسِ وسَ غري،  
، حديث  4/2215  ابب هالك هذه األمة بعضهم ببعض،  كتاب الفنت وأشراط الساعة   مسلم يف

 ، ولفظه فيه )ِسَوى(، وبيضتهم، أي: مجاعتهم وأصلهم. (2889)

 . 586لكراع النمل ص  ( املنتخب من غريب كالم العرب 3)

 .87/ 13ينظر: هتذيب اللغة لألزهري ( 4)

 . 198،  44ص    أوغست هفزكتب يف األضداد،    ، وثالثة40ينظر: األضداد البن األنباري ص  (  5)

 . 3/113مقاييس اللغة البن فارس ( 6)
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  خفشاأل  ويؤيده ما ر وي عن  (،ىوَ سِ ويتخرج على هذا أن )َسواء( لغٌة يف )
أو مبعىن الَعْدِل يكون فيه ثالث لغات:   (َغرْي  )إذا كان مبعىن  (ىوَ سِ ) وغريه أنا 

ف وَسواءٌ ،  ِسوىو س وى   ليَس غري ،  م دَّ  السني  ف تح  وإذا  س وَ ،  مكاٌن  ى  تقول: 
مررت برجل     :، كما تقولبني الفريقني عدٌل ووسٌط فيما    :ى وَسواٌء، أيوِسوَ 

 .(1) ، أي: غريكس واَك َوِسواَك وَسواِئكَ 
يكون   فأكثر كالم العرب  َعْدلالَنَصف و الَمْعىَن    إذا كان يفويرى الفراء أنه  

أشهر من  ، وقال ابن جرير الطربي إن هذه اللغة  (2) بفتح السني ومداه )َسواء(
 .(3) الكسر والضم لغة  

، وزعم أنه مل مكسوَر السِانِي ََمْد وًدا  لغة رابعة هي )ِسواء(  هـ( 582)تبريوذكر ابن  
اللغة إال يف قوهلم: " ِسَواء رْأِسه وِسيِا رْأِسهأتت هذه  نـَْعمة   إذا كان يف  "ه َو يف 

  ، ، والفراء من (4) (ساَوىالفعل ) مصَدر    وإذا ثبتت هذه اللغة فإنه يكون وِخْصب 
َما يستدعي النظر   (5) القوَل نفَسه عن العرب لكن بفتح السني ومداهقبله قد روى  

 . يف حكاية ابن براي
: زيد  ، تقولذاءَ مبعىن حِ أن )َسواء( تكون    الفراءابن األنباري عن  حكى  و 

 . (7) ، وهو يف هذا املعىن منصوب على الظرفية (6) مروعَ   ذاءَ حِ   أي:مرو،  عَ   واءَ سَ 

 

 . 292، وضرائر الشعر البن عصفور ص 6/3385ينظر: الصحاح للجوهري ( 1)

 .14/413ينظر: لسان العرب البن منظور ( 2)

 . 18/322ينظر: تفسري الطربي ( 3)

 ينظر: السابق نفسه. ( 4)

 .6/2387للجوهري ينظر: الصحاح ( 5)

 .42ينظر: األضداد البن األنباري ص  ( 6)

 . 3/1548ينظر: ارتشاف الضرب أليب حيان ( 7)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

أبو مسحل   التام  )َسواء(  أن    هـ(230)ت حنو األعرايبوذكر  تكون مبعىن 
.  (1) م ْذ سبٌع سواٌء، يريد سبعاً اتماة كوامل"  هندَ والكامل حيث قال: "كنت  عِ 

ومحل عليه قوله    ،واءهذا درهم سَ   ه:قولوقد أورد ابن هشام هذا املعىن ومثل له ب
يعود إىل  والذي يظهر أنه  ،  [55]الصافات: َّ خي  حي جي يه ىه ُّٱتعاىل:  

 .وما يف معنامها العدل واملساواة
أن   ابن هشام  ذكر  أيضاً  )َسواء(  كما  استغربه، لكنه  القصد    مبعىن أتيت 

أقرب إىل املعاين املستفادة    واملعنيان األخريان .  (2)على خالف فيه  ومبعىن مكان 
اليت رجعت    اللغوية املعتمدةوالكتب  ا يف املعاجم  م؛ إذ مل أقف عليه من السياق

العدل واملساواة، و   األول عىن  امل ، ث إنه ميكن إرجاع  إليها إىل معىن    ينالثاإىل 
 الوسط، وهللا تعاىل أعلم. 

معان رئيسة هي: العدل    مثانيةخنلص من هذا إىل أن )َسواء( يدور حول  
وجمموع هذه  القصد ومكان،  والتام و وحذاء،    الشيء وغريه،  نفسوالوسط و 

وهي الداللة املعجمية األصيلة  واملساواة،    العدل  ألصل واحد هو املعاين يعود  
)َسواء(  واألخرى فهي مستفادة من السياق،    ةبعالسهلذه الكلمة، أما املعاين  

 .ذكران سابقاً كما  من األضداد  
  

 

، وينظر أيضاً: سواء يف القرآن الكرمي، هدى صاحل  2/519كتاب النوادر أليب مسحل األعرايب  (  1)
 . 165حممد علي ص 

 . 188-187ينظر: مغن اللبيب البن هشام ص ( 2)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 ومجعه واء( لفظ )سَ تثنية : الثانيةاملسألة 
َمع؛ ألنه مصدر يرى األخفش وبعض العلماء أن هذا اللفظ ال ي ثىنَّ وال     ُي 

 جب ُّٱقال اَّللَّ  تعاىل:   ،قل إىل معىن الوصفائده ون  و ز  ت ذف مبعىن االستواء، ح  

، (1) ، فأخرب ابملفرد عن اجلماعة ينلَْيسوا م ْسَتوِ   :َأي،  [113آل عمران:  ] َّحب
شاذااً؛ تثنيته  هشام  ابن  تثني  وعدا  عن  استغنوا  فقالوا    تهألنم  »سيا«  بتثنية 

حىت    واجب   ه رادف إنص على أن  ذكر البغدادي أنه  ، و (2) أي: مثالن  »سياان«
 .(3) دو كان خرباً عن معد  لو

واجلوهري وابن    هـ( 215)ت  أبو زيدوَمن أجاز تثنيته ومجعه من اللغويني  
، وهم  للمثىن  َسواءانِ   أو   ، مها يف هذا األمر َسواءٌ سيده والفريوزآابي، فتقول:  

 . ومن التثنية قول الشاعر: (4) َأْسواءٌ للجمع أو َسواٌء  
، إْن ََلْ تـَْقِسِم احُلبَّ بـَْيننا    ( 5) َسواَءْيِن، فاْجَعْلين َعَلى ُحبِ ها َجْلدا    َأاي َربِ 

واء( اسم للمصدر وليس مصدرا على الصحيح؛  أن )سَ   الذي يظهر يلو 
ألن مصدر )استوى( استواء، وعليه فالتعليل ابملصدرية يف منع التثنية واجلمع  

 

 .1/222 القرآن لألخفش ينظر: معاين( 1)

 . 186البن هشام ص  مغن اللبيب ينظر: ( 2)

الناظم البن هشام وقد رجعت إىل اجلزء املتوفر منه فلم أجده؛ إذ  (  3) ابن  وذلك يف شرح شواهد 
 . 3/215للبغدادي  شرح أبيات مغن اللبيبالكتاب غري مكتمل، لكن املعلومة موجودة يف: 

للجوهري  (  4) الصحاح  سيده  6/3385ينظر:  البن  واملخصص  احمليط 378/ 3،  والقاموس   ،  
 . 1297ص  لفريوزآابدىل

قـَْيس بن    أو؛  75يف ديوانه ص    املشهور مبجنون ليلي  امللوحلَقْيس بن    ( البيت من الطويل، وهو5)
 . 186، وبال نسبة يف مغن اللبيب ص 14/410لسان العرب البن منظور كما يف م عاذ  
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

ههنا ليس مبتني كما ترى؛ ولو سلامنا مبصدريته كما قالوا فهو استدالل مبا هو  
خمتلف فيه؛ إذ يبقى احتمال كونه يف بعض املواضع امسا كسائر األمساء، فال  

نع حينئذ من تثنيته ومجعه، واملصدر إذا ع دَل به عن داللته على جنس الفعل  ما
، وهللا تعاىل  (1) إىل االمسية جاز تثنيته ومجعه؛ واجلنس ال ُيمع وإمنا جتمع أصنافه

 أعلم.
 

*** 
  

 

 .2/695املصباح املنري للفيومي ينظر: ( 1)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 ة: لفظ )سواء( بني الظرفية واالمسيةلثاملسألة الثا 
وهي لغة يف )ِسوى(، ث  -  )َسواء(اتفق البصريون والكوفيون على ظرفية  

ا  أنإىل  واجلمهور    ذهب سيبويهاختلفوا يف خروجها عن الظرفية إىل االمسية، ف
  ها ال خترج عنتلزم الظرفية بدليل وصل املوصول هبا كـ)َجاء الذي ِسواك(، وأنا  

الشعر فهي إال يف ضرورة  مشعرة ابالستثناءعندهم    ،  الظرفية  على  ،  منصوبة 
خترج  أنا  ، وذهب الكوفيون إىل  يف اختيار الكالم إال ظرفًا  مل تستعمل  وقالوا إنا

مرفوعة ومنصوبة وجمرورة كـ)غري(، واستدلوا    عن الظرفية إىل االمسية فتستعمل
 : األعشى بدخول حرف اجلر عليها يف عدد من األشعار مثل قول

 (1)َواِئَكا ا ِلسَ وما َقَصَدْت من أهله        ََتَاَنُف عن ج وِ  اليمامة انقِِت 
 وقول اآلخر: 

 (2) كُذوبُ قِ  مَ ُمَعلٌَّل ِبَسواء احلَ        خمطُئُه   املوتَ  أنَّ  نَّ ظَ  نْ مَ  ل  كُ وَ 
على أنا  َما يدل    ،وابء اجلر يف الثانية  ،فدخل الم اجلر يف )َسواء( األوىل

العرب  مبا روى الفرااء عن بعض  استدلوا أيضاً  ، و ال تلزم النصب على الظرفية 
من استعماهلا يف اختيار الكالم من قوله: )أاَتين َسواؤ َك( ابلرفع، لكن البصريني  
شذاذوا رواية الفراء وأوالوا بعض الشواهد الشعرية احملتج هبا، ومحلوا بقيتها على  

، وال شك أن رأي الكوفيني  (3) الضرورة، واملسألة مفصلة أبدلتها يف كتب النحو 
 

 . املسألة األوىلسبق خترُيه يف ( 1)

، وفيه )خال( بدل )ظنا(، واإلنصاف  34يف ديوانه ص  يب د َؤاد اإلايدي  وهو أل  من البسيط،البيت  (  2)
 .1/240األنباري الربكات  يبيف مسائل اخلالف أل

،  1/239األنباري  الربكات    يباخلالف أل، واإلنصاف يف مسائل  1/31ينظر: كتاب سيبويه  (  3)
 . 230-2/226 على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل 
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

يف هذا أقرب إىل الصواب؛ وذلك لوضوح األدلة اليت استدلوا هبا حيث وردت  
مستعملة امساً مرفوعاً ومنصوابً وجمروراً مثل )غري(، واألصل عدم التأويل، ورواية  

الفرد املسموع  من  أنه  الفراء  ما  ، وحكمه  ما خيالفهمقبول  يسمع  وال    ،(1) مل 
 يوثق بروايته، وهذا اختيار ابن مالك يف قوله: ، وهو َمن يوجد

 (2) العِ جُ  ي  ما لغَ  ح ِ صَ لى األَ عَ         ال  عَ اجْ  واء  ى سَ وً ى سُ وً ولسِ 
وهو مذهب    ،قليالً   (غريـ)لكن يقال إنا تستعمل ظرفاً يف أغلب أحواهلا وك

احلسن   هشام  هـ616والعكربي)ت  ،(هـ384تالرمااين)أيب  ابن  ورجَّحه   ،)
 .(3) األنصاري

 
*** 

  

 

 . 103ينظر: االقرتاح يف أصول النحو للسيوطي ص ( 1)

 . 30ألفية ابن مالك ص ( 2)

 .2/241ينظر: أوضح املسالك البن هشام  ( 3)



 

 
128 

 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 مع مهزة التسوية ومهزة االستفهام: لفظ )سواء( الرابعةاملسألة 
  ( أم)ومعها    (واءسَ )مهزة التسوية هي مهزة استفهام كثر وقوعها بعد كلمة  

املتصلة تسمى  اليت  تعاىل:    ، العاطفة  قال  استعماهلا،  أكثر   جم يل ُّٱوهذا 

إذا وقع قبل    يف إعرابه  النحويون  وقد اختلف،  [6البقرة:]  َّ  ىم مم خم حم
 أوجه:   أربعةعلى  مهزة التسوية
  مؤخر؛   بعده مبتدأ  وماخرب مقدم    (واءسَ )أن  - أظهر وأسلمهو  و -األول:  

سواء    :الزمان، فالتقدير يف اآليةو إذ جترد عن النسبة    ؛ألنه صار مبنزلة املصدر
   ابملصدر. الواقع بعده مقرتان ابهلمزة الفعل   لَ واِ فأ   ،عليهم إنذارك وعدمه

وأن   ،مقدر يدل عليه االستفهام الواقع معه  (واءسَ )املبتدأ بعد    أنا الثاين:  
  ؛ قائمٌ   علمت أزيدٌ   كقولك:وهذا    ،سواء جواب أأنذرهتم أم مل تنذرهم  :التقدير

   .علمت جواب هذا السؤال :إذ تقديره
  على أن   ؛ سد مسد اخلرب  بعده فاعل مرفوع وما  مبتدأ    ( واءسَ )  أنا الثالث:  

 . (1) رب اخلمسد    دفهو يف قوة اسم الفاعل فريفع فاعال س  ،ستو  يف معىن م    (واءسَ )
، وعلله ابن يعيش أبنه والفعالن بعده كاخلرب  )َسواء( مبتدأ مرفوع  أنا الرابع:  

الفائدة، فكأنم أرادوا إصالح اللفظ وتوفيته   وحتصلالكالم    يتم  الفعلني هبذين  
 . (2) حقه

إذا استعمل  )سَ وملا كان   زيٌد  يف حنوطلب شيئني فصاعداً،  يواٌء(  : َسواءٌ 
َكاَن    َسَواءٌ ذهب بعض النحويني إىل أنه ال يقال:    وعْمرٌو، أي: مها مستواين،

 

 . 1/250والتحرير والتنوير البن عاشور ،  1/21ينظر: التبيان يف إعراب القرآن للعكربي ( 1)

 .1/237ينظر: شرح املفصل البن يعيش ( 2)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

بعدها    تْ كرَ واء ذ  بـ)أَْو( اليت تقتضي اختيار أحد األمرين، وذلك سَ   َكَذا أَو َكَذا 
  (، أما مع مهزة االستفهام فأجازوا مْ أَ بل ُيب العطف بـ)  ،رْ ذكَ مهزة التسوية أم مل ت  

حينئذ  اجلواب  ؟؛ ألنعْندك أَو َعْمرو أَزيدٌ  :حنوبـ)أَْو( يعطف بعدها أن قياسا 
 .(1) ذهب ابن هشام األنصاري وحلان فيه الفقهاء ، وإىل هذا  أو ال  (نعمـ)بيكون  

(  مْ أَ بـ)  لزم العطفواء( مهزة االستفهام،  إذا كان بعد )سَ ومذهب سيبويه أنه  
  عليَّ   واءٌ مرو، وسَ عَ   يف الدار أمْ   أزيدٌ   عليَّ   واءٌ امسني كاان أو فعلني؛ تقول: سَ 

بغري    ،عدتَّ قَ   مْ أَ   متَ ق  أَ  بعدها فعالن  الثاين    مهزة وإذا كان  االستفهام عطف 
استفهام    مهزةوإن كاان امسني بال  ،  عدتَّ قَ   وأَ   متَ ق    عليَّ   واءٌ ، تقول: سَ بـ)أَْو(

وإن كان بعدها مصدران  ،  وعمرو  زيدٌ   عليَّ   تقول: سواءٌ فعطف الثاين ابلواو،  
 .(2) محاًل عليها  (وْ أَ )الثاين ابلواو و جاز عطف 

والصحيح مذهب سيبويه على التفصيل املذكور، وقد ورد يف القراءة الشاذة  
تعاىل:   َّ  ىم  مم وْ أَ  أَْنَذْرهَت مْ  جم يل ُّٱقوله 

و (3)  الصحاح،  َسواٌء  :تقول"  :يف 
  ( واءسَ )كان بعدإن    َما يدل على جواز العطف بـ)أو(   (4) "عليَّ ق مَت أَو َقعدتَّ 

ِإن  ؛ ألن تقدير الكالم:  (5) اختيار السريايف، وهو  بغري مهزة االستفهام  فعالن

 

 . 64-63ينظر: مغن اللبيب البن هشام ص ( 1)

 .208-3/207ينظر: مهع اهلوامع للسيوطي ( 2)

، وبال نسبة يف إعراب القراءات  3/207وهي قراءة ابن حميصن كما يف: مهع اهلوامع للسيوطي  (  3)
 . 116/ 1ي الشواذ للعكرب 

 . 6/2386الصحاح ( 4)

 .  3/208، ومهع اهلوامع 3/436أليب سعيد السريايف  شرح كتاب سيبويه ينظر: ( 5)



 

 
130 

 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

  ، بتدأ حمذوفمل  ، وعليه يكون )سواٌء( خرباَسَواءٌ   فهما َعليَّ   ق ْمت أَو قعدتَّ 
 .واجلملة دالة على جواب الشرط املقدر  ،األمران َسواءٌ  :أي

 واء(لفظ )سَ ما خيتص به : اخلامسةاملسألة 
فَيقب ح   املضمر على معطوفا إذا كان  إال الظاهرَ  يرفع  ال أبنه خيتص )سواٌء(

  َسَواء ل   برج    َمَرْرت)  (، والصحيح أن تقول:ل  سواء  والعدم  مررت برج  أن تقول: )
  )العدم (  وكان  ضمري،   وفيه  نعتا  كان (  سواء  )  خفضتَ   إن   فإنه  ،(والَعدم    ه وَ 

  مقدما،   خربا  كان(  سواءٌ )  رفعتَ   وإن  أتكيد،  الضمري، و)ه َو(  على  معطوفا
(1) عليه  معطوفٌ   والعدم    ،مؤخر  مبتدأ  و)ه َو(

،  ستو  مبعىن م    (واءسَ على أن ) ،  
 وهو األشهر يف استعماله.

 *** 
  

 

 .  500البقاء الكفوي ص  ، والكليات أليب2/31ينظر: كتاب سيبويه ( 1)
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 مفهوم السياق وداللته وأمهيته املطلب الثاين:  
اللغة ُيوز أن يكون مصدر سَ  اق َيسوق، أو ساَوق ي ساوق  السياق يف 

فيه  م ساوقة وسياقاً وهو التتابع والتوايل، والسياق أصله "ِسَواق"، أ بِدلت الواو   
َوَلَدْت فالنة  ثالثَة بننَي على ساق  واحد،  ، وتقول العرب: "لكسرة السني ايًء  
إثر بعض   :أي الزخمشري: "ومن اجملاز:...(1)"بعض هم على  وتساوقت  ، وقال 

يَ   ،تتابعتاإلبل:     ، ساق احلديثياق، وإليك ي  سوق احلديث أحسن سِ وهو 
مساق   الكالم  يف  (2)"إىل كذا  هوهذا  أما  وتواليه،  تتابعه  الكالم  فسياق   ،
ع   فقد  بعدة  فَ راِ االصطالح  السياق  داللة  أم    تعريفات ت  اللغويني  عند  سواء 

تعريف   أدقها  من  ولعل  على   ينالبنااألصوليني،  يدل  ما  "هو  السياق:    أن 
(3)"الحقهاملسوق لذلك أو  الكالم خصوص املقصود من سابق  

  . 

فالسياق هو الظرف اخلارجي الذي ميكن فهم الكالم على ضوئه، ويعترب  
مرادفات عند اللغويني منها  يف حتقيق داللته النظر إىل سباق الكالم وحلاقه، وله  

املوقف اخلارجي واملقام واحلال، وينقسم إىل قسمني: السياق اللغوي والسياق  
النص،    اخلارجي. داخل  من  مقالية  عناصر  من  يستفاد  اللغوي  فالسياق 

 .  (4) واخلارجي يستفاد من عناصر غري اللغوية اليت تصاحب النص
فداللة السياق إذن نوع من أنواع الداللة متثل املعىن اإلضايف أو الثانوي أو  

املعجمية   الداللة  خبالف  للكلمة  املركزي  الوضعية  اهلامشي  املعىن  متثل  اليت 
 

 .   4/1499الصحاح للجوهري  (1)

 .   1/484أساس البالغة للزخمشري  (2)

 . 1/26 ينلبناجلوامع لا مجع على  ين( حاشية البنا3)

 . 30ص  الربكاوي  لعبد الفتاح داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديثينظر: ( 4)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

عن  واألساسي، فهي زائدة عن املعىن األساسي للكلمة وال يتوصل إليها إال  
، وال تقوم على  زاء اجلملةتركيب يوجد االرتباط بني أج االستعمال يف    طريق

 .(1) كلمة تنفرد وحدها يف الذهن كما أشار د.صبحي الصاحل 
والسياق له أمهية كربى يف فهم مدلوالت األلفاظ العربية حيث إنه مبثابة  

الشاطيباملوجاِ  قال  املتكلم،  لغرض  الضابطة  والقرينة  على    ":  ه  العرب  كالم 
يف داللة الصيغ، وإال صار ضحكة    اإلطالق ال بد فيه من اعتبار معىن املساق

ينحصر    وما ال...وهزءة، أال ترى إىل قوهلم: فالن أسد أو محار، أو عظيم الرماد
 .(2)"من األمثلة، لو اعترب اللفظ مبجرده مل يكن له معىن معقول 

السياق حيمل حقائق إضافية تشارك الداللة املعجمية للكلمة يف حتديد  و 
يقول ستيفن أوملن: "السياق وحده هو  الداللة العامة املقصودة من الكالم،  

الذي يوضح لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنا تعبري موضوعي  
 .(3) نفعاالت"عن العواطف واال هبا أساساً التعبري   دَ صِ أو أنا ق   ،صرف
السياق من أدوات الرتجيح عند االختالف، يكشف عن املعاين امللتبسة  و 

كاملعاين اليت حيتملها املشرتك اللفظي واملتضاد واجملاز وحنوها من مظاهر تعدد  
؛ إذ ليس كل معىن حيتمله اللفظ  تعيني املعىن الصحيحاملعاين، فيساعد على  

تعمال قد يقبل املعىن  يكون صحيحاً وإن كان االستعمال اللغوي يقبله، فاالس 
 .(4) يف سياق دون آخر 

 

 . 308صبحي الصاحل ص ل ينظر: دراسات يف فقه اللغة ( 1)

 .420-3/419املوافقات للشاطيب ( 2)

 . 89الداللة ملنقور عبد اجلليل ص  ، وينظر أيضاً: علم  58دور الكلمة يف اللغة لستيفن أوملن ص  (  3)

 . 17ينظر: داللة السياق، االستدالل هبا، أمهيتها يف الرتجيح للحضرمي أمحد ص ( 4)
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 ودالالته.   السياق القرآين   واء( يف املطلب الثالث: لفظ )سَ 
( موضعاً يف السياق القرآين بدالالت خمتلفة  27لقد ورد هذا اللفظ يف )

 ما يلي: فيها  عرضميكن 
واملماثلة  أواًل: معنامها ك  املعادلة  يف   والتساوياملساواة  و   االستواءوما 

 : والتسوية
 حم جم يل ُّٱ  هي قوله تعاىل:( آية  16يف )  هذه الداللةأتت    وقد

  َّ  ىم مم خم
َّحب جب ُّٱٱوقوله:،[6]البقرة:(1) 

ٱوقوله:  ،[113]آل عمران:(2) 

  َّيت ىت نت  مت  زت  رت  يب  ُّٱ
  مج حج مث  ُّٱٱ:، وقوله [89]النساء:   (3)

  َّ جخ مح جح 
  :]األنفال  َّمي زي ري ٰى ُّٱٱ:وقوله،  [193]األعراف:    (4) 

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك ُّٱوقوله:،  (5) عند طائفة من املفسرين  [58

َّ 
 َّ رث يت ىت  نت مت ُّٱٱ، وقوله:[10]الرعد:(6)

ٱوقوله: ،  [21]ابراهيم:  (7) 

 

 . 257، 1/256، وتفسري الطربي 1/31ينظر: معاين القرآن لألخفش ( 1)

ر  ، والتحرير والتنوير البن عاشو 2/804، وتفسري الراغب  1/485معاين القرآن للزجاج  ينظر:  (  2)
4/57. 

 . 8/17ينظر: تفسري الطربي ( 3)

 . 9/218ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور ( 4)

  ، والكشاف للزخمشري 3/165،  2/140، ومعاين القرآن للنحاس  14/26ينظر: تفسري الطربي  (  5)
 . 8/32تفسري القرطيب  ، و 2/231

 . 16/366ينظر: تفسري الطربي ( 6)

 . 2/240للسمني احلليب ينظر: عمدة احلفاظ ( 7)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

  َّ جم هل  مل خلحل جل مك ُّٱ

وقوله[71]النحل:    (1)   ىه  مه  ُّٱٱ:، 

 خي  حي ُّٱٱ:  وقوله،  [25]احلج:    (2) َّيي ىي مي خي حي جي يه

َّ مت هب مب  هئ مئ هي مي
 مل يك  ىك ُّٱٱٱ:وقوله  ،[ 136]الشعراء:  (3) 

َّام   يل  ىل
وقوله[28]الروم:  (4)   مئ  خئ حئ جئ   يي  ُّٱٱ، 

وقوله:[10]يس:َّ هئ  حس  جس مخ جخ  مح   ُّٱ، 

َّ
وقوله:[10]فصلت: (5)   مع جع مظ حط مض  خض حض  جض ُّٱ، 

وقوله:[21]اجلاثية:  َّجغ  خن حن جن يم  ىم مم ُّٱ  ، 

وقوله:[16]الطور:(6) َّمن  حي جي يه ىه مه  جه ين ُّٱ، 

     . [6]املنافقون:(7) َّخي
 وما يف معنامها  النصف و  العدلاثنيًا: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ: قوله تعاىل  يهآايت  (  5وجاءت هذه الداللة يف )

ُّ ِّ  َّ
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث ُّٱوقوله:  ، [64]آل عمران:  (8) 

 

 .6/563، والبحر احمليط يف التفسري أليب حيان  17/252تفسري الطربي ينظر: ( 1)

 . 3/421معاين القرآن للزجاج ، و 18/595ينظر: تفسري الطربي  ( 2)

 .  19/170والتحرير والتنوير البن عاشور ،  1/184تفسري القرطيب ينظر: ( 3)

 .42/ 9 للسمني احلليب  الدر املصون ، و 5/257ينظر: معاين القرآن للنحاس ( 4)

 .1/47ينظر: الكشاف للزخمشري ( 5)

 . 18/85ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور ( 6)

 . 10/277، والتحرير والتنوير 1/31ينظر: معاين القرآن لألخفش ( 7)

للنحاس   معاين القرآن ، و 1/222ومعاين القرآن لألخفش ، 96/ 1 أليب عبيدة  جماز القرآن ينظر: ( 8)
1/417. 



 

 
135 

العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

السدي   [ 60]املائدة:   َّ السمني    َّمي زي ري ٰى ُّٱٱوقوله:  ،  (1) عن  عند 
ص:  َّ مل يك ىك مك ُّٱٱوقوله:،  [58]األنفال:  (2) احلليب ابن    [ 22]  عند 

أيب    [ 10]فصلت:َّ حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ  وقوله:،  (3) اجلوزي عند 
  .(4) هالل العسكري وابن اجلوزي 

 اثلثًا: الوسط
)   وجاءت يف  آاي4هذه  تعاىل:  ت(  قوله    حي  جي يه ىه ُّٱ  هي 

َّخي
  َّ يب  ىب نب مب  زب  ُّٱ  وقوله:  ، [55]الصافات:(5) 

قوله:[47]الدخان:  (6)    َّ ىف  يث  ىث نث  مث زث رث  يت ُّٱ  ، وكذا 

األصفهاين   [108]البقرة: الراغب   يق  ىق يف  ىف  يث ىث  ُّٱ  وقوله:  ،(7) عند 

 .(8) عند أيب حيان [60]املائدة: َّ اك

 

 . 10/488ينظر: تفسري الطربي ( 1)

 . 2/240ينظر: عمدة احلفاظ للسمني احلليب ( 2)

 . 361نزهة األعني البن اجلوزي ص ينظر: ( 3)

 . 361نزهة األعني البن اجلوزي ص ، و 245ص  الوجوه والنظائر أليب هالل العسكريينظر: ( 4)

 . 9/105، والبحر احمليط يف التفسري أليب حيان 1206/ 2ينظر: ابهر الربهاىن لبيان احلق ( 5)

 .  15/83، وتفسري القرطيب 4/304، ومعاين القرآن للزجاج 21/46ينظر: تفسري الطربي ( 6)

 .1/289ينظر: تفسري الراغب األصفهاين ( 7)

 4/309ينظر: البحر احمليط يف التفسري أليب حيان ( 8)
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 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 : األمر البني رابعًا: البيان أو

آي تعاىل:  تني وقد وردت يف    [ 58]األنفال:    َّمي زي ري ٰى ُّٱٱمها قوله 
العسكري  عند هالل  اجلوزيو   أيب  (1) ابن 

 جئ  يي ىي ني مي ُّٱ  قوله:و ،  

 . [109]األنبياء:(2) َّحئ
 : القصد واملنهج خامسًا: 

 زث  رث يت ُّٱٱ:( آايت هي قوله تعاىل7الداللة يف )هذه  وقد جاءت  

َّ ىف يث ىث نث  مث
وقوله[108]البقرة: (3)   ىن   نن من زن ُّٱٱ:، 

 َّ مي زي ري ٰى ين
 ىق  يف ىف  يث ىث ُّٱٱ:، وقوله[12]املائدة:  (4)

َّ اك يق
وقوله:[60]املائدة:(5)    َّ مث هت مت هب ُّٱٱ، 

،  [77]املائدة:(6)
َّ جن   يم ىم مم خم  حم ُّٱٱ:وقوله

وقوله[22]القصص:  (7)  ىك مك ُّٱٱ:، 

 

 . 361نزهة األعني البن اجلوزي ص و  ، 246ص  العسكري الوجوه والنظائر أليب هاللينظر: ( 1)

 . 1/79، وعمدة احلفاظ للسمني احلليب 11/350ينظر: السابقان، وأيضاً: تفسري القرطيب ( 2)

 . 1/193، ومعاين القرآن للزجاج 2/496،  وتفسري الطربي 1/73ينظر: معاين القرآن للفراء ( 3)

 . 6/114، وتفسري القرطيب 2/159لقرآن للزجاج ، ومعاين ا10/124ينظر: تفسري الطربي ( 4)

 2/189، ومعاين القرآن للزجاج 10/488ينظر: تفسري الطربي ( 5)

 .6/252، وتفسري القرطيب 2/346، و2/198ينظر: معاين القرآن للزجاج ( 6)

 .  19/549ينظر: تفسري الطربي ( 7)
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َّ مل يك
ص:(1)  وقوله[ 22]   مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱ، 

َّ
 . [1]املمتحنة:(2) 

 : املستقيمسادسًا: 
 زن  ُّٱٱ:  قوله تعاىل  امهآيتني  وقد وردت هذه الداللة عند بعض العلماء يف  

 َّ مي  زي  ري ٰى ين  ىن  نن  من
 حم  ُّٱ  وقوله:،  [12]املائدة:  (3) 

(4) عن احلسن البصري وغريه [22]القصص:  َّ جن   يم  ىم مم خم 
 . 

 سابعًا: معظم الشيء: 
 خم  حم ُّٱٱمها قوله تعاىل:  تني وقد وردت هذه الداللة عند الزخمشري يف آي

َّ جن   يم ىم  مم
وقوله:[22]القصص:  (5)   ىب  نب مب زب ُّٱ  ، 

  َّ يب
 .[47]الدخان:  (6) 

 اثمنًا: خي الشيء وأعدله: 
  [ 22] ص: َّ مل يك ىك مك ُّٱ  هذه الداللة يف قوله تعاىل:وقد وردت  

 .(7) عند ابن جرير الطربي 

 

للفراء  (  1) القرآن  معاين  القرآن  2/403ينظر:  ومعاين  للنحاس    ، 4/326للزجاج  ،  القرآن  ومعاين 
6/96. 

 . 18/54ينظر: تفسري القرطيب ( 2)

 . 6/142ينظر: التحرير والتنوير البن عاشور ( 3)

 .   20/98، والتحرير والتنوير البن عاشور 19/550ينظر: تفسري الطربي ( 4)

 .  3/400ينظر: الكشاف للزخمشري ( 5)

 ، ورداه. 5/77، وأورده أيضاً ابن عطية يف احملرر الوجيز 4/281ينظر: الكشاف للزخمشري ( 6)

 . 21/185ينظر: تفسري الطربي ( 7)
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 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 : اجلهر اتسعًا: 
الداللة   هذه  وردت  الفراءوقد  تعاىل:  (1) عند  قوله   زي ري ٰى ُّٱ  يف 

   .[58]األنفال: َّمي
 عاشرًا: التام والكامل: 

األنصاري  مثا  هشام  ابن  له  سبق  ل  تعاىل:  كما    حي  جي يه  ىه ُّٱبقوله 

رجعت إىل    نومل أجد من ذكره من املفسرين الذي  ، [55]الصافات:   َّ خي
 .، ولكنه معىن اثبت يف اللغةكتبهم

 التحليل:
 نالحظ األمور اآلتية: َما سبق 

  الداللة السياقية قد التقت مع الداللة املعجمية يف معنيني مها   أن:  األول

وقد جاءت أغلب اآلايت    ،والعدل والنصف  وما يف معنامها،  املعادلة واملماثلة
(  16القرآنية اليت ورد فيها لفظ )سواء( على هاتني الداللتني، حيث جاءت )

. أما بقية  ( آية21( آايت على الثانية مبا جمموعه )5آية على الداللة األوىل و)
   الدالالت فمستفادة من سياق اآلايت القرآنية.

منها قوله    داللة بعض السياقات أكثر من  واء( يف  احتمل لفظ )سَ :  الثاين
املعادلة  أربع دالالت هي  اللفظ  فيه  احتمل    ذيال    َّمي زي ري ٰى ُّٱٱ:تعاىل

 ىق  يف ىف  يث ىث ُّٱٱقوله تعاىليف  ، و واجلهر  ،األمر البني و   ، العدلو   ،واملماثلة

هي:  [60]املائدة:  َّ اك يق خمتلفة  دالالت  والنصف  ثالث  ،  العدل 
ثالث    [ 22] ص: َّ مل يك ىك مك ُّٱٱقوله:يف  ، و واملنهجوالوسط، والقصد  

 

 . 8/33، وتفسري القرطيب 1/414ينظر: معاين القرآن للفراء ( 1)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

،  خري الشيء وأعدلهو   العدل والنصف، والقصد واملنهج،  دالالت أيضا هي:
احتمل    [10]فصلت:  َّ حس  جس مخ جخ  مح   ُّٱٱ:قولهيف  وكذا   حيث 

 ُّٱٱ:  قوله عز شأنهويف  ،  العدل والنصفو   ،املعادلة واملماثلة  اللفظ داللتني مها:
و اداللت  [47]الدخان:    َّ يب ىب نب مب زب الوسط،  مها:  معظم  ن 
  [ 108]البقرة: َّ ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ُّٱ  قوله:يف  و ،  الشيء

 خي   حي جي  يه ىه ُّٱ  :ويف قوله تعاىل،  القصد واملنهجو مها: الوسط،  داللتان  

 ين  ىن  نن من زن ُّٱ  قوله:يف  و داللتان مها: الوسط والتام والكامل،    َّ

، واملستقيم،  القصد واملنهج  مها:داللتان  ،  [12]املائدة:   َّ مي زي  ري ٰى
ثالث  اللفظ  احتمل    [22]القصص:  َّ جن   يم ىم  مم  خم  حم ُّٱ  قوله:يف  و 

 . واملنهج، واملستقيم، ومعظم الشيء  القصد دالالت هي:
قد  القرآين  السياق    يف  داللة اللفظ  : أن هذا االختالف يف حتديد الثالث 

أيضا   عليه  توجيه  ترتب  يف  العلماء  ورداختالف  اليت  اآلايت    ها في  معاين 
   .(1) اللفظ

الوجوه والنظائر  اللغة و الدالالت الواردة هنا مل تذكرها كتب  بعض    :الرابع
  الشيء، وخري   املستقيم، ومعظم اليت اعتمدهتا يف البحث، وهذه الدالالت هي:  

سياق    عن طريق وأعدله، واجلهر، وكلها دالالت توصل إليها العلماء    الشيء 
   اآلايت القرآنية.

يف القرآن  أو )مكان(    (ذاءحِ )أو  واء( مبعىن )غري(  : مل يرد لفظ )سَ اخلامس
 الكرمي.

 

 ينظر لذلك مواضع اآلايت احملال عليها يف احلواشي السابقة. ( 1)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

، وفيه أربعة  السياق القرآين واء( يف  املبحث الثاين: الوظائف النحوية للفظ )سَ 
 مطالب: 
 األول: مفهوم الوظيفة النحوية. املطلب  

ن كل شيء: ما  مِ الَوِظيَفة  : "ففي التهذيب،  املقدار   هييف اللغة  الَوِظيَفة  
ظائف  ها الوَ راب، ومجع  ف أو شَ لَ عام أو عَ ق أو طَ زْ ن رِ وم مِ يَ   له يف كلاِ يـ َقدَّر   

(1) "فظ  والو  
 .   

 للوظيفة النحوية مفهومان كما يلي: فأما يف االصطالح  
اللسانيات احلديثة مفهوم خاص يعىن برصد العالقة الداللية    مفهومها يفف

أو الرتكيبية أو التداولية القائمة بني مكوانت اجلملة واألدوار اليت تؤديها فيما  
األساسية  و ،  (2)بينها يربطإذن  فهو  .(3) التواصل هي    للغة الوظيفة  بني    مفهوم 

 . اض التبليغية التواصليةاللغوية واألغر  للرتاكيب اخلصائص البنيوية  
ميكن تصنيف الوظيفة النحوية حسب أبعادها املعنوية  وعلى هذا املفهوم، 

  ،إىل ثالثة أنواع هي: وظائف تركيبية كقولنا: املبتدأ هو ما يبىن عليه الكالم
ابلفعل،    واخلرب هو املبن على املبتدأ، ووظائف داللية كقولنا: الفاعل هو من قامَ 

  اخلرب حمطُّ ل، ووظائف تداولية كقولنا:  الفاعِ   عل  واملفعول هو من وقع عليه فِ 

 

 .122/ 6لغة البن فارس ، وينظر: مقاييس ال14/284هتذيب اللغة لألزهري ( 1)

أوشان ص  (  2) آيت  لعلي  والبيداغوجيا  اللسانيات  ألمحد  63،  61ينظر:  الوظيفية  والرتكيبيات   ،
 . 21املتوكل ص 

 . 23-22ينظر: الرتكيبيات الوظيفية ألمحد املتوكل ص ( 3)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

التوكيد يفيد متكني املعىن يف نفس املخاطب وإزالة االحتمال  فائدة السامع، و 
  .(1) يف التأويل 

  املتعلق   للكلمة احلكم اإلعرايب   ابلوظيفة النحويةهذه الدراسة نعن  يف  حنن  و 
سنركز  لذا  و ،  العالقات واملعاين بينها  لبيان  اجلملة يف سياق    والرتاكيب لكلمات  اب

لكلمات والعناصر  اب  هاارتباط  الذي تشغله الكلمة بسبباملوقع النحوي    على
  واملفعولية، واحلالية، والتبعية، واإلضافة كالفاعلية،    األخرى يف اجلملة أو الرتكيب

الذي    مفهوم النحو الوظيفي وفق  وغريها حسب نوع اجلملة من امسية وفعلية  
جموعة القواعد  مبالنحو الوظيفي  ف  ؛ حيث عرا عبد العليم إبراهيم  تبناه األستاذ 

ضبط الكلمات ونظام أتليف اجلمل؛    يف اليت تؤدي الوظيفة األساسية للنحو  
وهذه    .(2) لسان من اخلطأ يف النطق، ويسلم القلم من اخلطأ يف الكتابةليسلم ال
قد تكون أصلية كوظيفة املبتدأ واخلرب    يةالنحو   يعرب عنها التبويباتاليت  الوظيفة  

النحويون ابلفضلة كوظيفة    فيما يصفهوالفعل والفاعل، وقد تكون غري أصلية  
  ها.غري و  والتوابعوالتمييز واملفعوالت  احلال

  

 

 . 121لعبد احلميد السيد ص  دراسات يف اللسانيات العربيةينظر: ( 1)

 و(. -ينظر: النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم ص )هـ( 2)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 ( يف املرفوعات )َسواء املطلب الثاين: وظائف  
واء( يف القرآن الكرمي يف املرفوعات بني االبتداء  )سَ   لفظوظائف    تراوحت
   ( آايت كما يف اجلدول اآليت:10واخلرب يف )

السورة  التكرار اآلية  م
 ورقم اآلية

الباب 
 النحوي 

 )سواء( إعراب لفظ 

 3 َّ جم يل ُّٱ  .1

 6البقرة:
 10:يس

:املنافقون 
6. 

املبتدأ  
 واخلرب

، وقيل: (1) النحويني  عند أكثر  مبتدأ
خرب تقدير    هو  يف  اختلفوا  لكن 

حينئذ اجلملة (2) املبتدأ  هو  فقيل   ،

قوله:     َّ...حم ُّٱمن 

إنا ، خرب    وقيل:  يف    (إنا ))َسواء( 

اآلية   قوله:  أول   مل  خل ُّٱمن 

أن  ،    َّ ىل ال  أو  قوله: 

)إنا( خرب   يل  ُّٱو  يؤمنون 

معرتض    َّ جم بعده  وما 
  يف  واء( وإذا قلنا إن )سَ   .(3) بينهما 
فهو مبتدأ    فاعل  اسم  ستو ()م    أتويل
املبتدأ،    خرب  مسد  سد   فاعال  يرفع

يكون وإال   أن    أ ملبتد  اخرب   فاألوىل 
 أو مقدر،كما سبق  مؤخر مذكور  

كون املبتدأ  إال أن السهيلي قد رد ا 
ال ُيوز ىِف  ، وقال إنه َما  حمذوفاً هنا  

 

 . 1/21 القرآن للعكربي إعراب يف  ، والتبيان1/87ينظر: تفسري الراغب األصفهاين ( 1)

 . 1/250البن عاشور   والتنوير  ، والتحرير 1/47ينظر: الكشاف ( 2)
 . 1/21 يالقرآن للعكرب  إعراب يف  ينظر: التبيان( 3)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

 التكرار اآلية  م
السورة 
 ورقم اآلية

الباب 
 )سواء( إعراب لفظ  النحوي 

؛ إذ يلزم  عن أحد  ويَ وال ر    ،الكالم
" حنو:  جواز  أم  سَ منه  أقمت  واء 

، دون أن يقول: "عليَّ" أو  "قعدت
 وهللا أعلم. ،(1) ""عليك

 2 َّمن خن ُّٱ  .2

:األعراف
193، 
 :الطور
16 

املبتدأ  
 واخلرب

خرب أو  التفصيل   (2)مبتدأ   على 

 َّ جم  يل ُّٱ:  يف قوله  بقا سال

 1 َّ مك لك ُّٱ  .3
 :الرعد
10 

املبتدأ  
 واخلرب

بعده  مبتدأ مسد    وما  سد  فاعل 
، أو خرب مقدم وما بعده مبتدأ  اخلرب

  .(3) مؤخر

 2 َّ مي خي ُّٱ  .4

  إبراهيم:
21  ،

  :الشعراء
136 

املبتدأ  
 واخلرب

 و :مبتدأ أو خرب كما سبق يف قوله

 . َّ جم يل ُّٱ

 1 َّحل جل مك ُّٱ  .5
  :النحل

71 
املبتدأ  
 واخلرب

   .(4)خرب

6.  
 مل  يك  ىك ُّٱ
َّ 

 28 :الروم 1
املبتدأ  
 واخلرب

 . كالسابق  خرب

 10 جمموع اآلايت:
 

 . 330للسهيلي ص  يف النَّحو ينظر: نتائج الفكر ( 1)
وتفسري القرطيب  ،  1183/ 2  للعكربي  ، التبيان يف إعراب القرآن5/62( ينظر: معاين القرآن للزجاج  2)

17/64. 

 .  24-7/23 للسمني احلليب الدر املصونو   ،2/753 للعكربي ( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن3)

 . 2/802 للعكربي التبيان يف إعراب القرآن( ينظر: 4)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 التحليل:
  يتوظيف  ى قد أدا يف حالة الرفع  نالحظ من اجلدول السابق أن لفظ )َسواء(  

آايت،   عشريف  اإلسناد واإلسناد إليه  وظيفة  أو بعبارة أخرى    االبتداء واخلرب
مواضع أخرى تردد بني االبتداء    مثانيةحيث وقع خرباً يف موضعني بال نزاع، ويف  

، ووظيفته يف مجيع هذه املواضع  واخلرب بناء على اختالف توجيه العلماء واملعربني 
أصلية إليه  وظيفة  واإلسناد  اإلسناد  وظيفتان هي  اجلملة  يف  إليه  وللمسند   ،

  تبدأ مها كونه اسم عمل الفعل الذي قبله يف اجلملة الفعلية، وامساً    ،أساسيتان
، وهذه األخرية قد حتققت يف لفظ )َسواء( يف  ( 1) به اجلملة يف اجلملة االمسية 

اإلخبار  األساسية هي  املسند فوظيفته  أما    .حيثما وقع مبتدأ  اآلايت السابقة 
 .حيثما وقع خرباً   ، وقد حتققت كذلك يف اللفظ املذكورإليه عن املسند

  

 

 . 123ص   هللا العبد النبايل عبدالنحو التطبيقي واللسانيات ل( ينظر: 1)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

 ( يف املنصوابت )َسواء املطلب الثالث: وظائف  
خرباً  كونه  بني    املنصوابت( يف القرآن الكرمي يف  َسواء)  لفظ تنوعت وظائف  

( آايت كما  9يف )به أو فيه    مطلقاً أو  أو مفعوالً   أو حاالً كان وأخواهتا  يف ابب  
 يف اجلدول اآليت: 

 التكرار اآلية  م
السورة ورقم  

 اآلية 
الباب 
 النحوي 

إعراب لفظ 
 )سواء( 

 3 َّ ىف يث  ىث نث ُّٱ  .1

 :البقرة
108  ،
، 12:  املائدة

 1املمتحنة: 

 املفعول فيه 
 واملفعول به 

إن    مكان   ظرف
)  قلنا (  ضلإن 
 أوقاصر،    فعل

 مفعول به إن قلنا
  .(1) متعد  إنه

عمران  1 َّحب  جب ُّٱ  .2 :  آل 
113 

كان  
 وأخواهتا 

   .(2) خرب ليس

 

كان   89النساء: 1 َّيت ىت ُّٱ  .3
 وأخواهتا 

 .(3) كان   خرب

 25احلج: 1 َّ خي حي جي ُّٱ  .4
به   املفعول 

 واحلال

مفعول به اثن  إن  
)جعل(   إن  قلنا 
الثنني،   تعداى 

من  وإال فهو حال  
إن جعلناه    (هاء)

 

القرآن1) إعراب  يف  التبيان  ينظر:  و 1/104  للعكربي  (  اجمليد ،  القرآن  إعراب  يف  الفريد    الكتاب 
 .301/ 10، والدر املصون للسمني احلليب  2/417، 1/358للمنتخب اهلمذاين 

 .3/354، والدر املصون 1/286 للعكربي ( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن2)

 .2/316للمنتخب اهلمذاين ( ينظر: الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد 3)
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 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

السورة ورقم   التكرار اآلية  م
 اآلية 

الباب 
 النحوي 

إعراب لفظ 
 )سواء( 

تعداى  إنه  قلنا 
 .(1) لواحد

 1 َّ جن   يم  ىم ُّٱ  .5
2القصص:

2 

به   املفعول 
واملفعول 

 فيه

اثن  به   مفعول 
أو  لـ)يهدي( 
ظرف مكان على  
مبعىن  سواء  أن 

 )وسط(. 

6.  
 جس  مخ جخ  مح  ُّٱ

 َّ حس
 10فصلت: 1

املفعول  
املطلق  
 واحلال

مطلق  مفعول 
حمذوف  لفعل 

استوت تقديره:
، أو حال  (2) َسواءً 

يف  الضمري  من 
أو  (أقواهتا)  ،
من (فيها) أو   ،

  ،(3) األرض
ابن جرير   ورجحه 

 .(4) الطربي

 

 .8/258  للسمني احلليب  ( ينظر: الدر املصون1)

 . 6/247معاين القرآن للنحاس ، و 4/381( ينظر: معاين القرآن للزجاج 2)

 . 2/1124 للعكربي ينظر: التبيان يف إعراب القرآن( 3)

   .21/439( ينظر: تفسري الطربي 4)
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العربية جملة العلوم    
 )اجلزء األول(   هـ1444  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد  

السورة ورقم   التكرار اآلية  م
 اآلية 

الباب 
 النحوي 

إعراب لفظ 
 )سواء( 

7.  
 مض   خض حض  جض ُّٱ

 جع  مظ حط
 َّجغ مع

 21:اجلاثية 1
احلال 

 واملفعول به 

الضمري  من  حال 
الكاف  أو يف   ،

اثن   به  مفعول 
، (حسبـ)ل

 . (1) والكاف حال

 9 جمموع اآلايت:

 التحليل:
من اجلدول السابق نالحظ أن لفظ )َسواء( يف حالة النصب قد أداى مخس  

املفعوالت هي املفعول  وظائف هي اخلربية واحلالية واملفعولية يف ثالثة أنواع من  
املطلق واملفعول به واملفعول فيه، حيث احتمل لفظ )َسواء( أن يكون خرباً إما  

(  4، ومفعوالً به أو مفعوالً فيه يف )وهي وظيفة أصلية  لليس أو كان يف آيتني 
،  حاالً يف آية واحدة  و أ  اً مطلق  مفعوالً حااًل يف آيتني، و   و أآايت، ومفعواًل به  

وظيفة املفعولية كانت هي السائدة يف وظائف املنصوابت وهي وظائف  على أن  
فوظيفة خرب كان أو ليس هي    ،للمسند واملسند إليه  تكميليةهي  ف  غري أصلية

إليه  اإلخبار  الفعل عن املسند  املفعول املطلق هي توكيد  أو  وشبهه    ، ووظيفة 
بيان االسم الذي وقع عليه فعل املسند إليه،   املفعول به هي  ، ووظيفةاإلسناد

ووظيفة املفعول فيه هي بيان مكان أو زمان وقوع الفعل، ووظيفة احلال بيان  
 .مها معاً املسند أو املسند إليه أو هيئة 

 
 

 . 9/420  أليب حيان   البحر احمليط يف التفسري، و 2/1152  للعكربي  ( ينظر: التبيان يف إعراب القرآن1)
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 ( يف اجملرورات )َسواء املطلب الرابع: وظائف  
  حبرفاجملرور  بني    اجملرورات واء( يف القرآن الكرمي يف  )سَ   لفظ  وظيفةتنوعت  

 ( آايت كما يف اجلدول اآليت:8يف )واجملرور ابلتبعية  اجلر

 التكرار اآلية  م
السورة ورقم  

 اآلية 
الباب 
 النحوي 

إعراب 
لفظ 
 )سواء( 

 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ  .1
1 

آل  
 64:عمران 

نعت  النعت
 (1) لكلمة

 1 َّ اك يق ىق يف ُّٱ  .2
حروف  60املائدة:

 اجلر
جمرور  
 بـــ)عن(

 1 َّ مث هت مت هب ُّٱ  .3
حروف  77املائدة:

 اجلر
جمرور  
 بـــ)عن(

 1 َّمي زي ري ٰى ُّٱ  .4
حروف  58األنفال:

 اجلر
جمرور  
 بـــ)على(

 1 َّحئ جئ  يي  ُّٱ  .5
حروف  109األنبياء:

 اجلر
جمرور  
 بـــ)على(

 1 َّ خي  حي جي يه ىه ُّٱ  .6
حروف  55الصافات:

 اجلر
جمرور  
 بـــ)يف(

 1 َّ مل يك ىك مك ُّٱ  .7
حروف  22ص:

 اجلر
جمرور  
 بـــ)إىل(

حروف  47الدخان: 1 َّ يب ىب نب مب ُّٱ  .8
 اجلر

جمرور  
 بـــ)إىل(

 

إعراب القرآن  ، والتبيان يف  1/424، ومعاين القرآن للزجاج  1/222ينظر: معاين القرآن لألخفش  (  1)
 . 1/268للعكربي 
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السورة ورقم   التكرار اآلية  م
 اآلية 

الباب 
 النحوي 

إعراب 
لفظ 
 )سواء( 

جمموع  
 اآلايت:

8 

 التحليل:
اجلر يف النحو العريب يكون ابحلرف واإلضافة والتبعية واجلوار، وقد جاء  
لفظ )َسواء( يف اآلايت السابقة جمروراً ابلتبعية يف موضع واحد وابحلروف يف  

و)على( و)إىل( ومرة واحدة    مرتني بكل من )َعْن(  ،األخرى  واضع ملاسبعة  ال
د كان هو الغالب يف تلك  األصل يف اجلر أن يكون ابحلرف فقملا كان  و بـ)يف(،  

ظيفة النعت  و كما أن    ،ق بهلَّ وظيفة اجملرور وظيفة تكميلية للمتعَ   إن  ثاملواضع،  
كما رأينا يف  ببيان صفة من صفاته  بتوضيحه أو ختصيصه  تكميل منعوته  هي  

حيث بني لفظ )َسواء( صفة      َّ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ُّٱ  قوله تعاىل:
، وقد يكمل  على سبيل التخصيص  )كلمة(املساواة يف منعوته الذي هو  العدل و 

  مررت برجل    كما يف قولك:  ق بهمن صفات ما تعلَّ   النعت منعوته ببيان صفة
 .، وهللا تعاىل أعلم، وهذا النوع مل يرد معنا يف البحثأبوه كرمي  

 
*** 
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 اخلامتة 
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على رسول هللا،  

 آله وصحبه أمجعني، أما بعد:وعلى 
فبعد تتبع لفظ )َسواء( يف القرآن الكرمي ورصد سياقاته ودالالته ووظائفه 

أقوال اللغويني واملفسرين واملعربني نذكر فيما يلي أهم ما توصلت    يفالنحوية  
 إليه الدراسة من نتائج:

اسم  َسواء)لفظ   .1 مصدر    مصدر (  ألن  الصحيح؛  على  مصدرا  وليس 
امساً  ستعمل ظرفاً يف أغلب أحواهلا و وي ،تثنيته ومجعه، وُيوز  واء)استوى( است

 على الراجح من أقوال العلماء.  قليالً  (غريـ)ك

بـ)أو( .2   حنو:   بغري مهزة االستفهام   فعالن  (واءسَ )كان بعدإن   ُيوز العطف 
، استدالاًل بقراءة ابن حميصن يف الشواذ قوله  َسواٌء عليَّ ق مَت أَو َقعدتَّ 

 .َّ  ىم مم وْ أَ  أَْنَذْرهَت مْ  جم يل ُّٱتعاىل: 

 .معطوفا على املضمر إذا كانخيتص )سواٌء( أبنه ال يرفع الظاهَر إال  .3

  أصلها   ( دالالت خمتلفة10)( مرة يف القرآن الكرمي بـ27ورد لفظ )َسواء( ) .4
صف وما يف  العدل والنَّ ث  ( آية،  16واملماثلة وما يف معنامها يف )  املعادلة

  البيان أو األمر البنيا و ( آايت،  4وسط الشيء يف )و ( آايت،  5معنامها يف )
آيتني،   )و يف  يف  واملنهج  آايت،  7القصد  آيتني،  و (  يف  معظم  و املستقيم 

ومبعىن اجلهر يف آية  خري الشيء وأعدله يف آية واحدة،  و الشيء يف آيتني،  
والكاملومبعىن  ،  واحدة واحدة كذلك،    التام  آية  من  5و)يف    هذه ( 

  - هي: املستقيم، ومعظم الشيء، وخري الشيء وأعدله، واجلهرو - الدالالت  
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اليت اعتمدهتا  ومعاجم اللغة وغريب القرآن مل تذكرها كتب الوجوه والنظائر 
 . يف البحث

يف   .5 السياقية  الداللة  املعجمية  جاءت  الداللة  مع  متفقًة  اآلايت  أغلب 
وما يف معنامها، والعدل والنصف    املعادلة واملماثلةواملركزية اليت هي    األساسية 

 . ختالف يف بعضهاال  مع التكرار ( آية 21ما جمموعه )في

6. ( لفظ  داللةَسواءاحتمل  أكثر من  السياقات  )  ( يف بعض  (  8وذلك يف 
  اآلايت تلك  اختالف العلماء يف توجيه معاين  وقد أدى ذلك إىل    ،آايت

 . وتفسريها
 . يف القرآن الكرمي  (مكان)أو  ( ِحذاء) أو ( مبعىن )غري( َسواءمل يرد لفظ ) .7
أداى لفظ )َسواء( يف حالة الرفع وظيفيت االبتداء واخلرب أو اإلسناد واإلسناد   .8

( وظائف  5ومها وظيفتان أصليتان، ويف حالة النصب )  ،( آايت10إليه يف ) 
منها وظيفة اخلربية وهي أساسية، والبقية وظائف تكميلية غري أصلية وهي  
احلالية والظرفية وتوكيد الفعل وبيان االسم الذي وقع عليه فعل املسند إليه.  

تخصيصه ببيان صفة من  بأما يف حالة اجلر فقد أدى وظيفة تكميل منعوته  
   ( آايت.7ه يف آية واحدة، ووظيفة تكميل املتَعلَّق به يف ) صفات

بعض األلفاظ ذات دالالت  لوتوصي الدراسة إبجراء دراسات مشاهبة    
والنور،    ،واإلحصان،  التناور و والذكر،  اخلري،  متنوعة يف سياق القرآن الكرمي مثل:  

بكتب  وحنوها  والباطلوالناس،   ابلعناية  توصي  من    حتوي   ا مل  ؛التفسري، كما 
يف كتب    بعضهايوجد  يكاد  دالالت لغوية دقيقة مستنبطة من سياق القرآن ال  

  . اللغة املتخصصة



 

 
152 

 َلْفُظ )َسَواء( يف الُقْرآِن الَكِرمِي َبنَي َدالَلِة السِ ياِق والَوِظيَفِة النَّْحوِيَّة: ِدراسٌة لَُغوِيٌَّة ِإْحصائِيَّةٌ 
 د. عبد الغين عيسى أوايرخوا 

 املصادر واملراجع 

 القرآن الكرمي.    .1
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن   ،ابن األثري  .2

"،  النهاية يف غريب احلديث واألثر"  ، هـ(606  تعبد الكرمي الشيباين اجلزري)
بريوت،   ،املكتبة العلمية، حممود حممد الطناحي  -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 . م 1979  -هـ 1399
، "األضداد"، هـ( 328  تحممد)  األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم بنابن    .3

إبراهيمحتقيق الفضل  أبو  حممد  بريوت،  :  العصرية،    - هـ  1407،  املكتبة 
 . م1987

ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي)ت   .4
حممد عبد    : هـ(، "نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر"، حتقيق597

بريوت،   الرسالة،   مؤسسة  الراضي،    - هـ  1404،  1ط.الكرمي كاظم 
 م. 1984

سيده،    .5 املرسي)ابن  سيده  بن  إمساعيل  بن  علي  احلسن  ،  هـ( 458  تأبو 
،  بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب،  : خليل إبراهم جفال"،  حتقيقاملخصص"

 . م1996هـ 1417،  1ط. 
عاشور،    .6 حممدابن  بن  الطاهر  عاشور    حممد  بن  الطاهر  حممد  بن 

"هـ(1393تالتونسي) والتنوير،  للنشر"،  التحرير  التونسية  ،  تونس   ،الدار 
 م. 1984

عصفور،    .7 احَلْضَرمي  ابن  حممد،  بن  مؤمن  بن  علي  احلسن  أبو 
"هـ(669تاإلشبيلي) الشِاْعر،  حتقيق:ضرائر  حممد  "،  إبراهيم  دار    ،السيد 
 م. 1980، 1، ط. األندلس
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شرح ابن  ، "هـ(769تعقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين)ابن    .8
مالك ابن  ألفية  على  حتقيق:  عقيل  احلميد"،  عبد  الدين  حميي  دار ،  حممد 

 م 1980-هـ1400، 20ة، ط. القاهر  ،الرتاث
هـ(، "مقاييس  395ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرايء القزوين الرازي)ت  .9

 م. 1979 - هـ 1399السالم حممد هارون، دار الفكر، اللغة"، حتقيق عبد 
األلفية يف  هـ(، " 672ابن مالك، حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي اجلياين)ت    .10

 م. 1990  - هـ  1410  املدينة املنورة،   ، مكتبة طيبة ،  النحو والصرف" 
حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور ابن منظور،    .11

ا اإلفريقي)تاألنصاري  العرب"  هـ(، 711لرويفعي  صادر"لسان  دار   ، ،  
 هـ. 1414  ،3ط. بريوت، 

هـ(،  761ابن هشام، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن يوسف)ت  .12
يوسف الشيخ حممد البقاعي،    حتقيق:"أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك"،  

 .ال.تط.  ال. دار الفكر للطباعة، 
هـ(،  761ابن هشام، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن يوسف)ت  .13

ب"، حتقيق د. مازن املبارك وحممد علي محد  "مغن اللبيب عن كتب األعاري 
 م. 1985، 6دمشق، ط.  ،هللا، دار الفكر

يعيش،    .14 بن  ابن  السرااي حممد  أيب  ابن  يعيش  بن  علي  بن  يعيش  البقاء  أبو 
، إميل بديع يعقوب  د. :  "، تقدميشرح املفصل للزخمشري ، "هـ(643تعلي)

 . م2001-هـ 1422، 1، ط. دار الكتب العلمية، بريوت
هـ(  577تعبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري)األنباري،    أبو الربكات  .15

النحويني" بني  اخلالف  مسائل  والكوفيني  اإلنصاف يف  املكتبة  "البصريني   ،
 م. 2003-هـ1424العصرية، بريوت، 
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: حممد  "، حتقيقمعاين القرآن، "هـ(338تأمحد بن حممد)  ، أبو جعفر النحاس   .16
 هـ.1409، 1، ط. رمةكمكة امل -جامعة أم القرى  ، الصابوينعلي 

األندلسي)ت    .17 بن علي  يوسف  بن  ارتشاف  "هـ(،  745أبو حيان،  حممد 
العرب لسان  من  حممد"،  الضرب  عثمان  رجب  ودراسة:  وشرح  ،  حتقيق 

  - هـ  1418،  1، ط.مكتبة اخلاجني ابلقاهرة،  مراجعة: رمضان عبد التواب
 . م1998

البحر احمليط ، "هـ(745حممد بن يوسف بن علي األندلسي)ت    ،  أبو حيان  .18
 بريوت.  ،، حتقيق صدقي حممد مجيل، دار الفكر"يف التفسري

وحتقيق:    .19 مجع  اإلايدي"،  دؤاد  أيب  "ديوان  اإلايدي،  دؤاد  حممود  أبو  أنوار 
- هـ1431،  1، دار العصماء، دمشق، ط.أمحد هاشم السامرائيو الصاحلي  

 م. 2010
شرح كتاب  "  ، هـ(368تاحلسن بن عبد هللا بن املرزابن) ، السريايفأبو سعيد   .20

دار الكتب العلمية،  ،  علي سيد عليو   أمحد حسن مهديل"، حتقيق:  سيبويه
 . م2008، 1، ط.لبنان ،بريوت

عبيدة  .21 البصري)ت  ،أبو  التيمى  املثىن  بن  القرآن"   هـ(، 209معمر  ،   "جماز 
 هـ.1381القاهرة، طبعة  ،اخلاجنىحتقيق: حممد فواد سزگني، مكتبة 

، حتقيق: د. عزة  كتاب النوادر  عبد الوهاب بن جريش،، مسحل األعرايب أبو  .22
 . م1961-هـ1380دمشق، جممع اللغة العربية، حسن، 

هـ(، "الوجوه  395أبو هالل العسكري، احلسن بن عبد هللا بن سهل)ت حنو    .23
ط.  حممد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،    :والنظائر"، حتقيق وتعليق

 م. 2007 - هـ  1428، 1
املتوكل  .24 ومقارابتيالرتكيب"  ،أمحد  قضااي  الوظيفية  األمان"،  ات  دار    ، مكتبة 

 . م2005 -هـ  1426، 1، ط. الرابط
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البصري)   ،األخفش  .25 ث  البلخي  ابلوالء،  اجملاشعي  احلسن  ،  هـ(215تأبو 
،  مكتبة اخلاجني، القاهرة ،  حتقيق: الدكتورة هدى حممود قراعة"،  معاىن القرآن"

 . م 1990  -هـ 1411، 1ط.
هتذيب  ، " هـ(370  تأبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي)األزهري،    .26

، ط.  بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب،  : حممد عوض مرعب"، حتقيقاللغة
 . م2001، 1

آيت  ،أوشان  .27 والبيداغوجيا"  ،علي  دار    اللسانيات  الوظيفي"،  النحو  منوذج 
   م. 19998، 1الثقافة، الدار البيضاء، ط.

قيساألعشى    .28 بن  د.حممد  هـ7)تميمون  وتعليق  شرح  األعشى"،  (،"ديوان 
 . هـ 1437حسني، مكتبة اآلداب ابجلماميز،  

هفز،   .29 األضداد"  أوغست  يف  الكاتوليكية  ثالثة كتب  املطبعة  لآلابء  "، 
 م. 1912اليسوعيني، بريوت، 

"، شرح أبيات مغن اللبيب، "هـ(1093تعبد القادر بن عمر)   ،البغدادي   .30
، دار املأمون للرتاث، بريوت،  أمحد يوسف دقاقو   عبد العزيز رابح  حتقيق:

 . هـ1414،  2ط. 
البناين على العالمة  حاشية  هـ(، "1198الَبناين، عبد الرمحن بن جاد هللا)ت  .31

"، ضبط وختريج: حممد عبد القادر  مجع اجلوامعالل احمللي على منت  شرح اجل
 م. 1998-هـ1418،  1شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط.

حممود بن أيب احلسن )علي( بن احلسني النيسابورىا   أبو القاسم  ،بيان احلق  .32
  "، حتقيق: ابهر الربهان ىف معاىن مشكالت القرآن"هـ(،  553بعد    تالغزنوي)

هـ  1419،  مكة املكرمة  ،جامعة أم القرى ،  د بنت صاحل بن سعيد اببقي سعا
 . م1998 -
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محاد)ت  اجلوهري،  .33 بن  إمساعيل  نصر  اللغة 393أبو  اتج  "الصحاح  هـ(، 
، بريوت،  دار العلم للماليني  ،أمحد عبد الغفور عطار حتقيق:    وصحاح العربية"

 . م 1987- هـ 1407،  4ط. 
(، "ديوانه"، شرح: عبد أ. مهنا، دار  هـ  40و   35بني  حسان بن اثبت)ت    .34

 م. 1994-هـ1414، 2الكتب العلمية، بريوت، ط. 
  داللة السياق، االستدالل هبا، أمهيتها يف الرتجيحالطلبة، "أمحد    ،حلضرميا  .35

 مركز سلف للبحوث والدراسات. ملسائل االعتقاد والفقه"،
تفسري الراغب  ، "هـ(502تأبو القاسم احلسني بن حممد)  ،الراغب األصفهاين  .36

بسيوين"،  األصفهاين العزيز  عبد  حممد  د.  ودراسة:  اآلداب،  حتقيق   ، كلية 
 . م1999 -هـ  1420، 1، ط. جامعة طنطا

معاين القرآن " هـ(، 311أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل)ت ،الزجاج  .37
عبده شليب،"وإعرابه اجلليل  عبد  الكتب  ،  حتقيق:  ،  1ط.  بريوت،    ، عامل 

 م. 1988  -هـ 1408
أمحد)  الزخمشري،    .38 بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  "هـ(538تأبو  أساس  ، 

، ط. دار الكتب العلمية، بريوت،  حتقيق: حممد ابسل عيون السود"،  البالغة
 . م1998-هـ 1419، 1

أمحد)ت  ،الزخمشري   .39 بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  هللا  هـ(،  538جار 
  ، 3ط.  بريوت،    ، ، دار الكتاب العريب"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"

 هـ. 1407
أوملان  .40 "ستيفن  اللغة،  يف  الكلمة  ترمجة:دور  بشر  "،  حممد  مكتبة  ،  كمال 

 . م1975طبعة:  ، الشباب
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أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم)ت  السمني احلليب،    .41
أمحد حممد   د. ،  حتقيق:  "الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون"  هـ(، 756

 اخلراط، دار القلم، دمشق.
أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم)ت  السمني احلليب،    .42

: حممد ابسل "، حتقيقاأللفاظعمدة احلفاظ يف تفسري أشرف  "  هـ(، 756
 .م 1996 - هـ 1417، 1، ط. دار الكتب العلمية ، عيون السود

نتائج  "  ، هـ(581تأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد)  ،لسَُّهيليا  .43
 . م 1992  - هـ1412،  1، ط.بريوت  ،دار الكتب العلمية"،  الفكر يف النَّحو

هـ(،  180عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، )ت    ،سيبويه  .44
ط.  ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  "الكتاب"
 م. 1988 - هـ  1408، 3

احلميد  ،السيد  .45 يف  "  ،عبد  العربيةدراسات  للنشر  "،  اللسانيات  احلامد  دار 
 م.  2003،  1األردن، ط.-والتوزيع، عمان

االقرتاح يف أصول النحو "هـ(،  911تعبد الرمحن بن أيب بكر)السيوطي،    .46
حتوجدله دمشق   قيق"،  القلم،  دار  فجال،  حممود  د.  ط.  وشرح:   ،1  ،

 . م 1989- هـ1409
 يف  اهلوامع  ، "مهع(هـ911ت)بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي،  .47

 مصر.  التوفيقية، املكتبةهنداوي،  احلميد  عبد: اجلوامع"، حتقيق مجع شرح
الغرانطي)  ،الشاطيب  .48 اللخمي  حممد  بن  موسى  بن    ، هـ(790تإبراهيم 

،  دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان"، حتقيق:املوافقات"
 . م1997-هـ1417،  1ط. 

الصاحل)  .49 إبراهيم  اللغة"  ، هـ(1407تصبحي  فقه  يف  العلم "،  دراسات  دار 
 . م1960 - هـ1379، 1، ط. للماليني
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غالب  الطربي،    .50 بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو 
القرآن"  هـ(،310اآلملي)ت أتويل  يف  البيان  حممد   ،"جامع  أمحد  حتقيق: 

 م. 2000 - هـ  1420،  1ط.شاكر، مؤسسة الرسالة، 
   م. 1998،  9، دار املعارف، القاهرة، ط. النحو الوظيفي   ، عبد العليم إبراهيم   .51
الفتاح    .52 العليم  عبد  اللغة "  ،الربكاوي عبد  وعلم  الرتاث  بني  السياق  داللة 

   م.1991، دار املنار للطبع والنشر والتوزيع"، احلديث
النبايل  عبد  .53 العبد  التطبيقي واللسانيات  ، "هللا  مقاربة تطبيقية وفقا    -النحو 

،  1، ط.للنشر والتوزيعدار اخلليج    "،  عرابيةلنظرية الغاليين يف اخلالصة اإل
 م. 2019

التبيان يف  "  ،هـ( 616تأبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا) ،العكربي   .54
القرآن حتإعراب  البجاوي يق"،  حممد  علي  احلليب نشر:،  ق:  البايب  عيسى 

 . وشركاه
البقاء  .55 أبو   "إعراب  ،هـ(616تعبد هللا بن احلسني بن عبد هللا)  العكربي، 

الشواذ"، حتقيق حممد السيد أمحد عزوز، عامل الكتب، بريوت، ط.   القراءات
 م. 1996- هـ1417، 1

،  هـ(207تأبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي)  ،الفراء  .56
املصرية للتأليف    داروآخرون،  : أمحد يوسف النجايت  "، حتقيقمعاين القرآن"

 . ال.ت. 1، ط. مصر، والرتمجة
،  هـ(817تجمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى)الفريوزآابدي،    .57

إبشراف:    حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة"،  القاموس احمليط "
 . م 2005  -هـ 1426، 8، ط.بريوت، حممد نعيم العرقس وسي

املصباح  ، "هـ( 770حنو  تأمحد بن حممد بن علي املقري)  العباسأبو    ،الفيومي  .58
 .  بريوت ،، املكتبة العلمية"املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي
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أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي   ،القرطيب  .59
  حتقيق:"،  اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، "هـ(671تمشس الدين)

أطفيش وإبراهيم  الربدوين  املصرية،  أمحد  الكتب  ط.  القاهرة   ،دار   ،2  ،
 . م 1964  -هـ 1384

  ، هـ(309بعد    تأبو احلسن علي بن احلسن اهل نائي األزدي)،  كراع النمل  .60
جامعة  ،  : د حممد بن أمحد العمري "، حتقيقاملنتخب من غريب كالم العرب "

وإحياء   العلمية  البحوث  )معهد  القرى  اإلسالمي(أم  ط.  الرتاث   ،1  ،
 . م 1989  -هـ 1409

  ، "الكلايات (هـ1094ت)القرميي  احلسين   موسى  بن   أيوب  البقاء  الكفوي، أبو   .61
  وحممد   درويش  عدانن:  حتقيق  اللغوية"،  والفروق   املصطلحات  يف  معجم

 بريوت. الرسالة،  املصري، مؤسسة 
،  هـ(285تأبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي)   ،املربد  .62

 .بريوت ،عامل الكتب، حممد عبد اخلالق عظيمة"، حتقيق: املقتضب"
هـ(، "ديوانه"، شرح: د. يوسف فرحات،  68جمنون ليلي، قيس بن امللوح)ت   .63

 م. 1992- هـ1412، 1دار الكتاب العريب، بريوت، ط. 
مسلم،  مسلم  .64 احلسن  النيسابوري)  أبو  القشريي  احلجاج  ،  هـ(261تبن 

دار إحياء الرتاث   ،حممد فؤاد عبد الباقي  "، حتقيق:املسند الصحيح املختصر"
 ، ال.ط. ال.ت. بريوت، العريب

اهلمذاين  .65 رشيد)،  املنتجب  بن  العز  أيب  بن  "هـ( 643تاملنتجب  الكتاب  ، 
دار الزمان ،  حممد نظام الدين الفتيح  :قيق"، حتالفريد يف إعراب القرآن اجمليد
 . م2006-هـ 1427،  1، ط.للنشر والتوزيع، املدينة املنورة

66.  " اجلليل،  عبد  الداللةمنقور  العريب"،  علم  الرتاث  يف  ومباحثه  احتاد    أصوله 
 م.2001الكتااب العرب، دمشق، 
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مركز    ، حبث منشور يف جملة"سواء يف القرآن الكرمي"هدى صاحل حممد علي،    .67
 . 176 - 161م ، ص:  2008،  (11)العدد دراسات الكوفة، 
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 املصادر واملراجع ابللغة اإلجنليزية: 
1. The Noble Qur'ān . 

2. Ibn al-Atheer, Majd al-Din Abu al-Sa'adāt al-Mubārak bin Muhammad 

bin Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Karim al-Shaibāni al-Jazari 

(d. 606AH), "al-Nihāyat fi Ghareeb al-Hadith wal-'Athar", investigated 

and edited by: Tāhir Ahmad al-Zāwi and Mahmoud Muhammad al-

Tanāhi, al-Maktaba al-Elmiyyah, Beirut, 1399AH - 1979 . 

3. Ibn al-Anbāri, Abubakr Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad (d. 

328AH), “Al-'Ad-dad” investigated and edited by: Muhammad Abu al-

Fadl Ibrahim, al-Asriyyah Bookshop, Beirut, 1407AH - 1987. 

4. Ibn al-Jawzi, Jamal al-Din Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin 

Muhammad al-Jawzi (d. 597AH), “Nuzha al-A'yun al-Nawazir fi 'eilm 

al-wujuh wal-nazaeir”, investigated and edited by: Muhammad Abdul 

Karim Kazem al-Radwi, Mu'assasatu al-Resala, Beirut, 1st edition, 

1404AH - 1984 . 

5. Ibn Sidah, Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Sidah al-Mursi (d. 458 AH), 

“Al-Mukhassas,” investigated and edited by: Khalil Ibrahim Jifal, Dar 

Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, 1st edition, 1417 AH-1996 . 

6. Ibn Ashour, Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-

Tahir bin Ashour al-Tunisi (d. 1393 AH), "Al-Tahrir wa al-Tanweer", al-

Dar al-Tunisiyyah for Publication, Tunis, 1984 . 

7. Ibn 'Usfour, Abu al-Hasan Ali bin Mu'min bin Muhammad, al-Hadrami 

al-Ishbili (d. 669 AH), “Dara’ir al-Shi’r”, investigated and edited by: 

Sayyid Ibrahim Muhammad, Dar al-Andalus, 1st edition, 1980 . 

8. Ibn Aqil, Abdullah bin Abd al-Rahman al-Aqili al-Hamdani (d. 769 AH), 

“Sharh Al-fiya Ibn Malik”, investigated and edited by: Muhammad 

Muhyi al-Din Abd al-Hamid, Dar al-Turath, Cairo, 20th edition, 1400 

AH-1980. 

9. Ibn Faris, Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Qazwini al-Razi (d. 395 

AH), "Maqāyees al-Lughah", investigated by Abd al-Salam Muhammad 

Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 . 

10. Ibn Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Ta'ei Al-Jayyāni (d. 

672 AH), " al-'Alfiat fi al-Nahw wal-Sarf ", Maktabah Taibah, Madinah, 

1410 AH - 1990 . 

11. Ibn Manzoor, Muhammad bin Mukrim bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-

Din Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwai’i al-Afriqi (d. 711 AH), “Lisan al-

Arab”, Dar Sadir, Beirut, 3rd edition, 1414AH . 

12. Ibn Hisham, Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf (d. 

761 AH), “Awdah al-Masālik 'ilaa 'al-fiyyat Ibn Malik”, investigated and 

edited by: Yusuf Sheikh Muhammad al-Biqa’i, Dar Al-Fikr for printing, 

without edition No. or date. 
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13. Ibn Hisham, Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf (d. 

761 AH), “Mughni al-Labib an Kub al-'A'areeb”, investigated and edited 

by Dr. Mazin al-Mubarak and Muhammad Ali Hamdallah, Dar Al-Fikr, 

Damascus, 6th edition, 1985 . 

14. Ibn Ya’eish, Abu al-Baqa’ Ya’eish bin Ali bin Yaeish bin Abi al-Saraya 

Muhammad bin Ali (d. 643 AH), “Sharh al-Mufassal Li al-

Zamakhshari”, presented by: Dr. Emile Badi' Yaqoub, Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1422 AH - 2001 . 

15. Abu al-Barakāt al-Anbāri, Abdurrahman bin Muhammad bin Ubaidullah 

al-Ansari (d. 577 AH) “al-'iinsaf fi masaeil al-khilāf bayna al-nahwiyyin 

al-basariyyin wal-kufiyyin", Al-Asriya Bookshop, Beirut, 1424 AH - 

2003 . 

16. Abu Jaafar al-Nahhas, Ahmad bin Muhammad (d. 338 AH), “Ma'ani al-

Qur'ān”, investigated and edited by: Muhammad Ali al-Sabouni, Umm 

Al-Qura University - Makkah Al-Mukarramah, 1st edition, 1409 AH . 

17. Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Andalusi (d. 745 AH), 

"Irtishāf al-Darab min lisan al-Arab", investigated and edited by: Rajab 

Uthman Muhammad, reviewed by: Ramadan Abdul-Tawwāb, Al-Khanji 

Bookshop, Cairo, 1st edition, 1418 AH - 1998 . 

18. Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Andalusi (d. 745 AH), 

“al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir”, investigated by Sidqi Muhammad Jamil, 

Dar al-Fikr, Beirut . 

19. Abu Du'aad al-Eyadi, "Diwan of Abu Du'aad al-Eyadi", collected and 

investigated by: Anwar Mahmoud al-Salihi and Ahmad Hashim al-

Samirrai, Dar Al-'Asma, Damascus, 1st edition, 1431 AH - 2010 . 

20. Abu Sa'eed al-Sirafi, al-Hasan bin Abdullah bin al-Marzban (d. 368 AH), 

" Sharh kitab Sibawayh", investigated and edited by: Ahmad Hassan 

Mahdali and Ali Sayyid Ali, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 

1st edition, 2008 . 

21. Abu Ubeidah, Muammar bin al-Muthanna al-Taymi al-Basri (d. 209 

AH), “Majāj al-Qur’an”, investigated and edited by: Muhammad Fu'ad 

Sezkin, al-Khanji Bookshop, Cairo, 1381 AH edition. 

22. Abu Mishal al-Arabi, Abdul-Wahhab bin Jarish, Kitāb al-Nawādir, 

investigated and edited by: Dr. Azza Hassan, Arabic Language Academy, 

Damascus, 1380 A.H.-1961. 

23. Abu Hilal al-Askari, al-Hassan bin Abdullah bin Sahl (d. about 395 AH), 

" Al-Wujuh wa al-Nazāir ", investigated, edited, and commented on by: 

Muhammad Uthman, Maktabat al-Thaqafah al-Diniyyah Bookshop, 
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 حكم تقديم "ِمْن" ومجرورها على أفعل التفضيل 

 

 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا

 اآلداب كلية –اللغة العربية   قسم 
  الجوفجامعة 

   هـ 1443/  6/  7تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  4/  10تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

موضوع البحث هو دراسة تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل، سواء أكان اجملرور  
استفهاما أم غريه، ويهدف البحث إىل بيان حكم التقدمي يف كلتا الصورتني، وعرضهما على  
النحاة، ومناقشتها، وقد سلك   اليت ذكرها  العلل  القياس والسماع، ونقل  بعض األصول من 
البحث املنهج الوصفي التحليلي، وانتهى البحث إىل وجوب التقدمي يف حنو: "ممن أنت أعلم؟"،  

حن األخرية  وجوازه يف  الصورة  يقيدون  الذين  النحاة  أعلم" خالفا جلمهور  بكر  من  "سعد  و: 
بضرورة الشعر، ويوصي البحث بدراسة بعض املسائل املتصلة بباب أفعل التفضيل، مثل املوازنة  
بني مجود اسم التفضيل ومجود األفعال غري املتصرفة، وكذا يوصي البحث الدراسات اليت تدور  

 وف أن تستفيض يف تناول معىن "من" يف حنو: "سعٌد أعلم من بكٍر". يف فلك معاين احلر 
 

 تقدمي، من، جمرورها، أفعل، التفضيل.  الكلمات املفتاحية: 
 
  هذا املشروع حتت مشروع حبثي رقم:  امعة اجلوفجبعمادة البحث العلمي   دعمت  *

(DSR2020-6-368 ( 



 

 

"Case of preceded "from" and its prepositional phrase to 

preference verb" 
 

Dr. Hassan Bin Noor Bin Abdulqader Batwa 
Department Arabic Language – Faculty Arts  

AlJouf university 
 

 

Abstract:  

The object of this research is to study preceded "from" and its 

prepositional phrase to preference verb, whether the prepositional 

phrase is or other than interrogative. The research aims to illustrate 

the case of preceded in both forms, offer some principles of analogy 

and postulated, and mention the reasons mentioned by the 

grammarians.  The research adopted the descriptive-analytical 

approach. The researcher concluded that it is obligatory to be 

preceded in the form of “Who do you know best?”, and its 

permissibility in the form of “saad knows better than Bakr” in 

contrast to the majority of grammarians who link the last form to the 

necessity of poetry.   

  

key words: Preceded-from and its prepositional phrase- preference 

verb. 
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 املقدمة
آله   وعلى  حممد  سيدان  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

 :أما بعد وصحبه أمجعني،
فإن ألسلوب التفضيل يف العربية أحكاما ينبغي مراعاهتا، فإّن اسم التفضيل قد  
يكون أبل أو مضافا أو جمردا منهما، وهذه الصورة األخرية هلا أحكام، منها:  

ِمن" جارة للمفضل  التفضيل اإلفراد والتذكري، وأن يؤتى بعده بـ "أن يلزم أفعل 
النحاة يف مسألة تقدمي "ِمن"    سعدعليه، حنو: " أعلم من بكر"، وقد تكلم 

وجمرورها على أفعل التفضيل، فأوجبوا التقدمي يف حنو: "ممن أنت خري"؟ "ومن  
أو مضافا إىل    غالم أيهم أنت أفضل؟" أي إذا كان اجملرور بـ "ِمن" استفهاما

اسم استفهام، ومنعوه يف غري ذلك إال ما اقتضته ضرورة الشعر، ومهمة البحث  
هو دراسة املسألة بصورتيها املذكورتني مع شواهدها، وبيان موقف النحاة منها  

  ِنع من ذلك، ومناقشتها، وإنشادابلتفصيل، ونقل علل املنع اليت ذكرت يف ما م  
مث اخلروج بعد ذلك بنتيجة تبني ما انتهت إليه  الشواهد املسموعة عن العرب، 

 .الدراسة يف هذه املسألة
 مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث يف أن تقدمي "ِمن" وجمرورها على "أفعل" التفضيل  
له حكمان متناقضان، أحدمها الوجوب إذا كان اجملرور استفهاما، واآلخر املنع  

التأخري، لكنَّ   هذا الوجه الذي َحكَم عليه ابملنع  إذا كان غري ذلك، وإلزامه 
 مجهور  النحاة له شواهد من كالم العرب، وهي جديرة ابلدراسة والتأمل. 

 أسباب اختيار املوضوع وأمهيته: 
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ه( أهنا  672هذه املسألة أغفلها أكثر النحاة املتقدمني، وذكر ابن مالك )  -1
ه( تناوهلا 337بعد أن نبه إىل أن الفارسي )   ( 1) من املسائل املغفول عنها

يف التذكرة، وال ي علم هل فّصل فيها الفارسي القول أم أشار إليها إشارة  
ت  قوال نسبه أبو حيان عابرة كما فعل يف كتابه "املسائل احللبيات"، ووجد

ه( وأصحابه يف استقباح حنو: "إن عبدهللا ملنك  207ه( للفراء )745)
ه(  247ه( للمازين )761، وقوالً آخر كذلك نسبه ابن هشام )(2) أفضل"

أّن حنو: "زيٌد من عمرو أفضل" قبيح جًدا  ، غري أين مل أقف على  (3) يف 
مؤلفا يف  النحاة  هؤالء  لكالم  شاٍف  واٍف  من  تفصيل  نعرف  وال  هتم، 

كالمهم يف هذه املسألة إال مثل هذه اإلشارات املقتضبة، وأول من عرفت ه  
هو ابن مالك    -فيما وقفت  عليه من الكتب–فّصل القول يف هذه املسألة  

يف مؤلفاته، مث اتبعه على ذلك ش راح التسهيل واأللفية، فكان ذلك مما دفع  
كثري من النحاة املتقدمني فيما    ناولهلدراسة هذا املوضوع؛ إذ مل يتالباحث  

 وصل إلينا من كتبهم. 
ما    أن   - 2 املهم جتلية  الكالم بكثرة، ومن  ي ستعمل يف  التفضيل مما  أسلوب 

املشكالت   وتوضيحها، ومن هذه  األسلوب من مشكالت،  يتعلق هبذا 
 املشكلة اليت يسعى البحث يف دراستها وإبداء الرأي فيها.

 
 . 2/765، وشرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ 3/54 البن مالك  ( ي نظر: شرح التسهيل 1)
 .10/256التذييل والتكميل ( ي نظر: 2)
 . 2/951حاشيتان من حواشي ابن هشام ( ي نظر: 3)
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ص أحكامها وتفصيالهتا يف  هذه املسألة ال  أن  -3  يت يدرسها البحث مل ُت 
كتاب واحد، فكان من املهم مجع ما تناثر من أحكام هذه املسألة، وعللها  

 اليت تفرقت يف كتب النحو؛ ليسهل اإلحاطة هبا، ومعرفة ما قيل فيها.  
النحاة يف املسألة أاثرت    أن -4 القراءة األولية يف املوضوع والنظر فيما ذكره 

لباحث أسئلة كثرية، ورأى أن كالم النحاة يف ذلك هو حمل نقاش  لدى ا 
 ودراسة، وأن بعض ما ذكروه ميكن أن ي رد ابلقواعد النحوية املعتربة.  

 منهج البحث:
 منهج البحث هو املنهج الوصفي التحليلي. 

 أهداف البحث:
 :يهدف البحث إىل اآليت

ضيل إذا كان اجملرور اسم  بيان حكم تقدمي "ِمن" وجمرورها على "أفعل" التف-1
 استفهام أو مضافا إىل اسم استفهام.

بيان حكم الصور اآلتية: "ممن أنت أعلم؟"، و"أنت ممن أعلم؟"، "وممن    -2
كان سعٌد أعلم؟"، "وممن ظننت سعدا أعلم؟"، و"أمن سعد أنت أعلم؟"،  

 و"أأنت أعلم  من سعد؟".
أو    - 3 أعلم"  بكر  أسلوب: "سعٌد من  إىل  بيان صحة  عدم صحته ابلنظر 

 .األدلة والعلل
النظر يف الشواهد اليت استعملت هذا األسلوب، أكثرية هي فيصح القياس    - 4

 .عليها أم قليلة فيقتصر فيها على السماع
 نقل علل املنع اليت ذكرها النحاة، ودراستها، ومناقشتها. - 5
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 أسئلة البحث:
 يسعى البحث للجواب عن هذه األسئلة: 

 عناية النحاة هبذه املسألة؟ ما مدى  - 1
"ممن أنت أعلم؟"، و"أنت ممن أعلم؟"، "وممن كان سعٌد  ما حكم حنو:    -2

أعلم؟"، "وممن ظننت سعدا أعلم؟"، و"أمن سعد أنت أعلم؟"، و"أأنت  
 أعلم  من سعد؟".

 ما حكم حنو: "سعٌد من بكر أعلم؟"؟  - 3
بصورتيها؟ ومن خالف  ما العلل اليت ذكرها النحاة يف احلكم على املسألة    - 4

 يف ذلك؟ 
هل ميكن أن جيوز يف املسألة وجه غري الذي ذكره النحاة؟ وإذا جاز فما    -5

 علل ذلك؟ وكيف ميكن أن ي رد على من خالف؟ 
 هل ما قيل من شواهد يف املسألة يرقى لدرجة القياس عليه؟  - 6

 الدراسات السابقة:
 أفعل التفضيل، منها:سات تناولت بعض اجلوانب يف ابب هناك درا 

صيغة أفعل التفضيل بني شروط النحاة وواقع اللغة، للدكتور عماد بن جميد    -1
،  1علي، والدكتور فرهاد بن عزيز حميي الدين، جملة جامعة كركوك، العدد 

 ، السنة السادسة.6اجمللد
حنوية، للدكتور أمحد بن  دراسة    - صيغة أفعل التفضيل يف القرآن الكرمي   - 2

اإلسالمية   اجلامعة  جملة  مهرة،  حسن  بن  بسام  واألستاذ  اجلدبة،  إبراهيم 
 . 2012، اجمللد العشرون، يونيو  2العدد للبحوث اإلنسانية بغزة،
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العربية، والصيغ    درست   والدراسة األوىل األمثال  التفضيل يف  أفعل  داللة 
و  النحاة،  قياس  مسائلالدراسة  اليت خرجت عن  بعض  تناولت  أفعل    الثانية 

ه، وغري ذلك، مع دراسة ذلك  التفضيل من حيث مطابقته ملا قبله، وأتنيثه ومجع
ومل تتعرض أي من    وإحصاء صيغ أفعل التفضيل يف القرآن،  القرآن الكرمي،   يف

 .الدراستني ملوضوع هذه الدراسة
جياز  وهناك رسالة ماجستري تناولت ابب أفعل التفضيل كله، وعرضت إب

شيئا من هذه املسألة، وهذه الدراسة بعنوان: "اسم التفضيل بني النظرية والواقع"  
بن   حممد  الدكتور:  إشراف  درويش،  إمساعيل  بن  علي  بنت  ميسون  للباحثة 

 م. 1995حسن عواد، كلية الدراسات العليا ابجلامعة األدرنية، 
يها، ومل ُتط  مل تستوف أقوال النحاة فوالباحثة حني عرضت هلذه املسألة  

تعرض لكثري من العلل املهمة، بل إهنا مل تنقل إال علة واحدة  مبذاهبهم كلها، ومل  
يف منع تقدمي "من" اجلارة للمفضول على أفعل يف غري االستفهام، ونقلتها دون  

ورسالتها مل تستقل أصال بدراسة هذه املسألة، وإمنا جاء كالمها عنها  مناقشة،  
لك تناولتها إمجاال، وهو خالف صنيع الباحث الذي  يف ثنااي موضوعها، ولذ 

  ما هداه إليه البحث من علل النحاة أقام دراسته هلذه املسألة وحدها، وانقش  
أدلة  وشرَح الشواهد، وذكَر مناقشة مل ت طرق من قبل على حد علمه واطالعه، 

وله    خمتلفة من القياس والقواعد وغري ذلك من األصول ترجح ما ذهب إليه،
 غلب على ظنه أنه مل ي سبق إليه.يالنظر والتعليل والتحليل ما  من

 خطة البحث:
 يبدأ البحث مبقدمة، فتمهيد، فمبحثني، مث خامتة، وذلك على النحو اآليت: 
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وفيها بيان مشكلة البحث وأمهية املوضوع وأسباب اختياره ومنهج    املقدمة: 
 .البحثة وخط والدراسات السابقة  البحث وأهدافه وأسئلته 

بعض    متهيد: بيان  مع  أنواعه،  وذكر   التفضيل  أفعل  معىن  بيان  وفيها 
 .األحكام، وبيان النوع الذي ختتص به الدراسة

 تقدمي "ِمْن" وجمرورها املستفَهِم عنه على "أفعل" التفضيل.:  املبحث األول
الثاين: "أفعل"    املبحث  على  عنه  املستفَهِم  غري  وجمرورها  "ِمْن"  تقدمي 

 . لالتفضي
 .مث ينتهي البحث خبامتة يذكر فيها أبرز النتائج

وبعد، فإين أشكر عمادة البحث العلمي جبامعة اجلوف على دعهما هذا  
   (DSR2020-6-3681).املشروع البحثي ذا الرقم:

 وهللا املوفق. 
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 متهيد
املفّضل عليه يف صفة   املفضل قد زاد على  أّن  التفضيل على  أفعل  يدل 

، وذلك حنو: "سعد أعلم من بكر"، فهما مشرتكان يف العلم،  (1) اشرتكا فيها 
 لكنَّ سعدا قد زاد على بكر فيه.

وأفعل التفضيل يكون على أحواٍل ثالثة، أحدها أن يكون أبل، حنو: سعٌد  
فًا، إما إىل معرفة، حنو: سعٌد أفضل القوِم، أو  األفضل، والثاين أن يكون مضا

إىل نكرة، حنو: سعٌد أفضل  رجٍل، والثالث: أن يكون جمرًدا من أل واإلضافة،  
 .(2) حنو: سعٌد أفضل  من بكرٍ 

وجيب يف هذا األخري أن ي ؤتى بعده بـ "ِمْن" وجمرورها كما م ثِّل؛ ألهنما من  
.  (4) ع املضاف إليه، واملوصول مع صلته، فهو معهما كاملضاف م(3) متام معناه

؛ ألن "ِمن"  (5) وميتنع ذلك يف احلالني األّولني، فال تقول: سعٌد األفضل  من بكرٍ 
تتعاقبان والالم  ا(6) واأللف  تبنّي  "ِمْن"  فـ  تبين،  والالم  واأللف  عليه،  ه ملفضل 

بينهما للجمع  تناقض من وجهني (7) كذلك، فال معىن  بينهما  ،  . ويف اجلمع 
أحدمها: أن "ِمْن" تفيد تفضيل ما قبلها على ما بعدها دون سواه، و"أل" تفيد  

 
 .3/848شرح املقدمة الكافية  ( ي نظر: 1)
 . 3/80 على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل ( ي نظر: 2)
 .2/763، وشرح عمدة احلافظ  456/ 3شرح الرضي على الكافية ( ي نظر:3)
 .2/763شرح عمدة احلافظ  ( ي نظر:4)
 . 298املفصل ( ي نظر: 5)
 . 212 للفارسي واإليضاح  ،4/226( ي نظر: املقتضب 6)
 .3/851شرح املقدمة الكافية  ( ي نظر: 7)
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، واآلخر: أن "ِمن" ت شعر ابالفتقار، والالم ت شعر  (1) تفضيله عليه وعلى غريه 
   .(2) ابالستغناء

وكذلك ال تقول: سعٌد أفضل  القوِم من بكٍر، وال سعٌد أفضل  رجٍل من  
 .(3) بكرٍ 

وعبارة  و قولك: "عمرو أفضل من زيد" هو ابتداء الغاية،  ومعىن "ِمن" يف حن
التبعيض،   معىن  تشري إىل هذا املعىن، وتشري أيضا إىل إفادهتا ه(180)سيبويه 

قال: "إمنا أراد أن يفضله على بعٍض وال يعم. وجعل زيداً املوضع الذي ارتفع  
قلت "عمرو أفضل من  ، يعين إذا  (4) منه يف قولك: شرٌّ من زيٍد"سفل  منه أو  

زيد" فإن زيًدا هو املوضع الذي ابتدأ ارتفاع عمرو منه، فلزيد قدر من الفضل،  
وفضل عمرو يبتدئ من الفضل الذي ع ِلَم لزيد، وكذا إذا قلت: "عمرو شر  
من زيد" فزيد هنا هو املوضع الذي ابتدأ سفول عمرو منه، فإّن لزيد قدرا من  

   القدر.الشر، وشر عمرو يبتدئ من ذلك 
ه(، وأيده يف  332) ( 5) كالمه على التبعيض دون ابتداء الغاية ابن والد   ومحلَ 

 .- وسيأيت –   الذي ذكر أهنا تفيد ابتداء الغاية ه(  285) رادا على املربد  ذلك  

 
 .4/140، وشرح املفصل البن يعيش 3/851املقدمة الكافية  ي نظر: شرح ( 1)
 .3/851ي نظر: شرح املقدمة الكافية  ( 2)
 .  1/285ي نظر: البديع يف علم العربية ( 3)
 . 4/225الكتاب ( 4)
 . 256ي نظر: االنتصار ( 5)
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السريايف  أيضا محل  التبعيض  إ،  ه( كالم سيبويه368)(1) وعلى معىن  ن  وقال 
 الغاية. األوىل أن تكون مبعىن ابتداء  

ا و  هذا  يف  "مْن"  معىن  عن  املربد  معاين  تكلم  لبعض  تعّرض  حني  ملوضع 
"قال  "،"ِمن  :" حنو  "نمِ ..ِ.  الغاية  ابتداء  إىل    من   سرت "  : وأصلها  مكة 

ا جعلت َغايَة تفضيله عمرا، فِإذا  "...  املدينة وقولك "زيد أَفضل من عمرو" ِإمنَّ
ه( متعرضا  316ابن السرّاج )، وقال  (2) عرفت فضل عمرو علمت أنه فوقه"

لرأي املربد السابق: "وقد فسر أبو العباِس معىن "منَك" إذا قلت: زيد أفضل  
، وصرَّح الفارسي أبّن "ِمن"  (3) فضِله يف الزايدة من عمرٍو"ابتداء   من عمرٍو، أنه  

الفضل يف   الزايدة يف  ابتداء  هنا هو حمل  هبا  اجملرور  الغاية؛ ألن  البتداء  هنا 
 .(5) ه( حنو ذلك643، وذكر ابن يعيش)(4) ك: "أفضل منه"قول

وأما تقدمي "ِمن" وجمرورها على "أفعل" التفضيل فال خيلو: إما أن يكون  
الثاين:  ومثال  أعلم؟"،  أنت  "ممن  األول:  فمثال  أو ال،  استفهاما  هبا  اجملرور 

سة  ا"سعٌد من بكٍر أعلم"، وللنحاة كالم على كال املوضعني، وهو موضع الدر 
 هنا. 

 
 .5/101ي نظر: شرح الكتاب للسريايف ( 1)
 . 1/44املقتضب ( 2)
 . 2/7األصول ( 3)
 . 212اإليضاح للفارسي ( 4)
 .4/128شرح املفصل البن يعيش ( 5)
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املتقدمني  النحاة  أكثر  أغفلها  املسألة  إشارات  (1) وهذه  إال بعض  اللهم   ،
، ورأاي منسواب للفراء  ( 2)جندها عند الفارسي فيما وصل إلينا من بعض مؤلفاته

ابلنظر إىل ما بني أيدينا  –، ويبدو  (4) ، وآخر للمازين بعبارة مقتضبة (3)وأصحابه
املصنفات مالك    -من  ابن  املوضوع  أن كتب  تناولت  اليت  الكتب  أ وىل  هي 

مفصال، فقد اعتىن ابن مالك هبذه املسألة بعد أن نبه إىل أن أاب عليٍّ ذكرها  
نها يف مؤلفاته ، فبيَّ (5) يف التذكرة، وذكر ابن مالك أهنا من املسائل املغفول عنها

وشرحها(7) وشرحه  (6) كالتسهيل والكافية  واأللفية (8) ،  وشرح  (9) ،  عمدة  ، 
 ، وأكثر النحاة الذين تناولوا هذه املسألة هم ش راح التسهيل واأللفية. (10) احلافظ
  

  

 
 . 2/765، وشرح عمدة احلافظ 3/54 البن مالك  ( ي نظر: شرح التسهيل 1)
 . 177املسائل احللبيات ( ي نظر: 2)
 .10/256التذييل والتكميل ( ي نظر: 3)
 . 2/951حاشيتان من حواشي ابن هشام ( ي نظر: 4)
 . 2/765، وشرح عمدة احلافظ 3/54مالك  البن ( ي نظر: شرح التسهيل 5)
 . 133( ي نظر: التسهيل 6)
 .3/54 البن مالك  ( ي نظر: شرح التسهيل 7)
 . 1134-1133، 2/1128( ي نظر: شرح الكافية الشافية 8)
 .131 أفعل التفضيل ( ي نظر: األلفية،9)
 .2/765شرح عمدة احلافظ ( ي نظر: 10)
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 تقدمي "ِمْن" وجمرورها املستفَهِم عنه على "أفعل" التفضيل  املبحث األول:
أنه جيب تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل إذا كان  (  1) ذكر النحاة  
استفهام، حنو: "ممن أنت أعلم؟"، "ومن أيِّ القوِم أنت أعلم؟"،  اجملرور هبا اسم  

أو مضافًا إىل اسم استفهام، حنو: "من شيِخ أيِّهم أنت أعلم؟"، وعلة ذلك  
 عندهم أن االستفهام له صدر الكالم.

وإمنا كان االستفهام له صدر الكالم ألنه يفيد معىن فيما بعده، ولو تقدم  
 .(2) ىن املستفَهم عنه انعكس املع

 :(3) ويف وجوب تقدمي "ِمن" وجمرورها هنا قال ابن مالك 
 فـََله َما ك ْن أََبًدا م َقدَِّما  :: وإْن تك ْن بِِتلِو "ِمْن" م ْستَـْفِهما
 ................... . :: .َكِمْثِل "ممَّن أنَت خرٌي؟".....

إىل أنَّ "ِمْن" وما    (4) مث اختلف النحاة يف هذا التقدمي، فذهب أبو حيان
جرته من اسم االستفهام جيب تقدميهما إىل صدر اجلملة، وال جيوز توسطهما  
بني املبتدأ وأفعل التفضيل الواقع خربا له، فال تقول: "أنت ممَّْن أعلم؟"، وال  

ستفهام بني ما كان أصله املبتدأ  ن" وجمرورها يف االجيوز عنده كذلك توسط ِ"مِ 
ن سعٌد  وبني أفعل التفضيل الذي كان يف األصل خربًا للمبتدأ، فال تقول: "كا

 
التذييل والتكميل  و   ،2/765، وشرح عمدة احلافظ  131  أفعل التفضيل  ( ي نظر: ألفية ابن مالك1)

املقاصد  و ،  3/84  ابن عقيلشرح  و   ، 3/262  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك و   ،256  /10
 . 4/592 الشافية

 .1/144اللباب يف علل البناء واإلعراب( ي نظر: 2)
 .131، أفعل التفضيل ألفية ابن مالك  (3)
 . 256 /10والتذييل والتكميل   ، 5/2331ارتشاف الضرب من لسان العرب ( ي نظر: 4)
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ًدا ممن أعلم؟"، بل ي قال: "ممن أنت أعلم؟"، و"ممن  سعممن أعلم؟"، وال "ظننَت  
 .(1) كان سعٌد أعلم؟" و"ممن ظننَت سعدا أعلم؟"

األمشوين أنه جي 900)   (2) وذهب  إىل  ابن  ه(  اعرتض  وقد  توسطهما،  ب 
إن وجوب التقدمي    -أي األمشوين –مالك يف مثاله: "ممن أنت خري؟"، وقال  

صل  إمنا هو على أفعل التفضيل وحده ال على مجلة الكالم، إذ يلزم من ذلك الف 
 بني العامل واملعمول أبجنيب. 

و"خري"  ومعىن كالمه أنك لو قلت: " ممن أنت خري؟" فإّن "أنت" مبتدأ، 
خرب مرفوع بـ "أنت"، واخلرب هنا له معمول، وهو "ممَّن"، فتكون قد فصلَت بني  
للخرب عمل يف   ليس  إذ  "أنت"،  العامل "خري" ومعموله "ممن" أبجنيب وهو 
فتقول:   "ِمْن" وجمرورها يف حنو هذا،  توسط  األمشوين  أوجب  ولذلك  املبتدأ، 

 امل واملعمول."أنت ممن خري؟" فال يقع بذلك الفصل بني الع
( الصبان  اسم  1206وذكر  من  عليه  دخلت  وما  "ِمن"  توسط  أن  ه( 

له   تكون  أن  املقصود  ألن  االستفهام؛  اسم  صدارة  ي لغي  ال  هنا  االستفهام 
 .(3) الصدارة على عامله، وهو أفعل التفضيل

قلت: إّن "ممن أنت خري؟" أوجه من "أنت ممن خري؟"، فقد وقع الفصل  
ومعموله يف غري هذا، وأما وقوع اسم االستفهام يف وسط  بني أفعل التفضيل  

 الكالم فلم أقف عليه، ومن الفصل بني أفعل التفضيل ومعموله قوله: 

 
 .256 /10ل ( ي نظر: التذييل والتكمي1)
 . 2/388 شرح األمشوين( ي نظر: 2)
 . 3/75حاشية الصبان ( ي نظر: 3)
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 ( 1) ِمْن ماِء َمْوَهبٍة على ََخْرِ  :: -لو َبذْلِت لنا -وَلف وِك َأْطَيب   
 ه(: 110وقول جرير ) 

 ( 2)لَْياًل وأْخَبث  ابلّنهاِر هنارَا :: ِمْنك م    -اَي فرزَدق  -مل ي لَق أْخبث  
التفضيل ومعموله يف األول بـ "لو" وما اتصل هبا، ويف  ففصَل بني أفعل 
الثاين ابلنداء، فلي حمل عليه أيًضا الفصل بغريمها يف حنو: "ممن أنت أعلم؟"،  
إذ إّن عدم الفصل بني أفعل التفضيل ومعموله أبجنيب هنا ي فضي إىل أتخري ما  

 حنو: "ممن أنت أعلم؟"  له الصدارة، وهو أقبح من الفصل، فكان الفصل  يف 
أسهَل؛ إذ ورد ما يشبهه، وكذلك ي قال:"ممن كان سعٌد أعلم؟" و"ممن ظننَت  

 .(3)سعدا أعلم؟"، وفاقا أليب حيان
أمران كالمها قبيح عندهم، أحدمها:   هذا وقد اعرتض النحاَة يف هذه املسألة 

إىل أن  أهنم إن قدموا اسم االستفهام هنا حنو: "ممن أنت خري؟" أدى ذلك  
ألفعل   معمول  هذا  حنو  يف  اجملرور  فإّن  عليه،  التفضيل  أفعل  معمول  يتقدم 

كما  –التفضيل، وأفعل التفضيل عامل غري متصرف، فال يتصرف يف معموله  

 
،  10/257التذييل والتكميل  ويف    ،54  /  3التسهيل البن مالك  شرح  يف  ( الشاهد بدون نسبة  1)

، ووجه االستشهاد هبذا البيت هو الفصل بني أفعل التفضيل "أطيب"  2/385شرح األمشوين    ويف
 ومعموله "من ماء" بـ"لو" وما اتصل هبا، فليقس عليه الفصل يف حنو: "ممن أنت أعلم؟". 

جرير  2) ديوان  يف  البيت  يف    ، 1/522(  والتكميل  وله  و 10/257التذييل  الضرب  ،  ارتشاف  يف 
ووجه االستشهاد هبذا البيت هو الفصل بني أفعل التفضيل    فيه الصدر فقط".   . "أنشد5/2331

أن يصح الفصل يف حنو: "ممن أنت    - قياسا عليه–"أخبث" ومعموله "منكم" ابلنداء، فينبغي  
 أعلم؟". 

 .256 /10( ي نظر: التذييل والتكميل 3)
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 حكم تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل 
 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

-. وإن أخروا املعمول عن العامل حنو: "أنت خري ممن؟" فهو قبيح  -سيأيت
، فاختاروا ارتكاب  ، فإنه يؤدي إىل أتخري االستفهام الذي له الصدارة-أيضا

 . (1) ه( إىل ذلك 790األول محال على أحسن األقبحني، وقد أشار الشاطيب )
وللفارسي رأي غريب يف هذه املسألة، فقد منَع تقدم اجلار واجملرور يف هذا  
املوضع، قال: "...أفعل هذا ال يقوي قوة الفعل فيعمل فيما قبله؛ أال ترى أنك  

ممن أفضل أنت" فتقدم اجلار عليه؛ لضعفه أن "  ممن أنت أفضل" وال ال جتيز "
، واكتفى الفارسي ببيان عدم جواز الصورتني دون أن يبني (2) يعمل فيما تقدمه"

 الصواب يف حنو هذا الرتكيب.
وأما إذا كان االستفهام ابهلمزة فللصبان يف ذلك تفصيل يف مسألة تقدمي  

عن الـم فضل عليه   االستفهاممن وجمرورها وأتخريمها، فأوجَب التقدمي إن كان  
الـم فضل  ٍد أنت أعلم؟"، وأوجب التأخري إن كان االستفهام عن  سع حنو: "أِمْن  

؟"، وذلك ألن اهلمزة جيب أن يليها املسؤول عنه، سعدحنو: "أأنت أعلم  من  
فإن كان السؤال عن املفضل أوقعَته  بعد اهلمزة وأخرَت "ِمْن" وجمرورها، وإن 

بعد اهلمزة، فتـ َقدِّم "ِمن" وجمرورها   -أيضا –ملفضل عليه أوقعته  كان السؤال عن ا
 . (3)حينئذ

أعين وقوع "ِمن" وجمرورها بعد   -وقد سكت ابن مالك عن هذا املوضع 
، وقد حاول الشاطيب أن جييب عن ذلك، فذكر أن ابن  -االستفهام ابحلرف

 
 . 592 / 4 ملقاصد الشافية( ي نظر: ا1)
 . 181،  177املسائل احللبيات ( 2)
 . 3/75الصبان حاشية ( ي نظر: 3)
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اال يشبه  االستفهام  حرف  بعد  اجملرور  ألن  ذلك  عن  رمبا سكت  سم  مالك 
الـم ضمَّن االستفهام من جهة طلبه األداة خبصوصه، فيكون مستحقا التقدمي  
حينئذ كما يستحقه اسم االستفهام، ويشبه أيضا اجملرور يف غري االستفهام من  

داة االستفهام  جهة انفصاله من األداة، فإن اجملرور هنا جيوز أن ينفصل عن أ 
جملرور يف اخلرب، فيكون مستحقا  د؟"، فيشبه بذلك اسعمن    علميف حنو: "أأنت أ

التأخري حينئذ. ولذلك رأى الشاطيب أن ابن مالك ميكن أن يكون قد أغفل  
التقدمي والتأخري عنده ابالعتبارين املذكورين، أو يكون قد   هذا املوضع جلواز 
ترك الكالم عن هذا املوضع ألنه حمل نظر عنده، ومل يرتجح عنده شيء فيه، 

 . (1) عرب، فرتك الكالم فيه ملن بعدهمع عدم السماع عن ال
 

***  

 
 .595  -4/594 قاصد الشافية( ي نظر: امل1)
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 حكم تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل 
 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

"أفعل"   على  عنه  املستفَهِم  غري  وجمرورها  "ِمْن"  تقدمي  الثاين:  املبحث 
 التفضيل 

النحاة من   املستفهم عنه على  اختلف موقف  "ِمن" وجمرورها غري  تقدمي 
فاستقبحه الفراء وأصحابه؛ لكون    حنو: "سعٌد من بكٍر أعلم"،  ،أفعل التفضيل

أفعل ال   التأخري، ولكون  ر حقه  تقدم، واملفسِّ ملا  اجلار واجملرور هنا كالتفسري 
: يعين أنَّ الفعل يقوى على العمل يف  (1) يقوى على العمل قوة الفعل  . قلت 
أفعل فال يعمل يف معموله املتقدم، فهو فرع عن    معموله م قدما ومؤخًَّرا، وأما

  العمل، وأحط رتبة منه. الفعل يف 
 وَحكَم ابن مالك على هذا التقدمي أبنه نزر، فقال:

 (2) ِإْخَباٍر التـَّْقِدمي  نـَْزرًا َوَردا  :: ................َوَلَدى
ابنه  - أيضا –وهو   عند  ابن  686)  (3) قليل  عند  وشاذ  ه(، 

، وحكم  (6)ه(، والشاطيب778)(  5) ه(، واندر عند انظر اجليش769)(4)عقيل

 
 .256 /10( ي نظر: التذييل والتكميل 1)
 .131أفعل التفضيل (ألفية ابن مالك، 2)
 . 345( ي نظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك 3)
 . 84 / 3ابن عقيل شرح ( ي نظر: 4)
 . 6/2670 القواعد متهيد ( ي نظر: 5)
 . 593 / 4 قاصد الشافية( ي نظر: امل6)
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، ومجهور النحاة على أنه  (2) ، وابلشذوذ أخرى (1) ه( ابلقلة مرة 855له العيين )
 .(4) ه( إذ أجازه يف الشعر 770، ووافقهم يف ذلك الفيومي )(3) ضرورة

أهل   وإن كان  واحد،  مبعىن  هنا كلها  والشذوذ  والندرة  القلة  أن  والظاهر 
بينها النحاة الس(5) األصول يفّرقون  ابن  ، لكن أغلب  ابقني يشرحون مذهب 

مالك، وهم متابعون له يف أن ما جاء من التقدمي يف غري االستفهام اندر، وال  
 جيوز إال يف ضرورة الشعر.

وقد ذكر النحاة علل منع هذا التقدمي، منها ما ذكره الشاطيب واألزهري  
ه( أن العوامل غري املتصرفة كأفعل التفضيل ال يتقدم معموهلا عليها؛  905)
 . (6) هنا ال تتصرف يف نفسها، فال تتصرف يف معموهلاأل

ومنها ما ذكره ابن الناظم وابن عقيل أن أفعل التفضيل مع "ِمن" وجمرورها 
مبنزلة املضاف واملضاف إليه، فتقدمي "ِمن" واجملرور على أفعل التفضيل ممتنع  

 .(7) كما أن تقدمي املضاف إليه على املضاف ممتنع
هذه العلة األخرية، فذكر أن أفعل التفضيل مع "ِمن"  ومل يصحح أبو حيان  

وجمرورها ليسا كاملضاف واملضاف إليه، إذ جيوز أن يفصل بني أفعل التفضيل  

 
 .1539  / 4 شرح الشواهد الكربى( ي نظر: 1)
 .1546  / 4 ي نظر: شرح الشواهد الكربى( 2)
 . 2/99التصريح مبضمون التوضيح يف النحو  ( ي نظر:3)
 . 2/711 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( ي نظر: 4)
 . 234/ 1املزهر ( ي نظر: 5)
 . 99 / 2 لتصريحوا  ،4/593قاصد الشافية ( ي نظر: امل6)
 . 3/184ابن عقيل  شرح و ،  345ابن الناظم شرح ( ي نظر: 7)
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 حكم تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل 
 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

و"ِمن" ابلتمييز، والظرف، واجملرور، و"لو" ومتعلقها، وجيب تقدمي "ِمن" مع  
 .(1) جمرورها على أفعل التفضيل يف موضع، وذلك كله ممتنع يف اإلضافة 

–ه( وجوب أتخري اجملرور بـ "ِمن" عن أفعل أبنه  807وعلََّل املكودي )
 .(2) مبنزلة الفاعل، والفاعل حقه التأخري - أي اجملرور

وأما أبو حيان فرأيه يف املسألة فيه شيء من الرتدد، فإنه قال يف االرتشاف  
وزعم  "  مث قال:  ،(3)"كثـ َر يف الشعر "حبيث يصحُّ القياس عليهإّن هذا التقدمي  

ف(4) الفارسي أن تقدمي ذلك ضرورة" القياس وعرب عن رأي  ،  لـمَّا ذكر صحة 
بعد أسطر   قال  اجلواز مطلقا، لكنه  أشعَر ذلك أبنه يرى  زْعٌم  الفارسي أبنه 

سمع مثل هذا  قليلة: " وإذا وقع فيه اخلالف من الفارسي، فينبغي املنع حىت ي
. وقال يف التذييل إّن  (5) الرتكيب عن العرب، وإن كان القياس يقتضي جوازه"

 . (6) هذا التقدمي قبيح جدا
قول ذي  ومن الشواهد اليت تقدم فيها "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل  

 ه(:117الرمة )

 
 .291 / 10( ي نظر: التذييل والتكميل1)
 . 211، 210  شرح املكودي على األلفية ي نظر:  (2)
 . 2330/ 5( ارتشاف الضرب 3)
 ملصدر السابق. ( ا4)
 . 2331/ 5( ارتشاف الضرب 5)
 . 9/111ي نظر: التذييل والتكميل ( 6)
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 (1) َقط وٌف، وأْن ال شيَء منه نَّ َأْكَسل   :: وال عيَب فيها غرَي أنَّ سريَعها
   وقول جرير:

 ( 2) فَأمساء  ِمن تلَك الظَّعائِن أَْمَلح   :: إذا سايـََرْت َأمساء  يوًما َظعائًنا 
 ه(: 110وقول الفرزدق ) 

 (3) َجىَن النَّحِل أو ما َزوََّدْت ِمنه  َأْطَيب  ::   َوَزوََّدتْ   فقالْت لنا: أَهاًل وَسْهالً 
 :-أيًضا –وقول الفزردق  

 ( 4) ف َكْيهة  ِفيَنا ِمْنَك يف اخَلرْيِ أْرَغب   :: أل ْخت  َبيِن ذ ْهٍل َغَداَة َلِقيتـ َها 
 وقول آخر:

 
ابن عقيل  يف شرح  و   ،255 /10التذييل والتكميل  له يف  و ،  1600  /3  ( البيت يف ديوان ذي الرمة1)

 . ووجه االستشهاد هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها "ه نَّ" على أفعل التفضيل "أكسل". 84/  3
  يف شرح و ،  255  / 10التذييل والتكميل  يف  وبال نسبة    ، 835  / 2( البيت يف ديوان جرير بن عطية  2)

  والرواية يف األخريْين: "ظعينة" مكان "ظعائن"، و"الظعينة" مكان "الظعائن".  . 85  /3ابن عقيل  
 ووجه االستشهاد هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل "أملح".

البيت 3) يعيش    (  البن  املفصل  شرح  يف  و 2/14للفرزدق  نسبة  ،  التسهيل  يفبال  البن    شرح 
ور وَي فيه "بل" مكان    ، 3/84ابن عقيل    ويف شرح  ،10/255التذييل والتكميل  ويف  ،3/54مالك
على أفعل   - وهو ضمري الغيبة املتصل–ووجه االستشهاد هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها  "أو".

 التفضيل "أطيب". 
،  2/952، ويف حاشيتان من حواشي ابن هشام  9/111للفرزدق يف التذييل والتكميل    ( البيت4)

. والبيت يف التذييل فيه خطأ طباعي، حيث أ ّخر فيه "يف  4/1539ويف شرح الشواهد الكربى  
اخلري" عن "أرغب"، والرواية يف شرح الشواهد الكربى: "عزيزة" مكان "فكيهة"، و"منِك اي مّي  

".أرغب" مكان " من وهو  –ووجه االستشهاد هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها    َك يف اخلرِي أرغب 
 على أفعل التفضيل "أرغب".  -ضمري اخلطاب املتصل
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 حكم تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل 
 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 (1) بِّ الـم َجرِِّب أَْعَلم  من الطابِن الطَّ  :: ولوال النُّهى أَنْبأت ك اليوَم أنَّيِن 
 وقول آخر:

ي : :: فقلت هلا: ال جَتَزعي، وَتَصربَّ  َأْصرَب   منكَ  إنَّين فقالْت حِبَقٍّ
 ( 2) وإينّ مبا قد ق لِت يل منِك أَْبَصر   :: فقلت  هلا: وهللِا ما قلت  ابطالً 

 وقول آخر:
 ( 3) بـَْعِض احلَياِة أَْهَون  ت  ِمْن و امل  :: َأَظلُّ أَْرَعى وأَبِيت  َأْطَحن  

 وقول آخر:
َم جاهالً   ( 4) فيحسب  جهال أنه  منك أعلم   :: وإّن عناًء أْن ت فهِّ

 
  . 6/2669متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  و   ،10/255التذييل والتكميل  يف بال نسبة    ( البيت 1)

 الطابن" على أفعل التفضيل "أعلم". ووجه االستشهاد هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها "
ووجه االستشهاد    .6/2670  ومتهيد القواعد   ، 255  /10التذييل والتكميل  يف ( البيتان بال نسبة  2)

على أفعل التفضيل وهو "أصرب"    - وهو ضمري اخلطاب املتصل– هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها  
 يف البيت األول، و"أبصر" يف البيت الثاين.  

،  4/160التذييل والتكميل    ويف  ،3/55،  1/346  البن مالك  شرح التسهيليف  تان بال نسبة  ( البي3)
ووجه االستشهاد هبذا البيت تقدمي "ِمْن" وجمرورها    .593  / 4  ويف املقاصد الشافية   ،10/259

 على أفعل التفضيل "أهون". 
، والرواية  2/151، ويف بعض كتب األدب كالعقد الفريد 296البيت بال نسبة يف ضرائر الشعر ( 4)

 فيه:
 وما الداء  إال أن ت علَِّم جاهالً :: ويزعم  جهالً أنه منَك أعلم  

 تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل "أعلم".  ووجه االستشهاد هبذا البيت 
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قد حاول بعض النحاة أن يفسر سبب تقدمي "ِمْن" وجمرورها يف هذه  و 
يعين  –أن الذي محلهم على إجازة هذا التقدمي   (1) ذكر ابن مالكالشواهد، ف
هو أهنم أجازوا الفصل بني أفعل التفضيل و"ِمن" ابلتمييز حنو:    -يف الشعر 

"زيٌد أكثر ماال منك"، وابلظرف حنو: "أنت أحظى عندي منه"، وابجلار 
 [ 6] األحزاب          واجملرور حنو قوله تعاىل:

البحث يف   التقدمي هنا،  والذي يذهب إليه  أنه ال مانع من  هذه املسألة 
فتقول: "سعٌد من بكٍر أعلم"؛ فقد وقع يف شواهد كثرية من شعر العرب، وقد  

، فما  (2) مر ما ذكره أبو حيان من أنه كثر يف الشعر كثرة يصح القياس عليها 
جتويز   من  مانع  فال  عليه  القياس  صحة  تقتضي  الشعر كثرة  يف  أنه كثر  دام 

أما قول املكودي إن اجملرور يف هذه املسألة مبنزلة الفاعل ففيه نظر،  التقدمي، و 
ورمبا أنه يريد أن يقول إّن اجملرور مع أفعل كالفاعل مع الفعل يف كونه كاجلزء  

مع  (3) من كلمته قياس  فهذا  ذلك  أراد  فإن  عليها،  يتقدم  ال  الكلمة  ، وجزء 
 وجواب، فليس هذا من ذاك. الفارق، فقد تقدم "ِمْن" وجمرورها على أفعل 

والذي يظهر أنه يف املعىن مبنزلة املفعول، فأنت إذا قلت: "سعٌد أفضل  من  
بكر" كان املعىن سعٌد يفضل  بكًرا، فإذا كان اجملرور مبنزلة املفعول فإنه ال إشكال  

 يف تقدمي املفعول. 

 
 .1133  /2 شرح الكافية الشافية ( ي نظر: 1)
 من هذا البحث.  20نظر ص ( ي  2)
 . 80-79العربية نظر: أسرار ( ي  3)
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اب عما ن ِسب إىل الفراء وأصحابه من   استقباحهم  وبنحو ذلك ميكن أن جي 
ر حقه التأخري، فقد  التقدمي لكون اجلار واجملرور هنا كالتفسري ملا تقدم، وامل فسِّ

كالتفسري ملا يف    -أيضا– اجلار واجملرور هنا مبنزلة املفعول، واملفعول    أن ذكرت   
الفعل من إمجال وإهبام، أال ترى أنك تقول: ضرب زيٌد عمًرا، واملضروب قبل  

يكو  أن  ميكن  ذكرَت  ذكر "عمرو"  فلما  صى،  مما ال ُي  األانسّي  من  ن غريه 
مال، وتقول: "أكل سعٌد"، فالفعل    -وهو "عمرو"–املفعول   بينَت ما كان جم 

فإذا قلت: "الفاكهَة" فسَّرَت، وال إشكال يف   هنا يقع على مجيع ما يؤكل، 
  مع كون املفعول كالتفسري، فتقول: عمًرا ضرَب زيٌد،  (1) تقدمي املفعول على فعله

والفاكهَة أكَل سعٌد، فكما جاز تقدم املفعول مع كونه كالتفسري فكذلك جيوز  
 تقدم "ِمن" مع جمرورها وإن كاان كالتفسري، فتقول: "سعد من عمرو أعلم". 

قوله حنو  يف  ابحلذف  فيهما  ت صرِّف  قد  املسألة  هذه  يف  وجمرورها   :و"ِمن" 
منك،    [ 34]  الكهف         :تعاىل نفًرا  أعز  أي: 

، وف ِصال عن أفعل ابلتمييز والظرف  (2) ويف حنو: "هللا أكرب"، أي: من كل شيء 
وجواًب يف    - أيضا–، وق ّدما  (3) واجملرور وبـالنداء وبـ "لو" ومتعلقها على ما تقدم 

أن يتقدما يف غريه، فإّن التغيري يؤنس  يف  ، فال إشكال  (4) االستفهام كما مر
 ابلتغيري.

 
 . 189، وشرح الوافية 1/217نظر: األصول( ي  1)
 . 2/33الكتاب  :ظر( ين  2)
 من هذا البحث. 23و ص ،15ي نظر: ص( 3)
 وما بعده من هذا البحث.  13ي نظر: ص( 4)
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ا كون التقدمي هنا ي فضي إىل تقدمي املعمول على العامل غري املتصرف  وأم
فإن املعمول هنا جار وجمرور، ومعلوم أن العرب تتوسع    -وهو أفعل التفضيل –

، ولذلك قال ابن هشام يف هذا التقدمي:  (1)يف اجملرورات ما ال تتوسع يف غريها
يٌز يف حرف اجلر، ومنَعه  من   الظرف كان مناسًبا لقول الكويفِّ  "ولو أجازه جم 

، مع أنه قد  (2)هشام: )فيك ألرغنّب(، وامتناعهم من قوهلم: )خلفك ألقومنَّ("
تقدم املعمول على أفعل التفضيل نفسه وهو غري جار وجمرور عند بعض النحاة  

، ومثله: "مررت  برجل خرَي ما يكون خرٍي  (3)حنو: "هذا ب سًرا أطيب منه رطبا"
، (5) ، ومثله كذلك: "سعٌد مفردا أحسن  من بكٍر م عاان"(4)تكون "ما    خريَ منك  

أجازو  َمْن  البصريني  غري    من  العوامل  من  وهي  عليها  "ليس"  خرب  تقدمي 
، فالتقدمي يف حنو: "سعٌد من بكر أعلم" أسوغ؛ ألن املعمول جار  (6) املتصرفة
 وجمرور.

تصرفة، فمنع  تقدمي "ِمن"  غري امل  عوامل أن "أفعل التفضيل" يفارق ال  على
وجمرورها على أفعل التفضيل لكونه غري متصرف محال على األفعال غري املتصرفة  
فيه نظر عندي؛ ألن األفعال غري املتصرفة متحتم هلا اجلمود أبدا على أي حال  
كانت عليه، وأما أفعل التفضيل فإنه يكون متصرفا إذا كان أبل، أو كان مضافا  

 
 . 6/703: مغين اللبيب نظر( ي  1)
 . 2/952: حاشيتان من حواشي ابن هشام نظر( ي  2)
 .3/1588: ارتشاف الضرب نظر( ي  3)
 . 180: املسائل احللبيات نظر( ي  4)
 . 113. واأللفية، احلال 754-2/752 : شرح الكافية الشافية نظر( ي  5)
 . 117: اإليضاح للفارسي نظر( ي  6)
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وأما إن كان جمردا من أل، أو مضافا إىل نكرة، فإنه ال يتصرف    ،(1) إىل معرفة
 .  (2)حينئذ

مع وال ي ؤنث، بل يلزم اإلفراد   ومعىن عدم التصرف فيه أنه ال يثىن وال جي 
والتذكري، فتقول: "سعد أفضل من بكر، والسعدان أفضل من بكر، والسعدون  

فاطمة، واهلندات    أفضل من بكر، وهند أفضل من فاطمة، واهلندان أفضل من
أفضل   والسعدان  طالٍب،  أفضل  "سعد  تقول:  وكذلك  فاطمة"،  من  أفضل 
طالبني، والسعدون أفضل ط الب، وهند أفضل طالبٍة، واهلندان أفضل طالبتني، 

 . (3) واهلندات أفضل  طالباٍت"
ع   ومج  فث ين  تصّرف،  معرفة  إىل  مضافا  أو  أبل  التفضيل  أفعل  فإذا كان 

األفاضل،  (4) وأ ّنث أو  األفضلون  والسعدون  األفضالن،  "السعدان  فتقول:   ،
: "السعدان أفضال القوم،  -كذلك– وتقول    (5)واهلندات الف ضليات أو الف َضل"

،  (6) واهلندان فضليا النساء، والسعدون أفضلو القوم، واهلندات ف ضليات النساء"
، ففارق  (7) معرفة جائزة   غري أن مطابقته إذا كان أبل واجبة، وإذا كان مضافا إىل 

 بذلك األفعال غري املتصرفة اليت تلزم اجلمود يف كل حني.

 
 . 298: املفصل نظر( ي  1)
 .535، وشرح شذور الذهب 760-2/759: شرح عمدة احلافظ نظر( ي  2)
 املصدران السابقان.  (3)
 . 298ي نظر: املفصل ( 4)
 .534، وشرح شذور الذهب  130-4/129ي نظر: شرح املفصل البن يعيش ( 5)
 . 536ي نظر: شرح شذور الذهب ( 6)
 . 1137، 2/1136ي نظر: شرح الكافية الشافية ( 7)
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وَّز تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل   وإن كان  - فيمكن بذلك أن جي 
مراعاة لألصل، فإنه يف األصل متصرف، وكم من مسألة روعي    - غري متصرف

 فيها األصل، فجاز فيها بعض ما جاز فيه. 
والذي يدل على أهنم راعوا األصل املتصرف يف "أفعل التفضيل" اجملرد أهنم  

َْيا، واحلمراء ص ربى، واخلَوَّارة غ ْزرى، ول ح نيف احلنامت: "أنثوه يف حنو ق  الرَّْمَكاء  هب 
 ، وكان القياس أن يقول: أهبى، وأصرب، وأغزر، وأسرع. (1) والصهباء س رعى"

 ه(: 61أفعل التفضيل اجملرد يف حنو قول الوليد بن عقبة )  -كذلك –ومجعوا  
 (2) األبصاَر قوٌم أكارم   ئلقد رز  :: ةٌ ءت عليَّ عماضحلعمري لئن أ

من   أكرم  بقوم  "مررت  تقول:  أكرم، كما  قوم  يقول:  أن  القياس  وكان 
قومك"، لكن اجلمع هنا، والتأنيث يف قول حنيف يشهد مبراعاهتم األصل،  
وكالم حنيف نثر ال شعر؛ فاحلمل على الضرورة غري متأت، فع ِلم بذلك أنه  

 حممول على مراعاة األصل.
أن ي عطى أفعل التفضيل بعض أحكام الفعل فيتقدم عليه    -ا أيض–  ال مانع و 

 :(3) معموله كما يتقدم على الفعل، وذلك ملشاهبته له من وجوه كثرية

 
 ، ولسان العرب مادة )صهب(، و)رمك(، و)هبو(. 2/762ي نظر: شرح عمدة احلافظ ( 1)
والرواية فيه "أصخت" و"عماية"   ،2/762البيت منسوب للوليد بن عقبة يف شرح عمدة احلافظ  (  2)

"أض مكان  و"رزئ"،و"رزى"  و"عماءة"  ُترير  حت"  فيه:  2/473اخلصاصة    ويف  والرواية   ،
ابلرواية املثبتة    297مكان "عماءة" و"رزئ" و"األبصار"، ويف احملرب  و"األنصار"  و"رزى"  "عمامة"  

 يف املنت. ووجه االستشهاد ابلبيت مذكور يف املنت. 
، وشرح الرضي على الكافية  4/128، وشرح املفصل البن يعيش  181ي نظر: املسائل احللبيات  (  3)

3/466. 
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أنه أحواله–  أحدها:  بعض  وال    -يف  مع  جي  وال  ي ثىن  ال  كالفعل يف كونه 
 ي ؤّنث.

  والثاين: أنه يصل إىل معموله ابحلرف اترة، وبغريه أخرى، كقوله تعاىل:
  تعاىل: وقوله،  [ 125] انلحل          
 [ 117] ألنعام ا          

 والثالث: أنه نصب الظرف يف حنو قول أوس بن حجر:
 ( 1) إىل الصوِن من ريٍط مياٍن م سهَّمِ  :: فإاّن وجدان الِعْرَض أحوَج ساعةً 

 فـ "ساعة" منصوب بـ "أحوج".  
 والرابع: أّن الضمري املسترت فيه قد أ ّكد بضمري ابرز منفصل يف حنو قوله:

 ( 2) إذا الداعي الـم ثوِّب  قال ايال :: فخرٌي حنن  عند الناِس منك م 
فالضمري "حنن" مؤكد للضمري املسترت يف "خري"، هذا إذا جعلَت "خري"  

 .(3) "حنن"، وفيه أعاريب أخر خربًا ملبتدأ حمذوف تقديره:

 
، ووجه االستشهاد ابلبيت أن أفعل التفضيل  179، وله يف املسائل احللبيات  121البيت يف ديوانه  (  1)

 وهو "أحوج" نصب الظرف الذي هو "ساعة" كما ينصبه الفعل، فهو يف هذا مشبه له. 
ومنسوب يف اللسان    ،185 اللغة  البيت منسوب لزهري بن مسعود الضيب أو سويد يف النوادر يف (  2)

، وكذلك يف املسائل احللبيات  415إىل الفرزدق، مادة )لوم(. وبال نسبة يف املسائل البغداايت  
  -وهو "خري"-ووجه االستشهاد هبذا البيت أن يف أفعل التفضيل    ، وأنشد فيه الصدر فقط.182

له، على وجه اإلعراب املذكور يف    ضمريا مسترتا تقديره: "حنن"، والضمري البارز املذكور أتكيد
املنت، فهو هنا أشبه الفعل يف أن الضمري املسترت فيه يؤكد ابلضمري البارز املنفصل حنو: "اذهب  

 أنت". 
 . 2/9، وخزانة األدب415ي نظر: املسائل البغدادايت ( 3)
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واخلامس: أّن "أفعل التفضيل" كان م غنيا عن الفعل الذي ع ّلق عن العمل  
  تعاىل: قوله " االستفهامية يف حنو بسبب "َمنْ 

 [117] ألنعام ا              
إذا قّدرَت "َمن" استفهاما، ومعلوم أن االستفهام يعلق "عِلَم" اليت هي من   

العمل "ظّن" عن  إىل  (1) أخوات  أجلأهم  والذي  م قدر،  هنا  الـم علَّق  والفعل   ،
تقديره أهنم لو مل يفعلوا ذلك لتسلط "أعلم" على "َمن" فنصبه مفعوال، وأفعل  

نا: "أعلم من كل واحد يعلم   والتقدير هالتفضيل ال ينصب مفعوال كما سيأيت،  
 . (2) ضل"من ي

الذي جعل   املازين  ليعتذر هبا عن  الفارسي  املتقدمة ذكرها  الوجوه  وهذه 
"خرَي" حاال منصواب أبفعل التفضيل مع تقدمه عليه يف حنو: "مررت  برجٍل خرَي  

املازين فـ "خرَي" األوىل منصوبة عند  ما تكون"،  بـ    ما يكون خرٍي منك خرَي 
ال جييز أن تكون   -يف املسائل احللبيات-"خرٍي" الوسطى، والفارسي مع كونه 

"خري" األوىل منصوبة بـ "خري" الوسطى لتقدمها عليها فإنه حني ذكر مذهب  
املازين اجملّوز لذلك اعتذر له هبذه الوجوه املتقدمة يف مشاهبة "أفعل التفضيل"  

التفضيل" قد ق دم اجلار عليه، مث    للفعل، وذكر معها وجها آخر وهو أن "أفعل
قال بعد أن ذكر هذه الوجوه: "فلما حصلت فيه هذه املشاهبات ابلفعل جاز  

 
 . 1/236ي نظر: الكتاب( 1)
 .3/464شرح الرضي على الكافية ( 2)
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أن يقدم ما ينتصب ابحلال عليه...فلما اختص "أفعل" هبذه املشاهبات، جاز  
 .(1) عند أيب عثمان يف أتويل قوله على هذا أن يعمل فيها متقدمة عليه"

اليت ذكرها أبو علي نفسه مل تنهض عنده علاًل جتّوز  غري أن هذه املشاهبات  
 حنو: "سعٌد من بكر أعلم"، فحمل قول الفرزدق:

 (2) َجىَن النَّحِل أو ما َزوََّدْت ِمنه  َأْطَيب  ::   فقالْت لنا: أَهاًل وَسْهاًل َوَزوََّدتْ 
 .(3) على الضرورة

كًبا"، والتمييز  والسادس: أنه ينصب احلال حنو: "زيٌد أحسن  منك اليوَم را 
( والرضي  وجًها"،  منك  أحسن  "هو  أفعل  686حنو:  نصِب  يرى يف  ه( ال 

التفضيل الظرَف واحلال والتمييز ما يقوي شبهه ابلفعل، ولذلك قال إن أفعل  
التفضيل نصَب الظرف اكتفاًء برائحة الفعل، ونصب احلال ملشاهبته للظرف،  

مع فيه  ليس  ما  ينصبه كذلك  ألنه  التمييز  "راقوٌد  ونصب  حنو:  الفعل،  ىن 
"  .(4) خالا

والسابع: أنه يؤدي معىن الفعل، فإذا قلت: "سعٌد أفضل  من بكر" فإن  
 .(5) معناه أن سعًدا فضله يزيد على فضل بكر 

 
 . 182املسائل احللبيات  (1)
 . 21 سبق خترجيه ص (2)
 . 182املسائل احللبيات  (3)
 . 466/ 3ي نظر: شرح الرضي على الكافية   (4)
 . 128/ 4ي نظر: شرح املفصل البن يعيش  (5)
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والثامن: أنه كالفعل يف كون الفعل يتضمن معىن احلدث والزمان، وأفعل  
 .(1) التفضيل يتضمن املصدر وزايدة 

ويرى البحث أن هذه املشاهبات الكثرية ألفعل التفضيل ابلفعل ت سوّغ تقدمي  
، فكذلك جيوز أن  ( 2) "ِمْن" وجمرورها عليه، والفعل جيوز أن يتقدم معموله عليه

 شبهه.يتقدم على ما ي  
فإن قلَت: سّلمنا أبن أفعل التفضيل يشبه الفعل، لكنه يظل فرًعا عنه، وال  
ينبغي للفرع أن يساوي األصل، بل جيب أن تنقص بعض مزاايه عن األصل  

منه رتبة  أحط  رتبته  (3) ليكون  لتنقص  عليه  "ِمْن" وجمرورها  تقدمي  مننع  ولذا   ،
 بذلك عن رتبة األصل. 

: قد ثبَت ألفعل الت  فضيل نقصانه عن الفعل يف أمور: قلت 
أحدها: أنه ال يرفع االسم الظاهر يف غري مسألة الكحل إال يف لغة رديئة  

 .(4) حكاها سيبويه، فال تقول: "مررت  برجٍل أفضَل منه أبوه"
، فال تقول: "سعٌد أشرب   (5) الثاين: أنه ال ينصب املفعول به ابتفاق النحاة

 .(6) القوِم عسال"،بل يؤتى ابلالم لتعديه، فتقول: "سعٌد أشرب القوِم للعسل"

 
 املصدر السابق.  (1)
، وشرح شذور الذهب  4/128البصريون تقدم الفاعل وانئبه على عاملهما، ي نظر: املقتضب  منع    (2)

 .50،  2/35، وشرح ابن عقيل 207
 .  204، 185، 123ي نظر: أسرار العربية،  (3)
 . 532، وشرح شذور الذهب 1/634، واإليضاح البن احلاجب34-2/31ي نظر: الكتاب،  (4)
 .3/464ية  ي نظر: شرح الرضي على الكاف (5)
 . 532ي نظر: شرح شذور الذهب  (6)
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 حكم تقدمي "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل 
 د. حسان بن نور بن عبدالقادر بتوا 

 .(1) الثالث: أنه ال ينصب املصدر، فال تقول: "سعٌد أحسن  القوِم ح سًنا"
انصًرا   "هو  تقول:  فال  عليه،  متقدمة  احلال  يف  يعمل  ال  أنه  الرابع: 

حنو: "هذا ب سرا أطيب منه ر طبا" مما وقع فيه بني    ، واغتفر ذلك يف(2) أكفاهم"
 .(3) حالني، وقد مر الكالم عليه

فعلى هذا ال يلزم منع تقدمي "ِمْن" وجمرورها على "أفعل" التفضيل لتكون  
الفعل يف   أدىن من  السابقة جتعله  الوجوه األربعة  فإن  الفعل،  رتبته أحط من 

، واحلق  (4) ل التفضيل للفعل ضعيفةالعمل، حىت إن الرضي قال إّن مشاهبة أفع
 أن الشبه قريب وظاهر، ويشهد له ما تقدم من الوجوه الكثرية.

ويف التقدمي أغراض بالغية ال ُتصل ابلتأخري، واملتكلم يلجأ للتقدمي ليدل  
على أمهية ما يقدمه من الكالم، وأنه يريد أن يوليه عناية خاصة، قال سيبويه:  

بيانه أهم هلم وهم ببيانه أغىن، وإن كاان مجيعا ي ِهماهِنم    "كأهنم إمنا يقدمون الذي
 . (5)ويـَْعِنياهنم"

 ونلحظ مثل ذلك يف شواهد املسألة املتقدمة، ففي قول ذي الرمة مثال: 
 ( 6) َقط وٌف، وأْن ال شيَء منه نَّ َأْكَسل   :: وال عيَب فيها غرَي أنَّ سريَعها

 
 املصدر السابق.  (1)
 .2/344ي نظر: شرح التسهيل البن مالك  (2)
 من هذا البحث.  25ي نظر: ص (3)
 .3/464ي نظر: شرح الرضي على الكافية   (4)
 . 1/34الكتاب  (5)
 21( سبق خترجيه ص6)
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وصٌف لنساء ابملشي البطيء والكسل، وهو مما كانت متدح به النساء ألنه  
وهو  –، وكمال املدح يقتضي تقدمي "ِمْن" وجمرورها  (1) دليل على الرخاء والنعمة 

يف قوله: "ال شيء منهن أكسل "، وكأنه ال أحد    -الضمري العائد على املمدوح 
 له من النعيم ما هلؤالء النسوة.

 ويف قول جرير:
 ( 2) فَأمساء  ِمن تلَك الظَّعائِن أَْمَلح   :: ذا سايـََرْت َأمساء  يوًما َظعائًنا إ

جند أن التقدمي هنا فيه نكتة بالغية، إذ إن الشاعر هنا يريد أن يقرر للسامع  
أهنا أملح من تلك النساء كلهن، فقدم "من تلك الظعائن" للتأكيد على أهنن  

هنا إاثرة لذهن    - أيضا–عليهّن مجاال، ويف التقدمي  كلهن تفضلهّن أمساء، وتزيد  
السامع، وتشويق له ملا سيقع عقب الكالم املقّدم، وكذلك يف الشواهد األ َخر،  
فإنك تلحظ حنوا من هذه األغراض البالغية اليت ال ُتصل ابلتأخري، وانظر إىل  

 قول الفرزدق:
 (3) َجىَن النَّحِل أو ما َزوََّدْت ِمنه  َأْطَيب  ::   فقالْت لنا: أَهاًل وَسْهاًل َوَزوََّدتْ 

فأراد الشاعر أن    فإنه قد استقر يف األذهان أن العسل متناه يف احلالوة،
الذي استقر يف   العسل  املرأة هو أطيب من  يؤكد على أن ما زودته به هذه 

دَّم "ِمن" وجمرورها ليعينه ذلك على الغرض  النفوس أنه من أطيب الطعام، فق
 الذي يريده.

 
 . 283، حاشية احملقق للشاهد رقم: 3/84 ابن عقيلشرح نظر: ( ي  1)
 . 21( سبق خترجيه ص2)
 . 21( سبق خترجيه ص 3)
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 :  -أيًضا –ويف قوله  
 ( 1) ف َكْيهة  ِفيَنا ِمْنَك يف اخَلرْيِ أْرَغب   :: أل ْخت  َبيِن ذ ْهٍل َغَداَة َلِقيتـ َها 

فيه أتكيد على    -وهو املفّضل عليه–جند أّن تقدمي ضمري املخاطب هنا  
 املفضَّل. دنّوه يف ذلك الوصف عن 
 وانظر إىل قول الشاعر: 

 (2) بِّ الـم َجرِِّب أَْعَلم  من الطابِن الطَّ  :: ولوال النُّهى أَنْبأت ك اليوَم أنَّيِن 
فاملقصود ابلطابن أي احلاذق املاهر، ويف اللسان: "ورجل َطنِب: فِطٌن حاذٌق  

شيء" بكل  ابلطَّ   ،(3) عامل  الوصف  واملقصود  قبيل  من  وهو  الطبيب  ب 
، والشاعر هنا قّدم "ِمن" وجمرورها عنايًة به، إذ أراد الشاعر أن يقرر  (4) صدرابمل

علمه، فهو يرى أنه بلغ فيه منزلة يكون معه الطبيب الذكي احلاذق اجملرب أدىن  
 منه فيه، وأنه يفض ل ه يف ذلك، ولوال التقدمي مل ُيصل مثل هذا التقرير.

ه: "أان من شيخك أعلم"، فتقدمي  وكذا إذا قلَت لرجل يكثر الثناء على شيخ
"ِمن" وجمرورها هنا فيه عناية ابلـم قدَّم، وكأّنك تقول له إن شيخك الذي تعتد  
بعلمه وتكثر ذكره يف حديثك أان أعلم منه على ما ترى فيه من العلم والفضل،  

دفع لتوهم اخلطأ، فاملقدم معتىن به، وقلما يغلط اللسان    -أيضا –ويف التقدمي  

 
 . 21سبق خترجيه ص ( 1)
 .  22( سبق خترجيه ص 2)
 مادة )طنب(.  ( لسان العرب3)
 . (5حاشية احملقق رقم )  ، 6/2669متهيد القواعد ( ينظر: 4)
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لو أ ّخر، فقيل: "أان أعلم من شيخك" فقد يتوهم  ما  ملعتىن به، خبالف  يف ذكر ا 
 اد شخصا آخر لكنه غلط بذكر شيخه. السامع أن املتكلم أر 

 وتقدمي "منك" يف قوله:
َم جاهالً   ( 1) فيحسب  جهال أنه  منك أعلم   :: وإّن عناًء أْن ت فهِّ

اجلاهل، فإنّه يغرت جبهله  فيه إمعاٌن يف وصية املخاَطب ابحلذر من مناقشة  
أنه أعلم منه،   اِوره، بل ُيسب  إنه ال يكتفي بعدم فهم ما يذكره له حم  حىت 
الـم خاَطب،   الدهشة لدى  ي ساهم إبحداث  التقدمي هنا  أن  وأنت ترى كيف 
غري   أهنما  يدرك  وإنّه  إال  اجلاهل  ذلك  تفهيم  على  أقدم  ما  املخاطب  فإّن 

ملخاَطب يفهمه، واآلَخر جيهله، فإذا ابلشاعر  متساويني يف فهم ذلك األمر، فا
يوصيه أبنه إن أقدم على ذلك اإلفهام فإنه سي فاجأ أبن اجلاهل سيكون معتدا  
اِوره علًما بعد أن كان املخاَطب ي درك   بنفسه حىت إنه ليحسب أنه يفوق حم 
أبهنما غري متساويني فيه أصال، فتقدمي "منك" هنا يساهم يف دهشة املخاطب  

 مصري ذلك النقاش. من 
 ويف قوله: 

ي : :: فقلت هلا: ال جَتَزعي، وَتَصربَّ  َأْصرَب   منكَ  إنَّين فقالْت حِبَقٍّ
 ( 2) وإينّ مبا قد ق لِت يل منِك أَْبَصر   :: فقلت  هلا: وهللِا ما قلت  ابطالً 

جند أن الشاعر يوصيها ابلتصرب وعدم اجلزع، فقالت له إين منك أصرب،  
أبلغ من صرب من يوصيها ابلصرب،   لتؤكد أن صربها  فقدمت "ِمْن" وجمرورها 

 
 . 22خترجيه صبق س( 1)
 . 22( سبق خترجيه ص2)
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أجاهبا أبن كالمها الذي تكلمت به هو منها أبصر به، فمثل    -أيضا–وهو  
 هذه املبالغة مستفادة من التقدمي.

 وقوله: 
 ( 1) وت  ِمْن بـَْعِض احلَياِة أَْهَون  امل  :: يت  َأْطَحن  َأَظلُّ أَْرَعى وأَبِ 

أراد فيه الشاعر أن يؤكد ما قرره من أن املوت عنده أهون من بعض أنواع  
احلياة، فقدم احلياة لتكون عقب املوت، ولينبه أنه يعي ما يقول من أنه يرى  

ولذلك فإن الشاعر  أن املوت أهون من تلك احلياة، ومعلوم أن املقدم معتىن به،  
بتقدميه لـ "ِمْن" وجمرورها هنا يؤكد على ما ذكره، وإن كان خمالًفا لفطرة الناس  
اليت تركن إىل احلياة وتنفر من املوت، فالتقدمي هنا يبطل ما قد يقع يف الوهم  
من أن الشاعر قد أخطأ بذكر هذا األمر الذي هو غري مألوف للناس، أو قاله  

 حصل ابلتقدمي من التنبيه ما ال ُيصل ابلتأخري. سهوا، أو عن غفلة، ف
وما زال مثل هذا التقدمي مستحسًنا عند الشعراء متقدميهم ومعاصريهم،  
وقد سبق إنشاد الشواهد الكثرية مما وقع يف شعر العرب اخل ّلص، ومن أمثلة  

 ه( يف مقصورته:321ذلك يف شعر من جاء بعدهم قول ابن دريد )
َء    (2) ع قاِب لوِح اجلوِّ أعلى م نتمى :: َقْسًرا وْهَي ِمنْ فاستنزل الزَّابَّ

 ومثل هذا التقدمي قد ارتكبه ابن مالك يف الكافية واأللفية، فقال:

 
 . 22( سبق خترجيه ص1)
، وله يف حاشيتان من حواشي ابن هشام  204البيت يف شرح مقصورة ابن دريد البن خالويه  (  2)

وقد قدم من وجمرورها على "أعلى"،    . 3/456، وبال نسبة يف شرح الرضي على الكافية  2/953
 ل.وهذا البيت مما يستأنس به يف جتويز تقدمي "من" وجمرورها على أفعل التفضي 
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 ( 1) وَقْصر ها ِمْن نـَْقِصِهنَّ أْشَهر   :: ويف أٍب واتلِيَـْيِه يـَْند ر  
 ه(: 1351ومن أمثلته يف الشعر احلديث قول شوقي ) 

 ( 2) ودمٌع الي كفَكف  اي ِدَمشق   :: َدى أََرقُّ َسالٌم من َصَبا بَر 
بيان   هو  حجيتها  عدم  مع  األخرية  الثالثة  األبيات  إنشاد  من  والقصد 

 استحسان أهل النظم والشعراء هلذا األسلوب من القدم حىت زماننا. 
ووجدت  نصا لسيبويه قّدم فيه "ِمْن" وجمرورها على أفعل التفضيل، وذلك  

مهم  يف نسخة خمطوطة من كتابه خبط ابن خروف قال فيها: "واخلَْريفُّ يف كال
 .  (4)ابن هشام  -أيضا –، وهذا النص قد أثبته (3) ِمن اخلَرِيفيِّ أكثر "

صاحب لغة عالية، ومن أعلم الناس بكالم العرب،    - رمحه هللا–وسيبويه  
مما ميكن أن ي ستأنس به يف   -إن ثبت عنه–وما جيوز فيه وما ميتنع، وكالمه  

 تقوية هذا األسلوب. 
األ مثل هذا  أن  ابلبحث  ما  وقد ظهر  مل  ُي  فال  مبستكره،  ليس  سلوب 

يسوغ   مستحسن  أسلوب  إنه  بل  الضرورة،  على  التقدمي  من  الشاعر  يرتكبه 
لنحو األغراض    -أيضا–ارتكابه للشاعر ولغريه، إذ قد ُيتاج إليه غري الشاعر  

الشائع واملعروف منذ عصر   مّر ذكرها، فعدم جتويز مثل هذا األسلوب  اليت 
 

 . 73. واأللفية، املعرب واملبين 1/82شرح الكافية الشافية  (1)
 ، وقد قدم "ِمْن" وجمرورها على "أرق"، وذْكر  هذا البيت لالستئناس. 455 ( الشوقيات 2)
. وأما النص يف ُتقيق عبدالسالم  137كتاب سيبويه "خمطوطة ابملكتبة الوطنية بفرنسا"، الورقة رقم    (3)

فال تقدمي فيه، بل جاء فيه: "واخلريّف يف كالمهم أكثر    80/ 2، ويف طبعة بوالق  3/336هارون  
 من اخلريفي". 

 .2/951حاشيتان من حواشي ابن هشام  (4)
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ملتكلم، ومْنٌع ألسلوب ظهر للبحث جوازه وحسنه، االحتجاج فيه تضييق على ا
 أعلم.   -تعاىل–وهللا 
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 اخلامتة 
 خرجت هذه الدراسة ابلنتائج اآلتية:

إذا كان اجملرور بِـ "ِمن" اسم استفهام حنو: "ممن أنت أعلم؟"، و"ممن كان   -1
استفهام   اسم  أو مضافًا إىل  أعلم؟"،  أعلم؟"، و"ممن ظننَت سعدا  سعٌد 

شيخ أيهم أنت أعلم؟" وجب تقدمي "ِمْن" وجمرورها هنا على حنو: "من  
خال الفارسي،    -فيما هداين إليه البحث –أفعل التفضيل عند مجيع النحاة  

يتقدما إىل صدر الكالم على الصحيح، وأما توسطهما حنو:   وجيب أن 
"أنت ممن أعلم؟" فال جييزه البحث خالفا لألمشوين الذي أوجب ذلك،  

 ًدا ممن أعلم؟".سع ن سعٌد ممن أعلم؟"، وال "ظننَت "كا وكذلك ال جيوز:
وأما إن كان "ِمن" وجمرورها واقعني بعد حرف االستفهام فالظاهر أنه جيوز  
تقدميهما على أفعل التفضيل وأتخريمها عنه، فتقول: "أِمْن سعٍد أنت أعلم؟"  

تني  و"أأنت أعلم  من سعد؟"، إذ مل يقم عند الدراسة سبب يوجب إحدى الصور 
 ومينع األخرى. 

هذه املسألة مل يتناوهلا النحاة األوائل، إال ما أشار إليه الفارسي، وما ن سب    - 2
إىل الفراء وأصحابه، وإىل املازين كذلك، غري أنّه مل ميكن الوقوف على آراء  

النحاة يف مصنفاهتم، املسألة    تفصيلية هلؤالء  وأول من عِلمت ه اعتىن هبذه 
و ابن مالك يف مصنفاته، وقال إهنا من املسائل املغفول  وفّصل القول فيها ه

عنها، ورمبا لو التفت إليها األوائل ألنشدوا لنا من ذلك شواهد أكثر مما  
رأي   خيالف  رأاي  فيها  يذكر  من  منهم  وجدان  ورمبا  املتأخرون،  أنشده 

 املتأخرين. 
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غ  - 3 وجمرورها  "ِمْن"  تقدمي  فيها  جاء  اليت  الشواهد  بعض  البحث  ري  ذكر 
املستفهم عنه، وليست هي كل ما قيل يف ذلك، لكّن اإلطالة بذكر الشواهد  
د؛ فإّن غري الـم جّوز قد ال يقنع هبذه الشواهد وإن كثرت؛ ألنه يرى   غري جم 
أهنا ابلنسبة إىل ما جاء مؤخًرا قليل، لكن ال غرابة يف أن تكون شواهد  

صل، والتقدمي هو خروج  التقدمي أقل من شواهد التأخري؛ ألن التأخري هو األ
أقل مما يوافقه، لكنه يف هذه  أّن ما خيالف األصل  عن األصل، ومعلوم 
املسألة كثري يف مجلته، ويشهد لذلك ما ذكره أبو حيان من كثرته يف الشعر  

 كثرة يصح القياس عليها.
منَع مجهور النحاة تقدمي "ِمْن" وجمرورها غري املستفهم عنه يف االختيار،   - 4

بن هشام الذي قد ي فهم من كالمه جواز التقدمي، وأما أبو حيان فمع  إال ا
كونه قد قال يف االرتشاف إن القياس يقتضي جواز التقدمي لكثرة ما جاء  
له، وقال يف   الفارسي  املنع ملنع  إنه ينبغي  فإنه قال  الشعر،  من ذلك يف 

 التذييل إن التقدمي قبيح جدا، فبدا للبحث أن رأيه فيه اضطراب.  
أفعل    - 5 على  عنه  املستفهم  غري  وجمرورها  "ِمْن"  تقدمي  جواز  البحث  رأى 

بضرورة   خصوه  الذين  النحاة  جلمهور  خالفا  الكالم،  سعة  يف  التفضيل 
فيما   نظٌر  له  فكان  البحث،  استنظرها  للمنع  علال  النحاة  وذكر  الشعر، 

سري  ذهب إليه الفراء وأصحابه من أن "ِمن" وجمرورها يؤخران ألهنما كالتف
ملا تقدم، فذكر البحث أنه ليس كل ما كان كالتفسري ميتنع تقدميه، فاملفعول  

 به كالتفسري للفعل، وال ميتنع تقدميه.
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ورّد البحث ما ذكره املكودي من عدم جواز التقدمي بكون اجملرور كالفاعل،  
فذكر البحث أنه ال يتأتى يف اجملرور هنا أن يكون كاجلزء من أفعل، واألظهر  

 مبنزلة املفعول الذي جيوز تقدميه.أنه 
وذكر البحث جواب أيب حيان يف رد علة املنع اليت ذكرها ابن الناظم وابن  
عقيل، فقد ذكرا أن أفعل التفضيل مع "ِمن" وجمرورها كاملضاف مع املضاف  
إليه، وذكر أبو حيان أهنما ليسا مثله، فقد ف صل بينهما ومل ي فصل بني املضاف  

 واملضاف إليه.
وأما منع التقدمي لكون أفعل التفضيل اجملرد عامال غري متصرف فقد فّصل  
البحث اجلواب يف ذلك، وكان مما ذكره أنّه يفارق العوامل غري املتصرفة يف كون  

 عدم تصرفه خمصوص ببعض أحواله ال مجيعها.
تؤيده  أ  -6 االستفهام  التفضيل يف غري  أفعل  على  وجمرورها  "ِمن"  تقدمي  ن 

 نحوية، والقواعد املعتربة، فمن ذلك: األصول ال
 السماع عن العرب.  -أ

وهو  -أّن املعمول هنا جار وجمرور، فال إشكال يف تقدمه على عامله    -ب
 ؛ إذ توّسعت العرب يف اجملرورات ما مل تتوسع يف غريها.-أفعل التفضيل هنا

عليها    -ج يصدق  ال  املتصرفة  غري  العوامل  على  املعمول  تقدم  منع  أّن 
 تقدمي خرب  ني البصريكثري من  عها، واخلالف يف ذلك مشهور، فقد أجاز  مجي

وأ جيَز   املتصرفة،  العوامل غري  من  عليها وهي  تقدم معمول    - أيضا– "ليس" 
أفعل التفضيل نفسه يف حنو: "هذا بسًرا أطيب منه رطًبا"، فتقدمي "ِمن" وجمرورها 

 عليه أسهل؛ لتوسع العرب يف اجملرورات. 
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 يؤنس ابلتغيري، وقد كثر تغيري أحوال "ِمْن" وجمرورها، حبذفهما  أّن التغيري  -د
ابلتمييز أو ابلظرف أو ابجملرور أو بـالنداء  حيًنا، وفصلهما عن أفعل حيًنا آخر 

وكل ذلك يسوّغ تقدمهما  أو بـ "لو" ومتعلقها، وتقدمهما وجواًب حينا اثلثًا،  
 جوازًا.
واستشهد    - ه التصرف،  التفضيل  "أفعل"  يف  واألصل  األصل،  مراعاة 

ع، وما   البحث ببعض الكالم من النثر والشعر أ نث فيه أفعل التفضيل اجملرد ومجِ 
 إال مراعاًة لألصل.   - فيما يراه البحث– ذاك 
مشاهبة أفعل التفضيل الفعَل يف وجوه كثرية ذكرها البحث، ورأى أنه    -و

ي    - أيضا–يستحق   يف أن  الفعل  السيماشبه  عليه،  معموله  تقدم  جواز  أن     
 املعمول هنا جار وجمرور. 

ال    -7 بالغية  أغراضا  يراعي  التفضيل  أفعل  على  وجمرورها  "ِمْن"  تقدمي 
تج بشعرهم، ويف كالم   يراعيها التأخري، وقد وقع مثل هذا التقدمي يف شعر من ُي 

، ويف  -حمتمل ثبوته لهيف نص  –من جاء بعدهم، ومنهم علماء النحو كسيبويه  
بعض نظم هؤالء العلماء كابن مالك يف الكافية واأللفية، ويف أشعار مشهورة،  

 وب وقع بكثرة يف كالم العرب.وما زال مستحسنا إىل يومنا، فال مسوّغ ملنع أسل 
بباب أفعل التفضيل، مثل املوازنة    دراسة بعض ما يتصل ويوصي البحث ب

ا  ومجود  التفضيل  اسم  مجود  البحث  بني  يوصي  وكذا  املتصرفة،  غري  ألفعال 
الدراسات اليت تدور يف فلك معاين احلروف أن تستفيض يف تناول معىن "من"  

 ". أعلم من بكرٍ يف حنو: "سعٌد 
 أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.   -تعاىل–وهللا  
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*** 
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 املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي.  •
وجهوده يف اللغة مع ُتقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد، ُتقيق: حممود   ابن خالويه •
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 بريوت.
 م. 2002األعالم: خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عشرة،  •
الدين بن مالك، ُتقيق: د. سليمان   • النحو والتصريف: مجال  ابن مالك يف  ألفية 
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يوسف الشيخ : ابن هشام األنصاري، ُتقيق:  ىل ألفية ابن مالكأوضح املسالك إ •

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، حممد البقاعي
اإليضاح يف شرح املفصل: أبو عمرو بن احلاجب، ُتقيق: أ.د. إبراهيم بن حممد بن  •
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 ه. 1420الدين، جامعة أم القرى، مكة، الطبعة األوىل، 
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   ( وابقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل.5إىل   1دمشق، دار القلم )من 



 

 
213 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  اآلخرربيع  والستون    السابعالعدد    

بن كامل   • مالك، ُتقيق: حممد  بن  الدين  املقاصد: مجال  وتكميل  الفوائد  تسهيل 
 م. 1967-ه1387بركات، دار الكتاب العريب، 
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حاشيتان من حواشي ابن هشام على ألفية ابن مالك: ابن هشام األنصاري، ُتقيق:   •
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 م. 1997 - ه1418حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
وت،  ديوان أوس بن حجر: أوس بن حجر، ُتقيق: د. حممد بن يوسف جنم، دار بري  •

 م. 1980  -ه1400بريوت، 
د. نعمان حممد أمني ، ُتقيق:  ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب: جرير بن عطية •

 ، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الثالثة. طه
ديوان ذي الرمة شرح أيب نصر الباهلي رواية ثعلب: ذو الرمة، ُتقيق: عبدالقدوس  •
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األوىل،  : سيبوي(2) كتاب سيبويه • الطبعة  بوالق، مصر،  األمريية،  الكربى  املطبعة  ه، 

 ه. 1317
اللباب يف علل البناء واإلعراب: أبو البقاء العكربي، ُتقيق: د. عبداإلله النبهان،   •

 م. 1995 -ه1416دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 
 هـ.  1414لسان العرب: أبو الفضل ابن منظور، بريوت، دار صادر، الطبعة الثالثة،   •
احملرب: أبو جعفر حممد بن حبيب البغدادي، ُتقيق: إيلزة ليخنت شتيرت، دار اآلفاق،   •

 بريوت.
املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: جالل الدين السيوطي، ُتقيق: حممد بن أمحد بن جاد   •

 املوىل بك وآخران، دار الرتاث، القاهرة، الطبعة الثالثة. 
رسي، ُتقيق: صالح الدين بن عبدهللا السنكاوي،  املسائل البغدادايت: أبو علي الفا •

 مطبعة العاين، بغداد.
 

 العاملية. وجدهتا م صّورة يف الشبكة ( 1)
الطبعة املعتمدة يف البحث هي الطبعة اليت بتحقيق عبدالسالم هارون، ومل يرجع البحث إىل طبعة  (  2)

 . 3احلاشية رقم  037"بوالق" إال يف توثيق عبارة "واخلريف يف كالمهم أكثر من اخلريفي" يف ص
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املسائل احللبيات: أبو علي الفارسي، ُتقيق: د. حسن هنداوي، دمشق، دار القلم،   •
 م. 1987 -ه1407بريوت، دار املنارة، الطبعة األوىل، 

وي، القاهرة،  : الفيومي، ُتقيق: عبدالعظيم الشنااملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري •
 دار املعارف. 

مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام األنصاري، ُتقيق: د. عبداللطيف بن   •
 م. 2000 -ه1421حممد اخلطيب، الطبعة األوىل، الكويت، 

املفصل يف صنعة اإلعراب: أبو القاسم الزخمشري، ُتقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة   •
 . م1993اهلالل، بريوت، الطبعة األوىل،  

اخلالصة • شرح  يف  الشافية  د.  الكافية  (1)املقاصد  ُتقيق:  الشاطيب،  إسحاق  أبو   :
العثيمني وآخرون، مكة املكرمة،   العلمية وإحياء الرتاث  عبدالرمحن  البحوث  معهد 

 م.2007 - ه1428، الطبعة األوىل،  اإلسالمي جبامعة أم القرى 
املشهور بـ »شرح الشواهد الكربى«:  املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية  •

بدر الدين العيين، ُتقيق: أ.د. علي حممد فاخر وآخران، القاهرة، دار السالم، الطبعة  
 م. 2010 - هـ1431األوىل، 

الكتب،   • عامل  عضيمة،  عبداخلالق  بن  حممد  ُتقيق:  املربد،  العباس  أبو  املقتضب: 
 بريوت.

: د. حممد بن عبدالقادر بن أمحد، دار  النوادر يف اللغة: أبو زيد األنصاري، ُتقيق •
 م. 1981 -ه1401الشروق، الطبعة األوىل، 

 
 *** 

 
نبه بعض أساتذتنا إىل أّن الصواب هو: خالصة الكافية؛ ألن األلفية هي خالصٌة لنظم الكافية،  (  1)

 لكين أثبتُّ ما أ ثِبت يف الكتاب املطبوع.
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AlmSAdr wAlmrAjς 

• AlqrĀn Alkrym. 

• Abn xAlwyh wjhwdh fy Allγħ mς tHqyq ktAbh ŝrH mqSwrħ Abn 

dryd  ،tHqyq: mHmwd bn jAsm bn mHmd  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h- 

1986m. 

• ArtŝAf AlDrb mn lsAn Alςrb: Âbw HyAn  ،tHqyq: rjb bn ςθmAn bn 

mHmd ،AlqAhrħ  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418  h 1998  - ـ   m. 

• ÂsrAr Alςrbyħ: Âbw AlbrkAt AlÂnbAry  ،tHqyq: d. brkAt bn ywsf 

hbwd  ،dAr AlÂrqm bn Âby AlÂrqm  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1420 h- 

1999m. 

• AlÂSwl fy AlnHw: Âbw bkr bn AlsrAj  ،tHqyq: ςbdAlHsyn Alftly  ،

mŵssħ AlrsAlħ ،byrwt. 

• AlÂςlAm: xyr Aldyn Alzrkly  ،dAr Alςlm llmlAyyn  ،AlTbςħ AlxAmsħ 

ςŝrħ  ،2002 m. 

• Âlfyħ Abn mAlk fy AlnHw wAltSryf: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: 

d. slymAn Alςywny ،AlryAD ،mktbħ dAr AlmnhAj. 

• AlAntSAr lsybwyh ςlŶ Almbrd: Âbw AlςbAs bn wlAd  ،tHqyq: d. zhyr 

bn ςbdAlmHsn bn slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h- 

1996m. 

• ÂwDH AlmsAlk ǍlŶ Âlfyħ Abn mAlk: Abn hŝAm AlÂnSAry  ،

tHqyq: ywsf Alŝyx mHmd AlbqAςy  ،dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς. 

• AlǍyDAH fy ŝrH AlmfSl: Âbw ςmrw bn AlHAjb  ،tHqyq: Â.d. 

ǍbrAhym bn mHmd bn ςbdAllh  ،dAr sςd Aldyn  ،dmŝq  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1425 h- 2005m. 
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• AlǍyDAH: Âbw ςly AlfArsy  ،tHqyq: d. kAĎm AlmrjAn  ،ςAlm 

Alktb ،byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1416 h-1996m. 

• Albdyς fy ςlm Alςrbyħ: Âbw AlsςAdAt bn AlÂθyr  ،tHqyq: d. ftHy bn 

ÂHmd bn ςly Aldyn  ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،mkħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،

1420h. 

• Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH ktAb Altshyl: Âbw HyAn  ،tHqyq: d. Hsn 

hndAwy ،dmŝq ،dAr Alqlm (mn 1 ǍlŶ 5) wbAqy AlÂjzA': dAr knwz 

ǍŝbylyA ،AlTbςħ AlÂwlŶ.  

• tshyl AlfwAŶd wtkmyl AlmqASd: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: 

mHmd bn kAml brkAt ،dAr AlktAb Alςrby  ،1387 h-1967m. 

• AltSryH bmDmwn AltwDyH fy AlnHw: xAld AlÂzhry  ،tHqyq: 

mHmd bn bAsl ςywn Alswd  ،byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1421 h 2001- ـ  m. 

• tmhyd AlqwAςd bŝrH tshyl AlfwAŶd: nAĎr Aljyŝ  ،tHqyq: Â.d. ςly 

mHmd fAxr wĀxrwn  ،AlqAhrħ  ،dAr AlslAm llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς wAltrjmħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1428 h. 

• HAŝyħ AlSbAn ςlŶ ŝrH AlÂŝmwny lÂlfyħ Abn mAlk: AlSbAn  ،

tHqyq: Th ςbdAlrŵwf sςd  ،Almktbħ Altwqyfyħ. 

• HAŝytAn mn HwAŝy Abn hŝAm ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: Abn hŝAm 

AlÂnSAry  ،tHqyq: jAbr bn ςbdAllh Alsry  ّ ς  ،AljAmςħ AlǍslAmyħ  ،

Almdynħ Almnwrħ  ،1439 h. 

• xzAnħ AlÂdb wlb lbAb lsAn Alςrb: ςbdAlqAdr AlbγdAdy  ،tHqyq: 

ςbdAlslAm bn mHmd hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ 

AlrAbςħ  ،1418 h- 1997m. 

• dywAn Âws bn Hjr: Âws bn Hjr  ،tHqyq: d. mHmd bn ywsf njm  ،dAr 

byrwt ،byrwt  ،1400 h- 1980m. 
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• dywAn jryr bŝrH mHmd bn Hbyb: jryr bn ςTyħ  ،tHqyq: d. nςmAn 

mHmd Âmyn Th ،AlqAhrħ ،dAr AlmςArf ،AlTbςħ AlθAlθħ. 

• dywAn ðy Alrmħ ŝrH Âby nSr AlbAhly rwAyħ θςlb: ðw Alrmħ  ،

tHqyq: ςbdAlqdws Âbw SAlH  ،jdħ  ،mŵssħ AlǍymAn  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1402 h- 1982m.  

• syr ÂςlAm AlnblA': ŝms Aldyn Alðhby  ،tHqyq: ŝςyb AlÂrnAŵwT 

wĀxrwn ،mŵssħ AlrsAlħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1405 h-1985m. 

• ŝrH Abn AlnAĎm ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: bdr Aldyn bn AlnAĎm ،

tHqyq: mHmd bAsl ςywn Alswd  ،byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1420 h- 2000m. 

• ŝrH Abn ςqyl ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: bhA' Aldyn bn ςqyl  ،tHqyq: mHmd 

mHyy Aldyn ςbd AlHmyd ،AlqAhrħ ،dAr AlTlAŶς  ،2009 m. 

• ŝrH AlÂŝmwny ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk: Âbw AlHsn AlÂŝmwny  ،tHqyq: 

mHmd bn mHyy Aldyn bn ςbdAlHmyd  ،byrwt  ،dAr AlktAb Alςrby  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1375 h- 1955m. 

• ŝrH AlrDy ςlŶ AlkAfyħ: AlrDy AlÂstrAbAðy  ،tHqyq: ywsf bn Hsn 

bn ςmr  ،jAmςħ qAn ywns  ،bnγAzy ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1996 m. 

• ŝrH Âlfyħ Abn mAlk AlmsmŶ "tHryr AlxSASħ fy tysyr AlxlASħ": 

Âbw HfS bn Alwrdy  ،tHqyq: d. ςbdAllh bn ςly AlŝlAl  ،mktb Alrŝd  ،

AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1429 h- 2008m. 

• ŝrH AlkAfyħ AlŝAfyħ: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: ςbdAlmnςm 

hrydy  ،mkħ Almkrmħ  ،mrkz AlbHθ Alςlmy wǍHyA' AltrAθ 

AlǍslAmy bklyħ Alŝryςħ bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،

1402h 1982 - ـ m. 

• ŝrH AlmfSl llzmxŝry: Âbw AlbqA' bn yςyŝ  ،tHqyq: d.Ǎmyl bn bdyς 

yςqwb ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1422 h- 2001m. 
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• ŝrH Almqdmħ AlkAfyħ fy ςlm AlǍςrAb: Âbw ςmrw bn AlHAjb  ،

tHqyq: jmAl bn ςbdAlςATy bn mxymr bn ÂHmd  ،mktbħ nzAr bn 

mSTfŶ AlbAz ،mkħ ،AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1418 h- 1997m. 

• ŝrH Almkwdy ςlŶ AlÂlfyħ fy ςlmy AlnHw wAlSrf: Almkwdy  ،tHqyq: 

Aldktwr ςbd AlHmyd hndAwy  ،byrwt  ،Almktbħ AlςSryħ   ،1425 h   - ـ

2005m. 

• ŝrH AlwAfyħ nĎm AlkAfyħ: Âbw ςmrw bn AlHAjb  ،tHqyq: d. mwsŶ 

Alςlyly  ،mTbςħ AlĀdAb  ،Alnjf  ،1400 h- 1980m. 

• ŝrH tshyl AlfwAŶd: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: d. ςbd AlrHmn 

Alsyd ،d. mHmd bdwy Almxtwn ،dAr hjr ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1410 h   - ـ 

1990m. 

• ŝrH ŝðwr Alðhb fy mςrfħ klAm Alςrb: Abn hŝAm AlÂnSAry  ،tHqyq: 

ςbdAlγny Aldqr ،Alŝrkħ AlmtHdħ lltwzyς ،swryA. 

• ŝrH ςmdħ AlHAfĎ wςdħ AllAfĎ: jmAl Aldyn bn mAlk  ،tHqyq: ςdnAn 

bn ςbdAlrHmn Aldwry ،mTbςħ AlςAny ،bγdAd. 

• ŝrH ktAb sybwyh: Âbw sςyd AlsyrAfy  ،tHqyq: ÂHmd bn Hsn mhdly  ،

ςly bn syd ςly ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،2008 m. 

• AlŝwqyAt: ÂHmd ŝwqy  ،AlqAhrħ  ،mŵssħ hndAwy lltςlym 

wAlθqAfħ. 

• DrAŶr Alŝςr: Âbw AlHsn bn ςSfwr  ،tHqyq: Alsyd bn ǍbrAhym 

mHmd ،dAr AlÂndls ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1980 m. 

• Alςqd Alfryd: Âbw ςmr bn ςbd rbh AlÂndlsy  ،dAr Alktb Alςlmyħ ،

byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1404 h. 

• AlktAb "ktAb sybwyh": sybwyh  ،tHqyq: ςbdAlslAm bn mHmd 

hArwn ،mktb AlxAnjy ،AlqAhrħ ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1408 h- 1988m. 
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• ktAb sybwyh "mxTwTħ"( ): sybwyh  ،xT Ândlsy bxT Abn xrwf  ،ςdd 

AlÂwrAq: 343  ،tAryx Alnsx: 562h ،Almktbħ AlwTnyħ ،frnsA. 

• ktAb sybwyh( ): sybwyh  ،AlmTbςħ AlkbrŶ AlÂmyryħ  ،bwlAq  ،mSr  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1317 h. 

• AllbAb fy ςll AlbnA' wAlǍςrAb: Âbw AlbqA' Alςkbry  ،tHqyq: d. 

ςbdAlǍlh AlnbhAn  ،dAr Alfkr  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h- 

1995m. 

• lsAn Alςrb: Âbw AlfDl Abn mnĎwr  ،byrwt  ،dAr SAdr  ،AlTbςħ 

AlθAlθħ  ،1414 hـ.  

• AlmHbr: Âbw jςfr mHmd bn Hbyb AlbγdAdy  ،tHqyq: Ǎylzħ lyxtn 

ŝtytr ،dAr AlĀfAq ،byrwt. 

• Almzhr fy ςlwm Allγħ wÂnwAςhA: jlAl Aldyn AlsywTy  ،tHqyq: 

mHmd bn ÂHmd bn jAd AlmwlŶ bk wĀxrAn  ،dAr AltrAθ  ،AlqAhrħ  ،

AlTbςħ AlθAlθħ. 

• AlmsAŶl AlbγdAdyAt: Âbw ςly AlfArsy  ،tHqyq: SlAH Aldyn bn 

ςbdAllh AlsnkAwy ،mTbςħ AlςAny ،bγdAd. 

• AlmsAŶl AlHlbyAt: Âbw ςly AlfArsy  ،tHqyq: d. Hsn hndAwy  ،

dmŝq  ،dAr Alqlm  ،byrwt  ،dAr AlmnArħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h- 

1987m. 

• AlmSbAH Almnyr fy γryb AlŝrH Alkbyr: Alfywmy  ،tHqyq: 

ςbdAlςĎym AlŝnAwy ،AlqAhrħ ،dAr AlmςArf. 

• mγny Allbyb ςn ktb AlÂςAryb: Abn hŝAm AlÂnSAry  ،tHqyq: d. 

ςbdAllTyf bn mHmd AlxTyb  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،Alkwyt   ،1421 h- 

2000m. 

• AlmfSl fy Snςħ AlǍςrAb: Âbw AlqAsm Alzmxŝry  ،tHqyq: d. ςly bw 

mlHm ،mktbħ AlhlAl ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1993 m. 
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• AlmqASd AlŝAfyħ fy ŝrH AlxlASħ( ) AlkAfyħ: Âbw ǍsHAq 

AlŝATby  ،tHqyq: d. ςbdAlrHmn Alςθymyn wĀxrwn  ،mkħ Almkrmħ  ،

mςhd AlbHwθ Alςlmyħ wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy bjAmςħ Âm 

AlqrŶ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1428 h- 2007m. 

• AlmqASd AlnHwyħ fy ŝrH ŝwAhd ŝrwH AlÂlfyħ Almŝhwr bـ «ŝrH 

AlŝwAhd AlkbrŶ»: bdr Aldyn Alςyny  ،tHqyq: Â.d. ςly mHmd fAxr 

wĀxrAn ،AlqAhrħ ،dAr AlslAm ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1431 h 2010 - ـ m. 

• AlmqtDb: Âbw AlςbAs Almbrd  ،tHqyq: mHmd bn ςbdAlxAlq 

ςDymħ ،ςAlm Alktb ،byrwt. 

• AlnwAdr fy Allγħ: Âbw zyd AlÂnSAry  ،tHqyq: d. mHmd bn 

ςbdAlqAdr bn ÂHmd ،dAr Alŝrwq ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1401 h- 1981m. 

 

*** 
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 دراسة وصفية تحليلية 

 د. عبد الرحمن بن زايد بن محمد الشعشاعي 

 اآلداب  كلية – اللغة العربية قسم 
  بيشةجامعة 

   هـ  1443/ 5/ 10تاريخ قبول البحث:  هـ   1443/  4/  18تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

ودالليا،   لغواي،  ودراستها؛  بيشة،  يف  ابلنخيل  املتعلقة  األلفاظ  جبمع  يعىن  البحث  هذا 
منتهجا املنهج الوصفي والتحليلي،  البحث حيفظ بعض ألفاظ اللغة، ويرصد تطورها، ويربطها  

واأل  واألجزاء،  األنواع،  إىل؛  وقسَّمتها  األلفاظ،  فيه  ذكرُت  األول  والفصل  وصاف،  أبصوهلا، 
املتعلقة ابلنخيل، ضبطُتها حْسب نطقها،   والتوابع واألدوات، واألمراض والعيوب، واألعمال 
َقُدم، لفظا أو معىن أو كليهما، مث   ووصفُتها، وأّصلُت معانيها مث أحصيت منها ما َجّد وما 

اللغوية واللهجية، وصفا، وحتليال، وأتصيال؛ كالب الظواهر  فيه بعض  دء  الفصل اآلخر ذكرت 
الفرعية، واإلتباع يف احلركات،  وخامتة اشتملت   ابلساكن، ونقل احلركة، واإلبدال، واحلروف 
على نتائج منها؛ اشرتاكها مع هلجة جند، وتدرج بعض الظواهر حنو االنداثر، وغياهبا عن اجليل  
  احلاضر، وظهرت كتب الفقه ولغة الفقهاء مستوعبة ألفاظ النخيل أوىف من كتب اللغة، وظهر 
سري اللغة حنو السهولة والتيسري، واإلمالة العكسية، وظهرت أصالة معظم ألفاظ النخيل،  يف  

 بيشة، مث قائمة املراجع، وهللا أعلم. 
 

 . األلفاظ، النخيل، بيشة، الداللة، اللغوية الكلمات املفتاحية: 
 
 



 

 

Words of palm in the province of Bisha 
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Abstract:  

This paper aims at collecting and studying the vocabulary related to palm 

trees in Bisha. The vocabulary will be studies linguistically, semantically, and 

socially, using the descriptive-analytical approach. The paper preserves some 

vocabulary, monitors its development, and links it to its origins. In Ch. 1, the 

vocabularies were listed and divided into six sections: types, parts, descriptions, 

dependents and tools, diseases and defects, and work functions related to palm 

trees. The pronunciation has been described accurately, and the meaning has been 

traced.  They were distinguished as new and old vocabulary either in form or 

meaning. The next chapter describes the linguistic, dialectal, phonetic, 

morphological, and grammatical phenomena such as starting with the consonant, 

vowelization transfer, substitution, sub-characters, and vowelization 

subordination. The conclusion presented the results: the vocabularies are related 

to the Najd dialect; gradual extinction of some dialectic phenomena; absence in 

the present generation; the accuracy of jurisprudence books; language prefers ease 

and facilitation in transmission; and the emergence of a new type of inclination. 

The paper concludes that there is an originality in most of the palm trees' 

vocabulary and their dialectical uses in Bisha.   

  

key words: Vocabulary, Palm Trees, Bisha, Semantic, Linguistic. 
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 : مقدمة
اللغة  فإن مجع ألفاظ  ،  وبعد  ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

وشواردها، وحتليلها وبيان خصائصها الصوتية، واستعماالهتا اللهجية، ودالالهتا  
االجتماعية، يعد من صميم علم اللغة، ويضيف يف عامل البحث العلمي حلقة  
مهمة يف رصد اترخيها وتطورها، ويسهم يف حفظ مجلة من ألفاظها وأتصليها  

من ويتضح  نطقها،  صورة  حسب  وضبطها  املعاجم  تلك    من  مثل  خالل 
البحوث سعة العربية وثراؤها، وتعقد الصلة اليت كادت أن تنقطع بني ماضي  
اللغة وحاضرها، وتربط بني فصحاها وهلجاهتا، ومن هنا كان هذا البحث الذي  
أفواه   من  الباحث  ما مجعه  بيشة من خالل  النخيل يف حمافظة  ألفاظ  يرصد 

ألفاظها ودقا النخيل وتنوع  ئق متعلقاهتا؛ فقد مجع طائفة من  أهلها؛ وألمهية 
علماء اللغة املتقدمني ذلك يف مؤلفات مستقلة ويف أبواب ضمن غريها، منها  

واملفقود  واملطبوع  والدراسة     (1) املخطوط  للبحث  صاحل  قدر  منها  فاجتمع 
واملقارنة والتأصيل يف زمن كادت تلك األلفاظ واملعاين تندرس وتذهب بذهاب  

أهم ما دفعين هلذه الدراسة، ومن األسباب أيضا حماولة  أهلها، ولعل هذا من  
رصد جمموعة من الظواهر اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية املعاصرة مما يعد  

 
النخلة )وقد طبع أخرى بعنوان كتاب النخل(،    مقدمة كتابعطا يف    رعبد القاد( مجعها فأوعى  1)

فذكر منها مثانية مفقودة، وأربعة وعشرين  .  هـ(255أليب حامت سهل بن حممد السجستاين )ت  
كتااب معظمها حديثة وغري لغوية، كما ذكر مجلة من كتب اللغة اليت تضمنت فصال أو اباب يتعلق  

التامري.  ابلنخلة النون  معجما للنخلة من كتب املعاجم مركزا على    وقد مجع د. إحسان بن ذا 
 لسان العرب واتج العروس مث بقية املعاجم. 
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حلقة يف علم اللغة التارخيي، ومن األسباب بيان الدالالت االجتماعية لأللفاظ  
تطور وما  منها  ما جد  وإيضاح  اللغة،  من كتب  ومن  املدروسة، وأتصيلها   ،

ومرونتها   اللغة  هذه  حيوية  وتتأكد  أبصلها،  اللهجات  ارتباط  نتبني  خالله 
املختصة   املتعلقة ابلنخيل  البحوث  البحث كغريه من  واتساعها وقوهتا، وهذا 
ببلدان بعينها غري أنه حبث لغوي صرف ويُفَتح من خالله آفاٌق للبحث يف  

يفيد هذا البحث وحنوه  ألفاظ النخيل يف بلدان أخرى من بالد النخيل، كما  
يف الدراسات الزراعية، والفنية، واالقتصادية وغريها، ومل أجد فيما اطلعت عليه 
من حبث يف ألفاظ النخيل يف بيشة لغواي أو كتب فيه؛ فاستعنت ابهلل حيدوين  

 حبُّ اللغة، وحبُّ الشجرة املباركة، وحبُّ البلد الذي لن أوفيه حقه.
هج الوصف والتحليل واملقارنة، بدأت فيه  وقد سار هذا البحث على من

النخيل،   جبمع األلفاظ وإحصائها، مث تصنيفها على ستة أقسام؛ وهي أنواع 
هبا،   املتعلقة  األعمال  مث  وأمراضها،  وعيوهبا  وتوابعها،  وأوصافها،  وأجزاؤها، 
أو   يتقارب زماان،  األلفاظ مما  تلك  نظريه من  إىل  النظري  واجتهدت يف مجع 

 صفة، أو تعلقا.مكاان، أو 
ويف ذلك كله ضبطت ابلشكل حسب النطق احمللي؛ من اإلْتباع، والنقل،  
حسب   املختارة  الصرفية  الصيغة  وبينت  اللهجية،  الظواهر  من  ذلك  وحنو 
االستعمال؛ فقد يستعملون فيه املفرد وال جيمعون، وقد يستعملون فيه اجلمع  

فإن كا وهكذا  اجلنس،  اسم  ويستعملون  يفردون،  الكلمة  وال  تصريفات  نت 
 مستعملة قدْمُت األكثر وأشرت إىل األخرى.

هبذه   واملهتمني  السن  وأفواه كبار  أقالم  من  األلفاظ،  هذه  مجْعُت  وقد 
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بنموذج موحد   متوسال  بيشة،  قرى حمافظة  معظم  اجلنسني، من  الشجرة من 
،  (1) يهدف إىل مجع األلفاظ وضبطها، وتفسريها، ووصفها وذكر طريقة نطقها

نظرت فيها وفحصتها وأضفت إليها مما عايشته كصاحب خنل عاش حتت    مث
وجالس   واستصالحه،  زراعته  يف  واشتغل  أحواله،  مجيع  يف  وعايشه  ظله، 
أصحاب النخيل من كبار السن، واستمع وسجَّل وحفظ مجلة ذلك ووعاه،  

بيشة   ابلنخيل يف  يتعلق  ما  اجلملة-فاستوعب كل  مائة ومخس     - يف  وهي 
ظة، يف حبث ينبض ابحلياة ويلمس ابحلواس، وهو قابل للزايدة مبا  وسبعون لف

 يتوفر من ألفاظ مل يدركها اجلهد البشري الناقص. 
وقد بينت دالالت األلفاظ، وأصَّلتها من كتب اللغة املتخصصة يف النخل،  
ولغة   واحلديثة،  القدمية  اللغوية  املعاجم  من  تيسر  وما  املوضوعات،  ومعاجم 

  القرآن واحلديث، وأشرت إىل ما مل أجده.الفقهاء، وغرييب
مث تال ذلك مبحث يف دراسة مجلة من الظواهر اللغوية، وصفا، وحتليال،  

 وأتصيال، وتعليال ما أمكن.
وكان من أشد ما قابلين صعوبًة يف هذا البحث وقويف حائرا بني ما تتطلبه  

ا يتطلبه  هذه البحوث من االختصار وصغر احلجم؛ ليأخذ حظه من النشر، وم
البحث من تبحٍُّر، وتفصيٍل، وتوضيٍح؛ حىت اضطررت حلذف كثري مما اجتهدت  
النخيل،   أعالم  ومبحث  والرسوم،  الفوتوغرافية  ابلصور  دراسته؛ كالتوثيق  يف 
ومبحث أمساء األجناس، وكثري من النقول املهمة، واحلواشي، والتفصيالت يف  

 
 النموذج ملحق آبخر البحث.  (1)
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واأل األشعار  من  ومجلة كبرية  املعاين،  املتعلقة  بيان  واألمثال  واألهازيج  راجيز 
 ابلنخيل، وحنو ذلك، ومعظمها أوصيت هبا الباحثني. 

ويف ختام البحث توصلت إىل مجلة من النتائج والتوصيات اليت أزعم أهنا  
قيمة علمية يفيد منها املتخصصون وغريهم    -إبذن هللا-أضافت، وستضيف  

ومنه أستمد العون    ، أسأل التوفيق يف الثراء املعريف وإثراء املكتبة اللغوية، وهللا
 والتسديد.

 

***  
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 : متهيد
  يف النخل وفضله: -

مَجَْعاً   والنَّخيِل كأمرٍي،   ، مَجِْعيٍّ ِجنٍس  اسُم  وهو  التَّمِر،  شَجُر  هو  النَّْخل: 
خَنْالٍت،   على  ساملا  وجيمع  وَعبيٍد،  لَنْخٍل، َكَعْبٍد  مجٌع  أنّه  واملعروُف  لَنْخَلٍة، 
وكال   يُذكِّرونَه،  جَنٍد  وأهُل  يـَُؤنِّثونَه،  احلجاِز  فأهُل  ويُذكَُّر،  يـَُؤنَُّث  وخَنَالت، 

قوله  ورد  الوجهني   يف  مؤنثا  فورد  القرآن،   حب جب هئ مئ ُّ   :تعاىليف 

  َّمخ جخ  مح جح مج حج ُّ :  تعاىلمذكرا يف قوله    دوور   ،(10)سورة ق :   َّخب

   الشَّاِعر: يف قولو ، (20)القمر 
 (1) َكَنْخٍل مَن األْعراِض َغرْيِ ُمنَـبَّقِ         ........... ........

وقد اهتمت العرب ابلنخل اهتماما مل توله لغريه من الشجر، وفضلت مثرته  
فضلها  سيد املرسلني  على مجيع الثمار، وأثىن هللا عليها يف كتابه الكرمي، وذكر  

شجرهَتا ومثرهَتا يف أميا حديث، ومنه ما ورد يف صحيح مسلم أبن "البيت الذي  
انفردت هبا اجلزيرة ومنها خرجت  فهي شجرة عربية    (2) ال متر فيه فأهله جياع"

 . (3) إىل البلدان 

 
 (. 723/ 15(، والتاج )652/ 11(، واللسان )194/ 5( احملكم )1)
 (.5337، و5336)احلديث رقم  ، ابب يف التمر  ،(كتاب األشربة يف صحيح مسلم 2)
(. وذكر صاحب اللسان  6525/  10مشس العلوم )  .أكثَر ما يكون يف بالد العربألن النخَل  (3)

لو رأى يف منامه خنال فتأويله:    : قواعد أتويل الرؤى وكناايهتا  ابلعرب منلطيفة تتعلق ابرتباط النخل  
 (. 3945/ 5)رجال من العرب ذوي أحساب(، ولو رأى جوزا فتأويله )رجال من العجم( )
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وقد اختلف يف الرب والتمر اثنان عند حممد بن سليمان فقال: طاملا اختلف  
بينهما الرّب: خربين    ، يف ذلك األمم. وقال البن داحة: اقض  فقال لصاحب 

قال:   الغرق؟  على  أبقى  فأيهما  قال:  التمر.  قال:  اجلدب؟  أوجد يف  أيهما 
قال: أيهما أمنع من النار؟    .ال: فأيهما احلرق أسرع إليه؟ قال السنبلق  ،النخل

قال: النخل. قال: أي األرضني أعز؟ قال: أرض النخل. فقال سلمان: قد  
 قضيت وفضلت التمر وأجدت". 

لت أعرابياً فقلت: ما أموالكم؟ قال: النخل. فقلت:  أوقال ابن دريد: س
وجذعها غماء وليفها رشاء،    ،ين أنتم من غريه؟ قال: النخل سعفها صالءأ

  ، ورطبها غذاء. وقال جعفر بن حممد: نعمت العمة لكم النخلة  ،وفروها إانء
وتلقيحها كتلقيحه. وقيل: خري أموال الناس أشبهها    ،وعمرها كعمر اإلنسان

 . (1) هبم
 : حمافظة بيشة() الدراسة بذة عن بيئة ن -

العربية    (بيشة)تقع   اململكة  ملنطقة عسري، يف  الشرقي  الشمايل  اجلزء  يف 
  ( أهبا واخلميس)مشاال و  (رنية)،حتدها حمافظة  2كم 7000السعودية، مساحتها  

غراب، وتقع على طريق التجارة    (سبت العالية)شرقا و  (تثليث)جنواب وحمافظة  
القدمية)درب البخور(، وطريق احلجاج من جهات اليمن وحضرموت، وجبال  

فهي بذلك ذات موقع    ،السروات، ويتوسط موقعها بني عسري وجند واحلجاز
َلة، واأَلْزد، وبنو   يـْ مهم دينيا، وجتاراي، وسياسيا، سكنها قدميا قبائل )َخثْـَعم، وجبَِ

 
 ، وما بعدها( 614/ 2رات األدابء )( بتصرف من حماض1)
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ويف العصر احلاضر    ،ر، وَدْوس، وَهَوازِن، وقـَُريش، وبنو ِهالل( َسُلول، وبنو عامِ 
تسكنها قبائل )َأْكُلب وُمَعاِوية، وبنو َسُلول، والـْمَحَلف، والَفزَع، وبـَْلحارث،  
وبعض بين هاِجر، ومن قبائل شهران: الّرِْمَثنْي، وبنو ُمنَـبِّه، وبنو واِهب(، ونظرا  

وطيب  وماء  وزراعة  خنل  بالد  فقد    لكوهنا  أرض،  واستواء  واتساع  أجواء، 
قبائل   من  وأفراد  بطون  أهلها  من غري  وقحطان، )استوطنها  وبلقرن،  غامد، 

األحياء  (وغريهم من  جمموعة  يضم  رئيسي  مركز  من  احملافظة  وتتكون   ،
من   أكثر  إىل  إضافة  احلديثة  على ضفاف    240واملخططات  معظمها  قرية 

وِهرْ  تـَرْج،  ووادي  الكبري،  بيشة  بني  وادي  تضاريسها  وتتنوع  وتـََبالة.  جاب، 
شبه   صحراوي  مناخ  ذات  وبيشة  واجلبال.  والصحاري،  والسهول،  الوداين، 

إىل   صيفا  احلرارة  درجة  تصل  صيفا  احلرارة  شديد  هنارا،   40جاف،  درجة 
، وتعد  (1) درجات مئوية، وتعتدل هنارا  8وتعتدل ليال، وتنخفض يف الشتاء إىل  

سلة الغذائية ملعظم مرتفعات املنطقة اجلنوبية واحِلَجاز وحمطة للتزود للحجاج  ال
تزودوا من بيشة    :فقال  ، الحقال واملسافرين واجليوش حىت أوصى هبا السابق  

 .(2) فـ)ما ورا بيشة عيشة(
  

 
 (.  11،12( بيشة حملمد بن جرمان العواجي )ص 1)
(،  127،  122  -118طن كثرية منها )ص:  ( بيشة ذكرها اهلمداين يف صفة جزيرة العرب يف موا2)

( استعجم  ما  )ص:  294/  1ومعجم  خرداذبة  البن  واملمالك  واملسالك   ،)148  ،188   ،)  ،
(،  146/  1(، ونزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق )120األقطار )ص:  والروض املعطار يف خرب  

 (. 529/ 1ومعجم البلدان )
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 ارتباط بيشة ابلتمر  -
مركز لزراعة  تعد حمافظة بيشة بلد النخيل األول يف املنطقة اجلنوبية، وهي  

النخيل منذ العصور القدمية يف شبه اجلزيرة العربية، ففي عهد النبوة قدم جرير  
بن عبد هللا البجلّى على الّنيّب صلى هللا عليه وسلم فقال: أين منزلك؟ قال:  

وضاَلة  خَنْلة  بني  بيشة،  األموي  (1) أبكناف  اخلليفة  أمر  األموي  العصر  ويف   ،
، وما  (2) شرة آالف خنلة عند بئر، يقال هلا َمْطُلوب هشام بن عبدامللك بزراعة ع 

يزال النخل حمل اهتمام أهلها إىل اليوم؛ يف قراهم ومنازهلم، وكان يصّدر التمر  
منها إىل بلدان اجلزيرة عامة وإىل مناطق اجلنوب واحلجاز خاصة، وبه عرفت  

جنرا أهل  وكان  التمر(،  )بيشة  عبارة  وترد  إال  تذكر  تكاد  فال  وجند  بيشة،  ن 
والسراة وهتامة يتوافدون إليها يف املوسم من كل عام جبماهلم ومحريهم للتزود من  
من   معظمها  شجرة  مليون  بيشة  يف  النخيل  عدد  يقارب  حيث  التمر، 

 ( 3) الصفري.
***  

 
 (. 568/ 2(. واتريخ املدينة البن شبة )145(  املعامل األثرية يف السنة و السرية )ص: 1)
 (. 158/ 5( ذكر اخلرب وفصله ايقوت احلموي يف معجم البلدان )2)
(، وكتاب: بيشة للعواجي  53السابقة، ومعجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية )ص:  ( ينظر املراجع  3)

 (. 200)ص 
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 :ضبط الكلمات وبنيتها ودالالهتا االجتماعية  -الفصل األول
 وفيه ستة مباحث:

 :  لفظة وهي عشرون ،  (1) عاألول: األنوا املبحث 
اللون األصفر؛ فهو لون زهوها،  ْفري: على وزن )ِفْعِلي( منسواب إىل  الصِّ

ِفري( املعروف بدون تشديد ايء    (2) وقد يكون منسواب إىل موسم الصفري)الصِّ
مفردها  (3) النسب، واملثىن    :جنس  ت(،  )ِصْفرايَّ واجلمع:  )ِصْفرِيَّة(، 

الكسرة(4))ِصْفرِيَـَّتنْي( الياء رفعا ونصبا وجرا  ،، ايؤه ممالة حنو  املثىن  ،  (5) ويلزم 
وهو أكثر األنواع، وبه عرفت بيشة، ويؤكل رطبا ومترا، والتمر أكثر؛ فهو من  

 .(6) أكثر وأجود التمور قبوال للتخزين واحلفظ 

 
هذه األنواع منها ما خيتص ببيشة وما جاورها، مثل: الشكل، ومحرا عميق، واللحق، ومنها ما    (1)

ن األنواع،  تشرتك فيه مع غريها مثل: السري، واخللع، واجلسب، ويف اآلونة األخرية اجتلبت كثري م
 فآثرت االقتصار على ما ُجِلب من قبل مخسني عاما، وهي قليلة؛ مراعاة خلصوصية كل بلد. 

عن شجرة    (2) حديثه  يف  سيده  ابن  ْفرِيَّةذكر  يسمى  تسمى)الصِّ الذي  الزمان  إىل  منسوبة  أبهنا   :)
(،  131/  3الصفري وهو ما بني القيظ والشتاء وفيه يرتبل الشجر ويستخلف، ينظر املخصص )

 (. 335/  12ينظر التاج )  . ، وحدد الزبيدي وقت الصََّفرِّي أبنه ِعْند ِصرَاِم النَِّخيل359/  7واحملكم  
 سيأيت مزيد إيضاح هلذه الظاهرة يف مبحث الظواهر اللغوية إبذن هللا.  (3)
ْجَناس يثىن  تثنية أجناس التمر ومجعها يف وارد يف اللغة واستعمال أهل البلد، "َولَْيَس شيء من اأْلَ   (4)

 (.227/ 3املخصص ) .َوجيمع ِإالَّ التَّْمر"
 مزيد إيضاح يف مبحث الظواهر اللغوية إبذن هللا. ذا اللهجة تلزم املثىن الياء يف مجيع أحواله، وهل (5)
/  3املخصص ) .متر ميَان أصفر جيفف بسرا" -ذكر ابن سيده جتفيف الصفري فقال: "والصفري  (6)

228.) 
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رِي: على وزن )ِفِعي( حمذوف الالم ولعله من الشيء النفيس ، مسيت  (1)السِّ
بذلك جلودة مترها ونفاسته، أصلها: سروي أو سرري، مفردها: )ِسرِيَّة( وتثىن  
على)ِسرِيَـَّتنْي(، وال جتمع، وسينها مكسورة، زهوها أصفر، ويؤكل مترا أكثر منه  

 رطبا، وهو قريب من الصفري شكال وطعما. 
لشُُّكل: على وزن)فـُُعل(، وعينه الساكنة حمرّكة ابلضم، ومفرده )ُشْكَلة(،  ا

وتنطق   أحياان،  تسكن  املثىن  يف  والالم  واملثىن)ُشْكَلَتنْي(،  واجلمع)ُشْكالت(، 
ممالة حنو الكسرة أحياان أخرى، وزهوه أصفر، ويؤكل رطبا فقط، وهو من أبرز 

 وأجودها يف بيشة. (2) املخاريف
على وزن )فـَْعِلي(، وهو اسم ألنواع من التمر يف مناطق خمتلفة    (3) الرَبْين:

وشكال، نوعا  وختتلف  امسا  زهوه    (4) تتفق  )بـَْرنِيَّات(،  واجلمع  )بـَْرنِيَّة(  مفرده: 
يف   األنواع  أجود  من  وهو  ومترا،  رطبا  يؤكل  املخاريف،  من  نوع  وهو  أمحر، 

 
 (. 518/ 35(، واتج العروس )476/ 3والسَّرِّي: الشَّريف النَِّفيس ِمَن النَّاِس. النهاية ) (1)
 املخاريف: مجع )خِمْراف(، وهي اليت تؤكل رطبا)خرفة( فقط، وال يؤكل مترها. (2)
الربين: لفظة فَارسية كما ذكر ابن سيده وُهَو )ابرين( ابر: احْلمل، وين تعظيم ومبالغة املخصص    (3)

 (. 228/ 3املخصص ) .(، وجعل الياء فيه للنسب فُهَو َمْنُسوب كتميمّي وهرويّ 228/ 3)
 من أنواع الربين غري برين بيشة:  (4)

(، وهذا الوصف  131/  2متر ضخم كثري اللحاء َأمْحَر مشرب صفرَة. ذكره الزخمشري يف الفائق )   -1 
 . ال ينطبق على برين بيشة

الوارد يف حديث بالل، وأجوده    -2  املدينة معروف وهو  العيص)وبرين  وهي من أعمال    (، برين 
ْمر أصفر مدور واحدته برنية، َوُهَو  ُهَو ضرب من التَّ   :املدينة، ذكره النووي فقال:" التَّْمر الربين

 . (179حترير ألفاظ التنبيه )ص:  . َأجود التَّْمر"
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 احلالني.
سبته إىل الربين لشبهه به شكال ونزوله  الرَبانِوي: على وزن )فـَْعالِوي(، ون

إال رطبا،   ت(، وال يؤكل  )بـَْرانِويَّة(، واجلمع)بـَْرانِوايَّ عنه جودة وطعما، مفرده 
 فإذا صار مترا فهو ملحق ابلدقل. 

اللُّْحق: على وزن )فـُْعل( وحترك عينها ابلضم أحياان، ومفرده )حلَُْقة(، ويثىن  
ن متر املخاريف اليت تؤكل رطبا فقط، ويسبق  على )حلَُْقتني(، وال جيمع، وهو م

 غريه، زهوه أصفر، ومتره مثل األصابع.
اخْلضارِي: على وزن )ْفعايل(، يبتدأ فيها ابلساكن، وقد يوضع قبل الساكن  

إليها، هبا  يتوصل  واجلمع(1) مهزة  وتنطق    ومفردها)ْخضارِيَّة(،  ت(،  )ْخضارايَّ
 بذلك ألن زهوه األصفر مشرب خبضرة.، ومسي (2) ضاده كأختها الظاء 

َعِمْيق: )فـَْعال(ابلقصر، وإبضافة الوصف إىل موصوفه، وجتمع   على  مَحْرا 
مُحْر َعِمْيق(، ابإلضافة، وال تثىن، و)عميق( على وزن)َفِعْيل( يقصد هبا شدة  )

قان()االمحرار   الزاي (3) زهوها أمحر  بينها وبني  القاف  ، وهي من  (4) ، وتنطق 
 الطيبة رطبا ولوان)زهوا(.  املخاريف

 
  ، احمللية بعضها يستسيغ البدء ابلساكن وجيريه دون عناء  واللهجات"  :قال د. إبراهيم الشمسان  (1)

على   تدخلها  اجتالب مهزة وصل مكسورة  إىل  فتعمد  تستطيع ذلك  اللهجات ال  بعض  ولكن 
 ، وسيأيت مزيد إيضاح لذلك إبذن هللا. 29ينظر: تباين كتابة األمساء العربية ص   ."االسم 

 . مل أراع النطق احمللي فأكتبها ظاء ألن نطق الضاد قريبة من الظاء منهج قدمي واخلالف فيه كبري (2)
ولعل من ذلك تسمية الشمس )ُبْسرَة( تشبيها هلا هبا يف اللون األمحر قال يف اللسان: "ويقال    (3)

 . (280/ 1) ."للشمس ُبْسرٌَة ِإذا كانت محراء مل َتْصفُ 
 واصطلح على الصوت بـ)الدزدزة(، وسيأيت مزيد إيضاح يف مبحث الظواهر اللغوية.  (4)
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تثىن،   وال  ْحصان(  )مُحْر  على  وجتمع  مقصورة،  )فـَْعال(  ْحصان:  مَحْرا 
و)ْحصان( إبسكان احلاء، للحصان املعروف، إبضافة الوصف إىل موصوفه،  

مقارنة   حجمها  بسبب كرب  امحرار  )أبختها  ولعله  إىل  منسوبة  عميق(،  محرا 
 فقط)خمراف(. زهوها، وهو أقل امحرارا، ويؤكل رطبا 

مفردها   زايدهتا،  أو  الواو  أصالة  حبسب  أو)فـَْعِلِلي(،  )فـَْعِويل(،  الَبْحِويل: 
)حَبْوِلِيَّة(، واجلمع)حِبْوِلِيَّات(، نوع اندر، جمتلب من منطقة أخرى، وزهوه أصفر،  

 ويؤكل مترا فقط. 
أنواع( )وهو  خمتلسة،  (1) الدَِّقل:  بكسرة  الدال  وينطقون  ،)فـََعل(، 

ونقل حركة    )ْدقـََلة(، وجتمعمفردها الالم،  بتفخيم  وتثىن)ْدقـَْلَتنْي(،  )ْدَقالت(، 
وهو اسم عام لكل نوع جمهول الساللة    (2) الدال إىل القاف وإسكان الدال،

النوى   ينبت من  فما  النوى(،  ينبت من  الثاير، )ما  النخيل، ويكون من  من 
يكون أحد ثالثة أجناس: الذكور، والدقل، واجَلْسب، وهو أنفسها، ويغلب أن  

اللني(، إال أن    تكون الدقلة حمماال)موقرة(، ومسي يف اللغة: )اجلمع، واللون، أو
، وذكر يف تكملة املعاجم مفهوما حديثا للدقل  ( 3) ون أعم من الدقل اجلمع والل 

 
و معروف لدى أهله يف بيشة بعد أن ذكر أبنه ِمن أردأ التَّْمر،  وقد وصف األزهري مَتر الّدَقل مبا ه  (1)

أبن ِجرم مَترِه صغرٌي ونواه كبرٌي، إالَّ أنَّ الَدقَلة تكون من َمواقري النخل، وذكر أبن منه ما يكون متره  
(.  وهو كما ذكر إال أنه ذكر األسود ولعله  46/  9هتذيب اللغة )  .أمحر، ومنه ما يكون أسودَ 

ألسود ما يؤول إليه مترا أو يقصد أن بعضه من شدة امحراره يكون داكنا مائال إىل السواد،  يقصد اب
 أمحر وأصفر.  : ومل يذكر األصفر علما أبن الزهو يف مجيع التمر ليس له إال لوانن

 وسيأيت هلا مزيد بيان يف الظواهر اللغوية.  (2)
وفّسر )اجْلمع( من الّنخل، أبنه: كل متر اَل يعرف امْسه يـَُقال َما َأكثر اجْلمع يِف أَرض فاَلن لنخل    (3)
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العربية بل   يف جهة بلدان املغرب خيتلف عما هو عليه يف القدمي ويف اجلزيرة 
على الضد من ذلك فهو أجود أنواع النخل حىت مسوه )ملك النخيل( ومتره  

   (1) أفضل نوع
أنواع(2) اجَلْسب ))وهو  الوسط،  (:  ساكن  مفردها)َجْسَبة(،  فـَْعل( 

ومجعها)َجْسبات(، وهو جنس يشمل أنواعا معروفة، ويدخل فيه ما كان من  
الثاير جيدا حيمل صفات اجلسب )احلالوة والقساوة(، ومنه سالالت معلومة  
ْبديرة، وْقديرة، وحنوها(، وإن كان ساللة جديدة غري معروف   ابمسها )مثل: 

 
(،  299خرج من النـََّوى فَيكون متره من َرِديء التَّْمر. ينظر: تفسري غريب ما يف الصحيحني )ص:  

ك يرجع إىل  (، ولعل ذل246/  11اخلصاب )وذكر يف اللسان وللدقل معىن آخر: وهو النخل  
.. ومَتْر  .: "وقيل: الدََّقل ِجْنٌس ِمَن النَّْخِل اخِلصابالثمرة فقالكونه يف الغالب مواقري)حماميل( كثري  

الدََّقل َرِديٌء ِإال أَن الدََّقل َيُكوُن ِميَقارًا " كما ذكر عن األصمعي امسا آخر للدقل وهو )اللون(  
يف كتاب    ( وورد امسه )اللون،   يـَُقاُل هَلَا األَلوان َواِحُدَها َلْون"فقال: " اأَلصمعي: الدََّقل ِمَن النَّْخلِ 

العزيعمر بن   يِف َصَدَقة    زعبد  تـََعاىَل كتب  اْلَعزِيز َرمحَه هللا  ْبن عبد  الصدقة: "كتب عمر  ألهل 
"  الزخمشري:وقال  .التٌّْمران: يـُْؤَخذ يِف الربيّن من الربيّن َويِف اللَّْون من اللَّْون. ُهَو الدَّقل َومجعه ألوان"

وان. َويـَُقال اللينة واللونة: النَّْخَلة. قَاَل  َوأهل اْلَمِديَنة يسمون الّنخل ُكله َما خال الربين والعجوة األل
أَرَاَد أَن تـُْؤَخذ َصَدقَة كل صنف ِمْنُه َواَل تـُْؤَخذ من َغريه". الفائق يف    ( َما َقطَْعُتم ِمْن ليَنةٍ )هللا تـََعاىَل:  

 (. 334/ 3غريب احلديث )
، ودقلة َحَسن ومترها صغري  دقلة نور، ودقل بيضاء ومترها طويل ايبس شديد الصالبة  :ومن أصنافه   (1)

 . (383/ 4طري أصفر، ودقلة محراء، ودقلة عائشة، وغريها. تكملة املعاجم العربية )
وهو القسب يف املعاجم، قال الليث: "الَقْسُب: متر ايبس يتفتت يف الفم، والصاد خطأ. والَقْسُب:    (2)

معجم تيمور الكبري يف األلفاظ  و ،  316/  8(، وهتذيب اللغة  84/  5العني )  . الصلب الشديد"
 (. 347/ 2العامية )
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 قسب( بوصفه ومعناه.أطلق عليه اجلسب فقط، ويسمى يف اللغة)ال
واملفرد)َمْقِفزِيَّة(،  ابختالس،  املفتوحة  العني  بكسر  )َمْفِعِلي(،  ْقِفزِي: 

َ
امل

ت(، من املخاريف،   لوهنا)زهوها( األصفر كالربحي عند  تؤكل و واجلمع )َمْقِفزايَّ
 أهل جند، ومل أجده يف كتب اللغة. 

)فـَْعل ومجعها:)َخْلعات(، وزهوها أصفر وتؤكل  )َخْلَعة(  ا(، ومفردهاخلَْلع: 
 مترا، نوع اندر اجتلب إىل بيشة قدميا، ومل أجده يف كتب اللغة.

العني خمتلسة، وتنقل حركة    ة فْـَعِلي( كسر اجْلِعْيِدي، أو اجْلَعِدي: )ْفِعْيِلي، أو  
الفاء إىل العني يف اللفظة األخرى، اندرة من املخاريف املبكرة صفراء اللون، ومل  

 ده يف كتب اللغة.أج
وهي أنواع(: )فـَْعال، مقصور فـَْعالء املمدودة(، وجتمع على )ُصْفر(  )الصَّْفرا  

على القياس، ويدخل فيها كل خنلة صفراء الزهو مما يستطاب، وليس له ساللة  
 معروفة، فإن كانت الصفراء رديئة صنفت مع الدقل. 

الفاء م َلة( إبسكان  صغرا وال تثىن وال جتمع، نوعان  ْبَديـَْرة، وْقَديـْرَة: )فْـَعيـْ
لكن هلما صفة متميزة عن    ،من أجود أنواع اجلسب، ومنها األمحر واألصفر

 . (1) ابقي اجلسب 
فهي حلٌو   معموهلا  إىل  املشبهة  الصفة  فـََعل( إبضافة  )فـُْعَلة  البَـَلح:  ُحْلَوة 
بلُحها، من املخاريف، وزهوها أصفر، وهي من آخر ما جلب إىل بيشة من  

 
نواهت  (1) تسمع صوت  االنكسار،  سريعة  قاسية،  هلا،  قشر  ال  ملساء،  هزها، شديدة  تكون  عند  ا 

 احلالوة.
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 األنواع.
الذُّْكران: )فـُْعالن( مجع ذََكر، وهو ذََكُر النخل الذي يستخدم طلعه لقاحا  

ه خيرج من أكمامها دقيق أبيض هو مادة  لنخيل التمر، وال ينتج مترا؛ بل مثرت
اللغة:   التلقيح، ويكون جريده غليظا، وشوكه قواي وسعفه متينا، ويسمى يف 

 .(1) )الُفّحال، واجلِْلف والصُّْور، والثَـّْول: وهو مثره(
 

*** 
  

 
َها  (1) (، وقال  554/  1.. َواجْلمع فحاحيل" مجهرة اللغة ).قال ابن دريد: " وفحال الّنخل: الذّكر ِمنـْ

(، وقال أبو عمرو الشيباين: " الصَّْور  126/  6اخلليل: " واجلِلُف: الذكر الذي يلقح بطلعه" العني )
/  2(، وهتذيب اللغة )141(، وينظر: املنجد يف اللغة )ص  169/  2من النخل: الذكر" اجليم )

 (.   788/ 6واحملكم )(، 48/ 5، 251
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 األجزاء واملكوانت، وهي أربع وثالثون لفظة:  -املبحث الثاين
)ِفْعل( وهو معروف، جيمع على ُجُذوع، ويثىن على ِجْذَعنْي،    (1) :اجِلذْع

 ُّ  تعاىل: وقوله  ،(25)مرمي: َّ جم هل مل خل ُّ  :الكرمي وقد ورد يف القرآن

 (. 71)طه: َّ مئ خئ حئ جئ

: خيوط قلب النخل، معروف، واحدته ليفة؛ مسي  ِفْعل( الليف: )(2) اللِّْيف 
بني   متخلال  النخلة  جبذع  ملتف  ألنه  يف حفظ  بذلك  فوائد  وله  الكرانيف، 

النخلة؛ فهو كساؤها ولباسها، ويستفاد منه يف مصنوعات كثرية منها احلبال،  
فما كاَن من غرِي النَّْخِل ال يَُسمَّى    (3) ومن أمسائه يف اللغة: )الوثيل، واملسد(

 
على الرغم من كون االسم مشرتكا جلذوع األشجار فإنه يف بيشة ال يراد به عند اإلطالق إال جذع    (1)

النخلة، وإذا أريد غريه فيجدد ابإلضافة فيقال: جذع أثلة، أو جذع سدرة وهكذا. وقد وجدت  
نَّْخَلة فإن  إشارة ذلك يف الرتاث العريب نص على ذلك ابن سيده فقال: "َومل أمسع ابجلذع يِف غري ال

( الّنخل(: "  138/  3َجاَء فمستعار" املخصص  النَّْخَلة    اجْلذع: (، وقال يف )اَبب أُصول  َساق 
 (. 211/ 3َواجْلمع أجذاع وجذوع" املخصص )

(، ومقاييس اللغة  274/  15: هو هبذا االسم واملعىن يف كتب اللغة ينظر: هتذيب اللغة )اللِّيف  (2)
السعف  (، وقال يف الوسيط: )الليف( قشر النخل الذي جياور  212/  3(، واملخصص )224/  5)
َوّلديَن:(24/239) التاج  (، وقال الزبيدي يف 850/ 2)

ُ
 : "َوِمْنه قـَْوُل بعض امل

 ُف ُملَتفُّ َعَلْيهِ ــوذاَك اللِّي .. .  ْطرَُح ُكلَّ ِقْحفٍ رَأَْيُت النَّْخَل يَ 
 . َشبيُه الشَّيِء ُمْنَجِذٌب إِلَْيِه"     . ..   تـََعجَُّبوا من ُصْنِع َريبِّ  فُقْلتُ    

 . (228/ 5اللغة ) وينظر: منت
(، وجممع البحرين  169/  2)والصحاح  (،  212/  10(، واحملكم )251/  1ينظر: مجهرة اللغة )  (3)

 (، قلت: وأمهلت لفظيت الوثيل، واملسد ألهنما ليستا من لغة البلد.121/ 5)
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   (1) يه وَسلََّم.لِيفاً، ِخالفاً ملا يـُْفِهُمه ُشرَّاُح الشَّماِئِل يف ِفراِشه َصّلى اَّللَّ َعلَ 
، وهي أصل  -بضم الكاف وفتحها -مجع ُكْرنـُْوَفة    : )فـََعالِْيل( (2) الَكرانِْيف 

عليها   َيصعد  اليت  والكرانيف كالسُّلَّم  الكتف،  تشبه  ابلنخلة،  املتصل  اجلريد 
الصاعد، وتستخدم حطبا عند جفافها، وقد تستخدم للضرب عند احلاجة؛  

والكرنفة    ،َفة فيقال: َكْرنـَْفُته: مبعىن ضربته ابلكرنوفةوهلذا اشتق منها فعل الَكْرنَـ 
ولكوهنا مثلثة الشكل فإنه يشبَّه هبا  القوم    ،(3) قطع الكرانيف  :يف اللغة أيضا

الذين ال تكاد جتتمع كلمتهم؛ لصعوبة ربطها واستحالة مجعها؛ فيقولون: إهنم  
)ُكرْ  اللغة:  يف كتب  ورد  ما  وأكثر  واجلمع ُكْرانف،  )ِحْزَمة َكرانِْيف(،  انفة، 

فله يف بيشة    (الَكَرب)ووردت الُكْرنوفة بقلة، وأما    (4) وَكرانيف، وتسمى الَكَربة(
 معىن آخر مقارب وسيأيت.

)فـَْعل(، وجيمع على فـُُروع، ويثىن على فرعني، وهو رأس النخلة الذي    الَفرْع:

 
 (   489/ 12اتج العروس ) (1)
"الكرانيف  (2) املخصص:  اْلَواِحَدة كرانفة وكرنوفة"  :قال يف  اْلِغاَلظ  السعف  (،  212/  3).  أُصول 

قربته بكرانفة احلَِديث فعلق  ابن اجلوزي: "يِف  الكرانيف  ، وقال  السعف    ، َوِهي أحد  َوِهي أُصول 
  . اْلِغاَلظ العريضة الَّيِت تيبس فـََتِصري مثل اْلَكتف َفِهَي اْلُكْربَة،ِ ويف احلَِديث كتب اْلُقْرآن يِف الكرانيف"

 . (288/ 2احلديث )غريب 
 نشد أَبُو حنيَفة:أقال ابن سيده: "وَكْرَنف النَّْخَلة: جرد جذعها من كرانيفه،  (3)

 . .. واستأجَرْت ُمَكْرنِفا والقطا".قد ختََِذْت َسْلمى بَقْرٍن َحاِئطا
 . (170/ 7احملكم ) 

 السابق.  (4)
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، فإذا اتسع فرعها كثر مثرها واحتمل جريدها، ومسيت  (1) حيمل جريدها ومثرها
 .(2) فرعاء، وهو بلفظه ومعناه يف كتب اللغة

)ِفِعْيل(، مجع ِجرِْيَدة، وهي أعواد جردت من سعفها، كانت حتمل    :اجِلرِْيد
السعف والشوك، تبدأ ابلكرنوفة وتنتهي ابلسعف، وتسمى كلها قبل التجريد  

للنخلة كاألغصان   وهي  للشجر،  سعفة،  للنخل كالورق  والسعف  للشجرة، 
وتستعمل حطبا وسقوفا وسياجا وعصيَّا وغري ذلك، وتفسر يف اللغة ابلسعفة  

والسعفة يف بيشة جزء من اجلريدة، أما السعف فهو    (3) اليت جترد منها اخلوص،
 اخلوص الذي حتمله اجلريدة سواء كان متصال هبا أو جترد منها.

ة:  الَّ على:  )ِفْعال  (4) السِّ ويقصر  اجلمع)ِساّلء(،  واسم  ِساّلءة،  أصلها  ة(، 
(، وهو شوك النخل خاصة عند احلاضرة، وأما البادية فيطلقونه على كل   )ِسالَّ

 .(5) شوك طويل من شجر العضاة

 
 (. 419/ 1ما اْكَتَسى اللِّْيَف من اجلُّمار. احمليط يف اللغة ) : فرَُع الَنْخل (1)
:"فـَرُْع كلِّ شيٍء: أَْعاَلُه، واجلمُع: فُروٌع، اَل يَُكسَُّر على غرِي  (480/  21)  قال الزبيدي يف التاج   (2)

الشَّْعُر الّتامُّ، َوُهَو جَماز،  ... والَفرْع:  ،َذِلك، َويِف احلَِديث: أيُّ الشَجرِّ أَبـَْعُد من اخلاِرف قَاُلوا: فـَْرُعها 
   قَاَل امرُؤ الَقيِس: 

َنْتَ َأْسَوَد فاِحمٍ 
تَـَعْثِكِل". .وفـَرٍْع يَزيُن امل

ُ
 .. أَثيٍث كِقْنِو النْخَلِة امل

َيْت ِبَذِلَك أِلَنَُّه َقْد  فارس: "قال ابن    (3) َها ُخوُصَها".  اجْلَرِيُد َسَعُف النَّْخِل، اْلَواِحَدُة َجرِيَدٌة، مسُِّ ُجرَِد َعنـْ
( اللغة  "اجلريد452/  1مقاييس  احلميدي:  وقال  َورقَها".(،  َوُهَو  اخلوص  َها  ِمنـْ جيرد  تفسري    ... 

    .(270، 226ص: غريب ما يف الصحيحني ) 
 . (49/ 13قال األزهري: "السُّالّة: َشوَْكة الّنخل، والسُّاّلء: اجْلَِميع" هتذيب اللغة )  (4)
كثر  :  أشوكت النَّْخَلة  :.. َوقَالَ .اْلَواِحَدة سالءة  ،السالء  :يـَُقال لَهُ   يده: "َوَشْوك الّنخل قال ابن س  (5)
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: )فـُْعل، فـََعل(، مفردها ُخْوَصة وْسَعَفة، بسكون  (1) اخلُْوص، وهو السََّعف
 ( 3) ،  وال يسقط الورق (2) جريدها، خضراء أو ايبسةالسني، وهو ورق النخلة يف  

،  والسعفة أعم داللة  (4) إال بقطعه أو نزعه، تشبه ريش الطائر وانصية الفرس
والكلمتان   السعف،  على  املشتملة  اجلريدة  قطعة  تشمل  ألهنا  اخلوصة  من 
السعف يف   ويستعمل  أقل،  بيشة  اخلوصة يف  لفظة  استعمال  لكن  مرتادفتان 

كما يستعمل قبسا،  ويضرب به املثل يف شدة االشتعال    (5) أعمال حرفية كثرية،
مع سرعة االنطفاء، للمتحمس الذي ما يلبث أن ينطفئ محاسه، َوِقيَل: السََّعفةُ  

 .(6) النخلُة نفُسها
ومجعها  :النَِّاشَرة  لورقها؛    :)فاِعَلة(،  نشرها  أول  يف  السعفة  وهي  نـَُواِشر، 

 
 ( 212/ 3َشوْكَها" املخصص )

 " قَاَل:  .(151/ 9)اللسان ينظر  (1)
 َما اْخَضرَّ يِف رَْأِس خَنَْلٍة َسَعفُ  .....ِإيّنِ َعَلى الَعْهِد، لسُت أَنـُْقُضه

 ... َواجْلَْمُع َسَعٌف وسَعفاٌت".  .َواِحَدتُُه َسَعَفٌة،
 ويف اللسان: "وأكثر ما يقال إذا يبست" السابق والصفحة.    (2)
(،  212/  3قال ابن سيده: " وال يقال يِف الّنخل ورق َوَلِكن خوص واحدته خوَصة املخصص )   (3)

الشجر شجرة ال يسقط  "احلديث:    يسقط يف وقد ورد تسميته ابلورق، ووصفه أبنه ال   إن من 
 . 2164/ 4، ومسلم 22/ 1 ، والبخاري490/ 9احلديث، ينظر: املسند  ."ورقها...

 ْلَقْيِس انِصيَة اْلَفَرِس ِبَسَعِف النَّْخِل فـََقاَل: َوَشبََّه اْمُرُؤ ا (4)
َتِشرْ   ... َخْيفانَةً وأَرَْكُب يِف الرَّْوِع   . َكَسا َوْجَهها َسَعٌف ُمنـْ

 . (151/ 9اللسان )
 السابق والصفحة  (5)
 السابق والصفحة   (6)
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ذلك، فهي مرحلة ما بني القلب والسعفة، ويكون لوهنا بني  واشتق امسها من  
 . (1) األبيض واألخضر؛ ومل أجدها إال أنه مسي هبا غري واحد من العرب

على قلوب ويثىن على قلبني، والالم مفخمة، وهو   ع(، وجيم )فـَْعل :الَقْلب 
، يبدأ من اجلمار؛  (2) للنخلة كالقلب لإلنسان وهو السعف يف بداية خروجه

، أما يف عرف البلد فاجلُمَّار غري  (3) وهلذا يسمى اجلمار عند بعض العرب قلبا 
 للمنسوجات. (4) أجود السعف وهوالقلب، ويكون سعفه أبيض، 

)فـُعَّال(، والقطعة منه )مُجّارة(، وتثىن على )مُجّاْرتني( وال جيمع،  :  (5) اجلُمَّار
أبيض   الذي خترج منه القلوب والعذوق لونه  النخلة يف منتصفها  وهو شحم 

 
 والذي قالت فيه انئحته:  مرة،ومنهم: انشرة التغليب، قاتل مهام بن  (1)

 .. أانشر ال زالت ميينك آشره .لقد عيل األيتام طعنة انشره
/  2(، وشرح املفصل البن يعيش )72/  3(، وشرح التسهيل البن مالك )153/  1اخلصائص )

57). 
قـَْلباً    (2) فضة رخص مسي  قـُْلُب  وسطها كأهنا  بيضاء خترج يف  النخلة: شطبة  "وقْلُب  اخلليل:  قال 

.. َوُهَو اخلُوص الَِّذي يَِلي أَعالها، َواِحَدتُُه قـُْلبة،  .(، وقال يف اللسان: "171/  5لبياضه". العني )
ِم، َواجْلَْمُع أَْقالٌب وقـُُلوبٌ   ( 688/ 1 وِقَلبٌة". )ِبَضمِّ اْلَقاِف، َوُسُكوِن الالَّ

النَّْخَلة:    " وقلب(، وقال ابن سيده:  51قال كراع: "وقـَْلب النَّْخلِة: مُجَّاَرهتا" املنجد يف اللغة )ص:    (3)
(، وينظر: مشس العلوم ودواء  424/  6شحمتها، َوِهي هنة رخَصة بـَْيَضاء متتسخ فتؤكل."  احملكم )

 (. 258الصحاح )ص: (، وخمتار 5598/ 8كالم العرب من الكلوم )
 (.688/  1قال يف اللسان: "الُقْلُب َأْجَوُد ُخوِص النَّْخَلِة، وَأشدُّه بـََياًضا" )  (4)
(" خمتار  قال الرازي: "اجْلُمَّاُر: اِبلضَّمِّ َوالتَّْشِديِد َشْحُم النَّْخِل َو)مَجََّر( النَّْخَلَة )جَتِْمريًا( َقَطَع )مُجَّاَرَها  (5)

لقرب  ( 60الصحاح )ص:   والقلب مجارا  قلبا  اجلمار  العرب  وتسمي  قال.  اللسان:    املعىن؛  يف 
 (.688/ 1) . "والَقْلُب: ُهَو اجلُمَّاُر، وقـَْلُب ُكلِّ شيٍء: لُبُّه، وخاِلُصه، وحَمُْضه"
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يؤكل  لإلنسان، (1) طري  للنخلة كاجلوف  فهو  به؛  إال  النخلة  تعيش  وال   ،
مريا(، والتجمري:  فقالوا: )مَجَّر، جت   ،ولعنايتهم به فقد اشتقوا منه فعال ومصدرا

، واجلمار الذي  (2)استخراجه، ويسمى يف اللغة: )اجلامور، واجَلَذب، والَكَثر(
اليت   الشجرة  وضع بني يدي النيب صلى هللا عليه وسلم فسأل الصحابة عن 

 .(3) تشبه املؤمن
)كافورين(،    (4) الكافُور:  على  ويثىن  )ُكَواِفرْي(،  على  جيمع  )فاُعْول(، 

 
( قال د حممد حسن جبل عن وصف اجلمار وأكله: "مُجَارة النخلة وهي قُلبها وَشحمها: تُقطع قمة  1)

  . النخلة مث يُكشط عن مُجَّارٍة يف جوفها بيضاء، كأهنا قطعة َسنام ضخمة، وهي َرْخصة تؤكل"رأس  
 (   35/ 1املعجم االشتقاقي املؤصل )

قال ابن دريد: " ومجار النَّْخَلة: َمْعُروف. َوُيسمى اجلُمَّار: اجلامور لَُغة فصيحة ومَجَّْرُت الّنخل جتمريا    (2)
(، ومن أمسائه )اجلََذب( وهو اجلمار اخلشن ينظر املخصص  466/  1رة )ِإذا قطعت مجارها". اجلمه

- الكثر كما ورد يف احلديث: عن راِفِع بِن َخديٍج قال: قال رسوُل هللِا    تسميته: (، ومن  211/  3)
النَّخلِ -لى هللا عليه وسلم ص الثََّمُر ما كان يف رُءوِس  حَيََي:  قال  مَثٍَر وال َكَثٍر".  يـُْقَطُع يف  ،  : "ال 

الرتكي ) للبيهقي ت  الكربى  السنن  واجلُّماُر".  الَوِديُّ  الدارمي ت  314/  17والَكثـَُر  (، ومسند 
 (. 753/ 2الزهراين )

ُهَما    - َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر    (3) َنا حَنُْن ِعْنَد النَّيِبِّ    -َرِضَي هللاُ َعنـْ   -   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   - قَاَل: "بـَيـْ
ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َلَما بـَرََكُتُه َكرَبََكِة :  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فـََقاَل النَّيِبُّ  ، ُجُلوٌس ِإَذا ُأيتَ جِبُمَّاِر خَنَْلةٍ 

مُثَّ اْلتَـَفتُّ فَِإَذا أاََن َعاِشُر    ، َفظَنَـْنُت أَنَُّه يـَْعيِن النَّْخَلَة فََأَرْدُت أَْن أَُقوَل ِهَي النَّْخَلُة اَي َرُسوَل هللاِ   ،اْلُمْسِلمِ 
ِهَي النَّْخَلُة" صحيح البخاري    : -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -فـََقاَل النَّيِبُّ    ، َعَشرٍَة أاََن َأْحَدثـُُهْم َفَسَكتُّ 

- (، وذكر شراح احلديث أن ابن عمر استنتج النخلة من وجود اجلمار بني يدي النيب  80/  7)
 . -لى هللا عليه وسلم ص

الكافور معروف يف كتب اللغة: قال أبو اهلالل: " ويُقاُل لقشرِِه: الكافوُر. مثَّ يتفلَُّق الكافوُر عِن    (4)  
(، وقال ابن سيده: "الكافور:  306ذاِق" التلخيص يف معرفة أمساء األشياء )ص:  الشَّماريِخ واألع
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واشتقاقه من الَكْفر وهو التغطية، وهو الغالف الذي تنشق عنه الثمرة، خيرج  
النخل متر  جنني  يضم  الذي  وهو  الَسعفتني  َمَشّق  بني  اجلمارة  فإذا    ،(1) من 

مامها  استتمت الثمرة يف أوهلا انشق عنها الكافور وظهرت، وخرجت من أك
واآلية تشمل مثر    ،(47فصلت:)  َّ  حن  جن يم ىم  مم خم ُّ  : كما يف اآلية

 ُّ  تعاىل:   هللا  ريه مما أشبهه من الثمار، واشتهر به النخل كما يف قول ــل وغ ــالنخ

يقطع عند التلقيح، ويعلف للحيوان، ويظهر    ، (11الرمحن: )  َّ مي زي ري
الكوافري عموما، ويف بيشة يطلق  يف اللغة والكتاب العزيز إطالق األكمام على  

 الُكّم على طلع الذكور خاصة، وهو التايل بيانه. 
)فـُْعل( وجيمع على )َأْكمام(، و)ْكِمَمة(، ويثىن على)ُكمَّني(، وقد    :الُكمّ 

هو كافور النخلة الذكر مبا فيه من    والكمنسب إىل النخل يف القرآن كما سبق،  
 . (2) الطلع، واستعماله عند العرب أعم وأمشل من ذلك 

اللغة    : اللقاح يف  ويسمى  جيمع،  وال  يثىن  ال  الذكر،  النخلة  مثرة  وهو 

 
/  3(، واملخصص )419/  3وينظر: مقاييس اللغة )  .(14/  3احملكم )  .وهو وعاء طلع النخل"

قال: "الكافور، واجلمع الكوافري، وهو طَْلح خيرج من    ،(105/  4(، واإلابنة يف اللغة العربية )220
 عالن مطبقان، واحلمل بينهما منضود". النخلة كأنه ن

 (35/ 1( املعجم االشتقاقي املؤصل )1)
َعىن ابألكمام َما غطى.  ":(11الرمحن:)  َّ مي زي ري ُّ :  تعاىل  ( قَاَل الّزجاج يِف قـَْوله2)

وأكمام النَّْخَلة: َما غطى مجارها من السعف    ، وكل َشَجرَة خترج َما ُهَو مكمم َفِهَي َذات أكمام
 (. 97/ 5معاين القرآن ) . من هذا قيل للقلنسوة ِكمة ألهنا تغطي الرأس" والليف واجلذع... 
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، ومل أجده هبذا اللفظ واملعىن، وال يـُْنِتج مثرا بل خيرج  (2) ، والَكَثر (1) الشرعاف
رائحة ماء الرجل تلقح به النخلة؛ وهذا مما تشبه دقيقا أبيض خفيفا ذو رائحة ك

 .(3) فيه النخلة اإلنسان كما نص عليه يف احلديث 
ويطلق    : املعالق )معاليق(،  على  وجيمع  معالقني،  على  ويثىن  )ِمْفعال(، 

وهو العذق الذي يبقى     ( 4) غريه  املعالق واملعلوق على كل ما علق من عنب أو
ويكون غالبا قليل    ،معلقا دون تعكيس )التذليل مقوسا كاهلالل وسيأيت بيانه( 

التمر ولكن متره أكرب وأجود من بقية العذوق املعكسة، ومل أجده هبذا اللفظ  
 واملعىن. 

، وهذا  (5) )فـَْعل(، وهو جزء يشتمل على العرجون والشماريخ والثمر   : الَعْذق 
معناه يف عرف أهل البلد، وهو كذلك يف معظم كتب اللغة، ويف اللغة أيضا:  

بكسر  )ِعْذق  بفتح العني( ِإذا َكاَنت حبملها، وللعرجون  )  َعْذقيـَُقال للنخلة  
ومتره. بشمارخيه  اَتما  ِإذا َكاَن  يف  (6) العني(  أمسائه  ومن  ،  الكباسة)اللغة  ، 

 
 (. 214/ 3املخصص ) (1)
النهاية    . وهذا هو الغالب ومنهم من يطلق الَكَثر على اجلمار قال ابن األثري: "والَكَثر: اجلُمَّار"  (2)

(1 /221 .) 
ُ َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    (3) ، َرِضَي اَّللَّ لَْيَس ِمَن الشََّجرَِة َشْيٌء يـُْلَقُح  " َعْن َعِليِّ

 (. 310أمثال احلديث أليب الشيخ )ص ".َغرْيَُها
 (. 37/ 4املخصص ) (4)
 (. 71/ 2مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ) (5)
  الكباسة، قال ابن قتيبة: "العذق عند أهل احلجاز النخلة نفسها، والعذق؛ القنو الذي يقال له    (6)

(، وقال ابن األثري:  79/  2ويقال لعود العذق، وهو عود الكباسة، العرجون واإلهاب" اجلراثيم )
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. وقد يسمى بستان  (2) الشَُّعبِ ( واْلِعْذُق ِمْن ُكلِّ َشْيٍء: اْلُغْصُن ُذو  (1) والقنو
 .(3) النخل)احلائط( عذقا

األخضر طراي،    (، وال)فـََعل  :الَعَسق العرجون  مُجَّار  يثىن وال جيمع، وهو 
يستخرج عرجون طلع الذكر من قلب النخلة فيكون أصله األسفل مُجَّارا طراي  

 .(4) يؤكل ويسمى الَعَسق، ومل أجده هبذا املعىن يف لغة العرب، بل مبعىن آخر
مجعه: )عراجني( ويثىن     ( 6) )فـُْعلول(، رابعي فالنون فيه أصلية  (5) الُعْرُجْون:

 
ِمَن الشَّم ِفيِه  الُعرُجون مبَا  َواِبْلَكْسِر:  النَّْخلة،  اِبْلَفْتِح:  النهاية  "الَعْذق  ارِيخ، وجُيْمع َعَلى ِعَذاق". 

/  4منت اللغة )  م (، ومعج 2861/  4(، ويشمل يف اللغة كل غصن له شعب. اللسان )199/  3)
 ( 72/ 18الغين ) م (، ومعج 56

 مئ خئ حئ ُّ ويف التنزيل:    ،قال يف الوسيط: "القنو: العذق مبا فيه من الرطب )ج( أقناء وقنوان  (1)

 ( 764/ 2) َّ حب جب  هئ
(،  1522/  4الَعْذُق ابلفتح: الَنخلُة حبملها، ومنه قول احلُباب: " أان ُعَذيُقها املرجَُّب ". الصحاح )  (2)

 (.180/  1(، واحملكم )257/ 4ومقاييس )
 ( 548/ 3ابلفتح، أي حائط. جممع حبار األنوار ) -كان هلا "عذق"   (3)
(،  154/  1(، واحملكم )667(، وجممل اللغة )ص:  213/  3(، املخصص ) 130/  1العني )   (4)

(، قال: "والعَسق: الُعرُجون الّرديء قَاَله الّليُث، َوِهي  155/  26والتاج )(،  251/  10واللسان ) 
 . لُغُة َبين أَسد"

 . (284/ 13(، ولسان العرب )1215موس احمليط )ص: القا (5)
 قَاَل اْبُن ِسيَدْه: يِف قولُ  ُرْؤبََة:   (6)

 يِف ِخْدِر َميَّاِس الدَُّمى ُمَعْرَجنِ 
َيْشَهد ِبَكْوِن نوِن ُعْرُجوٍن أْصالً َوِإن َكاَن ِفيِه معىن االْنِعرَاج، فقد َكاَن اْلقَياس على َهَذا أَن تكون  "

أْصٌل رابعي    أنه   عرجوٍن زَائَِدة كزايدهتا يِف زَيـُْتوٍن، غري أَن بَيت رْؤبة َهَذا َمَنَع من َذِلك، َواْعَلمنون  
َا   قريٌب من لفظ الثالثي كِسَبْطٍر من َسِبٍط وِدَمْثٍر من َدِمٍث، َأال ترى انه لَْيَس يِف األْفعاِل فـَْعَلَن َوِإَّنَّ
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على )ُعْرُجوَننْي(، وهو أصل الَعْذق بني فرع النخلة وجممع الشماريخ، وال يظهر  
أم ايبسا إذا طال سواء كان خمضرا  ويسمى عرجوان  العذق،  يرتفع  ،  (1) حىت 

تـََعاىَل:   فـََقاَل  َدِقيًقا  َعاَد  َلمَّا  بِِه اهلالَل   ُ َشبََّه اَّللَّ أم أعوج،   مع  ُّ مستقيما 

بداية    ، (39يس:  )  َّ مف خف حف  جف مغ جغ على  عالمة  وطوله 
القطيع، ومن   إىل وقت  العرجون  من ظهور  تبدأ  فاجلَثَّة  الغرس(،  اجلَثَّة)وقت 

 .(2) أمسائه يف اللغة)العرجود، والُعْرُجُد والُعْرُجدُّ(
)فـُُعل(، وجيمع على)ْعساَوة(، ويثىن على )ُعْسَوين( وهو العذق إذا    :الُعُسو

كان خاليا من الثمر، يستوي يف ذلك النخلة والذكر، ومل أجده يف اللغة هبذا  
 .(3) املعىن، بل يسمى: )الرتيك(

ْمُرْوخ: )فـُْعُلول(، وجيمع على   ، وهو (مشروخني ) ويثىن على    (مشاريخ)الشِّ
الذي العذق  غري    اجلزء من  على  العقد  فيه حبات  مسرود  التمر كخيط  فيه 

غري   أخرى  واشتقاقات  ألفاظ  وله  العذق(،  أجزاء  من  األربعة  )وهذه  نظام، 
 .(4) مستعملة يف بيشة فيقال: )الشمراخ، واألثكول، والعثكول، والعثكال(

 
 (. 432/ 2احملكم ) ". ٍن وَخْلبٍ ُهَو يِف اأْلَمْسَاء حَنْو َعْلجَ 

  أصله .. هو العذق إذا يبس واعوج أو  .")العرجونوخصه بعض اللغويني ابليابس قال يف التاج:    (1)
 (. 395/ 35)ايبسا. يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل   الذي

 (. 289/  3)  .قال يف اللسان: "قَاَل اْبُن اأَلعرايب: ُهَو الُعْرُجُد والُعْرُجدُّ. والُعْرجود: لُعْرجون النخل"  (2)
/  3املخصص ) .قال ابن سيده: "فاذا نفض العذق فَلم يْبق ِفيِه شئ فـَُهَو الرتيك َواجْلمع الرتائك" (3)

213.) 
قال ابن قتيبة: "الشمراخ: هو الذي عليه البسر، وأصله يف العذق ويقال له الشمروخ واإلثكال    (4)

(، وشرح كفاية املتحفظ  458/  2(. وينظر احملكم )79/  2واألثكول والعثكول والعثكال" اجلراثيم )
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)فـََعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو أول مرحلة من مراحل الثمرة، وبعده    :احلََثر
، وذكره يف اللسان  (1) ّم، واستعمل احلََثر يف اللغة فيما يقابله من مثر العنب الصُّ 

 .  (2)على صيغة أَفْـَعل )َأْحثـََر النخل(
َصمَّاء، وصف للبلح وال يثىن وال جيمع، وهو املرحلة    ه(، مفرد)فـُْعل  :الصُّمّ 

الثانية بعد احلََثر يكون حبجم حبة احلّمص، وطعمه ُمّر فال يؤكل، ومل أجدها  
 ، بوصفه املطابق.(3) هبذا املعىن يف اللغة ويقابله)اخلالل(

)بـَْلحات(،   :البَـَلح  الباء، وجيمع على  )بـَْلَحة(، بسكون  ومفرده  )فـََعل(، 
فما    ويثىن البندق  فيه خضراء حبجم حبة  الثمرة  )بِْلْحتني(وتكون  فوق،  على 

   (4)أتخذ الثمرة لوهنا األمحر أو األصفر، ويؤكل منه ما كان طيبا. وبعدها
يَّاب على    : السِّ ويثىن  ِسيَّاابت،  على  وجيمع  ِسيَّابة،  ومفرده  )ِفعَّال(، 

 
 (. 517)ص: 

يُونِع َوُهَو َحاِمضٌ   الِعَنب:قال األزهري: " احلَثـَُر ِمَن     (1) يـََتَموَّه" هتذيب  ما مَلْ   ُصْلٌب مل ُيْشِكْل َومَلْ 
(، واللسان  528/  10(، والتاج: ) 463/  2(، وينظر التكملة والذيل والصلة: )276/  4اللغة )

(2 /775 .) 
اح: " ويقال: أحثر النخل، إذا تشق طلعه وكان حبه كاحلثرات الصغار قبل أن يصري  حقال يف الص   (2)

 (. 155/ 1(، والوسيط )529/ 10)والتاج (، 165/  4)واللسان (، 623/ 2َخَصالً" )
ٌب، مث  قال اجلوهري: "البَـَلُح قـَْبل الُبْسر، ألنَّ أول الَتْمر طَْلٌع، مث َخالٌل، مث بـََلٌح، مث ُبْسٌر، مث ُرطَ   (3)

ابن فارس: "فَاْلبَـَلُح   ل( وقا356/ 1الصحاح ) .مَتٌْر... وقد أَبـَْلَح النخُل، أي صار ما عليه بـََلحاً"
 . (297/ 1مقاييس اللغة ) .اخلَْاَلُل، َواِحَدتُُه بـََلَحٌة، َوُهَو مَحُْل النَّْخِل َما َداَم َأْخَضَر ِصَغارًا"

السابق،    (4) اهلامش  ودو ينظر  العلوم  ) مشس  الكلوم  من  العرب  )611/  1واء كالم  واحملكم   ،)3  /
363.) 
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ِسيَّابـََتنْي، وهو نوع من البلح يرّق فيه البلح ويكون طراي، وذا لون بيّن، ويكون  
أطيب أكال لطراوته وطعمه على الرغم من كون هذا التغري ظاهرٌة َمَرضّية، وهو  

 .(1) أوجهموجود يف اللغة بلفظه ومعناه ويف ضبطه 
)ْمفاِعْيل(، مفردها )ِمْشداَخة(، وتثىن على )ِمْشداْخَتنْي(، وهي   : املَْشاِدْيخ 

نوع من السّياب لكنه مشقوق من وسطه طوال)مشدوخ(، وهلذا مسي مشاديخ،  
وهو ألذ طعما ويؤكل، ويسمى يف اللغة )املثلغ(، وهو أوسع داللة من املشاديخ؛  

، وهناك فرق آخر وهو أن املشاديخ  (2) فهو يستعمل يف البلح، والبسر والرطب
السقوط   أو  املطر  ينشدخ بسبب  املثلغ  بينما  قبل سقوطها  النخلة  تنشق يف 
َفْلِغص(، وهذه اللفظة تستعمل يف التمر   وحنوه، ويقابل املثلغ يف هلجة البلد: )املِتـْ

 وغريه؛ وهلذا مل أدرجها يف ألفاظ النخيل لفقدها شرط االختصاص.
ضبطه: )فـَْعل( ولكن يف لغة البلد تفخم الفتحة حنو الضمة  أصل    : اللُّْون

 
"والسََّياُب: كَسَحاب، وُيَشدَُّد َمَع اْلَفْتح، والسُّيَّاُب: َكرُّماَن، ِإذا فُِتح ُخفَِّف، وِإذا    : قال الزبيدي   (1)

أَبوَحِنيفة،   قالَه  اأَلْخَضُر،  الُبْسُر  أَو  البَـَلُح  الَفْتح:  على  االْقِتَصاِر  يِف  َشْيُخَنا  وِهم  ضْمَته  َشدَّْدتَه 
(، وهتذيب  342/  1(، وينظر: اجلمهرة )87/  3التاج )  .مسُِّي الرَُّجُل"  َواِحَدتُه: َسَيابَة وَسيَّابَة، وهِبَا 

(، والطراز األول والكناز ملا عليه من  479/  1(، واللسان )588/  8(، واحملكم )68/  13اللغة )
 (. 278/ 4لغة العرب املعول )

أمساء األشياء )ص:    معجم   .املثلغ: "َما سقط من الّنخل رطبا فانشدخ أَو أْسقطه اْلَمَطر وانثلغ"  (2)
َواِحٍد.312 مبَْعىًن  واْنَشَدَخ  انـْثـََلَغ  "َوَقِد  اللسان:  الُبْسِر والرَُّطب  .(، وقال يف  ِمَن  املثلَّغ  َوِقيَل:   ..

ُثـَلَّغَ 
ُة: الرُّطَبُة  الَِّذي َأصابه اْلَمَطُر فَأسقطه ِمَن النَّْخَلِة وَدقَّه، َوَقْد تـََناثـََرِت الثِّمار فـَثـُلَِّغْت تـَْثِليغاً. وامل

ْعوة"
َ
َُعرَّقة، وهي امل

وينظر: مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم    (، 423/  8لسان العرب )  . امل
 . (446/ 1(، ومنت اللغة )491/ 1(، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )877/ 2)
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مراعاة للواو بعدها فيقال: لُْون )فـُْعل( مفرده )لُْونَة(، ويثىن )لونتني(، وال جيمع،  
بضمة على الالم مفخمة بينها وبني الفتح، وكذلك الواو وال يتبنيَّ واضحا إال  

  ،لوهنا األمحر، أو األصفر يف النطق، وهو الثمرة يف مرحلة التلوين، أي أخذت 
وهي مرحلة بني البلح والرطب، وال يؤكل غالبا إال يف بعض األنواع اليت يكون  
يكتمل   يكاد  فال  الرطب،  لقرب  البلح  ألذ من  أنه  مع  والسبب  لوهنا حلوا، 
العذق لوان حىت يبدأ فيه الرطب، وهو الغاية فينتظرونه، ويسمى يف اللغة )الزهو،  

وأما اللون فوجدت له يف اللغة معىن آخر يقارب معىن الدقل،  ،  (1) واملشقح(
 ، وقد مر يف الدََّقل.(2) وهو ما كان من النخل جمهول الساللة، ويسمى اجلمع 

)فـُْعَلة(، وال تثىن وال جتمع، وهي لفظة تشمل: الرطب، واملغارير،    :اخلُْرَفة  
مراحل الثمرة،    واملناصيف، وهي مراحل ما بني اللون إىل الرطب، وهي أطيب

 .(3) واخلرفة يف اللغة غالبة يف جىن النخل وتستعمل يف غريه 
َغارِْير  

َ
واسم    :امل )مغراْرتني(،  على  وتثىن  مفردها)ِمْغرارة(،  )َمَفاِعْيل(، 

اجلمع)ِمْغرار(، وهي ما بدأ فيها الرتطيب يف أعالها فأصبح كالُغرَّة يف اجلبني  

 
و يف لغة أَهل احلجاز الزَّْهُو  قال يف اللسان: "ِإذا تغريت الُبْسرة ِإىل احلُْمرة قيل هذه ُشْقحة، وه  (1)

َلوََّن وامْحَرَّ واْصَفرَّ وقيل الُبْسُر وَشقَّح  النخل أَْزَهى وَأْشَقَح  َأْشَقح    : وَأْشَقَح  ِإذا اصفّر وامحّر فقد 
 (. 2296/ 4). "هو أَن حَيُْلَو وَشقََّح النخُل َحُسَن أَبمحاله :وقيل

 (.334/ 3الفائق يف غريب احلديث ) (2)
وقد ورد يف احلديث مفسرا ابجلىن، فَعْن ثـَْواَبَن َمْوىَل َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َرُسوِل    (3)

". ِقيَل: َوَما ُخْرفَُة اجْلَنَِّة؟ قَاَل:  هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َمْن َعاَد َمرِيًضا مَلْ يـََزْل يِف ُخْرفَِة اجْلَنَِّة  
  . قال السندي: "خرفة اجلنة" هو ابلضم: اسم ما خيرتف من النخيل حني يُدرِك )ينضج(  " َجَناَها "

 1989/  4(، ومسلم 73/ 37أمحد )مسند 
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ان كثريا، من بدء دخول الرطب على اللون  فتكون الثمرة جزئني رطبا قليال ولو 
 إىل الرطبة الكاملة، ومل أعثر على هذه اللفظة هبذا املعىن. 

ناِصْيف
َ
ِمْنصاف أو ِمْنصافة(، وهي مرحلة انتصاف  )مفردها  )َمَفاِعْيل(،    : امل

الرطب مع اللون؛ فهي أخص من املغارير، واملغارير أخص من اخلرفة، واخلرفة  
التمر(،   قبل  السابقة هي مراحل ما  التسعة  اللون، )وهذه  الثالثة مع  تشمل 

 .(1) واملفعول وتسمى املناصيف يف اللغة )جمزِّع، وجمزَّع( ابلبناء للفاعل  
مفرده)مَتْرَة(،   :التََّمر  هلجيا،  وحرك  العني،  إبسكان  وأصله  )فـََعل(، 

واجلمع وقد    واملثىن)مَتَْرَتنْي(،  جداً(،  إذا كان كثرياً  )ومُتْران:  و)مُتُْور(،  )مْتََرات( 
، وهو املرحلة األخرية لثمرة النخيل، وهو  (2)واشتقاقاتهأكثر العرب من تصريفه  

 .الذي ميكن خزنه، وادخاره مدة طويلة
على    :الَعَجم  وجتمع  )ْعِجْمَتنْي(،  على  وتثىن  )ْعِجَمة(،  مفردها  )فـََعل(، 

 
أي ظهر أرطاب كل واحدة إىل نصفها    أنصافه،قال حممد الطيب الفاسي: "فإذا بلغ األرطاب    (1)

  كمَعظَّم، ورمبا قالوا جَمزَّع ابلفتح   كمَحدِّث، )فهو جمزع( اسم فاعل من جزع البسر جتزيًعا فهو جَمزعِّ  
 (. 520شرح كفاية املتحفظ )ص:  .والواحدة جمزعة ابهلاء"

  ، سيبويه تُّْمراُن: والتُُّموُر: مجُع التَّْمِر. األُوىَل عن  قال ابن سيده: "التَّْمُر: مَحُْل النَّْخِل، واِحَدتُه مَتْرٌَة: وال  (2)
. ومَتََر  ومَتََّر الرَُّطُب، وأمَْتََر، كالمُها: صاَر يف َحدِّ التَّْمر. ومَتََّرت النَّْخَلُة، وأمَْتََرْت، كالمُها: مَحَلت التَّْمرَ 

أَطْ  وأمَْتََرُهم:  ومَتََّرُهم،  مَتْراً،  بـَْتُمُرُهم  عن  الَقْوَم  مَتُْرُهم،  اتِمُروَن: َكثـَُر  هم  وهو  وأمَْتَُروا،  التَّْمَر.  َعَمُهم 
. ..  قال: وكذِلَك ُكلُّ شيٍء مْن هذا ِإذا أََرْدَت أَْطَعْمُتهم، أو َوَهْبُت هَلْم، قـُْلَته بغرِي أَِلٍف،  .اللِّْحياينِّ

قـُْلَت:   ِعْنَدُهم  قد َكثـَُر  ذاَك  أَنَّ  أََرْدَت  ) وِإذا  احملكم  )485/  9أَفْـَعلوا،  املخصص  وينظر:   ،)3  /
 (. 36/ 13(، وهتذيب اللغة ) 601/ 2( )229
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وسط   تكون  التمر  نواة  وهي  ويعلف  (1) التمرة )ْعِجمات(،  يدق  والعجم   ،
 للدواب، وهو من أجود ما تسمن عليه، وتسمى الدابة )ُمَعجَّمة(. 

وجتمع    : الَغَمق  )ْغمْقَتني(،  على  وتثىن  مفردها)ْغِمَقة(،  )فـََعل( 
على)ْغِمقات(، وهي جزء يغطي التمرة يف أصلها، والغمق حلقة الوصل بني  
التمرة والشمروخ، فإذا انفصلت التمرة عن الشمروخ بقيت الغمقة إما يف التمرة  

القطمري الشمروخ، ومنهم من فسر هبا  القطمري(2) أو يف   هو  ، والصحيح أن 
 .(3) قشر النواة الرقيق 

تكون يف شعب  (4) الفتيلة وهي  تثنية وال مجع،  هلا  يسمع  ومل  َلة(،  )ِفِعيـْ  :
 العجمة املنشعب فتيال، وهي الفتيل الوارد يف القرآن: )وال يظلمون فتيال(. 

ِفرْي  )ِسِفرْيَة(، واملثىن)ِسِفرْيَْتنْي(، وال جيمع، وهو قشرة  ة(، والواحد )ِفِعْيل:السِّ
اللغة  )املتساقطة،  التمرة   وهذه األربعة األخرية من أجزاء التمرة(، وتسمى يف 

 
(، وينظر:  249/  1اجلمهرة )  . قال ابن دريد: "والنوى: عجم التَّْمر واحدهتا عجمة بَِفْتح اجْلِيم"  (1)

/  2(، واملصباح املنري )225/  3(، واملخصص )391/  12(، واللسان ) 250/  1هتذيب اللغة )
502.) 

سها.  أر   ىوأما القطمري: فهو الذي عل  ،فأما النقري: فالذي يف وسطها،  النواةيف    النقري والقطمري  (2)
 ( 402التقفية يف اللغة )ص: 

 ( 441/  3القطمري والقطمار: القشرة الرقيقة املطيفة ابلنواة. معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )  (3)
َر قولُه تـََعاىَل:    (4)  خض  حض  جض ُّ قال الزبيدي: "الَفتيُل: السَّحاُة الَّيِت تكوُن يِف َشقِّ النَّواِة، َوبِه ُفسِّ

التاج )  َأي    َّ النَّواِة"  َشقِّ  الَّيِت يِف  السَّحاِة  تلَك  للهروي )144/  30ِمقداَر  الغريبني  /  5(، وينظر: 
 (. 1669/ 3(، ومعجم اللغة العربية املعاصرة )1408
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،  (1) ما تساقط من قشر التمرة  (، مبعىنأيضا )احَلسافة، واجلُثالة، والثيت، والنَّساح
ولفظة السفري أيضا: ما تناثر من ورق  ،  (2) وذكر ابن دريد)السفري( هبذا املعىن 

، قلت وهذا املعىن وإن كان أعم فالعالقة بينهما  (3) الشجر وجف وكنسته الريح 
 واضحة. 

 

***  

 
  - قال ابن سيده: "َويـَُقال لقشوره احلسافة َومَجعَها حساف َوقد حسف َعنُه القشر حيسفه حسفا    (1)

بَِقيَّة كل شيء أكل َوِمْنه    - بَِقيَّة أقماعه وقشوره َوقيل احلساف    - من التَّْمر  حته َوقَاَل احلسافة  
قشور التَّْمر واحدته    -حنيفة الثىت    ..  ُهَو النسح والنساح أبو.حساف الصليان َواجْلمع أحسفة

 (. 800(، والقاموس احمليط )ص: 226/  3املخصص ) .ثتاة "
مجهرة    . قال ابن دريد: "وجثالة الّشجر: َما تساقط من ورقه يِف بعض اللَُّغات مثل السفري َسَواء"  (2)

 (. 415/ 1اللغة )
 (. 402التقفية يف اللغة )ص:  (3)
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 األوصاف، وهي مثان وثالثون لفظة:   - املبحث الثالث
ثَة( مفردها)ِجِثيـْ مفعول،  مبعىن  )ِفِعْيل(  جمثوثة،    ،(1) اجلِِثْيث:  مبعىن: 

ثـََتنْي(، واجلمع: )ِجثاِيث(، وهي النخلة الصغرية )الفسيلة( املنزوعة   واملثىن)ِجِثيـْ
من أمها أو من األرض متهيدا لغرسها؛ وهلذا رمبا تكون من األضداد ألنه يراد  

هبذا االسم عند العرب وله أمساء أخرى )الوديُّ واهلَِراُء    واملغروسة وهوهبا املنزوعة  
 .(2) ِسيُل(والفَ 

واملثىن)َغْرْسَتني(، واجلمع    :)فـَْعل(، مبعىن مفعول، مفردها)َغْرَسة(،(3) الَغْرس 
 ْغرِسات، وُغُروس، وهي الفسائل بعد غرسها. 

على    : الرَّاُكْوب وجتمع  )راُكْوبَة(،  أيضا:  ويقال  فاِعل،  مبعىن  )فاُعْول( 
ُرواِكْيب، وهي النخلة املتصلة أبمها مرتفعة عن األرض، أشبه ما يكون حبمل  
األم لطفلها، وهو سهل اخللع النفصاله عن األرض وعن أمه من األعلى، وال  

،  الراكب)تلفة  خميعيش غالبا عند غرسه لقلة عروقه، وقد ذكره أهل اللغة بصيغ  
 . (4) والرَّّكابة(

 
قال الفاسي: "ويقال للنخلة حني تفصل من أمها: جثيثة، بفتح اجليم وكسر املثلثة وبعد التحتية    (1)

 ( 516مثلثة أخرى فهاء أتنيث" شرح كفاية املتحفظ )ص: 
ِه فـَُهَو: اجلَثيُث والوديُّ واهلِ   (2) رَاُء  قال األزهري: "يقوُل يِف صَغار النْخِل أوََّل َما يـُْقَلُع ِمنـَْها شيٌء من أُمِّ

(، ومنت  126/  2(، واللسان )176: جممل اللغة )صر(. وينظ254/  10والَفِسيُل" هتذيب اللغة )
 (، قال:"... وال َتزاُل َجِثيثًَة حىّت تطعم مثَّ هي خنلٌة". 358/ 3(، والطراز األول )472/ 1اللغة )

(، والصحاح  66/  8( وينظر: هتذيب اللغة )376/  4قال اخلليل: "والِغراس: َفسيل النَّْخل" العني )  (3)
 (.3415/ 5(، واللسان )465/ 2(، وإكمال اإلعالم بتثليث الكالم )955/ 3)

خل، َواْلعرب  قال األزهري: "ِإذا َكاَنت الَفِسيلُة يِف اجِلذْع َومل تُكْن ُمستْأرِضًة َفِهَي من َخِسيِس النّ   (4)
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مثل    : الضَّاُغْوط  وهو  ُضواِغْيط،  واجلمع  ضاُغْوطة،  مفردها:  )فاُعْول(، 
النخلة ويكون جريده مضغوطا يف فرع   أنه خيرج من بني جريد  إال  الراكوب 

وهذه األلفاظ األربع لصغار النخل(، ومل  )حماط،  النخلة ويصعب خلعه ألنه  
 عىن. أجد هذه اللفظة هبذا امل

)فـَْعال، مقصور فـَْعالء(، وجتمع على)ِمفارِْيع(، وال تثىن، للمتوسطة    : الَفْرعا
 املعىن. اللفظ هلذاالطول عريضة الفرع، ومل أجد هذا 

ُعْود)َفِعْيل(،    : الَعوِْيد بني  ةمفردها:  فتحتها  تنطق  ُعْوْدَتنْي،  على  وتثىن   ،
يف   وللعرب  جدا،  الطوال  للنخل  التاء،  يف  الدال  وتدغم  والفتحة،  الضمة 
تسميات طوال النخل ودرجات الطول ألفاظ كثرية )منها الَعْيدانة، والسَُّحوق،  

والطَّ  ْجُنونة، 
َ
وامل والِقْرواح،  والساِمقة  والَقّضامة،  ر،  َهجِّ

ُ
وامل رِْيقة،  والباِسقة، 

ويلحظ أن اللغويني يشريون إىل كون الطويلة ملساء، منجردة من    ،(1) والَعِمْيَمة(

 
يها الراِكبَ، وِهَي الرَّاكوُب، َومَجعَها: َرَواكيبُ  (، وقال ابن سيده:  123/  10. هتذيب اللغة )"تَسمِّ

(، وينظر: لسان العرب  210/  3املخصص )  ." والركابة: الفسيلة خترج يِف أَعَلى النَّْخَلة ِعْند قمتها" 
(9 /118 .) 

طَاَلْت َمَع اجنراد يكون    فإذاقال عيدنت،  يامللساء، ف  ل الَطوِيَلةالنخذكر ابن سيده: أن العيدانة من    (1)
ر والقضاضيم: الّنخل    : َفِهَي سحوق َومَجعها ُسًحق، فَِإذا أفرطت يِف الطول قيل أَْهَجرت َوِهي ُمَهجِّ

وقاً، وخنلٌة  اْلَواِحَدة َقضَّامة، والسامقة: الَطوِيَلة جدا مسقت تسمق مس  ،الَّيِت تطول َحىتَّ جِيف مَثَرَها
ْرتفِع طُوالً:  215، 214/ 3قرواٌح: طويلٌة ملساء. ينظر املخصص )

ُ
(، ويف التاج: "يقال للنَّْخِل امل

(،  2667/  4لسان العرب )  .(، ويف اللسان: "وخنلة َطرِيقة: َمْلساء طويلة"374/  34جَمْنوٌن" )
ُعمٌّ  َعِميمٌة طويلة واجلمع  أيضا: " وخنلة  ويقال  .وفيه  ِطواالً"..  إذا كانت  ُعمٌّ  َعِميٌم وخنل    . خنلة 

(، والزاهر يف معاين كلمات  1324/ 3(، وينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل )3112/ 4اللسان )
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الكرانيف، وهذا هو الغالب على النخل الطويل، وتسمى املنجردة امللساء يف  
 لغة البلد )العلطاء( وسيأيت بياهنا. 

ِحْيَشنْي، وهو ُحيـُْوش، وَأْحياش(، ويثىن على  )على  )ِفْعل(، وجيمع    :احلِْيش
الدخول يف   اجملتمع يف جذوعه وجريده وفروعه، ولذا ال ميكن  الكثري  النخل 
اللغة وقد ورد يف احلديث بلفظ   وسط احليش إال بصعوبة، وهو معروف يف 

 .(2) (وشح )ابب يرد ابلياء فهو يف  ، ومل (1) )احلائش(
َتنْي(، وتنطق القاف بينها    : الَقرَاِين  )فـََعاِيل(، ومفردها)ِقرِيْنة(، وتثنيتها )ِقرِيـْنـْ

وبني الزاي يف املفرد واملثىن دون اجلمع، وهي اجملموعة املتقاربة أصوهلا وفروعها،  
االقرتاب   وهو  العام  مبعناها  بل  املعىن  هبذا  أجدها  ومل  واحد،  نوع  من  وهي 

واللفظ اللغوي القرآين الذي يعرب عن هذا   ،(3) والتقابل يف كل ما يصلح لذلك
الرعد الوارد يف سورة   ري ٰى  ين ىن ُّ  :املعىن هو)الصنوان(، وهو 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي

القطع    ،(4:الرعد)  َّ جح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب فذكر 

 
 (. 266/ 1الناس )

حه  (، وشر 468/  1"أَنَُّه َكاَن أَحبَّ َما اْسَترَت بِِه إِلَْيِه َحاِئش خَنْل أَْو َحاِئٌط". النهاية )  :احْلَِديثُ   (1)
وه  ابن األثري أبنه النَّخل املْلَتفُّ اجمْلَتمع، َكأَنَُّه اِلْلِتَفاِفِه حَيُوش بعُضه ِإىَل بـَْعٍض. َوَأْصُلُه اْلَواُو. وذكر حن

وقال ابن  ،  (185/  3غريب احلديث للقاسم بن سالم )  :(.  وينظر331/  1الزخمشري يف الفائق )
/  3احملكم ) .ُهَو يِف الّنخل أشهر، اَل َواِحد لَُه من لَفظه"سيده: "احلائُش مجَاَعة الّنخل والطرفاء، وَ 

465). 
 .(98/ 1( واجلمهرة )614/ 1(، وجممع حبار األنوار )291/ 6اللسان ) (2)
 (. 87/ 9(، وهتذيب اللغة )73/ 2قال الزخمشري: "ودور قرائن: متقابالت". أساس البالغة ) (3)
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املتجاورات مث ذكر الصنوان يف النخل خاصة، ولكن هذه اللفظة غري مستعملة  
 .(1) يف بيشة يف هذا املعىن وال غريه، والصنوان للمثىن منه واجلمع مكسرا

)ِمْفتَـْعالت(، وليس هلا مفرد وال مثىن، وتنطق قافها بينها وبني    : املِْقرَتانت
اليت جتتمع يف أسافلها وتفرتق يف أعاليها، وهي كسابقتها يف املعىن    الزاي، وهي

 العام.
)فُواِعل( وال تثىن وال تفرد، وهي اجملموعة اليت تسقى حبوض واحد    :السَُّواِقي 

وهذه واحدة.  ساقية  يف  أحواضها  تتصل  والقراين، )األربع    أو  احليش، 
 واملقرتانت، والسواقي( للنخل اجملتمع، ومل أجدها.

َرِْكيَّة 
)َمْفُعْولة(، ألن أصلها)َمرُْكْويَة(، وال تثىن وال جتمع، وهي النخلة اليت    : امل

 جبوار مصدر املاء، فهي أحظى به من غريها، وهذه لفظة خاصة ابلبلد.
)ِفِعل(، ومفرده)ِجزِيَّة(، وال يثىن وال جيمع، وهو الذي يستقي املاء   :اجِلزِي

جبذوره دون سقي، وإن كان مغروسا يسقى يف بدايته حىت يقوم بنفسه، ويسمى 
 .(2) يف اللغة)البعل(

اهلمزة ومفرده )اثِيرة(، وجيمع على )ثُواِير(، وهو   ل(، بتسهي)فاِعل  :الثَّاِير
اللغة:  الذي ينبت من النوى بنفس ه بدون غرس وال تعمد زرع، وتسمى يف 

 
نـُْو من النَّْخل: خَنْلتاِن أو ثالٌث أو أكثـَُر أصُلُهنَّ واحد، كلُّ واحدٍة  158/  7العني )  (1) (، قال: "والصِّ

لغري   ويقال  ِصنواِن،  والتثنية  ِصْنواٌن،  ومجُعه  ِصنـٌْو،  ِحياهلا  احلديث  وينظر  ."النخلعلى  غريب   :
 (. 217/ 3واملخصص ) ، (170/ 12وهتذيب اللغة ) ، (15/ 2للقاسم بن سالم )

بعروقه من غري سقي مساء وال غريها"  (2) ما شرب  النَّخل:  من  "والبَـْعُل  اخلليل:  )  .قال  /  2العني 
150.) 
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 .(1) )الشرية(
اللفظة مصطلح    )فاِعلة(،  :النَّاِيرة )نُواِير(، واملثىن)انِيْرَتني(، وهذه  واجلمع 

فإذا ماتت أو    ، بني أصحاب النخيل يف بيشة للنخلة اليت مُتْلك ما دامت تثمر
سقطت أو انقطع مثرها، سقط معها حق صاحبها، مبعىن ال ميلك أرضها، وهذا  
املصطلح معترب يف القضاء، وموجود يف واثئق مبايعات النخيل القدمية يف بيشة  

  (2) ومل أجده يف اللغة هبذا املعىن وال يف اصطالحات الفقهاء.
ْرس   َغْرس أنه خاص مبهر العروس يعطيه    وهذا يشبه مصطلح النايرة إال   :الضِّ

املتزوج للعروس تكون هلا وألهلها مهرا )أيخذون مثرها ما دامت حية ومبوهتا ال  
 حق هلم يف األرض(.

حاِمْيل  
َ
النخيل املوقرة احململة ابلثمر،    ي(، وه)َمفاِعْيل(، مفردها)حِمْمال  :امل

 .(3) واخلصبة(، واجلدامية املوقرة)منها وهلذا املعىن ألفاظ يف اللغة 
ماِشْيل: )ِفعاِعْيل(، مفردها)مُشُْشْول(، ولعل أصلها الشماليل؛ ألنه يف    الشِّ

وهذا وصف للعذوق قليلة الثمر عكس احملاميل إال أن األوىل    (4) املعىن اللغة هبذا  

 
/  2(، واجملموع املغيث )2391/  6الصحاح )  .قال اجلوهري: "والَشْريَة: النخلة تنُبت من النواة"  (1)

 (. 446/ 6(، والتكملة والذيل والصلة ) 192
مثر هذه    الضرس( أي: أيخذ وقد وجدت هلا امسا لدى أحد الباحثني يف حمافظة بيشة: )غرس     (2)

 ألرض حق. النخلة ما دامت حية ومبوهتا ال يعود له يف ا
قال اخلليل: "واخَلْصَبُة: الطلعة يف لغة، وهي النخلة الكثرية احلمل يف لغة، ومجعها: خصاب".    (3)

ُوقـَرَُة من الّنْخِل"189/  4العني )
(،  97/  16العروس )اتج    .(، وقال الزبيدي: "واجلَُداِمّيُة، هباٍء: امل

 (. 795/ 5(، ومعجم منت اللغة )1049/ 2والوسيط )
.. واجلمُع أمْشَاٌل وهي الشََّمالِيُل واِحُدها مُشُْلوٌل  .ابن سيده: "والشَّْمُل الِعْذُق القليل احلَْملِ قال    (4)
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 وصف للنخل والثانية وصف للعذوق. 
عاِكْيس

َ
املعكَّسة،    :امل العذوق  ذات  تثىن وال جتمع، وهي  )َمفاِعْيل(، وال 

والتعكيس هو إحناء العرجون لتوجيه رأس العذق إىل األسفل، وجعله متكئا  
فوائد كثري  وللتعكيس  اجلريد؛  التصاق  على  وتفكيك  احلمل،  توزيع  منها:  ة 

العذوق ببعضها، وجتنب انكسارها، وتسهيل قطعها، وغري ذلك، ويسمى عند  
العرب )التشجري، والتذليل(، إال أن التذليل يعم مثار النخل وغريه، وقد ورد يف  

العزيز:  تقويس    ،(1) (14)اإلنسان:   َّ من زن رن ُّ  الكتاب  التعكيس  وألن 
االنعراج  من  عرجوان  للعرجون مسي  بعد  (2) وعطف  إال  عرجوان  يسمى  فال   ،

 التعكيس.
َخارِْيف: )َمفاِعْيل(، مفردها )خِمْراف(، وهي النخلة اليت تؤكل  

َ
من  )ُخْرفة  امل

بداية التلوين إىل قبل التمر(، وال تؤكل مترا، وال ينتظر مترها، إال الربين والصفري  
للُخْرفة   تـُْعَزُل  اليت  النَّْخلة  تلك  اسم  اللغة:  ويف  ومترا،  رطبا  يؤكالن  فإهنما 
)اخلَريفة(، وجتمع َخراِئَف، واخلَْرف، واخلُْرفة، واالْخرتاف، واملِْخَرف مما تكلمت  

 
/  3(، واملخصص )74/  8احملكم )  .والشَّمالِيُل ما تـََفرََّق من ُعْشِب األْغصاِن َكَشَماريِخ الِعْذِق"

 (. 1020)ص:  .مَشاليَل: ِفَرقاً" ا.... وذهُبو (، وقال يف القاموس: "1174/ 2(، واللسان )138
قال ابن سيده: "والتَّشجري يِف الّنخل: أَن تُوَضع العذوق على اجلريد، َوَذِلَك ِإذا كثر محل النَّْخَلة    (1)

  :(. وقال: "والتذليل241/  7)احملكم  أَو على الُعْرُجون"  وعظمت الكبائس فخيف على اجلُمَّارة  
   . (213/ 3املخصص )  . أَن يْربط العذق ِإىَل اجلريدة لتحمله"

  ، شبه اهْلاَلل بِهِ   ،ذكر احلميدي: أن العرجون الذي َعِليِه مشاريخ العذق ِإذا قدم ودق واستقوق   (2)
 ( 87)ص: الصحيحني  غريب ما يف  " تفسريَوُهَو االنعطاف  ،َوُهَو فعلون من االنعراج
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، ويلحظ يف كتب اللغة عموم االخرتاف يف الفواكه  (1) العلماء جله  به العرب وس
 وتغليب اللفظة على النخل، أما استعمال البلد فهو خمتص ابلنخيل. 

للعني -)ِفِعْيل   :الِبِطْيط الفاء  حركة  مفعول   - إبتباع  وال  (مبعىن  تثىن  وال   ،
َبطَّ كافورها اليت  وهي  على    ،جتمع،  عالمة  وهي  العذق،  عن  انشق  مبعىن 

العام املعىن بل ابملعىن  اللغة هبذا  التلقيح، ومل أجده يف  البط هو    :استحقاق 
 .(2) أخرى الشَّقُّ، والبطيط: األمر العجيب، وله معان 

)فاِعلة(، ويقال للنخل )عاِيل(، وال تثىن وال جتمع، وهي ما ارتفع   :الَعايَِلة 
ىن فات وقت تلقيحها أو كاد، ويف الكلمة معىن العول  عرجوهنا ومل تلقح مبع

 وهو الزايدة. 
)ِفْعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو وصف للتمر الذي التصق به قشره    :الربْش 

حىت أصبح ال قشر له، وهو من أجود التمر، ويسمى عند العرب)الُكَمْيت(  
 .(3) مسي بلونه األمحر املائل للسواد وهو الغالب عليه

 
الفواكه، واالسم اخلُْرفة. وأخَرفْـُته خنلًة:    (1) قال اخلليل: "وَخَرَف الرجل خَيُْرُف أي: أخذ من طَُرف 

.. واسم تلك النَّْخلة اليت تـُْعَزُل للُخْرفة اخلَريفة، وجتمع َخراِئَف. وَأْخَرَف  .جعلتها ُخْرفٌة له خَيْرَتِفُها
 (. 329/ 4)اللغة (، واحمليط يف 252/ 4) نيالع  . "النَّْخُل وهو خُمِرٌف مثل أَجزَّ الرُبَّ 

/  1(، ومشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم )137/  9(، واحملكم )184/  1مقاييس اللغة )  (2)
(، ومعجم تيمور الكبري يف األلفاظ  307/  1(، ومنت اللغة )156/  19(، واتج العروس )396

 (. 69)ص: واملعجم العريب ألمساء املالبس   ،(190/ 2العامية )
مل تتقشر فـَُهَو    وإذا قال ابن قتيبة: "كميت: مَتْرَة مَحْرَاء اىل السَواد. جلَدة: صلبة مل توسف: مل تقشر    (3)

.. ِإذا طَار قشر التَّْمر  ... صَغار النـََّوى مكنوزة لَْيَس قشرها .ِعْندهم َأجود قَاَل النَّابَِغة: من الطَّوِيل 
َها بطائر  . (110/ 2غريب احلديث البن قتيبة ) . ..".َعنـْ
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ِمْيل ا، )ِفِعْيل(، وال يثىن وال جيمع، وهو الربش إذا كان كبري احلبة، قاسي  : الصِّ
والربش والصميل يف التمر الصفري خاصة، ومل أجده يف اللغة إال ابملعىن العام  

 .(1) اليابسوهو القاسي 
)َفِعْيل(، وال يثىن وال جيمع، وهو وصف ملا ينهلُّ من النخلة من    : اهلَِلْيل

التمر، ويوصف به النخل الذي اهنلَّ مَتْرُه، وهو أيضا وصف للتمر الذي مل يتم  
 ثل الَفّذ. َحْشُيه، م
)فـَْعل(، وهو ضدُّ احَلِشيَّة، فالتمر بعد قطعه ينقسم قسمني: ما حفظ    : الَفذّ 

ابحلشي، وما بقي فذَّا وهو هذا، وقد استخدمت كلمة )الفّذ، والسُّّح، والفرد  
 .(2) اللغة والفداء( هبذا املعىن يف 

خنل خبيط وخنالت خبايط، وهو    :)َفِعْيل، وَفعاِيل(، يقال  :واخلَباِيط  اخلَِبْيط
اللقيط املنهّل من النخل إذا كان كثريا، وطراّي خمتلطا، ويكون خبيطا إذا ترك  

 فرتة من دون لقيط، أو تعرض لرايح قوية فاهنّل كثريا، ومل أجده هبذا املعىن. 
وال يثىن وال جيمع، وهي الثمرة الثانية    ،)فـُْعل(أو    )فـََعل(  :اخلُْلف   أو،  اللََّحق 

مأ طويل، مبطر أو سقي،  ظيف السنة الواحدة، وسببه غالبا ارتواء النخل بعد  

 
  (، وقال 348/  2قال الزخمشري: "وكل اَيِبس فـَُهَو صامل وصميل". الفائق يف غريب احلديث )  (1)

االشتقاق )ص:    .إذا يِبس"  ،َصَمَل الشَّيء َيصُمل صموالً   :ابن دريد: "واشتقاق الصُّميل من قوهلم 
 (.331/ 29وينظر اتج العروس ) ،(296

(، ويف القاموس:  89/  2اجليم )  . بو عمرو الشيباين: "والسُّحُّ: التمر اليابس مل يكنز، وهو الفذُّ"قال أ  (2)
تَـَفّرُِق من التَّْمِر"  وُفذوٌذ،"الَفذُّ: الَفْرُد، ج: أْفذاٌذ  

ُ
اللسان    وينظر:  (،336القاموس احمليط )ص    .امل

   .(678/ 2، واملعجم الوسيط )(386/ 451،5/ 9والتاج )، (3367/ 5)
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وال تكون مثرة اللََّحق جيدة غالبا    ،-بفتحتني   -فيثمر مرتني، ويسمى الزائد حَلَقا
، واخلِْلَفة  إال أهنا تستطاب لكوهنا يف غري وقتها، وهو يف اللغة )اللََّحق، والالحقة

 .(2) )اللََّحاق( ، وزاد ابن قتيبة(1) ابلتاء(
َسبَِّقة،  الباُكْورَة 

ُ
عِّلة(، وهي اليت تسبق  )فاُعْولة(، وال تثىن وال جتمع، و)ُمفَ   : وامل
ابلنضج   أحدمها   وتطلق  ،واالستواءغريها  شيئني:  للنخلة،    -على  مثرة  أول 

  ى(، وتسماليت تعجل مثرهتا)  ، أي:سنةأول خنلة تثمر يف املزرعة يف كل    - واآلخر
الُبْكر، والبكائر، والسُّبَّق،  )، وجتمع على  (يف اللغة: )الباكورة، والَبكور، والبكرية

عاجيل،  
َ
وتتسع داللة الكلمة عند غري أصحاب النخل فتشمل    ،(3) والعرف(وامل

 ما يبكر من سائر الشجر. 

 
وذلك أن    قال اخلليل: "اللََّحُق: ُكلُّ شيٍء حلََِق شيئاً أو َأحْلْقته به، من الَنبات ومن مَحْل الَنخل  (1)

(،  48/  3العني )  .َقلَّ ما يـَْرُطُب حىت يُدرَكه الشتاء"  أخَضرُ   بَعِضه شيءٌ خيرُُج يف    ويتمر مث يُرِطب  
وقال ابن سيده: "واخلِْلفة: َشْيء حَيمله الَكْرم بعد َما يسَوّد الِعَنب، فُيقطف الِعنب، َوُهَو َغّض  
َأْخَضر مثَّ يُدرِك، وََكَذِلَك ُهَو من َسائِر التَّْمر... وأخلف الشُجر: َخرجت لَُه مَثرة بعد مَثَرَة" احملكم  

اللََّحق واألحلاق والالحقة واللواحق وهو    (، وقال الزخمشري:11/  3،  198/  5) "وأمثر الشجر 
(،  252/  23(، )352،  351/  26(، والتاج )162/  2أساس البالغة )  .الثمر بعد الثمر األول"

   .( 191/ 3(، واملخصص )37، 36/  4وهتذيب اللغة )
 . (103/ 2اجلراثيم )  (2)
(، وقال  256/  1َلة الَّيِت تعجل مَثََرهتَا". مجهرة اللغة )قال ابن دريد: "َواْلبْكر: مجع بكور َوِهي النَّخْ   (3)

.. والبكرية: مثل البكور أبو حنيفة َوِهي البكائر َوقد أبكر َوَبكَّر َوَبَكر يبكر بكورا  .ابن سيده: "
َهل عْندُكْم من الباكورة شيء يُرِيد كل خنل يبكر والباكور: أول ما يرى من الرطب والسبق    :َوقَالَ 

اْلعرف" وََكَذِلَك  َواِحدَها معجال  )  . واملعاجيل: كالبكائر  واللسان ) 219/  3املخصص   ،)10  /
151.) 
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الصفري، وغريه يكون    :اأَلْشَعل  التمر  يثىن وال جيمع، وهو  )أَفْـَعل(، وال 
ذهيب اللون، وهو من أرغب التمر، ويكون سببه غالبا نوع الرتبة وانتظام السقي،  

 ومل أجد إشارة هلذا الوصف للتمر يف كتب اللغة. 
جَينِّبونه    :اجلَِنيب ألهنم  التَّْمر،  جيد  وهو  جيمع،  وال  يثىن  وال  )َفِعْيل(، 

فظونه جانبا( ملن يستحقه، وليس اجلنيب نوعا خمصوصا، بل هو عندهم:  )حي
  . (1) اجليد البالغ الغاية من كل متر، وهذه اللفظة مستعملة يف اللغة هبذين املعنيني 

واملِِهْيِسي: )فْـَعْيلي( تكون فتحة العني ممالة حنو الكسرة، وال يثىن  ،  املِِعِيسي
، فإذا كان مترا فإنه    وال جيمع، واللفظتان مبعىن واحد، وهو الرطب والتمر اللنيِّ

واملَهس    (2) اللغةال حيشى، ال يتحمل احلشي للينه وطراوته، واملَعس هو اللني يف  
 لعله إبدال، ومل أجدمها مبعىن الرطب اللني.

وجذع    :الَكَرب  الكرانيف  بني  املكان  وهو  جيمع،  وال  يثىن  وال  )فـََعل(، 
النخلة، وبني اجلريد وفرعها، ويسمى ابقي التمر فيها َكَراب أيضا، فالَكَرب يطلق  
على شيئني: الظرف واملظروف، ويطلق يف اللغة على أصول اجلريد فقط، وهي  

 
(، وقال  444/  2غريب احلديث )  . قَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن اخلطايب: "اجلنيب لون جيد من ألوان التمر"  (1)

(، وقال الزخمشري:  299تفسري غريب ما يف الصحيحني )ص:    ."جيد التَّْمراحلميدي: "اجلنيب من  
(، وهلم  234/  1)  الفائق يف غريب احلديث  ."َكانُوا يبيعون َصاَعنْيِ من اجْلمع ِبَصاع من اجلنيب"

: مشارق األنوار على صحاح اآلاثر  روينظ  . املعنينييف معانيه أقوال كثرية لكنها ال خترج عن هذين  
(، ومعجم املصطلحات  199/  2(، والتاج ) 175/  1(، وغريب احلديث البن اجلوزي )334/  1)

 (. 359/ 1(، واجملموع املغيث )489/ 1واأللفاظ الفقهية )
 (. 222(، وتفسري غريب ما يف الصحيحني )ص: 475/ 8(، والتاج )219/ 6لسان العرب ) (2)
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 لكرب.   أما يف استعمال أهل البلد فالكرانيف غري ا   (1) الكرانيف،
؛ ألنه يلتقط من حتت النخل، وال يثىن وال  ( ِفِعْيل مبعىن مفعولاللِِّقْيط: )

جيمع، وهو ما تناثر حتت النخلة من الثمر، سواء كان بلحا أو خرفة أو مترا،  
 ومل أجده يف اللغة هبذا املعىن. 

املكنوز بطريقة  ، وهو احملشي من التمر أي  ()َفِعْيلة مبعىن مفعولة   :(2) احَلِشيَّة
 احلشي، وهو يف اللغة: )املكنوز، والكنيز، والُكناز، والرَّبيط، والرَّبيد، واملَصقَّر(.
املَْدبِّس: )ْمَفعِّل(، وال يثىن وال جيمع، وهو التمر الذي يتقاطر ِدْبسا، أو  

َصقَّر 
ُ
امل اللغة  يف  ويسمى  ابلدِّْبس،  ذكر  (3) الغين  عند  إيضاح  مزيد  وسيأيت   ،

 س.الدِّبْ 

 
قال ابن األثري: "ُهَو ابلتَّحريك أْصُل السََّعف. َوِقيَل: َما يـَْبقى ِمْن أُصوله يِف النَّْخلة بـَْعَد الَقْطع    (1)

راِقي"
َ
)  .كامل ابن  161/  4النهاية  الكرانيف، وفسره  "    لكرانيف سيده اب(، وهذا وصف  فقال: 

(،  212/  3)املخصص  الكرب ابلتحريك أصول السعف الغالظ هي الكرانيف واحدها كرانفة"  
(، واملعجم االشتقاقي  133/  4( والتاج )268الصحاح )ص:    رخمتاو (  5799/  9العلوم )  سومش

 (. 1883/ 4املؤصل )
َز    (2) الزبيدي َكنـْ اإلمام  اجِلالل،التَّْمِر  وصف  اجلُلَِّة، ويُْكنَـَز  "َ   فقال:  يِف  َأسفَل  ِجراٌب  يـُْلَقى  أَن  ُهَو 

ابلّرِجَلني حىّت يدُخَل بعُض يِف بعض، مثَّ ِجراٌب بعَد ِجراٍب، حىّت متتلَئ اجلُلَُّة َمْكنوزًَة، مثَّ خُتاُط  
،  222/  3(، واملخصص )138/  8،  305/  15اتج العروس )  . .. فـَُهَو َكِنيٌز وَمْكُنوٌز".ابلشَُّرطِ 

اء  ل (، وقا224/  3
َ
الرَّبيد: الَِّذي قد نضد يِف جرة ونضح َعليه امل ...  فاذا  .ابن سيده: "التَّْمر 

اء َفَذاك الربيط فان صب َعَلْيِه الدبس َفَذاك املصقر".  
َ
وضع يِف اجلرار َوقد يبس وصب َعَلْيِه امل

 (. 222/ 3املخصص )
/  4(، واللسان )223،  222  / 3(، واملخصص )210الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:    (3)

466.) 
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املَْحْثِرب: )ُمَفْعِلل(، وهو نوع من احملشي، من التمر تظهر يف ثناايه حبيبات 
تشبه السكر، شديد احلالوة، ويظهر يف التمر الذي طال اكتنازه لعام أو أكثر،  

 ومل أجد له ذكرا هبذا املعىن يف كتب اللغة.
ا لعام  )فاِعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو التمر الذي بقي حمفوظ  :العاِمي  

كامل حىت دخل املوسم التايل )وهذه األلفاظ الست عشرة لوصف الثمرة يف  
، ومل أجد العامي  (1)أحواهلا املختلفة(، ويف اللغة التمر القدمي يسمى )خندريس(

 يف كتب اللغة هبذا املعىن، ويسمى يف بعض البلدان احلويل. 
 

***  

 
 . (226/ 3) املخصص ."قال ابن سيده: " متر خندريس: قدمي (1)
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 التوابع واألدوات، وهي مثان وأربعون لفظة:  - املبحث الرابع
ِمْفَعَلة(، ملسّمى    ِمْفَعل، أو  املِْلَقح، أو املِْخالة: )ِمْفعال، أو  املِْلقاح، أو 

َلقِّح،  
ُ
يتعلقها امل له عروة طويلة  اللقاح،  واحد وهو وعاء من جلد يوضع فيه 

 ويصعد به إىل النخلة، ومل أجدها يف كتب اللغة هبذا املعىن.
اش: أو ذات يد خشبية طويلة    )ِمْفعال(، وهو آلة من حديد كاملة   امِلْبر

 تكون لتربيش النخلة وتشويكها، ومل أجدها.
جيعله    :احلَْلقة   لينا،  ليكون  ابلقماش  ملفوف  متني  حبل  وهي  )فـَْعلة(، 

الصاعد إىل النخلة على شكل دائرة)َحَلقة( يديرها على النخلة ومن وراء ظهره  
العلطاء)بدون كرانيف(،   النخلة  ونزوله، حيتاجها يف  يعتمد عليها يف صعوده 

ْطالع، والشََّواِئي، َوالتـَّبَـْليا، وله يف اللغة أمساء كثرية منها: )املِْصعاد، واملِْطَلع، واملِ 
، واحلابول، والطوق(   .(1) والَكرُّ

)ِمْفَعل(، وجيمع على)خَماِرف(، ويثىن على)خِمَْرَفنْي(، وهو وعاء    :املِْخَرف  
ْخرَتِف يف رقبته ويصعد به إىل  

ُ
من السعف مصنوع للخرفة خاصة، يتقلده امل

رغ ما فيه مث يرفعه وهكذا حىت ينتهي،  النخلة وينزل به، أو يدليه ابملِْدىَل، ليف
وهو معروف هبذا االسم يف اللغة، وتطلق العرب )املِْخَرف( على النخلة اليت  

 
(، وقال أمحد  30/  6الطراز األول )  .قال ابن معصوم: "واملِْصعاُد: احلَْبُل ُيْصَعُد به على الّنخِل"  (1)

به على   املِْطالع: حبل يصعد  أو  ْطَلع 
َ
"وامل واحلابول    النخل،واملصعاد: حابول    النخل، تيمور: 

(، ويف اللسان: " والشَّاُة: الَّيِت ُيْصَعُد هِبَا النَّْخل ُهَو  354/  4معجم تيمور )  .والطَّْوق"  والَكّر،
الشََّواِئي   َوُهَو  اِبْلَعَربِيَِّة"املِْصعاُد،  الَكرُّ  َوُهَو  التـَّبَـْليا،  لَُه  يـَُقاُل  الَِّذي  َوُهَو    ،(448/  14)  .قَاَل: 

 ( 454/ 3ومنت اللغة ) ، (309والتلخيص يف معرفة أمساء األشياء )ص: 
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البلد)املخراف( واحلائط من النخل أيضا لكنه   خيرتف منها، واليت تسمى يف 
   .(1) ابلفتح)خَمَْرف(؛ امسا ملكان اخلَْرف

وجت  : املِْقالع مفخمة،  والالم  على)َمقاِلع)ِمْفعال(،  وتثمع  ىن (، 
)ِمْقالَعنْي(، وهي عتلة كبرية خاصة بقلع النخلة، وفصلها من أمها متهيدا  على

 .(2) واملَِجثَُّة، واملِْجثَاُث( ،لغرسها، وتسمى يف اللغة: )املقالع
َفة  ِفيـْ سعف، )أبنواعه  ، وهي نسيج من السعف  ()ِفِعْيلة مبعىن مفعولة  :السِّ

قلوب(،   وهلا    :والسفيفةنواشر،  السعفيَّة،  املنسوجات  اخلام ملعظم  املادة  هي 
وهي األنواع العشرة التالية(،  )املصنوعات  مقاسات خمتلفة حبسب ما يراد من  

 . (3) الَعَرُق والَعًرقة()أمسائها وقد وردت السفيفة يف اللغة هبذا املعىن ومن 

 
(، والتلخيص يف  252/  4العني )  .قال اخلليل: "واملِْخَرف كالزَّبيل خُيْرَتَف فيه من أطايب الرَطب"  (1)

َخاِرُف مَجْع خَمَْرف اِبْلَفْتِح َوُهَو احْلَاِئُط ِمَن    ل(، وقا 216معرفة أمساء األشياء )ص:  
َ
ابن األثري: "امل

ْخَرف اِبْلَفْتِح يـََقُع َعَلى النخل وعلى الرَُّطب. َوِمْنُه َحِديُث َأيب قَتادة »فابـْتَـْعُت بِِه  .النَّْخلِ 
َ
... وامل

  ، يف التاج: "واْلِمْخَرفُ   ل(. وقا24/  2النهاية )  .خَمَْرفاً« أي حائط خْنل خُيَْرف منه الرَُّطب..."
َخاِرِف    :.. ومن َسَجَعاِت اأَلَساسِ .زِنِْبيٌل َصِغرٌي خُيْرَتَُف ِفيِه ِمن أَطاِيِب الرَُّطبِ   :كِمْنرَبٍ 

َ
َخَرُجوا ِإىَل امل

َخاِرفِ 
َ
(، ومعجم املصطلحات واأللفاظ  188/  23 ابلزُّبُِل" اتج العروس )ِإىل الَبَساِتنيِ   :َأي  ،ابمل

 (.229/  1(، والوسيط )240/ 3الفقهية )
( وقال  176جممل اللغة )ص:    .قال ابن فارس: "واجملثة: احلديدة تقتلع هبا اجلثيثة وهي الفسيلة"   (2)

يُق غليظٌة  حديدٌة  بكسرمها:  واملِْجثَاُث،  "واملَِجثَُّة،  الطراز:  الّنخلِ يف  من  اجلَِثيُث  هبا  /  3)  ."َلُع 
 .(472/ 1(، ومعجم منت اللغة )358

زَبِيٌل ُعِمَل ِمْن َعَرقٍَة: َوُهَو السَِّفيَفُة اْلَمْنُسوَجُة    ،"فَُأيتَ بَِعَرٍق ِمْن مَتْرٍ "قال إبراهيم احلريب: " قـَْولُُه:    (3)
(،  154/ 1(، والعني )1011/ 3غريب احلديث ) . قـَْبَل خُتَاُط، يـَُقاُل: َعَرقٌَة، َوَعَرقَاٌت، َوَعَرٌق "

نسجته    - وقال ابن سيده: "واجلالل كلها سفائف الواحدة سفيفة وسفيف وقد أسفت اخلوص  
(،  288/  3،  105/  1(، وينظر: غريب احلديث للقاسم بن سالم )224  /3املخصص )  ."
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، وجيمع على )ِمزابيل(  )ِمْفَعل( اسم آلة قياسي ويثىن على ِمْزبلني   :املِْزَبل 
وال جيمع على مزابل؛ ألن املزابل هلا معىن آخر معلوم، واملزبل وعاء كبري مصنوع  
له عرواتن كبرياتن، وله عدالن)ينقسم إىل قسمني( على جانيب   السعف  من 
الدابة اجليدة يصل إىل مخسني صاًعا حسب ما تستطيع الدابة، وهو يف اللغة  

هذا من  قريب  ومعىن   والقفة    بلفظ  واملِْكَتل،  والزَّنِْبْيل،  )الزَّبِْيل،  يسمى  فهو 
، فأما الزنبيل فهو مستعمل يف وعاء  (1)الكبرية(، لوعاء من السعف له عرواتن

اختصاصه يف   لعدم  أذكره  ومل  وغريه  السعف  وغريه مصنوع من  للتمر  صغري 
وبعضها  النخل، وإن كانت بعض املعاجم نصت على أنه مصنوع من السعف  

 إال أن الفيصل هنا هو استعمال أهل البلد.  (2) نص على أنه ينقل فيه التمر 
فاف(، تصنع  َفف، وقِ وتثىن على )قـُفَّتني(، وجتمع على )قُـ   (فـُْعَلة)  :الُقفَّة 

النخل، وحجمها أكرب   التمر؛ لتخزينه، من املطحنمن سعف  ، حيشى فيها 
ر هبا الزبيل والزنبيل، واملكتل    . (3) -ا سبق كم-وقد فسِّ

املِْطَحن: )ِمْفَعل(، مجعه)َمطاِحن(، ويثىن على )ِمْطَحَننْي(، وهو وعاء كبري  

 
(، وجممل اللغة )ص:  1522/  4(، والصحاح )150/  1(، وهتذيب اللغة )768/  2واجلمهرة )

(،  434/  1(، واملعجم الوسيط )2918/  5(، ومشس العلوم )288/  4(، ومقاييس اللغة )662
 (. 275/ 12والتاج )

(: "والزَّبيل: اجلِراب، والزِّنِْبيُل أيضاً. ومَجُْعه: زانبيل، وهو عند العاّمة  369/  7قال صاحب العني )   (1)
 . (50/ 4)احملكم  :ما يـُتَّخذ من اخلُوص بُعْروتني. ومجع الزَّبيل: زُبُل وزُْبالن"، وينظر 

 . (112/ 29اتج العروس ) (2)
اجليم    . ليس بعظم، واملِْكَتُل أكرب منه، والعَرق أكرب من املِْكَتل""الُقفَّة: الزبيل الذي   :قال الشيباين  (3)

 ( 28/ 5(، والعني ) 72/ 3)
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يُِقلُّه   التمر ونقله، وال  السعف؛ حلمل  إال رجالن، وال    -غالبا–مصنوع من 
 يعرف وجه االشتقاق فيه، ومل أجده هبذا املعىن يف كتب اللغة. 

َقَلة َقْلَتنْي(، إبسكان الالم    :املِنـْ )ِمْفَعلة(، وجتمع على مناِقل، وتثىن على )ِمنـْ
وتفخم المها، وهي مثل املطحن إال أهنا أصغر حجما، حيملها الواحد، ومل  

 أجدها هبذا املعىن املخصوص.
)حِمَْفْرَتنْي(، إبسكان  (حماِفر))ِمْفَعلة(، وجتمع على    :املِْحَفَرة  وتثىن على   ،

صغر من املنقلة مثلها، حيملها الصغار ويلتقطون فيها التمر، ومل  الراء، وهي أ
 يتضح فيها وجه االشتقاق، ومل أجدها هبذا املعىن. 

)ِمْفَعلة( وجتمع على)َمناِشر( وتثىن على )ِمْنَشْرَتنْي(، وهي وعاء   : املِْنَشَرة
يبا، واسع غري عميق، مستديرة، وقطرها يزيد عن املرت، وارتفاعها ربع املرت تقر 

 تصنع من السعف؛ حلفظ التمر منشورا، ومل أجدها هبذا املعىن.
)ْفِعلة(، وجتمع على: َخَصف، وتثىن على)ْخِصْفَتنْي(، منسوجة    :اخْلِصَفة 

كبرية من السعف، دائرية الشكل تطوى وتنشر، وتكون فراشا للتمر وغريه،  
ثالثة إىل مخسة أمتار    يرتاوح قطرها ما بني   (1) ومن أمسائها عند العرب: )السُّمَّة(

)َخَصف   على:  وجتمع  العرب،  عند  ومعناها  ابمسها  معروفة  وهي  غالبا، 
 .(2) وِخصاف(

 
قال الصغاين: "والسُّمَّة أيًضا: شبه ُسْفرَة ُمْستديرة ُتَسفُّ من اخلوص، وتـُْبَسط حتت النخلة إذا    (1)

 . (59/ 6ُخرِفْت لَيسُقَط ما تـََناثَر من الرَُّطب والُبْسر عليها". التكملة والذيل والصلة )
ة تْعمل من اخلوص للتمر قَاَل  قال ابن األثري: "يِف احلَِديث َفمر ببئر َعَليـَْها خصفة اخلصفة اجلل  (2)

(، وقال يف اللسان: "واخَلَصَفُة  37/  2اأْلَْزَهرِي أهل اْلَبْحرين يسمون جالل التَّْمر خصفا" النهاية )
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على)ُخصَّاَفنْي(،   :اخُلصَّاف  ويثىن  على)َخصاِصْيف(،  وجيمع  )فـُعَّال(، 
منسوج من السعف مستطيل الشكل يطوى وينشر، يكون فراشا للضيوف،  
يصل طوله إىل مثانية أمتار وعرضه ال يتجاوز ثالثة أمتار غالبا، وهو موجود يف  

ل  استعمال العرب هبذا املعىن، ويسمى )الفحل(؛ لكونه ينسج من فحال النخ
 .(1)غالبا

َفر(، وتثىن على)سْفرِِتنْي(، وهي السفرة املعروفة  )فـُْعَلة(، ومجعها)سُ   :السُّْفرة 
منسوجة من السعف، دائرية الشكل، يوضع عليها الطعام، قطرها ما بني مرت  

 .(2) إىل مرتين، وتسمى يف اللغة )النَِّبيَّة، أو النَِّفيَّة، فارسية معربة، واألتوم( 
َهفَّة

َ
)َمْفَعلة( وجتمع على )َمَهفَّات(، )َمهاّف(، وتثىن على )َمِهفَّتَـْتني(،  :امل

واملهفة معروفة تصنع من السعف الدقيق، ويكون هلا عود)مقبض( من جريد  
النخل، يسرتوح هبا من احلرارة، وهي معروفة يف اللغة مبعناها العام، وتسمى يف  

 
.. وكَأهنا فـََعٌل مبعىن َمْفُعول من اخَلْصِف وهو ضمُّ  .ابلتحريك ُجلَُّة التمر اليت تعمل من اخلوص

(، وذكر يف منت اللغة  1175/  2،  174/  2)  .من اخلوص"  ألَنه شيء منسوج  ء الشيء إىل الشي
( البيوت  سقف  يف  تستعمل  )ص:  285/  2أهنا  األنباري  البن  األضداد  وينظر:   ،)318  ،)

(، ومشس العلوم  243/  1(، ومشارق األنوار )373/  1(، والفائق )186/  2ومقاييس اللغة )
 (. 238/ 1الوسيط ) (، واملعجم281/ 1(، وغريب احلديث البن اجلوزي )1817/ 3)

َي به ألنّه يـُْعَمُل من َسَعِف الّنْخل من الَفْحل"  (1) /  3العني )  .قال اخلليل: "والَفْحل: احَلصري، مسُِّ
(، ومعجم منت اللغة  174/  12" )(، وقال يف التاج: "اخُلصَّاُف، كرُمَّاٍن: َحِصرٌي ِمن ُخوصٍ 235

(2 /285 .) 
من    (2) ْنُسوجة 

َ
امل السُّْفرة  أي  ابلفاء،  النَِّفيَّة،  قـُْلَت:  أَْعَربـَْتها  فإْن  ابلفارسية،  النَِّبيَُّة   " الصغاين:  قال 

(،  887(، والتكملة والذيل على درة الغواص )ص:  519/  6ُخوٍص" التكملة والذيل والصلة )
 (. 141/ 1األتوم ) :(، وزاد يف منت اللغة من أمسائها10/ 40والتاج )
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 ص.، ومل أجدها مبعناها اخلا(1) بالد الشام املروحة
، جيمع على )ْحُفْوص(، وهو وعاء من  (َحْفصة))فـَْعل(، ومؤنثه    : احلَْفص

فهو زبيل من    ،اجللد، حيشى فيه التمر، وهو موجود يف اللغة جبزء من املعىن
 .(2) وكنزهجلود ومل يذكر حفظ التمر فيه 

َصص(، وتثىن على )جصَّتني(، وهي عبارة )فـُْعًلة(، وجتمع على)جُ   :اجُلصَّة 
تقريبا، مفتوح من   البيوت، حبجم مرت مكعب  الطني يف داخل  بناء من  عن 

  ابلرب مرارا األعلى خيزن فيه التمر حشيا، يف كل عام، تدهن جدران اجلصة  
قبل احلشي ويستوعب أكثر من مائة صاع ويوضع يف أسفله وجدرانه السعف  

لكوهنا تطلى ابجلص،    (جصة)مسيت  :  طني، وقيلاألخضر حفظا للتمر من ال
 ومل أجده بلفظه وال معناه.

، وهو وعاء  (ِدْرابَسنْي )  ويثىن على)ِفْعالل(، وجيمع على َدرابِْيس،    : الدِّْرابس
بقية   عن  ختتلف  خاصة  بطريقة  يصنع  شكل كرة،  على  السعف  من  صغري 

 منسوجات السعف؛ حلشي التمر فيه، ومل أجده.
، وعاء حديدي،  ( ْتِنْكَتنْي )، وتثىن على:  (تـََنك))ْفِعَلة(، واجلمع    : التِّْنَكة

من أقدم األوعية احلديثة، وأكثرها استعماال يف بيشة، وله ثالثة أحجام؛ التنكة  
وزهنا   ويكون  والنصف    24الكاملة  والربع    12ك،  آبلة    6ك،  حتشى  ك، 

كة مبعناها العام معروفة،  مصنوعة خصيصا هلذا الغرض تسمى احلشاية، والتن

 
 (. 647/ 5معجم منت اللغة ) . املهفة: آلة يسرتوح هبا يف احلر. وتسمي يف بالد الشام مروحة (1)
(، واتج العروس  244(، وجممل اللغة )ص:  1034/  3(، والصحاح )115/  1ديوان األدب )  (2)

 (. 123/ 2(، ومنت اللغة )259/ 9)
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 ومل أجدها ابملعىن اخلاص حلفظ التمور.
)ْفِعْيلة، وفـُعَّالة(، وجتمع على )َخراِيط، وِكماِمنْي(   : الُكمَّانة  وهي،  اخْلرِْيَطة 

ْخرِْيْطَتنْي، وُكمَّانـَْتنْي(، إبدغام الطاء يف التاء، والنون يف التاء، وهي  )على  وتثىن  
  ابملاء، )وهذه ، وكانت حتشى ابألرجل بعد تنظيفها  من أوعية حفظ التمر حشيا

 اخلمس حلفظ وختزين التمر حشيا(، ومل أجدها هبذا املعىن.
ألن   ومعىن،  وزان  )مْطِوّي(،  مثل  )َمْزُوْوٌي(،  أصلها  )َمْفعول(،  ْزِوي: 

َ
امل

السعف يطوى بعضه إىل بعض ويلّف على ظفرية مثناة، وجيمع على )ِمزاِوَي(  
 ْزِويَّنْي(، وهو احلبل من السعف، ومل أجده هبذا املعىن. مَ )ويثىن على: 

، وال حتذف ايء املنقوص يف اللهجة،  (ِمدايل))ِمْفَعل(، وجيمع على    : املِْدىَل 
وهو احلبل الذي تدىّل به العذوق، واملخارف من فرع النخلة، ومل أجده هبذا  

 املعىن.
َرس 

َ
من    :امل الغليظة  للحبال  اسم جنس  وهو  وال جيمع،  يثىن  وال  )فـََعل( 

الليف، وهو يف اللغة يطلق على كل حبل غليظ من الليف وغريه، فإذا كان  
 ( 1) من الليف فامسه: )الوثل، والوثيل، والِقنَُّة، واملسد(

رِيط الفاء والعني، يثىن على)ِشرِيطني(، وجيمع على    :الشِّ )ِفِعيل(، بكسر 
احلبل الدقيق من الليف، فإذا كان غليظا فهو احلبل، واحلبل    (، وهوطان)ُشرْ 

 
َرُس احلَِباُل واحدهُتَا َمَرَسةٌ   (1)

َ
(، وقال  469/  2.. وأَْمرَاٌس مجُع اجْلمع" املخصص ).قال ابن سيده: "امل

كراع النمل: "والَوَثُل: احلبل من الليف، والَوثِيُل نفُسها، والِقنَُّة: الُقوَُّة من قـَُوى حبل الليف ومجعها  
َسُد أيًضا"

َ
(، وإصالح  452املنتخب من كالم العرب )ص:    .ِقَنٌن، ويقال للحبل من الليف: امل

 (.296 - 294/ 4)اللغة  (، ومقاييس 253/ 7(، والعني )67املنطق )ص: 
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عام فيما صنع من الليف وغريه فلم أذكره، والشريط معروف يف اللغة هبذا املعىن  
واخلوص)السعف( الليف  من  ما صنع  لتشمل  داللته  يطلق  (1) وتتسع  عليه ، 

حبل السعف يسمى  الشريط، والشريطة(، وجيمع على )ُشَرط(، أما يف بيشة ف )
ْزوي(، وقد سبق. 

َ
 )امل

ِفِعْيل( مبعىن: َمْفُعْول، ويقال: )املِرِْيَسة(، ابملعىن نفسه، وهو التمر  )  : املِرِْيس
عصري متر(، وهو موجود يف اللغة ومن أمسائه:  )شرااب  املمروس يف املاء مث يصفى  

 . (2) )املريد، واملريث(
)فـُْعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو التمر املطبوخ طبخا طويال مث يصفى    :الرُّبّ 

مرتني أو ثالاث مث يطبخ ليكون مثل العسل إداما، وهو عسل من ال عسل له،  
وتدهن به الِقَرب، وبعض األواين، ويستخلص من أنواع خاصة من التمر ذات  

اللغة من ال يفرق  ، ومن أهل  (3) لون أسود، وهو موجود بلفظه ومعناه يف اللغة 
 ، وأظهر بعضهم الفرق بينهما.(4) بينه وبني الدبس فيفسر أحدمها ابآلخر

 
هتذيب اللغة    . قال األزهري: "والشَُّرُط: ِحباٌل ِدقاٌق تُفَتل من اللِّيف واخلُْوص، َواِحدَها شريٌط"  (1)

(، وقال د. حممد حسن جبل: "الشريطة: شبه خيوط تفتل من اخلوص والليف...،  213/ 11)
 (. 1128/ 2مُسّى بذلك ألنه ُيْشَرط خوصه أي يشقُّ مث يفتل". املعجم االشتقاقي املؤصل )

ريس متر َمريد وَمريس مبَْعىن َواِحد" اجلمهرة    (2)
َ
ريد: مثل امل

َ
(، وقال  640/  2)قال ابن دريد: "وامل

اء َحىتَّ يـَْنماَث ِفيِه"
َ
َمَرثَه مَيْرُثه: ِإذا َدَلكه يِف امل ْرس: َمْصدُر َمَرَس التَّْمر مَيُرسه أَو 

َ
  . األزهري: "امل

 (.498/ 16(، والتاج )863/  2(، واملعجم الوسيط )294/ 12هتذيب اللغة )
: ُهَو َما يُْطبَ   (3) (، وقال األزهري: "وأما الرب  478/  2)  .ُخ من التَّْمِر"قال يف التاج: "والرُّبُّ ابلضَّمِّ

 (. 210يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:  الزاهر  ."فهو الدبس املطبوخ ابلنار
  . ومن ذلك ما ذكره ابن األثري يف النهاية، قال: "الرُّبُّ َما يُْطبخ ِمَن التَّمر، َوُهَو الدِّبُس أَْيًضا"   (4)

: ُهَو الدِّْبُس اْلَمطبوُخ اِبلنَّاِر".  النظم املستعذب يف  181/  2النهاية ) (، وقال ابن بطال: "الرُّبُّ
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التمر    :الدِّْبس من  ويتقاطر  يسيل،  ما  وهو  جيمع،  وال  يثىن  وال  )ِفْعل(، 
الثالثة  ، وقد اشتق منه )املَْدبِّس(، وهو التمر الغين ابلدبس، وهذه  (1) احملشي

املريس، والرُّّب، والدِّْبس( من أطعمة التمر، ويسمى الدبس اخلام ألنه مل متسه  )
 .(3) ، أو السقر(الصقر)املدينة ، ويسمى عند أهل (2) النار

امليم    :املِْطرَح  بفتح  على)َمْطَرَحنْي(،  ويثىن  )ِمطارِح(،  واجلمع  )ِمْفَعل(، 
وكسرها، وهو إانء صغري، أو صحن يقدَّم فيه التمر للضيف وأهل املنزل، ومل  

 أجده. 
َتنْي(، وهي   :الِعشَّة  )ِفْعَلة(، وجتمع على )ِعَشش(، و)ْعشاش(، واملثىن )ِعشِّ

ني يكون سقفها مثلثا مرتفعا من  البيت الكبري احملتوي على مصراع أو مصراع
املنتصف، تصنع من اجلريد وجذوع النخل وجدراهنا من السعف، ويشرتك يف  

 
 .(194/ 1تفسري غريب ألفاظ املهذب )

ضا: "والدبس: عسل التمر والزبيب وعصارهتما: ما حتلب منهما من غري طبخ؛ أو ما  قال أمحد ر   (1)
(، وهذا وصف الدبس، ينظر: الصحاح  374،  373/  2منت اللغة )   .سال من جالل التمر" 

(، واملنجد )ص:  2015/  4(، ومشس العلوم )461،  460/  8،  273/  5(، واحملكم )926/  3)
85).    

/  1: الِدْبس الذي مل متسَّه النار وهو أفضله" املعجم االشتقاقي املؤصل )مجبل: "واخلاوقال حممد    (2)
605). 

قال ابن دريد: "والصََّقُر: َما حَتَلَّب ِمَن الِعَنب َوالزَّبِيِب َوالتَّْمِر ِمْن َغرْيِ َأن يـُْعَصر، َوَخصَّ بـَْعُضُهْم    (3)
نِي، أَلهنم    ، ...ِمْن أَهل اْلَمِديَنِة بِِه ِدْبَس التَّْمِر، والصَّْقُر: الدِّبس ِعْنَد أَهل اْلَمِديَنِة. َا َجاَء اِبلسِّ َوُرمبَّ

ماخ    ،ِثريًا َما يـَْقِلُبوَن الصَّاَد ِسيًنا ِإذا َكاَن يِف اْلَكِلَمِة قَاٌف أَو طَاٌء أَو َعنْيٌ أَو َخاءٌ كَ  ِمْثُل الصَّدْع والصِّ
راط" اجلمهرة ) /  2(، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )274/  8والتاج )  ، (،297/  1والصِّ

)ص:  76 الفقهية  والتعريفات   ،)94( والعني   ،)7  /231( اللغة  وهتذيب   ،)12  /259  ،)
 (. 189/ 1واملصباح املنري )
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للضيوف   غالبا  العشة  وتكون  وسقفا  أعمدة  الكبرية،  األثل  أعواد  مكوانهتا 
واملناسبات وتكون مساحتها عشرة أمتار يف مخسة أو ستة تقريبا مكشوفة من  

بيتا عظيما يف وقته ال يتهيأ لكل أحد، ومل أجدها  جهة أو جهتني غالبا، وتعّد  
هبذا اللفظ واملعىن، والعشة يف اللغة: هي النَّْخلُة إذا صُغر رأُسها، وَقلَّ َسَعُفها،  

ْنِبت 
َ
، وهذا املعىن رغم صلته ابملعىن  (1) َوِقيَل: َشَجَرٌة عشٌَّة َدِقيَقُة اْلُقْضَباِن لَِئيمُة امل

 بعيد.املشار إليه إال أنه 
رِْير  وتثىن    :السِّ )ِفْعال(  على وزن  )ِسرَّا(،  على  بكسرتني، وجتمع  )ِفِعْيل(، 

على: )ِسرِيـَْرْين(، بيت أصغر من الِعشَّة، سقفه مستو وليس مرتفعا، ومساحته 
مربَّعة، طوله أربعة أمتار أو مخسة، يصنع من السعف وجذوع النخل أو أعواد  

 رة والضيافة اليسرية، ومل أجده هبذا املعىن. األثل ويكون جللسات التربد، ولألس
على   :املَْردَّع  ويثىن  )ْمردَّعات(،  على:  وجيمع  ساكن،  أوله  )ْمَفعَّل(، 

)ْمَردََّعنْي(، أصغر من السرير ويكون مرتين يف ثالثة، تعلق فيه القربة ويوضع  
حتته زير املاء، يتسع للشخص والشخصني، جتلس فيه صاحبة املنزل، خَتُضُّ  

بنها، أو َتُسفُّ سفيفها، يف ظله، يصنع من السعف مرتفعا على أعواد األثل،  ل
 متكئا على جدار أو خنلة، ومل أجده هبذا املعىن. 

)ِمْفعال(، ويثىن على:)ِمْرفاَعني(، وجيمع على )َمراِفيع(، وهو أصغر    :املِْرفاع 
وقه وحتته األربعة يصنع من السعف أو اجلريد؛ مسي مرفاعا ألهنا ترفع وتوضع ف

 
(1)  ( األدب  ديوان  )14/  3معجم  اللغة  ومقاييس  (، ولسان  151/  3(، واملخصص )45/  4(، 

(، واللطائف يف اللغة = معجم أمساء األشياء  598(، والقاموس احمليط )ص:  317/  6العرب )
 (.142/ 9(، واتج العروس )305)ص: 
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جُيَْلس حتته لقربه من األرض، ومل أجده هبذا املعىن )وهذه األربعة    األشياء، وال
 أنواع مباين السعف(.

وهذان )النخيل،  )فـَْعلة( وال تثىن وال جتمع، وهو اسم ملوسم غرس    :اجلَثَّة
القطيع  من أزمنة النخل املعروفة(، ووقت اجلَثَّة من ارتفاع العرجون إىل وقت  

 اء التمر ونضجه(، ومل أجدها هبذا املعىن.استو )
يعطى    :احلَُواَفة  ملا  خاص  مصطلح  وهي  جتمع،  وال  تثىن  وال  )فُعالة(، 

على   يطوفون  خنل،  لديهم  ليس  من  أو  الفقراء،  من  قوم  وهم  للمتحوفني، 
ع ليعطوهم ما تيسر من التمر، وهي احلُوافة، وقد  يأصحاب النخيل وقت القط

يساعدوهنم ليكرموهم، ومل أجدها هبذا املعىن، ورمبا مسيت احلُوافة؛ ألهنا تؤخذ  
 .  (1) من حافة التمر، أو ألن املتحوفني حيوفون املزارع مبعىن يطوفون عليها

(، وتطلق على  الزَّْربَة: )فـَْعلة(، وجتمع على )َزراِيب(، وتثىن على )َزْربَِتنْي 
السياج يعمل من السعف واجلريد للحدود بني املزارع والبيوت،    -شيئني، أوهلما

ألهنا حماطة ابلزربة،    (؛ زربة)زرعة للنخيل وغريها، تسمى  امل  -وحنوها، واآلخر 
  ومل أجدها هبذين املعنيني.

وجتمع على)زِرِيْبات(،    )ِفِعْيلة( مبعىن َمْفُعْولة، وتثىن على )زِرِيِْبَتنْي(،  : الّزِرِيـَْبة
أو مربَّع أو حنوه، وهلا ابب، حلفظ املواشي،    بشكل دائريوهي الزربة املغلقة  

 
قال يف اللسان: "وحَتَوََّف الشيَء: َأخذ حافَته وَأخذه ِمْن حافَِته وخَتَوَّفَه، اِبخْلَاِء، مبَْعَناُه. اجْلَْوَهرِيُّ:   (1)

اْلَواِدي جانِباه. وَحاَف الشيَء َحْوفاً: َكاَن يِف حافَِته. وَحافَه:   َغرْيُُه: وَحافـََتا  تـَنَـقََّصه.  حَتَوَّفَه َأي 
 (.1347/ 4والصحاح )(، 59/ 9) .زارَه"
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 .(1) احلظرية وهي يف اللغة تعم كل سياج حميط من خشب وغريه مبعىن 
)ِمْفعال، أو ِمْفعالة(، وجتمع على )ِمقابِْيس(، وتثىن    : املِْقباَسة  أو ،  املِْقباس 

وهو نقل النار(،  )هبا  على )ِمْقباَسنْي، أو ِمْقباْسَتنْي(، وهي السعفة اليت يقتبس  
 ُّ والقبس واملقباس يف اللغة أعم داللة لكل ما يقتبس من النار، كما يف اآلية:  

والقبس،  ،  )  7النمل: )   َّ يك ىك مك لك اك يق )الضرمة،  وتسمى 
 .(2) واملقباس(
ْخَوة 

َ
)خَمْوَِتنْي   :امل على  وتثىن  وال)فـَْعلة(،  السعفة    (،  نصف  وهي  جتمع، 

الكاملة جبريدهتا تشق وهي خضراء نصفني وتكون لدنة تستخدم للربط )ربط  
 سعف الغرس ومجع الصريف وحنو ذلك(، ومل أجدها. 

ملا    :النـَّْقو  )فـَْعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو من األضداد فيستعمل غالبا 
وها(، وقد يستعمل  احلشف، والشماريخ، وحن)الشوائب  ينتج عن تنقية التمر من  

نَـقَّى من تلك الشوائب، ومل أجده مبعناه اخلاص، بل مبعىن خيار الشيء  
ُ
يف امل

، فاملعىن العام واحد والفرق هو ختصيص الداللة عند  (3) األضداد(ورديئه )من  

 
َوِهَي    (1) اْلَغَنِم،  َزْرُب  فَالزَّْرُب  اْلَمْأَوى.  بـَْعِض  َعَلى  يَُدلُّ  َأْصٌل  َواْلَباءُ  َوالرَّاءُ  "الزَّاُء  فارس:  ابن  قال 

(، واملعجم  248/  2(، واملخصص )308/  1(، ومجهرة اللغة )51/  3مقاييس اللغة )  .َحِظريهَُتَا"
/  2(، واجلراثيم )137/  13(، وهتذيب اللغة )53،  52/  2عروس ) (، واتج ال391/  1الوسيط )

 (. 32/ 9(، واحملكم )137/ 13(، وهتذيب اللغة )270
(، وقال  56/  1اجليم )  . قال أبو عمرو الشيباين: "والَضَرَمة: ما اقتبست به انراً، وهو املقباُس"  (2)

اجلوهري: "الَقَبُس: شعلٌة من انر، وكذلك املِْقباُس. يقال: قـََبْسُت منه انراً أْقِبُس قـَْبساً فأقْـَبَسين،  
 (. 167/ 6(، واللسان )960/ 3الصحاح ) . أي أعطاين منه قـََبساً. "

..  ونـََقوُة  .َقْيَت من الشيء(، وقال يف اللسان: "النُّقاوُة أَفضُل ما انتَـ 722/  2)األعالم  إكمال    (3)
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النقاوة والنقاية فاألوىل للجيد واألخرى   البلد ابلتمر، وبعضهم فرق بني  أهل 
 للرديء. 

)ِمرْتَيـْْرِتنْي(،   )ِفْعَليـَْلى، أو ِمْفَعيـَْلى(، وجتمع على )ِمتارِْير(، وتثىن على  :املرِْتِْيرا 
وهي لعبة تصنع من شوك النخل والسعف، جتعل على شكل مروحة، وتدور  

 مع اهلواء، ومل أجدها.
ْرِقْيعا ْعَتنْي )  :الطِّ (، وهي  ِفْعَليـَْلى(، وجتمع على )َطراِقْيع(، وتثىن على)ِطْرقـَيـْ

أثالاث   العرجون  يشق  طراّي،  مازال  الذي  األخضر  العرجون  من  تصنع  لعبة 
فالوسط اثبت، والطرفان متحركان، وحتدث صوات كصوت التصفيق عند هزها  

 يف اليد، ومل أجدها.
ْيسا على دفن جمموعة    لعبة تقوم)ِفعَّيـَْلى(، وال جتمع، وال تثىن، وهي   :الدِّمِّ

خذ كل متسابق شوكة، ويبدؤون سواي يف استخراج البلح  من البلح الصُّّم، وأي
وهذه   ممكن،  عدد  أكرب  على  يتحصل  من  والفائز  الشوك،  بواسطة  املدفون 

 األلعاب الثالث لألطفال، وهي خمتصة ابلنخيل، ومل أجدها. 
على    : املَْعجََّمة ممالة  بفتحة  واجلمع  )اجليم  )ْمَفعَّلة(،  الكلمة(،  عني 

من الَعَجم)النوى(، وهي الدابّة اليت تغذى وتسمَّن على  )ْمَعجَّمات(، مشتقة  

 
ِخيارُه يكون ذلك يف كل شيء ونَقاته  ونُقايـَُته  .. بين على ضّده وهو  .الشيء ونَقاَوتُه ونُقاوتُه 

.. وقال بعضهم نَقاُة كلِّ شيء رديئه ما  .النُّقاية أَلن فُعالة أتيت كثرياً فيما َيسُقط من َفْضلة الشيء
(،  4532/  6)  .. وقال أَبو زايد النَّقاُة والنُّقاية الرَّديء والنُّقاوة اجلَّيد"..فِإن نَقاتَه ِخيارُه  خال التمر

 (. 538/ 5(، ومنت اللغة )950/ 2واملعجم الوسيط )
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ْدقوق
َ
 ، وهي أجود الدواّب هبذا الغذاء، ومل أجد هذه التسمية. (1) العجم امل

، وهي آلة (حشَّايـَْتنْي ):  تثىن علىاحَلشَّايَة: )فـَعَّالة(، واجلمع )َحشَّاايت(، و 
الثالثة، يتم ضغط التمر هبا،  احلشي، تصنع من احلديد على مقاسات التـََّنك  

وهي آلة صنعت حلشي التمر يف التنك، وألهنا حديثة؛ فال وجود هلا يف معاجم  
 اللغة. 

، وهو ما  (حابـُْوَطنْي ) ، ويثىن على  (َحوابِْيط))فاُعْول(، واجلمع:    : احلَابـُْوط
وهو   احلبط  من  واشتقاقه  السقي،  أحواض  من  خاصة  ابلنخل  استدار 

   .(3) ى يف اللغة)الشََّربة(، ويسم(2) االمتالء
 

***  

 
قال يف التاج: "َويِف الرَّْوض:    . ذكر اللغويون هذا الوصف )دق النوى علفا( ومل يسمَّ هبذا االسم   (1)

/  2(، ومعجم منت اللغة )397/  6اتج العروس )  .املِْرَضَحة، كمْكَنَسة َما يَُدّق هبَا النـََّوى للَعلِف"
598.) 

(، وغريب احلديث  89/  1(، وغريب احلديث للقاسم بن سالم )216/  1،  140/  1اجليم )  (2)
( قتيبة  والصحاح ) 447/  2البن  )(، و 1118/  3(،  اللغة  /  3(، واحملكم )147/  2مقاييس 

(، والتوقيف على مهمات التعاريف )ص:  232(، وتفسري غريب ما يف الصحيحني )ص: 246
 (. 400/ 2(، والغريبني )29/ 3(، واحمليط يف اللغة )135

رهِّبا فترتوى    (3) فيكون  النخلة والشجرة وميأل ماء  "الَشَربَة: كاحلُويض حيفر حول  قال حممد جبل: 
 (..1124/  2نه". املعجم االشتقاقي املؤصل )م
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 :املبحث اخلامس: العيوب واألمراض، وهي سبع عشرة لفظة
البلح    الغاِصق، والَغَصق: )فاِعل، وفـََعل(، بفتحتني، وهو مرض يصيب 

فيتحول إىل غصق، وهو البلح اليابس الفارغ، مفرده )ْغِصقة(، إبسكان أوله،  
أبدا، فإذا كثر وزاد صار مرضا، ومسي غاصقا،  والَغَصق معتاد ال ختلو منه خنلة  

ومل أجده هبذا املعىن، إال أن ابن قتيبة أشار إىل حنو من ذلك يف اجلراثيم ومساه  
 .(1) )املخردل(

البلح   ُغرْبة على  يثىن وال جيمع، وهو مرض يكوِّن  )فْـَعْيل(، وال  ابُوْغِبرْي: 
 مل أجده. فيفسده، وعالجه وعالج الغاصق: التطيني، وسيأيت، و 

)ْحِشْفَتنْي(،   على  ويثىن  )ْحِشفات(،  على  وجيمع  )فـََعل(،  احَلَشف: 
إبسكان أوله، واملفرد: )ْحِشفة(، وهو مثل الغصق يف البلح إال أنه يكون يف  

التمر، وهو مشهور يف   قبيل  وما  أحشفا وسوء    ( 2) اللغةالتمر  أمثاهلم:)  ومن 
 (.(4) والقشام، (3) كيلة؟!(، ومن أمسائه )احلسافة 

 
ما بقي من بسرها قيل قد: خردلت    وأعظم قال ابن قتيبة يف وصف الغصق: " فإذا كثر نفضها    (1)

 (.73، 72/ 2اجلراثيم ) .فهي خمردل"
َأْصٌل َواِحٌد يَُدلُّ َعَلى َرَخاَوٍة َوَضْعفٍ   (2) نُي َواْلَفاءُ  َوالشِّ  َوَخُلوقٍَة. فََأوَُّل َذِلَك  قال ابن فارس: "احْلَاءُ 

  . "ْيِن َرِديَّنْيِ  احلََْشُف، َوُهَو أَْرَدأُ التَّْمِر. َويـَُقولُوَن يِف أَْمثَاهِلِْم: "َأَحَشًفا َوُسوَء ِكيَلٍة"، لِلرَُّجِل جَيَْمُع أَْمرَ 
)  سمقايي )ص:  62/  2اللغة  األشياء  أمساء  معرفة  يف  والتلخيص   ،)310)،  ( /  4والصحاح 

 (.111/  4(، وهتذيب اللغة )537/  1(، ومجهرة اللغة )96/  3(، والعني )1344
قال يف الصحاح: " احلسافة: ما تناثر من التمر الفاسد. وحسفت التمر أحسفه َحْسفاً، أي نّقيته    (3)

 (.1344/ 4" )، إذا تقتت يف يدكيءل: احنسف الشوأخرجُت ُحسافـََتُه. ويقا
قيل قد: أصابه القشام   (4) .. فإذا وقع البلح وقد  .قال ابن قتيبة: "فإن انتفض قبل أن يصري بلحاً 
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ْيص و   : الشِّ )ِشْيصة(،  ومفردها  )ِشْيْصَتنْي(، وال جيمع،    يثىن على )ِفْعل(، 
وهو فساد يكون يف التمرة جيعلها دقيقة خالية من النوى ال طعم هلا وغالبا ما  
َشيِّصة منقسمة إىل شيصتني أو أربع. وله أسباب منها عدم أو  

ُ
تكون التمرة امل

معرو  والشيص  التلقيح،  ومن  سوء  العرب،  لغة  يف  الشيص،  )أمسائه  ف 
، ومن أهل اللغة من  (1) والشيصاء، والصيص، والصيصاء، والشيشاء، واخَلْشو(

 .(2) يفسر الشيص ابحلشف، وذكر ابن قتيبة أهنا لغة بلحارث بن كعب 
ومفردها    :اخَلماج )مَخاْجَتنْي(،  واملثىن  )مَخاجات(،  واجلمع  )فـََعال(، 

)مَخاجة(، والتخمج، داء معتاد يكون يف اللون والرطب، ليونة مع تعفن، وتغري  
 .(4) ، ويسمى أيضا: )الدمال((3) يف الطعم، واخلمج معروف يف اللغة هبذا املعىن

  ا خنانـَْتني(، ومل يسمع هل: )تثىن على)فـََعال(، مفردها: )َخنانة(، و   :اخلَنان
مجع، وهو داء يصيب اللون والرطب والتمر فيكون يف داخلها سواد، وهو داء  

 
 (. 73، 72/ 2اجلراثيم ) . اسرتخت تفاريقه وندي قيل: بلح َسٍد، وقد أسدى النخل"

قال اجلوهري: "الشيُص والشيصاُء: التمُر الذي ال يشتدُّ نواُه، وإَّنا يـََتَشيَُّص إذا مل تلقح النخل" مث    (1)
(،  1044/ 3الصحاح ) . قال يف فصل الصاد: "والصيُص والصيصاُء: لغٌة يف الشيص والشيصاء"

 (. 397/ 3ومنت اللغة )
ة بلحارث بن كعب، وقد خشت النخلة  قال ابن قتيبة: "الصيص واخلشو: مجيعاً احلشف يف لغ  (2)

 . (76/ 2اجلراثيم ) .ختشو خشواً"
(، وينظر التاج  97قال الثعاليب: " مخََِج التَّْمًر إذا فسد جوفه ومحض". فقه اللغة وسر العربية )ص:    (3)

اللغة )355/  3) وهتذيب  األفعال )35/  7(،  واللسان )310/  1(، وكتاب   ،)2  /1258  ،)
 (. 330/ 2(، ومنت اللغة )215/ 2ومقاييس اللغة )

 (. 76/ 2اجلراثيم ) .قال ابن قتيبة: "ويقال للتمر العفن الدمال" (4)
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وقيل   )الدمان،  ابسم  اللغة  أهل  ذكره  ابلسواد  مصحوب  تعفن  معتاد، 
 .(1) اإلدمان(

)ِمْفِعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو التمر الذي تزيد فيه القشرة عن   :املِْقِرش 
التمرة، وهو شيء طبيعي يقلل من جودة التمر، ويعود إىل طبيعته ابحلشي، فال  

 .(2) مقلوب )الَقِشر(، ولعله  يؤكل املقرش فّذا يف الغالب، ويسمى يف اللغة
 يثىن وال جيمع، وهو املقرش الذي  )ْمَفْعِلل(، والتمرة: ْمَقْرِشعة، وال  :املَْقْرِشع 

زاد يبسا وتعرجا، وكانت قشرته غري متسقة مع مترهتا، زادوا يف مبناها العني عن  
 .(3) سابقتها لزايدة معناها، وهي يف اللغة تسمى: )الفغا(

)فـَْعال، مقصور فـَْعالء مهموزة(، وجيمع على)ُعْلط(، كـ:فـُْلك، ويثىن    :الَعْلطا 
على: )َعْلطاَوْين(، وهي النخلة الطويلة صعبة االرتقاء ألن جذعها أملس خال  
أو   الناقة،  إال  اللغة  أجد يف  ومل  الصعود،  مبثابة سلم  اليت هي  الكرانيف  من 

وإَّنا ذكرهتا لقرب املعىن    (4) م،البعري)الُعُلط(، وهي اليت ال مسة هلا، وبال خطا

 
قال صاحب الطراز: "ويقال من تغري مثره وفساده: إذا أنسغت النخلة عن عفن وسواد قيل قد    (1)

 (.74/ 4أصابه الدمان، وقيل اإلدمان" )
 (. 226/ 3كثري القشور" املخصص )  -قشر قال ابن سيده عن ابن السكيت: " متر  (2)
النخلة"    (3) أفغت  الفغا وقد  فيه مثل أجنحة اجلراد فذلك  التمر وصار  قتيبة: "فإن غلظ  ابن  قال 

 وهذا وصف دقيق للمقرشع.  ت(. قل 76/ 2اجلراثيم )
َها."  هتذيب اللغة )  (4) (،  99/  2قال األزهري: " اَنقَة ُعُلط: ِباَل ِخطام...َوقيل اَنقَة ُعُلٌط اَل مِسََة َعَليـْ

.. اأَلْعطَال  ... بعرٌي ُعُطٌل كُعُلطٍ .وقال ابن سيده: " َعلَّطت البعرَي نزعت ِعاَلطَه من ُعُنقه َوُهَو احْلَبل
َها" املخصص )الَّيِت اَل أرساَن   (،  472/  1(، واللسان )487،  486/  19(، والتاج )214/  2َعَليـْ

( األدب  ديوان  والصحاح ) 261/  1ومعجم  للصغاين )1144/  3(،  والتكملة   ،)5  /442  ،)
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فالنخلة العلطاء هي اخلالية من الكرانيف، وذكر السيوطي يف املزهر أن علط  
القلب من  صارت  (1) وعطل،  حىت  الكرانيف  من  معطلة  العلطاء  والنخلة   ،

 ملساء، وهذا جيعل القول ابلقلب هنا سائغا. 
على: )ُخرْع(، وتثىن على    وجتمع (،  ، مقصور فـَْعالء مهموزة)فـَْعال  :اخلَْرعا

تنخلع يف  )اجلذع  )َخْرعاَوْين(، وهي النخلة ذات الكرانيف غري املتماسكة مع  
ومل   للسقوط،  يتعرض  الصاعد  ألن  العلطاء،  من  أخطر  وهي  الصاعد(،  يد 

 .(2) معروف أجدها، واخلرع واالخنراع مبعناه العام 
النخلة    : التَّْكوا تثىن وال جتمع، وهي  فـَْعالء مهموزة( وال  )فـَْعال، مقصور 

العوجاء املتكئة على ما تسند به من جذع أو حنوه حىت ال تسقط، وحىت يتجه 
جهة   متقوس  ألن جذعها  االرتقاء  سهلة  وهي  مستقيما،  األعلى  حنو  َّنوها 

 . (3) األعلى، وتسمى يف اللغة: )الرجبية، والرجيبة، والرمجة( 
َقْعَسة املِ  َفْعلة( وهي النخلة املتعرجة امللتوية، وهي صعبة    :نـْ   االرتقاء؛ ألن )ِمنـْ

 صاعدها يضطر لاللتفاف على جذعها أثناء الصعود، ومل أجدها.

 
 (. 276وشرح كفاية املتحفظ )ص: 

 (.368/ 1املزهر يف علوم اللغة ) .ذكرمها يف ابب القلب: "انقة ُعُلط وُعُطل" (1)
املعجم    ... والعضو زال عن موضعه يف اجلسم".يف الوسيط: "اخنرع: انشق والن واسرتخى  قال  (2)

 ( 228/ 1الوسيط )
/  2قال ابن قتيبة: "فإذا مالت فبين حتتها دكان تعتمد عليه فتلك الرجبة والنخلة رجبية". اجلراثيم )  (3)

الرمجة79 َويـَُقال   " سيده:  ابن  وقال  أبوعلي..(،  قَاَل  ثَـ   : .  ُهَو    :ْعَلب قَاَل  َوَهَذا  ورجبية  رجيبة 
 . (213/ 3املخصص ) .اْلقَياس"
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غالبا    : املِْسرِد  الذكر  طلع  يصيب  وهوداء  جيمع،  وال  يثىن  وال  )ِمْفِعل(، 
لة اندرا يف  فيفسده وجيعله يتساقط، ويصحب بسواد، وقد يصيب طلع النخ

وله    ،أول طلوعه، وهو هبذا املعىن يف اللغة، ويسمى: )السراد والواحدة سرادة(
 .(1)يف اللغة معىن آخر، وهو َما َأَضرَّ بِِه اْلَعطش فيِبس قبَل يْنِعه

)ِمْفِعل(، وال يثىن وال جيمع، وهو العذق الذي تساقط ما فيه من    :املِْمرِد 
، ومل  ُعْسٌو، وممْرِدالتمر قبل أوانه ألي سبب، وال يسمى حينذاك عذقا بل هو  

 .(2) الشجرأجده إال أن األمرد يف اللغة عام الداللة يف أغصان 
مى النخلة  املَْشْمرَخ: )ْمَفْعَلل(، وال يثىن وجيمع على: )مشمرخات(، وتس

ْمَشْمَرخة، وهو العذق الذي تعرضت مشارخيه خلطأ يف حتريكها أو تعكيسها أو  
خرفها؛ فأحدث جرحا جعل الثمرة تضمر أو تتحشف، عند عدم الرتفق يف  

 .  (3) املعىنوهو يف اللغة قريب من هذا  ،شأن النخلة

 
قال األزهري: "والسَّرَاُد من الثَّمر: َما َأَضرَّ بِِه اْلَعطش فيِبس قبَل يْنِعه. َوقد َأسَرد النخُل، والواحدة    (1)

 ( اللغة  "والسَّرَاد  249/  12َسرَاَدة" هتذيب  قال:  التاج  املعنيني يف  ذكر  وقد  وهي    ،َكَسَحابٍ (، 
ل أَبو َحنيَفَة: السَّرَاد: الذي َيْسقط من الُبْسِر قبل أَن  الُبْسرَُة حَتُْلو قبل أَن تـُْزِهَي وهي بـََلَحٌة. وقا

يُْدرَِك وهو َأخضر. وقد َأْسَرَد النَُّخل، والسَّرَاد ما َأَضرَّ بِِه الَعَطُش من الثََّمِر فَيِبَس قَبَل يـَْنِعه" اتج  
 (. 288(. القاموس احمليط )ص: 14/ 5العروس )

(، ومعجم اللغة  4173/  6 ورق عليها وغصن أَْمَرد كذلك" )قال يف اللسان: " وشجرة َمْرداء ال   (2)
(، وهتذيب اللغة  252/  5والتاج )(،  861/  2(، واملعجم الوسيط )2084/  3العربية املعاصرة )

 (.273/  5(، ومنت اللغة )2062/ 4(، واملعجم االشتقاقي املؤصل )84/ 14)
ا. َوقَاَل أَبو َصرْبََة السَّْعديُّ: مَشْرِخ الِعْذَق َأي اْخُرْط  قال يف اللسان: "ومَشْرََخ النخلَة: َخَرط ُبْسَره  (3)

 (. 263/ 7(، وهتذيب اللغة )219، 3/218(، واملخصص )31/ 3) .مَشارخيه ابملِْخَلب قـَْعطاً"
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)ِفِعْيل(، وال يثىن وال جيمع، وهو مثر الذكر خاصة عندما يتعدى    :الِفِشْيش
 وقت قطعه فيخرج من كمه، ويتناثر دقيقه الذي هو مادته، ومل أجده.

)فـََعل(، وهو مرض ينخر يف النخلة ويقتلها، ويشمل ذلك مجيع    : اجلََعل
عليه يُغَضب  ما  النخلة ابجلََعل عند  يُدَعى على  املعروفة،  النخل  ا،  حشرات 

 ، وقد يكون هذا من ذاك.  (1) القصار واجلَْعل يف اللغة مبعىن النخل  
 

***  

 
)الواحدة    قصرية،"واجلَْعل: بفتح اجليم وسكون العني املهملة )النخل القصار( مجع    قال الفاسي:  (1)

 (. 516شرح كفاية املتحفظ )ص:  .اء"َجْعلة( ابهل
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 سادسا: األعمال املتعلقة ابلنخيل، وهي تسع عشرة لفظة: 
الَقْلع: )فـَْعل(، وهو خلع النخلة من أمها لتغرس، ويسمى فاعله القاّلع،   

 وله آالته وأبرزها املِْقالع، ومل أجده.
)فـَْعل(، من األضداد يطلق على قلع النخلة وغرسها، وهو للغرس    :اجَلثّ 

جثها،   النخلة حيسن  قلع  حيسن  ومن  يسمى  أكثر،  ووقتها  )اجلَثَّاث(،  وهو 
 . (1) اجلَثَّة، وهو من ارتفاع العرجون إىل قطع النخل، واجَلثُّ معلوم يف اللغة

)تـَْفِعْيل(، وكالمها مبعىن قطع وتنقية جريد النخل من    : والتَّْشوِْيك،  التَّرْبِْيش
الشوك ابملرباش، والتربيش يكون مع التلقيح؛ لتهيئة فرع النخلة ملا يكون بعده  

، وهو يف اللغة: )التشذيب،  ... إخلمن التعكيس، والتفريد، والتطيني، والقطيع
 .(2) والتشنيج، والتنقيح(

التـَّْلِقْيح: )تـَْفِعْيل(، وهو وضع جزء من طلع النخلة الذكر يف طلع النخلة  
األنثى وقت استحقاقها بطريقة خمصوصة، لتحسني الثمرة وجودهتا، ويسمى يف  

 .(3) اللغة: )التلقيح، واإلابر أو التأبري، والعفار(

 
 وقد سبق ما يتعلق ابجلث واجلثيث واجملثاث يف اجلثيث واملقالع.  (1)
قال األزهري: "والتشذيب تشنيج شوكه عنه وتنقيحه مما خيرج من شكريه الذي يضر به إن ترك    (2)

والتشنيج تنحية الشوك عن الشجر والتنقيح مثله" الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص:    عليه،
166). 

َوُهَو وَعاء طلع الّنخل،  قال ابن سيده: "وألَقح النَّْخَلة ابلفحالة ولقَّحها، َوَذِلَك أَن يدع الكافور،  (3)
َلَتنْيِ أَو َثاَلاًث بعد انفالقه، مثَّ أَيُْخُذوَن مشراخا من الفحال، قَاَل: وأجوده َما قد عتق وََكاَن من   لَيـْ
َعام أول، فيدسون َذِلك الشمراخ يِف َجوف الطلعة، َوَذِلَك بِقدر، قَاَل: َواَل يفعل َذِلك ِإالَّ رجل  

، أِلَنَُّه ِإن َكاَن َجاِهال فَأْكثر ِمْنُه أحرق الكافور فأفسده، َوِإن أقل ِمْنُه َصار الكافور  َعامل مبَا يفعل ِمْنهُ 
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شماريخ  )تـَْفِعْيل(، وهو جعل كل عذق منفصال عن أخيه وفصل ال  :التـَّْفرِْيد 
 املشتبكة عن بعضها، ووقته عندما يكون البلح ُصّما ومل أجده. 

الشماريخ حنو   العرجون وتقويسه وتوجيه  )تـَْفِعْيل(، وهو حين  التـَّْعِكْيس: 
األسفل، وحتميل العذوق على اجلريد وربطها، للتهوية وتوزيع األمحال وحفظ  

اللغة: )التشجري،  العذوق من الكسر، والتسهيل للقاطف، وغري ذلك، وهو يف  
 . ، وقد سبق إيضاح ذلك يف )املعاكيس((1) والتذليل الوارد يف اآلية( 

)تـَْفِعْيل(، وهو حتريك البلح حىت يسقط منه الغصق؛ ألن تركه    التَّْحرِْيك:
 جيعله يزيد حىت يفسد العذق، ويكون ذلك يف مرحلة ما بعد احلثر، ومل أجده.

ابملاء    :التَّْطِينْي  الصُّّم،  والبَـَلح  احلََثر  فرتة  يف  العذوق  رشُّ  وهو  )تـَْفِعْيل(، 
املخلوط ابلطني محاية له من )أبو غبري(، و)الغاصق(، وغريها من اآلفات، فإذا  
 كربت البلحة انقشع ما علق هبا من الطني وأصبحت نظيفة سليمة من اآلفة. 

مفعول أيضا، وهو لقط ما يتساقط  )فـَْعل(، ويقال اللِِّقْيط للفعل ولل   :اللَّْقط
من النخيل، واللقط وااللتقاط معروف، ومن أمثاهلم: )ما كلُّ يوٍم َعجَّة ولقيط(  

ال يتهيأ لكم دائما ما تلتقطونه فاهتبلوا اللقط وقت العجة، وهي الريح    :مبعىن
 الشديدة، واغتنموا مجع ما نثرته لكم الريح.

 
َتفع بطلعها َذِلك اْلَعام. واستلقَحت النَّْخَلة: آن هَلَا   كثري الصيصاء، َوِإن مل يفعل َذِلك ابلنخلة مل ينـْ

.. إصالح  .)تلقيح النخلة(. )وكذلك العفار(  واإلابر: (، وقال الفاسي: "14/  3أَن تـُْلَقَح" احملكم )
/  4(، والنهاية )139/ 3(، واجملموع املغيث )518النخل وتلقيحها"  شرح كفاية املتحفظ )ص: 

 (.279/ 3(، ومعجم تيمور الكبري)263
 َأي ُسّوِيت عناقيدها وُذلَِّلت.  (14)اإلنسان: َّ من زن رن ُّ وهَو قـَْولُُه َعزَّ َوَجلَّ:   (1)
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خراج اجلُّمار من النخلة بطريقة خمصوصة، وهو  )تـَْفِعْيل(، وهو است   : التَّْجِمرْي 
ُلبُّ النخلة الذي يكون به قوامها، منه خترج القلوب اليت تكون سعفا، وخترج  
األكمام اليت تكون عذوقا، وقد أكله النيب صلى هللا عليه وسلم وأثىن عليه،  

 وهو معلوم سبقت اإلشارة إليه يف )اجلُّمار(.
من التمر يف الكرب بعد انتهاء القطيع    هو استخراج ما تبقى  :التكريب 

، واملعىن آخر هو قطع  (1) )اجلذاذ(، ويعّد تتمة للقطيع، وهو يف اللغة هبذا املعىن 
 ، وهذا املعىن غري مقصود يف استعمال البلد. (2) اجلريدالكرانيف وهي أصول 

اجملردتني،   : التِِّعْلباط ابليدين  الصعبة  النخلة  يف  الصعود  وهو  )تِِفْعالل(، 
ع  )املادة  يقال: تعلبط النخلة: صعد ابستعمال اليدين، ومل أجده، ويشبهه يف  

من غري  )َعراِّي  ل ط( وقرب الداللة قوهلم: اعلوَّط، إذا تعلق بعنق البعري وركبه  
 . -وهللا أعلم-ه، ولعله مأخوذ منه وقد تطور لفظ(3) جلام(سرج وال 

أعمال حىت    : الِقِطْيع يتبع ذلك من  النخل، وما  )ِفِعْيل(، وهو جين مثرة 

 
قال يف اللسان: "الُكرابَة: التَّْمر الَِّذي يـُْلتَـَقُط ِمْن ُأصول الَكَرب، بـَْعَد اجلََداِد، والضمُّ أَْعلى، َوَقْد    (1)

، َما يـُْلتَـَقُط ِمَن التَّْمر يِف ُأُصول السََّعِف بعد ما َتَصرََّم" /  1)  . َتَكرَّهَبا. اجْلَْوَهرِيُّ: والُكرَابة، اِبلضَّمِّ
714.) 

املغرب يف    .املطّرزي: "التَّْكرِيِب: يـَُقاُل َكرََّب النَّْخَل إَذا َشذَّبَُه َوَقَطَع َكَربَُه َوُهَو ُأُصُل َسَعِفِه"  قال  (2)
 (. 196ترتيب املعرب )ص: 

 ِخطَاِم، قالَُه ابُن  ..  اْعَلوَّطَُه: رَِكَبُه ِباَل .قال يف التاج: " واْعَلوََّط الَبعرَي اْعِلوَّاطاً: تـََعلََّق بُعُنِقه وَعالَهُ   (3)
ُعْرايً. " ) رَِكَبُه  اْعَلوَّطَُه:  أَو  اللغة )489/  19َعبَّاٍد.  الوسيط )99/  2( وهتذيب  واملعجم   ،)2  /

 (.   185/ 4(، ومنت اللغة )621



 

 
293 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

، يف اجِلَذاذ  (1) تكون الثمرة جاهزة، ويسمى يف اللغة: )اجلذاذ، واجلزاز، والصرام(
دالني" مهملَتنْي، وفتحها بـ "ذالني" معَجَمَتنْي، وفتحها،  "بـ  لغاٌت، فتح "اجليم"،  

ومعجمتني،   مبهملتني  وكسرها  لغات،  ثالث  الثانية  وِإعجام  األوىل  وِإمهال 
 . ومل أجدها.(2) وإعجام الثانية وإمهال األوىل هذه ِستُّ لَُغاتٍ 

)َفِعل(، وأصله إبسكان العني، وحركت ابلكسر حسب نطق أهل    :احَلِشيْ 
التخزين واحلفظ  البلد، كما غريوا الواو يف احلشو إىل الياء، واحلشي: أحد وسائل  

للتمر، يتم تشميسه حىت يلني، مث غسله ابملاء حىت ينظف، مث رصفه يف أحد  
األوعية املشار إليها،  مث يبقى فرتة حىت يَُدبِّس، مث يكون قابال للخزن واالدخار،  
وهو يف اللغة احلشو، وهذا أحد املعاين اللغوية للحشو، وهو التعبئة واالمتالء،  

فاللفظة مستخدمة يف كتب اللغة ابخلاء املعجمة ملعىن    أما فيما خيص النخل
 (3) آخر له به صلة مبعىن الزايدة اليت ال قيمة هلا فاستعري للحشف )رديء التمر(.

)فـُْوعال(، وهو صنع احلوابيط للنخل، وتوسعتها، والعناية هبا،   :واحلُْوابط  
قد مّر ذكره يف  وأصله مأخوذ من االتساع، ومنه احلََبط وهو انتفاخ البطن، و 

 
.. واجلَداد: يقال: جاء زمن اجَلداد: أي جاء زمن ِصرام  ."وجذاذ الّنخل قطع مَثَرَها من رؤوسها  (1)

غريب ما يف الصحيحني )ص:    وتفسري(،  378/  4(، والتاج )479/  3النخل" ينظر: اللسان )
القاموس الفقهي )ص:  و (،  83(، واملغرب يف ترتيب املعرب )ص:  941/  2(، ومشس العلوم )213
 (. 10/ 4، 179/ 3جممع البحرين )و (،  211، 59

 (. 453/ 2الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي )  (2)
مقاييس    .قال ابن فارس: "اخلَْْشُو: التَّْمُر احلََْشُف. َوَقْد َخَشِت النَّْخَلُة خَتُْشو َخْشًوا: أْحشفت"  (3)

 (.276/ 5(، واحملكم )185/ 2اللغة )
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 )احلابوط(. 
وهو    : التَّْصرِْيف ْصَفّر، 

ُ
وامل اليابس  والسعف  اجلريد  قطع  وهو  )تـَْفِعْيل(، 

والكرانيف،   العساوة،  من  الزوائد  من  النخلة  وتصفية  اليابس،  من  القريب 
 .(1) وحنوها، وهو موجود يف اللغة بلفظه ومعناه 

التمر  (2) اخلَْرص النخل بعد  : )فـَْعل( وهو تقدير  وقيمته وهو على رؤوس 
بدّو صالحه وقبل القطيع)اجلذاذ(؛ حلساب الزكاة أو عند الشراء، واخلُرّاص هم  
لغة   يف  معروف  وهو  املستحقة،  الزكاة  ابخلرص حلساب  الوايل  من  املكلفون 
العرب واصطالح الفقهاء هبذا املعىن، يف ابب الزكاة، حيث يذهب مجهورهم  

لإلما يستحّب  أنه  بدو  إىل  بعد  والكرم  الّنخل  رؤوس  على  الّثمار  خرص  م 
فيها   الزكاة  وقدر  قدرها  لتحديد  به،  العارفني  خرّاصه  فيبعث  صالحها؛ 

 
يـَُقال ِفيِه تصريفقال النووي: "صرف اجلريد ُهَو ِبَفْتح الصَّاد اْلُمْهمَلة َوِإْسَكا  (1) .. َوذكر  .ن الرَّاء 

اأْلَْزَهرِي َواأْلَْصَحاب يِف معىن التصريف أَنه قطع َما يضر َتركه اَيبسا َوغري اَيِبس" حترير ألفاظ التنبيه  
 (  250(، والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص: 217)ص: 

اخْلَْرِص: التََّظينِّ ِفيَما اَل َيستَـْيِقُنه. َوِمْنه قيل: َخَرْصُت النَّْخَل والَكْرم _ ِإذا    " وأْصلُ فال األزهري:    (2)
َا ُهَو تقديٌر ِبَظنٍّ _ اَل إحاطٍَة، مثَّ قيل للَكِذب: َخْرٌص، ِلَما يَْدُخُله من   َحَزْرَت مثَرَه، أِلَن احلَْزر ِإَّنَّ

يِب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: أنَُّه أََمَر ابخلَْرِص يِف النَّْخِل والَكْرِم خاصًَّة  الظُُّنوِن الكاذبة،...وُرِوَي َعن النَّ 
ُدوَن الزَّرْع اْلَقائِِم، َوَذِلَك أَن مثَاَرمُها ظاهرٌة، واخلاِرُص يُطيُف هبَا، َفرَيَى َما ظهر من الثَِّمار، َولَْيَس  

يت: خَرْصُت النخَل خْرصاً، وَكْم ِخْرُص خَنِْلَك؟ _  َذِلك كاحَلبِّ الَِّذي ُهَو يِف أكمامه، اْبن السكِّ 
(،  585/  1(، ومجهرة اللغة )75(، وإصالح املنطق )ص:  61/  7هتذيب اللغة )  ".ِبَكْسر اخْلَاء
(، ومشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  169/  2(، ومقاييس اللغة )1035/  3والصحاح )

(، ومعجم  115(، والقاموس الفقهي )ص:  104/  2)(، واملغرب يف ترتيب املعرب  1753/  3)
 (. 77/ 2(، واجلراثيم )23/ 2(، ومعجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )46/ 7الغين )
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 .(1)مسبقا
فيتم   تنتج،  ومل  عمرها  طال  اليت  ابلنخلة  خيتص  وهو  )تـَْفِعْيل(،  الرتَِّْوْيع: 

احلياة واملوت  ترويعها لتثمر، واليت بقيت ضعيفة عن مثيالهتا، أو بقيت بني  
 .(2) فيتم ترويعها أيضا، )وهذا من أساطريهم املتعلقة ابلنخل( 

 

*** 

  

 
 . ( 194معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء )ص:  (1)
على لرتويعها )يشبه إنعاش  الرتويع له أساليب منها: شدُّ قلب الغرسة اليت بني احلياة واملوت إىل األ  (2)

النمّو جزئيا   النخلة املتوقفة عن  القلب املتوقف لإلنسان(، لتعيش إبذن هللا، ومنها: حرق جذع 
)حرق ما ظهر من الليف والكرانيف والسعف اليابس(، فتنمو وختضر وتورق إبذن هللا، ومنها: أن  

فأس فيضرب جذعها حىت يؤثر  يتفق صاحب النخلة اليت أتخر مثرها مع آخر فيتقدم صاحبها ابل
 فيه فيأيت اآلخر فيمنعها ويعطي عهودا ومواثيق ابلنيابة عنها لتثمر إبذن هللا. 
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 إحصائية:خامتة 
يف هذا الفصل من األلفاظ ما مل أجده يف كتب اللغة بلفظه وال معناه،    ورد  

ومنها ما توافق مع ما ورد يف كتب اللغة بلفظه ومعناه، ومنها ما وجد لفظه  
ملعىن آخر مما خيتص ابلنخيل، ومنها ما وجد املعىن معربا عنه بلفظ أو ألفاظ  

 أخرى. وقد أحصيت مجيع ما سبق على النحو التايل:  
األنواع عشرون لفظة من النوع األول منها مخس عشرة لفظة، ومن    - 1

 الثاين مخس ألفاظ. 
إحدى    -2 الثاين  ومن  مخس،  األول  من  لفظة  وثالثون  أربع  األجزاء 

 وعشرون، ومن الثالث أربع ألفاظ ومن الرابع أربع أيضا.
األوصاف مثان وثالثون لفظة من األول مخس عشرة لفظة، ومن الثاين    - 3

 ث عشرة، ومن الرابع عشر.ثال
ثنتان وثالثون، ومن    - 4 التوابع واألدوات مثان وأربعون لفظة من األول 

 الثاين تسع، ومن الثالث لفظتان، ومن الرابع مخس. 
األمراض والعيوب سبع عشرة لفظة من األول سبع، ومن الثاين مخس،    -5

 ومن الثالث واحدة، ومن الرابع أربع.
لنخيل تسع عشرة لفظة من األول مثان ومن الثاين  األعمال املتعلقة اب  - 6

 مخس، ومن الثالث واحدة ومن الرابع مخس. 
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 : (1)القضـــــااي اللغــويــــــة - الثاين الفصل
 وفيه سبع عشرة مسألة:

نقل احلركة: تنقل احلركة يف هلجة املنطقة من فاء الكلمة املفتوحة    -األوىل
العرب، ويف   القرآنية ولغة  القراءات  الساكنة كثريا، وهذا موجود يف  العني  إىل 

وحكى أبو عمرو بن    ،قراءة ورش عن انفع؛ كما يف )األرض( فتنطق اَلْرض
  ،(2) "زايداً األعجم"العالء إدغام مثل ذلك يف قوهلم: "رأيت زايدا َلْعَجم" يف  

خَنَْلة، وَسْعَفة: خْنََلة،    : فيقال يف؛  وهذا يؤدي إىل سكون الفاء والبدء ابلساكن
وْسَعَفة، وهذا يكون يف بعض الكلمات دون بعض، فلم يسمع أهنم نقلوا يف:  

 ة، وَزْربة، وَحْلقة، وَجْسبة، وَخْلعة. مَتَْرة، وُخْوصَ 
أل    الم  إىل  الكلمة  أول  يف  الزائدة  اهلمزة  نقل حركة  النقل:  ومن صور 

إليها الوصل يف أل لعدم احلاجة  كما حتذف    ،التعريف، وحتذف حينئذ مهزة 
 . ( 3) اهلمزة الزائدة بعد تسهيلها؛ فيقال يف )اأَلْشَعل(: اَلْْشَعل 

االسم دون توقف بسبب فتح أحد املقاطع املغلقة،    الكلمات نطقويف تلك  
وهذا يشري إىل كراهة املقاطع املقفلة داخل االسم؛ فاألول مكون من مقطعني  

( ويف الثاين: َاْل َأْش َعْل  وْسَعَفةْ أحدمها )خْنََلْة،    َفْة فتح   َلْة، وَسعْ مغلقني َنْخ  

 
 دراسة صرفية داللية هلجية من خالل الرتاث، واللهجات املعاصرة.  (1)
 .(164/  1إبراز املعاين من حرز األماين ) (2)
آخراً، ولو تنوينا، والم تعريف،    ،غري حرف مدنقل احلركة إىل الساكن قبلها حرك ورش كل ساكن    (3)

/  1حبركة اهلمزة بعده، وحذفها، حنو: )األرض( ينظر: الشمعة املضية بنشر قراءات السبعة املرضية )
 (. 65(، وينظر: القراءات املتواترة وأثرها يف اللغة العربية واألحكام الشرعية )ص: 168
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وأما خَنَاَلْت ففيها ثالثة  ثالثة مقاطع مغلقة ختلصوا من أحدها أيضا )َلْش َعْل(  
مقطعني   يف  اختزلت  مغلق  طويل  والثالث  مفتوحان  قصريان  األوالن  مقاطع 

 ْنَخ اَلْت(. )هو األول متوسط مفتوح واآلخر طويل مغلق كما 
وهذا يدل على كراهيتهم لتوايل املقاطع املغلقة وامليل إىل التخفيف من كثرة  

يدخل يف التطور اللغوي حتت قانون السهولة  املقاطع يف الكلمة الواحدة وهذا 
 والتيسري.
البدء ابلساكن: البدء ابلساكن له حاالت منها ما سبق يف نقل    -  الثانية

حركة الفاء إىل العني، ومن صور البدء ابلساكن تسكني الفاء يف )فـََعلة(، مثل:  
ومشتقاهت وْغِمقة  وْعِجمة  وْدقَلة،  وْخِصفة،  وْسَعفة  وْتِنكة  وحنوها،  بـَْلَحة  ا،  

و)فـَُعل(، مثل: ْسَفر، ْجَصص، وْعَشش، و)ِفَعَلة( مثل: ْكِممة، ويسكن أول  
بعض الكلمات مما ال يندرج حتت ضابط حمدد مثل: ْخضاري، ومشتقاهتا، 
ومْتَرات، وْغرِسات، وخْنَالت، وْحيـُْوش،   وْبديرة وْقديرة،  وْحصان، ومشتقاهتا، 

الشمسان  وْخرِْيطة، وْمَردّع، وْمَعّجمة، و  الدكتور  ْحِشَفة ومشتقاهتا، وقد ذكر 
 .(1) حنوا من ذلك يف أمساء الناس 

اإلتباع: اإلتباع له صور شىت يف الفصحى واللهجات العربية قدميا    –  الثالثة 

 
( قال: "واهلدف من هذا التسكني تقليل مقاطع  65أمساء الناس يف اململكة العربية السعودية )ص:    (1)

 الكلمة عند من يسيغون البدء ابلساكن ويقدرون عليه". 
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  (2) ، وقصد به هنا إتباع احلركات يف الكلمة الواحدة،(1) وحديثا وقد ذكره العلماء 
 منها:  ، عويف ألفاظ النخيل وردت صور لإلتبا 

، مثل: اجِلرِْيد،  (ِفِعْيل)حلركة العني فتصبح:    (َفِعْيل)حركة الفاء يف    عإتبا   - أ
ِمْيل، واللِِّقْيط،  ِفرْي، واجلِِثْيث ومشتقاهتا، والِبِطْيط، والصِّ واجِلرِْيدة، والِفِتْيلة، والسِّ

رِْير، والِقِطْيع،   ومشتقاهتا، وقد ورد يف اللغة مقيدا بكونه    وزِرِيْبةواملِرِْيس، والسِّ
   ، أما يف نطق أهل البلد فال يتقيد بذلك.(3) حلقي العني 

الفاء لتصبح    -ب إتباعا حلركة  الساكنة يف )فـُْعل(  ،  (فـُُعل) حتريك العني 
مثل: الُعُسو، واللُُّحق، والشُُّكل، وأصل ذلك عند العرب والقراءات؛ قال ابن  

رُُمزا: )وجيوز أن يكون مَجََع رُْمزَة    :جين تعليقا على قراءة األعمش يف )َرْمزا(
حكى أبو احلسن عن يونس أنه قال: ما    الضمَّ، كماعلى رُْمز، مث أتبع الضمُّ  

وُشُقر. ورادا  قول طرفة:  فـُُعل؛ وعليه  فيه  َع  إال مسُِ فـُْعل    : يعين  مسَُِع يف شيء 
 .(4) ُشْقرا(

 
وهو غري اإلتباع يف تركيب الكلمات الذي مبعىن مزاوجة اللفظة ألختها فتكون األخرى بال معىن    (1)

 ، وقد مجعه بعض أهل العلم يف مؤلفات.   مثل: )حسن بسن، وخبيث نبيث(
ومنه صيغة )فعيل( فيما عينه أو المه أحد احلروف الستة احللقية، وأهل احلجاز يفتحون فاءه على    (2)

القياس، ومتيم يكسرون الفاء إتباًعا حلركة العني، فيقولون: بِئيس ولئيم وِشهيد وِسعيد ورِغيف وخِبيل،  
 . (22/ 56) .جات العربية من إصدارات جممع اللغة ابلقاهرةوينظر: حبوث ودراسات يف الله

ذكر السيوطي يف املزهر إتباع )فعيل( فقال: "كل اسم على فعيل اثنيه حرف حلق جيوز فيه إتباع   (3)
ونقل عن األصمعي: أن شيخا من األعراب سأل    ، الفاء العني، حنو بِِعري وِشِعري ورِِغيف ورِِحيم 

 . (94/ 2خا ِضِعيفا. ) الناس، فقال: ارمحوا شي
 ( 161،162/ 1احملتسب ) (4)
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ابلكسر    -ج الساكنة  العني  بتحريك  )ِفْعل(  يف  للفاء  العني  إتباع 
إت رِي، واجِلذِع، وقد ورد  اجِلزِي، والسِّ العني للفاء يف  لتصبح:)ِفِعل( مثل:  باع 

ألن أحد  ؛  وميكن دخوهلا يف حنو هذا الباب  ،العربية يف )َفِعل(، كما يف )َفِخذ(
األوجه األربعة )ِفْعل(، والثاين )َفِعل(، وهو األصل، والثالث)فـَْعل( والرابع إتباع  

، وهذا القيد غري موجود  (1) العني للفاء)ِفِعل(، لكنهم قيدوه بكونه حلقي العني 
 يف هلجات البلد.   

ِمْسرِد،    - د مثل:  ِمْفِعل،  فتصبح:  العني،  )ُمْفِعل( حلركة  ميم  إتباع حركة 
 .  (2) وممْرِد

 .(3) إتباع حركة العني يف )فـَْعل( حلركة الفاء لتصبح:)فـََعل( مثل: التََّمر  - ه
 ليس لإلتباع. حتريك العني الساكنة: مثل:)النـَُّقو(، وهذا التحريك   -و

 
قال ابن األنباري: "كل ما كان على وزن "فَِعَل" من األمساء واألفعال، واثنيه حرف من حروف    (1)

 احللق؛ ففيه أربعة أوجه: 
 أحدها: استعماله على أصله؛ كقولك: َفِخَذ، وقد َضِحك. 

 َفْخذ، وقد ضْحك. والثاين: إسكان عينه ختفيًفا؛ كقولك: 
 والثالث: إتباع فائه عينه يف الكسر؛ كقولك: ِفِخذ، وقد ِضِحك. 

أسرار    . والرابع: كسر فائه، وإسكان عينه لنقل كسرهتا إىل الفاء؛ حنو قولك: ِفْخذ، وقد ِضْحك"
 (. 103دراسات يف فقه اللغة )ص: ينظر: (، و 93العربية )ص: 

)ص:  العربية  أسرار    . : "ِمْننِت" فيكسر امليم إتباًعا حلركة التاء"قال ابن األنباري: "ومنهم من يقول  (2)
201). 

..  والصواب  .قال يف تكملة املعاجم: "مَتَر: التمَّر ابلتحريك مل نسمعه منهم إال يف املناداة على التَّْمر  (3)
 (. 383/ 4واملسكن ال يطلقونه إال على التمر اجلاف". تكملة املعاجم العربية )  ابلتسكني،متْر 
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سبق يتضح أن اإلتباع قد اختذ عّدة مسالك: فمنها حتريك الساكن    ومما
.  ابلضم أو الفتح، أو الكسر، ومنها: التغيري من الفتح، أو الضم إىل الكسر

وحتريك الساكن يف كل ذلك كراهة للثقل الذي يورثه السكون فيتخلص منه 
ختالف  ابلتحريك، وظاهرة حتريك العني الساكنة ظاهرة لغوية، كانت موضع ا

إحدامها لغتان،  أهنا  إىل  البصريون  فذهب  قدميا  العني    -اللغويني  تسّكن 
فجعلوا    ،تفتح العني، وفرق الكوفيون بني ما كان حلقي العني وغريه  -واألخرى 

اثنية حرفًا حلقيًّا   ليس  ما  وأما  قياسيًّا، وحتريكه جائز،  ما اثنية حرف حلق 
فمقتصر فيه على السماع، ورّد ابن جين قول الكوفيني أبنه ال دليل عليه، وأبن  

 .(1) حروف احللق ال حترك ساكًنا وال تسكن متحرًكا 
إن صح تسميتها    اإلمالة: وههنا إمالة الياء، والواو حنو األلف   –  الرابعة

إمالة ابملعىن اللغوي العام وهو امليل، وأما املعىن االصطالحي فاإلمالة خاصة  
الكسرة أو الياء، وتظهر تلك اإلمالة يف مواطن    األلف حنو ابمليل ابلفتحة أو  

 منها:
يف ايء املثىن مثل: )خصافني درابسني، حابوطني(، وحنو ذلك، حيث    -أ

حنو الكسرة إمالة صغرى ومتال الياء إمالة عكسية    متال الفتحة اليت قبل الياء
فتمال الياء اخلالصة حنو األلف ولعل هذا مما اصطلح عليه بـ)انكماش الصوت  

 .(2) املركب(. كما يف بـَْيت، وَخْيط فيقال: )بِْيت وِخْيط(

 
 (.306، 305/ 2املنصف البن جين ) (1)
 (. 181- 177ينظر: التطور اللغوي لرمضان عبد التواب )ص  (2)
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التصغري،    - ب الياء  )كـ  يف ايء  بديرة وقديرة( وتنطق  املعيسي واملهيسي، 
 الصغرى بني الياء واأللف.  على صفة اإلمالة 

يف ايء)الِفّعيلى( مثل: الطرقيعا، واملرتيرا، والدّميسا، وتنطق على الصفة    -ج
 السابقة.

والعودة،    -د اللون،  حنو:  يف  بينهما:  فتنطق  الضمة  حنو  الفتحة  إمالة 
والشوك، وتنطق الواو بعدها ممالة حنو األلف، هكذا تنطق بني الفتحة والضمة  

أبنه ووصف أحد الباحثني هذا التغري الصويت وحنوه    (1) وال تقلب ضمة خالصة 
 . (2) حركة خلفية نصف ضيقة()

ألصل فيها الرتقيق؛ ألهنا إَّنا تغلظ لسبب وذلك  تفخيم الالم: وا   –   اخلامسة
الالم   وتغليظ  الزٌم،  االستعالء  جتاور حرف  مل  إذا  ترقيقها  وإَّنا  بالزم،  ليس 
تسمينها، والتفخيم مرادفه، وقد يطلق عليه إمالًة جتوزاً، ولتفخيم الالم أصل يف  

خيم يف لفظ  اللهجات القدمية والقراءات القرآنية، وأمجع العرب قاطبة  على التف
اجلاللة إذا سبق بفتح أو ضم وأمجعوا على ترقيقها بعد كسرة الزمة، أو عارضة  

وأما القراء فقرأ ورش من طريق األزرق     ،زائدة، أو أصلية؛ استصحااب لألصل

 
ويف بعض اللهجات تقلب الفتحة اخلالصة إىل ضمة خالصة فتحل الضمة حمل الفتحة إذا وقعت   (1)

ت الواو، وكان صوت اللني التايل للواو فتحة طويلة مثل: ُشوارب، ُحوافر، ُصوابع، ُجواب،  قبل صو 
. حبوث ودراسات يف اللهجات العربية من إصدارات  .ُدوا. فما قبل الواو يف اللهجة ضمة ال فتحة

 (   15/ 71جممع اللغة العربية ابلقاهرة )
(، قال د. الشمسان: )تغري الصوت )ـَو( يف  68:  أمساء الناس يف اململكة العربية السعودية )ص  (2)

األلف   املمالة حنو  الضمة  إىل  العربية  اجلزيرة  اإلجنليزية    [ كما o]هلجات  الكلمة  نطق  يف  تظهر 
(go وهي ،) .حركة خلفية نصف ضيقة 
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مطبقة   احلروف  هذه  لكون  املفخمة؛  اإلطباق  حلروف  التالية  الالم  بتغليظ 
اللسان عمال واحدا، واخ ليعمل  ألف،  مستعلية؛  بينهما  إذا حال  فيما  تلف 

  ،(1) فروى كثري منهم ترقيقها للفاصل وروى آخرون تغليظها، وهو األقوى قياسا
ويف هلجات املنطقة وجد التفخيم يف ألفاظ النخيل يف حنو: النخل، والدقل،  

 والقلب، والقلع، واملقالع، واملنقلة. 
تفخيم الالم إذا كان ما  وهذا خيضع يف األصل لقاعدة هلجية عامة وهي  

قبلها من حروف التفخيم، وجند تفخيم الالم مع غري حروف التفخيم مثل:  
)َخْبلة( وهو علم على خنلة بعينها، والسبب أن بينهما ساكن وهو حاجز غري  

األصل( كما  )وترقيقها    حصني. واملدىل،  )يف  على  واللون،  وامللقاح،  احللقة، 
 والتلقيح(   

، والسري، والربين، واملقفزي،  : )الصفريختفيف ايء النسب يف  -  السادسة
ايء  ،  وحنوها( به  أحلقت  مما  وغريها  األلفاظ  هذه  يف  الياءين  إحدى  حبذف 

النسب هي غري مشددة يف لغة املنطقة مع بالد جند، فالعامة ختفف ايء النسب  
ين: "وقد خففت  .  قال ابن ج(2) دائماً، ويف احملتسب أنه ال جيوز إالّ يف الشعر

وقال: "ومن قراءة    . (3) ايء النسب يف غري موضع مع كوهنا مفيدة ملعىن النسب"
ايَءي   ختفيف  الفتح:  أبو  قال  خفيف،  اجْلُوِدي"  "على  خبالف:  األعمش 

 اإلضافة قليل إال يف الشعر. أنشدان أبو علي:

 
 ( 133إحتاف فضالء البشر ىف القراءات األربعة عشر )ص:  (1)
 ( 132/ 1معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية ) (2)
 ( 163/ 1احملتسب ) (3)



 

 
304 

 -   دراسة وصفية حتليلية  -  ألفـــــــاظ النـــــخيـــــــــل يف حمـــــافـــــظــــة بيــــــشــــة
 د. عبد الرمحن بن زايد بن حممد الشعشاعي

 

 ( 1) ابن احلواري العايل الذِّْكر  ... َبكِّي بعينِك واكَف القطر
يريد: "احلوارّي". وُروي عنهم: ال أكلمك ِحرْيِْي دهر بتخفيف الياء، يريد:  

  (2) ِحرْيِّي دهر، وهذا يف النثر، فعليه قراءة األعمش: "اجْلُوِدي" خفيًفا"
االشتقاق من اجلامد: كان االشتقاق من اجلامد واملعرَّب حمل    –  السابعة 

جوازه    العربية ابلقاهرة  جممع اللغة  أقرخالف بني اللغويني القدامى واحملدثني، مث  
يف األلفاظ العلمية خاصة، مث عمم تصحيح االشتقاق من األعيان مطلًقا، ال  

 .(3) يف لغة العلم وحدها
مثل:   ابلنخيل  املتعلقة  واألوصاف  األعمال  بعض  يف  الظاهرة  هذه  وترد 

َعجََّمة من الَعَجم وهو النوى، والغ
ُ
اصق كاحلاج واحلابل  الَكْرنـََفة من الكرنوفة، وامل

 
البيت البن الرقيات. يف راثء مصعب بن الزبري. ويروى: "بدمعك" مكان "بعينك". يف النوادر    (1)

منقوال عن النوادر، وهو بغري نسبة يف املسائل   ( 183ص:)، وهو يف ملحقات ديوانه (527)ص:
  (، 220/  4)(  حور)، وذكره صاحب اللسان وقد نسبه البن دريد مادة  ( 328  :ص)احللبيات  

/  2)، وسر صناعة اإلعراب  (327/  2)، واخلصائص  (202/  4)، واملخصص  (504/  2)  مواحملك
672.)   

احملذوفة، واختار ابن جين أن احملذوف هي الياء    الياءين(، واختلفوا يف أي  323/  1احملتسب )  (2)
.. إَّنا هو الياء الثانية يف احلوارّي كما أن  .الثانية فقال: "وهذا يدّل على أن احملذوف من الياءين

(، واختار  327  /3اخلصائص )  . وينظر: فاعرفه"   .احملذوف من ِحرِيي دهر إَّنا هو الثانية يف حرييّ 
ابن سيده أن الياء األوىل هي احملذوفة، فقال: "أراد احلواريَّ فحذف الياء األوىل ال اآلخرة هذا  

 (.202/ 4الوجه وقد ميكن أن يكون حذف الثانية واألوىل أقوى " املخصص )
وذلك    .(8/  71حبوث ودراسات يف اللهجات العربية من إصدارات جممع اللغة العربية ابلقاهرة )  (3)

/  22(. قرارات جممع اللغة العربية ابلقاهرة )8اجللسة    29(، و )الدورة  31اجللسة    1يف )الدورة  
4 ،31 /6 .) 



 

 
305 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

 والنابل والباقر من الَغَصق، واحلُْوابط من احلابوط. 
قصر املمدود وتسهيل اهلمزة: قصر املمدود حبذف اهلمزة كما يف    –   الثامنة

عربية   هلجة  املمدود  وقصر  وحنوها  والفرعا،  والتكوا،  واخلرعا،  والعلطا،  محرا، 
فيما له قياس يوِجب مّده، حنو:  ، ومنع الفرّاء قصر املمدود للّضرورة  (1) فصيحة 

)فعالء(؛ ألّن )فعالء( أتنيث )أفعل( ال يكون إالّ ممدوًدا؛ فال جيوز عنده أن  
العامة يف  (2) يقصر حىت للّضرورة . وقصر املمدود، ظاهرة هلجية شائعة لدى 

السعودية، حىت يف لغة املثقفني وخباصة يف جند؛ وذكر أحد الباحثني سببا هلذه  
وهو طريقة نرب الكلمات؛ إذ النرب يقع عندهم على املقطع املتقدم مما   ،الظاهرة

 .(3) يسبب سقوط املتأخر 
مهزة عني فاعل وفاعلة،    يف تسهيل وأما التسهيل فظهر يف ألفاظ النخيل   

: الناْيرة، والثاْيرة  النخيل مثلومهزة فعائل وحنوها جند ذلك يف كلمات من ألفاظ  
قال   مهموز.  ذلك كله  وأصل  والقراِين،  واجلثاِيث،  والزراِيب،  ومشتقاهتا، 
سيبويه: "اعلم أن فاعال منها مهموز العني؛ وذلك أهنم يكرهون أن جييء على  

عتل فـََعَل منه، ومل يصلوا إىل اإلسكان مع األلف، وكرهوا  األصل جميء ما ال ي

 
 (.145(، واملقصور واملمدود البن والد )ص:  56البلغة اىل أصول اللغة )ص:  (1)
 وُرّد عليه بقول األقيشر:   (2)

 األشقر. .. صفرا كلون الفرس .فقلت لو ابكرت مشمولة
(.  505/  2فقصر: صفراء، للضرورة، وهي: فعالء أنثى: أفعل فلهذا مل يعتد خبالفه، التصريح )

 (. 61/ 3واللمحة يف شرح امللحة )
 (. 72أمساء الناس يف اململكة العربية السعودية )ص:  (3)
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اإلسكان واحلذف فيه فيلتبس بغريه؛ فهمزوا هذه الواو والياء؛ إذ كانتا معتلتني،  
وسقاء قضاء  ايء  من  اهلمزة  أبدلوا  األلفات. كما  بعد  حيث كانتا    ،وكانتا 

 .(1) معتلتني، وكانتا بعد األلف كقوهلم: خائف وابئع"
ميلهم حنو السهولة والتيسري فقد جعلوا موضع اهلمزة الياء النكسار  والسبب  

 اهلمزة بغض الطرف عن أصل اهلمزة؛ يستوي يف ذلك الواو والياء. 
ويف   األجوف،  الفعل  من  الفاعل  اسم  مهزة  تسهيل  العربية  يف  ورد  وقد 

عشرة  القراءات ففي قراءة أيب جعفر يزيد بن القعقاع قارئ املدينة وأحد القراِء ال
.. فيكون  .آلية سورة آل عمران؛ إذ قرأ يف رواية عيسى بن وردان )كهيئة الطاِير

طاِيراً( بتسهيل اهلمزة بنَي بنَي يف املوضعني، وكذلك قرأ آية سورة املائدة: )وإذ  
   (2) ختلق من الطني كهيئة الطاِير إبذين فتنفخ فيها فتكون طاِيراً إبذين(

التسكني: ويدخل فيه البدء ابلساكن عند نقل احلركة وقد سبق،    –  التاسعة
     ومن ذلك:

تسكني عني فاعلة، مثل: الناْشرة، والناْيرة، والعايْلة، والثاْيرة، وحنو ذلك؛    -أ
ونلحظ من خالل ذلك حماولة اجتناب الكسر إما بتحريكه حبركة أسهل وإما  

 ابلتسكني؛ لصعوبة الكسرة عليهم. 
ومغراْرتني   تسكني   -ب وسيابْتني،  وبلْحتني،  دقْلتني،  املثىن:  يف   ،الالم 

مرتيْرتني  زريْبتني،  مقباْستني،  عّشتني،  تنْكتني  طرقيْعتني،   ،وانيْرتني، كمانْتني 

 
 (. 348/ 4الكتاب )  (1)
 264إرشاد املبتدي ص (2)
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علة   ولعل  جثيْثتني،  سفريْتني  مشداْختني،  مخاْجتني،  شيْصتني،  حشْفتني، 
مثل: َعَجَمَتنْي، وبـََلَحَتنْي  التسكني هنا تعود إىل توايل املقاطع من نوع واحد يف  

توالت أربعة مقاطع قصرية، وهذا مما حتاول اللغة اجتنابه وتالفيه،  مث عمم هذا  
التسكني يف مثل: مغراْرتني، ومقباْستني، ولعل طول الكلمة أيضا له أثر يف هذا  
التسكني ليأخذ الناطق اسرتاحة يف منتصف تلك الكلمة الطويلة، وهذا كله  

 ما يسمى بـ)قانون السهولة والتيسري(.   يرجع إىل 
التسكني    -ج هذا  وعلة  املقرتانت؛  مثل:  ْفَتِعالت( 

ُ
)امل عني  تسكني 

 .تهاكسابق
لزوم الياء يف املثىن: مغرارتني، وسفريتني، وعجمتني، وغمقتني،   -   العاشرة 

وسيادة احلالة اإلعرابية الواحدة ظاهرة    ،وجثيثتني، حابوطني، شيصتني، وحنوها
جية يف أبواب من النحو ويف بلدان شىت ففي معظم البالد العربية يلزمون املثىن  هل

الياء، وكذلك مجع املذكر السامل، كما يلتزم أهل جند بثبوت النون يف األفعال  
األمساء   يف  الواو  يثبتون  واألكثر  حبذفها،  مصر  أهل  يلتزم  اخلمسة، يف حني 

 .(1) ث اخلمسة كل ذلك يف احلاالت اإلعرابية الثال
نطق القاف: ال يكاد ينطق أحد ابلقاف األصلية الفصيحة    –  احلادية عشرة

 إال مع دخول التعليم وإَّنا ينطقوهنا على وجهني:
اجليم السامية(، ويظهر ذلك النطق يف مجلة  )أو  ،  (2) اجليم القاهرية()  - أ

 
 ( 181 -177)ص  ب عبد التواالتطور اللغوي لرمضان  (1)
" املستعار من اخلط الفارسي، لنفرق بينها وبني اجليم الفصيحة.  كـ  وهي "اليت نرمز هلا ابلرمز: "  (2)

وهذه اجليم القاهرية، نسمعها كذلك يف بعض اللغات السامية، كالعربية والسراينية واحلبشية، فهو  
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كبرية من ألفاظ النخيل؛ فمن ذلك: الغمق، ويتفرع منه: الغمقة، والغمقتني،  
تفرع   وما  واملقفزية  واملقفزي،  منها،  تفرع  وما  العسق،  السواقي،  والغمقات 

، والقلب، وما تفرع منه، واملعالق، واملعالقني، والعذق،  واللحق، وْقديرةمنهما،  
ما تفرع منها، والقراين، واللقط وما تفرع منها، والقلع وما تفرع منها، والقطيع،  و 

 وما تفرع منها، والدقل، والدقلة، والدقلتني، والدقالت. 
وهذا التحول النطقي إَّنا هو انتقال مبخرج القاف إىل األمام، فنجد أن  

إىل  القاف  فتتطور  والكاف،  القاهرية  اجليم  املخارج هلا خمرج  أحدمها؛  أقرب   
وسبب تطورها يف لغة البدو، وبعض أهايل صعيد مصر، إىل اجليم القاهرية، أن  
القاف يف األصل صوت جمهور، فحني تتطور تنتقل إىل صوت جمهور أيضا،  
يشبهها صفة، هلذا اختارت القاف يف تطورها األمامي، اجليم دون الكاف؛  

 .(1) شديد جمهورألن كال من القاف األصلية، واجليم القاهرية، صوت  
القاف الفرعية)الدزدزة(، ويظهر ذلك يف ألفاظ النخيل يف كلمات    -ب

األمر  )وَلقِّح  اسم الفاعل من لقِّح(،  )وملقِّح،  يَلقِّح،    :عنهمنها: التلقيح، ويتفرع  
 من التلقيح(، والقرينة، واملقرتانت، واملقرتنة. 

أثبته الدراسون ووصفوه  وهذا الصوت موجود يف هلجات اجلزيرة العربية وقد  
بعض   يف  القاف  على  املشتمل  االسم  "ينطق  الشمسان:  د.  قال  وحللوه؛ 

وذلك ما ميكن أن يطلق عليه   (؛اللهجات السعودية إىل الصوت املركب )دز

 
القاهرية جمهورة والكاف  صوت سامي قدمي، وهو ال يفرتق عن الكاف يف شيء، سوى أن اجليم  

 . (53املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )ص:  .مهموسة"
 (.79(، واألصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس )ص 81السابق )ص:  (1)
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 ِدزْرانس /ِمْدزرِن، وقرانس/ِمْدزِبل، ومقرن /مصطلح )الدزدزة( مثل: مقبل
التحول. وقد أخذ التغري    وليست كل قاف تتحول هذا  التحول يف  هذا 

طبقية   قاف  حنو  التغري  فصار  واإلعالم.  اللهجات  واختالط  التعليم  بسبب 
السامية(. وهذه اجليم صوت طبقي   جمهورة، وهي ما متاثل يف نطقها )اجليم 
جمهور يسمع إىل يومنا هذا يف اليمن وُعمان، وقد رحل الصوت إىل مصر مع  

بـ )اجليم القاهرية(. ويدل    ىما يسمية، وهو  القبائل اليمنية أايم الفتوح اإلسالم
على رسم هذه القاف. وكذا اجليم السامية. عند الكتابة برسم الكاف الفارسية  

(1) گرانس" /مـگرن، وقرانس  /مـگبل، ومقرن  /وهكذا: مقبل
ويف بعض البلدان  ‘ 

(، ڭتكتب بكاف فوقها ثالث نقط كما وجدت ذلك يف بالد املغرب العريب )
 . (2) (ڭ )

 نطق الكاف: تنطق على وجهني: -الثانية عشرة 
وهي األكثر استعماال ومن أمثلتها يف ألفاظ النخيل:    :الكاف األصلية  -أ

 والراكوب، والشكل.  والتعكيس،  والتنكة،  الكافور، والكم، والباكورة، والكرب،
بصوت    - ب نطقها  وهي  )الكسكسة(  قدميا  وتسمى  الفرعية:  الكاف 

 
  ب عبد التوااللغوي وقوانينه، لرمضان    والتطور (،  58أمساء الناس يف اململكة العربية السعودية )ص:    (1)

م(،  1975)   5كلية اللغة العربية، الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ع  يف جملةمقال  
 (. 110: 2اللغة العام لكمال بشر ) م(. وعل111)ص

ليتمان(  القاهرية هي األصل. مستندين إىل ما ذكره د. )اتو  أن اجليم أنيس  بشر والدكتورويرى د.  (2)
أبن نطق هذا احلرف األصلي كان جيما قاهراي، ألنه كذلك يكون اللغات السامية الباقية؛ مثاًل  

 كلمة )مجل( العربية ويف السراينية ويف احلبشية كلها ابجليم القاهرية. 
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مركب من الكاف والسني، ومن العلماء من يقول أبنه إحلاق السني ابلكاف،  
ومنهم من يصفه أبنه إبدال الكاف سينا، وذكر اخلفاجي يف شرح الدرة أن  
فعل   سيناً كما  الكاف  من  يبدلون  منهم  فقوم  الكسكسة,  يف  ختتلف  َبْكرا 

،  (1)ميون يف الشني, وقوم منهم يثبتون حركة الكاف ويزيدون السني بعدهاالتمي
وأاي كان من ذلك راجحا فإن ما مسعناه، وعايشناه وننطقه يف منطقتنا إىل اليوم  
الكاف والسني وإَّنا   ليس زايدة وال قلبا إىل سني بل هو صوت مركب بني 

وجنده يف كلمات مثل: املركية،    يقلبه إىل السني من مل يتمرس على هذه اللغة.
والرواكيب، والكوافري، ومل أستطع الوصول إىل ضابط يطرد فيه هذا النطق ومييزه  

 .(2) األصليةعن قسيمه املنطوق ابلكاف  
ومن العرب من خيصها بكاف اخلطاب لألنثى، ومنهم من يستخدمها يف  

قد أشار  كلمات أخرى، وكانت يف لغة ربيعة ختتص بكاف اخلطاب لألنثى و 
بعض أهل اللغة إىل وجود هذا الصوت يف غري كاف اخلطاب لدى بعض قبائل  
ومضر،   ربيعة  إىل  السيوطي  نسبها  لغة  الكاف  مكان  السني  وجعل  العرب 
وال   بكر  إىل  والزخمشري  يعيش  ابن  ونسبها  هوازن  إىل  جين  ابن  ونسبها 

  - كما يف )القاموس(  -"الدِّيش"  ، "ولعل الذين يقولون يف الدِّيك:  (3) تعارض

 
 ( 652شرح درة الغواص للشهاب اخلفاجي )ص:  (1)
االختيارات ترجع إىل املعاين اليت تتناسب مع ذلك الصوت دون اآلخر وهذه املسألة    ولعل بعض  (2)

 حتتاج إىل تتبع دقيق وإحصاء ومقارنة بني تلك املعاين وهذا جهد حبثي مستقل.
 ( 90دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغة )ص:  (3)
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 . (1) هم أهل هذه اللغة"
قال ابن فارس: "وحدثين عليُّ بن أمحد الصبَّاحي، قال مسعت ابن ُدرَْيد  
َها حوَّلوها عند   يقول: حروٌف ال تتكلم هبا العرب ِإالَّ ضرورة، فإذا اضطُرُّوا إِلَيـْ

لَِّذي َبنْيَ الشني واجليم  ...واحلرُف ا.التكلم هبا ِإىَل أقرب احلروف من خمارجها
ويلحظ أن معظم القبائل    (،2) .والياء: يف املذكر "ُغالِمْج" َويف املؤنث "ُغالِمش"

املذكورة من ابدية جند. وقد أخذ هذا الصوت طريقه حنو التالشي واالضمحالل  
 املشرتكة. مع انتشار العلم والثقافة والتواصل وسيادة اللغة  

ومنه إدغام الم الكلمة يف اتء التأنيث عند التثنية  اإلدغام:    –  الثالثة عشرة 
ذلك يف كلمات   الطاء،  منها: خريْطتني ويتضح  عوْدتني: إبدغام  جثيْثتني،   ،

والثاء، والدال يف التاء؛ ولعل التسكني الذي أشران إليه لالم الكلمة وهو احلرف  
اكن إىل التاء املفتوحة؛  السابق لتاء التأنيث سبََّب صعوبة يف االنتقال من الس

 فأدى ذلك إىل اإلدغام.  
ويظهر ذلك يف كلمات منها: الدَِّقل بكسر الدال،  الكسر:    –   الرابعة عشرة 

الشني، صفريِّتنْي،   ْمُروخ بكسر  ففتحتها    وبرنيِّتني، بكسرالشِّ التاء  وأما  الياء 
والشني  والسني  الالم  بكسر  ماِشيل،  والشِّ غرِستني،  وشكِلتني  وهذا ممالة،   ،

التغيري ابجتاه الكسر يسري خالف قانون السهولة والتيسري فلعلهم وجدوا لذلك  
   . خفة على ألسنتهم بكون هذه الكسرة ليست خالصة بل تنطق ممالة حنو الفتح 

 
 (. 326املطالع النصرية للمطابع املصرية يف األصول اخلطية )ص:  (1)
 ( 30، 29الصاحيب )ص:  (2)
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عشرة الكلمة(:    –   اخلامسة  فاء  )ضم  نُواشرالضم  ، ُكوافري،  ُرواكيب، 
، والشُّوك، ُعودة، اللُّون، بضمة  السُّواقي، نُواير ثُواير، بضم الفاء ضمة خالصة

 (. 1) الفتح ليست خالصة يف األلفاظ الثالثة األخرية بل هي ممالة حنو 
يظهر يف بعض األلفاظ إبدال احلروف، ومن    :اإلبدال  -السادسة عشرة 

ذلك إبدال العني من اهلاء يف: املهيسي واملعيسي، وإبدال الالم من الشني يف:  
الشماشيل والشماليل، واملعىن واحد فهذا اإلبدال مع احتاد املعىن يف الكلمتني  

 .  (2) وهو أحد شروط اإلبدال عند بعض العلماء 
مجع األم على أّمات مطلقا: جند يف أعالم النخيل استخدام    -السابعة عشرة

كلمة أّم وأّمات للنسبة إىل األوصاف وحنوها من التسميات؛ وهذا على ما  
جرت عليه العرب من التفريق بني األمات واألمهات؛ فقد نص أهل اللغة على  

مات  أن مجع األم من الناس أمَّهات، ومن البهائم أمَّات، ومنهم من عمم األ
، (3) يعقل: )أمهات( وفيما ال يعقل: )أّمات(  فيمنيف كل ماال يعقل فيقولون  

،  (4) ومنه هذا الباب، وهذا الذي ذكروا هو األغلب، وقد أييت خبالف ذلك
ويف استعمال أهل البلد )أّمات( مطلقا يف العاقل وغريه؛ وهذا يدل على اتساع  

  الداللة، وهللا أعلم.  

 
 وذكر أحد الباحثني حتوهلا إىل ضمة خالصة أما يف املنطقة هنا فتكون الضمة ممالة حنو الفتح.  (1)
(، وفقه اللغة  433،  432( اإلبدال يف لغات األزد دراسة صوتية يف ضوء علم اللغة احلديث )ص:2)

 (. 132/ 1)حممد احلمد( )
 ( 270(، رسائل يف اللغة )رسائل ابن السيد البطليوسي( )ص:  256/  2عها ) ( املزهر يف علوم اللغة وأنوا 3) 
 (131املدخل إىل تقومي اللسان )ص:  (4)
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 : (1) النتائج والتوصيات
معظم هذه الظواهر اللهجية مما تشرتك فيه حمافظة بيشة مع هلجة جند؛   -1

هذه   من  وينبعث  الصغري(؛  جند  بـ)جوهرة  قدميا  بيشة  تسمية  يؤيد  وهذا 
 النتيجة توصية بدراسة جوانب االتفاق واالفرتاق بني اللهجتني. 

اللهجية حن  -2 الظواهر  من  تدرج كثري  تظهر  زمنيتني  مرحلتني  و  املقارنة بني 
االنداثر، واستبداهلا مبا يسمى حديثا بـ)اللغة البيضاء(، وهي اللغة املنتقاة  

صوتيا وصرفيا ولغواي، ومن مث ترك تلك الظواهر اللهجية واأللفاظ    املشرتكة 
القطرية اخلاصة، وهنا جيدر التنبيه على الدارسني ابملبادرة بتسجيل الظواهر  

طور من أصول عربية وتسجيل  اللهجية ممن تبقى من اجليل السابق مما ت
 دالالهتا عندهم قبل انداثرها.

اجليل   -3 األلفاظ وداللتها على  أهنم ال  احلايل كثريةأسباب غياب  ومنها  ؛ 
العلم،   ولغة  الثقافة  وانتشار  وأجدادهم،  امليدان كآابئهم  هذا  يف  يعملون 

 ووسائل التواصل االجتماعي، واالنفتاح احلضاري على العامل.
استأثرت كتب الفقه ولغة الفقهاء بكثري من ألفاظ النخيل وتفسريها وبيان  -4

الفروق الدقيقة بينها بل أوىف وأدق من كتب اللغة يف بعضها وهذا مرجعه  
 يف تقديري إىل سببني:

وجود النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه يف فرتة التشريع يف املدينة    أوهلما:
طبعيا أن تظهر تلك األلفاظ يف السنة وشروحها    النبوية وهي بالد النخل فكان

 
 ( مجعت بني النتائج والتوصيات ألن كثريا من التوصيات مبنية على نتائج حمددة.1)
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 من بيئة النخل وتفسري ألفاظها.
أن الفقهاء ميثلون يف فقه معامالت الناس يف البيع والشراء واملزارعة    واآلخر:

واملساقاة والراب وأنواعه من واقع الناس ومعايشتهم وبالد اجلزيرة وما جاورها هي  
 بالد النخيل فاستأثر بقدر كبري من ألفاظه.

الفقهاء   يف كتب  النخل  ألفاظ  بدراسة  توصية  النتيجة  هذه  من  وينبثق 
 للغوية. وشروحها ا

الدربة واملراس دون    (1) البحث ظهر يف هذا   -5 البدء ابلساكن مع  إمكانية 
احلاجة إىل اهلمزة اليت يلجأ إليها من مل يكن من أهل تلك اللغة، بعد أن  

 كانت استحالة البدء ابلساكن من املسلمات عند املتقدمني. 
التقليل من املقا -6 املنطقة حنو  اللهجات يف  البحث ميل  طع  ظهر يف هذا 

الصوتية وإراحة أعضاء النطق من توايل املقاطع املتماثلة؛ وهذا يدخل يف  
 قانون السهولة والتيسري.

مل يتمكن هذا البحث من العثور على ضوابط الختيار نطق القاف بـ)اجليم   -7
القاهرية(، أو نطقها بـ)الدزدزة(، وكذلك نطق الكاف على األصل أو على  

ظ يف الدراسة حمدود، فهذا من جماالت  لغة )الكسكسة(؛ ألن عدد األلفا 
بـ)تلمس الضوابط والقواعد يف   التوصية  البحث والدراسة؛ ومن مث كانت 
مواضع نطق القاف والكاف األصلية والفرعية(، يقوم فيه الباحث جبمع  

 
 وقد ظهر ذلك يف حبوث سابقة  (1)
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وتتبع لتلك األلفاظ، ومن مث فرزها حسب نطقها، وحتيلها، صوتيا أو دالليا  
 رس اللغوي.للخروج بنتائج تسهم يف الد

ظهر ميل اللهجات حنو الفتح، وامليل ابلضمة والكسرة حنو الفتح، وحماولة   -8
بكسرة   يكون  ال  الضم  أو  الكسر  حنو  التحول  وحىت  الكسر،  اجتناب 
خالصة وال بضمة خالصة، بل ممالة حنو الفتح؛ ويدخل ذلك ضمن قانون  

 السهولة والتيسري.
أو حتريك الساكن؛ وهذا من قانون  يظهر اإلْتباع للحركات بتغيري احلركة    - 9

 السهولة والتيسري؛ حىت يسري اللسان يف النطق على وترية واحدة. 
ظهر يف البحث أصالة معظم ألفاظ النخيل واستنادها إىل ما نقل عن    -10

العرب يف املعاجم العامة، ومعاجم املوضوعات، وكتب النخيل، مع فوارق  
 ذلك يف مواطنه. يف بعض الدالالت، وقد أشرت إىل كل  

اللغوية،    -11 واألساليب  الصوتية  االستعماالت  أصالة  البحث  يف  ظهر 
اللهجية، مما يعد امتدادا ملا هو موجود يف كتب اللغة منقوال عن العرب،  

 وقد وثقت ذلك يف مواطنه.
فيما يتعلق ابلنخيل ورد يف البحث ثالث ألعاب متعلقة ابلنخيل هي:   -12

والدميسا(، وكلها منتهية ابأللف املقصورة وهذا الوزن    )املرتيرا، والطرقيعا،
واخلشيشا(،  )الغميما،  مثل:  عموما،  األلعاب  على  البلد  أهل  غلبه  مما 

 .  (1) وغريها؛ وهذا له أصل يف لغة العرب وألعاهبم

 
لُعبة" املخصص )  (1) َوِهي  الُكمَّْيهى  أَِم  والُغمَّْيضى  ابن سيده: "  "  493،  492/ 4قال  وقال:   ،)
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على    -13 حتتوي  النخيل  مزارع  يف  واملبايعات  املزارعة  يف  التارخيية  الواثئق 
يوصي الباحث بدراستها من الناحيتني: اللغوية،  مصطلحات لغوية اندرة؛ 

 ( 1) والتارخيية.
النخيل وتسمياهتا وأسباهبا تلفت نظر    -14 ما مسي    الباحث؛ فمنهاأعالم 

بسبب وصف مدحا أو قدحا أو غري ذلك، ومنها ما مسي بسبب حدث  
خاص، على نسق ما جرت عليه العرب من تسمية أشيائها اليت تعىن هبا، 
ويوصى  عندها،  الوقوف  تستحق  لغوية  لطائف  التسميات  تلك  ويف 

 .(2) بدراستها
مادة لغوية    (4) واألراجيز واألهازيج، واألشعار  (3) يف النخيل من األمثال   -15

 ميكن دراستها من جوانب لغوية، وأدبية، واجتماعية.

 
: لعبة للصبيان ابلرتاب،  ألعاهبم: البـُقَّرْيَى (، ومن  9/  5)فـََعْلَعَلى( احلََدْبَدََب لُْعبة للنَِّبيط" املخصص )

(، ويف التاج قاَل الفرَّاُء: دَبَّ  1245  / 3(، واجلمهرة )591/  1واجلُنَّاَب: لُعبة أيضا. مشس العلوم )
 (. 143/ 14َحَجْل لُْعَبٌة لأَلْعرَاِب )

 فمن ذلك مصطلح )النايرة( مل أجد مستندا مكتواب يفيد يف معناه إال ما وجدته يف تلك الواثئق.  (1)
طاليب، وحلوة،  غربا املري، خبلة، جرَّا، أُّمات ال  ،من أعالم النخيل يف بيشة: )أم احملاش، الشعواء   (2)

 (. 138/ 3) املخصص  .األغصان منتشرة  :يقال شجرة شعواء – ومحيسة، والدمينة، والشعواء 
من ذلك قوهلم: )حزمة كرانيف( وهو مثل يضرب ملن ال يكادون جيتمعون على رأي ألن الكرانيف    (3)

َتِقيه   مثلثة الشكل وال ميكن ربطها، َويـَُقوُلوَن: َوَجد مَتْرََة الُغراب، َوَذِلَك أَنه يـَتَـتَـبَُّع َأْجود التَّْمر فيَـنـْ
 (121/  8اللغة ) يف هتذيب ذكرها األزهري 
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ابلنخيل مباحث غري لغوية جديرة ابلدراسة، ومنها ما يُنَسج حوهلا    يتعلق  - 16
العرب   به  من األساطري واخلرافات والقصص، شأهنا شأن غريها مما هتتم 
وتعايشه، ومنه ما يتعارف عليه أصحابه من املواسم واألنواء، والنجوم، وما  

 .-وهللا أعلم -حيفظونه من السجع يف ذلك 
يت مجعت يف البحث تضيف إىل حقل النخيل يف ألفاظه  املادة اللغوية ال -17

 ودالالته، مواد جديدة تثري اللغة وتسهم يف اتساعها. 
 

*** 
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 : منوذج مجع املعلومات -  ملحق
يتضمن هذا النموذج مجع ألفاظ النخيل، ومتعلقاهتا، وأوصافها، ودالالهتا  

من كبار   صدورها  مشرتطا  نطقها،  وطريقة  واملشتغلني  االجتماعية،  السن، 
   .من اجلنسني  ،ابلنخيل عمال أو ثقافة

 املعلومات الشخصية:   - 1
امليالد:     ...........  االسم: شجرة       ..........  اتريخ  مع  العالقة 

 ............. .النخيل:
، مث األجزاء، مث األوصاف....... إخل( )األنواعمعلومات ألفاظ النخيل:    -2

 مستقل. لكل منها جدول 

ا أو  ضــــــــــــــبطهـ نوعها األلفاظ 
 طريقة نطقها

ــا   ــانــيــهـــــ مــعـــــ
 وتطورها

الظواهر  
 اللغوية

ــلـــــحـــــوظـــــــات  مـــ
  

      
 

*** 
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 : املصادر واملراجع
،  ين خليفة، وآخر   عبد الكرمي اإلابنة يف اللغة العربية، لَسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتيب الُصحاري، ت:   -1

 م.   1999  = هـ    1420سلطنة عمان،    - مسقط    - وزارة الرتاث القومي والثقافة  
اإلبدال يف لغات األزد دراسة صوتية يف ضوء علم اللغة احلديث، ألمحد بن سعيد قشاش ط   -2

 هـ  1422- (  117العدد )   - (  34اجلامعة االسالمية ابملدينة املنورة الطبعة: السنة ) 
الكتب العلمية،    (، دار إبراز املعاين من حرز األماين، لعبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي )أبو شامة  -3

 )د.ت(. 
إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، ألمحد بن حممد الدمياطّي، البناء ت: أنس   -4

 هـ. 1427  = م  2006،  3مهرة، ط 
 م. 1999  - هـ 1420  1أسرار العربية، أبو الربكات األنباري، دار األرقم، ط  -5
 م. 2005الرايض    - أمساء الناس يف اململكة العربية السعودية، إلبراهيم الشمسان، مكتبة الرشد   -6
دار املعارف    إصالح املنطق، البن السكيت، ت: أمحد شاكر، وعبد السالم هارون، نشر  -7

 م 1987مبصر، الطبعة الرابعة  
،  1القاهرة، ط   - ارتشاف الضرب، أليب حيان األندلسي ت: رجب عثمان، مكتبة اخلاجني   -8

 م. 1998  = هـ  1418
العز، ت: عمر محدان الكبيس، نشر  إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العشر أليب   -9

 هـ. 1984،  1ط   ، جامعة أم القرى مبكة 
  – أساس البالغة، للزخمشري ت: حممد ابسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت   -10

 م.   1998  = هـ    1419،  1لبنان، ط 
  = هـ    1411، 1بريوت، ط   - اجليل   هارون، دار عبد السالم    : االشتقاق، البن دريد، ت  -11

 م.   1991
  -   غلط أيب عبيد يف غريب احلديث، البن قتيبة، ت: عبد هللا اجلبوري، دار الغرب إصالح   -12

 م. 1983  - هـ  1403،  1بريوت، ط 
لبنان،    – العصرية، بريوت   إبراهيم، املكتبة األضداد، أليب بكر األنباري ت: حممد أبو الفضل   -13

 م.   1987  - هـ   1407عام:  
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  - أم القرى  الغامدي، جامعة ان إكمال األعالم بتثليث الكالم البن مالك ت: سعد محد  -14
 م. 1984هـ  1404،  1مكة، ط 

حبوث ودراسات يف اللهجات العربية، جممع اللغة العربية ابلقاهرة، أتليف: خنبة من العلماء،   -15
 )د.ت(. 

جامعية،    السامرائي، رسالة محدان أمحد    د ت: سها البلغة إىل أصول اللغة، حممد صديق خان،   -16
 جامعة تكريت، )د.ت(. 

 م 1997  - هـ  1418بيشة، حممد بن جرمان العواجي الطبعة األوىل   -17
 اتج العروس مرتضى الزَّبيدي، ت: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، )د.ت(.  -18
إبراهيم الشمسان، ضمن كتاب توحيد معايري النقل الكتايب  د.  تباين كتابة األمساء العربية،   -19
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- هـ 1429،  1معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر مع فريق عمل، عامل الكتب، ط  -101

 م. 2008
،  1دمشق، ط   -   القلم   محاد، دار معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، نزيه   -102

 م. 2008= هـ  1429
 معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، حممود عبد الرمحن عبد املنعم، )د.ت(.  -103
بريوت،    - لتوجني، دار اجليل ا معجم مصطلح األصول، هيثم هالل، مراجعة وتوثيق: حممد   -104

 هـ. 1424  = م  2003،  1ط 
إبراهيم مصطفى، أمحد الزايت، حامد عبد القادر،  ابلقاهرة، ) املعجم الوسيط، جممع اللغة   -105

 حممد النجار(، دار الدعوة )د.ت(. 
  وعبد احلميد حممود فاخوري    : املغرب يف ترتيب املعرب، للمطرزي، مكتبة أسامة بن زيد، ت  -106

 م. 1979  ، 1خمتار، حلب، ط 
الرمحن    د. عبد ة الكافية، إلبراهيم بن موسى الشاطيب ت:  املقاصد الشافية يف شرح اخلالص  -107

،  1ن، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، ط ي العثيمني، وآخر 
 م.   2007  = هـ    1428

 م. 1979  = هـ  1399مقاييس اللغة، البن فارس ت: عبد السالم هارون، دار الفكر،   -108
،  1ط   الفيصلية،   ، مطبعة اجلبوري   وعبد هللا املقرب، البن عصفور، ت: أمحد اجلواري،   -109

 م. 1971
 م. 1900املقصور واملمدود، البن والد، ت: بولس برونله، مطبعة ليدن،   -110
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ت: حممد بن أمحد    ( كراع النمل ) املنتخب من غريب كالم العرب، لعلي بن احلسن اهلُنائي   -111
هـ  1409،  1البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي(، ط العمري، جامعة أم القرى )معهد  

 م. 1989  = 
ت: أمحد خمتار   ( كراع النمل ) املَنجَّد يف اللغة، لعلي بن احلسن اهلُنائي األزدي امللقب ـب   -112

 م. 1988،  1ط   القاهرة،   - ضاحي عبد الباقي، عامل الكتب و عمر،  
  وعبد هللا إبراهيم مصطفى    املنصف يف شرح تصريف املازين أليب الفتح عثمان بن جين، ت  -113

 م. 1954  = هـ  1373  ، 1القاهرة، ط   - مصطفى البايب احلليب   أمني، مطبعة 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حممد بن علي التهانوي، تقدمي وإشراف   -114

ومراجعة: رفيق العجم، ت: علي دحروج، نقل النص الفارسي إىل العربية: عبد هللا اخلالدي،  
 م. 1996،  1بريوت، ط   – ية: د. جورج زيناين، مكتبة لبنان  الرتمجة األجنب 

بريوت،    – موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف اجلرجاين، رفيق العجم، مكتبة لبنان   -115
 م.   2004  ، 1ط 
 ، )د.ت(. 15النحو الوايف، لعباس حسن، دار املعارف، ط  -116
 هـ 1409،  1ط   بريوت،   - نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، الشريف االدريسي عامل الكتب  -117
 حممود الطناحي، )د.ت(. و النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ت: طاهر الزاوى   -118
ُْسـتَْعَذُب يف تْفِسري غريِب أْلَفاِظ املَهّذِب، حملمد بن أمحد بن بطال،   -119

  ت: مصطفى النَّْظُم امل
 م.   1991  = م    1988مكة املكرمة،    - التجارية   َسامل، املكتبة عبد احلفيظ  

 م(. 1975)   5ع   ، الرايض   - جملة كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -120
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AlmSAdr wAlmrAjς : 

1 - AlǍbAnħ fy Allγħ Alςrbyħ ،lsَlَmħ bn mُsْlِm Alςَwْtby AlSُHAry  ،t: ςbd Alkrym 

xlyfħ  ،wĀxryn  ،wzArħ AltrAθ Alqwmy wAlθqAfħ - msqT - slTnħ ςmAn  ،

1420  h  . m  1999ـ =  

2 -  AlǍbdAl fy lγAt AlÂzd drAsħ Swtyħ fy Dw' ςlm Allγħ AlHdyθ  ،lÂHmd bn 

sςyd qŝAŝ T AljAmςħ AlAslAmyħ bAlmdynħ Almnwrħ AlTbςħ: Alsnħ (34) - 

Alςdd (117) -1422h  ـ  

3 -  ǍbrAz AlmςAny mn Hrz AlÂmAny  ،lςbd AlrHmn bn ǍsmAςyl Almqdsy (Âbw 

ŝAmħ)  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،(d.t) . 

4 -  ǍtHAf fDlA' Albŝr fy AlqrA'At AlÂrbςħ ςŝr  ،lÂHmd bn mHmd AldmyATyّ  ،

AlbnA' t: Âns mhrħ  ،T3   ،2006 m = 1427h .ـ  

5 -  ÂsrAr Alςrbyħ  ،Âbw AlbrkAt AlÂnbAry  ،dAr AlÂrqm  ،T1 1420h 1999  - ـ  m . 

6 -  ÂsmA' AlnAs fy Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،lǍbrAhym AlŝmsAn  ،mktbħ 

Alrŝd - AlryAD 2005m . 

7 - ǍSlAH AlmnTq ،lAbn Alskyt  ،t: ÂHmd ŝAkr ،wςbd AlslAm hArwn ،nŝr dAr 

AlmςArf bmSr  ،AlTbςħ AlrAbςħ 1987m 

8 -  ArtŝAf AlDrb  ،lÂby HyAn AlÂndlsy t: rjb ςθmAn  ،mktbħ AlxAnjy - AlqAhrħ  ،

T1   ،1418 h 1998ـ =   m . 

9 -  ǍrŝAd Almbtdy wtðkrħ Almnthy fy AlqrA'At Alςŝr lÂby Alςz  ،t: ςmr HmdAn 

Alkbys  ،nŝr jAmςħ Âm AlqrŶ bmkħ  ،T1   ،1984 h .ـ  

10 -  ÂsAs AlblAγħ  ،llzmxŝry t: mHmd bAsl ςywn Alswd  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

byrwt – lbnAn  ،T1   ،1419  h  . m  1998ـ =  

11 -  AlAŝtqAq  ،lAbn dryd  ،t: ςbd AlslAm hArwn  ،dAr Aljyl- byrwt  ،T1   ،1411  h  = ـ

1991  m . 

12 - ǍSlAH γlT Âby ςbyd fy γryb AlHdyθ  ،lAbn qtybħ ،t: ςbd Allh Aljbwry ،dAr 

Alγrb - byrwt  ،T1   ،1403 h 1983  - ـ   m . 

13 -  AlÂDdAd  ،lÂby bkr AlÂnbAry t: mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،Almktbħ 

AlςSryħ  ،byrwt– lbnAn  ،ςAm: 1407 h  . m  1987  - ـ 

14 -  ǍkmAl AlÂςlAm btθlyθ AlklAm lAbn mAlk t: sςd HmdAn AlγAmdy  ،jAmςħ 

Âm AlqrŶ - mkħ  ،T1   ،1404 h 1984ـ   m . 

15 -  bHwθ wdrAsAt fy AllhjAt Alςrbyħ  ،mjmς Allγħ Alςrbyħ bAlqAhrħ  ،tÂlyf: 

nxbħ mn AlςlmA'  ،(d.t) . 

16 -  Alblγħ ǍlŶ ÂSwl Allγħ  ،mHmd Sdyq xAn  ،t: shAd HmdAn ÂHmd 

AlsAmrAŶy  ،rsAlħ jAmςyħ  ،jAmςħ tkryt  ،(d.t) . 

17 -  byŝħ  ،mHmd bn jrmAn AlςwAjy AlTbςħ AlÂwlŶ 1418h 1997  - ـ   m 

18 -  tAj Alςrws mrtDŶ Alzَّbydy  ،t: mjmwςħ mn AlmHqqyn  ،dAr AlhdAyħ  ،(d.t) . 

19 -  tbAyn ktAbħ AlÂsmA' Alςrbyħ  ،d. ǍbrAhym AlŝmsAn  ،Dmn ktAb twHyd 

mςAyyr Alnql AlktAby lÂsmA' AlÂςlAm Alςrbyħ  ،TbAςħ mrkz AldrAsAt 

wAlbHwθ fy ÂkAdymyħ nAyf Alςrbyħ AlryAD   ،1424 h 2003ـ=   m . 

20 -  tHryr ÂlfAĎ Altnbyh  ،llnwwy t: ςbd Alγny Aldqr  ،dAr Alqlm- dmŝq  ،T1  ،

1408h .ـ  
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21 -  Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH ktAb Altshyl  ،lÂby HyAn AlÂndlsy  ،t: Hsn 

hndAwy  ،dAr Alqlm - dmŝq (mn 1 ǍlŶ 5)  ،wbAqy AlÂjzA': dAr knwz 

ǍŝbylyA  ،T1  ،(d.t) . 

22 -  AltSryH ςlŶ AltwDyH  ،xAld AlÂzhry  ،dAr Alktb Alςlmyħ -byrwt-lbnAn T1  ،

1421h 2000  - ـ  m  . 

23 -  AltTwr Allγwy  ،lrmDAn ςbd AltwAb  ،mktbħ AlxAnjy- AlqAhrħ  ،T3   ،1417 h  ـ

  =1997 m . 

24 - AltςryfAt Alfqhyħ  ،lmHmd ςmym AlǍHsAn Almjddy  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

T1   ،1424 h 2003ـ =   m . 

25 -  AltςryfAt  ،ςly bn mHmd Alŝryf AljrjAny  ،t: DbTh wSHHh jmAςħ mn AlςlmA' 

bǍŝrAf AlnAŝr  ،dAr Alktb Alςlmyħ byrwt  ،T1   ،1403 h 1983- ـ   m . 

26 -  tfsyr γryb mA fy AlSHyHyn AlbxAry wmslm  ،lmHmd bn ftwH AlÂzdy 

AlHَmِydy  ،t: zbydħ mHmd sςyd ςbd Alςzyz  ،mktbħ Alsnħ - AlqAhrħ  ،T1  ،

1415  – 1995m . 

27 -  Altqfyħ fy Allγħ  ،lÂby bŝr  ،AlymAn bn Âby AlymAn Albَndnyjy  ،t: d. xlyl 

ǍbrAhym AlςTyħ  ،Aljmhwryħ AlςrAqyħ - wzArħ AlÂwqAf - mTbςħ AlςAny 

– bγdAd   ،1976 m . 

28 -  tkmlħ AlmςAjm Alςrbyħ  ،rynhArt bytr Ān dُwzِy  ،trjmħ wtςlyq: mHmَّd sَlym 

Alnςَymy  ،wjmAl AlxyAT  ،wzArħ AlθqAfħ wAlǍςlAm  ،Aljmhwryħ 

AlςrAqyħ  ،T1  ،mn 1979 - 2000 m . 

92 -  Altkmlħ wAlðyl wAlSlħ  ،llHsn bn mHmd AlSγAny t: ςbd Alςlym AlTHAwy  ،

wĀxryn  ،mTbςħ dAr Alktb - AlqAhrħ  ،(d.t) . 

30 -  Altkmlħ wAlðyl ςlŶ drħ AlγwAS (mTbwς Dmn «drħ AlγwAS wŝrHhA 

wHwAŝyhA wtkmlthA»)  ،lÂby mnSwr AljwAlyqy  ،t: ςbd AlHfyĎ frγly qrny  ،

dAr Aljyl- byrwt – lbnAn  ،T1   ،1417  h  . m  1996ـ =  

31 -  AltَّlxِyS fy mَςrfَħِ ÂsmَA'ِ AlÂŝyA'  ،lÂby hlAl Alςskry t: ςzħ Hsn  ،dAr TlAs- 

dmŝq  ،T2   ،1996 m . 

32 -  tmhyd AlqwAςd bŝrH tshyl AlfwAŶd  ،lmHmd bn ywsf AlHlby Almςrwf 

bnAĎr Aljyŝ  ،t: ςly mHmd fAxr wĀxryn  ،T: dAr AlslAm-AlqAhrħ  ،T1  ،

1428h .ـ  

33 -  thðyb Allγħ  ،lÂby mnSwr AlÂzhry  ،t: mHmd ςwD mrςb  ،dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby – byrwt  ،T1   ،2001 m . 

34 -  twDyH AlmqASd wAlmsAlk bŝrH Âlfyħ Abn mAlk lHsn bn qAsm 

AlmrAdy  ،t: ςbd AlrHmn ςly slymAn  ،dAr Alfkr Alςrby  ،AlTbςħ T1   ،1428 h  ـ

  =2008 m . 

35 -  Altwqyf ςlŶ mhmAt AltςAryf  ،lzyn Aldyn AlmnAwy ςAlm Alktb  ،t: ςbd 

AlxAlq θrwt-AlqAhrħ  ،T1   ،1410 h 1990ـ=  m . 

36 -  drAsAt lγwyħ fy ÂmhAt ktb Allγħ  ،lǍbrAhym mHmd Âbw skyn  ،(d.n.t) . 

37 -  rsAŶl fy Allγħ  ،lAbn Alsyd AlbTlywsy t: wlyd AlsrAqby  ،mrkz Almlk fySl 

llbHwθ  ،AlryAD  ،T1   ،1428 h 2007ـ   m . 
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38 -  AljbAl wAlÂmknħ wAlmyAh llzmxŝry t: ÂHmd ςbd AltwAb ςwD  ،dAr 

AlfDylħ  ،AlqAhrħ   ،1319  h  . m  1999ـ=  

39 -  AljrAθym ynsb lAbn qtybħ Aldynwry t: mHmd jAsm AlHmydy  ،qdm lh: 

msςwd bwbw  ،wzArħ AlθqAfħ  ،dmŝq  ،(d.t) . 

40 -  jmhrħ Allγħ lAbn dryd  ،t: rmzy mnyr bςlbky ،dAr Alςlm llmlAyyn – byrwt  ،

T1   ،1987 m . 

41 -  Aljym  ،lÂby ςmrw AlŝybAny  ،t: ǍbrAhym AlÂbyAry  ،AlhyŶħ AlςAmħ 

lŝŶwn AlmTAbς AlÂmyryħ- AlqAhrħ   ،1394 h 1974ـ =   m . 

42 -  Hsn AlmHADrħ fy ÂxbAr mSr wAlqAhrħ  ،llsywTy  ،mwqς AlwrAq 

http://www.alwarraq.c [btrqym Almktbħ AlŝAmlħ] 

43 -  AlxSAŶS  ،lAbn jny  ،t: mHmd ςly AlnjAr  ،dAr AlktAb Alςrby- byrwt  ،(d.t) . 

44 -  AlrwD AlmςTAr fy xbr AlÂqTAr  ،mHmd bn ςbd Allh bn ςbd Almnςm 

AlHِmyrŶ t: ǍHsAn ςbAs  ،AlnAŝr: mŵssħ nASr llθqAfħ - byrwt - Tbς ςlŶ 

mTAbς dAr AlsrAj T: AlθAnyħ   ،1980  m 

45 -  sr SnAςħ AlǍςrAb  ،lAbn jny  ،t: Hsn hndAwy dAr Alqlm – dmŝq  ،T1   ،1985 m . 

46 -  Alsnn AlkbrŶ  ،llbyhqy t: ςbd Allh bn ςbd AlmHsn Altrky  ،mrkz hjr llbHwθ 

wAldrAsAt Alςrbyħ wAlǍslAmyħ ،t: ςbd Alsnd Hsn ymAmħ  ،T1  ،1432 h   - ـ 

2011m . 

47 -  ŝrH ÂbyAt mγny Allbyb  ،llbγdAdy t: ςbd Alςzyz rbAH - ÂHmd ywsf dqAq  ،

dAr AlmÂmwn lltrAθ -byrwt  ،T2 ( :j (،  4  -   1ـ   T1    ( j 1393(، ) 8  -   5ـ   h   ،1414  h .)ـ  

48 -  ŝrH tshyl AlfwAŶd  ،lAbn mAlk t: ςbd AlrHmn Alsyd  ،mHmd bdwy 

Almxtwn  ،hjr llTbAςħ  ،T1   ،4101 h 1990ـ =   m . 

49 -  ŝrH drħ AlγwAS llŝhAb AlxfAjy (mTbwς Dmn «drħ AlγwAS wŝrHhA 

wHwAŝyhA wtkmlthA»)  ،t: ςbd AlHfyĎ frγly ςly qrny  ،dAr Aljyl  ،byrwt – 

lbnAn  ،T1   ،1417 h 1996ـ =   m . 

50 -  ŝrH kfAyħ AlmtHfĎ  ،mHmd bn AlTyb AlfAsy  ،t: ςly Hsyn AlbwAb  ،rsAlħ 

dktwrAh: fy fqh Allγħ mn klyħ dAr Alςlwm bAlqAhrħ  ،T: dAr Alςlwm -

AlryAD  ،T1   ،1403  h  . m  1983  - ـ  

51 -  ŝrH AlmfSl  ،lAbn yςyŝ  ،qdm lh: Ǎmyl yςqwb  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt – 

lbnAn  ،T1   ،1422 h 2001  - ـ   m . 

52 -  ŝms Alςlwm wdwA' klAm Alςrb mn Alklwm lnŝwAn bn sςyd AlHmyrŶ  ،t: 

Hsyn bn ςbd Allh Alςmry  ،wmThr bn ςly AlǍryAny  ،wywsf mHmd ςbd Allh  ،

dAr Alfkr AlmςASr (byrwt - lbnAn)  ،dAr Alfkr (dmŝq - swryħ) . 

53 -  Alŝmςħ AlmDyħ bnŝr qrA'At Alsbςħ AlmrDyħ  ،lmnSwr AlTblAwy  ،t: ςly syd 

jςfr  ،mktbħ Alrŝd   ،1423 h 2003ـ =   m . 

54 -  AlSAHby fy fqh Allγħ  ،lÂHmd bn fArs bn zkryA'  ،dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt  ،

T1   ،1418 h 1997ـ=  m . 

55 - AlSHAH lljwhry ،t: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr  ،dAr Alςlm llmlAyyn – byrwt  ،

T4   ،1407  h  . m  1987=    ـ 

56 -  SHyH AlbxAry  ،t: mHmd zhyr bn nASr AlnASr  ،dAr Twq AlnjAħ  ،T1  ،

1422h .ـ  
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57 -  SHyH mslm  ،t: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt  ،

(d.t) . 

58 -  AlTrAz AlÂwl wAlknAz lmA ςlyh mn lγħ Alςrb Almςwl  ،lAbn mςSwm 

Almdny t: mŵssħ Āl Albyt lǍHyA' AltrAθ  ،(d.t) . 

59 -  ςlm Allγħ AlςAm(AlÂSwAt) lkmAl bŝr  ،dAr AlmςArf – AlqAhrħ   ،1986 m . 

60 -  Alςyn  ،llxlyl AlfrAhydy t: mhdy Almxzwmy  ،ǍbrAhym AlsAmrAŶy  ،dAr 

wmktbħ AlhlAl  ،(d.t) . 

61 -  γryb AlHdyθ  ،lAbn Aljwzy  ،t: ςbd AlmςTy Âmyn Alqlςjy  ،dAr Alktb Alςlmyħ 

- byrwt  ،T1   ،1405  = 1985m . 

62 -  AlfAŶq fy γryb AlHdyθ llzmxŝry  ،t: ςly mHmd AlbjAwy -mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym  ،dAr Almςrfħ – lbnAn  ،T2  ،(d.t) . 

63 -  (fَςَlَ) fy dlAlthA ςlŶ Aljmςyħ  ،slymAn ǍbrAhym AlςAyd  ،(d.n.t) . 

64 -  fqh Allγħ wsr Alςrbyħ  ،lÂby mnSwr AlθςAlby t: ςbd AlrzAq Almhdy  ،ǍHyA' 

AltrAθ Alςrby  ،T1 1422h 2002  - ـ   m . 

65 -  AlqAmws Alfqhy lγħ wASTlAHA  ،lldktwr sςdy Âbw Hbyb  ،dAr Alfkr. dmŝq 

– swryħ  ،T  ،2  1408  h  . m  1988ـ =  

66 -  AlqAmws AlmHyT  ،llfyrwzĀbAdŶ  ،t: mktb tHqyq AltrAθ fy mŵssħ 

AlrsAlħ  ،bǍŝrAf: mHmd nςym Alςrqsُwsy  ،T: mŵssħ AlrsAlħ- byrwt  ،T8  ،

1426  h  . m  2005ـ =  

67 -  AlklyAt  ،Âbw AlbqA' Alkfwy  ،t: ςdnAn drwyŝ  ،wmHmd AlmSry  ،mŵssħ 

AlrsAlħ – byrwt (d.t) . 

68 -  AlknAŝ fy fny AlnHw wAlSrf  ،lǍsmAςyl bn ςly Almlk Almŵyd  ،SAHb 

HmAħ  ،t: ryAD bn Hsn AlxwAm  ،Almktbħ AlςSryħ  ،byrwt – lbnAn   ،2000 m  . 

69 -  lsAn Alςrb  ،lAbn mnĎwr  ،dAr SAdr – byrwt  ،T3   ،1414  h .ـ  

70 -  Allγħ Alςrbyħ mςnAhA wmbnAhA  ،tmAm HsAn  ،ςAlm Alktb  ،T5   ،1427 h  =ـ

2006m . 

71 -  mtn Allγħ  ،lÂHmd rDA AlςAmly  ،dAr mktbħ AlHyAħ – byrwt   ،1377 h .ـ  

72 -  mjmς bHAr AlÂnwAr fy γrAŶb Altnzyl wlTAŶf AlÂxbAr  ،ljmAl Aldyn  ،

mHmd TAhr AlSdyqy Alfَtَّnِy AlkjrAty  ،mTbςħ mjls dAŶrħ AlmςArf 

AlςθmAnyħ  ،T3   ،1387  h 1967  - ـ   m . 

73 -  mjmς AlbHryn wmTlς Alnyryn lfxr Aldyn AlTryHy  ،mktbħ AlmrtDwy  ،t: 

Alsyd ÂHmd AlHsyny  ،ThrAn  ،T2   ،1365 h .ـ  

74 -  mjml Allγħ lAbn fArs  ،t: zhyr slTAn  ،mŵssħ AlrsAlħ – byrwt  ،T2   ،1406  h  = ـ

1986  m . 

75 -  Almjmwς Almγyθ fy γryby AlqrĀn wAlHdyθ  ،lÂby mwsŶ mHmd bn ςmr 

Almdyny  ،t: ςbd Alkrym AlςzbAwy  ،T: jAmςħ Âm AlqrŶ- mkħ Almkrmħ  ،

T1   ،1406 h 1986ـ =  m . 

76 -  mHADrAt AlÂdbA'  ،llrAγb AlÂSfhAnŶ  ،ŝrkħ dAr AlÂrqm  ،byrwt  ،T1  ،

1420h .ـ  
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77 -  AlmHtsb fy tbyyn wjwh ŝwAð AlqrA'At wAlǍyDAH ςnhA  ،lÂby AlftH 

ςθmAn bn jny  ،T: wzArħ AlÂwqAf - Almjls AlÂςlŶ llŝŶwn AlǍslAmyħ- 

mSr . 

78 -  AlmHkm lAbn sydh ،t: ςbd AlHmyd hndAwy  ،dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،

T1   ،1421  h  . m  2000  - ـ  

79 - AlmHyT fy Allγħ lǍsmAςyl Abn ςbAd ،ςAlm Alktb – byrwt  ،1414 h   1994- ـ 

m  ،T1  ،t: mHmd Hsn Āl yAsyn . 

80 -  mxtAr AlSHAH  ،llrAzy t: ywsf Alŝyx mHmd  ،Almktbħ AlςSryħ  ،AldAr 

Alnmwðjyħ- byrwt  ،T5   ،1420 h 1999ـ =   m . 

81 -  AlmxSS lAbn sydh  ،t: xlyl ǍbrAhym jfAl  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby-byrwt  ،

T1   ،1417 h 1996ـ =   m . 

82 -  Almdxl ǍlŶ tqwym AllsAn  ،lAbn hŝAm Allxmy t: HAtm AlDAmn  ،dAr 

AlbŝAŶr- byrwt  ،T1   ،1424  h  . m  2003ـ =  

83 -  Almzhr llsywTy  ،t: fŵAd ςly mnSwr  ،dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،T1   ،1418 h  ـ

 =1998 m . 

84 - AlmsAŶl AlHlbyAt  ،lÂby ςlŶ AlfArsyّ ،t: Hsn hndAwy ،dAr Alqlm- dmŝq  ،

wdAr AlmnArħ- byrwt  ،T1   ،1407 h 1987ـ =   m . 

85 -  AlmsAŶl AlnHwyħ wAlSrfyħ fy ŝrH Âby AlςlA' Almςry ςlŶ dywAn Abn 

Âby HSynħ ،bHθ mqdm lnyl drjħ (AlmAjstyr) mn hAny mHmd ςbd AlrAzq 

AlqzAz jAmςħ AlÂzhr - klyħ AldrAsAt AlǍslAmyħ wAlςrbyħ bdswq . 

86 - msnd AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl ،t: ŝςyb AlÂrnŵwT wςAdl mrŝd  ،wĀxryn  ،

mŵssħ AlrsAlħ  ،T1   ،1421 h 2001ـ =   m . 

87 -  msnd AlǍmAm AldArmy  ،t: mrzwq bn hyAs AlzhrAny  ،(d.n) (Tُbς ςlŶ nfqħ 

Alŝyx jmςAn AlzhrAny)  ،T1   ،1436 h 2015ـ=  m . 

88 -  mŝArq AlÂnwAr ςlŶ SHAH AlĀθAr llqADy ςyAD AlyHSby  ،Almktbħ 

Alςtyqħ wdAr AltrAθ  ،(d.t) . 

89 -  AlmSbAH Almnyr  ،llfywmy  ،Almktbħ Alςlmyħ – byrwt  ،(d.t) . 

90 -  AlmTَAlِςُ AlnَّSryħ llmَTَAbِςِ AlmSryَّħِ fy AlÂSُwl AlxَTyَّħِ  ،lnSr Alhwryny t: 

Th ςbd AlmqSwd  ،mktbħ Alsnħ - AlqAhrħ  ،T1   ،1426 h 2005ـ =   m . 

91 -  mςAny AlqrĀn wǍςrAbh  ،llzjAj t: ςbd Aljlyl ŝlby  ،ςAlm Alktb-byrwt  ،T1  ،

1408h 1988ـ =   m . 

92 -  mςjm ÂsmA' AlÂŝyA' (AllTAŶf fy Allγħ)  ،lÂHmd AllَّbَAbِydy Aldmŝqy dAr 

AlfDylħ – AlqAhrħ  ،(d.t) . 

93 -  Almςjm AlAŝtqAqy AlmŵSl lÂlfAĎ AlqrĀn Alkrym (mŵSَّl bbyAn 

AlςlAqAt byn ÂlfAĎ AlqrĀn Alkrym bÂSwAthA wbyn mςAnyhA)  ،mHmd 

Hsn jbl  ،mktbħ AlĀdAb – AlqAhrħ  ،T1   ،2010  m . 

94 -  mςjm AlbldAn lyAqwt AlHmwy  ،dAr SAdr  ،byrwt T2   ،1995  m . 

95 -  mςjm tymwr Alkbyr fy AlÂlfAĎ AlςAmyħ  ،ÂHmd tymwr  ،t: Hsyn nSّAr  ،dAr 

Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ bAlqAhrħ – mSr  ،T2   ،1422  h  . m  2002ـ =  

96 -  mςjm dywAn AlÂdb  ،lǍsHAq bn ǍbrAhym AlfArAby  ،t: ÂHmd mxtAr ςmr  ،

T: dAr Alŝςb- AlqAhrħ 1424 h  . m  2003  - ـ  
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97 -  mςjm AlSwAb Allγwy  ،ÂHmd mxtAr ςmr  ،ςAlm Alktb  ،AlqAhrħ  ،T1   ،1429  

h 2008ـ=  m . 

98 -  Almςjm Alςrby lÂsmA' AlmlAbs  ،lrjb ςbd AljwAd dAr AlĀfAq- AlqAhrħ  ،

T1   ،1423  h  . m  2002ـ= 

99 -  mςjm Alγny  ،lςbd Alγny Âbw Alςzm  ،mwqς mςAjm Sxr  . 

100 -  mςjm AlqwAςd Alςrbyħ  ،ςbd Alγny Aldqr [AlktAb mrqm ĀlyA γyr mwAfq 

llmTbwς] . 

101 -  mςjm Allγħ Alςrbyħ AlmςASrħ  ،ÂHmd mxtAr ςmr mς fryq ςml  ،ςAlm Alktb  ،

T1   ،1429 h 2008- ـ  m . 

102 -  mςjm AlmSTlHAt AlmAlyħ wAlAqtSAdyħ fy lγħ AlfqhA'  ،nzyh HmAd  ،

dAr Alqlm - dmŝq  ،T1   ،1429 h 2008ـ =  m . 

103 -  mςjm AlmSTlHAt wAlÂlfAĎ Alfqhyħ  ،mHmwd ςbd AlrHmn ςbd Almnςm  ،

(d.t) . 

104 -  mςjm mSTlH AlÂSwl  ،hyθm hlAl  ،mrAjςħ wtwθyq: mHmd Altwnjy  ،dAr 

Aljyl- byrwt  ،T1   ،2003 m = 1424h .ـ  

105 -  Almςjm AlwsyT  ،mjmς Allγħ bAlqAhrħ  ،(ǍbrAhym mSTfŶ  ،ÂHmd 

AlzyAt  ،HAmd ςbd AlqAdr  ،mHmd AlnjAr)  ،dAr Aldςwħ (d.t) . 

106 -  Almγrb fy trtyb Almςrb  ،llmTrzy  ،mktbħ ÂsAmħ bn zyd  ،t: mHmwd fAxwry 

wςbd AlHmyd mxtAr  ،Hlb  ،T1   ،1979 m . 

107 -  AlmqASd AlŝAfyħ fy ŝrH AlxlASħ AlkAfyħ  ،lǍbrAhym bn mwsŶ 

AlŝATby t: d. ςbd AlrHmn Alςθymyn  ،wĀxryn  ،mςhd AlbHwθ Alςlmyħ 

wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،T1   ،1428  h  . m  2007ـ =  

108 -  mqAyys Allγħ  ،lAbn fArs t: ςbd AlslAm hArwn  ،dAr Alfkr   ،1399 h 1979ـ =   m . 

109 -  Almqrb  ،lAbn ςSfwr  ،t: ÂHmd AljwAry  ،wςbd Allh Aljbwry  ،mTbςħ 

AlfySlyħ  ،T1   ،1971 m . 

110 -  AlmqSwr wAlmmdwd  ،lAbn wlAd  ،t: bwls brwnlh  ،mTbςħ lydn   ،1900 m . 

111 -  Almntxb mn γryb klAm Alςrb  ،lςly bn AlHsn AlhُnAŶy (krAς Alnml) t: 

mHmd bn ÂHmd Alςmry  ،jAmςħ Âm AlqrŶ (mςhd AlbHwθ Alςlmyħ 

wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy)  ،T1   ،1409 h 1989ـ =   m . 

112 -  Almnَjَّd fy Allγħ  ،lςly bn AlHsn AlhُnAŶy AlÂzdy Almlqb b  ـ (krAς Alnml) t: 

ÂHmd mxtAr ςmr  ،wDAHy ςbd AlbAqy  ،ςAlm Alktb- AlqAhrħ  ،T1   ،1988 m . 

113 -  AlmnSf fy ŝrH tSryf AlmAzny lÂby AlftH ςθmAn bn jny  ،t ǍbrAhym 

mSTfŶ wςbd Allh Âmyn  ،mTbςħ mSTfŶ AlbAby AlHlby- AlqAhrħ  ،T1  ،

1373h 1954ـ =   m . 

114 -  mwswςħ kŝAf ASTlAHAt Alfnwn wAlςlwm  ،mHmd bn ςly AlthAnwy  ،

tqdym wǍŝrAf wmrAjςħ: rfyq Alςjm  ،t: ςly dHrwj  ،nql AlnS AlfArsy ǍlŶ 

Alςrbyħ: ςbd Allh AlxAldy  ،Altrjmħ AlÂjnbyħ: d. jwrj zynAny  ،mktbħ lbnAn 

– byrwt  ،T1   ،1996 m . 

115 -  mwswςħ mSTlHAt Abn xldwn wAlŝryf AljrjAny  ،rfyq Alςjm  ،mktbħ lbnAn 

– byrwt  ،T1   ،2004  m . 

116 -  AlnHw AlwAfy  ،lςbAs Hsn  ،dAr AlmςArf  ،T15  ،(d.t) . 
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117 -  nzhħ AlmŝtAq fy AxtrAq AlĀfAq  ،Alŝryf AlAdrysy ςAlm Alktb- byrwt  ،T1  ،

1409h ـ 

118 -  AlnhAyħ fy γryb AlHdyθ wAlÂθr lAbn AlÂθyr t: TAhr AlzAwŶ wmHmwd 

AlTnAHy  ،(d.t) . 

119 -  AlnَّĎْmُ Almُsْtَςْðَbُ fِy tfْsِyr γrybِ ÂlْfَAĎِ Almhَðّbِ  ،lmHmd bn ÂHmd bn bTAl  ،

t: mSTfŶ ςbd AlHfyĎ sَAlِm  ،Almktbħ AltjAryħ- mkħ Almkrmħ   ،1988  m = 

1991 m . 

120 -  mjlħ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ- 

AlryAD  ،ς5 (1975m) . 
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 األندلسي البناء الموضوعي والفني في رسائل ابن الُمرخي 

 

 د. عمر فارس الكفاوين

 اآلداب والفنون  كلية  –وآدابها اللغة العربية قسم 
  فيالدلفياجامعة 

   هـ 1443/  6/  2تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 5/ 3تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

)ت األندلسي  رخي 
ُ
امل ابن  رسائل  الدراسة  أحد كّتاب  1141ه/ 536تناولت  م(_ 

األندلس زمن املرابطني_، ودرست بناءها املوضوعي والفين، من خالل رصد أبرز موضوعاهتا،  
وتصنيفها، إىل: إخوانية، ديوانية، اجتماعية، وصف الطبيعة، زرزورّّيت، وما يندرج حتت كل  
صنف من أبعاد وموضوعات، من مث درست بناءها الفين، من خالل إبراز أهم اآلليات الفنية  

هبا الكاتب لتمثيل أفكاره، وإكساهبا اجلمال والشاعرية كالبنية االستهاللية، والصورة    اليت توسل
الدراسة املنهج الوصفي، متكامالا مع   البديع، واعتمدت  الفنية، واالقتباس والتضمني، وفنون 
املنهج الفين؛ ملا هلما من دور يف الكشف عن موضوعات الرسائل، وحماورهتا، ورصد الوسائل  

 ات الفنية اليت ساعدت يف متثيلها، وإظهار أثرها الفين يف نصوصها. واآللي
 

رخي، فن الرسائل.  الكلمات املفتاحية: 
ُ
 البناء املوضوعي، البناء الفين، ابن امل

 
 



 

 

Thematic and Artistic Structure in Ibn al-Markhi's 

Andalusian letters 
 

Dr. Omar Faris AL-Kafaween 
Department Arabic Language and Literature – Faculty Letters and Arts  

Philadelphia university 
 

 

Abstract:  

The study dealt with the letters of Ibn al-Markhi al-Andalusi (T536 Ah/1141 

AD) _ one of the writers of Andalusia at the time of the Almoravids_ and studied 

its thematic and artistic structure. This was done by monitoring its most prominent 

themes, and classifying them into Brotherhood, Diwaniyah, Social, Description of 

nature, Zarzouriyat (after the Starling bird, “Zarzour” in Arabic), and what falls 

under Each class of dimensions and topics. Then, the study analyzed the artistic 

structure of the letters by highlighting the most important artistic mechanisms that 

the writer manipulated to represent his ideas, and give them beauty and poetry 

such as the introductory structure, the artistic image, quotation and inclusion, and 

the art of the exquisite. The study adopted the descriptive method, integrated with 

the aesthetic/formalistic approach, since both have a complementary role in 

uncovering the topics of the letters, discussing them, monitoring the technical 

means and mechanisms that helped to represent them, besides demonstrating their 

artistic impact.   

  

key words: Thematic structure, artistic structure, Ibn al-Markhi, the art of letters. 
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 مقدمة
الرسائل فن أديب نثري، شاع عند ُكّتاب األندلس_ شأهنم يف ذلك شأن  

املشرق_ وبرز من بينهم مبدعون فيه، كتبوا رسائل بديعة فريدة، عاجلت  ُكّتاب  
موضوعات متنوعة: ثقافية، أدبية، اجتماعية، سياسية وغريها، وكان من بني 

رخي األندلسي الذي عاصر احلكم املرابطي. و 
ُ
سعت  قد أولئك الُكّتاب ابن امل

، وهي اليت عثر عليها  هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على مثاين رسائل من رسائله
تلك الرسائل؛ ألن معظم مصادر األدب    متثل أغلب الباحث جمموعة، ولعلها  

، وتنطلق من إشكالية مفادها أن تركيز  األندلسي اليت اطلع عليها مل تورد غريها
أدابء   رسائل  على  انصب  األندلسي  ابألدب  املختصني  والدارسني  الباحثني 

)ت  حزم  ابن  أمثال  )تم1063  /ه456ابرزين  الدابغ  وابن    /ه463( 
رخي،  م1070  /ه463( وابن زيدون )تم1070

ُ
( وغريهم، أما رسائل ابن امل

، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أنه ليس معروفاا بني  أحد منهم  بعنايةفلم حتَظ  
الكتب، ومل ُُتمع يف   تناثرت يف بطون  للرسائل، وألهنا  أدابء عصره ككاتب 

ا  كتاب مستقل، الرسائل،  وعليه هدفت  تلك  إىل  األنظار  لفت  إىل  لدراسة 
وإخراجها من بطون مصادرها إىل حيز الوجود، من خالل هذه الدراسة؛ عّلها  

  وحماورة بنائها املوضوعي والفين،    ودراسةتكون مفتتحاا لدراسات قادمة حوهلا،  
أبعاد كل منهما، وإثبات أهنا رسائل أدبية، تعكس ازدهار هذا الفن يف زمن  

 طني خاصة واألندلس عامة.املراب
وراء كوهنا   الدراسة  أمهية  يف وتكمن  أندلسي    حبثت  )ابن  رسائل كاتب 

رخي(
ُ
بني  امل وفصلت  الفين،  املوضوعي،  املستويني:  على  بناءها  ودرست   ،
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البنائني منهجيًّا، وربطت بينهما تكامليًّا؛ إذ إن كل منهما يتعالق مع اآلخر  
رخي يف  ويتعاضد؛ لتمثيل مقصدية الرسائل  

ُ
وأغراضها، مما يعكس طريقة ابن امل
 كتابة الرسائل بوجه خاص، وطريقتها عند ُكّتاب األندلس بوجه عام.

واختار الباحث موضوعه مدفوعاا بعوامل عّدة، أمهها: أنه مل يسبق ألحد  
رخي_ كما أسلف 

ُ
_ على الرغم من أهنا رسائل حمكمة،  تأن درس رسائل ابن امل
رسائل غريه   الفنتضاهي  هذا  املبدعني يف  أهنا  من  يدرك  فيها  الناظر  ؛ ألن 

امتلكت تقاليد كتابية كتلك اليت يف رسائل غريه من ُكّتاب عصره والعصور اليت  
سبقته، من حيث متثيلها موضوعات حتاكي واقع اجملتمع، وتوسلها آبليات فنية  

ّتاب  ساعدت يف حتقيق مقاصدها، وهبذا فإهنا مل خترج على إطار رسائل الكُ 
لقي الضوء على بنائها املوضوعي والفين؛  أأن    دتأر   ينفضالا عن أناآلخرين،  

دراسة متخصصة ومستقلة، تربز أمهيتها يف تطور  ب   أفردهاأن    يتلذا فقد ارأت
 الفكر احلضاري والثقايف يف األندلس.

رخي، فلم جيد،  
ُ
وقد حبث الباحث عن دراسات سابقة حول رسائل ابن امل

هذه أول واحدة حوهلا، مع اإلشارة إىل أن دراسة أمين ميدان:  وتعّد دراسته  
األندلسي" النثر  يف  األدبية  الشلف،  املعارضات  جامعة  األندلس،  جملة   ،"

العدد   زرزوريّتني، 2016،  1اجلزائر،  رسالتني  رخي 
ُ
امل البن  أن  ذكرت  قد   ،

ه(، واكتفت بذلك دون  508عارض هبما زرزوريّة أيب احلسني بن سراج )ت
النثر اخليايل يف األندلس يف القرنني ىن حتليل. وكذلك دراسة دينا ملكاوي: "أد

والتأويل التشكيل  اهلجريني_  والسادس  عمان،  اخلامس  انشرون،  اآلن   ،"
، أشارت إىل زرزوريّتيه، وأنه عارض هبما ابن السراج. وتتوفر دراسات  2018
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ة حمددة، كدراسة  حول أدب الرسائل يف األندلس بوجه عام، وضمن فرتات زمني
" القيسي:  اهلجريفايز  اخلامس  القرن  يف  األندلس  يف  الرسائل  "، أدب 

. حيث عاجلت  1989الصادرة بطبعتها األوىل عن دار البشري، عمان، سنة  
وأغراضه   وموضوعاته،  ومفهومه،  اهلجري،  اخلامس  القرن  يف  الرسائل  أدب 

الدابغ  ابن  ثالثة ُكّتاب:  على  وركزت  الفنية،  ابن  وخصائصه  عبدالرب،  ابن   ،
الفهمي:   فهد  ودراسة  واُتاهاهتا.  الفنية  رسائلهم  خصائص  وأبرزت  طاهر، 

اهلجري" السادس  القرن  هناية  األندلس حىت  احلربية يف  رسالة  الرسائل   ،"
السعودية،   القرى،  أم  جامعة  موضوعات  2015ماجستري،  أهم  درست   .

هاد وغريها، مث عاجلت  الرسائل احلربية: االستنجاد، التهديد، احلض على اجل
شكل تلك الرسائل وبناءها كاملقدمات، واحملسنات البديعية والتشبيه. ودراسة  

الرسائل اإلخوانية يف عهد املرابطني_ دراسة  عبدالرمحن غراب ومراد قليف: "
. عاجلت  2017"، رسالة ماجستري، جامعة العريب بن مهيدي، اجلزائر،  فنية

وخصائصها الفنية، من حيث البناء اهليكلي،  موضوعات الرسائل اإلخوانية،  
 واأللفاظ والصور.

وتقابل هذه الدراسات العامة حول الرسائل األندلسية دراسات ختصصت  
" عبداحلليم كبوط:  واحدة، كدراسة  برسالة  أو  واحد  أدبية برسائل كاتب 

"، رسالة ماجستري، جامعة احلاج  الرسائل األندلسية_ طوق احلمامة منوذًجا 
لرسالة طوق احلمامة  2007اجلزائر،    خلضر، الشكلية  البنية  . حيث درست 

وعناصرها، وخصائصها الفنية: اللغة، الروافد الرتاثية، اخليال وغريها. ودراسة  
"، رسالة  فن الرسالة عند أيب عبدهللا بن أيب اخلصالحممد خلضر بن انجي: " 
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رسائل عن  . درست أنواع ال2014ماجستري، جامعة حممد خيضر، اجلزائر،  
آليات كالصورة، واإليقاع ومستوّيت   القائمة على  وفنيتها  أيب اخلصال،  ابن 

 النحو والصرف. 
إن ما مييز هذه الدراسة احلالية أهنا تنظر يف رسائل كاتب أندلسي )ابن  

رخي(، مل تنظر فيها الدراسات السابقة ومل حتاورها، حىت تلك اليت  
ُ
  درست امل

فإهنا مل تعنِت أبي رسالة له، ومل تشر إليها، مع التنويه الرسائل يف عهد املرابطني،  
ابألدب   البحث  يف  دور  من  هلا  وما  السابقة،  الدراسات  تلك  أمهية  إىل 
األندلسي، وإغناء مكتبته، وقد أفاد الباحث من بعضها ابلقدر الذي يعينه  

 . على بناء دراسته منهجيًّا، والتعرف إىل بعض املفاهيم اخلاصة أبدب الرسائل
مث  من  ورسائله،  رخي 

ُ
امل اببن  عّرف  ومدخل  مبقدمة،  الدراسة  وانتظمت 

تدرجت يف مبحثني: األول جاء حتت عنوان )البناء املوضوعي يف الرسائل(،  
،  وصف الطبيعةموضوعاهتا وصنفها إىل: إخوانية، ديوانية، اجتماعية،    درس وقد  

ملبحث اآلخر، فقد  األبعاد اليت تندرج حتت كل منها، أما ارصد  زرزورّّيت، و 
اآلليات الفنية اليت استعان    ودرس جاء حتت عنوان )البناء الفين يف الرسائل(،  

االستهاللية،   اجلمال كالبنية  مسة  وإكساهبا  موضوعاته،  لتمثيل  الكاتب  هبا 
املنهج  واعتمدت الدراسة    والصورة الفنية، واالقتباس والتضمني وفنون البديع.

ج الفين؛ ملا هلما من دور يف الكشف عن موضوعات  ، متكامالا مع املنهالوصفي
اليت ساعدت يف متثيلها،   الفنية  الوسائل واآلليات  الرسائل، وحماورهتا، ورصد 

 وإظهار أثرها الفين يف نصوصها.
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 مدخل
رخي األندلسي )ت

ُ
م(_ أبو بكر بن أيب مروان  1141ه/  536يعّد ابن امل

اإلشبيلي_ أحد ُكّتاب األندلس إابن حكم  عبدامللك بن عبدالعزيز اللخمي  
قرطبة،   وفضل، سكن  علم  بيت  من  أديباا،  لغوّيًّ  وزيراا كاتباا،  املرابطني، كان 

أّيم األمري يوسف بن اتشفني    (1) واختّص أبمريها "حممد بن احلاج داود اللمتوين"
ويف  1106ه/  500)ت فاس،  على  واليته  أثناء  املغرب  يف  معه  وتنقل  م(، 

ه، واستكتبه األمري علي بن يوسف  508س حىت قُتل ابن احلاج سنة  األندل
م(، ويف أواخر عمره جلس يقرئ الناس الكتب  1142ه/  537بن اتشفني )ت 

، ينتفع به الناس حلسن وساطته لديهم،  (2)"اللمتونيني "األدبية، وكان مقرابا إىل  

 
أبو عبدهللا، وقيل أبو بكر حممد بن احلاج، قائد من قادات جيش املرابطني يف املغرب واألندلس،    (1)

وأحد شيوخ قبيلة ملتونة )من قبائل صنهاجة(، وهو من أقارب األمري املرابطي يوسف بن اتشفني،  
ا عسكرّيًّ انجحاا، افتتح قر  طبة سنة  ُعرف اببن احلاج؛ عندما أدى أبوه فريضة احلج، كان قائدا

ه، وحارب القشتاليني، عينه علي بن يوسف بن اتشفني والياا على املغرب، مث على بلنسية،  484
ه  508ه، تويف مقتوالا يف سنة  503سار جبيشه إىل سرقسطة، وأخضعها حلكم املرابطني سنة  

األندلس_   اإلسالم يف  دولة  عبدهللا،  عنان، حممد  "ينظر:  القشتاليني.  معاركه ضد  إحدى  يف 
طا األول،  القسم  واألندلس(،  املغرب  يف  واملوحدين  املرابطني  )عصر  الثالث  مكتبة  2لعصر   ،

 ".76_ 74، ص1990اخلاجني، القاهرة، 
الصحراء بني    (2) امللثمون من سكان  الرببر، ويطلق عليهم  قبيلة من صنهاجة، وأصوهلم من  ملتونة 

ىت كان إسالمهم بعد فتح األندلس،  احمليط األطلسي وطرابلس ليبيا، وكانوا يدينون اجملوسية ح
وكان منهم والة ووزراء منذ عهد الدولة األموية يف األندلس إىل زمن املرابطني وما بعده، أمثال أيب  
دور يف حروب   وهلم  احلاج وغريمها،  بن  اللمتوين وحممد  بناشرت  املعروف  تيفاوت  بن  عبيدهللا 

عبدالر  خلدون،  ابن  "ينظر:  أعدائهم.  ضد  ابن  م(1406ه/  809)ت  محن املرابطني  اتريخ   ،
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طني حىت وفاته  وكان حمدًثا متقناا ضابطاا حسن اخلط، وظلت صلته قوية ابملراب
 .( 1) ه540ه، وقيل  536سنة 

، ورأى أنه يف وقته  م(1147ه/542يين )توقد أشاد به ابن بسام الشنرت 
)الكتابة(   الصناعة  هذه  بعيد  ومنتهى  وجنوهبا،  الرباعة  َصَبا  "مهب  كان 

  ب ت ، وقال ابن سعيد عنـــــه: "إنــه كا(3) ، وكان نثره متدفقاا من حبر (2) وقريبها"
، وُعرف بنثره ورسائله، وقد أورد ابن بسام قطعاا  (4) العصر" ، ونظـــم شعراا قليالا

 .(5) منها
اجملموع   يف  وردت  مثاٍن،  فعددها  الدراسة_،  هذه  موضوع  رسائله_  أما 
)رسائل ومقامات أندلسية( ملؤلف جمهول، حققه فوزي سعد عيسى، وصدر  
عن منشأة املعارف ابإلسكندرية، وهي رسائل مهمة، تعّمق جوانب عديدة يف  

 
_  241، ص6خلدون، ضبط متنه ووضع حواشيه خليل شحادة، د.ط، دار الفكر، بريوت، ج

243." 
الشنرتيين )ت  (1) احلسن علي  أبو  بسام،  ابن  أهل  1147ه/  542ينظر:  الذخرية يف حماسن  م(، 

.  555_  533ص،  2، م2، ق1997اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس، د.ط، دار الثقافة، بريوت،  
م(، املغرب يف حلى املغرب، حتقيق  1286ه/  685وابن سعيد، أبو احلسن علي بن موسى )ت

. واملقري، أمحد بن  308_ 307، ص1، ج1964، دار املعارف، القاهرة، 4شوقي ضيف، ط
)ت التلمساين  حتقيق  1631ه/  1041حممد  الرطيب،  األندلس  غصن  من  الطيب  نفح  م(، 

 .570، ص458، ص3، ج1968در، بريوت، إحسان عباس، د.ط، دار صا
 . 535، ص2، م2ابن بسام، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ق( 2)
 . 551، ص2، م2، قنفسهينظر: املصدر ( 3)
 . 308، ص1ابن سعيد، املغرب يف حلى املغرب، ج( 4)
 . 556_ 535، ص2، م2ينظر: ابن بسام، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ق (5)
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يد اليت  جمال النثر الفين يف األندلس، وهلا قيمة أدبية تنعكس من خالل التقال
كانت تسري عليها، وهي تقاليد الكتابة يف عصر املرابطني، فضالا عن قيمتها  
التارخيية املتمثلة ابلتعريف ببعض جوانب التاريخ املرابطي، وأحداثه وشخصياته،  
العناية ابلُكّتاب، وحفزهم   إضافة إىل أتكيدها حرص املرابطني وأمرائهم على 

لى التأثري يف املشهد السياسي واالجتماعي  على الكتابة، بوصفهم أقدر الناس ع
 والثقايف وغريها.

 
*** 
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 املبحث األول: البناء املوضوعي يف الرسائل 
رخيموضوعات    تنوعت

ُ
عرب عن  يو   ،عكس ُتربتهمما ي  ،الرسائل عند ابن امل

مظاهر احلياة االجتماعية  بعضاا من  صور  يعالقته ابلوجود، واحلياة واآلخر، و 
الرسائل  والسياسية واحلضارية وغريها، ومتثل   والتواصل،  تلك  التعبري  أداته يف 

يؤكد "قدرة النثر األندلسي_ وال سيما الرتسل_ ومناسبته لتحّمل صور    وهذا
رخي يف هذا الفن سبيالا مينحه القدرة على  (1) التعبري املتنوعة"

ُ
، وقد وجد ابن امل

رؤاه، وعّما جيول يف خاطره، متوسالا اإلقناع والتأثري، ومبا يسمح له  التعبري عن 
النثر الرتسلي من مساحة كافية، تتيح له فرصة التوسع يف الكتابة، دون قيود  

مبا    يتمثلرسائله    موضوعاتوزنية، كتلك اليت يف الشعر، وميكن القول إن أبرز  
 : أييت

 أوًًل: الرسائل اإلخوانية 
الناس بعضهم إىل بعض يف موضوعات إخوانية متنوعة،  وهي اليت يكتبها  

احلياة أمور  من  وغريها  والعتاب  والبشارة،  والتعزية،  وتصور  (2) كالتهنئة،   ،
عواطف الُكّتاب وانفعاالهتم ومشاعرهم اخلاصة، وتشري إىل الصالت والعالقات  

رخي ثالث رسائل إخوانية، األوىل أ
ُ
رسلها  الرابطة بني الناس. وقد كتب ابن امل

 
، دار املعتز  1أبو رقيق، حممد حسني، أدب احلرب يف عهد دول الطوائف يف األندلس، ط( ينظر: 1)

 .116، ص 2020للنشر والتوزيع، عمان، 
،  1999، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرّيض، 2ينظر: املوسوعة العربية العاملية، ط ( 2)

 . 203، ص11م



 

 
347 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

املالقي" "ابن  "تلمسان"  (1) إىل  مسمى  (2)مشرف  حتت  إدراجها  وميكن   ،
)الرسائل اإلخوانية شبه الرمسية(؛ لكوهنا مرسلة إىل أحد وزراء الدولة؛ إذ "كان  

، إال أهنا  (3) الوزير الذي يُكلف مبهمة إدارية يدعى ابملشرف يف الدولة املرابطية"
: "وما زلُت مذ أعواٍم  العتاب، إذ يصرح    تنحو منحى رخي بذلك قائالا

ُ
ابن امل

، فيمزج بني عتابه للمرَسل  (4) كثريٍة أُوايل املخاطبَة، وأِصلُّ ابلشكوى املعاتبَة"
أنه حيرتمه   إال  ذلك  من  الرغم  وعلى  بينهما،  الوصال  قطع  من  إليه وشكواه 

وأنه كا مبنزلتهويشيد   عليه،  والثناء  له،  ابلدعاء  الرسالة  ويفتتح  يف  ،  لسحاب 
، مما يوحي بتلك العالقة  (5) العطاء "مذاهُبُه_ أداَم هللاُ ِعزَّه_ بـَرٌّة، وسحائُبُه ثـَرٌّة"

احلميمة اليت تربط بني املرِسل واملرَسل إليه، وما فيها من معاين الصداقة واملودة،  
رخي إىل هذا العتاب. 

ُ
 إال أن اجلفوة قد حدثت بينهما، ما حدا اببن امل

ذلك ابحلديث عن أسباب العتاب، إذ يراسله وخياطبه منذ زمن، ويبدأ بعد  
الذكرى،   حرَّكته  أْن  "إىل  معه  ذكرّيته  إىل  عاد  حىت   ، جواابا يلقى  ال  ولكنه 

 
أحد وزراء دولة املرابطني يف تلمسان، كان جيمع بني الوزارة والكتابة،  . ويبدو أنه  أعثر على ترمجته( مل  1)

شأنه شأن معظم وزراء تلك الدولة، ومل توفر مصادر اتريخ املرابطني ومراجعه معلومات كافية عن  
املرابطني، ط السياسي واحلريب يف عهد  النظام  إبراهيم،  "ينظر: حركات،  منشورات  1الوزراء.   ،

 ". 92_ 91، ص1962ربية، الدار البيضاء،  مكتبة الوحدة الع
 ( مدينة جزائرية، تقع يف مشال غرب اجلزائر.2)
 . 91( ينظر: حركات، النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني، ص3)
املعارف،  (  4) منشأة  د.ط،  عيسى،  سعد  فوزي  حتقيق  أندلسية،  ومقامات  رسائل  جمهول،  مؤلف 

 . 77اإلسكندرية، د.ت، ص
 . 77، صنفسه  املصدر( 5)
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لعادتِِه اجلميلة"  بيمناه"(1) واستيقَظ  رخي برقعة "تكّلفها 
ُ
امل ،  (2) ، فرد على ابن 

استحياء   على  "متشي  الغليل، كأهنا  تشِف  مل  رقعة  تستوِف  وهي  فلم   ...
؛ ألن شفاءه ال يكون إال بلقاء ذلك الرجل، لكون الفراق قد أتعبه، (3) الشفاء"

 .(4) وغدت نفسه "منخورة العظام، كثرية احلطام" 
لقد وصف الكاتب حالته املتعبة بسبب فراق املرَسل إليه وصدوده عنه، 

،  (5) ره ابألشغال"إال أنه حاول أن يلتمس له العذر أبشغاله الكثرية "وحيناا تعذ
ألنه    مشاعرهوترتاوح   األعم؛  هو  العذل  أن  إال  والعذل،  املساحمة  بني  ُتاهه 

، وكان بينهما من املودة والعهود ما جيعله  (7)، مبعىن صديقه(6) "سجريه األصفى"
يعتب عليه نتيجة تلك القطيعة، ومع هذا فإنه يفخر به، وهو صاحب األجماد  

، بل هو أكثر عطاء من الغيم واملطر، و"خُيجل القطَر  (8) األجماد""وال زال يبّذ  
 . (9) إذا جاد"

 
 . 77املصدر نفسه، ص( 1)
 . 77املصدر نفسه، ص( 2)
 . 77املصدر نفسه، ص( 3)
 . 78ينظر: املصدر نفسه، ص( 4)
 . 78، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 5)
 .  78املصدر نفسه، ص( 6)
 اللسان: سجر. ( 7)
 . 78مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 8)
 . 78صاملصدر نفسه،  ( 9)
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رخي بعد هذا العتاب إىل ذكر الوزير الكاتب "أيب اجملد بن  
ُ
وينتقل ابن امل

،  (2)، وكيف أشاد اببن املالقي، إذ كان "يذكر إكراَمه، ويشكُر إنعاَمه"(1)نعيم"
رخي البن  

ُ
املالقي وإعجابه به، ودليل ذلك أنه أتى بشواهد  مما يؤكد حب ابن امل

وأقوال على حسن صنيعه مل يقلها هو، إمنا غريه، ويسعى من خالهلا إىل جعله  
، مث خيتم الرسالة بتكرار الثناء عليه،  (3) ع الصيت، وهو "ممن يُرَج َنَداُه" ـرجالا ذائ

 لك ابلسالم والدعاء. ، ويقرن ذ(4) وجعله "إماماا لألكرمنَي وَغماماا للُممِحلني"
وميكن القول إن ظاهر الرسالة هو العتاب والشكوى، إال أن ابطنها هو  
انقطع،   الذي  املودة  حبل  يرجع  لكي  إليه  املرَسل  استعطاف  االستعطاف، 
متوسالا الكاتب لذلك ابملدح والثناء وذكر املآثر، حىت يقنع املخاَطب أبنه ما  

الية عنده وعند غريه، عّله هبذا يستعطف  زال على الود، وأن منزلته ما زالت ع
 قلبه ومييل به حنوه. 

ابن   األوىل كتبها  التعزية،  موضوع  يف  فقد كانتا  األخرّين،  الرسالتان  أما 
حّسون" بن  احلكم  "أيب  الفقيه  إىل  رخي 

ُ
ابلوالية،  (5) امل ويهنئه  أببيه  يعزيه   ،

 
رخي. تمل أعثر على ترمج( 1)

ُ
 ه. ورمبا أنه أحد وزراء املرابطني وُكّتاهبم، وكان صديقاا البن امل

 . 78مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 . 78، صاملصدر نفسه( 3)
 . 78، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسيةينظر: ( 4)
كان والياا على مالقة يف زمن املرابطني، وذكر ابن األابر أن الكاتب أخيل بن أدريس الرندي جلأ  ( 5)

ه، وقد ًثر أهل مالقة على  561ه أو  560إليه مبالقة، فراراا من ابن غانية، وقد تويف أخيل سنة 
نظر: ابن  ابن حّسون يف آخر أّيم املرابطني وصدر دولة املوحدين، فقتل نفسه، وسبيت حرميه. "ي

القضاعي )ت  أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر  السرياء، حتقيق  1260ه/  658األابر،  احللة  م(، 
. واحلمريي، أبو  243_  242، ص2، ج1985، دار املعارف، القاهرة،  2حسني مؤنس، ط
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امل ُتاه  رخي 
ُ
امل ابن  لدى  والوفاء  واملودة  الصدق  مدى  إليه، وتعكس  رَسل 

، مث يعرج على  (1)ويفتتحها كعادته ابلدعاء له: "أطاَل هللاُ بقاَء الفقيِه األجّل"
،  (2) تعزيته، فهو "خليٌق أن يلبَس ملبَس التعزيِة عند انئبٍة تنوُب ذلك اجلالل"

جاعالا إّيه صاحب جالل ووقار، ومثله يستحق التعزية، وال سيما أن أابه كان  
مبوته،    (3) ده من مصائب الدهر، حيث "تعاظمت املصائب"قاضياا، ويعّد فق 

رخي ُفجع به، بل إن الدهر أصبح نتيجة لذلك  
ُ
وعندما ورد اخلرب إىل ابن امل

كوجه إنسان تغري لونه بني السواد والغربة "إّن وفاَة القاضي أبيك ... وردتين  
 .(4)فلقيُت معها وجَه الّدهِر أْرَبد"

ابن رخي    ويعرب 
ُ
لواعج  عظ   عنامل يصور  إذ  عليه،  وانعكاساهتا  الفاجعة  م 

ومشاعره ُتاه ذلك اخلطب    أحاسيسهنفسه املتصدعة بوقع الفجيعة، مما يعكس  
 اليت تصور حالته على النحو اآليت:  املشاعراجللل، وميكن تصنيف تلك 

 . (5) أصابته الدهشة واحلرية، "فدهشُت حائراا" .1
 .(6) "وُتّللتين األوصاُب" حّلت به األمراض واألوجاع،  .2

 
عبداملنعم )ت بن  منتخبة من كتاب  1494ه/  900عبدهللا حممد  األندلس_  م(، صفة جزيرة 

،  2، طوڤنصالر پ  يڤِ اَل رب األقطار، عين بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إ.  الروض املعطار يف خ
 ".179، ص1988دار اجليل، بريوت، 

 . 79مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 . 79، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
 . 79املصدر نفسه، ص( 3)
 . 79، صاملصدر نفسه( 4)
 . 79، صاملصدر نفسه( 5)
 . 79، صاملصدر نفسه( 6)
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 .(1)أصابه العمى، "فعميُت انظراا" .3
 .(2) كره املوت وعّده خصماا له، "وخاصمُت احِلماَم" .4
إىل   .5 ُتسلمين  التبّلِد  يدُّ  تكْد  "ومل  والتجلد،  الصرب  على  قادراا  يعد  مل 

 .(3) التجّلد"
لشؤبوبِِه" .6 "واستسالماا  البكاء،  منهمر كاملطر    (4)كثرة  بكاءه  أن  مبعىن 

 .(5) الغزير 
يعكس مما  ،  ى نفسهوأثر املصيبة علوفجيعته    متثل حزنهإن رّدات الفعل هذه  

عالقته احلميمة مبَْن يعزيه، ويصور منزلة املتوىف العالية، الذي يستحق كل هذه  
،  املشاعر واآلًثر النامجة عن فنائه، وبعد كل هذا التفجع يبدأ ابلتأسي والصرب

، مواسياا  (6) و"ملا انكشَف ِقناُع الوجد ... جلَب الّصرُب عناين إىل طريق الثواب"
)ابن   آخر  وهباه  لكنهما  عظيماا،  رجالا  منه  أخذا  واملوت  الدهر  أبن  نفسه 

، فإذا اهند  (7) املتوىف(، "فقلُت إْن كاَن ذلك الّطوُد ُهدَّ، فهذا اجلبُل الراسي ُمّد"
جبل  ،  جبل ُبين  الذي  ،  راسٍ فقد  العذب  واملورد  أانر،  الذي  وهو كالنور 

 
 . 79( املصدر نفسه، ص1)
 . 79( املصدر نفسه، ص2)
 . 79، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 3)
 . 80_ 79( املصدر نفسه، ص4)
 اللسان: شأب. ( 5)
 . 80مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 6)
 . 80املصدر نفسه، ص( 7)
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، لذا فإنه حقيق ابلتهنئة؛ ألنه ُتديد للسعادة والعدالة، و"جيلُس جملَس  (1) أفاض 
 .(2) التهنئِة ملا يتجدد لتلك الّسعادِة من االّطراِد واالتصال"

  وميزج الكاتب التعزية ابلتهنئة، وذلك من خالل املقابلة بني مناقب املتوىف
تؤنسُه،  املتوىف "حسناته تصحُبُه، وفضائُلُه  إذ  الذي حل حمله،  ابنه  ومناقب 

، وابنه سيسري على هنجه، و"يسدُّ موضَعه، وينرُي مطلَعه، (3) واآلًثُم ال ُتدنُسه"
، وهو كالغيث يف كرمه، يعطي العطاء اجلزيل، وحيض على  (4) ويقعُد مقعَدُه"

حياو  املقابلة  هذه  ومن خالل  إذ  اجلميل،  ومواساته،  االبن  تسلية  الكاتب  ل 
، وأن جيعل السلوان دأبه، وهذا كله مبشيئة  (5) "حيضُُّه على اجلميِل، وهو الصرب"

 هللا. 
لقد انطوت الرسالة على موضوعات ترتبط ابلتعزية، وما تشمل من ذكر  
الذي ورثه وورث منصبه، وإبراز   امليت والتفجع عليه، والتهنئة للحي  ملناقب 

 املوروثة عن ذلك املتوىف، فهو امتداد له ولسياسته يف احلكم والقضاء. مناقبه 
رخي إىل أخي أيب احلكم  

ُ
امل ابن  فقد كتبها  التعزية،  الثانية يف  الرسالة  أما 

املذكور يف الرسالة السابقة، وهتنئته ابلشورى، إذ أصبح مشاوراا ألخيه يف احلكم،  
،   وقد افتتحها بعد الدعاء له مبحاولة تسليته: "عزيٌز عليَّ ... أن أراسَلُه ُمعّزّيًّ

 
 . 80ينظر: املصدر نفسه، ص( 1)
 . 79، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
 . 80، صاملصدر نفسه( 3)
 . 80املصدر نفسه، ص( 4)
 . 80، صاملصدر نفسه( 5)
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ُمسليًّا" خماطبِتِه  وإىل  فقد  (1)...  أبيه،  بوفاة  املتمثلة  املصيبة  عظم  يذكر  مث   ،
"تقلقْت اجلبال، ... وطُمَس نوُر الكواكِب، وأُذرفت الدموُع السواكب، وجعل  

نذراا" الراسخ،  (2)احلزن  العلم  فقد رجل عظيم، "طود  وعلم  ، وهذا انتج عن 
، إال أن ما خيفف من املصيبة أن املرَسل إليه سيسد مسد (3) السيادة الشامخ"

 أبيه، وسيحل حمله بنباهته، حيث يُشهد له ابلفضائل واملفاخر. 
رخي اإلخوانية متحورت حول موضوعات  

ُ
ومهما يكن ، فإن رسائل ابن امل

ره ومعانيه بدقة،  العتاب، والتعزية والتهنئة، وكانت موجزة مكثفة، تعرب عن أفكا
دون استطراد، وكان يف عتابه موضوعيًّا منصفاا، يسعى من خالله إىل إعادة  
الود بينه وبني صديقه، انئياا عن ألفاظ اهلجاء والعتاب اجلارح، بل إنه جلأ إىل  
ألفاظ املدح واالستعطاف، وعدم ذم املعاَتب، إمنا االعرتاف بفضله ومنزلته،  

عن   يعرب  تعزيته كان  حمامده  ويف  ويذكر  املتوىف،  على  وحتسره  ومودته  صدقه 
ومآثره، مث يصور نفسه املنكسرة، وما أصاهبا من انفعاالت، ليواسي نفسه بعد  
ذلك بتهنئة َمْن سيحل حمل ذلك امليت الذي ورث صفاته، فضالا عن سعيه  

 .إىل مواساته وتسليته، وحثه على الصرب احتساابا لألجر
  

 
 . 82، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
 . 82ينظر: املصدر نفسه، ص( 2)
 . 82املصدر نفسه، ص( 3)
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 الرسائل الديوانية اثنًيا: 
وميكن تسميتها ابلرسائل الرمسية؛ لكوهنا تتعلق ابملكاتبات الرمسية، و"تعاجل  
أمور السياسة العامة للدولة، من حيث اإلدارة، والتنظيم الداخلي، والتشريع، 

واالقتصاد" تتعلق  (1) والقضاء،  مهام  من  إليها  وما  واالنتصارات  واحلروب   ،
وشؤون الرعية، وقد ازدهر هذا النوع من الرسائل يف عهد األمري  ابحلياة العامة  

املرابطي علي بن يوسف، نتيجة ازدهار ديوان اإلنشاء يف فرتة حكمه )امتدت  
إىل  1106ه/  500من   من  1142ه/  537م  فيه عدد كبري  واجتمع  م(، 

بن  الُكّتاب البارزين، يقول عبدالواحد املراكشي: "ومل يزل أمري املسلمني )علي 
يوسف( من أول إمارته يستدعي أعيان الُكّتاب من جزيرة األندلس، وصرف  

 .( 2) عنايته إىل ذلك، حىت اجتمع له منهم ما مل جيتمع مللك"
رخي رسالة عن أهل قرطبة إىل األمري علي بن يوسف،  

ُ
وقد كتب ابن امل

مث وصف    تعّد من الوًثئق التارخيية املهمة، افتتحها ابلدعاء لألمري بطول العمر،
إحدى الغزوات املباغتة اليت شنها الروم على قرطبة وأهلها وصفاا دقيقاا، جنم  
احلناِجر،   ابلنفوس  "ضاقْت  فقد  املسلمني،  فادحة يف صفوف  عنها خسائر 

 
، دار البشري، عمان،  1اخلامس اهلجري، طالقيسي، فايز، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن  (  1)

 . 273، ص1989
م(، املعجب يف تلخيص  1249ه/  647ينظر: عبدالواحد املراكشي، حميي الدين بن علي )ت(  2)

أخبار املغرب، حتقيق حممد سعيد العرّين، د.ط، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء  
 . 237ص،  1963الرتاث اإلسالمي، القاهرة،  



 

 
355 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

َحاجر، ومسعنا ُصراخ األسرى املضطهديَن مينةا ويسرة، فما  
َ
وأسلمْت الدموع امل

 .(1) ملكنا إال عربةا أو حسرة"
الغارة تسجيالا دقيقاا، فتذكر أن )مرية(وتسجل ا   (2) لرسالة أحداث تلك 

رابح  و)ُموْ (3) قلعة  العسكر  (4)رَة(،  وأوعب  مبا    (5) نفدت،  وهنضوا  نقلها،  يف 
، واغتنم الروم فرصة انشغال العسكر  (6) حتملوا من ثقلها ومعهم واليهم أبو حممد
، ونتيجة هلذا  (7) ليباغتوا أهل قرطبة العزل يف جلب املرية، وابتعادهم عن املدينة 

فقد أصاب الناس الفزع والذعر، "فأخذ بنا الّروُع يف كل طريق، وخفنا على  
أهل   البلد من  بقَي يف  َمْن  وفريق، وتوّجه  املسلمني  كل جانٍب من جوانب 

ر  الِفالحِة وغريِهم لإلنذار، وتقليِع األنظار، وإعالم أهِل البوادي بنبأ هذا العسك 

 
 . 89_ 88مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 مرية: الطعام. "اللسان: مري". ( 2)
من أعمال جّيان، تقع بني قرطبة وطليطلة، من املدن اليت بناها بنو أمية، ملكها القشتاليون زمناا،  (  3)

نهم، يف معركة  حىت اسرتدها املنصور يعقوب بن يوسف بن عبداملؤمن، أحد قادة املوحدين وسالطي
ه، مث سقطت يف أيديهم بعد ذلك. "ينظر: احلمريي، صفة جزيرة األندلس،  591األرك سنة  

 ". 163ص
عمر،    . "ينظر:، ونوعاا من األمساك يف احمليط األطلسيمورة: رمبا قصد الطعام واللحوم املخزنة(  4)

،  2138، ص3، م2008  ، عامل الكتب، القاهرة، 1أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، ط
 وقد تكون حمرفة عن )ُمْؤنة( مبعىن القوت والذخرية.  . م و ر"

أوعب العسكر: احتشدوا ومجعوا ما استطاعوا من مجع، ومل يبَق أحد منهم إال فعل ذلك. "اللسان:  (  5)
 وعب". 

 ، ورمبا هو وايل قرطبة أو أحد قادة اجليش فيها أّيم املرابطني.أعثر على ترمجته( مل 6)
 . 89ينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 7)
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  أجرب، فقد دخل الروم قرطبة بغتة، وقتلوا الناس، وهنبوا أرزاقهم، ما  (1) اجلرار"
البلد   اخلطر  و اهلر   علىأهل  قرطبة هبذا  القاطنني حول  البادية  أهل  وتنبيه  ب 

الداهم ليأخذوا حذرهم، مث تذكر الرسالة أن أهل قرطبة استنجدوا ابألمري "أيب  
لعدو سبقهم إليه، "فتواىن فيما كان يروم،  ، إال أن ا(2) زكرّي حيىي بن إسحاق"

 .(3) وسبقه إلينا الروم" 
وتّتبع الرسالة مسرية الروم تتبعاا دقيقاا، فبعد وصوهلم إىل أيب زكرّي، أغاروا  

، مث إىل  (7) ، مث إىل فرجنولش (6) ، مث إىل لورة(5) إىل القليعة(  4) من الوادي الكبري

 
 . 89مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
هو حيىي بن إسحاق بن غانية، كان والياا على بلنسية مث على قرطبة، ومل يزل هبا إىل أن مات أول  (  2)

عل وكان  بالء حسناا يف خدمتهم،  أبلى  وقد  املرابطني،  على  الكائنة  يعّده  الفتنة  يوسف  بن  ي 
للعظائم، ويستدفع به املهمات، وأصلح هللا على يده كثرياا من جزيرة األندلس. "ينظر: عبدالواحد  

 ". 243_ 242املراكشي، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، ص
 . 90مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
أيضاا بقرطبة "ينظر: احلمريي، صفة جزيرة    ( هو وادي إشبيلية الكبري، وهو هنر يقع يف غرهبا، ومير4)

 ". 19األندلس، ص
( القليعة: بلدة تقع على وادي إشبيلية الكبري، وفيها حصن على ضفافه. "ينظر: الشريف اإلدريسي،  5)

إدريس )ت بن  اآلفاق، د.ط،  1163ه/  559أبو عبدهللا حممد  اخرتاق  املشتاق يف  نزهة  م(، 
 ". 574_ 573، ص2، م2002 مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،

( لورة: بلدة تقع على هنر إشبيلية الكبري، وفيها حصن من حصونه. "ينظر: الشريف اإلدريسي،  6)
 ". 574_ 573، ص537، ص2نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، م

دور الذي يقع على هنر إشبيلية  7)
ُ
الكبري.  ( فرجنولش: مدينة جليلة، تقرب من قرطبة، ومن حصن امل

 ". 143"ينظر، احلمريي، صفة جزيرة األندلس، ص
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، حىت أن  (3) ، وحدث كل هذا يف وقت قصري(2) وبعض نواحي إستجة  (1) يلّمة 
أهل تلك النواحي مل يستطيعوا االستعداد هلم، أو ألهنم "مل يطيعوا النذيَر، وال  
صّدقوا التحذيَر، بل غلبهم ضعُف املقدرِة عن االنتقاِل، وكثرة العيال واألطفال،  

،  (4) سهول ومل تعصمهم اجلبال"فامتألْت ابلّسيب اجلباُل، وأسلمْت من فيها ال
مث يصف األفعال الشنيعة اليت مارسها الروم يف تلك املناطق، فقد "أخذوا من  

، ما ال يدركه اإلحصاُء، وال ميلكه االستقصاُء، وبقوا يف ذلك  (5) الِنهاِب والُكراع 
يومنِي ال جيدون َمْن يردُّ امتداَدهم، وال من يرمي سواَدهم، حىت غلَب أكّفَهم  

والذهاُب" املشُي  هبم  و (6) االنتهاُب، وضاَق  من  ،  اجلزء  هذا  إن  القول  ميكن 
جغرافية مهمة؛ إذ يُعرُِّف القارئ أبمساء تلك األماكن والبلدان    الرسالة له قيمة

 .األندلسية، وأهم التضاريس كاألودية، والسهول، واجلبال احمليطة به
م  هتاوهن  متثيلها  من خالل  احلالة االجتماعية ألهل البالد،  وتعكس الرسالة

وعدم اكرتاثهم ابلعدو، ما جعله يتغلب عليهم، وينهب خريات بالدهم، ويف  
املقابل تصوير جرائم ذلك العدو وأطماعه، واستخدامه كل الوسائل من أجل  

 
( يلَمة: من قرى األندلس، ابلقرب من قرطبة. "ينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية،  1)

 ". 17، واحلاشية 90ص
( إستجة: من كور مملكة غرانطة، وتقع بني القبلة والغرب من قرطبة. " ينظر: احلمريي، صفة جزيرة  2)

 ". 14صاألندلس، 
 . 90( ينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص3)
 . 90املصدر نفسه، ص( 4)
 الكراع: اسم جيمع اخليل والسالح. "اللسان: كرع".( 5)
 . 90مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 6)



 

 
358 

 املُرخي األندلسي البناء املوضوعي والفين يف رسائل ابن  
 د. عمر فارس الكفاوين 

السيطرة على البالد وطرد أهلها منها، وعليه فإن الرسالة تقدم للقارئ نبذة عن  
ريب والرومي يف فرتة معينة، ويف مناطق حمددة من بالد  جزء من اتريخ الصراع الع 

 األندلس أّيم حكم املرابطني.
رخي سرده األحداث التارخيية، فيذكر أن اخلرب قد وصل إىل  

ُ
ويواصل ابن امل

، فقفل على الفور من سفره، وأخذ األهبة  (1) الوايل أيب حممد، وهو يف )كركي(
وايل إشبيلية بعد أن اتصل به خرب العدو،  لقتال النصارى، كما خف لنجدته  

، وأخذوا يتعقبون   واجتمع الواليان، ونفر املسلمون من كل مكان خفافاا وثقاالا
الغلبة كانت لألعداء، "فياهلل  (2) الروم حىت أدركوهم، والتقى اجلمعان ، ولكن 

وألمري املسلمني من دماء ُسفكت، وُحرمات ُهتكت، وأنفة يف دين هللا ُوِضعت  
 .(3) وتُركت، ومجاعة املسلمني ُغلبت بيد الباطل وُملكت"

قتل    وتصف يف  األعداء  ابلغ  حني  املعركة،  من  األخري  املشهد  الرسالة 
املسلمني، وأسروا منهم أعداداا كبرية، وهنبوا الدواب واألموال، وكل ذلك أمام  

يه أفضل  أعني أهل اإلسالم، من غري أهل قرطبة، إذ "مل تُرَع فيهم ذمة حممد عل
الصالة السالم، وتُركت البقر والغنم ُسدى، واغتالتها يُد الردى، وانتهبها أهُل  

 
ن األمري  ( مدينة تقع على مقربة من قلعة رابح )تقع بني طليطلة وقرطبة(، وتذكر إحدى الرواّيت أ1)

ا، وقد  531اتشفني بن علي غزا أرض قشتالة سنة   ه، واقتحم مدينة كركي، فلم جيد هبا أحدا
عنان، حممد عبدهللا،  مدحه أبو عبدهللا بن أيب اخلصال أببيات أشار فيها إىل موقعة كركي. "ينظر:  

وا املغرب  واملوحدين يف  املرابطني  )عصر  الثالث  العصر  األندلس_  اإلسالم يف  ألندلس(،  دولة 
 ". 142ص

 . 91ينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 . 92املصدر نفسه، ص( 3)
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رحيلهم عجٌة يف   عند  لألسرى  وكان   ... املباح،  املغنُم  يُنتهب  احلصون كما 
 .(1) األصفاد، وضجٌة يف األغالِل واألقياد، ... تُفّجُر األحجاَر الّصالد"

قرطبة من موقف إخواهنم من املسلمني الذين  وتنقل الرسالة شكوى أهل  
وأقّلوا   املباعدَة،  أظهروا  "فإهنم  إشبيلية،  أهل  سيما  وال  نصرهتم،  عن  ختاذلوا 

يف  (2) املساعدة" ا  سائدا الذي كان  واخلالف  التخاذل  ذلك  يعكس  وهذا   ،
إىل ضعفهم وضياع   أدى  ما  احلكم،  ونزاعاهتم على  املسلمني،  األندلس بني 

 طها أبيدي األعداء مدينة تلو األخرى.بالدهم وتساق
األمل املعقود على األمري علي بن يوسف أبن   ابحلديث عنوخيتم الرسالة  

يهبَّ لنصرة قرطبة وأهلها، و"لعل هللاَ جيعُل لنا يف قلبه رأفةا تعطُفه إىل هذه  
  ما نزل بنا من البلوى، وإاّن لننتظُر من نظره اجلميل، وجوابهِ   (3) الشكوى، وترفّه 

،  (5) ، وقد راجعهم األمري برسالة(4) الواضِح السبيل، ما يقرُّ النفوس يف قرارها"
مواساهتم   وحاول  وأمل،  حزن  من  نفسه  يف  األخبار  هذه  تركته  ما  فيها  بنّي 

 والتخفيف عنهم، ووعدهم ابالنتقام هلم ونصرهتم. 
أسلف الرسالة_ كما  أحداًثا ت وتعد  "ترصد  ألهنا  األمهية؛  ابلغة  وثيقة   _  

التاريخ" مصادر  يف  تتوفر  مل  رمبا  زمن  (6) اترخيية،  يف  جرت  أبخبار  وتزودان   ،
 

 . 92_ 91، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
 . 92املصدر نفسه، ( 2)
 ترفه: حتركه ليزيل أمراا ويزحيه. "اللسان: ترف". ( 3)
 . 92مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 4)
 . 97_ 94، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسيةينظر: ( 5)
 . 17ينظر: املصدر نفسه، مقدمة احملقق، ص( 6)



 

 
360 

 املُرخي األندلسي البناء املوضوعي والفين يف رسائل ابن  
 د. عمر فارس الكفاوين 

املرابطني، فضالا عن أهنا تكشف عن شجاعة األمري علي بن يوسف، وغريته  
من ضعف   املسلمني  أمور  إليه  آلت  ما  تؤكد  أهنا  وأهله، كما  اإلسالم  على 

رون على تلك احلرمات  وختاذل وانقسام، إذ ال يهبون لنصرة إخواهنم، وال يغا
 اليت انتهكت، ومعلوم أن هذا من أهم األسباب اليت أدت إىل ضياع األندلس.

 اثلثًا: الرسائل اًلجتماعية 
وهي اليت تتناول بعض الظواهر االجتماعية املتعلقة أبحوال اجملتمع بوجه  

تها  عام، وقد تكون تلك الظواهر إجيابية أو سلبية، وقد ُعين بعض الُكّتاب مبعاجل
والتنويه إليها، سواء بتعزيز اإلجيايب منها أو بنبذ السليب والتحذير منه، وتنبيه 
الناس إىل خطورته، ويدخل مثل هذا اللون من الرسائل_ وال سيما تلك املتعلقة  
ابلظواهر الفاسدة يف اجملتمع_ يف ابب النقد االجتماعي؛ إذ حياول الكاتب  

ضائل احلسنة، وحث الناس على االلتزام هبا، إظهار التزامه ابلقيم اخللقية والف
ورسم   اجملتمع،  مسرية  يف  واملعوقات  األدواء  "حتديد  إىل  خالهلا  من  ويسعى 

 . (1) الصورة املالئمة لإلصالح"
رخي رسالة إىل صاحب مدينة )مالقة(

ُ
، أشار فيها إىل  (2) لقد كتب ابن امل

تفشي ظاهرة اجتماعية خطرية، تتناىف مع شرائع الدّيانت، ومع عادات اجملتمع  
اللواط، إذ انتشرت بني بعض فئات اجملتمع األندلسي،  ظاهرة  وتقاليده، أال وهي  

 
 . 166ينظر، القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، ص( 1)
مرافئ  (  2) وهي من  املتوسط،  األبيض  البحر  البالد على شاطئ  تقع جنوب شرق  أندلسية  مدينة 

 ".178_ 177األندلس الكربى. "ينظر: احلمريي، صفة جزيرة األندلس، ص
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_ محاه هللا_ من يديُن بدين  (1) وما يؤكد ذلك قوله: "وال شكَّ أنَّ بذلك الُقطر 
أس ويركب يف  لوط،  البلوط قوم  أعالــي  التني  ملاُه،  (2) افل  يرتشَف  أن  ويريد   ،

لُه على    ويستبيــــح مِحاه، وميأل الفارَِغ مــــــن جلده، ويسميه ابســــم  جّده، ويفضِّ
ْرط(3) ذاِت الشُّنِف والُقْرط 

َ
، فيقتطعه مبا يبذله  (4) ، ويبدأ به قبل ربِة النَّصيف وامل

"... (5)  . 
رخي إىل

ُ
 عظم املعصية، فتلك جرمية من الكبائر ال تُغتفر، وإن  ويشري ابن امل

استمرت سيهلك هللا اجلميع، وأهنا متاحة ملن ال خياف ربه وخيشاه، على الرغم  
، ويصف  (6) من أنه يعلم أهنا معصية كربى، و"هي ِلَمْن عصى ربَُّه ِحٌل وِبٌل"

ان ال انس  الكاتب املشهد بدقة، وكيف أيخذ الرجل الرجل أو الغالم إىل مك
، فيفعل فعلته الشنيعة،  (7) فيه، "واختاَر املكاَن، وعلم أنَّ سوَقه انفقٌة حيُث كان"

 انسياا عقاب ربه. 
،  الظاهرة اخلطريةهذه    يقضي على وخيتم الرسالة مبناشدة صاحب مالقة أبن  

وحيفظ حرمات اإلسالم، فهو "ما زال ألشتاِت الربِّ ينظمها، وُحرمات الفضل  
 

 أي يف األندلس. ( 1)
 كناية عن انتشار اللواط. ( 2)
 كناية عن النساء. والشنف: ما يلبس يف األذن للحلي، وكذلك القرط. "اللسان: شنف، قرط". ( 3)
؛ ألنه نصف بني الناس وبينها، فحجز  النصيف: ثوب تتحلل به املرأة فوق ثياهبا كلها، مُسي نصيفاا(  4)

 أبصارهم عنها. "اللسان: نصف". واملرط: الثياب اخلفيفة. "اللسان: مرط". 
 . 101_ 100مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 5)
. ويقال: هو لك حل وبل: أي متاح ومباح.  101، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 6)

 "اللسان: بلل". 
 . 100در نفسه، صاملص( 7)
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وتنتشر(1) يعّظمها" تتفشى  ظلت  إن  ألهنا  وخيمة    ،،  العواقب  فستكون 
 واملصائب عظيمة.

من   عالية  درجة  على  موضوع  عن  تتحدث  اليت  الرسالة  هذه  مثل  إن 
اخلطورة، وتعاجله أبسلوب جريء لتالمس الواقع يف حياة الناس، وتبيح املستور،  

والتنبيه إىل عواقب األمور،  واهلدف منها هو الدعوة إىل الفضائل ونبذ املفاسد،  
 ورجوع الناس إىل هللا والتمسك بشرائع دينه.

 وصف الطبيعة رابًعا: رسائل 
كان من الطبيعي أن يظهر مثل هذا اللون من الرسائل اليت تصف بالد  
األندلس، وبيئتها وحضارهتا؛ لكون تلك البالد وما اشتملت عليه من مظاهر  

ا عند الشعراء أيضاا،  تغري الُكّتاب وحتفزهم على   الوصف، وهذا أمر كان سائدا
متنوعة كالطبيعة   موضوعات  "تعاجل  أدبية  رسالة  هي  الوصفية  والرسالة 

ذلك"  وغري  والقتال  واحلرب،  واملياه،  والبحار،  والرحالت،  ، (2) ومظاهرها، 
جزيئات   واستقصاء  مبهارة،  الوصف  على  والقدرة  الفين،  ابجلمال  وتتميز 

 افق ذلك من صور فنية، تكسب النص شاعرية ومجال.املوصوف وما ير 
رخي رسالة وصفية، وصف فيها غيثاا أغاث إثر جدب  

ُ
وقد كتب ابن امل

عاث، عكست قدرته على التصوير واإلبداع، وأظهرت براعته يف ذلك، وقد  
  ، استهلها بوصف غمامة حمملة ابملطر، برزت يف الصباح، "متشي من الثّقِل هوانا

 
 . 101ينظر: املصدر نفسه، ص( 1)
 . 244القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، ص( 2)



 

 
363 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

"وتستدعي من ال ، مث بدأت أبمر هللا الذي أذن هلا ابالحندار، وإنزال  (1) رّيِح عوانا
ا حىت "اخنرَق جيُبها، وانبعَق سيُبها ا رويدا ، فصار الّطلُّ  (2)منها مبقدار، تدرُّ رويدا

"(3) َوْبالا   .(4) ، وعاَد اخليُط حبالا
يتألُق،    مشهد الكاتب    ويصف والربُق  يتعّلُق،  "فالسحاُب  املطر،  اهنمار 

، من غروٍب هامعٍة، وجفوٍن دامعٍة، تبكي (6)، والقطُر ينبجسُ (5) والّرعُد يرُتسُ 
فريتِدف   ِسباقاا،  وتتبارى  طباقاا،  تتواىف  والنُّقُط  وزن،  على  وُتري  ُحْزن،  بال 

صلَّي
ُ
املشهد بتفاصيله كلها    ميثل ، إنه  (8)، ويّتصل التابُع ابملويّل"(7) الّسابُق ابمل

منذ بداية تشكل السحاب العالق يف السماء، مث ملعان الربق، وهدير الرعد،  

 
 . 98مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
( انبعق: البعاق: شدة الصوت، ومطر بعاق: مندفع ابملاء، والسيب: العطاء، واملطر السيب: اجلاري  2)

 املندفع، والسيب: جمرى املاء. "اللسان: بعق، سيب". 
 ( الطل: الندى واملطر اخلفيف، الوبل: املطر الشديد، الكثري القطر. "اللسان: طلل، وبل". 3)
 . 98( مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص4)
ومتخصت 5) رعدت  إذا  السماء  وارُتست  ومتّخصه،  الرعد  واالرُتاس: صوت  الرجس  يرُتس:   )  .

 "اللسان: رجس". 
 ( ينبجس: ينهمر ويتفجر. "اللسان: جبس". 6)
السابق.  7) بعد  الذي جييء  اخليل:  من  واملصلي  السباق،  اخليل يف  مبراتب  تتعلق  املصلي: صفة   )

سنة   بعد  )ت  عبدالرمحن  بن  علي  األندلسي،  هذيل  ابن  وينظر:  صال.  ه/  763"اللسان: 
يق حممد عبدالغين حسن، د.ط، دار املعارف،  م(، حلية الفرسان وشعار الشجعان، حتق1361

 ". 145، ص1949القاهرة، 
 . 98( مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص8)
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وبال حزن   بغزارة  العني  من  املنسكبة  الذي جعله كالدموع  القطر  نزول  حىت 
 أصاهبا، وهي متسقة يف نزوهلا كأهنا موزونة، تتسابق كخيل يف ميدان. 

براع يعكس  املشهد  هذا  من خالل  إن  الكاتب،  اجلزيئات    متثيلهة  مجيع 
القارئ   أمام  يضع  حىت  نزوله،  ومراحل  ابملطر  املتعلقة  ا والتفاصيل    مشهدا

متوسالا أبلفاظ وتشبيهات    عرّب عنهدث أمام انظريه، وقد  حي، خيال أنه  متكامالا 
 ويتمثله.  هتتناسب واملعىن، وتثري لذة لدى املتلقي، ُتعله ينجذب حنو 

، حيث ترتسم األرض بعد  الوصفيةد اآلخر من تلك اللوحة  وأييت املشه
زخارفـََها،   أخرجْت  "وقد  وطرها،  منه  وقضت  الغيث،  من  ريّها  أخذت  أن 
ونشرْت مطارفـََها، وُتّلْت ُرابها للَعيان، وتزينْت بزي الِقيان، ... فترتدد العيوُن  

ة اليت أنعمها هللا  ، إنه يصور تلك النعم(1)يف صفائها، وتبتهُج النفُس ابلتقائها"
على األرض، أبن أغاثها ابملطر، ورويت بعد عطش، فأخرجت ما يف ابطنها  
من أعشاب وأزهار ونبااتت، حىت غدت كالزخارف، وتزينت بثوهبا األخضر  
الذي يشبه ثوب القيان، مث يصور ردة فعل الناس ُتاه ذلك املنظر البهيج، إذ  

 برؤيته.استمتعوا ابلنظر إليه، وابتهجت نفوسهم 
وختم الرسالة مبشهد أخري، وصف فيه أثر الغيث الذي جاء إثر جدب،  
صفوَة   وبعَث  ابإلنفاق،  يَدُه  الّشحيُح  و"بسَط  املخلوقات،  يف  احلياة  فبعث 
ا   نني، وَعْوُل البنني، وأصبَح الّزماُن جديدا ْمِلِق طوُل السِّ

ُ
اإلرفاق، وهاَن على امل

وجناِح عملِه، وربعت الّشاُء، وكثرْت الّنعُم واآلالء،  ورأى الزارُع سروراا لتماِم أمله،  

 
 . 99، صاملصدر نفسه( 1)
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، فقد صّور أثر الغيث  (1)وزادْت الوحُش يف َعدِوها، وعادْت الّطرُي إىل شدوها"
النعم   لكثرة  منفقاا  أصبح  الشحيح  فاإلنسان  هللا،  خملوقات  من  على كثري 

حش أصبح  واألرزاق، والفالح غدا مسروراا، واألنعام وجدت مرعاها، وحىت الو 
ميارس حياته الطبيعية ابلعدو واالفرتاس، والطيور عربت عن سعادهتا ابلشدو،  
وكل هذا انتج عن نعمة الغيث، وأثره يف املخلوقات، وعودة حياهتا الطبيعية  
اليت افتقدهتا يف ظل اجلدب والقحط، فالغيث حياة هلا، بل هو صمام األمان  

 الذي حتيا به.
القائمة ع الرسالة  متتابعة )نزول املطر/ صورة    تعبرييةلى مشاهد  إن هذه 

ودقيق،   منظم  واملخلوقات(، جاءت أبسلوب  احلياة  على  املطر  أثر  األرض/ 
يعكس قدرة الكاتب على التفنن يف الوصف واإلحاطة ابملوصوفات وجبزيئاهتا  
كافة، والبحث عن الصور والتشبيهات اليت تنسجم معها، وتتعاضد مع املعىن  

 الرسالة وهدفها.  لتحقق مقصدية
  

 
 . 99، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 1)
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 خامًسا: الزرزورّيات 
املرابطني  الرسائل نشأ يف عصر  ، يرمي إىل  (1)الزرزورّّيت لون طريف من 

أصحاب   الفكاهة    (2) "ةيَ دْ الكُ "وصف  من  إطار  يف  األندلسيني  األدابء  من 
إطاراا يتحدثون فيه عن   (3) والسخرية، حيث اختذ الُكّتاب من صورة )الزرزور(

به من خفة وحركة ونشاط  ميتاز  ملا  وتعّد من رسائل  (4) الكدية وأصحاهبا؛   ،
الرسالة  التفكه والطرافة، يربط فيها الكاتب بني صفات الشخص املوصوف يف  

 وصفات الزرزور. 
روح   عليهما  غلبت  فكاهي،  أبسلوب  زرزوريّتني  رخي 

ُ
امل ابن  لقد كتب 

عطية" بن  حممد  "أيب  القاضي  إىل  األوىل  وجه  واهلزل،  استهلها  (5)الدعابة   ،
 

عرفة  ، دار امل1ينظر: عيسى، فوزي، سعد، الزرزورّّيت_ نشأهتا وتطورها يف النثر األندلسي، ط(  1)
 .15، ص1990اجلامعية، اإلسكندرية، 

 ، أي أحل يف املسألة. "اللسان: كدا". ىالكدية: االستجداء، الشحاذة األدبية، ويقال: أكد (2)
طائر من فصيلة العصافري، يتميز ابلنشاط واحلركة، مع حجم صغري دقيق. "ينظر: اجلاحظ، أبو  (  3)

)ت بن حبر  عمرو  هارون، طم(،  868ه/  255عثمان  عبدالسالم  حتقيق  مكتبة  1احليوان،   ،
 ". 220، ص5، ج1943مصطفى البايب احلليب، القاهرة، 

 . 259القيسي، أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، ص( 4)
هو القاضي أبو حممد عبداحلق بن غالب بن عطية، صاحب التفسري املعروف )احملرر الوجيز يف  (  5)

ا ابلتفسري واألحكام واحلديث، وكان  
ا
العزيز(، من أهل غزانطة، كان فقيهاا عامل تفسري الكتاب 

ع  الغزوات يف جيوش املرابطني، وله مكاتبات ومراسالت م  كثريه،  519قاضيًّا مبدينة املرية سنة  
سنة   تويف  أو  1147ه/  542معاصريه،  بن حيىي  1151ه/  546م  أمحد  الضيب،  "ينظر:  م. 

م(، بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس، حتقيق إبراهيم األبياري،  1202ه/  599)ت
بريوت،  1ط اللبناين،  الكتاب  دار  القاهرة،  املصري،  الكتاب  دار  ج1989،   ،2  ،
 ". 508_506ص



 

 
367 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

على اجلد مقصورة، وهو يف    وآانؤه ابلسخرية من رجل جوده مشتت هزيل،  
، ويبالغ الكاتب يف سخريته، فيجعل  (1) تصرفاته يشبه الزرزور الذي "دعوته زور"

، "يدوُر مع الوالئِم حيث تدور" ، وهو متكٍد، مث يصف هيئته اليت  (2) منه خبيالا
املال والطعام، حيث   فيبدو فقرياا معدماا، لكي يعطوه  الناس،  أمام  يظهر هبا 

اخلميص الّضأِن  ثوَب  يف  (3) "يلبُس  ابلشدِّ  الّرزِق  طلِب  يف  ويسعى   ،
أيب  (4) القميص" يقرتب من شخصية  واحليل  األوصاف  مثل هذه  ولعله يف   ،

الفتح اإلسكندري، بطل مقامات اهلمذاين الذي حيتال يف كثري من األحيان  
على الناس، ويظهر مبظهر الفقري الشحاذ، لكي يعطوه، ويتكسب ابألدب؛  

، ويف الوقت ذاته قد يكون فصيحاا،  (5)إذ "يصطنع األدب حرفة للتكسب"
رخي حياول تطريب الناس أبحلانه، متمكنا 

ُ
ا يف فن ما، فهذا الرجل عند ابن امل

، مما يدل على أنه قادر على التلحني  (6) وهو ميتلك "نغمةا ال ختلو من اإلجادة"
وأخذ   للتكسب  ذلك  ويستغل  ُتويد،  من  أحلانه  يف  ملا  الناس؛  وإطراب 

 األعطيات واألطعمة. 

 
 . 84، رسائل ومقامات أندلسية، صينظر: مؤلف جمهول( 1)
 . 85املصدر نفسه، ص( 2)
 اخلميص: اجلائع الضامر البطن. "اللسان: مخص". ( 3)
 . 85مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 4)
 . 22ينظر: عيسى، الزرزورّّيت_ نشأهتا وتطورها يف النثر األندلسي، ص( 5)
 . 85مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 6)
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رخي إىل "ابن حّسون"أما الزرزوريّة األخرى، فقد كتبها اب
ُ
، وصف  (1)ن امل

فيها رجالا ملقباا ابلزرزور، وشاكل بينه وبني هذا الطائر، وقارن بينهما، يقول:  
، وهذا املتسّمي  (2)"وهذا صنٌف من الّطرِي تُقنُعُه البذور، ويكفيه املطَعُم املنزور

، ومن خالل هذه  (5) سيُل مهزور"   ( 4)، وال ينَقُع ُغّلته(3) ابمِسِه ال ُتشبعه اجلزور
املقارنة يبدو كأنه ميدح الطري، وجيعله قنوعاا، أيكل من الطعام ما يكفيه ويسد  
جوعه، أما الرجل املتسمي ابمسه، فال يشبع وال يرتوي، كأنه يفضل الطري عليه 

 من ابب السخرية والفكاهة.
خذ من األدب  ويعرج بعد هذه املقارنة على طريقة الرجل ابلتكدي، إذ يت

املوّشَح   ينِشُد   " فهو  والطعام،  املال  للتكسب واحلصول على  والشعر وسيلة 
الوساِئل،  (6) والقصيد، ويهيُم حببِّ احلصيد، ويبسُط ذراعيِه ابلوصيد  ، ويكثُر 

، ويهدف من وراء ذلك إىل نيل األعطيات، "وقد  (7) ويتلو املقاماِت والّرسائل"
، وأحلَّ عندَك   "زارَك سائالا ، ويقّر الكاتب بقدرة هذا الرجل على الكالم  (8) انئالا

 
 . 7، حاشية 6سبق التعريف به يف هذه الدراسة. ينظر: صفحة ( 1)
 املنزور: القليل، طعام منزور أي قليل. "اللسان: نزر". ( 2)
 اجلزور: الناقة. "اللسان: جزر". ( 3)
 الغُّلة: شدة العطش. "اللسان: غلل".( 4)
قريظة ابحلجاز. "اللسان:  . واملهزور: وادي بين 86مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 5)

 هزر".
 الوصيد: فناء الدار والبيت. "اللسان: وصد". ( 6)
 . 87_ 86مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 7)
 . 87، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 8)
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، فعلى الرغم  (1) ومتتعه ابلفصاحة، إذ "لديِه جدٌّ وهزل، ولفٌظ حلو ومعىن جزل"
من سخريته منه، وجعله كالزرزور، إال أن يف كالمه ما يشري إىل اإلشادة به، 

يستمع له، وميتعه    وبقدرته على نظم الكالم واملعاين، مما جيعله خفيفاا يقنع من
 فيحصل منه على ما يريد. 

، حياة بعض الُكّتابإن هاتني الرسالتني تعكسان مظهراا من مظاهر      
عند سائدة  اليت كانت  التكدي  بظاهرة  من كتاابهتم    إذ  هم،يتمثل  يتخذون 

حيان حبالة بعض  تو وأقواهلم أداة لذلك التكدي والتكسب، فضالا عن أهنما  
ال جيدون وسيلة للرزق إال هبذا األسلوب؛ لكوهنم يعانون   ُكّتاب العصر الذين

 من قلة اليد وضيق العيش وعدم اهتمام أصحاب القرار هبم.
 

*** 
  

 
 . 87ينظر، املصدر نفسه، ص( 1)
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 املبحث الثاين: البناء الفين يف الرسائل 
يقوم العمل األديب على ثنائية: الرؤية أو املوضوع، التشكيل أو البناء الفين،  

بعضها البعض، إمنا يتعالقان ويتعاضدان، ويغدو  ومها طرفان ال ينفكان عن  
اإلبداعي،   العمل  أو  النص  يتشكل  لكي  لآلخر،  مكمالا  منهما  واحد  كل 
فالنص بال رؤية أو معىن أو رسالة ال يعّد نصًّا، ولكي تتمثل تلك الرؤية وتصل  
تلك الرسالة ال بّد من أن تتوافر هلا آليات تسهم يف التعبري عنها، فضالا عن  

ا تكسب النص احلركة واحليوية، وتضفي عليه مجالية وشاعرية انبعة من تلك  أهن
 اللذة وذلك االجنذاب الناُتني عن آليات البناء الفين.

يتشكل البناء الفين عرب آليات يتوسل هبا املبدع؛ لكي تساعده يف متثيل  
لبناء  أفكاره، وتكون وسيلة للتعبري عنها، وتسهم يف إغناء ُتربته، إذ إن ذلك "ا

ليس جمرد شكل يتمظهر عرب تقانة فنية معينة، وإمنا هو مضمون فين أيضاا،  
يندمج هبذا الشكل على حنو عميق وفّعال ومنتج، وهو على هذا النحو ميثل  

، وال ميكن إدراك صورة ذلك البناء إال  (1)جوهر اللغة ويعرب عن خصوصيتها"
املتعددة ببعضها البعض، فالبناء  من خالل "معرفة داللته املرتبطة بعالقة بنياته  

 .(2)الفين يتميز على حنو شامل ابلكلية والتحول والتحكم الذايت يف وحداته"

 
البناء الفين يف القصيدة اجلد(  1) العبيدي، سلمان علوان،  ، عامل الكتب احلديث،  1يدة، طينظر: 

 . 9، ص2011إربد، 
، منشورات عويدات، بريوت،  4ينظر: بياجيه، جان، البنيوية، ترمجة عارف منيمنة وبشري أوبري، ط(  2)

 . 11_ 8، ص1985
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األسلوبية حتتشد يف سياق تكويين مؤتلف،   الفنية واألدوات  اآلليات  إن 
وتسهم يف بنائه ومتنحه قوة مجالية وفنية، مما حيقق له مسة الشاعرية، من خالل  

ل الذي "ال يسعى فقط إىل تسمية املعىن، بل إىل معرفة القوانني  قابليته التأوي
لألدب )جمردة(   مقاربة  إذن  فالشعرية   ،... تنظم والدة كل عمل  اليت  العامة 

نفسه" اآلن  اإلبداعية،  (1)و)ابطنية( يف  النصوص  الفنية يف  اآلليات  وتتنوع   ،
بالغية املختلفة أو  فمنها ما يتعلق ابللغة أو األسلوب أو الصورة أو الفنون ال

التفاعل النصي وغريها، ومجيعها تسهم يف حفز املتلقي على اكتناه املدلوالت  
 والرؤى املتضمنة يف بنية النص واكتشافها. 

رخي يدرك أهنا امتلكت بناء فنيًّا متماسكاا، ارتكز  
ُ
والناظر يف رسائل ابن امل

عن التعبري  على  وقادرة  موضوعاهتا،  مع  منسجمة  آليات  إىل  على  إضافة  ها، 
إسهامها يف منح تلك الرسائل مسات اجلمال واحلركة، وأبرز تلك اآلليات يتمثل  

 مبا أييت:
 أوًًل: البنية اًلستهاللية

ويقصد هبا املقدمة أو اجلمل اليت يفتتح هبا الكاتب نصه أو رسالته، وهي  
النص، وتساعد يف أن  املتلقي، ويدخل من خالهلا إىل عامل  يواجهه    أول ما 
يتشكل يف ذهنه "سياق اخلطاب وحيدده، هل هو ديين أم اجتماعي أم ثقايف  

 
، دار توبقال، الدار  2طودوروف، تزفيطان، الشعرية، ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، ط(  1)

 . 23، ص1990البيضاء، 
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ذلك" غري  أم  اقتصادي  أم  سياسي  على  (1) أم  الغالبة  السمة  وقد كانت   ،
عبارة   يسبقه  إليه،  للمرَسل  ابلدعاء  البدء  رخي هي 

ُ
امل ابن  رسائل  افتتاحيات 

أدبية، إمنا هلا وظيفة  نصية حتدد اسم ذلك املرَسل إليه، وهي ليست ذات قيمة  
 يقينية تساعد املتلقي يف معرفة اسم املعين ابخلطاب. 

التقاليد اليت كانت تسري عليها الكتابة يف عصر  بعض  تلك املقدمات    متثل
للمخاَطب القصرية  وافتتاحها ابألدعية  الرسالة  بناء  ،  (2) املرابطني، من حيث 

رخي    وتتألف االفتتاحية من جمموعة من اجلمل الدعائية
ُ
املسجوعة، كقول ابن امل

  ، األجلِّ الفقيِه  بقاَء  هللاُ  "أطاَل  حّسون:  بن  احلكم  أيب  إىل  رسالته  مفتتحاا 
، وقوله يف مستهل رسالته  (3) والنوائُب ال تعمر قناتَه، والّرزاّي ال تقرُع صفاته"

أمرَي املسلمني ابلتقوى، وعّمَر به رب َع  إىل األمري علي بن يوسف: "أيَّد هللاُ  
اإلسالم، فلوال رجاؤه لكاَن العدوُّ قد خرَق يف هذه اجلزيرِة وأقوى، وأمتَّ به وعليه 

، فمثل هذه اجلمل الدعائية وغريها يف بقية الرسائل حتقق قيمة فنية،  (4) النُّعمى"
تتمثل ابإلجياز من خالل تلك العبارات املتعاقبة اليت تؤدي معىن الدعاء، عرب  

رئ إىل الرسالة، وحترك ذهنه ملعرفة موضوعها؛ لكون  لغة مسجوعة تدخل القا
، ولعل السبب وراء جلوء الكاتب إىل  السجع جيذبه، ملا فيه من ترمن وسالسة

ذلك السجع، يعود إىل أنه يساعد يف تقوية مقدمات الرسائل، وتوضيح معانيها  
 

ترمجة  (  1) والتداويل،  الداليل  اخلطاب  يف  البحث  استقصاء  والسياق_  النص  فان،  دايك،  ينظر: 
 .211_ 205، ص2000عبدالقادر قنيين، د.ط، إفريقيا الشرق، املغرب، 

 . 18ينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، مقدمة احملقق، ص( 2)
 . 79املصدر نفسه، ص( 3)
 . 88، صاملصدر نفسه( 4)
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الدخول إىل املتلقي إىل  النفوس، مما حيفز    وأفكارها، وتعميقها وترسيخها يف 
 عاملها، ملا يستثريه السجع يف نفسه من مشاعر وعواطف. 

وتكشف هذه العبارات الدعائية عن هيمنة اجلو الديين على الرسائل، مما  
يلتزم   أن  قامت على أساس ديين، وحرصت على  املرابطية  الدولة  يوحي أبن 
الُكّتاب به، كما أهنا تصور قدرة الكاتب على صوغ األدعية ومناسبتها للسجع  

متاثل فواصل الكلمات األخرية يف اجلمل، وهذا يؤكد أيضاا قدرته على تطويع  و 
األلفاظ واتساقها مع معاين الدعاء، فضالا عن امتالكه معجماا لغوّيًّ يستطيع  
من خالله التعبري عن معانيه، مما يؤكد سعة ثقافته اللغوية ومعرفته مدلوالت  

 سب.األلفاظ والرتاكيب، ووضعها يف مكاهنا املنا
وحتقق البنية االستهاللية  للرسائل وظيفة التعيني أو التحديد، مبعىن حتديد  
موضوع الرسالة، مما يسهم يف معرفة املتلقي بدقة ملا سيأيت بعد املقدمة، وال  
يدخله يف عامل التوقع؛ ألن املوضوع الرئيس للرسالة قد حتدد منذ بدايتها، وقد  

رخي بذلك، إذ يعقب أ
ُ
دعيته للمخاَطب بعبارات تدل على موضوع  التزم ابن امل

: " عزيٌز عليَّ،   رسالته، ففي رسالته إىل أخي أيب احلكم بن حّسون يفتتح قائالا
" ( حتدد  (1) أداَم هللاُ عزَّ سيدي األعلى، أن أراسَله ُمعّزّيا ، فعبارة )أراسله معزّيا

ملتلقي أن ما  موضوع الرسالة منذ افتتاحها، إذ هي رسالة تعزية، وعليه يدرك ا
املتوىف وذكر   التعازي واملواساة والتفجع على  سيأيت بعدها سيكون كالماا يف 

 مناقبه، إذ هذا ما جرت عليه العادة يف مثل هذه الرسائل. 

 
 . 82مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
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حتدد   بعبارات  يعقبه  مث  من  للمخاَطب،  ابلدعاء  أخرى  رسالة  ويفتتح 
ئُبُه ثـَرٌّة، ... وما زلُت مذ  موضوعها، يقول: "مذاهُبُه أداَم هللاُ ِعزّه بـَرٌَّة، وسحا
، فالعبارات ُتمع بني  (1) أعواٍم كثريٍة أُوايل املخاطبَة، وأِصُل ابلشكوى املعاتبة"

الوضوح والرتكيز، وحتدد بوجه صريح املوضوع، إذ هو الشكوى واملعاتبة، ومثل  
هذه السمة ميكن أن تسد مسد العنوان يف النصوص اإلبداعية احلديثة؛ لكون  

العبارات يف مفتتح  العنوا النص وفحواه وحيددها، وكذلك هذه  ن يعني هوية 
الرسائل، فإهنا متثل خطاابا استهالليًّا حيدد موضوعها، وتسهم يف إدخال القارئ  
إىل عاملها لكي يدرك فحوى الشكوى أو التعزية أو غري ذلك، وعليه يعرف  

ف إىل املتوىف  السبب وراء تلك الشكوى ومدى قيمتها وأمهيتها، وكذلك يتعر 
، املتعلقة  (2) ومنزلته، وقد يدخل يف سياق هذا ما يسمى "ابلوظيفة اإلغرائية"

النص بعد حتديد موضوعه؛ لكي   قراءة  ليواصل  القارئ وإغرائه  إبًثرة فضول 
 يتعرف إىل سبب هذا املوضوع وحمتواه.

شادة  وتكشف البنية االستهاللية للرسائل عن منزلة املرَسل إليه وتعظيمه واإل
أو   فقيه  أو  أمري  أو  قومه  توحي أبنه سيد يف  به، وذلك من خالل عبارات 

رخي: "أطاَل هللاُ بقاء الفقيه األجّل"
ُ
،  (3) صاحب رأي ومشورة، كقول ابن امل

، مما يدل على أن املخاَطب  (4) وقوله: "أطاَل هللاُ بقاَء الفقيه األجّل املشاور"
 

 . 77املصدر نفسه، ص( 1)
ط(  2) السردي،  النص  يف  املعىن  عن  الكشف  عباحلميد،  بورايو،  اجلزائر،  1ينظر:  السبيل،  دار   ،

 . 272، ص2009
 . 79مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
 . 82املصدر نفسه، ص( 4)
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وإضافة كلمة   ابلدين،  عامل  مسة  فقيه  الفقيه  متنح  الثانية  العبارة  يف  )املشاور( 
بقوله: "سيدي   يفتتح  تتمثل أبنه صاحب مشورة ورأي، ويف أخرى  أخرى، 

العالية  (1) املعظم"  ابملنزلة  توحي  عبارة  على  االفتتاحي  خطابه  يبين  إذ   ،
للمخاَطب، فهو سيد ومعظم، مبعىن أنه يكشف عن مكانته بني الناس وعظمته 

ور ومعرفتها، وهذه عبارات تدل على التبجيل واإلشادة ابلعلماء  يف تفنيد األم
 والفقهاء املخاطبني.

أما إذا كان املخاَطب أمرياا، فإن الكاتب ينص على ذلك صراحة، ومن  
ذلك افتتاحه رسالته إىل األمري املرابطي علي بن يوسف بقوله: "أيَّد هللاُ أمرَي  

ابلتقوى" هذا  (2) املسلمني  ويف  أمرياا  ،  جعله  إذ  له،  وإجالل  لألمري  تكرمي 
 للمسلمني عامة. 

 على أي حال، فإن البنية االستهاللية حققت أهدافّا عّدة، أمهها:
العالية،   .1 منزلته  إىل  تفضي  اعتبارية،  بصورة  وتقدميه  إليه،  للمرَسل  الدعاء 

وقدرته على حل املشكالت إن كان موضوع الرسالة الشكوى، أو االنتصار  
 املساعدة يف قضية ما. للحق أو

التعريف مبوضوعات الرسائل وفحواها، وأتهيل املتلقي للدخول إىل عاملها   .2
 وهو يعرف ذلك املوضوع، ويتوقع مضمونه وأفكاره. 

املنبثقة عن   .3 الدعاء  الرسائل، من خالل عبارات  الديين على  إضفاء اجلو 
 الثقافة الدينية والشريعة اإلسالمية. 

 
 .86، ص 84صاملصدر نفسه، ( ينظر: 1)
 . 88مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)



 

 
376 

 املُرخي األندلسي البناء املوضوعي والفين يف رسائل ابن  
 د. عمر فارس الكفاوين 

 اجلمل وتتابعها، مع تكثيفها املعاين وتركيزها.اإلجياز، من خالل قصر  .4
الرتمن والطالقة الناُتني عن السجع، مما يسهم يف جذب املتلقي وحفزه على   .5

 متابعة القراءة. 
 اثنًيا: الصورة الفنية

، مادهتا اللغة وكلماهتا، ومتثل وسيلة حياول  (1) الصورة "تركيب لغوي خاص" 
أفكاره ورؤاه بطريقة غري مباشرة، يهدف من    نعن خالهلا التعبري  ــــــــ الكاتب م 

فيه" والتأثري  املتلقي  "إقناع  إىل  به  (2)خالهلا  يتوسل  تعبريي  أسلوب  وهي   ،
الكاتب ليحقق من خالله دالالت حترك ذهن القارئ وُتذبه حنو النص، لينحو  

 منحى التأويل، وربط تلك الدالالت ببنية النص ورؤيته.
، انُتاا عن فاعليتها وما حتققه من حيوية  وتضفي الصورة على   النص مجاالا

ومتنحانه مساحة وحرية يف   النص،  ذلك  مع  يتفاعل  املتلقي  وحركة، ُتعالن 
التفسري والتفكري، حىت يصل إىل اإلحياءات واإلشارات اليت تسعى الصورة إىل  

ثل  إيصاهلا، فهي وسيلة من وسائل التعبري عن املعىن، عمادها اخليال الذي مي
 ، ومنسجمة مع معاين النص ومقصديته.(3) أداة "لتكوين صورة معربة"

أفكاره ورسم خياالته، واستعان   رخي ابلصورة يف متثيل 
ُ
امل ابن  لقد توسل 

عليه   وخلع  اإلنسان،  غري  يف  واحلركة  احلياة  فبعث  والتشخيص،  ابلتجسيم 
 

ينظر: البطل، علي، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري_ دراسة يف أصوهلا  (  1)
 . 30، ص1981، دار األندلس، حائل، 2وتطورها، ط

، املركز الثقايف  3عرب، طينظر: عصفور، جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند ال(  2)
 . 328، ص1992العريب، بريوت،  

 . 197_ 195، ص1966، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 6الشايب، أمحد، األسلوب، ط( 3)
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ابن املالقي مشرف  املشاعر والصفات اإلنسانية، كقوله واصفاا رقعة ردَّ عليه هبا  
، حيث أضفى صفة اإلنسان  (1) تلمسان، أبهنا "وردْت متشي على استحياء" 

)احلياء( على اجلماد )الرقعة(، ما أكسب العبارة أبعاداا مجالية، تتمثل بذلك  
التشبيه القائم على تصوير الرقعة بفتاة حسناء مستها احلياء، ودالالت معنوية  

رخي إىل املخاَطب  تتعلق مبا توحي به العبارة ال
ُ
تصويرية من عتب يوجهه ابن امل

الذي رّد على رسائله بعد عناء، ومل يكن الرد شافياا للغليل، وال مستوفياا حق  
 الصداقة واملودة، فغدا كأنه ردٌّ ُمستٍح، جاء رفعاا للعتاب. 

رخي نفسه وما أصاهبا بسبب وفاة والد املرَسل إليه، فيقول:  
ُ
ويصور ابن امل

، حيث ألبس املعىن صورة حية،  (2) يٍد أكتُب، وقد عضَّ الّدهُر أانَملَها""فبأيِّ  
وخلع على الدهر صفة إنسانية أو رمبا حيوانية، تتمثل ابلعض، فقد جعل له  
الكاتب املفجوع ابملتوىف،   الصورة تعكس حالة  أسناانا يعض هبا، ومثل هذه 

الذي تسبب بعضِّ أانمل   الدهر  يده، ورمبا قطعها  وينسب هذه املصيبة إىل 
لتصبح عاجزة عن الكتابة والتعبري عّما يف نفسه من حسرة وأمل، مما يوحي بعظم  

 املصيبة وهوهلا.
على   ابلغيث  جادت  اليت  للغمامة  التصويري  مشهده  الكاتب  ويبين 
التجسيم، ويسبغ عليها صفات اإلنسان، فهي "تنّبه الّنَدامى إىل االصطباح،  

" الثقل هوانا من  مهله، (3) ومتشي  على  رزين ميشي  متزن  إذ غدت كإنسان   ،

 
 . 77مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 . 82، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
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ومتتزج احلركة مع التجسيم من خالل املشي وما يرافقه من بطء يف احلركة، مما  
يدل على أن الغمامة ثقيلة، أثقلها املطر الذي حتمله، لتستعني بعنصر آخر  
  من عناصر الطبيعة، يلبسه الكاتب صفة العون، إذ "تستدعي الغمامُة من الرّيحِ 

" الصورة  (1)عوانا فاعالا يف  الريح عنصراا  فتغدو  احلركة،  يساعدها على  لكي   ،
القائمة على التجسيم واحلركية، إذ هي اليت تساعد الغمامة يف التنقل من مكان  
آلخر، لتنزل غيثها على أراٍض خمتلفة، فيعمها اخلري، لتكون النتيجة أهنا غدت  

، فتتشكل صورة ُتسيمية أخرى، ميتزج  (2)كفتاة "اخنرَق جيُبها، وانبعَق سيُبها"
وهو   صوته  وشدة  اجلاري،  الغزير  املندفع  املطر  حركة  ابحلركة،  الصوت  فيها 

 منهمر من السماء مرتطم ابألرض. 
إن اخلطاب التصويري قائم على تفاعل احلركة والصوت وعالقات التجسيم،  

التصويري اللذين يتحدان معاا  وما ينتج عن ذلك من تكامل للمعىن وللمشهد 
لتمثيل ذلك العطاء الكبري الذي َمنَّ هللا به على العباد والبالد، مث إن التعالق  
رافقها من حركات وأصوات،   وما  والريح  املتنوعة كالغيم  الطبيعة  بني مظاهر 
جعل الصورة تتسم حبيوية حترك النص، ومتنحه نشاطاا جيذب املتلقي، وينحو به  

 يل إلدراك ما وراءه.منحى التأو 
فصارت كفتاة   الغيث،  لذلك  األرض  استعدت  احلركات  هذه  وبعد كل 

لرتوي ظمأها، فرتتسم صورة تشخيصية ترتكز على    (3) "فتحْت للسماِء أفواهها"

 
 . 98، صرسائل ومقامات أندلسيةمؤلف جمهول، ( 1)
 . 98، صاملصدر نفسه( 2)
 . 99، صاملصدر نفسه( 3)
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حركة الفتح لألفواه، مما يؤكد حاجة األرض للمطر واشتياقها له لرتتوي، وتتوقف  
، إذ أهنت مهمتها، بعد  (1)رْت نقاهَبا"السماء الذي جعلها الكاتب كفتاة "حس

أن كشفت نقاهبا املتمثل ابهنمار املطر، فتحققت غايتها وأروت األرض، من  
أعقاهبا" السحائُب  و"ولْت  املطر،  وتوقف  نقاهبا  لبست  فإن  (2)مث  وعليه   ،

: األرض، السماء، السحائب، وقد خلع  ة أركان هيالتجسيم ارتكز على ثالث
املنهمر  عليها   املاء  لتشرب  فتحته  فاه  هلا  فاألرض  إنسانية،  الكاتب صفات 

فارتوت، والسماء فتاة خلعت نقاهبا لينزل ماء غيومها، من مث لبسته وأكملت  
محلهن   إنزال  من  أردن  ما  حققن  بعدما  ذهنب  فتيات  والسحائب  مهمتها، 

صوير،  )املطر(، وكل هذه الصفات رافقتها حركة توحي بقدرة الكاتب على الت
من خالل ذلك التكامل املتعلق حبركات فتح الفاه ولبس النقاب وذهاب الغيوم،  
مما يدلل على امتالكه أدوات تصويرية ومتخيلة، ُتعله قادراا على متثيل معانيه 

 من خالهلا. 
مبا   والعطاء،  اخللق  على  القادرة  "األداة  وراء كوهنا  الصورة  أمهية  وتكمن 

، وختلق قيمة  (3) خربة جديدة وفهم عميق لألمور"  توصله إىل نفوس اآلخرين من 

 
 . 99املصدر نفسه، ص( 1)
 . 99، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
،  1987ينظر: عودة، خليل، الصورة الفنية يف شعر ذي الرمة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، ( 3)
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رخي  (1) ترتبط "بتنظيم التجربة اإلنسانية، وحتقيق وحدة الوجود" 
ُ
، وقد جلأ ابن امل

إىل صور حسية ترتكز على احلواس بصنوفها لتحقيق تلك الوحدة، وقد ساعدته  
واس وسائل  تلك الصور يف رسم خياالته، وربطها مبا يريد التعبري عنه؛ لكون "احل

بشىت   الصورة  منفردة  أو  جمتمعة  إليها  وتنقل  واخليال،  التصوير  ملكة  تغذي 
وطبائعها" رسم  (2) مصادرها  يف  عنها  ينتج  وما  احلواس  رخي 

ُ
امل ابن  وميزج   ،

أبنه  التعزية  رسائل  إحدى  يف  املتوىف  وصفه  ذلك  ومن  التصويرية،  مشاهده 
ا تفجرها  دموَعُه  وأن   ... أقلَع  الذي  عنصر  (3) لعيون""كالغيث  تعاضد  إذ   ،

الطبيعة )الغيث( مع مكوانت الصورة القائمة على احلركة والصوت، حركة املطر  
ابلعطاء   مرتبط  الغيث  من صوت، وألن  ذلك  يرافق  وما  توقف،  وقد  النازل 
واخلري، فقد غدا املتوىف كأنه غيث غاب وانتهى، فانتهى معه اخلري، أما الدموع،  

ُتة عن انفجار عيون املاء، واالنفجار فيه صوت وحركة  فكأهنا مياه غزيرة ان
غزيرة   دموعاا  ُتاهها  الفعل  ردة  فكانت  املصيبة،  هبول  يوحي  مما  وصخب، 

 منهمرة يرافقها عويل وصوت عاٍل يشبه صوت االنفجار.
احلركة   بعنصري  قرطبة  على  أغاروا  وقد  األعداء  تصويره  يف  واستعان 

ب، وذلك اجليش الكبري وأسلحته الفتاكة،  والصوت، لتصوير ذلك املشهد املرع
 

الرابعي، عبدالقادر، الصورة يف النقد األورويب_ حماولة لتطبيقها على شعران القدمي، جملة  ينظر:  (  1)
العدد   دمشق،  204املعرفة،  القومي،  واإلرشاد  الثقافة  وزارة  شباط،  عشرة،  السابعة  السنة   ،

 . 45_ 41، ص1979
وعات اجملمع العلمي،  ينظر: البصري، كامل حسن، بناء الصورة الفنية يف البيان العريب، د.ط، مطب(  2)

 . 124، ص1987القاهرة، بغداد، 
 . 80مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
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، (2) بـَْرد، ورماهم بضرٍم ُمّتقد"  (1) فقد هاجم قرطبة وأهلها، و"أشجاهم بشؤبوبِ 
املندفع   الغزير  اليت غدت كالربد  والسهام  اجليش ورماهم ابلرماح  فقد ابغتهم 
املوقف   فضاعة  تصوير  إىل  هذا  من  ويهدف  املتقدة،  وكانت كالنار  بقوة، 

ه، وقوة اجليش وضخامته، ولتحقيق ذلك مزج بني مظاهر الطبيعة )الربد،  وفداحت
النار(، والعناصر املتعلقة ابحلواس، )احلركة: حركة الربد/ األسلحة، حركة الرمي.  
ترتبط   قيمة  النار(، وقد أدى ذلك  اتقاد  البصر:  األسلحة.  الصوت: صوت 

ت وفاعلية،  حركة  من  عنه  ينتج  وما  التصويري،  حتريك  ابلتكثيف  يف  سهمان 
 الوجدان والنفوس.

وأرواها األرض  عّم  وقد  الغيث  تصويره  يف  ابخليل   ،ويلتقط  ترتبط  صورة 
وحركتها، إذ جيعل املطر يتسابق كأنه يف ميدان، وأيخذ صفات اخليل ومراتبها،  

صّلي"
ُ
،  (4) ، واملصلي من اخليل أييت بعد السابق(3)حيث "يرتدف السابُق ابمل

الصور  هذه  الطبيعة،  وتعّد  مظاهر  من  مظهرين  بني  تربط  لكوهنا  فريدة؛  ة 
الصائت،   الصامت صفات  فيأخذ املظهر  املطر، والصائتة: اخليل،  الصامتة: 
وهي صفات متعلقة ابحلركة واالندفاع، إذ غدت حبات املطر تتدافع كأهنا خيل  
يف سباق، فتحاول كل واحدة منها أن تسبق األخرى، وهذا مينح النص قيمة  

مرتبط  تتعل انفعال  وهو  املتلقي،  على  وانعكاسه  الكاتب  لدى  ابالنفعال  ق 

 
 الشؤبوب: الدفعة من املطر وغريه. "اللسان: شأب". ( 1)
 . 89مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 . 98، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 3)
 . 145ية الفرسان وشعار الشجعان، ص( ابن هذيل األندلسي، حل4)
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مبوقف أو حلظة معينة، يتشكل من خالهلا املعىن الذي تعكسه الصورة، وذلك  
حسب احلالة أو التجربة اليت مير هبا ذلك الكاتب، فتنعكس أصداؤها على  

رخي يعرب عن نشوته ابملطر يف حلظة معينة 
ُ
)حلظة نزوله(، نصه؛ لذا فإن ابن امل

ويعرب عن شكره على هذه النعمة العظيمة، فيرتمن يف تصويرها، وخيتار هلا أفضل  
املتعلقة بوصف   الدالة على مقصديته  واأللفاظ، ذات اإلحياءات  التشبيهات 

 املطر املغيث لألرض والناس.
نقل   يف  "دور  من  هلا  ملا  الكاتب؛  هبا  توسل  فقد  البصرية،  الصور  أما 

املر  أنه يبصرها، كأهنا شاخصة أمام  األحداث  فيتصور  ئية إىل شعور املتلقي، 
، ومن ذلك تصويره احلال اليت صار عليها أهل قرطبة  (1) انظريه جبزئياهتا كلها"

، حيث  (2) بعد غارة العدو عليهم، إذ "طفئت احلفائُظ، وكان هلا توقٌد واحتدام"
كالنار أو النور الذي    (3) جعل احلفائظ مبعىن "النفوس العزيزة اليت عندها محية"

املفارقة   أو  التضاد  على  الصورة  بىن  وقد  حمتدماا،  ا  متوقدا أن كان  بعد  انطفأ 
القائمة على التوقد واالنطفاء، وهو تضاد يصور عظم املصيبة ونتائجها، وكان  
البصر هو احملرك الرئيس للمشهد، إذ هو من يبصر النور ويرى الظلمة، النور  

الظلمة املتمثلة ابلذل واهلوان، وهي رؤية معنوية، وهذا  املتمثل بعزة النفس، و 
مينح النص نشاطاا وحيوية مرتبطة بتحويل املعنوي إىل حسي، حتويل العزة والذل  

 
، مؤسسة البابطني، الكويت،  1ينظر: خضر، فوزي، عناصر اإلبداع الفين يف شعر ابن زيدون، ط(  1)

 . 191، ص2004
 . 91مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
 اللسان: حفظ. ( 3)
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إىل نور وانطفاء )ظلمة(، ما حقق وظيفة عاطفية انفعالية، من خالل حركة  
عال يف نفس التضاد بني عملييت النور والظلمة، وحركة الرؤية أو البصر، إنه انف

 الكاتب، أسهمت الصورة مبكوانهتا أبن ينعكس على املتلقي.
وأتيت مثل هذه الصورة املرتكزة على النور واإلشعاع، وما يتعلق هبما من  
ابنه ابستالم منصبه مكانه،  رخي للمتوىف وهتنئة 

ُ
بصر ورؤية يف وصف ابن امل

ل املتوىف كالنجم الذي  ، إذ جع(1) فإذا "كان ذلك النجُم غار، فهذا النور أانر"
اختفى، وجعل ابنه كالنور الذي أانر وظهر إشعاعه، ومعلوم أن النجم وغيابه 
البصرية   الصورة  هذه  وتوحي  وإشعاعه،  النور  وكذا  احلقيقة،  ابلرؤية  متعلقان 
بعظمة املتوىف وابنه احلي، إذ هو )املتوىف( كالنجم يف شهرته وصيته، معروف  

ح وقد  الناس مجيعاا،  اهلدى  عند  للناس طريق  أانر  أيضاا،  نور عظيم  حمله  لَّ 
وأرشدهم إليها، وهو صاحب رأي سديد وفكر مستنري، وحققت الصورة أثراا  

، واقعة موت األب والتفجع عليه،  (2) مرتبطاا بـ"توصيل واقعة وإحداث انفعال"
مث   ومن  والده،  مبنصب  االبن  تكليف  واقعة  يرافقها  بذلك،  الناس  وإخبار 

ل نتيجة هاتني الواقعتني، وهو انفعال ميتزج فيه احلزن والتحسر مع الفرح  االنفعا
 والتهنئة.

رخي ابلصور وجزيئاهتا وأنواعها، فاتكأ على التجسيم  
ُ
لقد استعان ابن امل

وانفعاالته   الذاتية  وبتجاربه  ومظاهرها  ابلطبيعة  ومزجها  احلسية،  والصور 

 
 . 80مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
جان،  2) ط( كوهن،  العمري،  وحممد  الويل  حممد  ترمجة  الشعرية،  اللغة  الدار  1بنية  توبقال،  دار   ،

 . 196، ص1986البيضاء، 



 

 
384 

 املُرخي األندلسي البناء املوضوعي والفين يف رسائل ابن  
 د. عمر فارس الكفاوين 

نصوصه، إغناء  أسهم يف  ما  وعواطفه،  ،    وأحاسيسه  حيوية ومجاالا وإكساهبا 
ودفقات شعورية مرتبطة مبواقفه ورؤاه اليت سعى إىل إيصاهلا إىل املتلقي، من  

مشاعر  عن  معربة  رشيقة  وتعابري  لغة  على  قائمة  تصويرية  مشاهد    ه خالل 
 اجلياشة.

 اثلثًا: اًلقتباس والتضمني
رخي إىل تضمني رسائله نصوصاا دينية وأدبية، واستدعاء بعض  

ُ
جلأ ابن امل

السياق   يالئم  وما  اخلطاب،  يقتضيه  ما  وذلك حسب  الرتاثية،  الشخصيات 
اقتباساا   النص  يقتبس  فتارة  وتضميناته،  اقتباساته  طرائق  نوّع يف  وقد  ورؤيته، 

وأخرى   تغيري،  أو  دون حتوير  ترتيبها،  بعض كلماته،    جيتزئحرفيًّا،  ويغرّي يف 
ويضيف إليها، وقد يقلب داللته األصلية أو يلتزم هبا، وكان يدرج النص املقتبس  

 يف كالمه، حىت يبدو للمتلقي أنه من صنعه، وليس من صنع غريه.
وأييت االقتباس من القرآن الكرمي يف مقدمة تضميناته، وقد توسل به      

القرآنية، ودجمها يف كالمه، دون    من خالل أسلوب اجتزاء الرتاكيب واأللفاظ 
اإلشارة إىل أهنا آّيت كرمية، بل أييت هبا يف درج اخلطاب، فتنسجم معه، وتسهم  
يف التعبري عن فكرته، ولوال أهنا تراكيب معروفة يف ثقافتنا الدينية بكوهنا مقتبسة 
من القرآن الكرمي، لظن القارئ أهنا للكاتب، ومن ذلك قوله يف وصف الزرزور  

، وعبارة )يبسط ذراعيه (1) نه "يهيُم حببِّ احلصيد، ويبسُط ذراعيه ابلوصيد"أب
، وقد  (18)الكهف:    ﴾َوَكْلبُُهْم بَاِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيدِ ﴿ابلوصيد( مقتبسة من قوله تعاىل:  

ترتيب مسجوع    عربأوردها الكاتب دون النص عليها أبهنا آية، وإمنا جاء هبا  
 

 . 86مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)



 

 
385 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

بني مجلتني ختمهما بفاصلتني متشاهبتني )احلصيد، الوصيد(، وتوسل هبا يف  
الذي شبهه ابلزرزور، وقلب مدلول اآلية وحوره، إذ يف   الرجل  سياق وصفه 

عُ  وقد  إجيابية،  داللة  الكلب  حيمل  الكرمي  ورعاية  القرآن  محاية  مصدر  ّد 
ألصحاب الكهف، أما يف الرسالة، فقد حنا الكاتب منحى السخرية، وجعل  
"يزوُر  حيث  واملسألة،  للطعام  طلباا  فنائها،  يف  وجيلس  البيوت،  أييت  الرجل 

" ، وقد استغل صفة بسط الذراعني من أجل املبالغة يف تلك السخرية،  (1) سائالا
ئقة، يهدف من وراءها إىل احلصول على  إذ جعل الرجل جيلس جلسة غري ال

 املال واملئونة. 

وأييت مثل هذا االقتباس يف وصفه ما حّل بقرطبة وأهلها إثر غارة العدو عليهم،  
، حيث استدعى  (2)إذ "يرتقبون آزفةا ... وال جيدون هلا من دون هللا كاشفة"

تعاىل:   قوله  اقتبسها من  قرآنية  اللَّـِه      اآْلِزفَةُ   أَِزفَتِ ﴿ألفاظاا  ُدوِن  ِمن  لََها  لَْيَس 

، وقد ساعد االقتباس يف تقريب املشهد إىل األذهان، حيث  (58_  57)النجم:    ﴾َكاِشفَةٌ 
االستعداد هلا،  بدا أهل قرطبة كمن ينتظر قيام الساعة، وهي قريبة منهم، وجيب  

واملقصود اقرتاب العدو منهم، وهو أمر يعلمه هللا وحده، ولكن ال بّد من األخذ  
التنبيه  وظيفة  يؤدي  االقتباس  فإن  وعليه  الداهم،  للخطر  والتنبه  ابألسباب 
والتحذير وأتكيد املعىن؛ لكونه مرتبطاا بكالم هللا الذي ال شك فيه، فضالا عن  

قة بتغيري النمط اللغوي ابالنتقال من كالم البشر إىل  أنه مينح النص حيوية متعل
كالم هللا، مما يسهم يف التخلص من الراتبة، وحتقيق االجنذاب للمتلقي الذي  
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يشحذ ذهنه ملعرفة دالالت ذلك االقتباس، وذلك االنتقال املفاجئ يف الكالم،  
 ويسعى إىل أتويله وإدراك أسراره ومبتغاه.

ار الناس بقيادة أمريي إشبيلية وقرطبة من أجل  ويصور الكاتب مشهد استنف
وجّل_   عّز  من كلمات هللا_  أفضل  جيد  وال  عليه،  والقضاء  العدو  مواجهة 
للتعبري عن ذلك املشهد، وما آلت إليه أحوال الناس من استعداد للقتال، حيث  

" ا اْنِفُرو﴿  ، وهذا مقتبس من قوله تعاىل:(1) "نفروا من كلِّ مكان خفافاا وثقاالا

 ِ ، فإن كانت اآلية تدعو  ( 41التوبة:  )  ﴾ ِخفَافًا َوثِقَاًًل َوَجاِهُدوا بِأَْمَواِلُكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسبِيِل َللاَّ
فئات اجملتمع كافة من شيوخ وشباب إىل اجلهاد يف سبيل هللا، فإن الكاتب  

للجهاد وحماربة  يلتزم هبذه الداللة، وجيعل أهل قرطبة كهوالا وشباابا يستنفرون  
أفاد منه يف حث   أو حيوره؛ وإمنا  مل يقلب مدلول اآلية  فإنه  األعداء، وعليه 
الناس على اجلهاد، وتصويره مشهدهم، وقد استعدوا له على اختالف أعمارهم؛ 
 ألن اخلطب عظيم وحيتاج إىل التكاتف من اجلميع الستئصال اخلطر وأسبابه. 

رخي آبّيت القر 
ُ
آن الكرمي واجتزاء كلماهتا وتراكيبها، وقد  لقد استعان ابن امل

اتسقت مع معانيه، وجاءت على قدرها، وامتزجت يف نصوصه ابنسجام قابل  
للتأويل والتأمل، وساعدته يف تركيز أفكاره وأتكيدها وترسيخها، وقد أسهم  
التنويع بني كالمه واآلّيت القرآنية يف حتريك النصوص واجنذاب املتلقي حنوها،  

  إكساهبا مسحة دينية، ترتبط أبصل الشريعة ومصادرها.إضافة إىل 
وال يتوقف األمر عنده على االقتباس من القرآن الكرمي، بل يستدعي يف 
ومن   واإلسالمي،  واحلضاري  الثقايف  الرتاث  من  ومعاين  أقواالا  سياقاته  بعض 
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أّيم  ذلك إشارته إىل خطبة علي بن أيب طالب_ رضي هللا عنه_ ابألنبار، 
ه(، وجاء ذلك يف سياق حديثه عن األمري علي  36صفني )وقعت سنة    معركة

أغار   وقد  قرطبة،  االنتصار ألهل  على  لكي حيضه  بن اتشفني؛  يوسف  بن 
عليهم العدو، يقول: "وقد روى ثقاُت األخبار خطبة علي_ رضي هللا عنه_  

املسلمني  وأمرُي  مث  (1) ابألنبار،  اإلسالم  يف  ورأى  هبديِه،  اهتدى  من  َل  أول 
بينه وبني  (2)رأيِه" إنه حياول استنهاض مهة األمري، من خالل عقده مقارنة   ،

اهلداية ومعرفة   املشاهبة، من حيث  تقوم على أساس  علي_ رضي هللا عنه_ 
هذا   وحيقق  األعداء،  ومقاومة  اجلهاد،  إىل  والنهوض  وشريعته،  اإلسالم 

لصحابة رضوان هللا  االستدعاء وظيفة التذكري، تذكري املخاَطب أبسالفه من ا
عليهم، وأبفعاهلم يف سبيل هنضة دولة اإلسالم والدفاع عنها، والتذكري أيضاا  
بعقيدة الدين وشريعته اليت تتطلب اجلهاد، ونصرة إخوان الدين، إضافة إىل أن  
هذا التوظيف يسهم يف لفت انتباه املتلقي إىل تلك اخلطبة ومناسبتها، فيتحرك  

وهنا وأسباهبا، وما رافقها من أحداث، تتمثل مبعركة  ليتعرف إليها، وإىل مضم
 صفني وعوامل حدوثها ونتائجها.

ويضّمن الكاتب بعض خطاابته أبيااتا شعرية، مما حيقق هلا مسة التنويع يف  
امللل عن   إبعاد  الذي يساعد يف  النثر والشعر  التنويع بني  الكالم، وال سيما 

 
 ( يقصد األمري املرابطي علي بن يوسف بن اتشفني. 1)
. ويشري إىل خطبة علي بن أيب طالب ابلناس  92مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص(  2)

ه، إذ حث الناس فيها على اجلهاد، وبنّي  36يف مدينة األنبار العراقية، إابن معركة صفني، سنة  
م(، البيان  868ه/  255عثمان عمرو بن حبر )ت  منزلته العظيمة. وقد وردت يف: اجلاحظ، أبو

 .55_  53، ص2، ج1998، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  7والتبيني، حتقيق عبدالسالم هارون، ط 
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مفاجأة تدخله عامل التوقع والتأويل  القارئ، وحيقق عنصر املفاجأة لديه، وهي  
ملعرفة الغاية من اإلتيان ابلشعر، وأثره يف تتميم املعىن وتوضيحه، والتنويع يؤكد  
"كان   الُكّتاب:  من  املربزين  واصفاا  الكالعي  يقول  وإجادته،  الكاتب  إبداع 

، وجاء توظيف  (1)اجمليد )منهم( كثرياا ما يضّمن رسائله أشعاره وأشعار غريه"
رخي على مستويني: األول: اقتباس البيت أو البيتني اقتباساا  ال

ُ
شعر عند ابن امل

حرفيًّا مباشراا، واآلخر حل معقود الشعر وإدخاله يف منثور عباراته، واالستعانة  
إىل مشرف تلمسان ببيتني   (2) افتتاحه رسالته  ن ذلك م بكلماته ومعانيه وصوره، و 

 (3) أليب الطيب املتنيب، إذ يقول: 

 ربُ ـــــــــــي مـنُذ حـنٍي وتـشـــفـإين أَُغـنـــّـ    فديُتَك هل يف الكأِس فضٌل أانلُُه 
 ونفسي على مقداِر َكفَّْيَك تطُلبُ    وهـبَت عـلــــــــــى مـقداِر أهـِل زمـانَِنا 

يشري ابلبيتني إىل منزلة املرَسل إليه والثناء عليه، قبل أن يشرع ابلدعاء    إذ
يد عزّهله أبن  هبا كافوراا  (4) مي هللا  مدح  قصيدة  املتنيب ضمن  قاهلما  والبيتان   ،

على   وصورمها  معانيهما  إلسباغ  رخي 
ُ
امل ابن  استحضرمها  وقد  اإلخشيدي، 

 
ينظر: الكالعي، أبو القاسم حممد بن عبدالغفور اإلشبيلي )من أعالم القرن السادس اهلجري(،  (  1)

 . 62، ص1966ط، دار الثقافة، بريوت، إحكام صنعة الكالم، حتقيق حممد رضوان الداية، د.
 . 77ينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
م(، الديوان بشرح العكربي، حتقيق مصطفى  965ه/354املتنيب، أبو الطيب أمحد بن احلسني )ت(  3)

.  182، ص1السقا وإبراهيم األبياري وعبداحلفيظ شليب، د.ط، دار املعرفة، بريوت، د.ت، ج
 ردا فيه ابلرواية اآلتية:  وقد و 

 ي مـنـُذ حـيـٍن وتـشـربُ ــــــــأاب املسِك هل يف الكأِس فضٌل أانلُُه    فــإنـي أَُغـنّـــــ
 وهـبـَت عـلــــــــى مـقــــــــداِر َكـّفــي زمـانِـنا    ونفسي عـلى مـقدار كـّفيَك تـطلبُ 

 . 77أندلسية، صينظر: مؤلف جمهول، رسائل ومقامات ( 4)
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املخاَطب، وقد اتسقا مع غايته، إذ استهل هبما خطابه، ومّثال فكرته القائمة  
كرمه الكبري، وهو    على افتدائه املخاَطب بنفسه، وأوحيا بطلبه أن مينحه من

الذي يهب الناس على مقدارهم، بينما الكاتب يطمح منه ابملزيد الذي يليق  
مبقدار املرَسل إليه، وبعطاء كفيه اجلزيل، وقد أضفى هذا االستدعاء الشعري  
مجالية على الرسالة وبنيتها االستهاللية، وزاد من قيمتها األدبية؛ ألن الشعر  

ملعاين، ما يغين عن األلفاظ الكثرية واجلمل الطويلة،  ميتلك من القوة يف تكثيف ا 
وقد عرّب البيتان عن الفكرة املقصودة املتمثلة مبدح املخاَطب والثناء عليه وعلى  
ابلرسالة،   واهتمامه  القارئ  انتباه  لفت  دور يف  وهلما  واملعنوي،  املادي  كرمه 

ذ إهنما أول ما يواجهه،  وهتيئته فكرّيًّ قبل أن يدخل يف املضمون دخوالا مباشراا، إ 
ميتلك   الذي  املخاَطب  ملعرفة ذلك  ويتشوق  النص،  ينجذب حنو  فإنه  وعليه 

 تلك املناقب احلسنة املتمثلة يف البيتني.
ويستعني الكاتب ببيت لعلي بن اجلهم يف أثناء تعزيته ابن حّسون بوفاة  

املتوىف، والده وهتنئته ابلوالية من بعده، ويسعى من خالله إىل تصوير عظمة  
ومنزلة ابنه العالية الذي ورث جمده وحكمته، يقول: "وإْن كان ذلك الّشرُب  

 ( 1) غاض، فهذا املورُد عاض:
 وَما َماَت َمْن أنَت ابُنُه ال أرى الذي  لُه مثُل ما أسدى أبوَك وَما سَعى 

 
م(، الديوان، حتقيق خليل  863ه/  249( علي بن اجلهم، أبو احلسن علي بن اجلهم القرشي )ت1)

. وقد ورد فيه ابلرواية  153، ص1980، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  2مردم بك، ط
 اآلتية:

 ا َسعى َفَما َماَت َمْن كنَت ابُنُه ال وال الذي    لُه مثُل ما سدَّى أبوَك وم
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، فهو يصور مشهد موت  (1) وإنَّ من احلكمِة يف ِعمارِة الدُّنيا أن يبقى اخلََلُف" 
األب املادي، إال أنه على املستوى املعنوي قد عقبه ابنه الذي أحسن إليه أبوه،  
وراّبه على املناقب احلسنة، وجعله صاحب رأي سديد، وعليه فإن مثله مل ميت؛  

  وظف ذكره ابقياا من خالله، وقد    وسيظللكونه ورثه إنسان سيسري على هنجه،  
  خالهلا ا هي، دون حتوير أو تغيري، بل إنه سعى من  الكاتب داللة البيت كم

إىل أتكيد املعىن الذي يريده، وهو معىن يتطابق مع معىن البيت، فضالا عن أن  
استدعاء البيت يؤكد عاطفة الكاتب ُتاه املتوىف وابنه، لكون الشعر أقدر على  
اإلحساس   عن  والتعبري  االنفعال  خالصة  وميثل  وتركيزها،  العاطفة  تكثيف 
البيت،  الذي يدرك معىن  املتلقي  واملشاعر، وهي عاطفة تنعكس أيضاا على 

 ويكتنه داللته املتعلقة ابلوارث للحكمة والرأي الصائب من أبيه.
أما املستوى اآلخر من التوظيف املتمثل حبل معقود الشعر أو نثره، فقد  

إىل   وجهها  اليت  الزرزوريّة  رسالته  سياق  رخي يف 
ُ
امل ابن  به  عطية،  توسل  ابن 

واستهلها ابلدعاء له، ووصف شوقه إليه وعالقته به، إذ ال يسبقه أحد إليه، 
،  (2) يقول: "فليس يل متأخٌر عنه وال متقدم، ... فلم أغادْر منهما من مرتدَّم"
   (3) وعبارة )مل أغادر منهما من مرتدم( أخذها من قول عنرتة يف مطلع معلقته:

 أْم َهْل عرْفَت الّداَر بعَد تـََوهُّمِ    دَِّم  هل غادَر الشُّعراُء من ُمرتَ 

 
 . 80مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 . 84، صمؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية( 2)
م(، الديوان، حتقيق حممد  608ق.ه/    14عنرتة بن شداد، عنرتة بن شداد بن قراد العبسي )ت(  3)

 . 182، ص1970سعيد مولوي، د.ط، املكتب اإلسالمي، القاهرة، 
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إىل   اإلشارة  دون  أدرجها يف سياقه،  نثرية  عبارة  منظومها، وجعلها  وقد حل 
نصها أو إىل كوهنا شعراا، وأراد من خالهلا تصوير عالقة املودة اليت تربط بينه 

ل إنه  وبني املخاَطب، إذ يسعى إىل لقائه يف كل حني وال يسبقه أحد إليه، ب
قلب معىن العبارة الشعرية اليت تدل على أن الشعراء مل يرتكوا شيئاا إال وصفوه،  
إال أن الكاتب نفى هذه الداللة، وجعل نفسه السابق يف حب املخاّطب والثناء  
ا إال أسبغه عليه، وكان بذلك قد تفوق   عليه، ومل يرتك وصفاا مجيالا ومدحاا محيدا

 ن اتصلوا أو سيتصلون ابملرَسل إليه.على املتقدمني واملتأخرين مم 
وختم الرسالة نفسها ابلدعاء للمخاَطب، فاستعان يف أثناء ذلك ابلرتكيب  
)ريب الدهر(، وهو تركيب شعري، استخدمه كثري من الشعراء، لعل أبرزهم أبو  

 (1) ذؤيب اهلذيل حيث قال: 
 ْهِر ال أََتَضْعَضعُ َأيّنِ ِلَرْيِب الدَّ     وَُتَلُِّدي للشَّاِمِتنَي أُرِيِهُم   

ا للنَّدى،   رخي داعياا للمرَسل إليه: "وهو داَم توفيُقُه ... ال زاَل علما
ُ
يقول ابن امل

، فقد التمس داللة الرتكيب  (2) ومشرعاا للُهدى، وَمْفَزعاا إذا ريُب الّدهِر َعَدا"
)ريب الدهر( ليتمثل من خالله تصوير شجاعة املخاَطب، وأنه ملجأ للناس  

هذه  ومف ومثل  عنهم،  وخيفف  يعينهم  إذ  الدهر،  نوائب  أصابتهم  إذا  هلم  زع 
االستعانة ابلرتكيب الشعري تسهم يف توطيد العالقة بني النص احلاضر والغائب،  

 
م(، الديوان، حتقيق أنطونيوس بطرس،  646ه تقريباا/  26خويلد بن خالد )ت  ( أبو ذؤيب اهلذيل،  1)

 . 145، ص2003، دار صادر، بريوت، 1ط
 . 85مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
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وتلفت املتلقي إىل ذلك النص الغائب، وتذكره به وبدالالته، مما حيقق عملية  
 التفاعل بني املاضي واحلاضر.

يف البارزة  الظاهرة  ابألسلوب    إن  سيما  وال  للشعر_  الكاتب  استدعاء 
، مما يسهم يف   احلريف_ تتمثل يف أنه ال يشري إىل اسم قائله، إمنا يرتكه غفالا
حتريك املتلقي وإرجاعه إىل أشعار السابقني ليتعرف إىل قائلها، فتتحقق فائدة  

يغين  جديدة، تتعلق بقراءته تلك األشعار، واستكشاف دالالهتا ومجالياهتا، مما  
ُتربة ذلك املتلقي، وتتوافر لديه معارف أخرى غري تلك اليت توفرها الرسالة،  
العريق   األديب  املاضي  بني  التمازج  عملية  حيقق  الرجوع  هذا  أن  إىل  إضافة 

 واحلاضر، مما يؤدي إىل إكساب النصوص مسيت اإلصالة واالبتكار.
ا من روافد الرسائل، وساعد يف حتقي ق مصداقيتها،  لقد شكل الشعر رافدا

وأتكيد أفكارها وتتميم معانيها، وكان له أثر فين فيها، أغىن ُتربة الكاتب،  
يؤكد   مما  واإلًثرة،  احلركة  فيها  بعثت  وظالالا  إحياءات  نصوصه  على  وأضفى 
مكانه   يف  ووضعه  يف كالمه،  وإدماجه  الشعر  تصريف  يف  وإبداعه  براعته 

ا فنية، وليس  املناسب، من خالل سعيه إىل حتقيق رؤاه امل  وضوعية وإكساهبا قيما
 جملرد التنميق أو النقل والتسجيل.

رخي األمثال يف رسائله؛ 
ُ
ويدخل يف سياق االقتباس األديب تضمني ابن امل

لكوهنا من أوجز الكالم وأقدره على التعبري، إذ تستطيع أبلفاظها القليلة متثيل  
مسة اإلجياز واإلحالة  معاين كثرية أبسلوب مركز مكثف، مما يسهم يف حتقيق  

للنصوص، من خالل سوق أمثال منسجمة مع املعاين، وقد استدعى الكاتب  
أو حذف   عليها  األلفاظ  بعض  زّيدة  من خالل  بصيغها،  متالعباا  بعضها، 
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بعض كلماهتا، ومثال ذلك قوله يف وصف الزرزور: "وهذا الزَّرزوُر دعوتُُه ُزور،  
، وعبارة )ليس ابلصقر مقالة نزور( مأخوذة  (1)وأمُُّه ليَس ابلصَّقِر مقالة نزور"

، (3) ، الذي يضرب يف قلة الشيء النفيس(2)من املثل "أمُّ الصَّقِر مقالٌت نزور"
وقد غرّي يف صيغته إبضافة الفعل الدال على النفي )ليس( بعد الكلمة األوىل  

)الرجل(؛   الزرزور  العائدة على  الغائب  إليها )هاء(  أضاف  اليت  ليؤكد  )أمه( 
سخريته منه، وينفي عنه أي فعل نفيس وحسن، فهو ليس كالصقر ذي العزة  
واألنفة، إذ يعّد شيئاا نفيساا، وبذلك يكون قد قلب داللة املثل املرتبطة ابإلشادة  
ابلصقر وأمه اللذين ميثالن شيئاا قليالا لكنه نفيس، أما عبارة الكاتب، فتنفي  

قراا وال أمه أم صقر مقالت نزور، وقد  تلك الداللة عن املوصوف، فهو ليس ص
 ( 4) سبق العباس بن مرداس إىل هذا املعىن، وأكده يف شعره، حيث قال:

 وأُمُّ الصَّقِر ِمقالٌت نَزورُ    بُغاُث الطَّرِي أكثرَُها ِفراخاا   
رخي يلتمس معناه من البيت، أبن جعل املوصوف كتلك الطيور  

ُ
وكأن ابن امل

الضعيفة اليت تفرخ كثرياا، يف الوقت الذي تكون فيه أم الصقر قليلة التفريخ،  
 الطيور وأقواها.  أسيادفتنجب الصقر الذي هو من 

 
 . 84مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
حتقيق حممد حميي  ، جممع األمثال،  م(1124ه/  518النيسابوري )ت  امليداين، أمحد بن حممد(  2)

 . 62، ص1، ج1955الدين عبداحلميد، د.ط، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة،  
 واللسان: نزر.  . 62، ص1، جامليداين، جممع األمثالينظر: ( 3)
(، الديوان،  _رضي هللا عنه  _العباس بن مرداس، ابن أيب عامر السلمي )تويف يف خالفة عثمان(  4)

الثقافة واإلعالم، بغداد،  حتقيق حيىي اجلبوري، د.ط، امل العامة للصحافة والطباعة، وزارة  ؤسسة 
 . 59، ص1968



 

 
394 

 املُرخي األندلسي البناء املوضوعي والفين يف رسائل ابن  
 د. عمر فارس الكفاوين 

اللواط اليت شكا    ظاهرةويستدعي الكاتب أحد األمثال يف سياق وصفه  
تفشيها  يف    من  يقول  حيث  عليها،  القضاء  على  وحثه  مالقة،  إىل صاحب 

الشنيعة:  فيه بفعلته  الذي سيقوم  للمكان  فاعلها اخلبيث  حديثه عن اختيار 
، إذ اقتبس عبارة )وجلب التمر إىل  (1) "ووصَل وهجر، وجلَب الّتمَر إىل َهَجر"

"هجر موطن التمر،    ، مبعىن أن(2) هجر( من املثل "كُمْسَتبِضِع التَّْمِر إىل َهَجر"
؛ لكونه متراا مهجوراا ال مثر فيه، وغدا موطنه مهجوراا  (3) واملستبضع إليه خمطئ"

أيضاا، ويضرب ملن يسعى لطلب البضاعة من مكان ال خري فيه، لذا فإنه خمطئ  
يف ذلك، وقد استعان الكاتب ببعض ألفاظه وحذف منها كلمة )مستبضع(، 

الفعل   عبارته  إىل  فعل  وأضاف  به  )املفعول  الفىت  إىل  ابلتمر  ورمز  )جلب(، 
فعلته   ليفعل  فيه  ال انس  مهجور  مكان  إىل  الفاعل  استدرجه  وقد  اللواط(، 

 الفاسدة. 
لقد ساعد توظيف األمثال يف تكثيف األفكار، من خالل تشابكها مع  
السياقات اللغوية يف النصوص، ما جعل الفكرة "تعلق يف ذهن املتلقي وذاكرته،  

الثقايف ووجدانه، من خالل إقامة ترابطات داللية"ووعي بني سياق املثل    ( 4)ه 
والسياق اجلديد ومدلوالت كل منهما، سواء من خالل تغيري املدلوالت وإعادة  
إنتاجها أو بتمثيلها دون أية تغيري أو قلب، وقد أسهم ذلك يف أتكيد األفكار  

 
 . 100مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 1)
 .152، ص 2ج امليداين، جممع األمثال،( 2)
 . 152، ص2املصدر نفسه، ج( 3)
منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ،  1ينظر: عيد، رجاء، لغة الشعر_ قراءة يف الشعر العريب احلديث، ط(  4)

 . 36، ص2003
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الكاتب، فضالا عن أهنا ُتذب  واآلراء؛ لكون األمثال مبنزلة براهني ملا يقوله  
املتلقي وتشحذ ذهنه ملا فيها من مجال وقصص، ُتعله يتفاعل مع تراثه املتمثل  
ومناسباهتا   موضوعاهتا  إىل  ليتعرف  إليها؛  يرجع  ورمبا  فيستذكرها  ابألمثال، 

 ومضرب املثل فيها وقصته، من مث يقارهنا ابلسياق اجلديد املتمثل ابلرسائل. 
من االستدعاء يف الرسائل، يتعلق ابستحضار أمساء  ويظهر مستوى آخر  

بعض الشخصيات املعروفة يف الرتاث احلضاري والثقايف، و"يكون استخدامها  
، حلمل بعد من أبعاد التجربة اليت يعرب عنها الكاتب من خالهلا، أو يعرب   تعبريّيًّ

ثرها الفين  ، وتتميز أبهنا قابلة لتعدد الداللة، وينعكس أ(1) عن رؤيته اجلديدة"
، (2) عرب اندماجها داخل بنية النص، ومقدار إسهامها يف تعميق داللتها الكلية 

رخي شخصية ابن قُزمان )ت
ُ
م(_ إمام  1160ه/  555وقد استدعى ابن امل

الزجالني يف األندلس_ يف سياق سخريته من الرجل الزرزور، حيث وصفه أبنه 
عن   وروايٍة   ،... األحلاِن  يف  بتطريٍب  قُزمان""يزيُد  أنه  (3)ابِن  إىل  إضافة   ،

، وقد ساعد هذا االستدعاء  (5) إذا أنشَد أو أثىن، كتفهُِّق أيب املثىن"  (4) "تفهَّقَ 
النص،   على  موحية  وأدبية  اترخيية  أجواء  إضفاء  حتقيقاا    ووظفهيف  الكاتب 

 
، دار الفكر  1ينظر: عشري، علي زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ط(  1)

 . 13، ص1997العريب، القاهرة، 
 . 8ينظر: املرجع نفسه، ص( 2)
 . 85مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 3)
 للسان: فهق". تفهق: توسع يف الكالم. "ا( 4)
. وأبو املثىن: لعله أبو عبيدة معمر بن املثىن،  85مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص (  5)

 األديب واللغوي املعروف. 
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للمفارقة، فشخصية الرجل )الزرزور( متثل الوجه األول لتلك املفارقة، بينما متثل  
ويتجاوز   هلا،  اآلخر  الوجه  املثىن(  أبو  قزمان،  )ابن  املستدعيتان  الشخصيتان 
الكاتب حدود الزمان، فيبعث احلياة يف الشخصيتني البائدتني، ويقيم قواسم  

خصيتني املعروفتني ابلثقافة واألدب والنحو وفنون  مشرتكة بني املخاَطب والش
الشعر، حىت جيعل من ذلك املخاَطب أمنوذجاا للشخصية اإلنسانية الفريدة اليت  
مبقدور كل   ليس  اليت  واملعارف  ابلعلوم  واإلحاطة  اإلملام  على  القدرة  متتلك 
متهكماا   فيها  ويبالغ  الصفة  يقرر  فهو  السخرية،  ابب  من  وهذا كله  البشر، 
ابملوصوف، كأنه ينفي دالالهتا عنه اليت ميكن أن تُفهم من خالل التأويل ومعرفة  

 صفات ذلك املخاَطب الذي ال ميكن أن يكون مثل تلك الشخصيتني.
فإن هدف التوظيف هو السخرية والتهكم، من    ،وأتسيساا على ما سبق

  خالل اجلمع بني صورتني متناقضتني، وميكن تلمس ملمح آخر لالستدعاء، 
يتعلق بلفت النظر إىل الشخصيتني املستحضرتني، وأن هلما دوراا كبرياا يف الثقافة  
واألدب والعلوم، مما جيعل املتلقي ينتبه إليهما، ويعود إىل املاضي ليتعرف إىل  
هذين الرجلني وجهودمها، وهذا يساعد يف حتقيق التواصل مع املاضي وربطه  

تتحقق، فكأن الكاتب الذي يسخر  ابحلاضر، إضافة إىل أن وظيفة اإلخبار  
من املخاَطب خيرب املتلقي عن وجود شخصيات تراثية مهمة، وهلا دور فاعل  
يف الثقافة واحلضارة، ويف الوقت نفسه هنالك شخصيات أخرى ال دور هلا إال  
البطون كالرجل   وملء  الطعام  على  احلصول  وحماولة  والتكسب  التملق، 

 املوصوف واملشبه ابلزرزور. 
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 ًعا: فنون البديع راب
رخي من استعمال الفنون البديعية يف رسائله، شأنه يف ذلك  

ُ
أكثر ابن امل

الفنون   تلك  وتعّد  سبقته،  اليت  العصور  وُكّتاب  من ُكّتاب عصره،  شأن كثري 
وسيلة لتأنيق الكتابة، وتكون حممودة إذا مل تضر ابملعىن وتطغى عليه، وتساعد  

أتك يف  وزّيدة  املعاين  متثيل  خالل  يف  من  املتلقي،  يدركه  فين  أثر  وهلا  يدها، 
تلك   وتعد  اإلدراكية،  قواه  ومجيع  وحواسه  بعقله،  اإلبداعي  العمل  استقباله 
فن   فيها  ولفظية  صوتية  وصوراا  موسيقية،  "إيقاعات  البديعية كذلك  األلوان 

، وإبداع وأصالة، وهي مثرية للمتلقي، ينفعل هلا انفعاالا ذهنيًّا وحسيًّا ونفسيًّا
 .(1) وتكون استجابته االنفعالية وسيلة للفهم واالستيعاب"

رخي، وهو  
ُ
ويعّد السجع أكثر احملسنات البديعية شيوعاا يف رسائل ابن امل

"مسة زخرفية لفظية، ختتص ابللفظة املركبة يف مجلة تتوافق فيها بعض فواصل  
لذمه إال   ، وقد محده الكالعي، إذ ال وجه(2) الكالم املنثور على حرف واحد"

رخي رشيقاا، حقق تنغيماا موسيقيًّا، (3) أن يدل على التكلف 
ُ
، وجاء سجع ابن امل

إذ غلب عليه طابع  النسيب يف مجله،  التوازي  وإيقاعاا صوتيًّا انُتاا عن ذلك 
اجلمل القصرية املتتابعة اليت تنتظم وفق فاصلة واحدة، فيكون عددها مساوّيًّ  

 
ينظر: عيكوس، األخضر، مجاليات البديع املعنوي ووظيفته الفنية، جملة كلية اإلنسانيات والعلوم  (  1)

 . 33ص، 1998،  21االجتماعية، جامعة قطر، العدد
م(، املثل السائر يف أدب الكاتب  1239ه/  637( ينظر: ابن األثري، ضياء الدين بن حممد )ت2)

احلليب،   البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  د.ط،  عبداحلميد،  الدين  حميي  حممد  حتقيق  والشاعر، 
 .193_ 192، ص1، ج1939القاهرة، 

 . 235( ينظر: الكالعي، إحكام صنعة الكالم، ص3)
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صلة جديدة، ومن ذلك قوله: "... عن نفٍس خنرْت  لعدد اجلمل اليت تتبعها بفا
تعذرُُه   وحيناا  ابإلذالل،  عليه  تستقضي  فحيناا  حطامها/  وكثر  عظاُمَها، 
ابألشغال/ وكيف ما تصرفت احلاُل بني منٍع وبذل، ومساحمٍة أو عذل/ فأان  

، إذ جاءت هذه العبارات كأهنا مقسمة  (2)األصفى" (1) وليُّه األحفى، وسجريه
إىل أربع جمموعات، كل جمموعة تتألف من مجلتني منتهيتني بفاصلة واحدة:  
)بذل،   الثالثة:  األشغال(،  )اإلذالل،  الثانية:  حطامها(،  )عظامها،  األوىل: 
الفواصل،   يف  التنويع  مسة  يكسبها  مما  األصفى(،  )األحفى،  الرابعة:  عذل(، 

 الغة يف الصنعة. وعدم اإلطالة ابلسجع، وهذا يبعد النص عن التكلف واملب
تشكل النص عرب مقاطع متساوية نسبيًّا، ومتوازية إيقاعيًّا، عربت عن    لقد  

املعاين املقصودة، املتعلقة بتصوير حال الكاتب، وقد فارقه املرَسل إليه، وصورت  
فاصلتا املقطع األول )عظامها، حطامه( حالته السيئة، إذ غدت عظامه هشة، 

ا املقطع الثاين )اإلذالل، األشغال( نوازع نفسه ونفسه حمطمة، مث صورت فاصلت
ُتاه املخاَطب، فتارة يتذلل له، وأخرى يلتمس له العذر بكثرة األشغال، وأتت  
فاصلتا املقطع الثالث )بذل، عذل( لتأكدا حال تلك النفس املتأرجحة بني  
الرابع   املقطع  وختم  ولومه،  عذله  أو  مآثره،  واستذكار  املخاَطب  مساحمة 

فهو  بفاصل للمخاَطب،  حبه  أتكيده  داللة  حتمالن  األصفى(  )األحفى،  تني 
 صديقه األصفى وحفيه الذي ال يرتك مودته. 

 
 الصديق أو اخلليل والصفي. "اللسان: سجر". السجري: ( 1)
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أبعاداا       النص  أكسبت  فنية،  قيمة  املسجوعة  الفواصل  تلك  ومحلت 
مجالية، مرتبطة إبحياءاهتا، ومبا ينبعث عنها من عاطفة صادقة ومشاعر عميقة،  

تدفعه حنوها، متوسالا التأويل إلدراكها، إضافة إىل  تضفي ظالهلا على املتلقي ف
اجنذابه إليها؛ نتيجة ذلك النغم املتحقق من خالهلا الذي يطرب النفس، وجيعلها  

 ترتمن وتتذوق مجالية السجع واتساق فواصله.
وميضي الكاتب على هذا النمط من السجع، القائم على التنويع يف فواصل  

عن أن يسري على وترية واحدة أو أن يلتزم حبرف  اجلمل والعبارات، والنأي به  
واحد يف الفواصل كلها، ألن ذلك يؤدي إىل التكلف واإلضرار ابملعاين، فضالا  
عن أنه يؤدي إىل راتبة، تثري امللل والسأم، وتصبح ثقيلة على السمع لتكرارها، 
رخي يف وصف الغيث وقد نزل من السماء:  

ُ
ولتأكيد ذلك أنخذ قول ابن امل

إذا إِذَن هللاُ هلا ابالحندار، وأنزَل منها مِبقدار/ سلَِّت الرِّيُح خيوَط الَقْطِر من  "ف
تلك السَّحائب، وأسبلتها إسبال الذَّوائب/ فدرَّت الّسماءُ من خلف مصرور،  

، فقد انتظم النص عرب ثالثة مقاطع مسجوعة، كل  (1) ونثرْت ظلَّها نثَر الذَّرور"
صلتهما واحدة، األول: )االحندار، مقدار(، ومها  مقطع أتلف من مجلتني، فا 

كلمتان تعربان عن نزول املطر املقدر من عند هللا_ عز وجل_ فضالا عن أهنما  
فيهما من مد متمثل ابأللف، يؤدي إىل طول نطقهما،   ملا  املعىن،  يرسخان 
فاصليت   على  ُبين  فقد  الثاين،  املقطع  أما  النفوس،  يف  دالالهتما  ورسوخ 

والوزن  )السحائب احلروف  عدد  يف  متساويتان  ومها كلمتان  الذوائب(،   ،
 

. والذرور: ما ذررت ونثرت، كذر احّلبِّ وامللح  98مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص(  1)
 وغريمها. "اللسان: ذرر". 
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الصريف، مما خيلق توازانا موسيقيًّا، ومتطيطاا انُتاا عن املد يف األلف، إضافة إىل  
دورمها التصويري والرمزي، املتمثل جبعل السحائب )الغيوم( مصنوعة من خيوط  

ما املقطع الثالث، فقد  )املطر(، فبدأت تتدىل كأهنا شعر فتاة مجيل )ذوائب(، أ
انبىن على فاصليت )مصرور، ذرور( ، ومها أيضاا متساويتان وزانا وإيقاعاا، وفيهما  
متثيل   يف  وأسهما  معنامها،  وترسيخ  نطقهما  تطويل  إىل  أدت  اليت  ابلواو  مد 
الصورة اجلميلة املتعلقة بنزول الغيث من السماء اليت غدت كمن يصّر شيئاا ما،  

 م.مث ينثره ابنتظا
رخي؛ ملا له من دور  

ُ
وأييت اجلناس كمحسن بديعي لفظي، توسل به ابن امل

يف زخرفة الكالم وتنميقه، وحتقيق إيقاع داخلي له، فهو "ضرب من التكرار  
، وله دور يف تزيني املعىن، "ومنحه  (1)الصويت، تستحسنه األذن، فتطرب له"

ء للتعبري املراد توصيله،  طاقة موسيقية إضافية، مبا حيمله من بعد نغمي، وإغنا
وله وظيفة نفعية، تتمثل بولوج كلماته إىل أذن السامع بصورة أسرع، مما يؤدي  

 .(2) إىل تعلقه هبا وفهم معناها"
ويعين   فيها،  الشائع  هو  الناقص  اجلناس  أن  يدرك  الرسائل  يف  والناظر 

أو   ترتيبها  أو  عددها  أو  احلروف  نوع  يف  اللفظني  مع  "اختالف  حركاهتا، 
، ومثل هذا النوع من اجلناس خيلص النص من طابع الراتبة،  (3) اختالف املعىن"

 
، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث،  1غرانطة، ط( ينظر: القحطاين، قاسم، ابن فركون األندلسي شاعر  1)

 . 195، ص2009دار الكتب الوطنية، أبو ظيب، 
 .196_  195ينظر: املرجع نفسه، ص( 2)
م(، حسن التوسل يف صناعة  1324ه/  725ينظر: احلليب، شهاب الدين حممود بن سليمان )ت(  3)

 . 187، ص1980د، ، دار احلرية للطباعة، بغدا1الرتسل، حتقيق أكرم عثمان يوسف، ط
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ا فنيًّا وموسيقيًّا، من خالل "التلوين يف أوزان األلفاظ املستعملة يف   وحيقق بعدا
املتلقي   خبواطر  تستأثر  متحركة،  مسارات صوتية  إىل  يتحول  الذي  التجنيس 

رخي يف أغلب مواضعه يف ألفاظ    ، وقد جاء يف (1) وتشده إليها"
ُ
رسائل ابن امل

السجع، وفواصل اجلمل املتتابعة، كقوله يف وصف املخاَطب ومدحه: "كاَن 
يداه" ملكْت  ما  ويُعطي كلَّ  نداه،  يُرجى  يداه(  (2) مَمْن  )نداه،  فالفاصلتان   ،

ميثالن جناساا انقصاا ابختالف احلرف األول، وإضافة إىل حتقيقهما املوسيقى  
وإظهار  ال للمخاَطب  صورة  برسم  تتعلق  بدالالت  يوحيان  فإهنما  سجعية، 

مناقبه، فنداه ترمز إىل كرمه وعطائه، ويداه تدل على كثرة ذلك العطاء، وأهنما  
مبسوطتان لكل سائل، وتعطيان كل ما متلكان، وعليه فإن اجلناس ساعد يف  

هي صفة معنوية،  متثيل املعىن القائم على إظهار صفة الكرم عند املخاَطب، و 
أسهم اجلناس يف رمسها وبسطها أمام املتلقي، فضالا عن قيمته الفنية واملوسيقية،  
الناُتة عن متاثل اللفظتني متاثالا انقصاا، من حيث اختالف نوع احلرف األول،  
وكامالا من حيث الصيغة والوزن، ما أدى إىل حدوث ُتاوب موسيقي يدركه  

 املتلقي وينفعل به.
موضع آخر داعّيا للمتوىف، إذ يعزي ولده: "نضََّر هللاُ روَحُه، ونوََّر    ويقول يف 

ومها كلمتان  (3) ضرحَيُه" نّور(،  )نّضر،  بني  انقصاا  جناساا  جانس  حيث   ،

 
، العدد  3ينظر: اهلييت، محيد خملف، تطبيقات البديع عند أيب متام، جملة اجلامعة املستنصرية، اجمللد  (  1)

 . 29، ص1972، السنة الثالثة، مطبعة دار السالم، بغداد، 3
 . 78مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
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املتوىف، وجيعل   مضعفتان ونطقهما قوي، ومتثالن معىن الدعاء أبن يتقبل هللا 
االنفعال لدى املتلقي، الناتج    روحه نضرة وقربه نوراا، كما أهنما تسهمان يف إًثرة

عن جزالتهما وصوهتما وإيقاعهما ودالالهتما، مما جيعله يتفكر يف ذلك املتوىف  
فراق   بعد  حالته  واصفاا  ويقول  الدعاء.  هذا  هبا  استحق  اليت  العالية  ومنزلته 

،  (1) املتوىف، إذ ورد اخلرب "على القلِب فضّيَق ُمدَده، وعلى العلِم فقّطَع َمَدَده"
حيث جانس بني لفظيت الفاصلة )ُمدده_ بضم امليم_، َمدده_ بفتح امليم_(،  
وهو جناس انقص ابختالف نوع حركة احلرف األول، وكلمة )ُمدده( ترمز إىل  
إىل   فرتمز  )َمدده(،  أما كلمة  الفقيد،  بعد  ضيقاا  أصبح  الذي  القلب  اتساع 

ساعد وقد  املتوىف،  زمن  ا يف  ممتدا الذي كان  العلم  اجلناس يف حتقيق    انقطاع 
السجع وما رافقه من موسيقى إيقاعية يف آخر كل مجلة من اجلملتني املتعاقبتني، 
وهي موسيقى تلفت انتباه املتلقي وتشده حنوها، فينتج عن ذلك إدراكه منزلة  
إليها   وصل  اليت  احلال  إىل  ويتعرف  واملعرفة،  ابلعلم  املتمثلة  وفضائله  املتوىف 

 ق صدره وقلبه.الكاتب من بعده، إذ ضا
ويوظف الكاتب السجع يف سياق وصفه ختاذل املسلمني عن نصرة أهل  

،  (2) قرطبة، وقد أغار العدو عليهم، يقول: "فما أمدوهم حباٍم، وال أعانوهم براٍم"
احلرف   نوع  ابختالف  انقصاا  جناساا  متجانستني  بكلمتني  اجلملتني  ختم  إذ 

متوازيتان صوتيًّ  ومها  راٍم(،  )حاٍم،  لفعل  األول  فاعل  اسم  فكالمها  وصرفيًّا،  ا 
ثالثي، وتدالن على تقاعس املسلمني عن نصرة إخواهنم يف قرطبة، إذ مل ميدوهم  

 
 . 82املصدر نفسه، ص( 1)
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مبن حيميهم ويذود عنهم، ومل يعاونوهم برماة وأسلحة تساعدهم يف حماربة العدو،  
وقد حققت لفظتا اجلناس حركة إيقاعية، ساعدت يف شحن عاطفة املتلقي،  

أ  يف  يف  ووضعه  إخواهنم  وحال  قرطبة،  أهل  حال  يصور  الذي  املشهد  جواء 
 البلدان اجملاورة وقد خذلوهم. 

رخي، فيتمثل ابلطباق،  
ُ
أما احملسن البديعي اآلخر الذي استخدمه ابن امل

وهو حمسن معنوي، يقوم على اإلتيان ابملعىن وضده، ويسهم يف إحداث إيقاع  
طة ابنفعاالت الكاتب ومشاعره، وينتج  نفسي يتولد من املعاين املتضادة، املرتب

بني   والصوتية  املوسيقية  النغمة  تغيري  عن  انتج  النفس،  له  تطرب  إيقاع  عنه 
اللفظتني املتضادتني، إذ خيتلف كل منهما يف جرس احلروف وخمارج أصواهتا، 
رخي  

ُ
، وقد استعمل ابن امل إضافة إىل اختالف الداللة، وحتقيق املفارقة أحياانا

باشر يف كثري من سياقاته يف الرسائل، وسعى من خالله إىل التعبري  الطباق امل
عن مواقفه وآرائه ورسم صوره، ومن ذلك وصفه رّد مشرف تلمسان عليه برقعة:  

، فقد طابق بني )العليل، الشفاء(، (1) "جّستها يد العليِل، فلم تستوِف الشفاء"
وهو طباق مباشر يرسم من خالله صورة حلالته السقيمة، نتيجة فراق املخاَطب  
له، وصورة رّده الذي ال يشفي، إذ جسته يد الكاتب ونظرت فيه، لكنه مل 
وقد   معه،  الوصل  إبعادة  وأمله  للمخاَطب  بشوقه  املتمثل  وأمله،  مرضه  يداِو 

لضدية ردة الفعل لدى الكاتب ُتاه الرقعة املرسلة من  عكست تلك العالقة ا
الفراق والصدود، وهو   بتعبه ومرضه بسبب  املخاَطب، وهي ردة فعل توحي 
العليل الباحث عن الدواء الذي يشفيه، وال يكون ذلك إال إبعادة الود بينه  

 
 . 77، صاملصدر نفسه( ينظر: 1)
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ن  وبني املرَسل إليه، إضافة إال أهنا توحي ابلعتاب، عتاب احملب الذي ينتظر مم
 حيبه أن يستجيب له فيزول ذلك العتاب.  

إن هذه املطابقة متثل العالقة بني املرِسل واملرَسل إليه، وهي عالقة مضطربة،  
يسعى املرِسل إىل إقامتها من جديد؛ لذا فإنه جسَّ الرقعة اآلتية من املرَسل  
إليه، وهو عليل سقيم يتمىن أن جيد فيها الشفاء، لكنه ما لبث أن نفى ذلك،  
فقد نظر فيها ومل جيد غايته، وقد جاءت املطابقة سريعة يف سياق واحد قصري،  
تّتابع ألفاظه يف تسلسل وتواٍل، ال يفصل فيه بني املتضادين سوى اجلملة الفعلية  
الطرف   للطباق( عن  الثاين  )الطرف  الشفاء  تنفي  اليت  تستوِف(  )فلم  املنفية 

 بطت بعالقة وثيقة ابملعىن املقصود.األول )العليل(، وهذه السرعة الطباقية ارت
ويطابق يف سياق تصويره خرب وفاة الذي يعزي به وتناقله بني لفظيت )أصم،  

فأصّم وأمسَع" الّداعي  فأوجَع، وهتَف  الناعي  ، وهذه  (1) أمسع(، حيث "طرق 
العالقة الطباقية بني الفعلني توحي بدالالت عدة، أمهها: وصول خرب الوفاة  

إذ مسعه َمْن كان يسمع وَمن كان أصم، أو رمبا قصد أنه )أي    إىل مجيع الناس،
الكاتب( مسع اخلرب فنزل عليه كالصاعقة، حىت أنه أصم أذنيه عن مساعه، وقد 
أسهم الطباق يف تصوير عظمة املتوىف، وأن خرب وفاته ميثل صدمة كبرية، وعليه  

من    فإنه وسيلة ساعدت يف وصف مشهد وصول خرب الوفاة، وما نتج عنه
"نسقاا  ضدية  عالقة  من  عنه  نتج  وما  الطباق  فغدا  فعل،  ورّدات  انفعاالت 
أصبحت حتوالت السياق مبوجبه قائمة على استدعاء النقيض لضده واعتماله  
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، مبعىن أن الضد ال يكتمل إال بضده، وال ميكن له تصوير املشهد ومتثيل  (1)معه"
 الفكرة إال إذا تعالق بذلك الضد.

صورة الرجل )الزرزور( على مفارقة تقوم على الطباق، وذلك  ويبين الكاتب  
لتقريبها إىل األذهان، وتصوير أفعاهلا وصفاهتا املتناقضة، إذ "تسمُع ما لديه من  

، وكلمتا )جد، هزل( بينهما طباق إجياب مباشر، سعى الكاتب  (2) جدٍّ وهزل"
لربط بواسطة  من خالل اجلمع بينهما عرب ومضة سريعة، تقوم على التتابع وا

حرف العطف )الواو( إىل "إعادة إنتاجهما عرب خياله على أساس إجياد رابطة  
االنسجام" نظام  وفق  بينهما،  ترتكز على رسم صورة  (3)تؤلف  رابطة  ، وهي 

هذا   من  الرغم  وعلى  واهلزل،  اجلد  بني صفات  الذي جيمع  )الزرزور(  الرجل 
أنه يستشف من خالهلا مدح غ إال  إذ صفة اجلد  التناقض فيها،  ري مباشر، 

واهلزل ال ُتتمع إال يف اإلنسان القادر على الكالم وفصيحه، واألفعال املتنوعة  
 اليت تعكس حنكته، وقدرته على التكيف مع املواقف املختلفة.

رخي مسة التقابل اليت يوفرها الطباق، من أجل التعبري عن    استغل لقد  
ُ
ابن امل

 عن أن الضدية يف الطباق خلقت شاعرية  رؤاه ورسم مشاهده التصويرية، فضالا 
وجواا من احلركة والنشاط؛ لكوهنا تستثري املتلقي وتُعمل فكره لفك مغاليقها،  
األبعاد   تعكس  أهنا  إىل  إضافة  الكلية،  النص  بداللة  وإدراك إشاراهتا وربطها 

 
ينظر: اليوسفي، حممد لطفي، الشعر وحترير الكائن_ قراءة يف اللغة املتخيل، جملة نزوى، العدد  (  1)

 . 45، ص1998لصحافة والنشر واإلعالن، سلطنة ُعمان، ، أكتوبر، مؤسسة ُعمان ل16
 . 87مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، ص( 2)
، األهلية  1ينظر: الرابعي، عبدالقادر، يف تشكيل اخلطاب النقدي_ مقارابت منهجية معاصرة، ط(  3)

 .50، ص 1998للنشر والتوزيع، عمان، 
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  النفسية والوجدانية واالنفعالية لدى الكاتب اليت ينفعل هبا املتلقي، ويسعى إىل 
 معرفة طاقاهتا اإلحيائية وإشاراهتا الداللية. 

البديع أساليب تعبريية ومجالية، سعى       ومهما يكن، فقد مثلت فنون 
الكاتب من خالهلا إىل صياغة أفكاره ومعانيه، بواسطة ألفاظ وعبارات مزخرفة  
إابنة مراميها وفهم مقصديتها، وكانت وسيلة   ، وساعدت يف  أكسبتها مجاالا

تلقي وشحذ ذهنه وحتريكه إلدراك دالالهتا، وإًثرة انفعاله والتأثري يف  جلذب امل
وجدانه، وهي إًثرة انُتة عن مشاعر الكاتب وأحاسيسه املنعكسة من خالل  

 عالقات األلفاظ واجلمل، الناُتة عن البديع وفنونه.
 

*** 
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 خامتة 
رخي األندلسي،  

ُ
  ودراسة سعت الدراسة إىل إلقاء الضوء على رسائل ابن امل

موضوعاهتا، وإبراز اآلليات الفنية اليت ساعدت يف متثيلها، ومنحتها مجاليات  
 أكسبتها مسة الشاعرية، وخلصت إىل النتائج اآلتية:

رخي يف كتابة الرسائل األدبية والثقافية، مما يسمح جبأوًًل 
ُ
عله ضمن  : برع ابن امل

 أولئك الُكّتاب األندلسيني املربزين فيها. 
تنوعت  اثنًيا  واإلخوانية    موضوعات:  الديوانية  بني  رخي، 

ُ
امل ابن  رسائل 

والزرزورّّيت، واندرج حتتها موضوعات متنوعة    ووصف الطبيعة واالجتماعية  
والعتاب،   والتهنئة،  االجتماعيةكالتعزية،  الظواهر  والسخرية  وبعض   ،

 وغريها. 
للرسائل ابإلحكام واجلمال، ساعده يف ذلك توسل  لثًا اث الفين  البناء  اتسم   :

البنية االستهاللية املتسقة مع املوضوع،    أبرزهاالكاتب آبليات فنية كثرية،  
 الصور الفنية، االقتباس والتضمني، فنون البديع.

كمالا  : تعالق البناء املوضوعي للرسائل مع بنائها الفين، وكان كل منهما مرابًعا 
لآلخر، يسهم يف إحكامه ومتثيله، ما أكسبها مسة الشاعرية وأدخلها ضمن  

 جنس األدب. 
بناخامًسا  يف  رخي 

ُ
امل ابن  خيرج  مل  والفنية    ء :  املوضوعية  التقاليد  على  رسائله 

املعروفة عند ُكّتاب الرسائل، سواء يف املشرق أو يف األندلس، من حيث  
 األغراض والبناء الفين. 
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 واملراجع املصادر 
م(، احللة  1260ه/  658ابن األابر، أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر القضاعي )ت .1

 . 1985، دار املعارف، القاهرة، 2السرياء، حتقيق حسني مؤنس، ط
)ت .2 حممد  بن  الدين  ضياء  األثري،  أدب  1239ه/  637ابن  يف  السائر  املثل  م(، 

عبداحلميد، د.ط، مكتبة ومطبعة مصطفى  الكاتب والشاعر، حتقيق حممد حميي الدين  
 . 1939البايب احلليب، القاهرة، 

م(، الذخرية يف حماسن أهل 1147ه/  542ابن بسام، أبو احلسن علي الشنرتيين )ت .3
 .1997اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس، د.ط، دار الثقافة، بريوت، 

بوعات اجملمع  البصري، كامل حسن، بناء الصورة الفنية يف البيان العريب، د.ط، مط .4
 .1987العلمي، القاهرة، بغداد، 

الثاين اهلجري_ دراسة يف   .5 القرن  العريب حىت آخر  الشعر  الصورة يف  البطل، علي، 
 . 1981، دار األندلس، حائل، 2أصوهلا وتطورها، ط

، دار السبيل، اجلزائر، 1بورايو، عباحلميد، الكشف عن املعىن يف النص السردي، ط .6
2009 . 

، منشورات عويدات، 4لبنيوية، ترمجة عارف منيمنة وبشري أوبري، طبياجيه، جان، ا .7
 . 1985بريوت، 

بن حبر )ت .8 عمرو  عثمان  أبو  حتقيق  868ه/  255اجلاحظ،  والتبيني،  البيان  م(، 
 . 1998، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 7عبدالسالم هارون، ط

لسالم  م(، احليوان، حتقيق عبدا868ه/  255اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر )ت .9
 . 1943، مكتبة مصطفى البايب احلليب، القاهرة،  1هارون، ط

، منشورات مكتبة  1حركات، إبراهيم، النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني، ط .10
 . 1962الوحدة العربية، الدار البيضاء، 
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م(، حسن التوسل 1324ه/  725احلليب، شهاب الدين حممود بن سليمان )ت .11
، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1أكرم عثمان يوسف، طيف صناعة الرتسل، حتقيق  

1980 . 
)ت .12 عبداملنعم  بن  حممد  عبدهللا  أبو  جزيرة 1494ه/  900احلمريي،  صفة  م(، 

األندلس_ منتخبة من كتاب الروض املعطار يف خرب األقطار، عين بنشره وتصحيحه  
 . 1988، دار اجليل، بريوت، 2، طوڤنصالر پ  يڤِ اَل والتعليق عليه إ. 

، مؤسسة البابطني،  1خضر، فوزي، عناصر اإلبداع الفين يف شعر ابن زيدون، ط .13
 . 2004الكويت، 

، اتريخ ابن خلدون، ضبط متنه  م(1406ه/  809)ت  ابن خلدون، عبدالرمحن .14
 ". 243_  241، ص6ووضع حواشيه خليل شحادة، د.ط، دار الفكر، بريوت، ج

ب الداليل والتداويل، ترمجة  دايك، فان، النص والسياق_ استقصاء البحث يف اخلطا .15
 . 2000عبدالقادر قنيين، د.ط، إفريقيا الشرق، املغرب، 

م(، الديوان، حتقيق 646ه تقريباا/  26أبو ذؤيب اهلذيل، خويلد بن خالد )ت   .16
 . 2003، دار صادر، بريوت، 1أنطونيوس بطرس، ط

عران القدمي،  الرابعي، عبدالقادر، الصورة يف النقد األورويب_ حماولة لتطبيقها على ش .17
، السنة السابعة عشرة، شباط، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،  204جملة املعرفة، العدد  

 . 1979دمشق، 
،  1الرابعي، عبدالقادر، يف تشكيل اخلطاب النقدي_ مقارابت منهجية معاصرة، ط .18

 . 1998األهلية للنشر والتوزيع، عمان،  
،  1الطوائف يف األندلس، طأبو رقيق، حممد حسني، أدب احلرب يف عهد دول   .19

 . 2020دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، 
م(، املغرب يف حلى 1286ه/  685ابن سعيد، أبو احلسن علي بن موسى )ت .20

 . 1964، دار املعارف، القاهرة، 4املغرب، حتقيق شوقي ضيف، ط
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 . 1966، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 6الشايب، أمحد، األسلوب، ط .21
اإلد .22 )تالشريف  إدريس  بن  حممد  عبدهللا  أبو  نزهة  1163ه/  559ريسي،  م(، 

 . 2002املشتاق يف اخرتاق اآلفاق، د.ط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  
م(، بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل  1202ه/  599الضيب، أمحد بن حيىي )ت .23

ر الكتاب  ، دار الكتاب املصري، القاهرة، دا1األندلس، حتقيق إبراهيم األبياري، ط
 . 1989اللبناين، بريوت، 

، دار  2طودوروف، تزفيطان، الشعرية، ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، ط .24
 . 1990توبقال، الدار البيضاء، 

عثمان .25 خالفة  يف  )تويف  السلمي  عامر  أيب  ابن  مرداس،  بن  هللا    _العباس  رضي 
العامة ل_عنه املؤسسة  الديوان، حتقيق حيىي اجلبوري، د.ط،  والطباعة،  (،  لصحافة 

 . 1968وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، 
الدين بن علي )ت .26 املراكشي، حميي  املعجب يف  1249ه/  647عبدالواحد  م(، 

تلخيص أخبار املغرب، حتقيق حممد سعيد العرّين، د.ط، اجمللس األعلى للشؤون  
 . 1963اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 

سلما .27 طالعبيدي،  اجلديدة،  القصيدة  يف  الفين  البناء  علوان،  الكتب  1ن  عامل   ،
 . 2011احلديث، إربد، 

،  1عشري، علي زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعاصر، ط .28
 . 1997دار الفكر العريب، القاهرة،  

، املركز  3عصفور، جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، ط .29
 . 1992الثقايف العريب، بريوت، 

م(، الديوان،  863ه/  249علي بن اجلهم، أبو احلسن علي بن اجلهم القرشي )ت .30
 . 1980، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 2حتقيق خليل مردم بك، ط

 2008، عامل الكتب، القاهرة،  1عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، ط .31
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عبدهللا، دولة اإلسالم يف األندلس_ العصر الثالث )عصر املرابطني عنان، حممد   .32
ط األول،  القسم  واألندلس(،  املغرب  يف  القاهرة،  2واملوحدين  اخلاجني،  مكتبة   ،

1990 . 
م(، الديوان،  608ق.ه/    14عنرتة بن شداد، عنرتة بن شداد بن قراد العبسي )ت .33

 . 1970لقاهرة،  حتقيق حممد سعيد مولوي، د.ط، املكتب اإلسالمي، ا
عودة، خليل، الصورة الفنية يف شعر ذي الرمة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،   .34

1987 . 
، منشأة املعارف،  1عيد، رجاء، لغة الشعر_ قراءة يف الشعر العريب احلديث، ط .35

 . 2003اإلسكندرية، 
، دار  1عيسى، فوزي، سعد، الزرزورّّيت_ نشأهتا وتطورها يف النثر األندلسي، ط .36

 . 1990ملعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ا
عيكوس، األخضر، مجاليات البديع املعنوي ووظيفته الفنية، جملة كلية اإلنسانيات   .37

 . 1998، 21والعلوم االجتماعية، جامعة قطر، العدد
، هيئة أبو ظيب للثقافة  1القحطاين، قاسم، ابن فركون األندلسي شاعر غرانطة، ط .38

 . 2009أبو ظيب،  والرتاث، دار الكتب الوطنية،
اخلامس اهلجري، طا .39 القرن  األندلس يف  الرسائل يف  فايز، أدب  دار  1لقيسي،   ،

 . 1989البشري، عمان، 
السادس   .40 القرن  أعالم  )من  اإلشبيلي  عبدالغفور  بن  حممد  القاسم  أبو  الكالعي، 

الثقافة،   دار  د.ط،  الداية،  رضوان  حممد  حتقيق  الكالم،  صنعة  إحكام  اهلجري(، 
 . 1966بريوت، 

العمري، طك .41 وحممد  الويل  حممد  ترمجة  الشعرية،  اللغة  بنية  جان،  دار  1وهن،   ،
 . 1986توبقال، الدار البيضاء، 



 

 
412 

 املُرخي األندلسي البناء املوضوعي والفين يف رسائل ابن  
 د. عمر فارس الكفاوين 

مؤلف جمهول، رسائل ومقامات أندلسية، حتقيق فوزي سعد عيسى، د.ط، منشأة  .42
 . املعارف، اإلسكندرية، د.ت

يوان بشرح العكربي،  م(، الد965ه/354املتنيب، أبو الطيب أمحد بن احلسني )ت .43
املعرفة،   دار  د.ط،  شليب،  وعبداحلفيظ  األبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى  حتقيق 

 .بريوت، د.ت
م(، نفح الطيب من غصن  1631ه/  1041املقري، أمحد بن حممد التلمساين )ت .44

 . 1968األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس، د.ط، دار صادر، بريوت، 
م(، لسان العرب، د.ط، 1311ه/  711رم )تابن منظور، مجال الدين بن مك .45

 دار صادر، بريوت، د.ت.
، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، الرّيض،  2املوسوعة العربية العاملية، ط .46

1999 . 
م(، جممع األمثال، حتقيق  1124ه/  518امليداين، أمحد بن حممد النيسابوري )ت .47

 . 1955السنة احملمدية، القاهرة، حممد حميي الدين عبداحلميد، د.ط، مطبعة 
م(، حلية  1361ه/  763ابن هذيل األندلسي، علي بن عبدالرمحن )ت بعد سنة   .48

الفرسان وشعار الشجعان، حتقيق حممد عبدالغين حسن، د.ط، دار املعارف، القاهرة،  
1949 . 

د اهلييت، محيد خملف، تطبيقات البديع عند أيب متام، جملة اجلامعة املستنصرية، اجملل .49
 . 1972، السنة الثالثة، مطبعة دار السالم، بغداد، 3، العدد 3

اليوسفي، حممد لطفي، الشعر وحترير الكائن_ قراءة يف اللغة املتخيل، جملة نزوى،   .50
ُعمان،  16العدد   سلطنة  واإلعالن،  والنشر  للصحافة  ُعمان  مؤسسة  أكتوبر،   ،
1998 . 

 *** 
  



 

 
413 

العربية جملة العلوم    
)اجلزء األول(   هـ4144  ربيع اآلخروالستون    السابعالعدد    

AlmSAdr wAlmrAjς 

1. Abn AlÂbAr  ،Âbw ςbdAllh mHmd bn Âby bkr AlqDAςy 

(t658h/ 1260m)  ،AlHlħ AlsyrA'  ،tHqyq Hsyn mŵns  ،T2  ،dAr 

AlmςArf ،AlqAhrħ  ،1985 . 

2. Abn AlÂθyr  ،DyA' Aldyn bn mHmd (t637h/ 1239m)  ،Almθl 

AlsAŶr fy Âdb AlkAtb wAlŝAςr  ،tHqyq mHmd mHyy 

Aldyn ςbdAlHmyd  ،d.T  ،mktbħ wmTbςħ mSTfŶ AlbAby 

AlHlby ،AlqAhrħ  ،1939 . 

3. Abn bsAm  ،Âbw AlHsn ςly Alŝntryny (t542h/ 1147m) ،

Alðxyrħ fy mHAsn Âhl Aljzyrħ  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،d.T ،

dAr AlθqAfħ ،byrwt  ،1997 . 

4. AlbSyr  ،kAml Hsn  ،bnA' AlSwrħ Alfnyħ fy AlbyAn Alςrby  ،

d.T ،mTbwςAt Almjmς Alςlmy ،AlqAhrħ ،bγdAd  ،8719 . 

5. AlbTl  ،ςly  ،AlSwrħ fy Alŝςr Alςrby HtŶ Āxr Alqrn AlθAny 

Alhjry_ drAsħ fy ÂSwlhA wtTwrhA  ،T2  ،dAr AlÂndls ،

HAŶl  ،1981 . 

6. bwrAyw  ،ςbAlHmyd  ،Alkŝf ςn AlmςnŶ fy AlnS Alsrdy  ،T1  ،
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 بالغة التناسب في سورة الزلزلة 

 

 العمارد. فهد بن محمد بن فهد  

 اللغة العربية كلية – البالغة والنقد قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ 1443/  6/  2تاريخ قبول البحث:   هـ   1443/ 4/ 9تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

جاء البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، ذكرت يف املقدمة أمهية املوضوع،  
وأسباب اختياره، وبينت فيها أهداف الدراسة، وخطة البحث ومنهجه، وأما التمهيد فقد اشتمل  

 على ما أييت:  
: التناسب: تعريفه وأمهيته، اثنياا: ترتيب آايت القرآن وسوره.   أوًلا

ألول فكان بعنوان: تناسب سورة الزلزلة مع السورة اليت قبلها، والسورة اليت  أما املبحث ا
بعدها، فذكرت املناسبة بينها وبني السورة اليت تقدمتها وهي سورة البينة، واملناسبة بينها وبني  

 السورة اليت جاءت بعدها، وهي سورة العادايت،  
 ورة: عالقة آخر السورة مبطلعها.  وأما املبحث الثاين فكان بعنوان: التناسب داخل الس 

وهو نوع آخر من أنواع التناسب، وهو تناسب داخلي، بني أجزاء السورة نفسها، فكان  
يل وقفة فيه مع أمهية مطلع السورة وبالغتها، ومع خامتتها، وبينت فيه اًلرتباط الوثيق بني هذين  

 املوضوعني، وكيف جاءت خامتة السورة وثيقة الصلة مبقدمتها. 
املوضوعية   وخصائصها  مكيتها،  مع  السورة  تناسب  بعنوان:  فكان  الثالث  املبحث  وأما 

 واألسلوبية. 
هذا   مبيناا  مكية،  وهي  الزلزلة  سورة  هبا  متيزت  اليت  اخلصائص  املبحث  هذه  يف  تناولت 

 التناسب وأسراره وغاايته اليت جاءت السورة لتحقيقها وأتكيدها. 
لنتائج اليت توصلت إليها، مث ذيلت البحث بثبت املراجع  مث خامتة البحث ذكرت فيها أهم ا 

 والفهارس، وفهرس املوضوعات. 
 

 .   بالغة ـ  تناسب ـ  سورة الزلزلة الكلمات املفتاحية: 



 

 

Coherence rhetorical in Surah Az-zalzalah 
 

Dr. fahd ben mohammed ben fahd  alammar 
Department of Rhetoric, Criticism and Islamic Literature Curriculum 
Faculty Arabic Language  

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic university 
 

 

Abstract:  

The research consisted of an introduction, a preamble, and three sections. The 

introduction dealt with the importance of the topic and the reasons for selecting 

the causes. In the introduction, I clarified the objectives of the study, the research 

plan, and its methodology. In the introduction, I clarified the objectives of the 

study, the research plan, and its methodology . 

As for the first section, it was entitled: Proportionality between Surat Al-

Zalzalah and the successive, superseding Surahs. In this topic, I mentioned that 

Surat Al-Zalzalah is between Surat Al-Bayinah and Surat Al-Adiyat, so I 

mentioned the Proportionality between it and the precedent Surah “Al-Bayinah”; 

and between it and the following Surah “Al-Adiyat”.  In this section, I have quoted 

from the words of the scholars.  In addition, part of it was based on contemplation 

and deduction, building on the meaning of the verse and the interpretation of these 

verses by scholars . 

The second topic was entitled: Proportionality within the Surah: The 

Relationship between the End of the Surah and its Beginning. 

It is another type of proportionality; an internal proportionality among the 

parts of the surah itself, so I had a pause with the importance of the beginning of 

the surah; its eloquence, and its end. I clarified the close connection between these 

topics. And how the end of the surah is closely related to its Beginning. I also 

clarified the proportionality: in the content of the verses; and their rhetoric The 

third topic was entitled: The Proportionality between the surah m being Meccan, 

its structure, and its objective and stylistic characteristics . 

In this topic, I referred to the fact that Surat Al-Zalzalah is a Meccan surah; 

and I mentioned that the Meccan surahs have their objective and stylistic 

characteristics that differ from the Medinite verses.  Accordingly, this topic dealt 

with the characteristics that distinguished Surat Al-Zalzalah, clarifying this 

Proportionality, its secrets, and the objectives that the surah came to achieve and 

emphasize. 

In the conclusion of the research, I mentioned the most important results that 

I reached, then the search index, in which I mentioned the references.   

  

key words: Rhetoric-proportionality-Surah AlZalzalah. 
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 مقدمة البحث
احلمد هلل رب العاملني، الذي أنزل القرآن فكان آية يف اإلعجاز، وغاية يف  
الفصاحة والبيان، أنزله على هذه األمة فكان رمحة هلم، وهداية وإعجازاا، رغب  

وعلم   أجر عظيم،  ذلك  فكان يف  وتدبره،  أتمله  على  ،  غزيربقراءته، وحث 
 ليماا كثرياا، أما بعد: والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تس

فالتناسب يف القرآن الكرمي وجه من وجوه إعجازه، وصورة من صور ترابطه  
وذاك   التناسب،  هبذا  فكان  عليها،  جاء  اليت  وأنواعه  صوره  وله  وإحكامه، 
التماسك حلمة واحدة ًل ترى فيه خلالا وًل ضعفاا، وكأنه نزل مجلة واحدة،  

ف، وذلك من عظيم إعجازه، كيف وقد نزل  وكأنه نزل مرتباا كما هو يف املصح
منجماا على مدار ثالث وعشرين سنة، على حسب الوقائع واحلوادث، فمنه  

تعدد موضوعاته، وتنوع غاايته  املدين، فضالا عن  فسبحان من    ،املكي ومنه 
أحكم نسجه! فكان على هذا النسق العجيب، والتناسب البديع، ومن هنا  

)بالغة التناسب يف سورة الزلزلة(؛ لبيان بالغة القرآن  جاء اختياري هلذا العنوان:  
 وإعجازه يف هذا اجملال، ولبيان صور التناسب يف هذه السورة العظيمة. 

يكون   اإلطالق، ولن  التناسب عامًّا على سبيل  يكون حديثي عن  ولن 
حديثاا نظرايًّ فقط، بل ستكون دراسيت عن التناسب يف سورة الزلزلة خاصة،  

الزلزلة،  وستكون درا وأنواعه يف سورة  التناسب  بالغة  فيها  أبني  تطبيقية؛  سة 
البحث،   هذا  مييز  ما  وهذا  الفسيح،  وجماله  املبحث،  هذا  ميدان  وستكون 
الدرس   يف  مبكان  األمهية  من  التطبيقية  والدراسات  العلمية،  إضافته  ومكمن 

توظيف    فهي تفيد من التنظري، وتنطلق منه، وًل تقف عنده، كما أنه  ؛البالغي
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جلهود العلماء، وإبراز هلا، ومن املهم التقاء التنظري ابلتطبيق يف إبراز التناسب  
 يف القرآن الكرمي، وبيان بالغته. 

 أمهية املوضوع وسبب االختيار:
مثة أسباب علمية دعتين إىل اختيار هذا العنوان، والكتابة فيه، ومن أمهها  

  ما أييت:
: ألمهية علم التناسب، فهو علم له قواعده وأصوله، وله علماؤه الذين    أوالا

أفنوا أعمارهم يف خدمته، وإبرازه، وإعالء قدره، وله امتداده الزمين يف اتريخ  
األمة اإلسالمية، وتوافر على الكتابة فيه علماء يف ختصصات شىت: فلعلماء  

م منه، وأيضاا للمختصني  القرآن إسهاماهتم، وكذلك لعلماء إعجاز القرآن نصيبه
القرآنية   الدراسات  يتجلى ذلك يف  قدره،  أمهيته، وجليل  يبني  ما  البالغة  يف 
والبالغية، فلدينا يف التفسري مثال تفسري البقاعي: نظم الدرر يف تناسب اآلي  
أفرد   فقد  الزركشي  القرآن:  علماء  ومن  ذلك،  على  شاهد  وعنوانه  والسور، 

ة يف كتابه: )الربهان يف علوم القرآن(، وكذلك  ملوضوع التناسب مساحة واسع
السيوطي يف كتابه:)تناسق الدرر يف تناسب السور( ، ومن الدراسات البالغية  
بعنوان:   العجالن،  عبدالعزيز  بن  سامي  للباحث  املاجستري  رسالة  احلديثة: 

 الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية، وغريها . 
و   اثنياا: التناسب  هذه  يعد  فتأيت  الكرمي،  القرآن  إعجاز  وجوه  من  جهاا 

الدراسة استجابة ألمر هللا لتدبر القرآن الكرمي، واإلقبال عليه؛ ملعرفة إعجازه،  
والوقوف عند حكمه وأسراره، وهي حكم وأسرار ًل حصر هلا، وليس هلا غاية  

 تنتهي عندها. 
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تتجلى أمهية هذا البحث يف كونه دراسة تطبيقية لعلم التناسب من    اثلثاا:
خالل سورة الزلزلة، فيعد هذا البحث توظيفاا حقيقيًّا جلهود العلماء السابقني 
يف هذا اجملال، ومن األمهية مبكان تضافر التطبيق مع التنظري يف إبراز أمهية علم  

 التناسب، وبيان مكانته.
الزلزلة  رابعاا: وأساليبها    –   لسورة  ومقصودها  موضوعاهتا،  تعدد  بسبب 

مكانتها وفضلها، كيف وقد اختُلف فيها هي هل مكية أو مدنية؟    -البالغية 
فبسبب ذلك كله جاءت هذه الدراسة لتبني ما متيزت به من تناسب، وبيان 
التناسب، وبيان أغراضه، وإبراز أسراره البالغية،   أنواع  ما اشتملت عليه من 

 انية.ونكته البي
 أهداف الدراسة:  

 تتجلى األهداف اليت أسعى إىل حتقيقها فيما أييت:
: تعريف التناسب، وبيان كونه وجهاا من وجوه إعجاز القرآن الكرمي.   أوًلا

قبلها   اليت  السورة  مع  بذكر عالقتها  الزلزلة  موقع سورة  بالغة  بيان  اثنياا: 
 )البينة( والسورة اليت بعدها )العادايت(.   

 .  التناسب داخل السورة: ببيان عالقة آخر السورة مبطلعهااثلثاا: إبراز 
   تناسب السورة مع مكيتها وخصائصها املوضوعية واألسلوبية. رابعاا: إظهار  
 منهج الدراسة:  

والتحليل اًلستقراء  على  القائم  الوصفي،  املنهج  على  الدراسة    ؛ ستقوم 
الزلزلة التناسب يف سورة  ، من خالل النظر يف كالم العلماء  اًلستقراء ألنواع 
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على تعدد ختصصاهتم، وحتليل تلك األنواع، وبيان بالغتها ومناسبتها ملقامها،  
 ومدى حتقيقها ألهدافها. 

 خطة البحث:   
جاء البحث يف مقدمة ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، ذكرت يف املقدمة:  

الدراسة، ومنه املوضوع، وسبب اًلختيار، وأهداف  الدراسة، وخطة  أمهية  ج 
 البحث.

 ويف التمهيد ذكرت ما أييت:  
: التناسب: تعريفه وأمهيته.  أوًلا

 اثنياا: ترتيب آايت القرآن وسوره.
 وجاء البحث يف ثالثة مباحث:  

 .تناسب سورة الزلزلة مع السورة اليت قبلها، والسورة اليت بعدها  املبحث األول: 
 .  السورة: عالقة آخر السورة مبطلعها املبحث الثاين: التناسب داخل 

 . املبحث الثالث: تناسب السورة مع مكيتها وخصائصها املوضوعية واألسلوبية
التوصيات   وبعض  إليها،  توصلت  اليت  البحث  نتائج  فيها  ذكرت  اخلامتة،  مث 

 العلمية.
- وبعد: فهذه هي أهداف البحث وغاايته اليت أسعى إىل حتقيقها وبياهنا  

فهو صاحب الفضل    ؛فإْن حتقق ذلك فهو توفيق من هللا وفضل  -هللاإبذن  
واجلود، وهللا أسأل أن أيخذ بيدي، ويفتح علي، ويهديين للحق والصواب،  
آله   وعلى  حممد  نبينا  على  وسلم  هللا  وصلى  املسؤول،  ونعم  املوىل  نعم  فهو 

 وصحبه أمجعني.
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 التمهيد، ويشمل: 
: التناسب: تعريفه   وأمهيتهأوالا

ليكون القارئ على    ؛ من األمهية مبكان بيان املراد ابلتناسب يف هذه الدراسة
للتعريف   البدء مبباحثه، ولذا أفردت  أمره، وليتضح له املراد منه قبل  بينة من 
ويف   اللغة  يف  به،  والتعريف  التناسب  من  املراد  بيان  يف  التمهيد  يف  مساحة 

 اصطالح العلماء.
 اسب:  التعريف اللغوي للتن

أصلها   يف  )نسب(  مادة  فارس-تدل  ابن  يذكر  اًلتصال،    - كما  على 
بني   يكون  ملا  النسب؛  ومنه:  اًلتصال،  ذلك  أايًّ كان  بشيء،  اتصال شيء 

، كما أن فيها دًللة على اًلشرتاك واملناسبة، ومن  (1) طرفني من مناسبة واتصال 
 .(2) فهو نسيبه، وقريبه ؛ذلك قوهلم: فالن يناسب فالنا 

 التعريف االصطالحي للتناسب:   
جاء   فقد  اًلصطالح،  يف  ابلتناسب  املراد  يتبني  اللغوي  املعىن  هذا  ومن 
الكالم بعضه   أجزاء  ارتباط وثيق بني  التناسب  ففي  منه، وداًلًّ عليه،  منبثقاا 

ما، وقد  ملناسبة بينهما، واشرتاك يف أمر    ؛ببعض، وعلوق بني أول الكالم وآخره
ا هذا املعىن، ومشرياا إليه، يقول البقاعي   جاء تعريف العلماء املهتمني به مؤكدا

علم مناسبات القرآن: علم تُعرف منه  ))    :-وهو إمام يف هذا الباب -يف تعريفه   

 
 انظر: مقاييس اللغة: مادة نسب.   ( 1) 
 انظر: لسان العرب: مادة نسب. ( 2) 
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وًل غرو أن يكون سر البالغة ولبها  ،  (1) (( ِعلُل ترتيب أجزائه، وهو سر البالغة
؛ وذلك؛ ًلرتباط الكالم بعضه ببعض؛  حماسن الكالم وغررهوجوهرها؛ فهو من  

، وبفضل ما يف آايت القرآن من  (2) دًللة على تالمحه ومتاسكه، وعدم انقطاعه
وأزهى   حللها،  أهبى  يف  فتتجلى  الواحدة،  تكون كالكلمة  وتالحم  تناسب 

 . (3) حاًلهتا: متسقة املعاين، منتظمة املباين
وهلذه اللفظة أمهيتها، ودًلًلهتا يف مقام تعريف  وقد استوقفتين كلمة )علم(،  

التناسب، وبيان ماهيته وأمهيته، فهو علم له قواعده وأصوله، علم منضبط آبلياته 
قدمياا   العلماء  وسطرها  فيه،  أُلِ فت  اليت  وكتبه  علماؤه،  له  العلمية،  ومنهجيته 

د عرف التناسب  فق  ؛وحديثاا، وقد أشار إىل هذه احلقيقة، وقررها اإلمام البقاعي 
، واضح املعامل  ))  ، فقد غدا  (4) (( علم تعرف منه علل الرتتيب))  أبنه:   علماا مستقالًّ

 .(5)(( وحمدد السمات، بل جعلوه أحد علوم القرآن املعتربة
 أمهية التناسب:

وقيمته، وعلو   العلم  أمهية هذا  تتجلى  التعريف  تقدم من  ما  ومن خالل 
العلوم الشريفة، ولذا صار مبحثاا مهمًّا لدى علماء  قدره، ومسو مكانته، فهو من  

القرآن املنشغلني فيه: تنظرياا وتطبيقاا، ونل حقه وحظه من البحث والتأليف،  
 

 . 1/6نظم الدرر: ( 1) 
 . 1/36انظر: الربهان يف علوم القرآن:  ( 2) 
 . 1/36انظر: الربهان يف علوم القرآن:  ( 3) 
 . 1/5نظم الدرر: ( 4) 
 .  154والتاسع اهلجريني: ( الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن 5) 
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معه كالبناء   الكالم  فيكون  وترابطه،  الكالم  أنه صورة من صور تالحم  كما 
 احملكم، املتالئم األجزاء واألطراف 

ان البقاعي، فقد كشف عن أمهيته يف  وممن أابن عن أمهية التناسب خري بي
ومثرته: اًلطالع على الرتبة اليت يستحقها اجلزء؛ بسبب ما له مبا وراءه،  ))  قوله:  

مناسبات   فعلم  النسب،  هو كلحمة  الذي  والتعلق  اًلرتباط،  من  أمامه  وما 
القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البالغة؛ ألدائه إىل حتقيق  

ملعاين ملا اقتضاه من احلال... فلذلك كان هذا العلم يف غاية النفاسة،  مطابقة ا 
 .(1) (( وكانت نسبته من علم التفسري نسبة علم البيان من النحو 

ومن هنا كانت عناية العلماء به، والتفاتتهم إليه، وذلك أن أكثر لطائف  
يذكر    القرآن الكرمي وأسراره مرتبطة يف ترتيبه، وترتب بعضه على بعض، كما

  .(2)ذلك السيوطي، ومن هنا شرف هذا العلم، وعظمت مكانته
وبقي أن أشري إىل أن التناسب يف القرآن الكرمي وجه من وجوه إعجازه،  

بيانه أسرار  من  مبثله،   ؛وسر  اإلتيان  البشر  على  تعذر  غريه  وبسبب  بسببه 
به،  فأشادوا  التناسب،  علماء  لدى  حاضراا  األمر  هذا  وقد كان  ومبعارضته، 

يف معرض  –وأشاروا إليه، ومن اإلشارات املهمة واملتقدمة يف هذا قول الرازي  
  ومن أتمل يف لطائف نظم هذه السورة، ويف بدائع))  :  -حديثه عن سورة البقرة  

ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز حبسب فصاحة ألفاظه، وشرف معانيه، 

 
 . 1/5نظم الدرر للبقاعي:  ( 1) 
 . 2/976انظر: اإلتقان يف علوم القرآن:   (2) 
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فهو أيضاا معجز حبسب ترتيبه ونظم آايته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز حبسب  
 .  (1)(( أسلوبه أرادوا ذلك

وقد أشار البقاعي أيضاا إىل هذه احلقيقة وقررها، مبيناا أن التناسب وجه  
وأنه وجه خفي ًل يظهر إًل ابلتأمل، وطول النظر،  من وجوه إعجاز القرآن،  

وكلما دقق النظر يف املعىن عظُم  ))  ًل يظفر به إًل ذكي فطن، حيث يقول:  
عنده موقع اإلعجاز... فانفتح له ذلك الباب، وًلحت له من ورائه بوارق أنوار  

 .(2)(( تلك األسرار
يف   حتدث  فقد  عاشور،  بن  الطاهر  وقررها  احلقيقة  هذه  إىل  أشار  وممن 
مقدمة تفسريه عن موضوعات مهمة متعلقة ابلتفسري، وكانت املقدمة الثامنة  

عند حديثه عن ترتيب  -عن )اسم القرآن وآايته وسوره وترتيبها وأمسائها( يقول  
تيب مما يدخل يف  وذلك الرت ))  : -سور القرآن وتناسبها، وارتباط بعضها ببعض

وجوه إعجازه من بداعة أسلوبه... فلذلك كان ترتيب آايت السورة الواحدة  
لنزل عن حد   ترتيب آخر  إىل  عنه  ُغري  لو  متعيناا حبيث  عليه  بلغتنا  ما  على 

 .(3)(( اإلعجاز الذي امتاز به

 
 . 7/112مفاتيح الغيب: ( 1) 
 . 12-1/11نظم الدرر: ( 2) 
 . 1/79التحرير والتنوير: ( 3) 
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هذا اإلعجاز من خالل اجلانب التطبيقي هلذا البحث،    -إبذن هللا-وسيتجلى  
التنظري،  وهو امل التطبيق غنية عن  قصود من فكرة البحث، والباعث له، ويف 

 ولذا أكتفي هبذا القدر من التمهيد عن بالغة التناسب وإعجازه، والتعريف به.
 اثنياا: ترتيب آايت القرآن وسوره

آثرُت احلديث عن هذه القضية يف التمهيد؛ ألن هلا ارتباطاا وثيقاا مبوضوع  
التناسب، فمن املهم أن أشري إىل قضية ترتيب سور القرآن، وآايته كذلك، فمن  
التناسب، ويتبني كيف كان هذا   خالل هذا الرتتيب وآليته تتضح منه بالغة 

 التناسب وجهاا من وجوه إعجاز القرآن الكرمي. 
حتدث عن هذه القضية إبسهاب، ولن أتعرض للخالف الوارد فيها،  ولن أ 

بل سأذكر ما عليه إمجاع األمة، وما اتفق عليه املفسرون، وعلماء علوم القرآن،  
 وستكون توطئة ملباحث هذا البحث، ومن هنا جاء ذكرها يف التمهيد. 

 ترتيب آايت القرآن:  
، موقوف على  توقيفيو أمر  فيما يتعلق برتتيب اآلايت يف القرآن الكرمي فه

ا، وًل خالف فيه بني العلماء، وبذلك   السيوطي،  جزم  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قوًلا واحدا
فيه اإلمجاع  الزركشي    ،(1) وحكى  أيضاا  وأكدها  القضية  هذه  ))  :  بقولهوذكر 

وأمره من غري    - صلى هللا عليه وسلم–ترتيب اآلايت يف سورها واقع بتوقيفه  
أيمر كتاب الوحي بكتابتها    -عليه السالم -، فقد كان  (2)(( خالف بني املسلمني 

: ضعوا هذه اآلايت يف السورة اليت فيها   يف موضعها، فيطلب منهم ذلك قائالا
 

 . 1/104اإلتقان يف علوم القرآن:   (1) 
 . 1/256الربهان يف علوم القرآن:  (2) 
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كذا وكذا، وضعوا اآلية يف موضع كذا وكذا، فكان هذا الرتتيب أبمر من رسول  
 .(1)، وبوحي أوحاه هللا إليهملسو هيلع هللا ىلص هللا

وًل   وأسلوبه،  نظمه  يف  القرآن  إعجاز  مع  يتناغم  الذي  هو  الرأي  وهذا 
أن   وذلك  القضية؛  هذه  العلماء يف  بني  اليت  ))  خالف  القرآين  النظم  مسألة 

تشكل أبرز دًلئل اإلعجاز يف القرآن تعود إىل ذلك الرتتيب، مما يدل على أنه  
 .  (2)(( من عمل الوحي يقيناا، وهللا أعلم

 قرآن:  ترتيب سور ال
أما ما يتعلق برتتيب سور القرآن فيما بينها، فقد تباينت فيه أقوال العلماء  
وتعددت، وأصح األقوال يف ذلك وأقواها وأرجحها أنه توقيفي أيضاا موقوف  

، كما أمره بذلك جربيل  (3)على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنه توًله بنفسه
د النيب ملسو هيلع هللا ىلص مرتب السور، كما كان  فكان القرآن على عه))    - عليه السالم -

مرتب اآلايت على هذا الرتتيب الذي لدينا اليوم، وهو ترتيب مصحف عثمان  
الذي مل ينازع أحد من الصحابة فيه، مما يدل على عدم املخالفة، واإلمجاع  

 . (4) (( عليه

 
 . 139( انظر: مباحث يف علوم القرآن:  1) 
 . 137( مدخل إىل تفسري القرآن وعلومه: 2) 
 . 71( انظر: دراسات يف علوم القرآن: 3) 
 . 141( مباحث يف علوم القرآن: 4) 
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وهو حمل إمجاع، وقد حصل به اليقني، من النقل املتواتر على هذا الرتتيب،  
 .(1) ه الصحابة رضي هللا عنهم كما هو يف املصحف الذي بني أيديناوأمجع علي

وهذا القول هو الذي يتناغم أيضاا مع إعجاز القرآن الكرمي، فسور القرآن  
ترتيبيها ًل تقل عن ترتيب آايته، وترابطها فيما بينها وتالمحها، وهذا ما   يف 

ًل تقل عن النظم،   املناسبات بني السور))  يرجح هذا القول ويؤيده؛ وذلك أن 
الواحدة، وقد درج على بيان   السورة  ارتباط اآلايت بعضها ببعض يف  ووجه 
تلك املناسبات بعض املفسرين، وكانوا يطلبوهنا بني آخر السورة وأول السورة  

بينها، ونذكر  (2)(( اليت تليها فيها  السور  ، وإًل فما معىن أن ننظر يف تناسب 
أسرارها وِحكمها لو كانت من عمل البشر؟! فكأن هذا األمر ينقض اإلعجاز  
من أساسه، وقد لفت إىل هذه القضية الزركشي بعبارة بليغة ونفيسة حني قال:  

عن  لرتتيب وضع السور يف املصحف أسباب ُتطلع على أنه توقيفي صادر  ))  
 . (3)(( حكيم

سور   بني  فيما  النظر  يف  ومؤلفاهتم  العلماء  أيضاا جهود  ذلك  على  يدل 
القرآن من تناسب وارتباط، فذكروا أسرارها، وبينوا بالغتها، وأظهروا حكمها؛  
ألهنم يعلمون أن هذا الرتتيب من لدن حكيم خبري، وأنه نوع من أنواع إحكامه،  

كمت آايته وفصلت من لدن حكيم خبري  وشدة ترابطه، وقوة تالمحه، فكما أح

 
 . 1/62( انظر: اإلتقان: 1) 
 . 138( مدخل إىل تفسري القرآن وعلومه: 2) 
 . 1/260لوم القرآن: ( الربهان يف ع3) 
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يف   بليغة  أماكنها،  يف  مستقرة  مواضعها،  يف  حمكمة  سوره  جاءت  فكذلك 
التناسب،   هذا  من  شيء  إىل  ليشري  البحث؛  هذا  جاء  هنا  ومن  موضعها، 

 ويتحدث عن بالغته، وعظيم أثره وأتثريه.   
 والسورة اليت بعدها املبحث األول: تناسب سورة الزلزلة مع السورة اليت قبلها،  

وسورة   )البينة(  سورة  بني  املصحف  يف  ترتيبها  يف  الزلزلة  سورة  تقع 
)العادايت(، ويف جميئها بني هاتني السورتني تناسب عجيب، وتناسق بديع، 
وقد يظن الظان لشدة ما بينهما من مناسبة وارتباط أن هذه السور الثالث نزل  

ومع ذلك فإن بني    –ز القرآن  وهذا وجه من وجوه إعجا  – بعضها إثر بعض  
، ونزلت كثري من السور فيما بينها، فقد نزلت   هذه السور الثالث زمناا طويالا
أوًلا سورة العادايت يف بداايت العهد املكي، وبعدها نزلت سورة الزلزلة على  
نزلت   التمهيد، مث  السورة ومدنيتها، كما ذكرُت ذلك يف  اختالف يف مكية 

 . (1) ط السور املدنيةسورة البينة يف أواس
هذا ما يتعلق برتتيب نزوهلا آثرت ذكره ليتبني لنا حسن تناسق سورة الزلزلة  
وبالغة تناسبها مع السورتني اللتني وقعت بينهما؛ ليتبني معه إعجاز القرآن يف  
تناسبه، وترتيب صوره، ومن هنا كان القول الصحيح أن ترتيب سور القرآن  

، فجاءت كل سورة  ملسو هيلع هللا ىلصسوله توقيفي، وكأن هذا الرتتيب وحي أوحاه هللا إىل ر 
 مستقرة يف مكاهنا، متناسبة مع ما قبلها ومع ما بعدها. 

ويف هذا املبحث بيان هلذا التناسب، وكشف هلذا اإلعجاز، وحىت تتضح هذه  
إذ جاء يف ختام  ؛  العالقة حيسن ذكر خامتة سورة البينة، ومفتتح سورة الزلزلة

 
 . 1/193( انظر: الربهان يف علوم القرآن:  1) 
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 ىي مي خي حي جي يه ىه: }تعاىل  قولهسورة البينة  قوله تعاىل:  
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
وجاء يف      .[8:سورة البينة]   {ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ىئيئ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت}  :مفتتح سورة الزلزلة  قوله تعاىل
سورة  ]  {زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  يف

 .[5: الزلزلة

أنواعه  ومن املهم أن أبني يف بداية هذا املبحث أن النظر يف التناسب يف كل  
إمنا هو اجتهاد، ونوع من أنواع تدبر آايت هللا الكرمية، يعود إىل ما يفتح هللا  
به على عبده من النظر والتأمل، وًل يصح أن يكون قطعيًّا فهو إىل اًلجتهاد  
أقرب، ولكنه من العمل املندوب له، كما أنه استجابة ألمر رب العاملني ابلدعوة  

عليه، ومن هنا جاء اهتمام العلماء هبذا العلم؛ إذ  لنا إىل تدبر كتابه واإلقبال  
رفعوا من شأنه، وبينوا منزلته، وأعلو قدره تنظرياا وتطبيقاا؛ من خالل مقوًلهتم  

 وتطبيقاهتم للنظر يف بيان وجوه املناسبات بني سور القرآن.
ة  واملناسبة بني سورة الزلزلة والسورة اليت قبلها )البينة( ظاهرة جلية، واضحة بين

الواحدة،   معه كالسورة  وثيق كانتا  ارتباط  من  بينهما  ملا  والنظر؛  التأمل  عند 
ا وبيانا  الزلزلة امتداداا لسورة البينة، ومقررة ملضموهنا: أتكيدا ، (1) فكانت سورة 

وقد جاء كالم العلماء املختصني يف علم التناسب يف اإلشارة إىل هذا اًلرتباط  
رة الزلزلة امتداداا للحديث عن جزاء املؤمنني  الوثيق بني السورتني، فجاءت سو 

والكافرين الذي ُختمت به سورة )البينة(، بل وكأهنا إجابة لسؤال تضمنته تلك  

 
 . 11/6586( انظر: األساس يف التفسري: 1) 
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املؤمنني والكافرين يستدعي   اجلزاء واحلساب لكل من  اخلامتة، فاحلديث عن 
سؤاًلا يف ذهن املتلقي، وهو مىت يكون ذلك اجلزاء؟ ومىت يكون حساب كل  

ن الفريقني؟ فجاءت سورة الزلزلة جميبة عن ذلك السؤال، مبينة وقته يف  فريق م
   { ىف يث ىث نث مث زث رث يت}: قوله تعاىل 

 يدل على هذه املناسبة ويقررها: 
يف املناسبة بني أول هذه السورة، وآخر السورة   ذكروا))  قول اإلمام الرازي:  

فكأن املكلف    { ٍّ ٌّ ٰى}ملا قال تعاىل:    املتقدمة وجوهاا أحدها: أنه
 ( 1){. مث زث رث يت }قال: ومىت يكون ذلك اي رب؟ فقال تعاىل:

فهي   قبلها،  اليت  والسورة  الزلزلة  سورة  بني  املناسبة  وجه  يتبني  هنا  ومن 
مضمون ما ختمت به سورة البينة، فجاءت مبينة  كاجلواب لسؤال نتج من  

وقت جزاء املؤمنني وجزاء الكافرين، بينت ذلك بذكر عالماته، وهي الزلزلة،  
 وهبا مسيت السورة. 

ومل تقف سورة الزلزلة عند بيان موعد احلساب واجلزاء، بل ذكرت عالمته، 
الوثيق بني  ويف ذلك مزيد تفصيل وبيان يف اجلواب، ومنه يظهر هذا اًلرتباط  

ختم تلك    ملا))  السورتني، وممن أشار إىل هذه املناسبة وأكدها البقاعي يف قوله:  
جبزاء الصاحل والطاحل يف دار البقاء على ما أسلفوا يف مواطن الفناء ذكر يف هذه  

 
 . 32/253( مفاتيح الغيب: 1) 
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التحذير ابإلخبار   أبلغ يف  وقد   ... غاايهتا،  وأوائل  الدار،  تلك  مبادئ  أول 
 .(1) (( إبظهار ما يكون عليه اجلزاء

  – ومثة مناسبة أخرى أشار إليها بعض العلماء، وهو أن يف سورة الزلزلة  
ا من الوعيد والرتهيب بذكر يوم اجلزاء، وما يكون فيه من    –ذا اًلفتتاح  هب مزيدا

أهوال تبدأ بزلزلة األرض، وإخراج ما فيها، ففي ذكر عالمات يوم القيامة بزلزلة  
اجلزاء   بيان وقت  فلم يقف األمر عند  األرض وعيد لكل من أعرض وكفر، 

ا أتخذ مبجامع القلوب،  واحلساب، بل تعدى ذلك إىل ذكر عالمة من عالماهت
وترتعد هلا فرائص الكافرين، فأي ختويف وهتويل بذكر زلزلة األرض، وإخراجها  
ملن فيها، ومن هنا يظهر وجه من وجوه التناسب بني هاتني السورتني؛ وذلك  

السورة املتقدمة وعيد الكافر، ووعد املؤمن، أراد أن يزيد يف  ))  أنه ملا ذكر يف  
أجازيه حىت يقول الكافر السابق ذكره وما لألرض تزلزلت؟  وعيد الكافر فقال:  

 .(2)(( الطائفتني وذكر ما لكل طائفة -سبحانه- فذكر 
هذه بعض احلكم واألسرار يف تناسب سورة الزلزلة مع السورة اليت قبلها  
سورة البينة، ومل يقف إعجاز التناسب عند هذا احلد، بل امتد ليشمل أيضاا  

ع السورة اليت تليها يف املصحف وهي سورة العادايت،  مناسبة هذه السورة م
 والتناسب بينهما أيضاا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكرمي. 

 
 . 22/202( نظم الدرر يف تناسب اآلي والسور: 1) 
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فقد اكتفى اإلمام    ؛وبسبب ما بني سوريت الزلزلة والعادايت من تناسب وعالقة
وضوحه   إىل  إشارة  وشرحه؛  بيانه  دون  اًلرتباط  هذا  إىل  ابإلشارة  السيوطي 

  -حوى  سعيد   يذكر   كما -   العادايت  فسورة  ،(1) خيفى   ًل   ظاهر   فهو  ،وظهوره
  متممة   العادايت   سورة  جاءت   فقد  ،(2) هبا  اًلرتباط   شديدة   قبلها،  مبا   الصلة   كثرية 

  الدقيق   اجلزاء   وعن   اآلخرة،  عن   حديث   الزلزلة  ففي   له؛  ومكملة   الزلزلة   سورة   لغرض 
  دنياه،  يف  ويزهد  آخرته،  على   يقبل  اإلنسان  جيعل  أن   شأنه  من   وهذا  لألعمال، 

  حقيقة   بيان  يف  العادايت  سورة   جاءت   ولذا  ويغفل،  يعرض   اإلنسان  ولكن 

  الفانية،  بدنياه   آخرته  عن   واًلنشغال   واللهو   الغفلة   من   يعرتيه   ما   وبيان  اإلنسان،

أتبع ذلك فيها بتعنيف من  ))   وشرها خريها  األعمال  جزاء سبحانه  ذكر أن  فبعد
  آثر دنياه على آخرته، ومل يستعد هلا بفعل اخلري، وًل خيفى ما يف قوله هناك : 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين}وقوله سبحانه هنا:  ،  { ىف يث ىث  }

 يي ىي ني مي}   :انتهت سورة الزلزلة بقوله فقد  ،من املناسبة والعالقة {مي
  {هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

وسورة العادايت تتحدث عن طبيعة اإلنسان وكنوده وحمبته للمال والدنيا  
 .   (3)(( وتعاجل ذلك، ويف ذلك حض على فعل اخلري وترك الشر

ويف سورة الزلزلة حديث عن الناس واهللع الذي يصيبهم يوم القيامة حني  
تزلزل األرض، وخترج أثقاهلا، وتلفظ ما يف بطنها، فيخرج الناس جزعني وجلني  

 
 . 176( انظر: تناسق الدرر يف تناسب السور: 1) 
 . 11/6644انظر: األساس يف التفسري: ( 2) 
 . 11/6644( األساس يف التفسري: 3) 
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خائفني يتساءلون ما هلا؟ وما الذي أصاهبا، ويف العادايت حديث عن الناس  
خليول وصهيلها، وعن  واهللع الذي يصيبهم من احلروب وويالهتا، فاحلديث عن ا 

األرض وغبارها له أثره يف النفوس وأتثريه يف القلوب، وكأن ما يصيب الناس  
يف الدنيا من ويالت وفزع وأهوال توطئة ملا يكون يف اآلخرة من أهوال وأحداث  
مع ما بينهما من فروقات، ومن هنا جاءت سورة الزلزلة قبل سورة العادايت  

أابن عبد الكرمي اخلطيب الصلة الوثيقة بني هاتني ممهدة له، ومشرية إليه، وقد  
الزلزلة اليت تزلزهلا األرض يوم البعث، وإخراج األرض  ))  السورتني، وذلك يف قوله:  

أثقاهلا وما  يف جوفها من املوتى، وصدور الناس أشتااتا من القبور إىل موقف  
صورة واقعة يف  احلشر، واملواجهة هناك بني الكافرين واملؤمنني، كل هذا متثله  

احلياة، جندها حني تقوم حالة حرب  بني الناس، فتزلزل األرض حتت أقدام  
اجليوش الزاحفة حنو ساحة القتال؛ مبا يركبون من خيل، وما حيملون من عدد  
القتال، وهم يصدرون من بيوهتم يف سرعة الرايح العاصفة إىل لقاء العدو، ًل  

احة احلرب، هكذا يوم احلرب إنه  ميسكهم شيء عن اًلنطالق حىت يبلغوا س
من يوم القيامة قريب يف أهواله وشدائده، وما يلقى الناس منه من هول وشدة؛  
ففي ميدان احلرب حساب وجزاء، وربح وخسران، وهول وفزع، يشمل احملاربني  
واحلساب   احملشر  به  ميثل  أقرب شيء  الدنيا هي  وميداهنا يف  فاحلرب  مجيعاا، 

وهلذا جاءت سورة العادايت اتلية سورة الزلزلة هلذه املشابه واجلزاء يف اآلخرة،  
 .   (1)(( اليت بينهما
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ويف جميء سورة الزلزلة بني هاتني السورتني مزيد إحكام وترابط بني هذه  
السور الثالث، وكأهنا نزلت معاا، وكأن كل سورة نزلت إثر السورة اليت قبلها،  

 ان من هذا كالمه!  رغم ما بينهما من السنني واألحداث، فسبح
 املبحث الثاين: التناسب داخل السورة: عالقة آخر السورة مبطلعها 

كان املبحث األول من هذا البحث معنيًّا ابلتناسب اخلارجي لسورة الزلزلة  
معنيًّا   املبحث فسيكون  أما هذا  بعدها،  اليت  والسورة  قبلها،  اليت  السورة  مع 

ن عالقة آخر السورة مبطلعها، وهو نوع  ابلتناسب الداخلي لسورة الزلزلة، ببيا
 من أنواع التناسب، ووجه من وجوه إعجاز القرآن الكرمي يف هذه السورة. 

مطلعها   بني  السورة  أجزاء  بني  التناسب  يف  النظر  مبكان  األمهية  ومن 
نظره، وطال  وخامتتها،   أمعن  تظهر ملن  قوية،  ومناسبة  وثيق،  ارتباط  فبينهما 

لى هذا التناسب من مفتتح السورة وخامتتها، فال خيفى  وًل غرو أن يتجتدبره، 
فيها   ويتخري  املتكلم،  فيها  يتأنق  اليت  املواضع  فهو من  اًلفتتاح وبالغته،  أثر 
ألفاظه ومعانيه، ومن هنا جاء اًلهتمام برباعة اًلستهالل، وحبسن اًلبتداء يف  

ا املتكلم، بل  اترخينا األديب والبالغي، فهو من املواضع اليت جيب أن يهتم هب
أعذب    -كما يذكر اخلطيب القزويين  –ويتأنق فيه، حىت يكون هذا اًلفتتاح  

لفظاا، وأحسن سبكاا، وأصح معىن، وأقوى نظماا وانتظاماا، وذلك أن مطلع  
السورة ومفتتحها: من حسن الكالم وأوله، ومن هنا جاء اًلهتمام به وأتكيده؛  

كما ذكرن أقبل السامع على الكالم فوعى  أول ما يقرع السمع، فإن كان  ))  فهو  
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 ، (1)(( مجيعه، وإن كان خبالف ذلك أعرض عنه، ورفضه وإن كان يف غاية احلسن
املقصود، ويبني  املراد،  على  يدل  حني  موقعه  النفس  يف  ويقع  ولن    فيحسن 

يكتمل حسنه، وتظهر قيمته إًل تبعه يف ذلك حسن اًلنتهاء، ومجال اخلتام،  
 املتلقي، وهلما األثر والتأثري يف القبول والرفض.   فكالمها حتت نظر 

يف اخلامتة أيضاا من املواضع اليت يتأنق هبا املتكلم، ويعتين هبا عناية فائقة، 
ا؛ ألن اخلامتة  آخر ما يعيه السامع، ويرتسم يف  ))  ويوليها قدراا من اًلهتمام زائدا

التقصري، وإن كان غري    النفس، فإن كان خمتاراا جرب ما عساه وقع فيما قبله من
 .(2)(( خمتار كان خبالف ذلك، ورمبا أنسى حماسن ما قبله

هذا يف بالغة البشر، أما يف بالغة رب البشر فقد بلغ الغاية يف اإلعجاز  
ألفاظه، مواضع  ألفاظه، ويف  الكرمي حبسن    يف كل شيء يف  القرآن  متيز  وقد 

ليغاا، مرتبطاا بسياق السورة  وختامه، ولذا جاء اًلستفتاح هنا معجزاا ب  مطالعه
 كلها، ومنه يتبني مناسبته ملقامه وللغرض املسوق له. 

ومما يؤكد هذا األمر ويقرره أن علماء البالغة والبيان حني يتحدثون عن  
براعة اًلستهالل وحسن اًلبتداء، فإهنم يقررون ويشريون إىل ما متيز به القرآن  

عليها، وًل مطمع بعدها، ومن ذلك قول  الكرمي، وأنه بلغ الغاية اليت ًل مزيد  
وإذا كان اًلبتداء حسناا بديعاا ومليحاا رشيقاا كان داعية  ))  أيب هالل العسكري:  

إىل اًلستماع ملا جييء بعده من الكالم، وهلذا املعىن يقول هللا تعاىل:)أمل وحم  
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وطس وطسم وكهيعص( فيقرع أمساعهم بشيء بديع ليس هلم مبثله عهد؛ ليكون  
وذكر هذه احلقيقة  ،  (1)(( ك داعية هلم إىل اًلستماع ملا بعده، وهللا أعلم بكتابهذل

وإمنا خصت اًلبتداءات ابًلختيار؛  ))     وقررها كذلك ابن األثري الذي يقول:
ألهنا أول ما يطرق السمع من الكالم، فإذا كان اًلبتداء ًلئقاا ابملعىن الوارد  

استماعه، و  الدواعي على  توافرت  اًلبتداءات  بعده  الباب:  يكفيك من هذا 
وكذلك   السور،  أوائل  يف  هبا  املفتتح  الكرمي كالتحميدات  القرآن  يف  الواردة 
اًلبتداءات ابلنداء ... فإن هذا اًلبتداء مما يسرتعي اًلنتباه، ويوقظ السامعني  
لإلصغاء إليه، وكذلك اًلبتداءات ابحلروف املقطعة فإن هذا أيضاا مما يبعث  

ماع إليه؛ ألنه يقرع السمع شيء غريب ليس له مبثله عادة، فيكون  على اًلست 
 .   (2) (( ذلك سبباا للتطلع حنوه، واإلصغاء إليه

وحىت تتبني بالغة اًلستفتاح يف سورة الزلزلة، وحسن براعة اًلستهالل فيها؛  
السورة   افتُتحت  اليت جاءت يف مفتتحها، فقد  النظر يف اآلايت  فال بد من 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت}بقوله تعاىل: 

براعة اًلستهالل فيها من   تتجلى { زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
خالل أداة الشرط )إذا( ببيان حدث عظيم، تتفطر القلوب من هوله، وتصعق  
األمساع من ذكره مبا يكون يف يوم القيامة من األحداث واألهوال، جاء ذلك  

ل الشرط؛  خالل  السورة.من  يف  واجلزاء  الشرط  فعل  القوة  يبني  من  ففيه   ،
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ويف والتأثري،  واإلاثرة  السورة،  والتشويق،  مبوضوعات  إعالم  اًلستهالل  هذا   
بـ"براعة   املصطلح  هذا  بتسمية  السر   هو  وهذا  هبا،  وصدع  عنها،  وكشف 

ألن فيه بيانا وكشفاا عن املراد بيانه؛ ألن املتكلم يفهم غرضه  ))    اًلستهالل"؛  
 .   (1) (( من كالمه عند ابتداء رفع صوته فيه

وبيان  )إذا(،  الشرط  أبداة  السورة  استفتاح  مع  وقفة  للعلماء  ولذا كان 
بالغته، وبيان تناسبه وتناسقه مع غرض السورة كلها، ذكر اإلمام الرازي سر  

لقائل أن يقول: )إذا( للوقت فكيف وجه البداية هبا  ))  اًلستفتاح به يف قوله:  
ونه مىت الساعة؟ فقال:  يف أول السورة؟ وجوابه من وجوه: األول: كانوا يسأل

إذا زلزلت األرض، كأنه تعاىل قال: ًل سبيل إىل تعيينه حبسب وقته، ولكين  
ا من الرتهيب  ،  (2) (( أعينه حبسب عالماته وًل شك أن يف ذكر عالماهتا مزيدا

أثقاهلا، ويف   وإخراج  األرض،  زلزلة  الذي من عالماته:  اليوم  هلذا  والتخويف 
)إْن( أتكيد لوقوعها، وتقوية له، فهو أمر واقع  جميء حرف الشرط )إذا( دون  

ًل حمالة، ولذا جاء ذكر عالماهتا، ويف هذا حتقيق لغرض الرتهيب والتخويف  
 بتأكيد يوم البعث والنشور، فال جمال إلنكاره، والتكذيب به. 

وللطاهر بن عاشور كالم يتعلق ببالغة هذا اًلستفتاح، بني  فيه بالغته،  
وافتتاح الكالم بظرف الزمان  ))  وسر ارتباطه بغرض السورة ومضموهنا، يقول:  

مع إطالة اجلمل املضاف إليها الظرف تشويق إىل متعلَّق الظرف؛ إذ املقصود  
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خبار عن وقوع ذلك وهو  ليس توقيت صدور الناس أشتااتا لريوا أعماهلم، بل اإل
البعث، مث اجلزاء، ويف ذلك تنزيل وقوع البعث منزلة الشيء احملقق املفروغ منه، 
حبيث ًل يهم الناس إًل معرفة وقته وأشراطه، فيكون التوقيت كناية عن حتقيق  

 . (1)(( وقت املوقَّت
تتبني  السورة ومضموهنا، ومنه  يلتقي هذا اًلستفتاح مع غرض  ومن هنا 
بالغته وروعة   هنا  السورة وغرضها، وجتلت من  استفتاح  الوثيقة بني  املناسبة 

 بيانه الذي بلغ حد اإلعجاز يف براعة استهالله. 
ويُعد هذا اًلفتتاح من براعة اًلستهالل الذي متيزت به هذه السورة، وقد  
حُسن اًلفتتاح، ومتكن يف هذا املقام؛ ملناسبة مضمونه يف إظهار ِعظم اليوم  

تحدث عنه يف هذه اآلايت يف صدر هذه السورة، وًل غرو أن أتيت هبذه  امل
البالغة، وهبذا احلسن من الرباعة يف اًلستهالل، فهي من املواضع اليت يُتأنق  
فيها؛ فيكون ذلك سبباا لإلقبال عليها، واإلصغاء هلا، وسبب هذا احلسن: أن  

فقد تضمن للمراد،  املقصود، وحتقيقاا  إىل  إشارة  ما سيق  فيها  إىل  اإلشارة  ت 
 . (2) الكالم من أجله، فيبني املقصود، ويكشف عنه يف أبلغ عبارة، وأجزل معىن 

البالغة   هذه  أن  بيد  السورة،  هذه  يف  اًلستهالل  براعة  بالغة  هي  هذه 
مضاعفة مزدوجة؛ وذلك حني النظر إىل حسن ختام السورة، وبيان املناسبة  

اسب قوي، وارتباط وثيق، بلغت به حد  تن  آخر السورة ومطلعهابينهما، فبني  
اإلعجاز، وقد كان هذا التناسب حتت نظر علماء التفسري، واملنشغلني بعلوم  
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القرآن، وهلم يف ذلك إسهامات علمية، وجهود مباركة، بينوا من خالهلا بالغة  
القرآن، وعظيم ارتباط أوله آبخره، وحكم هذا التناسب وعالقاته، وممن أشار  

وقد أتثر علماء  ))  ية وأكدها الدكتور سامي العجالن، يف قوله:  إىل هذه القض
الدراسات القرآنية يف حبوثهم حول هذه املسألة حبديث البالغيني والنقاد عن  
وأكثر   دقة،  أشد  حبوثهم كانت  إن  إًل  اًلستهالل،  وبراعة  اًلبتداء  حسن 

، فقد قاموا إبحصاء دقيق لفواتح السور القرآنية مث عملوا  على تصنيفها    تفصيالا
هذه املسألة  يف    ،إىل عدة أنواع...  )ويف( تناسب خامتة السورة مع مضموهنا

أتثر علماء الدراسات القرآنية حبديث البالغيني والنقاد عن حسن اخلتام  أيضاا  
 .(1)(( وبراعة املقطع

مطلعها   مع  السورة  تناسب خامتة  بيان  العلماء يف  النظر يف كالم  وحني 
خوامت   مجيع  يف  الرئيس  الغرض  هو  والتأكيد  التقرير  يكون  فيكاد  ومضموهنا 
له؛   مقررة  ا ملضموهنا،  مع مطلعها مؤكدا السورة  مناسبة خامتة  فتظهر  السور؛ 

الوجدا يف  ويستقر  األمساع،  يقرع  ما  آخر  السورة  خامتة  له  لكون  تثبيتاا  ن؛ 
يعمل   حىت  ا،  أبدا يفارقه  ًل  الوجدان  ويف  النفوس  يف  صداه  ليظل  ا؛  وأتكيدا
مبقتضاه، ويسري على هداه، ومن هنا كان التقرير والتأكيد هي العالقة البارزة  

 .  (2) يف التناسب بني خامتة السورة ومضموهنا ومطلعها

 
  -224( الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني:1) 
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ا متناسبة مع مطلعها،  وقد جتلى هذا األمر يف سورة الزلزلة؛ إذ جاءت خامتته
 ني مي}  :مقررة ملضمونه، ومؤكدة له، فيكاد يكون مضمون اخلامتة وهو قوله

  .{هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

ا ملضمون ما افتتحت به السورة يف    مث زث رث يت}  :قولهمقرراا ومؤكدا
 ام يل  ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث  نث
يرى اإلنسان عاقبة أعماله، واجلزاء عليها إن خرياا وإن شرًّا    فسوف  { زن رن مم

يوم القيامة حني تزلزل األرض، وحني خترج األرض أثقاهلا، وكأن العالقة بينهما  
عالقة السؤال واجلواب، يف حتديد الوقت الذي يرى فيه كل واحد منها جزاء  

ة زلزلة لألرض،  أعماله، ويف ذلك مزيد من الوعيد والتهديد، يف مطلع السور 
ويف خامتتها حماسبة دقيقة لألعمال وإن صغرت ودقت كالذرة، ويف هذا تناسب  
هذه   يؤكد  ومقصودها،  السورة  غرض  حتقيق  يف  ومطلعها  السورة  خامتة  بني 

قوله:   السيوطي يف  بينهما  التناسب  فيها وعيد  ))  العالقة، ويربز هذا  ملا ذكر 
 زث رث يت}  عيد الكافر فقال: أجازيهالكافر ووعد املؤمن أراد أن يزيد يف و 

 .   (1)(( مث مجع بينهما هنا يف آخر السورة بذكر الذرة من اخلري والشر {نث مث
 جئ يي ىي ني مي}  ويف ذكر اخلري والشر يف خامتة السورة يف قوله:

تناسب مع مطلعها يف ذكر اإلنسان    .{هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 يق ىق  يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت}  :وتساؤله يف قوله

فهي تتحدث عن اإلنسان املفزوع من هول يوم القيامة، وقد يكون    {مك لك اك
مؤمناا، وقد يكون كافراا، وقد يكون طائعاا، وقد يكون عاصياا، ومن هنا جاء  
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ذكر اخلري والشر يف خامتة السورة ليتوافق مع اإلنسان يف كل حاًلته، فسُيجازى 
ماثلة أمامه رأي العني، وكما يدرك  على أعماله كلها إن خرياا وإن شرًّا، وسرياها  

اإلنسان زلزلة األرض، وحيس هبا، فكذلك يشاهد جزاء أعماله ويبصرها، فقد  
صارت الغيبيات يف يوم القيامة مشاهدة، ويدركها املرء حبواسه، بل سريى الذرة  

 على شدة خفائها، وقلة وزهنا.
ازاة عليها، ويف وليست الرؤية هنا مقصودة لذاهتا، وإمنا ما بعدها وهي اجمل

ذكر الرؤية حتقيق ملعىن الرتهيب يف هذا املوقف العصيب، وهذا يتناسب مع 
أن   وذلك  وتساؤله؛  اإلنسان  وذهول  األرض،  رآه  ))  زلزلة  إذا  الطيب  العمل 

صاحبه ُسر  به، ورأى يف وجهه البشري الذي حيمل إليه رمحة هللا ورضوانه يف  
العظيم،   اليوم  إذهذا  السيئ  مقام  ا  والعمل  يديه يف  بني  رآه صاحبه حاضراا 

احلساب ساءه ذلك، ومأل نفسه حسرة وغمًّا؛ إذ كان هو الشاهد الذي يشهد  
 .   (1)(( بتأثيمه وجترميه

ومما يربز اًلرتباط الوثيق بني خامتة السورة ومطلعها، وشدة التناسب بينها  
 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي}  :حرف الفاء يف قوله

واضطراهبا،   {هب مب األرض  زلزلة  ذكر  عن  تفرع  فقد  التفريع،  على  بدًللته 
واحلديث عن أخبارها، وعن سؤال اإلنسان وذهوله تفرع عن هذا كله هذه  

 حئ جئ يي ىي ني مي}احلقيقة املاثلة للعيان اليت جاءت يف خامتة السورة  

من    {هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ بينهما  ما  على  دًللة  التفريع  ففي 
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وارتباط، فقد تفرع هذا من ذلك، ولذا ففي اجلملة املتفرعة مزيد من  تناسب  
الرتغيب والرتهيب املتوافق مع أهوال يوم القيامة، وما حيدث لألرض من زلزلة  

  أيضاا   حمققاا   والرتهيب،  الرتغيب  هذا  مع   متوافقاا  اآلية  نظم  جاء  وقد  ،واضطراب

  أشار   وقد   فيها،  الواقع  ر التكرا  خالل  من  ذلك  يتجلى  السورة،   مطلع   مع  تناسبه

)ومن  ))     قوله:  يف  عاشور  بن  الطاهر  وبالغته  التكرار  هذا  إىل قوله  أعيد  وإمنا 
على   الدًللة  لتكون كل مجلة مستقلة  العطف؛  اًلكتفاء حبرف  دون  يعمل( 
املراد، لتختص كل مجلة بغرضها من الرتغيب أو الرتهيب، فأمهية ذلك تقتضي  

ية معدودة من جوامع الكلم، وقد وصفها النيب  التصريح واإلطناب، وهذه اآل
 .(1)(( صلى هللا عليه وسلم ابجلامعة الفاذة

  أبسلوب   السورة  بدأت   فقد  وخامتتها،  السورة  مطلع  نظم  يف   تناسب  ومثة

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت} :قوله  يف الشرط 

:ه قول  يف   به  وُختمت   {مك لك  جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي}  َّ

  السورة  غرض   حتقيق  يف   ودًللته  التناسب،  هذا   أثر  خيفى   وًل   {هب مب خب حب

  من   فالشرط   لبالغته،  وتوظيفاا   األسلوب،   هلذا   إبرازاا  فيه  أن   كما   ومقصودها،

  اآلخر،   على   أحدمها وترتب  واجلزاء،  الشرط   بني   وثيق  ارتباط فثمة  الربط،  أدوات 

  هبما،  املنوطة   اضاألغر   حتقيق   ويف   وإبرازه،  املعىن   بيان  يف   الواحد  كالشيء   فهما 
  عن   حديثه  يف -  يعيش  ابن  قول  ويقرره   ذلك   على  يدل  معاا،  هبما   إًل  املعىن   يتم  فال 

 
، ووصفها ابجلامعة الفاذة : ورد يف حديث رواه البخاري يف  30/495التحرير والتنوير: ( 1) 

 .  570/ 1(. والفاذة مبعىن: القليلة النظري. صحيح البخاري:  2371صحيحه )
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  وكان  الفعلية،  اجلملة  أنواع  من   كانت  وإن  اجلملة  فهذه))     :-الشرطية   اجلملة
  هنا  دخل   ملا  أنه  إًل  زيد،   قام  حنو:  بفاعله،  الفعل  يستقل  أن  اجلملة   يف  األصل 

  كاجلملة   صارات  حىت  ابألخرى   واجلزاء  الشرط  من  لة مج   كل  ربط  الشرط  حرف 

  كذلك   اخلرب،  بذكر  إًل   يستقل  ًل   املبتدأ  أن   فكما  واخلرب،  املبتدأ   حنو   الواحدة،

 . (1)(( اجلزاء بذكر  إًل يستقل ًل  الشرط 
  الواردة   األحداث  ترابط  على  دًللة  وخامتتها  السورة  مطلع  يف  الشرط  جميء  ويف

  يوم   األحداث   من   كثرياا  أن   إىل   إشارة   بعض   على   بعضها  وترتب   السورة،   هذه   يف

  جواب   ترتب  فقد   الدنيا،  يف   واألفعال   املواقف   من   سبقها   ملا   جزاء   كانت  القيامة 
  نث مث زث رث يت}  :قوله  يف  السورة   فاحتة   يف  فالشرط  فعلها،  على   الشرط 

  جاءت   فقد  {ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

  ترتيب   وهو   اآلخر،  على  بعضها  وترتب  بعض،  إثر  يف   واألهوال  األحداث   هذه

  األمر،  هذا  وقوع   على  للتأكيد   )إذا(  الشرط   أداة   جاءت   ولذا   ومقصود،  مراد 
 حدوثه. وصدق 

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي}  :قوله  يف  ابلشرط   السورة  ختام  وجاء

  واجملازاة   العباد،  أفعال   بني   الوثيق  اًلرتباط   إىل  شارةإ  {هب  مب خب حب جب هئ

  املقام   هذا  يف  الشرط   أسلوب  جاء  هنا  ومن   الفعل، على  اجلزاء ترتب  فقد  عليها،
 وفاقاا. جزاء  العمل،  جنس  من فاجلزاء   ويؤكدها، احلقيقة  هذه  ليربز

 
 . 89/ 1شرح املفصل: ( 1) 
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  جاء   فقد   الشرط،  أسلوب  خالل   من  مطلعها   السورة   خامتة  نسب   فقد  إذن
 رئيس،   شرط   اًلرتباط  وهذا  بينهما،  الوثيق  اًلرتباط  على   دًللة  املوضعني؛  كال  يف

  هذا   حول   كالم  وللزركشي  وخامتتها،  السورة  فاحتة   بني   تناسب لل  مهم  ومسوغ 

  اآلي   فواتح  يف   املناسبة  وكذلك ))     يقول:  التناسب،  عن  حديثه  معرض   يف   املعىن

 .  (1) (( بينهما  رابط ما  معىن إىل  –  أعلم وهللا –  ومرجعها وخوامتها،
  مثة   أن   إًل   الشرط،  أسلوب  يف  وتوافق   تناسب   من  املوضعني   هذين   بني   ما   ومع

  بدائع   من   وذلك   فيها؛  الشرط   أسلوب  بناء   يف  واختالفاا  بينهما،  دقيقة  مغايرة

 أييت:  فيما ذلك  وبيان بالغته، وعظيم  القرآن، إعجاز
 مث زث رث يت}  :  يف   ماضياا  فعالا   فيها  الشرط   جاء  السورة  مطلع  يف

  والالفت   ،{ ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث

 ىي ني مي}  :قوله  يف   السورة   به  ُختمت   الذي  الشرط   أسلوب  يف   ذلك   يف

  اجلزاء   عن   يتحدث  اخلتام  فهذا   {هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
  مضى   فيما   منهم   صدرت  أعمال  من  العباد   من  كان  ما  على   القيامة  يوم  واحلساب

  مضارعاا   فعالا   املوضعني   كال   يف   الشرط   فعل   جاء   فقد  ذلك   ومع   الدنيا،  حياهتم   يف

   مضارعاا؟ فعالا   فيها  الشرط فعل   جميء سر  فما  )يعمل(،
  أشار   فقد   البيان،  أضواء  تفسري   صاحب   أسراره   وذكر   امللحظ،  هذا   أدرك   ممن

  ممن   العلماء  من  ذلك  ذكر  من   على   يقف  مل  أنه  مبيناا  اآلايت، هذه  تفسري   يف  إليه

أر من تناوله ابلبحث، وهو يف صيغة )يعمل(؛ ألهنا صيغة   مل))     يقول:  هلم،   قرأ 

 
 . 1/35الربهان يف علوم القرآن: ( 1) 
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 ىن نن من}    مضارع وهي للحال واًلستقبال، واملقام يف هذا  السياق

وليس هناك جمال للعمل، وكان مقتضى  وهو يوم البعث    {زي ري ٰى ين
يقال أن  هنا صيغة    :السياق  الصيغة  ولكن  يره،  ذرة خرياا  مثقال  فمن عمل 

مضارع، واملقام ليس مقام عمل، ولكن يف السياق ما يدل على أن املراد بعمل  
رون يف ذلك  يمثقال ذرة أي : من الصنفني ما كان من  قبل ذلك، فهم إمنا  

ابب  اليوم   من  هنا  املضارع  صيغة  فتكون  قبل،  من  عملوها  اليت  أعماهلم 
عن   اإلخبار  معرض  يف  السورة  أول  من  أوًلا  السياق  حيث كان  اًللتفات، 
املستقبل ...  مث جاء اًللتفات مبخاطبتهم على سبيل التنبيه والتحذير، فمن  

ا مثقال ذرة  يعمل اآلن يف الدنيا مثقال ذرة خرياا يره، ومن يعمل اآلن يف الدني
   .(1)(( شرًّا يره يف اآلخرة

  أجزائها   وتالحم  السورة  هذه  ترابط  يتجلى  املبحث  هذا  يف  تقدم  ما  خالل  ومن

  بني   ما  خالل  من  آخرها،  على   أوهلا  ودل  أوهلا،  على  آخرها  عاد  فقد   بينها،  فيما
  نظمه، يف معجزاا الكرمي القرآن كان هنا ومن تناسب، من وخامتتها السورة  فاحتة

 ببعض. بعضه  كالمه أجزاء  تناسب يف  معجزاا سبكه، يف  معجزاا
 
 

  

 
 . 58/ 9أضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن: ( 1) 
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   املبحث الثالث: تناسب السورة مع مكيتها وخصائصها املوضوعية واألسلوبية 
للسورة املكية خصائصها املوضوعية واألسلوبية اليت تتميز هبا، وتتمايز هبا  

األسلوبية، ومن املهم يف  عن السور املدنية اليت هلا أيضاا خصائصها املوضوعية و 
موضوع التناسب النظر إىل املكي واملدين، فبينهما ارتباط وثيق، وصلة قوية،  
بالغة   ينظر يف  الباحث حني  نظر  واملدين حتت  املكي  يكون  أن  املهم  ومن 
التناسب، فهو جانب مهم؛ إذ تتجلى هذه البالغة من خالل النظر يف مدى  

 التناسب بينهما. 
ومن هنا جاء هذا املبحث للنظر يف هذا النوع من التناسب، وبيان تناسب  
سورة الزلزلة مع مكيتها، ومن املهم قبل بيان التناسب يف هذا اجملال: احلديث  

:  أوًلا عن مكية سورة الزلزلة، وحترير اخلالف فيها، فهي من السور املختلف فيها
وهو قول ابن مسعود    ، مكية  هل هي مكية أم مدنية، فثمة من يرى أهنا سورة 

وجابر بن عبدهللا وعطاء بن أيب رابح رضي هللا عنهم، ومثة من يرى أهنا مدنية،  
؛ حبجة أن آخر السورة  (1) وهو رأي ابن عباس وقتادة ومقاتل رضي هللا عنهم 
 .(2) نزل يف رجلني كان ابملدينة، وبسبب ما كان منهما 

أ واملفسرين  العلماء  أقوال  من  هذا  واألرجح  تؤيد  أسباب  ومثة  مكية،  هنا 
القول وتناصره، فمن العلماء من أشار يف تفسريه إىل أهنا مكية، ومنهم من  

، يؤيد ذلك أيضاا  (3) يذكر أهنا مكية ابتداء، مث يشري إىل قول من يرى أهنا مدنية 
 

 . 4/480انظر: زاد املسري: ( 1) 
 . 10/521( انظر: البحر احمليط:  2) 
 510/ 5( انظر: احملرر الوجيز: 3) 
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املوضوعية   املكي:  اخلطاب  خصائص  ففيها  وموضوعاهتا،  السورة  مضمون 
، وكذلك  (1) عن أهوال يوم القيامة يكثر يف السور املكية  واألسلوبية، فاحلديث

األمر هنا يف سورة الزلزلة، ففيها حديث عن يوم القيامة وأهواله، وذكر عالماته،  
تتبدل األحوال، وتتغري األوضاع    ))   حني تتحرك األرض وهتتز، وبغمضة عني 

راسخ،   جبل  وينهار كل  شامخ،  صرح  ويندك كل  وهتتز،  األرض  فتضطرب 
 .  (2)(( وخترج األرض ما يف جوفها من األجساد والكنوز

تتبني املناسبة بني مكية السورة وخصائصها املوضوعية    ومن خالل ماتقدم 
واألسلوبية، فمن حيث موضوعات السورة فهي قائمة على الرتهيب والتحذير  
من الركون إىل الدنيا، ومن اًلستعداد لآلخرة، وملا بعد املوت، بذكر عالمات  
أن   نزوهلا: وهو  ما ورد يف سبب  أيضاا  ذلك  ويؤيد  والتخويف هبا،  الساعة، 

الكفار كثرياا ما يسألون عن يوم احلساب فيقولون: أاين يوم القيامة؟ ويقولون:  )) 
ذلك   عالمات  السورة  هذه  يف  هلم  فذكر  ذلك،  أشبه  وما  الوعد؟  هذا  مىت 
فحسب؛ ليعلموا أنه ًل سبيل إىل تعيني ذلك اليوم الذي يعرض الناس فيه على  

 .(3)(( رهبم لعقاب املذنبني، وثواب املؤمنني 
الغرض الذي جاءت لبيانه وحتقيقه،  ومنها يتجلى تناسب سورة الزلزلة مع

أن   يتبني  خباصة  الزلزلة  بعامة، وسورة  املكية  السور  به  تتميز  ما  فمن خالل 

 
 . 3/2913( انظر: التفسري الوسيط: 1) 
 . 1/143( تفسري القرآن العظيم جزء عم  2) 
 . 30/218( تفسري املراغي: 3) 
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إثبات أن يوم القيامة حق،  وبيان ما اشتمل عليه من أهوال،  ))   مقصودها: هو  
؛ ولذا فالغرض  (1)(( وأتكيد أن كل إنسان سيجازى على حسب عمله يف الدنيا

الذي تسعى إىل حتقيقه، وتذكري الناس به هو: إثبات البعث واجلزاء بعد املوت،  
وذكر عالماته وأشراطه، وبيان ما يقع للناس فيه من اخلوف واهللع، وطريقة  
احملشر، وجمازاة الناس على أعماهلم من خري وشر، وذلك ببيان ما يكون يف يوم 

تتزلزل وترجتف وترتج؛ حىت يسقط ما  ))   فاألرض   ،ثالقيامة من أهوال وأحدا 
عليها من بناء وعلم، فتندك جباهلا، وتسوى تالهلا، وتكون قاعاا صفصفاا ًل  

 .  (2)(( عوج فيه وًل أمتاا
قل،   وإن  اخلري  فعل  على  مجيعاا  الناس  هو حث  هذا كله:  من  والغرض 

، ولذا فغرض السورة وموضوعاهتا: الرتغيب والرتهيب،  (3) واجتناب الشر وإن قل 
سيلقى   فكلٌّ  عليها،  واملعاقبة  األعمال،  بعاقبة  والتذكري  واإلنذار،  والتخويف 

التحذير والتخويف  ))   ى  جزاء عمله إن خرياا وإن شرًّا، فالسورة كلها قائمة عل
من زلزلة األرض، وفيها احلث على األعمال الصاحلة، وفيها أن العمل ًل يضيع  
مهما قل، حىت ولو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه ًل بد أن يراه اإلنسان ويطلع  

 . (4)(( عليه يوم القيامة

 
 . 15/475( التفسري الوسيط للقرآن الكرمي:  1) 
 . 1/932تفسري كالم املنان:   ( تيسري الكرمي الرمحن يف2) 
 . 490/ 30( انظر: التحرير والتنوير: 3) 
 . 1/290( تفسري جزء عم:  4) 
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فقد    ؛وألن الغرض من هذه السورة: التخويف والتحذير، والوعيد والرتهيب
اءت ألفاظ السورة كلها وتراكيبها حمققة هذا الغرض، ومتوافقة معه، وهذا  ج

من التناسب البديع يف هذه السورة، فمن أتمل ألفاظها، وأمعن النظر فيها وجد  
ألفاظاا قوية جملجلة، عنيفة، هتز القلوب، وتؤثر يف الوجدان، ففيها زلزلة وبعثرة،  

ا، وخترج أثقاهلا، مث خترب وتكشف  وهزة لألرض قوية بسببها تلفظ ما يف جوفه
رهبا،   ألمر  تستجيب  فهي  هلا،  وأوحى  بذلك  أمرها  هللا  أبن  األمر  حقيقة 
واحلديث عن يوم القيامة مبا فيه من أهوال وأحداث متناسب مع خصائص  

أن   يدرك  ذلك  يتأمل  بالغتها، ومن  بقوهتا وجزالتها وشدة  املكية  ))   اآلايت 
الق ملوقف  املختارة  بعنفها كالزلزلة  األلفاظ  إما  الوقع،  قوية  اإلاثرة،  ابلغة  يامة 

والرج الدك، والنسف والرجف، واملور، والصيحة واًلنشقاق، والطامة والغاشية  
والعهن   املنبث  واهلباء  الذرة  بدقتها كمثال  وإما  واًلنتثار،  والبعثرة  والواقعة، 

 . (1)(( املنفوش والسراب والدخان
يتجلى أيضاا تناسب هذه السورة مع مكيتها ومضموهنا من خالل افتتاحها،  
فثمة ارتباط وثيق بني فواتح السور واخلصائص األسلوبية للسور املكية، ويكاد  
يكون اًلفتتاح أبسلوب الشرط )إذا( خاصية من خصائص اخلطاب املكي،  

إذا( مجيعها تتحدث  والالفت للنظر أن السور املكية اليت افتُتحت أبداة الشرط ) 
عن يوم القيامة وأحداثها، وما يكون فيها من احلساب واجلزاء، وًل غرو يف  

،  (2) فيوم القيامة وأهواله من أبرز موضوعات القرآن الكرمي يف العهد املكي  ؛ذلك
 

 . 1/80( التفسري البياين للقرآن الكرمي:  1) 
 . 162( انظر: مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين: بني العهدين: املكي واملدين: 2) 
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يقف   ومل  اجلانب،  هذا  من  السورة  هذه  يف  جليًّا  التناسب  يظهر  هنا  ومن 
فقد ذه وأبلغ يف  التناسب عند هذا احلد،  أبعد من ذلك  ما هو  إىل  به  ب 

مفتتح سوره الشرط يف  مل    ؛ استخدامه ألدوات  )إذا(  ))   إذ  أسلوب  يستخدم 
ا جملرد تقرير هذا املعىن، وإمنا وظفه توظيفاا آخر حتول   الشرطية استخداماا تقليدا

 .(1)(( به إىل جمموعة من اللوحات املؤثرة اليت حيرص على رمسها للساعة وأحداثها
"زُلزلت" تتمة هلذا التناسب،    :ويف إسناد الفعل إىل ما مل يُسم فاعله يف قوله

الفاعل   الرتهيب والتخويف، فحذف  السورة كلها، ففيه معىن  وحتقيق لغرض 
هنا زاد املوقف هوًلا ورعباا، فليس املقام هنا حديثاا عن الفاعل، إمنا هو حديث  

ابملشهد كله استأثر  ولذا  الفعل،  األحداث  ليكون    ؛عن  هبذه  مرتبطاا  العقل 
مبجامع   وأتخذ  األبصار،  ختطف  اليت  املزلزلة  املؤثرة  املشاهد  وهبذه  اجلسام، 
العقول، ومن هنا كثر جميء هذا الرتكيب يف احلديث عن مشاهد يوم القيامة  

قل أن ختطئها العني يف أحداث يوم   ))     وأهواهلا، ويكاد يكون هذا األمر مطرداا،
ا عن حمدثه، فال يسنده  القيامة، وهي أ ن القرآن الكرمي يصرف احلدث عمدا

ا إىل غري فاعله، على املطاوعة أو   إليه، وإمنا أييت به مبنيًّا للمجهول، أو مسندا
اًللتفات إىل   الفاعل عن  بتأويل  والبالغيني  املفسرين  اجملاز، وقد شغل أكثر 

ه وقد   ... القيامة  أحداث  يف  األسلوبية  الظاهرة  هذه  هذه  اطراد  تدبر  دى 
بصرف   لالهتمام ابحلدث،  تركيز  للمجهول  البناء  أن  إىل  األسلوبية  الظاهرة 
أو املطاوعة تقرير لوقوع األحداث يف   النظر عن حمدثه، ويف اإلسناد اجملازي 
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تقع   التسخري، واألحداث  للقيامة على وجه  الكون مهيأ  إذ  تلقائية؛  طواعية 
فاعل أو  أمر  إىل  حتتاج  ًل  وتناغم،  (1)(( تلقائيًّا  تناسب  ذلك  غرض    ويف  مع 

فيه من   القيامة وما يكون  يوم  والتهديد، إببراز  التخويف  القائم على  السورة 
 املشاهد واألحداث. 

ومن التناسب احلاضر والالفت يف هذه الزلزلة: التناسب اإليقاعي يف السورة  
الزلزلة،    كلها، وقد جاء هذا اإليقاع الصويت متناسباا ومتناغماا مع مكية سورة

ومع خصائصها املوضوعية واألسلوبية، وقد جاء هذا التناسب يف السورة كلها  
 من أوهلا حىت آخرها. 

جاء هذا التناسب اإليقاعي يف السورة يف موضعني: املوضع األول يف بداية  
 ىق  يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت}  :السورة من قوله تعاىل

  السورة يف  قوله املوضع الثاين يف هناية    {ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
وفصل    {هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي}تعاىل:  

 { زي ري ٰى ين ىن نن من}  :بني املوضعني آبية واحدة وهي قوله

يف السورة كلها، فهي قائمة عليه يف مجيع آايهتا، وهو   فمحسن السجع حاضر 
تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد،  ))   كما عرفه اخلطيب القزويين:  

، وًل خيفى  (2)(( وهذا معىن قول السكاكي: األسجاع يف النثر كالقوايف يف الشعر
ما حيدثه السجع من توافق لفظي يف الكلمات يف هناية حروفها، وهلذا السجع  

 
 . 81-  1/80للقرآن الكرمي:  ( التفسري البياين  1) 
 . 92/ 4( اإليضاح: 2) 



 

 
456 

 بالغة التناسب يف سورة الزلزلة 
 د. فهد بن حممد بن فهد العمار

أثره يف السمع، فله إيقاعه املؤثر الذي حيمل على اإلصغاء والتأمل، ولذا فهو  
يس حمسناا لفظيًّا فحسب، بل له أثره وأتثريه يف حتقيق املعىن وتقريره يف نفس  ل

السامع، ويف قلبه، فتطرب له األذن، ويتأثر به القلب، ومن مثم يقبل عليها، 
ويدرك حمتواها، وهذا هو املقصود، فكأن هذا السجع وسيلة لتحقيق غاايت  

يؤثر ))   لسجع وبالغته، فهو  هذه السورة وأهدافها، ومن هنا تتجلى قيمة هذا ا
ملا   الريح ابهلشيم؛  لعب  ابألفهام  ويلعب  العجيب،  السحر  أتثري  النفوس  يف 
هلا   وهتش  األذن،  هلا  تطرب  اليت  القوية  واملوسيقى  املؤثرة  النغمة  من  حيدثه 
فتور؛   خيالطها  أو  ملل،  يداخلها  أن  غري  من  السماع  على  فتقبل  النفوس، 

 .(1) (( ويقر يف األفكار فيتمكن املعىن يف األذهان،
ومن هنا كثر ورود السجع يف العهد املكي، فقوة اإليقاع القائم على السجع  
خاصية من خصائص اخلطاب املكي الذي تشكل منه أغلب بناء السور املكية،  
هذه   لفتت  وقد  إيقاعها،  وقوة  سورها،  قصر  املكية  للسور  الغالبة  فالسمة 

، ومن أولئك  اخلاصية نظر املختصني املهتمني بدراسة خصائص اخلطاب املكي
الدكتور السيد عبد املقصود جعفر الذي حتدث عن توافر أسلوب السجع يف  

  : ما سر هذه اخلاصية؟ وملاذا مجعنا فيها بني  ))   اآلايت املكية، وتساءل قائالا
نحية   من  اإليقاع  أو  املوسيقى  ووضوح  نحية  من  واآلايت  السور  قصر 

يتضمنه السجع من وقع وأتثري يف    ، وهلذه اخلاصية األسلوبية، وملا(2)(( أخرى؟
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األذن مع أمهيتهما عالقٌة وثيقٌة مبضمون اآلايت وغايتها، ولذا ربط العلماء بني  
ورود   فإن  وعليه  غاايته،  حتقيق  أثره يف  وبيان  به،  واملخاطبني  األسلوب  هذا 

راجع   املكية  اآلايت  أغلب  من  ))  السجع يف  نبعة  مقتضيات موضوعية  إىل 
عوة وأهدافها يف الفرتة املكية،إن اخلطاب الذي يتصدى هلذه  طبيعة ظروف الد

الظروف ًل ميكن أن ينطلق أبسلوب املواجهات العقلية أو املنطقية اجملردة، وإمنا  
ًل بد أن ينطلق أبسلوب اجلرعات املركزة املتدفقة اليت حترك النفوس اجلامدة  

العنيدة القلوب  السجع يف (1)(( وهتز  أسلوب  فورود  ولذا  تناغم    ،  الزلزلة  سورة 
من أجل إبراز خصائصها املوضوعية، فقد    ؛وتناسب مع خصائصها األسلوبية

 مث زث رث يت}  جاء السجع يف املقطع األول من السورة يف قوله تعاىل:

لتأكيد    {ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث  نث
يوم البعث والنشور، وقيام الناس لرب العاملني، وهو اليوم الذي ينكره املشركون،  
بل ويسخرون منه، ولذا جاء احلديث عنه هبذه الصورة البليغة، وهبذه اآلايت  
ا   أتكيدا ملقطع  هذا  آايت  به  ختمت  الذي  السجع  خالل  ومن  املتالحقة، 

قبل على هذه اآلايت، وتتأثر  لوقوعه، فلعل النفوس من خالل هذا األسلوب ت
هبا، وتؤمن مبضموهنا، وتصدق بوعدها ووعيدها، وإًل فقد قامت عليهم احلجة،  
من خالل هذا األسلوب املؤثر الذي أيخذ مبجامع القلوب، وتصغي له اآلذان،  

زلزاهلا، أثقاهلا، ما هلا، أخبارها، )فما أقوى ألفاظها! وما أشد وقعها على األذن!  
تتابع وتقوى وتشتد يف خماطبتها هلذه العقول املتحجرة، والقلوب  ألفاظ    (هلا
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)أوحى هلا(،    :املعرضة عن رهبا، وقد انتهى هذا املقطع القائم على السجع بقوله
إشارة إىل أهنا مبجرد اإلشارة إليها من هللا خضعت ملشيئة  ))   ويف هذا الكلمة  

ألن يردد عليها القول أو يؤكد  هللا تعاىل، فلم تكن يف خضوعها لرهبا حمتاجة  
هلا األمر، بل هو جمرد اللمح واإلشارة، وهذا هو شأن اخلاضع املطيع الذي ًل  
إرادة له مع من أيمره، إنه ًل حيتاج إىل أمر صريح مؤكد، بل تغين اإلشارة عن  

   . (1) (( العبارة فالوحي هنا هو التلميح دون التصريح
 ىي ني مي}اية السورة يف قوله تعاىل:  وأما املوضع الثاين فقد جاء يف هن

السجع يف كلمة    {هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي فقد جاء 
فيها مجيعاا، ويظل   والقلوب معاا، ويؤثر  أنه أيخذ ابألمساع  "يره" ومن بالغة 
ا، كيف وقد ختمت السورة به،  صداه يرتدد يف األمساع، ويظل أثره خالد خملدا
غرو   فال  التكرار؟!  حد  به  وبلغت  الكلمتني،  بني  السجع  متاثل  وقد  كيف 

أثره مض أن يكون  السجع  واحلالة هذه  ، وقد جاء  قوايًّ جملجالا اعفاا، وأتثريه 
الناس   خماطبة  يف  منها  الغرض  وحمققاا  ومضموهنا،  اآلايت  ملوضوع  استجابة 
مجيعاا، والتأثري فيهم يف بيان عاقبة أعماهلم، وقد أحاط هذا السجع ابألعمال  

شامل عام للخري والشر كله؛  ))    كلها: خريها وشرها، ًل يدع منه شيئاا، فهو
نه إذا رأى مثقال الذرة اليت هي أحقر األشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك  أل

  ، الرتغيب يف فعل اخلري لو قليالا من ابب أوىل وأحرى، وهذه اآلية غاية يف 
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، وألن فيها ترغيباا وترهيباا جاءت من  (1)(( والرتهيب من فعل الشر ولو حقرياا
ليقوى أثره وأتثريه فيهم، وليدفعهم إىل فعل اخلري ترغيباا،    ؛خالل هذا األسلوب

أو ترك الشر ترهيباا، ومن هنا جاء السجع يف هذه السورة يف جل آايهتا، فكان  
  ، حاضراا يف أول السورة وخامتتها، وكان السجع فيها قوايًّ ظاهراا، مؤثراا وجملجالا

إىل آخرها؛ فهو يف السورة  هذا هو اإليقاع على امتداد السورة كلها من أوهلا  
))  ظاهر ًلفت؛ تبصره العني، وتصغي إليه اآلذان، فقد جاءت السورة كلها يف  

ملسات سريعة عنيفة مثرية، ينتقل من إحداها إىل األخرى قفزاا وركضاا ووثباا يف  
خفة وسرعة وانطالق، حىت ينتهي إىل آخر فقرة فيها، فيستقر عندها اللفظ  

 .   (2)(( يقاع، كما يصل الراكض إىل هناية املطافوالظل واملوضوع واإل
ومل يكن هذا السجع على أمهيته مقصوداا لذاته، فقد كان طوعاا للمعىن،  
املعىن   حتقيق  البالغ يف  األثر  له  وكان  مؤثراا،  وكان  بليغاا،  ولذا كان  له،  اتبعاا 

ظهر  وإبرازه، فهذا السجع شأنه شأن احملسنات البديعية كلها ًل حيسن وًل ت
ا،   قيمته إًل إذا جاء عفو اخلاطر، بال تكلف فيه وًل تصنع، وحني يُقصد قصدا
ويكون متكلفاا فسيكون ثقيالا ممجوجاا ترغب عنه النفوس، وتنفر منه اآلذان،  

على أحسن صورة، وأمجل موقع،  ))   ويف سورة الزلزلة كشأنه يف سائر القرآن جاء  
عىن حلساب اللفظ، وًل اقتسار للفظ  ًل تكلف فيه، وًل تصنع وًل جور على امل

بدون دًللة حسنة ... فليس فيه موضع نزل يف معناه، أو مستكره يف لفظه،  

 
 . 1/932( تفسري السعدي: 1) 
 . 11/6644( األساس يف التفسري: 2) 



 

 
460 

 بالغة التناسب يف سورة الزلزلة 
 د. فهد بن حممد بن فهد العمار

وبالغته وفصاحته   قوته وجزالته  القرآين يف  األسلوب  مع طبيعة  بل كله جاٍر 
 )) (1). 

هذا هو السجع وبالغته يف مفتتح هذه السورة،  وكذلك ُختمت السورة  
  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي  }تعاىل:    به يف قوله

من    {هب وسيلة  فهو  معاا،  القلوب  ويف  السمع  يف  أثره  وقوة  ألمهيته،  ا  أتكيدا
وسائل التأثري اليت حتمل األذن على اإلصغاء، والقلب على اإلقبال واإلذعان،  
الرتغيب   ولكن شتان بني من يرى خرياا، وبني من يرى شرًّا، ومن هنا جاء 

لقوي اجمللجل كشأن  والرتهيب يف هذه السورة من خالل هذا األسلوب املؤثر ا
هذا   عند  تقف  ًل  وبالغته  السجع  هذا  أن حسن  بيد  املكية،  السور  سائر 
اجلانب اللفظي اإليقاعي، بل يتجاوزه إىل بناء املعىن وإظهاره، فهو جزء رئيس  
احملسن   هذا  من  النظم  ولو خال  بفقده،  وينقص  به،  يكمل  املعىن،  بناء  من 

 ود منه. اللفظي ملا مت املعىن، وملا ظهر املقص
 خامتة البحث 

بلوغ الغاية يف إعداد هذا البحث وكتابته، فها هي خامتة  احلمد هلل على  
البحث حبمد هللا وتوفيقه، وهللا أسأل أن أكون حققت الغاية من الكتابة يف  
فيه جهدي   بذلت  فقد  والبالغية،  القرآنية  الدراسات  املهم يف  املوضوع  هذا 

هللا وتسديده، وقد أفدت منه كثرياا، وخرجت بعدد  ووقيت، وما هو إًل توفيق  
 من النتائج العلمية، ومن أمهها ما أييت:
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: أن التناسب يف القرآن الكرمي وجه من وجوه إعجاز القرآن الكرمي،    أوالا
به وبسببه تعذر على الناس اإلتيان مبثله، وعجزوا عن معارضته، وتعدد التناسب  

وإظهار له، وقد قرر من كتب يف التناسب هذه  يف القرآن أتكيد هلذا اإلعجاز،  
التطبيق:   من خالل  وتقررت  احلقيقة  هذه  الدراسة جتلت  هذه  ويف  احلقيقة، 

 بدراسة التناسب يف سورة الزلزلة. 
أن النظر يف التناسب يف كل أنواعه إمنا هو اجتهاد، ونوع من أنواع    اثنياا:

يفتح هللا   ما  إىل  يعود ذلك  الكرمي،  الكتاب  التأمل  تدبر  يطيل  به على من 
والنظر، وًل يصح أن يكون قطعيًّا، فهو إىل اًلجتهاد أقرب، وهو من العمل  
تدبر كتابه   إىل  لنا  ابلدعوة  العاملني  رب  ألمر  استجابة  أنه  له، كما  املندوب 
واإلقبال عليه، ومن هنا جاء نظر العلماء وجهدهم إىل هذا العلم، فرفعوا من  

 . قدره تنظرياا وتطبيقاا أعلواو شأنه، وبينوا منزلته، 
أن اجلانب التطبيقي هو امليدان الرحب الذي يتجلى فيه التناسب،    اثلثاا:

فال ينبغي اًلكتفاء ابجلانب النظري يف بيان ما متيز به القرآن يف تناسب سوره  
وآايته، بل جتب اإلفادة منه يف التطبيق والتحليل، ففي التطبيق إقامة الدًلئل  

ى بالغة هذا التناسب، وعلى إعجاز القرآن الذي بلغ الغاية اليت  والشواهد عل
 ًل مطمح بعدها.

يف    رابعاا: الرتغيب  والرتهيب،  الرتغيب  الزلزلة:  سورة  من  الرئيس  الغرض 
يف   الفريقني  من  عاقبة كلٍ   وبيان  الشر،  أعمال  من  والرتهيب  اخلري،  أعمال 

هذه السورة متناغماا مع هذا    اآلخرة: يوم البعث واجلزاء، وقد جاء التناسب يف
الغرض، ويف حتقيقه وإبرازه، جتلى ذلك يف السورة كلها، ومن خالل ما بني  
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بقوله: افتتحت  فقد  وارتباط،  تناسب   زث رث يت}  فاحتتها وخامتتها من 

ففي    {ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث  نث مث
خامتة السورة يف  يوم القيامة وأهواهلا: ترهيب وختويف للناس مجيعاا، مث جاءت  

  { هب  مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي}  سبحانه:  قوله

تضمنت السورة الرتغيب والرتهيب معاا، الرتغيب ابلعمل الصاحل، وبيان جزائه،  
وبيان جزائه، ومصري أصحاهبما يوم تزلزل األرض،   السيئ والرتهيب من العمل

الغرض   إبراز هذا  بالغية ظاهرة يف  التناسب وسيلة  أثقاهلا، وكان  ويوم خترج 
 وإظهاره. 

  تناسب املتمثل يف    توافر يف سورة الزلزلة أنوع التناسب الداخلي  خامساا:

  ائصخص  مع   متناغمة  جاءت  فقد   ،مكيتها  مع  وبتناسبها  مبطلعها،  السورة   آخر
  هذا   خالل  من  الزلزلة  سورة  جاءت  وقد  واألسلوبية،  املوضوعية  املكي:  اخلطاب

 ومقصودها.  السورة، لغرض  حتقيقاا  موقعها؛  يف مكينة الرتابط،  حمكمة  التناسب
مفتتح    سادساا: بني  العالقة  يف  الداخلي  التناسب  الزلزلة  سورة  جتلى يف 

امل بني هذين  وثيق  ارتباط  فثمة  وخامتتها،  آخر  السورة  انعطف  فقد  وضعني، 
ا   السورة على أوهلا، كما جاء آخر السورة مقرراا ملضمون فاحتة السورة ومؤكدا
هلا، ومل يقف هذا التناسب يف املضمون، بل جتاوزه حىت إىل األسلوب، فثمة  
تناسب يف األسلوب يف مفتتح السورة وخامتتها، فقد بدأت السورة أبسلوب  

 الشرط، وانتهت به أيضاا 
لسورة الزلزلة ارتباط وثيق مع السورة اليت تقدمتها والسورة اليت تلتها    ا:سابعا 

ا للموضوعات اليت   يف ترتيبها يف املصحف، فقد جاء ختام سورة البينة متهيدا
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العادايت،   لسورة  ا  متهيدا السورة  خامتة  جاءت  الزلزلة، كما  سورة  تضمنتها 
واحدة، فظهر معها حلمتها  فصارت هذه السور الثالث هبذا التناسب كالسورة ال

وتالمحها، وشدة ارتباط بعضها ببعض، ولذا فسورة الزلزلة بلغت اإلعجاز يف  
 التناسب اخلارجي املتعلق ابلسور اليت قبلها واليت بعدها. 

من التناسب الظاهر يف سورة الزلزلة وهي سورة مكية تناسبها مع    اثمناا:
خصائص اخلطاب املكي، وقد مشل هذا التناسب خصائص املكي: املوضوعي  
واألسلويب، ففيها حديث عن القيامة وأهواهلا، وعن يوم احلساب واجلزاء، وهذه  
هي جل موضوعات السور املكية، وحضرت خصائص اخلطاب املكي: بقوارع  

وقد  أ وتشتد،  تقوى  اليت  وعباراهتا  خطاهبا،  وقوة  فيها  لفاظها،  السجع  كان 
فيها ابرزاا،   واًلستفهام  ذلك  حاضراا،  ُوظِ ف  السورة  وقد  بيان غرض  كله يف 

 ومقصودها. 
وًل يفوتين يف هناية هذا البحث أن أوصي الباحثني واملهتمني ابلدراسات  

التناسب،   موضوع  إىل  اًللتفات  إىل  العناية  القرآنية  من  ا  مزيدا وإعطائه 
حباجة إىل مزيد من الدراسات    –وبرغم ما كتب فيه    – زال  فما    واًلهتمام،

البالغية التطبيقية، خاصة ما يعىن ابلتناسب الداخلي يف السورة الواحدة، وذلك  
التناسب وأمهيته وبالغته.  األوائل عن  اًلستثمار احلقيقي جلهود علمائنا  هو 

 ى نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماا كثرياا. وصلى هللا وابرك عل
 

*** 
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 ثبت املصادر واملراجع 
الطبعة السادسة    ،القاهرة  ،دار السالم  ،األساس يف التفسري، سعيد حوى .1

 هــ.1424
إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي، أليب السعود، دار إحياء الرتاث   .2

 العريب، بريوت، )د ـ ت(. 
اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، تقدمي وتعليق: د. مصطفى   .3

 هـ.1414ديب الُبغا، دار ابن كثري، بريوت، ط: الثانية: 
ِاإليضاح، للخطيب القزويين، دار إحياء الكتب اإلسالمية، بريوت، )د ـ   .4

 ت(. 
املختار .5 حممد  بن  األمني  حممد  ابلقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان    أضواء 

 هـــــ.  1415الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان،  
أنوار الربيع يف أنواع البديع، لعلي صدر الدين بن معصوم املدين، حتقيق:   .6

األوىل:   الطبعة  األشرف،  النجف  النعمان،  مطبعة  شكر،  هادي  شاكر 
 هــــ.  1388

يوسف األندلسي، حتقيق  البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان حممد بن   .7
 هــــ.1420بريوت،   ،صدقي حممد مجيل، دار الفكر

أبو   .8 حممد  حتقيق:  الزركشي،  الدين  بدر  لإلمام  القرآن،  علوم  يف  الربهان 
 الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث.
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التحرير والتنوير حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب   .9
بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية   هراجمليد، حملمد الطا

   م.1984للنشر، تونس:
تفسري القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين ابن كثري، قدم له عبد القادر   .10

 هـ. 1413األرنؤوط، دار السالم، الرايض، ط: األوىل: 
الكرمي  .11 للقرآن  البياين  ببنت    ،التفسري  املعروفة  الرمحن  لعائشة حممد عبد 

 القاهرة، الطبعة السابعة.   ،الشاطئ، دار املعارف
تفسري القرآن العظيم جزء عم، لعبد امللك بن حممد بن قاسم العاصمي   .12

الطبعة األوىل:   السعودية،  العربية  اململكة  للنشر،  القاسم  ه    1430دار 
 م. 2009

دار الفكر العريب،    التفسري القرآين للقرآن، لعبد الكرمي يونس اخلطيب، .13
 القاهرة. 

تفسري املراغي، ألمحد بن مصطفى املراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   .14
 م.    1946ه،  1365البايب احلليب وأوًلده مبصر، الطبعة األوىل: 

دار هنضة مصر   .15 الكرمي، حملمد سيد طنطاوي،  للقرآن  الوسيط  التفسري 
 لطبعة األوىل. الفجالة، القاهرة، ا  للطباعة والنشر والتوزيع

تناسق الدرر يف تناسب السور، جلالل الدين السيوطي، حتقيق: عبد هللا   .16
 .1408بن حممد الدرويش، عامل الكتب، الطبعة الثانية: 
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تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للشيخ عبد الرمحن بن نصر   .17
جدة،    السعدي، تقدمي: حممد النجار، تصحيح: حممد البسام، دار املدين،

 هـ. 1408
البيان عن أتويل آي البيان، ًلبن جرير الطربي، حتقيق الدكتور   .18 جامع 

عبد هللا الرتكي، مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر،  
 م. 2001  - هـ 1422الطبعة األوىل:  

خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية، د. عبد العظيم إبراهيم مطعين،   .19
 هـ. 1413، القاهرة، ط: األوىل: مكتبة وهبة

دراسات يف علوم القرآن الكرمي، للدكتور زاهر بن عواض األملعي، الطبعة   .20
 هــــــ. 1428الرابعة: 

زاد املسري يف علم التفسري، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي   .21
الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت،   حتقيق: عبد  ،بن حممد اجلوزي

 ه. 1422طبعة األوىل:  ال
 هـ.1423صحيح البخاري، طبعة دار ابن كثري، دمشق، بريوت،   .22
إبراهيم .23 الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  العسكري،  هالل  أليب  ،  الصناعتني، 

 البجاوي، دار الفكر العريب، ط: الثانية. وعلي حممد 
 شرح املفصل، ًلبن يعيش النحوي، مكتبة املتنيب، القاهرة. .24
دراسة اترخيية وفنية ألصول البالغة مسائل البديع، د. بسيوين  علم البديع:   .25

الثانية:   الطبعة  والتوزيع،  للنشر  املختار  مؤسسة  فيود،  الفتاح  عبد 
 هـــــ. 1418
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للدكتور عدنن   .26 القرآن وبيان إعجازه،  القرآن: مدخل إىل تفسري  علوم 
هـ  1401حممد زرزور، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل:  

 م.  1980  -
الكشاف يف حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم   .27

 . هـ1392جار هللا حممود الزخمشري، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوًلده،  
بن   .28 علي  بن  الدين عمر  الكتاب، أليب حفص سراج  علوم  اللباب يف 

املوجود، والشيخ  عادل احلنبلي الدمشقي حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد  
األوىل   الطبعة  لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  علي 

 ه.1411
لسان العرب، ًلبن منظور، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: الثالثة:   .29

 هـ .1413
مباحث يف علوم القرآن، للدكتور مناع القطان، مؤسسة الرسالة، بريوت،   .30

 م. 1991  -هـ  1412الطبعة: الثامنة عشرة: 
املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين ابن األثري، قدمه   .31

وعلق عليه: د. أمحد احلويف، ود. بدوي طبانة، هنضة مصر للطباعة والنشر  
 والتوزيع.

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب حممد بن عطية األندلسي،   .32
لكتب العلمية، بريوت، ط:  الشايف حممد، دار ا حتقيق: عبد السالم عبد

 هـ.1413األوىل: 
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معجم مقاييس اللغة، أليب احلسن بن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون   .33
 هـ. 1411دار اجليل، بريوت، ط: األوىل: 

دار   .34 زرزور،  حممد  عدنن  للدكتور  وعلومه،  القرآن  التفسري  إىل  مدخل 
 هـــ.1416القلم، دمشق، الطبعة األوىل: 

مام فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت،  مفاتيح الغيب، لإل .35
 م.  1990  -هـ  1411لبنان، الطبعة األوىل: 

د.   .36 واملدين،  املكي  العهدين  بني  القرآين  اخلطاب  يف خصائص  مقدمة 
السيد عبد املقصود جعفر، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، الطبعة األوىل:  

 هـ. 1413
قيق: خالد عبد الرمحن العك، ومروان  معامل التنزيل، للبغوي، إعداد وحت .37

 هـ. 1407سوار، دار املعرفة، بريوت، ط: الثانية:  
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، لربهان الدين البقاعي، دار الكتاب   .38

 هـ. 1413اإلسالمي، القاهرة، ط: الثانية: 
  الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية يف القرنني الثامن والتاسع  .39

، الدكتور سامي بن عبدالعزيز العجالن، دار التفسري، جدة، ط:  اهلجريني 
 هـــ.1436الثانية: 
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

1. AlÂsAs fy Altfsyr، sςyd HwŶ، dAr AlslAm، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlsAdsħ 1424hــ. 

2. ǍrŝAd Alςql Alslym ǍlŶ mzAyA AlqrĀn Alkrym، lÂby Alsςwd، 

dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby، byrwt، (d ـ t). 

3. AlǍtqAn fy ςlwm AlqrĀn، ljlAl Aldyn AlsywTy، tqdym wtςlyq: 

d. mSTfŶ dyb AlbُγA، dAr Abn kθyr، byrwt، T: AlθAnyħ: 

1414hـ. 

4. AِlǍyDAH، llxTyb Alqzwyny، dAr ǍHyA' Alktb AlǍslAmyħ، 

byrwt، (d ـ t). 

5. ÂDwA' AlbyAn fy ǍyDAH AlqrĀn bAlqrĀn، mHmd AlÂmyn 

bn mHmd AlmxtAr AlŝnqyTy، dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς، byrwt، lbnAn، 1415hـــــ.  

6. ÂnwAr Alrbyς fy ÂnwAς Albdyς، lςly Sdr Aldyn bn mςSwm 

Almdny، tHqyq: ŝAkr hAdy ŝkr، mTbςħ AlnςmAn، Alnjf 

AlÂŝrf، AlTbςħ AlÂwlŶ: 1388 hــــ. 

7. AlbHr AlmHyT fy Altfsyr، lÂby HyAn mHmd bn ywsf AlÂndlsy، 

tHqyq Sdqy mHmd jmyl، dAr Alfkr، byrwt، 1420hــــ. 

8. AlbrhAn fy ςlwm AlqrĀn، llǍmAm bdr Aldyn Alzrkŝy، tHqyq: 

mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym، mktbħ dAr AltrAθ. 

9. AltHryr wAltnwyr tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd 

mn tfsyr AlktAb Almjyd، lmHmd AlTAhr bn mHmd AlTAhr bn 

ςAŝwr Altwnsy، AldAr Altwnsyħ llnŝr، twns:1984m.  

10. tfsyr AlqrĀn AlςĎym، llHAfĎ ςmAd Aldyn Abn kθyr، qdm lh 

ςbd AlqAdr AlÂrnAŵwT، dAr AlslAm، AlryAD، T: AlÂwlŶ: 

1413hـ. 

11. Altfsyr AlbyAny llqrĀn Alkrym، lςAŶŝħ mHmd ςbd AlrHmn 

Almςrwfħ bbnt AlŝATŶ، dAr AlmςArf، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlsAbςħ.  

12. tfsyr AlqrĀn AlςĎym jz' ςm، lςbd Almlk bn mHmd bn qAsm 

AlςASmy dAr AlqAsm llnŝr، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ، 

AlTbςħ AlÂwlŶ: 1430 h 2009 m. 

13. Altfsyr AlqrĀny llqrĀn، lςbd Alkrym ywns AlxTyb، dAr Alfkr 

Alςrby، AlqAhrħ. 

14. tfsyr AlmrAγy، lÂHmd bn mSTfŶ AlmrAγy، ŝrkħ mktbħ 

wmTbςħ mSTfŶ AlbAby AlHlby wÂwlAdh bmSr، AlTbςħ 

AlÂwlŶ: 1365h،  1946 m.   
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15. Altfsyr AlwsyT llqrĀn Alkrym، lmHmd syd TnTAwy، dAr 

nhDħ mSr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyςAlfjAlħ، AlqAhrħ، AlTbςħ 

AlÂwlŶ. 

16. tnAsq Aldrr fy tnAsb Alswr، ljlAl Aldyn AlsywTy، tHqyq: ςbd 

Allh bn mHmd Aldrwyŝ، ςAlm Alktb، AlTbςħ AlθAnyħ: 1408. 

17. tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn، llŝyx ςbd AlrHmn 

bn nASr Alsςdy، tqdym: mHmd AlnjAr، tSHyH: mHmd 

AlbsAm، dAr Almdny، jdħ، 1408hـ. 

18. jAmς AlbyAn ςn tÂwyl Āy AlbyAn، lAbn jryr AlTbry، tHqyq 

Aldktwr ςbd Allh Altrky، mrkz AlbHwθ wAldrAsAt Alςrbyħ 

wAlǍslAmyħ bdAr hjr، AlTbςħ AlÂwlŶ: 1422h 2001 -ـ   m. 

19. xSAŶS Altςbyr AlqrĀny wsmAth AlblAγyħ، d. ςbd AlςĎym 

ǍbrAhym mTςny، mktbħ whbħ، AlqAhrħ، T: AlÂwlŶ: 1413hـ. 

20. drAsAt fy ςlwm AlqrĀn Alkrym، lldktwr zAhr bn ςwAD 

AlÂlmςy، AlTbςħ AlrAbςħ: 1428hــــــ. 
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