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 لطتن الكفراوي  شرح على حاشيته في( هـ3136ت) الحامدي إسطاعيل الشيخ عظد الظحهي  التعليل
 اآلجرومية

 
 أ.م.د كريم ذنهن داؤد زيظب حامد علي

  المغة العخبية / قدعلمبشات جامعة السػصل / كمية التخبية 
   

 (ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗٔ)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثلخم
ع لغتو العخبية ما عاجع الحيغ رغبػا في اعتشاؽ اإلسالـ، كتعمّ ختالط العخب باألابعج تػسع اإلسالـ في شبو الجديخة العخبية كُثخ 

ترػف  القػانيغأدى إلى اتداع البيئة اإلسالمية، كتفذي ضاىخة المحغ، كلمحج مغ تفذي ىحه الطاىخة دأب الشحاة إلى تقعيج مجسػعة مغ 
تخسيخيا في حكاـ، كالقػاعج ُبغية بل تعجى األمخ إلى تعميل ىحه األ ،المغة مسا يذػبيا، كتحفطيا مغ التذػيو، كلع يكتفػا بالتقعيج فحدب

 رأي تبشػه، أك تفديخ ضاىخة رأكىا. عديدأذىاف الستعمسيغ، أك ت

في ذلظ شأف معطع الشحاة  اسساعيل ألحامجي )رحسو هللا( شأفككاف أغمب األحكاـ بعمل تفدخ أسبابيا  إلداـلجأ الشحاة إلى  لحا 
ي ىحا البحث السػسـػ بػ)التعميل الشحػي عشج الذيخ إسساعيل ف جكسشعس ،ىتساًما كاضًحاا ىتسػا بيا ا عتسجكا العمل في تآليفيع، ك ا الحيغ 

)رحسو هللا(  ألحامجي( إلى إبخاز جانب مغ جيػد الذيخ إسساعيل االجخكميةىػ( في حاشيتو عمى شخح الكفخاكي لستغ ٖٙٔٔ)ت ألحامجي
السبحث األكؿ بياف مفيػـ  في ج مجخل تشاكلشافي مبحثيغ بع ل  سُ نسػذًجا، كقج ك  أفي ىحا السيجاف الحي  اتخح مغ حاشيتو عمى الكفخاكي 

 في ىحا السجاؿ. ألحامجيالسبحث الثاني جيػد الذيخ إسساعيل  فيليف، ك آالتعميل الشحػي، كما كتب في ذلظ مغ ت
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Abstract: 
After the expansion of Islam in the Arabian Peninsula, there was a great deal of mixing   of Arabs 

with non-Arabs who wanted to convert to Islam and learn its Arabic language, which led to the 

expansion of the Islamic environment and the spread of the phenomenon of melody. Distortion, and they 

were not only confined to the matter, but went beyond the matter to explain these provisions, and the 

rules in order to establish them in the minds of the learners, or to support an opinion they adopted, or to 

explain a phenomenon they saw. 

For this reason, the grammarians resorted to adhering to most of the rulings with causes that 

explain their causes, as is the case for most grammarians who adopted the faults in their writings and 

paid clear attention to them. Al-Ajromiya) to highlight a part of the efforts of Sheikh Ismail Al-Hamdi 

(may God have mercy on him) in this field, who took from his entourage to Al-Kafrawi as a model, and 

he completed two papers after an introduction in which we dealt with the life of Sheikh Ismail Al-

Hamidi, and made the first topic to explain the concept of grammatical reasoning, and what was written 

about that It was authored, and the second topic deals with the efforts of Sheikh Ismail Al-Hamdi in this 

field. 
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 مدخل

 )رحطه هللا( ألحامديبالشيخ إسطاعيل  التعريف

، كلج في قخية )الحامجية( بسحافطة ألحامجيأبػ الفجاء إسساعيل بغ مػسى بغ عثساف بغ دمحم بغ جػدة ىػ        
ـ(، حفظ القخآف الكخيع في بمجتو، كأتسو في ربيعيغ، كحفظ كثيخ مغ الستػف، ٔٔٛٔىػ  ػػ ٕٕٙٔ)قشا( كذلظ في سشة )

فاء الحيغ كْ كىع مغ صفػة العمساء األ باألزىخ، كتمقى العمع عمى عجد غيخ قميل مغ شيػخ األزىخ الذخيف،ثع التحق 
بخاليع الدقا الذافعي، كأحسج مشة هللا السالكي، كأحسج إالذيخ دمحم عمير، ك  ومظهم :أخح عشيع العمػـ العقمية، كالشقمية، 

عمى يجيو عجد غيخ قميل  وتتلطذ مي السخعي السالكي، كغيخىع ،، كعألعجكي اب سساعيمي، كمشرػر كدّ أبػ الدعػد اإل
، مغ أشيخىع: الذيخ دمحم بغ إبخاليع الدسالػشي، كعبج الكخيع سمساف، ودمحم عبجه، ودمحم بغ سبيع البديػني مغ العمساء،

جة، كالفقو،  اشتسمت عمى جسيع الفشػف؛ كالعقي ما بيغ؛ كتب، كشخكح، كحػاش، كتقخيخات، لطؤلفاتكثيخ مغ اكلو 
كالحجيث، كالشحػ، كالرخؼ، كالبالغة، كالسشصق، كالعخكض، كالحداب.. ، مشيا )كتاب الكػكب السشيخ في ما فتتح بو 

شخح مدألة الحسالة التي )قصار الحجازية(، كلى األإالحج السدساة بالخحمة الحامجية  مشاسظ)كتابو السػلى الخبيخ( ، ك
حاشية جميمة )ك في الشحػ(، جخكميةاالح الذيخ حدغ الكفخاكي عمى متغ عمى شخ حاشية )ك (،ارؼ الراكي ذكخىا الع

 .(ٔ)ـ(ٜٛٛٔىػ ػػ ٖٙٔٔ)رحسو هللا( سشة ) تهفي كغيخىا ، ،ماـ الدشػسي عمى عقيجتو الكبخى(عمى شخح اإل

 

 
                                           

، ٕ/ٔيشطخ: تخجسة الذيخ بقمع نجمو عبج العديد ألحامجي في حػاش عمى شخح الكبخى لمدشػسي، اسساعيل بغ مػسى ألحامجي: (ٔ)
كاليػاقيت الثسيشة في أعياف محىب عالع السجيشة،  ،ٗٛ٘/ٔكشجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية، دمحم بغ دمحم بغ عسخ قاسع مخمػؼ: 

 .ٖٕٗ/ٔالجػاىخ كالجرر في عمساء القخف الخابع عذخ، يػسف السخعذمي: نثخ ، ك ٖٔٔ/ٔدمحم البذيخ ضافخ األزىخي: 
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 الطبحث األول

 مفههم التعليل الظحهي والتأليف فيه

 :وتضطن ثالثة مطالب

 التعليل الظحهي والتأليف فيه:الططلب األول: نشأة 

 ،كالتقعيج ليا ،لى استقخاء المغة العخبيةإيخة العخبية جعل الشحاة يدارعػف ف ضاىخة تفذي المحغ في شبو الجد إ     
سذ لمغة كتزع األ ،ىحه القػاعج بذكل خاص بتعميالٍت تبخرإف ىحا التقعيج ُصػِحب  إذحكاـ الشحػية ألكاستشباط ا

 . (ٕ)العخبية بذكل عاـ 

عشجه شالئع البحث الجقيق في مجاؿ التعميل الشحػي ىػ عبج هللا بغ إسحاؽ الحزخمي )ت  ضيختكأكؿ نحػي      
ـ: "كاف أكؿ مغ بعج الشحػ ػػ أي: الحي ُيسثل نقصة تحػؿ في تاريخ الجراسات الشحػية، كفيو يقػؿ ابغ سالّ  (ٖ)ىػ(ٕٚٔ

 .(ٗ)ػؿ فيو، كمج الكياس، كشخح العمل"فتقو ػػ ، كفرل الق

الحي أستصاع أف يدتشبط مغ عمل الشحػ ما لع  (٘)ىػ( ٘ٚٔكبعج الحزخمي يأتي الخميل بغ أحسج الفخاىيجي )ت      
"كذكخ بعس شيػخشا أف الخميل بغ  (ٚ)ىػ( ٜٖٖكلقج قاؿ عشو الدجاجي )ت  ،(ٙ)كما لع يدبق إليو  ،أحج ويدتشبص

                                           

(ٕ:  .ٓ٘ٔػ  ٜٗٔ( يشطخ: أصػؿ التفكيخ الشحػي، عمي أبػ السكاـر
ىػ عبج هللا بغ أبي إسحاؽ زيج بغ الحارث بغ عبج هللا الحزخمي البرخي، أحج األئسة في القخاءة كالشحػ قاؿ دمحم بغ سالـ  (ٖ)

فيات السذاىيخ  ك  الجسحي: سسعت يػنذ يدأؿ عغ ابغ أبي إسحاؽ، فقاؿ: ىػ كالشحػ سػاء، أي ىػ الغاية. يشطخ: تاريخ اإلسالـ ك 
 .ٕٛ٘/ٖك األعالـ، لمحىبي:

 .ٗٔ/ٔشبقات فحػؿ الذعخاء، ابغ ساّلـ :( ٗ)
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سئل عغ العمل التي يعتل بيا في الشحػ، فقيل لو: عغ العخب أخحتيا أـ اختخعتيا مغ نفدظ؟ فقاؿ: أحسج )رحسو هللا( 
إف العخب نصقت عمى سجيتيا كشباعيا، كعخفت مػاقع كالميا، كقاـ في عقػليا عممو، كإف لع يشقل ذلظ عشيا، 

ي التسدت، كإف تكغ ىشاؾ عمة أخخى لو، كاعتممت أنا بسا عشجي أنو عمة لسا عممتو مشو، فإف أكغ أصبت العمة فيػ الح
محكسة البشاء، عطيسة الشطع كاألقداـ، فكمسا كقف ىحا الخجل في الجار  ارجل حكيع، دخل دارً  فسثمي في ذلظ مثل

عمى شيء مشيا، قاؿ: إنسا فعل ىحا ىكحا لعمة كحا ككحا، كلدبب كحا ككحا، سشحت لو كخصخت ببالو، محتسمة لحلظ. 
حكيع الباني لمجار، فعل ذلظ لمعمة، التي ذكخىا ىحا الحي دخل الجار، كجائد أف يكػف فعمو لغيخ تمظ فجائد أف يكػف ال

 .(ٛ)العمة ... فإف سشح لغيخي عمة لسا عممتو مغ الشحػ، ىي أليق مسا ذكختو بالسعمػؿ فميأت بيا "

افتتغ الشحاة إذ سخعاف ما  ،لع يبق كحلظبتجأ عشج الشحاة العخب كصفًيا تقخيخًيا عسػًما إال أنو اػي السشيج الشح لقج ابتجأ 
 ،، ك)العمة(ا كاف افتتانيع بسقػلة )العامل(كثخ مأك  ،كعشػاف السعخفة ،رسصي حتى صار عشجىع أمارة الثقافةبالسشصق األ

 .(ٜ)اصة خ االتعميمي أفخد الشحاة لمعمة كتبً  كلذجة تعمقيع بالسشيج

ىػ( كيعج مغ أبخز الكتب ٜٖٖيزاح في عمل الشحػ لمدجاجي )ت لفت آنحاؾ كتاب اإلأُ التعميل التي كأىع كتب       
كتاب أنذأناه في عمل الشحػ خاصة،  كىحا" :فيوالمغػية التي عالجت العمل الشحػية مغ كجية مشصكية إذ يقػؿ 

                                                                                                                                                  

الخميل بغ أحسج بغ عبج الخحسغ أبػ عبج الخحسغ الفخاىيجي االزدي، نحػي لغػي عخكضي، استشبط مغ العخكض كعممو ما لع  (٘)
كال يؤخح إال عشو، يدتخخجو أحج، كلع يدبقو إلى عمسو سابق مغ العمساء كّميع. كقيل إنو دعا بسكة أف يخزؽ عمسا لع يدبقو إليو أحج، 

 .ٖٔٛ/ٔإنباه الخكاة عمى أنباه الشحاة، لمقفصي: فخجع مغ حّجة، ففتح عميو بالعخكض. يشطخ:
 .ٕ٘ٔ( يشطخ: أصػؿ التفكيخ الشحػي:ٙ)
عبج الخحسغ بغ إسحاؽ أبػ القاسع الدجاجي صاحب الجسل، مشدػب إلى شيخو إبخاليع الدجاج. أصمو مغ صيسخ، كندؿ بغجاد، كلـد  (ٚ)
 .ٚٚ/ٕبغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة، لمديػشي: دجاج حتى بخع في الشحػ. يشطخ:ال
 .ٙٙػ ٘ٙ( اإليزاح في عمل الشحػ، ألبي القاسع الدجاجي:ٛ)
 .ٔٚٗ/ٙ( مػسػعة عمـػ المغة العخبية، أميل بجيع يعقػب :ٜ)
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ف الكتب السرشفة في أل ،صػؿكغػامزو دكف األ، صائفوككذف السدتغمق مغ ل ،كاالحتجاج لو، كذكخ أسخاره
  .(ٓٔ)" ا في عمل الشحػا الى ىحه الغاية مفخدً كلع أر كتابً  ،اصػؿ كثيخة ججً األ

ىػ(، ككحلظ كتاب الخرائز البغ ٖٔٛيزاح يػجج كتاب )عمل الشحػ( البغ الػراؽ )ت كإلى جانب كتاب اإل     
، دلةىػ( صاحب لسع األٚٚ٘نباري )ت ابغ األ بخز مغ بيشيع كقج ،ذلظ ثع تػالى التأليف بعج (،ىػٕٜٖجشي )ت 

 االقتخاح.ىػ( في كتابو ٜٔٔ، كالديػشي )ت عخابغخاب في ججؿ اإللعخبية، كاإلكأسخار ا

 الططلب الثاني: دوافع التعليل:

 كجػد التعميل في الشحػ العخبي كبخكزه  إلىثسة مجسػعة مغ الجكافع أدت      

 :  (ٔٔ) كىيمغ معالع الجرس الشحػي العخبي  اأساسي افي بقائو معمسً ا ككانت سببً 

 البشري:: طبيعة العقل أوًل 

لى تفديخىا إأي ضاىخة ميسا كاف نػعيا فيصسح  سباب الكامشة كراءبيعة العقل البذخي أف يدأؿ عغ األمغ ش     
 .(ٕٔ) يختزيياخزاعيا لألحكاـ التي إك 

 : البحث عن أسرار حكطة الهضع: اثانيً 

ال ما نجرػػ في إنيا تديخ كفق نطاـ محكع مصخد ػػ ػجػه المغة العخبية كججكا ألالشحاة األكائل  اء استقخ  بعج     
ال لحكسة أرادىا كاضع إفآمغ عامتيع أف ذلظ لع يكغ  ،كمخاعاة العالقات التخكيبية بيغ أجداء الكالـ ،كالبشاء ،عخاباإل

                                           

 . ٖٛاإليزاح في عمل الشحػ:  (ٓٔ)
 .ٜ٘بيغ القجماء كالسحجثيغ، حدغ السمخ:( نطخية التعميل في الشحػ العخبي ٔٔ)
 السرجر نفدو.( ٕٔ)
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 ،مغ غيخ قرج مقرػد اليو عفػً إكجخ كل مزاؼ  ،كنرب كل مفعػؿ ،مع يأت لمعخب مخاعاة رفع كل فاعل، فالمغة
لى إتعقيجىا بل تستج ل  ج الطػاىخكلحلظ فإف ميسة الشحػي الحكيع ال يشبغي أف تقترخ عمى الػقػؼ عش ،كحكسة مبتغاة

 .(ٖٔ)لييا إكما بيشيا مغ حكسة ىجفت  ،ما في الطػاىخ

 :للظحه  الجتهادية  طبيعةال :ثالًثا

كقج تسثل الػصف بتجخيج قػاعج مغ استقخاء  ،قاـ الشحػ العخبي عمى ركيدتيغ أساسيتيغ الػصف ثع التفديخ    
جتياد مغ الشحػي في تعميل القاعجة السدتخمرة مغ الػصف يفدخىا اأما التفديخ فيػ  ،حتجاج السقبػلةنرػص اال

ف ألى التعميل إدفع الشحاة  كمسا ،كخبختو المغػية ،كمحلبو الجيشي ،كثقافتو ،عقميةكفق مؤثخات مختمفة مشيا قجرتو ال
ة عمى صحة القاعجة كبخىش ،عمى استقخاء جدئي فالتعميل تعػيس عغ نقز االستقخاء مغ جيةتبشى  القاعجة الشحػية 
ختيب كزخكرة تأخخ الفاعل ف لبعس قػاعج الشحػ سسة القػاعج الخياضية مغ حيث التالـز في التأل ؛مغ جية أخخى 

خط الثبات كيسثمو  :فالشحػ العخبي متداك في خصيغ ،بخهلى خإ عغ فعمو أك التالـز في االحتياج كاحتياج السبتجأ
 كيسثمو  ،كخط التغييخ ،الػصف

 .(ٗٔ) التعميل

 : تعليم الظحه:ارابعً 

 ف التعميل بصبيعتو يخبط بسعياريغ: ا لبخكز التعميل ألمػافقً  الشحػ تعميع كاف     

                                           

 السرجر نفدو.( ٖٔ)
 .ٜٜيشطخ: نطخية التعميل في الشحػ العخبي بيغ القجماء كالسحجثيغ: (ٗٔ)
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نذائو بعج إكتخاكيب مغ  ،كىي ما تدسى بالقاعجة يرػغ كفقيا الستعمع أبشية ،بشيةكاأل ،صػرة مجخدة لمتخاكيب :األول
 االستئشاس بشساذج دالة.

كليحا فسغ السألػؼ أف يتدمح السعمع بالعمل  ،لييا السعمعإا مغ مقاييذ الرػاب يدتشج اعتساد القاعجة مكياسً  :والثاني
 . (٘ٔ)(لخإكلساذا ..،  ،لساذا كحا)لى ذىشو أسئمة التعميل إيعمسو كفق سغ الستعمع الحي يقفد التي تبخىغ صحة ما 

 : اصطالحً اههم العلة الظحهية لغًة و الططلب الثالث: مف

جيو تمظ العمة كالعمة: حجث يذغل صاحبو عغ ك  ،(ٙٔ) السخيسكالعميل:  ،السخض. كصاحبيا معتل: العلة لغةً ــ 
سا م   كىحا عمة ليحا، أي سبب  (ٛٔ) بحجةكيقاؿ: اعتّل لقػلو بعمٍة، أي  ،(ٚٔ) األكؿمشعو عغ شغمو  اثانيً  صارت شغاًل 

 .(ٜٔ) الدببييسشا ىشا فالعمة ىي 

 ،كقج تشػعت تعبيخات المغػييغ، مفيػميا المغػي إف مفيػـ العمة في االصصالح ال يبتعج عغ  :اصطالًحاــ العلة 
 .(ٕٓ)ىػ( بأنيا" تغييخ السعمػؿ عسا كاف عميو"ٖٗٛ)ت  صػلييغ في ذلظ، فقج عخفيا الخمانيكاأل ،كالسشاشقة ،كالفالسفة

 فيو، كىي عمى قدسيغ:  ا مؤثخاػقف عميو كجػد الذيء كيكػف خارجً كعخفيا الجخجاني بأنيا "ما يت    

 ب كجػد السعمػؿ عشجىاما يج العمة التامة: كىيػػػػ 

                                           

 .٘ٙػػ  ٗٙ( يشطخ: السرجر نفدو:٘ٔ)
 . ٛٛ/ٔالعيغ، لمفخاىيجي:  (ٙٔ)
 .ٔٚٗ/ٔٔلداف العخب، البغ مشطػر: (ٚٔ)
، لشذػاف بغ سعيج الحسيخى اليسشي : (ٛٔ)  . ٕٕٛٗ/ٚشسذ العمـػ كدكاء كالـ العخب مغ الكمـػ
 .ٜ٘/ٔيشطخ: السحكع كالسحيط األعطع، البغ سيجه: (ٜٔ)
 .ٚٙ/ٔرسالة الحجكد، ألبي الحدغ الخماني ألسعتدلي : (ٕٓ)
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 .(ٕٔ): كىي بخالؼ ذلظ"العمة الشاقرةػػػػ 

 ،سباب التي جعمتيا عمى ما ىي عميويا، كشخح األئكالشفػذ إلى ما كرا المغػية،"تفديخ الطاىخة  فالعمة الشحػية ىي:
ف الشحػي )تفديخ( ألالتعميل ف (ٕٕ)لى السحاكسة الحىشية الرخؼ "إكيرل  ،مخ الحقائق المغػيةا ما يتجاكز األككثيخً 

 .(ٖٕ)في السخاد أك غيخ ضاىخ" اا( سػاء كاف ذلظ ضاىخً لمفظ )نحػيً التفديخ ىػ " الكذف عغ السخاد مغ ا

 الطبحث الثاني

 )رحطه هللا( ألحامديالتعليل الظحهي عظد الشيخ إسطاعيل 

)رحسو هللا( في حاشيتو عغ التعميل الشحػي فكاف يػرد ػػ بعج تعميقو عمى  ألحامجيلع يغفل الذيخ إسساعيل     
كتفدخ بعس القزايا التي يذكل  ،حكاـ الشحػيةتعميالت نحػية تبيغ العمل مغ األ السدائل التي يحكخىا الكفخاكي ػػ

 فيسيا.

ف كالحجاج أل ،غ قائسة عمى الججليةكلع تك ،كالتػضيح ،كالتبديط ،كالتعميالت الػاردة في الحاشية تتدع بالديػلة    
الذيخ بالعمة أنو عخؼ  ىتساـا كمغ مطاىخ تعميسًيا،  اكإنسا كاف مشيجً  ؛اججليً  امشيج الذيخ في حاشيتو لع يكغ مشيجً 

، كفي يخ شبيعي يدتجعي حالة غيخ شبيعيةفقاؿ العمة في المغة:" عارض غ ،كاالصصالح ،في المغة العلة
  .(ٕٗ)و الحكع"ما يتختب عمي" االصصالح:

  ا في ثالثة مصالب ككسا يأتي:ميية الػاردة في الحاشية فدشتكمع عكأما التعميالت الشحػي     
                                           

 .ٗ٘ٔ/ٔالتعخيفات، لمجخجاني : (ٕٔ)
 .ٛٓٔأصػؿ الشحػ العخبي، لسحسج خيخ الحمػاني:( ٕٕ)
 .ٜيشطخ: شخح السفرل: البغ يعير الشحػي: (ٖٕ)
 . ٗٗ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: ٕٗ)
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 :التعليل بالطشابهةاألول: الططلب 

كأشبو الذيء  الذبو: السثل،"ك ،(ٕ٘)كالياء أصل كاحج يجؿ عمى تذابو الذيء كتذاكمو  ،كالباء ،الذيغ الشبه لغًة: 
 .(ٕٙ)"التسثيلكالتذبيو:  كاشتبيا: أشبو كل كاحج مشيسا صاحبو... الذيء: ماثمو...

كالسحسػؿ عميو بحيث يسكغ إلحاؽ السحسػؿ عمى  ،فيػ " ترػر عالقة شبو بيغ السحسػؿ ا:الشبه اصطالحً أما 
  .(ٕٚ)أك إجخاؤه مجخاه " ،أك إعصاؤه حكسو ،السحسػؿ عميو

 )رحسو هللا(: ألحامجيالذيخ إسساعيل عشج  كمغ أمثمة ىحا الشػع

ألنيا  ؛نسا بشيتإ"ك  :فقاؿ ،سع غيخ الستسكغ )بعج( إذ إنو أشبو أحخؼ الجػاب في االستغشاء بيابشاء االػػ تعميمو ٔ
  .(ٕٛ)ستغشاء بيا عسا بعجىا "أشبيت أحخؼ الجػاب في اال

 كي عمى إعخاب الكفخا كقج ذكخ ذلظ عشج تعميقو لف مغ آخخ السزارع لكػنو شبييا بالحخكة،ححؼ حخؼ األ ػػ تعميموٕ
( بػػػػػػ )لع( " ألف : . فقاؿ الذيخ إسساعيل(ٜٕ)لف"كعالمة جدمو ححؼ األ لمفعل ")يخر( عمى أنو فعل )مزارع مجدـك

بالحخكة تدمط  ككاف حخؼ العمة شبييا ،قبمو تدمط عمييا لكػف آخخ الفعل ساكشاكلع يجج حخكة ي ،الجاـز لسا دخل

                                           

 . ٖٕٗ/ٖ( يشطخ: مقاييذ المغة، البغ فارس:ٕ٘)
 . ٖٓ٘/ٖٔ( لداف العخب:ٕٙ)
 .ٜٜٖالبجة :( ضاىخة قياس الحسل في المغة العخبية بيغ عمساء المغة القجامى كالسحجثيغ، لعبج الفتاح حدغ عمي ٕٚ)
 .  ٔ٘/ٔ، كيشطخ: أسخار العخبية ، ألبي بخكات االنباري:  ٘( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٕٛ)
 .ٚٗ( شخح الكفخاكي عمى متغ االجخكمية:ٜٕ)
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بالحخكة كلحلظ تدمط عميو الجاـز  اكاف شبييً  اأنو "لسا كاف حخؼ العمة ضعيفً مو كمفاد كال ،(ٖٓ)"فححفو ،عميو
  .(ٖٔ)فححفو"

كىػ مبشي ألنو أشبو الحخؼ في عجـ التأثخ  ،سع صػتاف كيو قاؿ بعزيع أل"ك  بقػلو:سع سيبػيو ابشاء  ػػ تعميموٖ
  .(ٖٖ)"الحخؼ استحق البشاء أشبو إذاكاالسع  ،(ٕٖ)بالعػامل 

اضي مبشي عمى حخكة( " كأما كػنو عمى حخكة )أي كػف الس: الفعل الساضي عمى الحخكة بقػلو ػػ تعميمو بشاء٘
 .(ٖٗ)"كحااًل  ا،كخبخً  ،كصفةً  ،سع في كقػعو صمةً فمسذابيتو اال

السقرػدة ألنيسا  كالشكخة ،" إنسا بشي السفخد العمع:فقاؿ ،كالشكخة السقرػدة في باب الشجاء ،ػػ تعميمو بشاء السفخد العمعٙ
  .(ٖ٘)كالتعييغ" ،كالخصاب ،فخادسسية في نحػ أدعػؾ، مغ حيث اإلأشبيا الكاؼ اال

"إنسا بشي ألنو أشبو :فقاؿ الذيخ ،(ٖٙ) الفتح()مبشي عمى  :ػػ تعميمو بشاء الزسيخ)ىي( عشج إعخاب الكفخاكي لو بأنوٚ
 .(ٖٚ)الحخؼ بالػضع عمى حخفيغ"

                                           

 . ٚٗ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٖٓ)
 . ٕٙيجػري:فتح رب البخية عمى الجرة البيية نطع االجخكمية، إلبخاليع الب (ٖٔ)
 . ٚٔحاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: (ٕٖ)
 . ٖٚٔ/ٔ( يشطخ: عمل الشحػ:ٖٖ)
 . ٕٕٙ/ٔ، كيشطخ: أسخار العخبية: ٘٘( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٖٗ)
،  ٖٖٔ/ٔالمباب في عمل البشاء كاإلعخاب ، ألبي البقاء العكبخي:، كيشطخ:  ٗٗٔ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٖ٘)

 . ٖٕٓ/ٖكحاشية الرباف عمى شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ:
 . ٔ٘ٔ( شخح الكفخاكي عمى متغ االجخكمية:ٖٙ)
 . ٔ٘ٔ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٖٚ)
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 صل:عتطاد على األالططلب الثاني التعليل بال

، ثالثة أصػؿ متباعج بعزيا مغ بعس، أحجىا: أساس الذيء، كالثاني: الحية، كالالـ( ،كالراد ،)اليسدةصل لغًة:األ
أصل الذيء، قاؿ الكدائي في قػليع: " ال أصل لو كال  :كالثالث: ما كاف مغ الشيار بعج العذي. فأما األكؿ فاألصل

  .(ٖٛ)فرل لو"

 صل إذ قاؿ: األ، في كمياتو معاٍف متعجدة ىػ(ٜٗٓٔ)ت  الكفػي  لو فقج ذكخ :ااصصالحصل أما األ

كعمى ما ىػ األكلى، ككسا  ،سخجػح، كعمى ما يشبشي عميو غيخهكيصمق عمى الخاجح بالشدبة إلى ال الذيء،ىػ أسفل "
نتقاؿ، ف مشو االإغ حيث كمتبػع م ،كيحافظ عمييا، كالسمدـك أصل ،، كاألصػؿ تخاعىيقاؿ: األصل في السبتجأ التقجيع

لى إتعميل حكع نحػي بإرجاعو صل: كالتعميل باالعتساد عمى األ، (ٜٖ)كتبع مغ جية أف إليو االنتقاؿ" ،كالالـز فخع
 (ٓٗ)أصمو

 كمغ أمثمة ىحا الشػع:

ال  األصلبشاؤه أصمي كما جاء عمى  :ػػ تعميمو بشاء الفعل الساضي بقػلو" فإف قمت: لع بشي؟ )أي الساضي( قمتٔ
  .(ٔٗ)يدأؿ عشو"

غيخه مغ معانييا عشج تعقيبو عمى كالـ الكفخاكي الحي ذكخ أف مغ  ػػ عمىلراؽ ػػ في الباء اإل ػػ تعميمو تقجيع معشىٕ
لراؽ ألنو األصل كلى أف يحكخ بجؿ التعجية اإل" األ:)رحسو هللا( ألحامجيالتعجية فقاؿ الذيخ إسساعيل  معاني الباء

                                           

 . ٜٓٔ/ٔ( مقاييذ المغة:ٖٛ)
 . ٕٕٔ/ٔ( الكميات، لمكفػي:ٜٖ)
 .٘ٚٛفيس نذخ االنذخاح مغ ركض شي االقتخاح ، ألبي عبجهللا دمحم الفاسي: (ٓٗ)
 . ٛٔ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٔٗ)
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أك مجازي نحػ )مخرت بديج(  ،كىػ حكيقي نحػ: )بو داء( أي الترق بو ،حكخ ليا سيبػيو غيخهكلع ي ،في معاني الباء
  .(ٕٗ)لرقت مخكري بسكاف يقخب مشو"أأي 

سائخ معاني الباء إلى معشى  رد كثيخ مغ السحققيغ :كقاؿ ،قاؿ السخادي" ذكخ الشحػيػف لمباء ثالثة عذخ معشى    
 .(ٖٗ)اإللراؽ، كسا ذكخ سيبػبو. كجعمػه معشى ال يفارقيا "

 الططلب الثالث: تعليالت أخرى : ومظها :

 ــ علة الطظاسبة: 3

لى ياء الستكمع بزسة مقجرة عمى ما إسع السزاؼ )رحسو هللا( سبب رفع اال ألحامجي كقج عمل بيا الذيخ إسساعيل 
ما قبميا  يشاسبيا كدخ"ألف الياء :ذلظ السحل بحخكة السشاسبة فقاؿ معماًل قبل ياء الستكمع مشع مغ ضيػرىا اشتغاؿ 

"(ٗٗ).  

" ألف الخفع فيو لمفخؽ :فقاؿ الذيخ (٘ٗ)"إف الفاعل أصل السخفػعات" :كقج عمل بيا الذيخ قػؿ الكفخاكي  ــ علة الفرق:2
  .(ٙٗ) "يشو كبيغ السفعػؿب

 .(ٚٗ)أف يكػف لمفخؽ بيغ السعاني" اإلعخابفي  كاألصل":عخاب لمفخؽ بيغ السعاني فقاؿكػف اإل اكعمل بيا أيًز 

                                           

 . ٕٓ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: ٕٗ)
 . ٙ٘ػػػ  ٖٙ ( يشطخ في تفريل السدألة: الجشى الجاني :ٖٗ)
 .  ٖٙاكي: ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخ ٗٗ)
 .  ٗٚ( يشطخ: شخح الكفخاكي عمى متغ االجخكمية:٘ٗ)
 . ٛٚكيشطخ: أسخار العخبية:  ، ٗٚ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي:ٙٗ)
 . ٗٗكيشطخ: أسخار العخبية:  ، ٗٚ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: ٚٗ)
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بشاؤىسا عمى  ي)أ" ككانت خرػص الزسة :كالشكخة السقرػدة عمى الزع بقػلو ،سع السفخدكعمل بيا كحلظ بشاء اال
 .(ٛٗ))يا غالمشا( "ك ،ي كحخكة السعخب نحػ )يا غالمي(الزسة( فخقا بيغ حخكة السشادى السبش

سبب تقجيع  فأفقج أشار إلى  الطاىخ، كالسزسخ،كقج عمل بيا الذيخ إسساعيل أقداـ الفاعل:  الدللة:ــ علة 1
ضاىخ، " الفاعل ىػ: االسع السخفػع السحكػر قبمو فعمو كىػ عمى قدسيغ: : الطاىخ عمى السزسخ في قػؿ ابغ آجخكـ

 .(ٓ٘)ف داللتو ضاىخة كسا عمست فيػ أشخؼ"" كإنسا قجمو أل: فقاؿ الذيخ، (ٜٗ)"كمزسخ

كىػ الخفاء ألف داللتو عمى الحات البج  ،ضسار" السزسخ: مغ اإل :سبب التدسية بالسزسخ بقػلو اػػ كعمل بيا أيًز 
 .(ٔ٘)ج"فييا مغ قي

ػػػ إذ قاؿ: " العتساد  نحػىسا نحػفي ػػػ  كقج عمل بيا الذيخ إسساعيل سبب تدسية )ميع العساد(ــ علة دفع اللتباس: 4
 .(ٕ٘)الستكمع عميو في دفع التباس ألف التثشية بغيخىا "

لو بأنو )مبشي عمى الفتح  بشاء الزسيخ)ىي( في إعخاب الكفخاكي إسساعيل كقج عمل بيا الذيخ  التخفيف:ــ علة 5
 .(ٗ٘)فقاؿ: " ككانت حخكتو فتحة لخفتيا" ،(ٖ٘)(

 

                                           

 . ٖٕٓ/ٖ، كيشطخ: حاشية الرباف: ٗٗٔحاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: (ٛٗ)
 . ٚٚ( متغ االجخكمية:ٜٗ)
 . ٛٚ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: ٓ٘)
 . ٗٚٗ/ٔ، كيشطخ: المباب في عمل البشاء كاإلعخاب: ٛٚ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي : ٔ٘)
 . ٛٚيل عمى شخح الكفخاكي: ( حاشية الذيخ إسساعٕ٘)
 . ٔ٘ٔ( شخح الكفخاكي عمى متغ االجخكمية: ٖ٘)
 . ٔ٘ٔ( حاشية الذيخ إسساعيل عمى شخح الكفخاكي: ٗ٘)
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 الطصادر والطراجع:
  (،ىػٚٚ٘عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا األنراري أبػ البخكات كساؿ الجيغ األنباري )ت  العخبية،أسخار 

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ األكلى،الصبعة  األرقع،دار األرقع بغ أبي 
  عمي أبػ  ،الشحػي أصػؿ التفكيخ، ىػ / ٕٚٗٔ األكلى،الصبعة  كالتػزيع،دار غخيب لمصباعة كالشذخ  السكاـر

 ـ. ٕٙٓٓ
  ـ. ٖٜٛٔىػ / ٖٓٗٔػ الخباط ، الصبعة الثانية ،  األشمديأصػؿ الشحػ العخبي ، دمحم خيخ الحمػاني ، الشاشخ 
 ىػ( ، السكتبة ٙٗٙلقفصي )ت إنباه الخكاة عمى أنباه الشحاة، جساؿ الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ يػسف ا

 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔالعشرخية ، بيخكت ، الصبعة األكلى، 
 ىػ( ، تحقيق : د. مازف السبارؾ ، دار الشفائذ ػ ٖٖٚبػ القاسع الدجاجي )ت أيزاح في عمل الشحػ، اإل

 ـ .ٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔبيخكت ، الصبعة الثالثة ، 
 ىػ( ، ٜٔٔلخحسغ بغ أبي بكخ جالؿ الجيغ الديػشي )ت بغية الػعاة في شبقات المغػييغ كالشحاة، عبج ا

 لبشاف ، )د.ط( ، )د.ت(. -تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاليع ، السكتبة العرخية ، صيجا 
  فيات السذاىيخ ك األعالـ ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ ق اْيساز ك  تاريخ اإلسالـ ك 

جكتػر بذار عّػاد معخكؼ ، دار الغخب اإلسالمي ، الصبعة األكلى ، ىػ( ، تحقيق الٛٗٚالحىبي )ت 
 ـ ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔ

 ىػ( ،تحقيق ضبصو كصححو جساعة مغ ٙٔٛعمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت ،  التعخيفات
 . ـٖٜٛٔىػ / ٖٓٗٔلبشاف ، الصبعة األكلى ،  –العمساء بإشخاؼ الشاشخ ، دار الكتب العمسية بيخكت 

  الجشى الجاني في حخكؼ السعاني ، أبػ دمحم بجر الجيغ حدغ بغ قاسع بغ عبج هللا بغ عمّي السخادي السرخي
 –األستاذ دمحم نجيع فاضل ، دار الكتب العمسية، بيخكت  -ىػ( ، تحقيق د. فخخ الجيغ قباكة ٜٗٚالسالكي )ت 

 .ـ ٕٜٜٔىػ / ٖٔٗٔالصبعة األكلى،  لبشاف ،



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

- 533 - 

 

 شخح األشسػنى أللفية ابغ مالظ ، أبػ العخفاف دمحم بغ عمي الرباف الذافعي )ت عمى  حاشية الرباف
 ـ .ٜٜٚٔىػ / ٚٔٗٔلبشاف ، الصبعة األكلى،  -ىػ( ، دار الكتب العمسية بيخكت ٕٙٓٔ

  ىػ ( عمى عسجة أىل ٖٙٔٔ)ت  ألحامجيحػاش عمى شخح الكبخى لمدشػسي ، إسساعيل بغ مػسى بغ عثساف
عبج هللا دمحم بغ يػسف الدشػسي الحدشي ، مصبعة  أبػالتػحيج الكبخى ،  أىلشخح عقيجة التػفيق كالتدجيج ، 

 ـ.ٖٜٙٔىػ / ٖٗ٘ٔ،  األكلىبسرخ ، الصبعة  كأكالدهالحمبي  ألبشانيمرصفى 
  ىػ( ، تحقيق: ٖٗٛ)ت  ألسعتدليرسالة الحجكد ، عمي بغ عيدى بغ عمي بغ عبج هللا، أبػ الحدغ الخماني

 عساف ، )د.ط( ، )د.ت( . –إبخاليع الدامخائي ، دار الفكخ 
  ىػ ( ، دار الكتب ٖٓٙٔشجخة الشػر الدكية في شبقات السالكية ، دمحم بغ دمحم بغ عسخ بغ قاسع مخمػؼ )ت

 ـ .ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔ، األكلىالعمسية بيخكت ػ لبشاف ، الصبعة 
  السالكي  ألحامجياالجخكمية كمعو حاشية العالمة الذيخ إسساعيل بغ مػسى شخح العالمة الكفخاكي عمى متغ

 ـ . ٙ٘ٛٔق / ٕٕٚٔ، ركجعت كصححت عمى عجة ندخ بسعخفة لجشة مغ العمساء ، دار الفكخ ، )د.ط( ، 
  السالكي  ألحامجيشخح العالمة الكفخاكي عمى متغ االجخكمية كمعو حاشية العالمة الذيخ إسساعيل بغ مػسى

 ـ .ٙ٘ٛٔق/ٕٕٚٔعت كصححت عمى عجة ندخ بسعخفة لجشة مغ العمساء ، دار الفكخ ، )د.ط( ، ، ركج
  ػػ مرخ ، )د.ط( ، )د.ت(. خيةالسشيىػ( ، مصبعة ٖٗٙشخح السفرل ، أبغ يعير الشحػي )ت 
 ىػ( ، تحقيق د. ٖٚ٘نذػاف بغ سعيج الحسيخى اليسشي )ت ،  شسذ العمػـ كدكاء كالـ العخب مغ الكمػـ

د يػسف دمحم عبج هللا ، دار الفكخ السعاصخ )بيخكت  -مصيخ بغ عمي اإلرياني  -غ عبج هللا العسخي حديغ ب
 ـ. ٜٜٜٔىػ /  ٕٓٗٔلبشاف( ، الصبعة األكلى،  -

  ىػ( ، تحقيق محسػد ٕٖٕشبقات فحػؿ الذعخاء ، دمحم بغ ساّلـ بغ عبيج هللا الجسحي بالػالء، أبػ عبج هللا )ت
 ججة ، )د.ط( ، )د.ت(. –ني دمحم شاكخ ، دار السج
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  ، حدغ عمي البجة ،  عبج الفتاحضاىخة قياس الحسل في المغة العخبية بيغ عمساء المغة القجامى كالسحجثيغ
 ـ .ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔ، الصبعة األكلى ، األردفدار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع ، عساف 

 ىػ( ، تحقيق محسػد جاسع دمحم ٖٔٛغ الػراؽ )ت عمل الشحػ ، دمحم بغ عبج هللا بغ العباس أبػ الحدغ اب
 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔالجركير ، مكتبة الخشج ، الخياض ػ الدعػدية ، الصبعة األكلى، 

  ىػ( ، تحقيق د ٓٚٔالعيغ ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجي البرخي )ت
 بة اليالؿ ، )د.ط( ، )د.ت(.ميجي السخدكمي ،ك د إبخاليع الدامخائي ، دار كمكت

  إبخاليع البيجػري ، دار البرائخ ػػ القاىخة، الصبعة األكلى،  االجخكميةفتح رب البخية عمى الجرة البيية نطع ،
 ـ .ٕٔٔٓىػ / ٕٖٗٔ

 ، دمحم السرخي ، مؤسدة  -أبػ البقاء أيػب بغ مػسى الحديشي الكفػي، تحقيق عجناف دركير  الكميات
 ـ.ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔ -بيخكت  -الخسالة 

  المباب في عمل البشاء كاإلعخاب ، أبػ البقاء عبج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخي البغجادي محب الجيغ
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ /ٙٔٗٔدمذق ، الصبعة األكلى،  –ىػ( ، تحقيق د. عبج اإللو الشبياف ، دار الفكخ ٙٔٙ)ت 

 ت  اإلفخيقيؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري الخكيفعى دمحم بغ مكـخ بغ عمى، أبػ الفزل، جسا،  لداف العخب(
 ـ.ٖٜٜٔىػ /  ٗٔٗٔبيخكت ، الصبعة الثالثة ، –ىػ(، دار صادر ٔٔٚ

 ىػ( ، تحقيق عبج ٛ٘ٗأبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ سيجه السخسي )ت: ،  السحكع كالسحيط األعطع
 ـ . ٕٓٓٓىػ / ٕٔٗٔبيخكت ، الصبعة األكلى ،  –الحسيج ىشجاكي ، دار الكتب العمسية 

  معجع مقاييذ المغة ، أبػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا ، تحقيق عبج الدالـ دمحم ىاركف، دار
 ـ.ٜٜٚٔىػ / ٜٜٖٔالفكخ،)د.ط(، 

  ىػ ٕٚٗٔ، الكتب العمسية ػػ بيخكت ػ لبشاف، الصبعة األكلى ، دارالمغة العخبية، أميل بجيع يعقػبمػسػعة عمػـ
 ـ .ٕٙٓٓ/ 
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  كؿ مغ القخف الخامذ مو عقج الجػىخ في عمساء الخبع األالجػاىخ كالجرر في عمساء القخف الخابع عذخ كبحينثخ
 ـ .ٕٙٓٓىػ / ٕٚٗٔ،  األكلىعذخ ، يػسف السخعذمي ، دار السعخفة ، بيخكت ػ لبشاف ، الصبعة 

 دار الذخكؽ لمشذخ  حدغ خسيذ سعيج السمخ ،،  نطخية التعميل في الشحػ العخبي بيغ القجماء كالسحجثيغ
 ـ. ٕٓٓٓىػ /ٕٔٗٔكالتػزيع ،الصبعة األكلى،

  زىخي ، مصبعة السالجئ العباسية ، عياف محىب عالع السجيشة ، دمحم البذيخ ضاىخ األأ اليػاقيت الثسيشة في
 ـ .ٜٙٓٔىػ /ٕٖٗٔ


