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 تكدٖي

 
مةغ كرةخة  ػيةوتت عجا اللاغةة العخييةة مةغ أعةخق الالغةات وأدقيةا لسةا تح 

فيا هللا )سبحانو وتعةالى( مةغ بةيغ  السفخدات وغدارة مادتيا اللغػية وقج شخا
سةةةااخ اللغةةةات األخةةةخل بشةةةدول القةةةخان الكةةةخيع بيةةةحه اللغةةةة ، كسةةةا وسةةةعت 
الحجيث الشبػي الذخيف ، واثار العخب العلسية واألدبية مشح عرخ مةا قبةل 

 اإلسالم وحتى يػمشا ىحا .
جاىةةات الالغػيةةة علةةى مةةخا الرةةػر حتةةى لقةةج تشػعةةت األفكةةار واالت 

أغشةةةت الحيةةةاة العلسيةةةة بسةةةا حسلتةةةو مةةةغ معةةةاني وأحكةةةام فةةةي قػاعةةةجىا ، 
الجراسةةةات السختلفةةةة كالجراسةةةات البالغيةةةة  –علةةةى أثةةةخ ذلةةةظ  –وتػسةةةعت 

والرةةةةخفية والفقييةةةةة ، وتصةةةةػرت مشاىجيةةةةا بسةةةةخور الةةةةدمغ ، فاختلفةةةةت 
 . اتجاىاتيا تبًعا الختالف الحياة البيئية والفكخية

وكانةةت البرةةخة والكػفةةة ويغةةجاد أولةةى السخا ةةد العلسيةةة التةةي أغشةةت  
الالغةةةة العخييةةةة بالسؤلفةةةات ، فحرةةةل تصةةةػر فةةةي مرةةةصلح )السةةةحى ( إلةةةى 
مرصلح )السجرسة( بالسعشى الحقيقي للكلسة ، وتدعست السجرسة البرةخية 
تلظ السةجارس ألنايةا وضةعت أصةػل نحػنةا وقػاعةجه ، ثةع جةاءت السجرسةة 

وحاول العلساء أن تدةتقل بصػابةع خاصةة ، ثةع تبعتيةا السجرسةة  الكػفية ،
البغجادية التي ال تقل أىسية عغ مجرسةتي البرةخة والكػفةة ولكةل مةغ ىةحه 

 السحاى  )السجارس( خرااريا ، وأسديا العلسية .
ء أسيسػا بسرةشفاتيع فةي تصةػيخ   يعزج كل ذلظ وجػد علساء أجالا
الفخاىيجي ، وسيبػيو والكدااي والفخااء ، الخليل بغ أحسج لغة مشيععلػم الا 

 واألخفر وأبػ علي الفارسي وابغ جشي والدجاجي وغيخىع .
وىحا الكتاب الحي بيغ أيجيشا والسػسػم بةة )السشةاضخات الشحػيةة فةي 
بغجاد حتى أواخخ القةخن الخابةع اليجةخي( لسؤلفةو الةجكتػر دمحم عبةج الجبةار 

جاد حاضةخة الخالفةة العباسةية فةي العداوي ثسخة تلظ الجيػد السةيسا فةي بغة
 أوج ازدىارىا الحزاري والفكخي والرقافي .



ةةةج الباحةةةث فةةةي كتابةةةو إلةةةى أىسيةةةة مجيشةةةة بغةةةجاد ، نذةةةأتيا ،   ميا
بيئتيا، وتأثيخىا فةي الحخكةة الرقافيةة وأنةػاع الرقافةات التةي كانةت شةااعة 

  اليػنانية ، فزاًل عغ الرقافات الذخقية والعامة .
لفرةةةل األول إلةةةى السشةةةاضخات الشحػيةةةة والتشةةةاضخ ثةةةع انتقةةةل فةةةي ا 

الشحةةػي ، السفيةةػم والشذةةأة ، ورحلةةة العلسةةاء مةةغ البرةةخة والكػفةةة إلةةى 
 بغجاد وأشيخ مغ رحل مغ ىؤالء العلساء .

وفةةةي الفرةةةل الرةةةاني درس السةةةحاى  الشحػيةةةة وتخكيبيةةةا ونذةةةأة  
 الرخاع بيغ السحاى  أو )السجارس( الشحػية .

 سةةا وضةةع السؤلةةف السشةةاضخات فةةي السيةةدان ، وذلةةظ فةةي الفرةةل  
الرالةةث مبيًشةةا اراء العلسةةاء ومةةحاىبيع فييةةا . ثةةع اسةةتخلز الدةةسات مةةغ 
نقاشةةات العلسةةاء العلسيةةة ، وخلةةز بعةةجىا إلةةى الحقةةاا  عةةغ السةةحىبيغ 
وتأثيخىسةةا فةةي السةةحاى  األخةةخل مةةغ خةةالل التحقيةة  السةةػجد لسشةةاضخات 

لباحث بجراسة تحليليةة ألىةع السشةاضخات ، كالسدةألة بغجادية ، ثع أغشانا ا
( وىةي مزةسخة  الدنبػرية السذيػرة بيغ سيبػيو والكدااي ، وإعسةال )إن(

ِإن(ةةا  والعامةل فةي السبتةجأ ، وإعسةال )مةح ومشةةح( فيسةا بعةجىسا ، ومدةألة 
، يةأتي ذلةظ   َلةْيَذ َكِسْرِلةِو َشةْيء   ومدةألة     ل( َشْيٍء َخَلْقَشاه  ِبَقةَجرٍ 

و ضةةسغ السفةةاىيع البرةةخية والكػفيةةة واخةةتالف السشيجةةيغ بيشيسةةا مةةغ  لاةة
 ناحية السرصلح والسداال الجػىخية . 

وىشا البةج أن نقةػل إنا الكتةاب جيةج متسيةد يدةتح  الةجكتػر دمحم 
العداوي اإلشخاء والرشاء لسا فيو مةغ دراسةة علسيةة اسةتصاعت أْن تكذةف 

ي بغةةةجاد فةةةي حقبةةةة مةةةغ حقةةة  الدمةةةان ، حقيقةةةة السشةةةاضخات الشحػيةةةة فةةة
وللبةةاحريغ فةةي مجةةال البحةةث واسةةتح  أن يكةةػن رافةةًجا للسكتبةةة العخييةةة 

 وهللا ولي التػفي  اللغػي . 
 

 أ.د. فاخخ جبخ مصخ 
  لية الكػت الجامعة                                          
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 املكدوٛ

ار الحزارة العخيية اإلسالمية، السشاضخات الشحػية ثسخة مغ ثس عج  ت  
سلػيًا مسيدًا مغ أسالي  الحػار، وفشًا حزاريًا يلتسذ جػانة  الحزةارة وأ

ضاىخة ليا أصػل وكيان فةي  وإنسا افة، لع تقترخ على السعشى فحد ، 
 الحياة العقلية.
فةييع، فةةأن والةػالة، ويةةؤثخ  األمةةخاءيتةةأثخ بسػا ةف األدب  وإذا كةان

األدب  فةي العرةخ العباسةي كةان لةو  األثةخ الكبيةخ علةى األحجاثمجخيات 
 برػرة عامة، ومشيا السشاضخات الشحػية.

فالزةة ف الةةحي اعتةةخل كيةةان الجولةةة العباسةةية، لةةع يكةةغ مػازيةةًا 
للتيارات الرقافية بل بجا االتجاه عكديًا فكان االزدىةار الفكةخي، فةازدىخت 

سجةةالذ التعليسيةةة، وكانةةت مةةػارد ىةةحا العرةةخ ثخيةةة الشةةػادي الرقافيةةة، وال
نت التخدي الدياسةي واالجتسةاعي بأصةباد أدبيةة وعلسيةة، وال  خربة، لػا
تةدال اثارىةةا بةارزة فةةي ىةةحه الحقبةة وفةةي الخجةةاالت البةارزيغ ليةةحا العرةةخ 

 وفي كل السياديغ.
، فكةان االىتسةام أعيةشيعالشحةػ نرة   واألمةخاءوقج وضع الخلفاء 

ع قةجره، وتختفةع مشدلتةو ، ويكفةي علسااةو لتةخوج مدةاالو، وي عطاة البالغ بيغ
ا مةةةغ فخةةةخًا ان ىةةةؤالء الخلفةةةاء والعلسةةةاء قةةةج ارتةةةػوا مةةةغ معيشةةةو، ونيلةةةػ 

إلةى الةحروة مةغ السجةج  ىةحا العلةع وصةل نا مشاىلو، وذلظ كلو  يجل علةى أ
ػاد أخةخل غيةخ مةادة ل بعس العلساء الحيغ نبغػا فةي مةوالتقجيخ، كسا جع

لييا، ويختذفػن مغ يشبػعيا، ولع يقفػا عشج ىةحا الحةج، جيػن إالشحػ يت
 بل اسيسػا في ىحه الجراسات بسؤلفات تجسع شتاتيا، وتػضح مدااليا.
ومةةغ ىشةةا كةةان للجراسةةات الشحػيةةة شةةيخة واسةةعة الشصةةاق، جعلةةت 

 فزاًل عغوالػالة والخلفاء يتدابقػن في حلبتيا..  واألمخاءىؤالء الحكام 
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فقج نزجت السعارف، ونذط في ىحا العرخ بالخرػص علع الكالم ذلظ 
الةةحي يسرةةل قاعةةجة للفلدةةفة العخييةةة، وقةةج اخةةح مةةغ ىةةحا السشصةة  شةةخق 
الةجفاع والجةةجل، ومةةغ الفلدةةفة التفكيةةخ الةةحىشي السجةةخد، وسةةانج الذةةخيعة 
اإلسةةالمية دفاعةةًا وىجػمةةًا أمةةام تحةةجي العقااةةج األخةةخل، واتزةةحت معةةالع 

السجةةالذ األدبيةةة والسجةةامع العلسيةةة، وحلقةةات التةةجريذ ىةةحه العلةةػم فةةي 
والسشاضخات والسداجالت، ولعل الشرخ أخح الشري  الػافخ مةغ ىةحه الرةػرة 
التعليسية، ويجأ يكتدةح السػاقةع الذةعخية بعةج احتكارىةا الصػيةل للسدةامع 
والشةةػادي وقرةةػر الخلفةةاء، علةةى الفةةػز والسكانةةة عشةةج الخلفةةاء، فكانةةت 

للسدةةةةاجالت والسشةةةةاضخات التةةةةي ذاع صةةةةيتيا، وانتذةةةةخت بغةةةةجاد مةةةةػااًل 
التعر  الذةجيج فةي األمخ إلى حتى وصل  األرجاءمجالديا، وعسات في 
إلةى  ىحا الصخح الحي لسدةشا مشةو روح االنتسةاء، شخح اآلراء بيغ الشطاار 

السجرسةةةةة الػاحةةةةجة، كالبرةةةةخية والكػفيةةةةة ويالتةةةةالي أو  السةةةةحى  الػاحةةةةج
 البغجادية.

مةغ خةالل ذلةظ كلةو السةحاى  السختلفةة، الجساعيةة وكشت اعخض 
رأي مختةةةار تجعسةةةةو إلةةةى  والفخديةةةة وأورد مشصلقيةةةا ومخماىةةةا للخلةةةةػص
وليةةةحا لةةةع التةةةدم مةةةحى  الحجةةةة، وتؤيةةةجه األدلةةةة والذةةةػاىج، والقةةةخااغ، 

الةةحي ييسةةو  غيةةخىع، بةةل اعتسةةجت التحقيةة ،أو  الكةةػفييغأو  البرةةخييغ
ػال والسحاى  ومغ اجل ىةحا كلةو كةان ن ي ذغل باألقالجليل والبخىان قبل أ

بعةةج ان عذةةت مةةع ىةةحا الكتةةاب ت فةةي لةةي شةةخف عةةخض ىةةحه السشةةاضخا
 عالميا فتخة ليدت بالقريخة، مشقبًا عغ اراايع، دارسًا لسدااليع، باحرةاً أ

 . عغ تػجيياتيع، مبيشًا لسحاىبيع
فةةي ثالثةةة فرةةػل تدةةبقيا  لكتةةابيقةةع ان ى السةةشيأ أوقةةج اقتزةة

مقجمةةةة وتسييةةةج، أمةةةا التسييةةةج، فقةةةج درسةةةت فيةةةو نذةةةأة مجيشةةةة بغةةةجاد 
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وتسريخىا وتأثيخىا في الحخكةة الرقافيةة، مػضةحًا مكانةة بغةجاد الجغخافيةة 
البيئةة الرقافيةة مبيشةًا أنةػاع الرقافةات التةي إلةى  وما قيل فييا، ثع انتقلةت

فةات الذةخقية والعامةة، وفةي القدةع الرةاني  انت شااعة، كاليػنانيةة والرقا
مةةغ التسييةةج، درسةةت بػاعةةث وضةةع الشحةةػ العخيةةي وأسةةبابو ومةةغ بيشيةةا: 
الباعةةةةث الةةةةجيشي، والباعةةةةث القةةةةػمي، والباعةةةةث االجتسةةةةاعي، الن ىةةةةحه 

ي خرػصةةية، كةةػن األسةةباب تةةأتي مشدةةجسة مةةع عشةةػان البحةةث، وتعصةة
 وليدت لغػية. الجراسة نحػية بحتة
مبحرةةيغ، فأمةةا إلةةى  لفرةةل األول، مقدةةسًا إيةةاهاإلةةى  ثةةع انتقلةةت

األول فعشػنتو، بالسشاضخات الشحػية، والتشاضخ الشحػي، السفيػم والشذةأة، 
السشةاضخات فةي اللغةة، ومفيػميةا فةي السرةصلح، ثةع مفيةػم إلةى  فعسجت

درسةةت التشةةاضخ الشحةةػي، ونذةةأتو ذا ةةخًا عشاصةةخ السشةةاضخة، أمةةا السبحةةث 
بغجاد ذا خًا إلى  لة العلساء مغ البرخة والكػفةرحإلى  الراني فتصخقت فيو

 نبحًا عغ حياة العلساء ىؤالء الحيغ تشاضخوا في مداال نحػية مختلفة.
ودرسةةت فةةي الفرةةل الرةةاني، السةةحاى  الشحػيةةة وتخكيبيةةا ونذةةأة 

أو  الرةةخاع، فعقةةجت فةةي السبحةةث األول مشةةو، دراسةةة لتخكيةة  السةةحاى 
سةةحى  الكةةػفي، وتعقبةةت تقدةةيع السةةجارس، ومشيةةا السةةحى  البرةةخي وال

فةةخدت قدةةسًا مةةغ ىةةحا السبحةةث لتتبةةع نذةةػء إلةةى شبقةةات، ثةةع أ العلسةةاء
كةػن السشةاضخات قةج السحى  البغجادي ومشيجو وسساتو، واشيخ علسااو، 

وفي السبحث الراني مغ الفرةل الرةاني، درسةت نذةأة  ع قجت في بغجاد .
يةةة ضيةةػره، وفةةي الرةخاع بقدةةسيغ، األول: الخةةالف الشحةةػي أسةبابو وكيف

القدع الراني درست السفاىيع البرخية والكػفية أي ]اختالف السشيجةيغ[ 
 مغ ناحيتي السرصلح، والسداال الجػىخية بيغ السحىبيغ.
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مةةغ وضةةع السشةةاضخات فةةي السيةةدان مةةغ خةةالل وتسكشةةت بعةةج ذلةةظ 
السبحةةث األول مةةغ الفرةةل الرالةةث، إذ تشاولةةت مجسػعةةة مةةغ السشةةاضخات 

فةي السبحةث الرةاني مةغ  أمةامحلاًل إياىةا، ذا ةخًا اراء العلسةاء ومةحاىبيع، 
الفرل، فقج تشاولت الدسات السدتخلرةة مةغ نقاشةات العلسةاء العلسيةة، 

الحقةاا  العجيةجة إلةى  فتعقبت اآلراء العجيجة، ومعقبًا علييا حتى خلرةت
جخيتيةةةةا لتةةةةي أخخجةةةةت مشيةةةةا جةةةةخاء التحلةةةةيالت ا عةةةةغ السةةةةحىبيغ والتةةةةي

تحقية  مةػجد لسجسػعةة مةغ إلةى  للسشاضخات السةحكػرة، بعةج ذلةظ عسةجت
السشةةاضخات التةةي أ قيسةةت فةةي بغةةجاد كةةاعالن بأىسيتيةةا، ولفدةةح السجةةال 

 للسديج مغ الجراسات األخخل التي تيع السشاضخات برػرة عامة.
تةةخك أي جانةة  يفيةةج الجراسةةة الشحػيةةة، وقةةج حاولةةت جاىةةجًا أن ال أ

ن قةةج ل صةةػرتو، واذا كةةالتكتسةة كتةةابن أضةةيف السديةةج للإلةةى أ وسةةعيت
يغ، وجةل سيػ ىشاك، فةان ذلةظ سةسة العةاملأو  نقز ىشا كتاباعتػر ال

 خخًا هلل سبحانو وتعالى.مغ ال يخصئ والكسال أواًل وا
ن يكتة  أفباسع هللا، وعلى بخكةة هللا ندةتأنف ىةحا العسةل، راجةيغ 

 غ هللا العػن.لشا فيو الشجح واليجاية والتػفي ، وم
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 التمهيد
 ٌغأٚ ودٍٖٛ بغداد ٔمتصريِا ٔتأثريِا يف احلزنٛ العمىٗٛ  -1

 ٌغأٚ ودٍٖٛ بغداد ٔمتصريِا: ( أ
جعفةةخ السشرةػر سةةشة خسةةٍذ أبةي  تأسدةت مجيشةةة بغةجاد علةةى يةةج
اؤىةةا سةةشة سةةت وأريعةةيغ ومئةةة، ونقةةل وأريعةةيغ ومئةةة ىجخيةةة، واسةةتتع بش

جسيةةع نػاحييةةا سةةشة تدةةٍع لييةةا خةةدااغ الكتةة  والةةجواويغ حتةةى ا تسلةةت إ
 .(1)وأريعيغ ومئة ىجخية، وسساىا مجيشة الدالم

ويحجثشا ياقػت الحسػي عغ نذةأة بغةجاد، وأول مةغ جعليةا مجيشةة 
اهلل مغ مرخاىا، وجعليةا مجيشةة، السشرةػر بة أولومرخىا فيقػل: )) ان 

ج بةةغ علةةي بةةغ عبةةج هللا بةةغ عبةةاس بةةغ عبةةأبةةػ جعفةةخ عبةةج هللا بةةغ دمحم 
لييا مغ الياشسية، وىةي مجيشةة كةان قةج ثاني الخلفاء، وانتقل إالسصل ، 

تيةا سةشة اختصيا أخػه أبػ العباس الدفاح قةخب الكػفةة وشةخع فةي عسار 
ىةل الكػفةة ب  عسارتيةا ان أه(، وكان سة149ه(، وندليا سشة )145)

 انػا يفدجون جشجه، فبلغو ذلظ مغ فعليع، فانتقل عةشيع يختةاد مػضةعًا، 
 ثع قال:

ػضع صالح للبشاء، فةان السةاء تأتيةو مةغ الفةخات، ودجلةة ))ىحا م
ر  إالا وجساعةةة األنيةةار وال يحسةةل الجشةةج والخعيةةة  مرلةةو، فخةةط البشةةاء، وقةةجا

لبشةة بيةجه فقةال: بدةع هللا، والحسةج هلل، واألرض هلل  أولالسجيشة، ووضَع 
يػرثيا مغ يذاء مغ عباده، والعاقبة للستقيغ، ثع قةال: ابشةػا علةى بخكةة 

 .(0)(هللا(

                                                           
 .1/67تاريخ بغجاد  (1)
 .033-0/030معجع البلجان  (0)
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بغةةجاد عاصةةسة الخالفةةة، فيةةي تقةةع علةةى ضةةفة دجلةةة وقةةج كانةةت 
 الغخيية، ومػقعيا ىحا يخػليا أىسية كبخل، حتى قال الخليفة السشرػر:

ع معدكخ صالح، ىحه دجلة ليذ بيششا، وييغ الرةيغ ))ىحا مػض
شيء يأتيشا فييا كل مةا فةي البحةخ، وتأتيشةا السيةخة مةغ الجديةخة وأرميشيةة 

قةة ومةا وما حػل ذلظ،  وىحا الفخات يجيء فيةو كةل شةيء مةغ الذةام والخا
 .(1)حػل ذلظ((

وكانت السجيشة عبارة عغ دوااخ ذوات مخكةد واحةج يقةػم فةي قلبيةا 
جانة  إلةى  القبة الخزخاء، وكةانأو  قرخ الخليفة السدسى بباب الحى 

 أسةػارالقرخ السدجج الجامع، وابتشى السشرػر على ضفة دجلة، خارج 
بجشةةة الخلةج، كسةةا أنةةو ابتشةةى  لةةو اخةةخ سةةساه الخلةج تذةةبيًيا شتةو قرةةخاً مجي
الذةسال سةساه الخصةافة لدةكشى ابشةو إلةى  ا في الجان  الذةخقيثالرً  قرًخا

 السيجي ولي العيج.
عرسةان عسةخو بةغ بحةخ أبةي  : )بلغشةي عةغ(0)قال الخصي  الحافظ

، واألحكةةةامالجةةةاحظ قةةةال: قةةةج رأيةةةت السةةةجن العطةةةام، والسةةةحكػرة باإلتقةةةان 
بالذامات ويالد الخوم وفي غيخىسةا مةغ البلةجان، فلةع أَر مجيشةة قةط أرفةع 

فرةياًل  أجػد، وال ااًل، وال أوسع أبػابً استجارة، وال انبل نب أجػدسسكًا، وال 
ةبا أبةي  مغ الدوراء، وىةي مجيشةة ت فةي قالة ، جعفةخ السشرةػر، كأنسةا ص 

 قػل سلع الخاسخ:ن اسسيا الدوراء سا أ فخغت إفخاغًا، والجليل على أوكأن
 ل(جتةةو إلالةةدوراء إذ ق   أيةةغ رب  

 

 واثشتةان عذخيغ ِحجةةً  م لظَ 
 

ويقةػل الخصية  البغةجادي: ))لةع يكةةغ لبغةجاد فةي الةجنيا نطيةخ فةةي 
جةةالل قةةجرىا وفخامةةة أمخىةةا، وكرةةخة علساايةةا وأعالميةةا، وتسيةةد خػاصةةيا 

                                                           
 .0/070الصبخي  (1)
 .1/77تاريخ بغجاد  (0)
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شخارىا، وكرةخة دورىةا ومشازليةا ودروييةا أقصارىا، وسعة أوعػاميا، وعطع 
، وسةةةككيا وأزقتيةةةا ومدةةةاججىا وحساماتيةةةا وشخزىةةةا وأسةةةػاقياومحاليةةةا 

وعحوية ماايا، ويخد ضالليا، وأفياايا، واعتةجال وخاناتيا، وشي  ىػاايا، 
 .(1)صيفيا وشتاايا، وصحة رييعيا وخخيفيا((

 :البٗئٛ الجكافٗٛ ( ب
اقػل العػامةل فةي تخسةيخ دعةااع أما البيئة الرقافية فقج كانت مغ 

الشيزةة العباسةية فةةي بغةجاد، إذ اخةح الخلفةةاء يذةجعػن الحخكةة العلسيةةة 
 في شتى نػاحييا، ويسجونيا بساليع وجاىيع.
ع، وولةةػىع أحيانةةًا السخا ةةد وقةةج بةةالغػا فةةي إ ةةخام األدبةةاء وجالدةةػى

والةةػزراء حةةحوا الخلفةةاء فةةي أ بةةخ مةةجن الجولةةة  األمةةخاءيةةة، ثةةع حةةحا العال
وكانػا يتشافدػن في ذلظ كسا يتشافدػن فةي فةتح دور العلةع، وضيةخ فةي 

الحياة العلسيةة، وكةان ىشةاك تسةازج مةجنيات إلى  الجيل الججيج ميل شجيج
 حزارات، ووعي عام نال ما للذعػب الستسجنة مغ ثقافات. وأخالط

ثةخ في تلظ األيام والتي كان ليةا أ عةالرقافات التي كانت شاا وأما
 :(0) بيخ في ىحه الحياة فيي ثالث

 الرقافة العامة الخالرة  -1
التي تعتسج على القخان والحجيث والفقو وما يترل بيا مغ علةػم الةجيغ، 
وعلةةى الذةةعخ ومةةا يترةةل بةةو مةةغ العلةةػم األدبيةةة كةةالشحػ واللغةةة 

 وغيخىسا.
 الرقافة اليػنانية  -0

وقةةج وصةةلت علةةػم اليػنةةان وادابيةةع فةةي الذةةخق فةةي عيةةج فتػحةةات  
يع وشةبيع وفلكيةع، ووصةلت ، فشذخ اليػنان فةي الذةخق فلدةفتاإلسكشجر

                                                           
 .1/119 تاريخ بغجاد (1)
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 -ىةحا السرةخ الججيةةجإلةةى  يزةًا علةى يةةج الفةخس الةحيغ ىةاجخواثقةافتيع أ
مع عشاصخ مغ الدخيان والشبط، وعشاصخ أخخل ييػديةة  -وادي الخافجيغ

 ا في ىحه البقعة الػاسعة السستجة مغ مشصقة الكػفةونرخانية، إذ انتذخو 
البصةةااح )فةةي جشةةػب العةةخاق(، والسشصقةةة التةةي م رةةخات فييةةا واسةةط، إلةةى 

 يقػل أبػ عسخو بغ العالء ألىل الكػفة:
 .(1)))لكع ححلقة الشبط وصلفيع، ولشا دىاء فارس وأحالميا((

 الرقافة الذخقية  -3
ةةةجة والتةةةي نجةةةجىا عشةةةج الفةةةخس  واليشةةةػد واألمةةةع فيةةةي ثقافةةةة معقا

ق، وقةةج وصةةلت الرقافةةة الفارسةةية الدةةامية التةةي كانةةت مشتذةةخة فةةي العةةخا
بغةةجاد واشةةتغال إلةةى  شة امتةةداج العةةخب بةةالفخس، وانتقةةال الخالفةةةاسةةبػ 

إمةةا كيفيةةة انتذةةار تلةةظ الرقافةةات فةةي  الةةػزراء والكتةةاب والفةةخس بالعخييةةة.
ونذةخىع ليةا: السجارس والتخجسةات وتذةجيع الخلفةاء إلى  ياالبالد فسخجع

وقج كانت حخكة الشقل والتخجسة والشدخ، القشاة الكبخل التةي جةخات جسيةع 
الجولة العباسةية، وكانةت السصبعةة الحيةة التةي نذةخت إلى  العلػم القجيسة
 البالد تلظ العلػم وجعلتيا على مشال الجسيع. أقصارفي جسيع 

ايذ لتلةةةظ العلةةةػم ىةةةػ بغةةةجاد، قاعةةةجة الخالفةةةة وكةةةان السخكةةةد الةةةخ 
ىةةع حػاضةةخ العلةةع اصةةسة الجولةةة البػيييةةة، وكانةةت مةةغ أالعباسةةية ثةةع ع

اجتسعةةت فيةةو الذةةعػب والسةةجنيات، واتدةةعت فيةةو دور العلةةع، والسجنيةةة، 
 وأمكشةةةةالعبةةةادة  أمكشةةةةلتعلةةةيع الرةةةبيان، والسدةةةاجج فػجةةةجت الكتاتيةةة  

الرقافة، ومجالذ السشاضخة فةي الةجور والقرةػر والسدةاجج بةيغ العلسةاء، 
بيةةت أو  وفةةي حزةةخة الخلفةةاء، والسكتبةةات، ومةةغ اشةةيخىا خدانةةة الحكسةةة

 الحكسة ببغجاد.
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والذةعخاء  واألدبةاءمةغ العلسةاء  وأوالدىعوكان األواال مغ الخلفاء 
اآلثةار  كتةاب في علع الكالم ومكرخًا مغفأبػ جعفخ السشرػر ) ان مقجمًا 

 ، وكان إبةخاىيع(1)قيغ معخوف عشجىع(ار أيجي الػ ولكالمو كتاب يجور في 
ىل الفغ والسػسةيقى، وكةان لةو معخفةة بغ السيجي معجودًا في الذعخاء وأ
ن السػسةيقى والغشةاء غلبةا عليةو، إالا أبالججل وترخف في الفقو واللغةة، 

، وكان ىارون الخشيج، (0)وكان بارعًا فييسا واأللحانفقج عخف األصػات 
 خامةًا للعلسةاء، وكةان يحفةظ اء الحيغ سبقػه رغبة في العلةع، وإ رخ الخلفأ

مةةةة حفةةةظ الرةةةبا ويعجبةةةو  الذةةةعخ، ويشقةةةجه، وكةةةان: )يحفةةةظ شةةةعخ ذي الخا
 .(3)ويؤثخه، فاذا سسع غشاء أشخيو(

علسةةةو وحبةةةو إلةةةى  أمةةةا السةةةأمػن، فسةةةغ فزةةةػل القةةةػل ان يذةةةار
ص بعلةػم اليػنةان وفلدةفاتيع، وكةان يذةجع للعلساء وكان لو  اىتسةام خةا

الستةةخجسيغ، ويجةةخي علةةييع الجخايةةات، وأسةةذ مكتبتةةو السعخوفةةة ببيةةت 
الحكسةةةة، فةةةأودع فييةةةا كشةةةػز العلةةةػم العخييةةةة، وكشةةةػز العلةةةػم األجشبيةةةة، 

فيلدػف العخب، وأحج العقػل البارزة فةي الكشجي  أعسالويتذجيعو بخزت 
الفخااء، فقج ألف لو كتاب الحةجود، تأريخ الفكخ، ويتذجيعو ضيخت أعسال 
 . (4)وأملى تفديخه الكبيخ: معاني القخان

رسةةةت قػاعةةةجىا، ذلةةةظ كلةةةو، ان الرقافةةةة العخييةةةة قةةةج أيتزةةةح فةةةي 
واتدةةةعت فةةةي ىةةةحه األجةةةػاء الدياسةةةية والرقافيةةةة، بانتطةةةام علةةةع الكةةةالم 

يةة، اإلسالمي، ويخوز العلػم الجيشية واللغػية، وتػثي  افاق الرقافةة العخي
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تعةجد الفةخق اإلسةالمية، إلةى  مةا أدل ذلةظوتشػيع مجاري الفكةخ العخيةي، 
تأييةةج مةةحىبيا ومةةا فييةةا مةةغ اسةةتجالل ومشصةة ، إلةةى  وانرةةخاف كةةل فخقةةة

فكانةةت ىةةحه العلةةػم مةةخاة ليةةحا السجتسةةع فةةي ميػلةةو وعقليتةةو، فةةي نداعةةو 
مختلف السشاحي، في عيذو وتخفو، في زخخفة قرػره وألػان بيئتةو، فةي 

انصالقةةو وراء العلةةػم التةي كانةةت مديجةةًا مةغ تةةخاث األرض وثةةخوة ثقافتةو و 
 السجنيات الججيجة.

 إذن ، كانت بغجاد إذ ذاك غاية الصالبيغ.
ا ماة: ).. وأ(1)يقػل أبػ الصي  اللغػي في كتابو )مخات  الشحةػييغ(

لييا، إبغجاد فسجيشة م لظ، وليذ بسجيشة علع، وما فييا مغ العلع فسشقػل 
اء، واتباعيع ورعيتيع، ونيتيع بعج ذلظ في العلع ضعيفة، ومجلػب للخلف

، أملةةظ ليةةع، فةةان  ، وىةةع قةةػم  اليةةدل  أغلةة  علةةييع، واللعةة   الن العلةةع جةةجا
سةةةو الس دةةةاماة بةةةو ويغيتةةةو  أو شةةةجا مشةةةو، فانسةةةا ى تعةةةاشى بعزةةةيع شةةةيئاً 

السباىةةاة  فيةةِو، فتةةخل احةةجىع يةةتكلع بغيةةخ علةةع، وييسةةد ليعةةج فةةي العلسةةاء، 
ويدةامح نفدةو و  في اشخاف العلع ودواويشو وفخوعو وغخاابةو، ويحكخ رغبت

لو وذلػلةةو، فيةةػ يبشةةي علةةى غيةةخ أٍس ويحةة  الخياسةةة فةةي أصةةػلو  وَسةةيْ 
، فال جخم أنيع يػىسػن، وال يفيسػن وي    دألػن فيدتبيسػن!بأىػِن مذ 

: اىل بغةجاد (0)حاتع الدجدتانيثع يدتصخد ويقػل حا يًا عغ أبي 
لع يكغ بيا مغ يػث  بو في كةالم العةخب، وال مةغ حذػ عدكخ الخليفة، 

ي ختزى روايتو ، فان إدعاى أحج  مشيع شيئًا رأيتةو مخلصةًا، صةاح  تصػيةل 
وكرخة كالم ومكابخة، وال يفرل بيغ علساء البرخة بالشحػ، وييغ الخؤاسيا 

حةةجىع ل الحةةخميغ، وقةةخاءة حسةةدة، ويةةتحفظ أوالكدةةااي، وال بةةيغ قةةخاءة أىةة
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كالمةو عشةج مةغ يختلةف إليةو، بال ِعلل وال تفديخ فيكرخ ساال مغ الشحػ 
شد  اليةو، ا يختخعو لي  خ اسسً ن ي ديا إلى العلع أ أحجىع إذا سب  ع  نسا ىَ وإ

حةةخوف الجةةخ حةةخوف  ، وي دةةسػن ، والطةةخف الرةةفةالجةةخ خفًزةةا فيدةةسي
الشدةة ، و ))مفةةاعليغ(( فةةي العةةخوض ))فعةةػالن((، الرةةفات، والعصةةف 

 ونحػ ىحا مغ التخصيط. 
 -فةةي زمانشةةا ىةةحا واألمةةخثةةع يعةةػد أبةةػ الصياةة  اللاغةةػي ذا ةةخًا: ))

 .(1)ف أبػ حاتع((خ( على أضعاف ما عَ  -أصلحظ هللا
الصياة  مجيشةة م لةظ ولةيذ بسجيشةة ِعلةع، أبةي  إذن: بغجاد في نطخ

حةةةاتع الدجدةةةتاني حذةةةػ عدةةةكخ أبةةي  والجارسةةػن فةةةي بغةةةجاد فةةةي نطةةةخ
، فكةان نرةي  الفةخااء كةالم العةخبالخليفة، لع يكغ بيا مغ يػث  بو مةغ 

الصيةة  اللغةةػي ان يػصةةف بأنةةو كةةان يخلةةط بالحكايةةة وأصةةحابو مةةغ أبةةي 
 .(0)عغ الكػفييغ )ويتدخع في أشياء ال يقػم بيا(

الصية  جيةاًل فةي أبةي  وىشا ت صةخح جسلةة مةغ األسةئلة: أ ةان قةػل
اك؟ أم ال ىةحا وال ذالتفديخ؟ أم تدمتًا في الخأي؟ أم تعربًا في السةحى ؟ 

ليةةو ميةةجي السخدومةةي فةةي كتابةةو الةةجرس الشحةةػي فةةي وىةةحا مةةا ذىةة  إ
 بغجاد.

فةةي  وأبةةي حةةاتع جيةةاًل الصيةة  أبةةي  ن نقةةػل: لةةع يكةةغ قةةػلولشةةا أ
فةةي السةةحى ، وإنسةةا ىةةػ رأي  أو تعرةةًبا فةةي الةةخأي، أو تدمًتةةا التفدةةيخ،

لعةالسيِغ جليلةيغ ليسةا مكانتيسةةا فةي الةجرس اللغةةػي برةػرة عامةة، وفةةي 
ػ كةان ذلةظ لسةا أخةح أبةػ الصية  عةغ الجرس الشحةػي برةػرة خاصةة، ولة

ثباتيةةا، ومةةشيع: دمحم بةةغ يحيةةى الرةةػلي، وان يةةخوي عةةغ إسةةشاد بغةةجاد، أ
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 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ

11 
 

صةالح السشصة  وأبػ عسخ الداىج الحي اخح عغ كتةاب الفرةيح لرعلة ، وإ
البغ الدكيت والشػادر ألبي عسخو الذيباني وغيخىةا، ولةػ كةان ذلةظ، لسةا 

ف بعةةةس كتبةةةو فةةةي بغةةةجاد، ومشيةةةا كتةةةاب االتبةةةاع الةةةحي اعجةةة  بةةةو ألاةةة
غلة  الطةغ ان الحيةاة الرقافيةة فةي جاديػن وتجاولػه فيسةا بيةشيع، ))وأالبغ

 .(1)الصيا  اللاغػي((أبي  بغجاد كانت تدتعري على فيع
 ٔضع الٍحٕ العزب٘ ٔأصبابْ بٕاعح -2

لع تكغ ىشةاك حاجةة ضةخورية وملحةة لػضةع الشحةػ وتقعيةجه قبةل 
اإلسةةالم، الن العةةخب كةةانػا علةةى سةةليقتيع يتكلسةةػن لغةةتيع فةةي عفػيةةة، 

حكةةع العةةخف يخفعةةػن السخفةةػع ويشرةةبػن السشرةةػب، ويجةةخون السجةةخور ب
ة لدةةشتيع خةةالل األجيةةال، ولةةع تكةةغ بيةةع حاجةةاللغةةػي الةةحي جةةخت عليةةو أ

للبحةةث فةةي كةةل ذلةةظ، وخاصةةة فةةي عرةةػر ازدىةةار الذةةعخ واللغةةة التةةي 
سبقت اإلسالم، حيث كانةت البيئةة العخييةة البجويةة مةا زالةت تحةافظ علةى 

 (.الفراحة والبيان والفخوسية، ومشيع نبيشا دمحم )
 وفي ضػء ذلظ، لع يرشع العخب الشحػ مبكخًا لدببيغ:

انةةةةت سةةةةااجة فةةةةي عرةةةةخىع، شبيعةةةةة الحيةةةةاة االجتساعيةةةةة التةةةةي ك أٔاًل:
باعتسادىةةا علةةى الخوايةةة والحفةةظ والسذةةافية، الن شبيعةةة حيةةاتيع 

فالبجوي كانت حياتو غيةخ مدةتقخة تعتسةج  انت تفخض علييع ذلظ، 
بالجرجة األولى على التخحال والتشقل مغ مشصقة ألخةخل شلبةًا للسةاء 

بيةةشيع،  األمياةةةالةةخغع مةةغ انتذةةار يةةة علةةى والكةة ، وكةةان عةةخب الباد
يتقشةةةػن لغةةةتيع اتقانةةةًا محكسةةةًا، فقةةةج كانةةةت العخييةةةة عشةةةجىع لدةةةان 
السحادثة والخصابة والذعخ، ولحلظ لع تكغ لجييع حاجةة للبحةث فةي 
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تقعيج القػاعج، واستشباط األسةذ التةي تزةبط حخكةة اللاغةة، فالةحيغ 
 يعخفػن القخاءة والكتابة قبل اإلسالم قليلػن.

ًٗا فةي عرةػر متةأخخة، ولةع تكةغ لةجييع ويغ إال لع يعخف العةخب التةجا  :ثاٌ
 فةةي كتابةةات مةةغ السخاجةةع والسرةةادر والشرةةػص مةةا يربةةت ذلةةظ إالا 

حةجودًا بدةيصة، ولةع تبلةغ  إالا ونتف ودراسات ال تتجاوز في مادتيةا 
كاشةةفًا علةةى ىةةحه الخحلةةة مةةغ  الكتةة  السشطسةةة بحيةةث تلقةةى ضةةػءاً 

ذلةظ  ريخ الشحػ، وذلظ ِلقجم العرةػر، ولعةجم انتذةار التةجويغ فةيتا
اقترةةخ التةةجويغ علةةى القةةخان الكةةخيع حدةة ، خػفةةًا مةةغ  إذالػقةةت، 

 شةعخ، إالا  أمةكانت  األمةضياعو واختالشو بالحجيث والذعخ، ألن 
(، ويدود فجخ اإلسةالم نو بعج ندول القخان الكخيع على نبيشا )أ

م علةةى اإلندةةانية، والػاجبةةات الجيشيةةة العطيسةةة التةةي أوكليةةا اإلسةةال
َعذذذ  بع، بقػلةةةو تعةةةالى: للعةةةخب السدةةةلسيغ َٔ ذذذخ ع ع ميس َْهاَُذذذبكمىا ََ َكذذذزَن َجع َٔ

ا ٛذ   ٓ عَشذ ٛاكمىا عَعهَذ عمٕلم عانشس ٌَ َٚكمٕ َٔ ع َذاءعَعهَٗعانُسبط  َٓ ااعشم ن  زَكمَٕٕم
، بةأن (1)

 يعسلػا على حسل الخسالة، ونذخىا في رحاب العالع.
بةالسجتسع البةجوي نتيجةة ليةحه الخسةالة العالسيةة ان  ل ذلةظ أدل 

حةةجود السجتسةةع إلةةى  مةةغ حةةجوده الزةةيقة، أي مةةغ حةةجود القبيلةةةيخةةخج 
ن تتةةأثخ أحةةجود العةةالع، وكةةان شبيعيةةًا إلةةى  األ بةةخ، ومةةغ حةةجود السجتسةةع

العخييةة بدةب  ىةةحا االنفتةاح نتيجةة )إليرةةال العةخب بغيةخىع مةةغ  األلدةغ
جةةخاء الفتةةػح التةةي دفعةةت بأعةةجاد كبيةةخة مةةغ العةةخب لالخةةتالط بغيةةخىع فةةي 

كةةل ذلةةظ كةةان لةةو  تةةأثيخه الكبيةةخ فةةي فرةةاحة اللغةةة وسةةالمتيا،  األمرةةار.
الةةحيغ اخةةحوا يتعلسةةػن العخييةةة وأبشةةاء العةةخب  األعةةاجعيدةةتػي فةةي ذلةةظ 
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، واخحوا يتأثخون بغيخ العةخب فةي السةجن األصليةالحيغ بعجوا عغ بيئتيع 
 اإلسالمية الججيجة التي قامت في األراضي السفتػحة حجيرًا.

 وامتةج ،رة ذلظ قج بخزت حةيغ تفذةى اللحةغومغ الػاضح ان خصػ 
معالجة القزية بتكليةف إلى  األمخما دفع بػالة تالوة القخان الكخيع، إلى 

القةةادريغ مةةغ العلسةةاء علةةى البةةجء فةةي تةةأليف الشحةةػ، ويبةةجو ان ىشةةاك 
سةةبابًا ويػاعةةث وعػامةةل كريةةخة ومختلفةةة كانةةت تاةةف وراء وضةةع الشحةةػ أ

 العخيي، نحكخ مشيا اآلتي:
 : عث الجيشيالبا  -1

يعج الباعث الةجيشي مةغ اقةػل البػاعةث فةي وضةع الشحةػ العخيةي، 
العةةةخب  ةوذلةةةظ للحفةةةاا علةةةى القةةةخان الكةةةخيع باعةةةث الشيزةةةة فةةةي حيةةةا

: ))... أمةا (1)والسدلسيغ، ومختكد حزارتيع وفكخىع، يقػل شػقي ضيف
 الحةةخص الذةةجيج فةةي أداء نرةةػص الةةحكخإلةةى  البػاعةةث الجيشيةةة فتخجةةع

ود الدةالمة والفرةاحة، وخاصةة ابعةج حةجإلى  اسليسً  الحكيع أدًاء فريًحا
اخةح فةي الطيةػر مشةح ، وكةان قةج األلدةشةاللحغ يذةيع علةى خح بعج أن أ

نةةو سةةسع رجةةاًل يلحةةغ فةةي ( فقةةج رول بعةةس الةةخواة أحيةةاة الخسةةػل )
حج والة عسةخ بةغ (، ورووا ان أأخا ع فانو قج ضل( ، فقال: )ارشجوا  المو
ةة نْ كتةة  إليةةو كتابةةًا بةةو بعةةس اللحةةغ، فكتةة  إليةةو عسةةخ: )أب الخصةةا  عْ قشِا

 ا(. اتبظ سػشً 
اللحةةغ فةةي صةةجر اإلسةةالم كةةان ال يةةدال قلةةياًل بةةل نةةادرًا،  ن( غيةةخ أ

، وخاصةة األلدةشةوكلسا تقجمشا مشحجريغ مةع الةدمغ اتدةع شةيػعو علةى 
لدةةةشتيا بكريةةةخ مةةةغ لذةةةعػب السغلػيةةةة التةةةي كانةةةت تحةةةتفظ أبعةةةج تعةةةخب ا
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 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ

12 
 

يشصقػن بيا، ما فدح للتحخيف في عخييتيع التي كانػا ية، عاداتيا اللغػ 
اإلسةالمية  األمرةارونفذ نازلةة العةخب فةي )  سا فدح للاحغ وشيػعو .

لغةةة الفرةةيحة حتةةى عشةةج أخةةحت سةةالاقيع تزةة ف لبعةةجىع عةةغ يشةةابيع ال
يع السفػاىيغ(، ليةحا لةع يكةغ اللحةغ الةحي استذةخل علةى ااببلغاايع وخص

العخييةةة ىةةػ الدةةب   األلدةةغيةةخ العخييةةة والةةحي لةةع تدةةلع مشةةو غ األلدةةغ
األساس في الجعػة للحفاا على القخان الكخيع مغ اللحغ، ووضع قػاعةج 
نحػية يعخف بيا كالم العخب بل ان ىشةاك سةببًا اخةخ ال يقةل أىسيةة عةغ 

 )لةيذ اللحةغ والعجسةة وحةجىسا سةبًبا: )(1)ما ذ  ةخ، يقةػل رشةيج العبيةجي
إلةةى  فةةي شليعةةة األسةةباب عةةجا ليةةا، بةةل كةةان ىشةةاك دوافةةع ت  لػضةةع القػاعةةج 

وجػد الجراسات اللغػية السشطسة السبكخة، وىحه الجوافع تتسرل فةي حةخص 
فةي مجتسةع يدةػده الشطةام،  وأفكارىةاعلى تشطيع أعساليا وحياتيا،  األمة

وتحكسو القػانيغ، وتزةبط تحخكاتةو الذةخااع والعقيةجة الججيةجة التةي جةاء 
 اإلسالم((.بيا 

 بةاإلعخاب الا ومغ األسباب أيزًا: أن ىشاك ايات ال يعخف معشاىا إ
يغياةخ معشةةى  اإلعخابيةة، فةان تغييةةخ الحخكةة اإلعخابيةةأي بػضةع الحخكةات 

مععٌ عإاآلية في مرل قػلو تعالى: َسعمٕنّم َٔ ع ٍَ ٛ ك  ش  شا ًم عانا ٍَ ٌ٘ءعي   َعثَش  عّللا  ٌس َ 
(0) ،

فةي مرةل الكلسةات التةي أو  )رسػلو( يتغيخ السعشةى كليةًا، فبكدخ الالم في
ٌَعَتعخب بالحخوف في مرل قػلو تعالى:  ٔ ؤم عاناَخبط  معإ َلس اكمهّم ََلعَٚأ

(3). 
وعلى ىةحا األسةاس، كةان مةغ الزةخوري معخفةة واقةع الكلسةة فةي 

أو  مشرةػيةأو  الجسلة، والقػاعج التي تزبط الكلسات، فتجعليةا مخفػعةة
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ىشةةا كةةان الخةةػف علةةى القةةخان الكةةخيع حيشةةًا مةةغ عةةػادي مجةةخورة )مةةغ 
الفتشةةةة، وحيشةةةًا مةةةغ مخةةةاشخ اللحةةةغ ىةةةػ الةةةجافع للدةةةلف الرةةةالح مةةةغ 

السحافطةةة إلةةى  اتخةةاذ خصةةػات مخلرةةة نقيةةة، سةةعػا بيةةاإلةةى  السدةةلسيغ
التحخيةةف وأخصةةاء اللحةةغ، فأمةةا خةةػف  أىةةػاءعلةةى الةةشز القخانةةي مةةغ 

ن القةخااء حيغ سةسع ا (التحخيف فػاضح مغ مػ ف عرسان ) أىػاء
ذ يقةةػل كةةل مةةشيع لقخةةخ: )قخاءتةةي إباألمرةةار يفاضةةلػن بةةيغ القةةخاءات، 

اا مغ أصحاب رسػل هللا ثقات الحفا إلى  مغ قخاءتظ(، ففدع عرسان خيخ  
( ،الحيغ بقةػا بعةج حةخوب الةخدة ،)ن يجسعةػا مةا تفةخق مةغ وأمةخىع أ

كةان ا رةخ الرحف، والعطةام واللخةاف، وسة ف الشخةل عشةج السدةلسيغ، و 
سةةسة، ٱواسةةتكتبيع مرةةحفًا سةةسي بذلةةظ فةةي بيةةت حفرةةة بشةةت عسةةخ، 

األمرةار، وابصةل ليو، واصبح إمامًا، فػزع ستًا مغ ندةخو علةى إون د  
يجي الشاس، فكان ذلظ أول أثخ مةغ اثةار العامةل ما عجاه، مسا كان في أ

 .(1)الجيشي في ثقافة العخب وفي نذأة الشحػ العخيي فيسا بعج(
 : القػميالباعث   -0

العخب قػم يعتدون بلغةتيع العخييةة اياسةا اعتةداز، وىةي اللغةة التةي 
القةةخان الكةةخيع بلدةةان عخيةةي مبةةيغ )فكةةان السرةةل األعلةةى فةةي انةةدل بيةةا 

فةةي الشطةةام والبيةةان، ومةةا دام القةةخان  اإلعجةةازالفرةةاحة والبالغةةة وذروة 
عج   راحة، فال حلظ، أي مادام دستػرًا للسدلسيغ، ومراًل اعلى في الف

إلةةى  ليةةو نطةةخة قجاسةةة وحةة  واعتةةداز، وان يشطةةخواان يشطةةخ السدةةلسػن إ
اللغةةة العخييةةة كةةحلظ نطةةخة قجاسةةة وحةة  واعتةةداز، ألنيةةا ارتبصةةت ارتباشةةًا 

فيع أحكامةو ومعخفةة إلى  وثيقًا بالقخان مشح ندل، وألنيا األداة السػصػلة

                                                           
 .00األصػل دراسة ابيديتسػ لػجيو للفكخ اللغػي عشج العخب /ص (1)
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لعخيةةي ذلةةظ، فةةأن ىةةحا الباعةةث )يشفةةخد فيةةو ا فزةةاًل عةةغ، (1)سةةحخ بيانةةو(
وحةةجه فالحفةةاا علةةى العخييةةة عشةةجه حفةةاا علةةى عرةةبيتو مةةغ الزةةياع، 
والتفتةت، وحفةاا علةةى مفخةخة مةةغ مفةاخخه القػميةة، وال عجةة  فةي ذلةةظ، 

، وىةي جةدء مةغ تكػيشةو وأغخاضةوفيي لغتو التي يعبخ بيا عغ مقاصةجه 
 ن يذيخ حتى تجركو السشية.إلى أويتخعخع، و  ن يذ ( أإلى  مشح ولج
مةةةغ جيةةةة كػنيةةةا لغةةةة  خيةةةي علةةةى العخييةةةة اتًيةةةالةةةيذ حةةةخص العف
ا أوتةي حًدةا صةافيًا، وذوًقةا عحبةة وال مةغ جيةة كػنةو رجةاًل بليًغةفريحة 
مغ جية كػنيةا لغتةو ولغةة قػمةو، فةال بةج إذن مةغ مقاومةة  وإنسا، مخىًفا
اللحغ الحي انتذخ وذاع، وال بج مةغ وضةع القػاعةج والزةػابط التةي تيار 

 .(0)الجوام مذخقة بليغة صافية( تزبط ىحه اللغة، لتطل على
ن يكةةػن الذةةغل الذةةاغل للعةةخب انةةحاك ىةةػ مةةغ الصبيعةةي أ وكةةان

بةةجافع ديشةةي ىةةػ نذةةخ  األقةةػامالعسةةل علةةى تخليةةج لغةةتيع ونذةةخىا بةةيغ 
تعليع العخيية إلى  (، يحث ويجعػاإلسالم، وكان عسخ بغ الخصاب )

اإلمةةام  نا ويةةخول إ، (3)العقةةل وتديةةج فةةي السةةخوءة( ت  ألنيةةا كسةةا يةةخل: )ترباةة
تعلةع العخييةة ونقلةػا عشةو قػلةو: إلةى  ) خم هللا وجيةو(، وكةان يةجعػ علًيا

)علةةيكع بالعخييةةة والذةةعخ فأنيسةةا يحةةالن عقةةجتيغ مةةغ اللدةةان: العجسةةة 
 .(4)والجكشة(

العةخب يعتةدون  نا أإلةى  وفي ضػء ذلظ، فان ىحا الباعث: )يخجةع
بلغةةتيع اعتةةدازًا شةةجيجًا، وىةةػ اعتةةداز جعليةةع يخذةةػن علييةةا مةةغ الفدةةاد 

                                                           
 .15الكػك  الجري/ ص (1)
 .01السرجر الداب /  (0)
 .96في علل الشحػ / اإليزاح (3)
 .1/16نباه الخواة إ، ويشطخ: 07في التأليف اللغػي/  مذكالت (4)
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حيغ امتدجػا باألعاجع مسا جعليع على رسع أوضاعيع خػفةًا علييةا مةغ 
 .(1)(األعجسيةالفشاء والحويان في اللغات 

 : بػاعث اجتساعية -3
فةةي حةةخص الذةةعػب السشزةةػية تحةةت لةةػاء تكسةةغ ىةةحه البػاعةةث 

مةغ يخسةع ليةا إلةى  تعلع اللغة العخيية، فكانت بأمذ الحاجةةاإلسالم في 
حتةى تةتقغ  مشيًجةا لغةخض فيةع اللغةة إعخاًبةا وترةخيًفاأو  أوضاع العخيية

فةي إتقةان نصقيةا ألنيةا وعةاء اإلسةالم،  ونحػىا، وتكػن سبياًل قػاعجىا، 
 الشةةػر، وىةةجاىعإلةةى  ولغةةة الرةةالة، وألن اإلسةةالم أخةةخجيع مةةغ الطلسةةات

 لخشاد والخيخ والح .شخي  اإلى 
قةي العقةل ذلةظ ر إلى  ن نزيفأ: )... والبج (0)يقػل شػقي ضيف
ية نسػًا اعجه للشيػض بخصةج الطةػاىخ اللغػيةة، العخيي ونسػ شاقتو الحىش

 األقيدةةةوتدةةجيل الخسةةػم الشحػيةةة تدةةجياًل تصةةخد فيةةو القػاعةةج وتشطةةيع 
لشذةػء علةع الشحةػ ووضةع قػانيشةو الجامعةة السذةتقة مةغ  ءييىانتطامًا 

االستقرةةاء الةةجقي  للعبةةارات والتخا يةة  الفرةةيحة، ومةةغ السعخفةةة التامةةة 
 (.اإلعخابية وأوضاعيابخػاصيا 

وضةع الشحةػ إلةى  وىشاك أسباب أخخل تكسغ وراء اضةصخار العةخب
 ورسع قػانيشو وقػاعجه كسا ىػ عليو اآلن.

تشطةةيع حياتيةةا إلةةى  األمةةةجيشي، وتػجةةو الحةةخص العلسةةي والةة نا )إ
إيجةةاد الػسةةاال والدةةبل لحفةةظ إلةةى  وأدبيةةا وعلػميةةا، كةةان الةةجافع الةةحاتي

 األجيال التي جاءت بعج...إلى  تخاثيا وتشطيسو، وتقجيسو

                                                           
 .10ضيف/ -السجارس الشحػية (1)
 السرجر نفدو. (0)
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األرض، وفةي  أنحةاءكانت في تػسع وانتذار سخيع في  األمة نا إ
والتبديط والتحليةل، التيديخ إلى  ما تكػن  شعػب غيخ عخيية، ىي أحػج

فيةع حقيقةة ىةحه إلةى  فيع القػاعج واألصػل والعلل واألسباب، ثعإلى  بل
(، ونقةةل بيةةا اللغةةة التةةي نةةدل بيةةا القةةخان ورول حةةجيث رسةةػل هللا )

التةةخاث الذةةعخي والشرةةخ العخيةةي ومعخفةةة دالالت ألفاضيةةا، وأسةةذ بالغتيةةا 
 .(1)وفراحتيا(

  

                                                           
 .36مذكالت في التأليف اللغػي / (1)



 

 

  



 

 

 
 
 
 

 الفصل األول
 
 

 املناظزاث النحىيت والتناظز النحىي
 بغدادإىل  ورحلت العلماء
 

 ٖٔتضىَ : 

 
 املبحح األٔه: املٍاظزات الٍحٕٖٛ ٔالتٍاظز الٍحٕٙ

 بغدادإىل  الجاٌ٘: رحمٛ العمىاءاملبحح 
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 املبحث األول
 املناظزاث النحىيت والتناظز النحىي

 املٍاظزات الٍحٕٖٛ املفًّٕ ٔالٍغأٚ:  -1
 :مفيػم )السشاضخات( في اللغة ( أ

: أبرخه وتأملو بعيشو، ويجػز ًخاالذيء، يشطخ  ونطْ إلى  يقال: َنَطخ
 لفظ العامة مغ السرادر.تخفيف السرجر تحسلو على 

نةا دار فةالن، ودور  إلةى  خشط ةخ، والعةخب تقةػل: داري تَ طَ خ: كشَ شط( تَ وَ 
 ابل.تشاِضخ  أي تقَ 

 .(1)كحا وكحا، مغ نطخ العيغ ونطخ القل إلى  تقػل: نطخت
ةةة و فةةةي األشةةةكال، بْ والشطةةةااخ: جسةةةع )نطيةةةخة(، وىةةةي: السرةةةل، والذِا

واالقػال، وفالن نِطةخك، أي ِمرلةظ ألنةو إذا نطةخ إلييسةا  واألفعالخالف األ
ج الشاضخ راىسا سػاء، وحكى أبػ عبيجة: الشطةخ والشطيةخ، بسعشةى مرةل الشاة

 .(0)والشجيج
، ونطيةةخك الةةحي يخاوضةةظ وتشةةاضخه، األمةةخوالتشةةاضخ: التةةخاوض فةةي 

 وناضخه مغ السشاضخة.
 ة، ونةاضخت  ويقال: ناضخت فالنًا، أي: صخت نطيخًا لو في السخاشبة

 .(3)بفالن أي: جعلتو نطيخًا لو فالًنا
ا ي قال: الشطخ: ىةػ عبةارة عةغ تقلية  الحجقةة نحةػ السخاةي التساًسة
لخؤيتو، )ولسا كانت الخؤية مغ تػابع الشطخ ولػازمو، أجةخل علةى الخؤيةة 

  .(4)اشالق اسع الدب  على السدب (لفظ الشطخ في سبيل 

                                                           
 .3/664اللدان )َنَطخ(  (1)
 يشطخ: الرحاح، والسحكع، والقامػس السحيط )َنَطخ(. (0)
 .3/664اللدان )َنَطخ(  (3)
 .362 ليات أبي البقاء الكفػي/ باب الشػن/  (4)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

21 
 

، واليةةو والقيةةاس، ونطةةخ لةةو رحسةةوالشطةةخ: البحةةث، وىةةػ أعةةع مةةغ 
ع نطخه: انتطخه، ومشو قػلو تعةالى: راه، وعليو غز ، و  ْازَذج ظا ََٔذبعََ اَظمشم

كمىاع س  ٍعَُّٕ   (1) ي 
ٔااع  ذذٙع، كقػلةةو تعةةالى: (0)أو قابلةةو ونطةةخ فيةةو: تفكةةخ عَُٚظمذذشم نَذذىا َٔ َ 

ع اَْسا   َٔ ع اد  َٔ ب ًَ ذذ عانغس َيهَكمذٕد 
 َ َذذَ عوخةةز بالتأمةةل فةي قػلةةو تعةةالى:  .(3)

ه َْذاع ٛاَفعخم عَك ث م  عإ نَٗعاْلا  ٌَ ٔ َُٚظمشم
(4). 

بةالعيغ كسةا فةي قةػل  األبرةار، وال يخاد بةو  وقج يػصل الشطخ بالى 
 (5)الذاعخ:
 يعرأيةةةت وجةةةػىَ  بةةةحي قةةةارَ  ويةةةػم  

 

 الى السػِت مغ وقِع الديػِف الشةػاضخ
 

 : (6)ومسا جاء في تاج العخوس
الشطخ: تقلي  البريخة ألدراك الذيء ورؤيتو، وقج يةخاد بةو التأمةل 

عوالفحز، وقج يخاد بو السعخفة الحاصلة بعج الفحز، وقػلو تعالى:  قمم 

ع اَْسا   َٔ ع اد  َٔ ب ًَ عانغس ٔااعَيبرَاع ٙ  اَظمشم
 ، أي: تأملػا.(7)

واسةةتعسال الشطةةخ فةةي البرةةخ أ رةةخ اسةةتعسااًل عشةةج العامةةة، وفةةي 
كةحا، إذا مةجدت شخفةظ إلةى  ، ويقةال: نطةخت(8)أ رخ عشج الخاصةةالبريخة 

 ليو.لع تخاه، ونطخت إأو  ليو رأيتو،إ
                                                           

 .13سػرة الحجيج/  (1)
 .360باب الشػن/  -أبي البقاء ليات  (0)
 .185سػرة األعخاف / (3)
 .17سػرة الغاشية:  (4)
 .360باب الشػن / - ليات أبي البقاء (5)
 .3/573تاج العخوس/ فرل الشػن/ باب الخاء  (6)
 .121سػرة يػنذ / (7)
 .360باب الشػن / -ات أبي البقاء لي (8)
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 إذا رأيتو وتجبختو، ونطخت في كحا، وتأملتو.
الفرةحاء والبلغةاء بػجةػد داللتةيغ  الخقةي فةأقخا  جا وقج بلغ الشطخ حَ 

 حدية وعقلية فسيدوا بيشيسا.
ي بةةأسةةتاذه أإلةةى  القةةػل، ويشدةة  (1)يقةةػل التػحيةةجي فةةي رسةةالتو

 سليسان السشصقي:
إلةةةى  ))أعلةةةع ان الشةةةاضخ فةةةي ىةةةحا الكتةةةاب رجةةةالن: رجةةةل يشطةةةخ 

فييةةةا ألن صةةةػرىا، األشةةةياء، فةةةاألول يحةةةار  فةةةي األشةةةياء، ورجةةةل يشطةةةخ
ةوأشكاليا ومخاشيص و، وتبةجد فكةخه، فةال يا تدتفخد  ذىشةو، وتدةتسلظ حدا

االختيار، وأما الشاضخ في األشياء، يكػن لو  فييا ثسخة االعتبار، وال زيجة 
تسييد إلى  فأنو يتأنى في نطخه، وتأنيو يبعرو على الترفح البالغ، يؤديو

الرحيح مغ الدقيع، والباقي مغ الفاني، والجااع مةغ العةارض، ومةا ىةػ 
، وما ىػ شعار مسا ىػ دثار((.  قذخ مسا ىػ ل ٌّ

 : مفيػم )السشاضخات( في اإلصالح -ب
إذا نطختسا فيو معًا، كيف ان تشاضخ غيخك في أمخ، السشاضخة: ىي 
الرةةػاب، وكليةةا تةةػحي بعسليةةة تفاعةةل اآلراء إلةةى  تأتيانةةو  وترةةالن بةةوِ 

الخأي السذتخك، وىػ حريلة ذلظ التفاعل، وىحا ما تػحي بو إلى  وصػالً 
 عبارة ) يف تأتيانو(.

: تجةةةادلػا األمةةخبعةةس، وفةةي إلةةى  يعوتشةةاضخ القةةػم: نطةةخ بعزةة
 وتخاضػا.

والسشةةةاضخ: السشةةةاضخ والسحةةةاج، ونةةةاضخ فالنةةةًا: صةةةار نطيةةةخًا لةةةو ، 
ة.  وياحرو ، وياراه في السحاجا

                                                           
 .1/09والسؤاندة  اإلمتاعيشطخ  (1)
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والسشاضخة: السباحرة والسبةاراة فةي الشطةخ، واستحزةار كةل مةا يةخاه 
 ببريختو.

والشطخ: البحث وىػ اعع مغ القياس، الن كل قياس نطخ، ولةيذ 
 .(1) ل نطخ قياساً 

 اضخة، وىي لغةة مةأخػذة مةغ الشطيةخوالسشاضخات: جسع ، مفخده: مش
مةةةةغ الشطةةةةخ مةةةةغ البرةةةةيخة، وليةةةةحا الةةةةشسط تدةةةةسيات متعةةةةجدة مشيةةةةا: أو 

السحةةةةةةةاورات، والسجاندةةةةةةةات، والسةةةةةةةحا خات، والسخاجعةةةةةةةات، والػاقعةةةةةةةات، 
 .(0)والسكاتبات، والسخاسالت، والفتاول 

يةةحكخ كلسةةة  نْ يةةل بةةغ احسةةج الفخاىيةةجي، يحةةخص علةةى أ ةةان الخل
التشةاضخ،  أثشةاءالتبةاغس فةي أو  )أخاك(، وىي كلسة تػحي بعجم التشةافخ
السشةةاضخة، ومسةةا روي عشةةو ، أدب   ةةحلظ كةةان يخعةةى الجانةة  األخالقةةي فةةي

سخو بغ العةالء، فجلةذ عأبي  أنو لسا دخل البريخة: ))عدم على مشاضخة
ت عةغ انرخف، ولع يشص ، فقيل لو : ما حسلظ على الدكػ  في حلقتو ثع
 مشاضختو؟

قال: نطخت فاذا ىةػ راةيذ مشةح خسدةيغ سةشة، فخفةت ان يشقصةع 
 .(3)فيفتزح في البلج، فلع أ لسو ((
 اإلمةامالح ، وىحا مةا يؤيةجه قةػل  إضياروقج يفيع مغ السرصلح 

يت بغ راشج قبل مخالفتةو الجساعيةة وخخوجةو  علي ) خم هللا وجيو( للخخا
 وأنةةاضخك)ىل ةةع( أداِرسةةظ الكتةةاب : )اإلمةةامه(، قةةال 38سةةشة ) اإلمةةامعلةةى 

                                                           
 .3/573العخوس تاج  (1)
 .95/ 3والشطااخ  األشباه (0)
 .67نػر القبذ / (3)
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ا مشظ، فلعلظ تعخف مةا علع بيوأفاتحظ أمػرًا مغ الح ، أنا أفي الدشغ، 
 .(1)نت عشو اآلن جاىل((ت لو  اآلن م شِكخ، وتدتبِرخ ما أنأ

تبةياغ ومغ خالل ىةحا الدةخد والسعشةى الةحي وردت فيةو السشةاضخة، ي
ن الشزةةأ خلةةجون يقةةخر أا، وابةةغ ا وخاًصةةجليةةًا ان للسرةةصلح معشةةى عاًمةة

العلسةةاء السيتسةةيغ  أيةةجيليةةو السشةةاضخة ضيةةخ علةةى إالعقلةةي الةةحي وصةةلت 
بذؤون الكالم والفقو فقج: )جخت بيشيع السشاضخات في ترحيح كل مةشيع 
محى  إمامو، تجخي على أصػل صحيحة وشخاا  قػيسة، يحتأ بيةا كةلٌّ 

 .(0)الحي قلاجه وتسدظ بِو(على محىبو 
ان، فقال أحجىسا: ىل لةظ فةي السشةاضخة؟ فقةال: وقج )اجتسع متكلس

تحكةع، وال ت قبةل علةى غيةخي، على شخااط، أن ال تغز ، وال تعجة ، وال 
تأويةةل ايةةة علةةى ، وال تجعةةل الةةجعػل دلةةياًل، وال تجةةػز نفدةةظ أ لسةةظنةةا وأ

ْزت إ ثخ ؤْ ن ت ةةةألةةةي( تأويةةةل مرليةةةا علةةةى مةةةحىبي، وعلةةةى مةةةحىبظ إال جةةةػا
 ان كالًّ مشا يبشي مشاضختو علةى أن الحة  وعلىالترادق وتشقاد للتعارف 

 .(3)التو والخشج غايتو(ض
شةا الذةعبي ، قةال الجةاحظ: ))بيا مفيػًمةا تعليسًيةا وقج تأخح السشاضخة

 .(4)جالذ في مجلدو وأصحابو يشاضخونو في الفقو...((
علةى سةبيل التعلةيع فسفيػم السشاضخة ىشةا يعشةي السشاقذةة العلسيةة 

 الكفاية العلسية. وأخبارواالستدادة 
)الفتر(، كالزخب شاضخة معشى )السفاتذة( ووقج يعصي مفيػم الس
 والتفتير: شل   في بحث.

                                                           
 .5/114للصبخي  -تاريخ الخسل والسلػك (1)
 .0/456مقجمة ابغ خلجون  (0)
 .1/78 األدباءمحاضخات  (3)
 .0/300البيان والتبييغ  (4)
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 ر وال ت فتر، أي: أبحث وال تدتخيح ويقػل دمحم بغ زيج: ويقال: فتا 
أبةةةا عسةةةخ الجخمةةةي، كةةةان صةةةاح  حةةةجيث فلسةةةا علةةةع كتةةةاب  ن( ))إ

سةةةيبػيو، تفقةةةو فةةةي الحةةةجيث إذ كةةةان كتةةةاب سةةةيبػيو ي ةةةتعلع مشةةةو الشطةةةخ 
 .(1)والتفتير((

وىحا ثسامة بةغ أشةخس يدةسي لقةاءه مةع الفةخاء، مفاتذةة، فلسةا: 
 الباب، قةال: فخأيةت  إلى  ))ترجل أبػ زكخيا لالترال بالسأمػن كان يتخدد

ليو، ففاتذتو عغ اللغة، فػجتو  بحخًا، وفاتذةتو عةغ إية أدٍب، فجلدت أبا 
الشحةةػ، فذةةاىت ندةةيأ وحةةجه، وعةةغ الفقةةو، فػجةةجت رجةةاًل فقييةةًا عارفةةًا 

 وأشةةعارىابةةاختالف القةةػم ويةةالشجػم مةةاىخًا، ويالصةة  خبيةةخًا، ويأيةةام العةةخب 
خلت  الفةةخااء؟ قةةال: أنةةا ىةةػ، فةةجضشةةظ إالا تكةةػن؟ ومةةا أ غْ َمةة حاذقةةًا، فقلةةت  

فةةأمخ باحزةةاره لػقتةةو، وكةةان سةةب  فأعلسةةت أميةةخ السةةؤمشيغ السةةأمػن، 
 .(0)اترالو بو((

شاش كبةخل زادة( )الخيخ أحسج بغ مرصفى السعخوف بةةػ ويعخف أب
ه( السشةةةةاضخة بقػلةةةةو: )والسةةةةخاد بةةةةالشطخ، تػجةةةةو الةةةةشفذ نحةةةةػ 968)ت

بيةةا سةةا قيةةج الشطةةخ نا يخة للقلةة  بسشدلةةة البرةةخ للعةةيغ، وإالسعقةةػالت والبرةة
إلخخاجيا الشطخ قبل تحخيخ البحةث، الن الشطةخ ىشةاك ال يكةػن بالبرةيخة، 
والسخاد مغ الجانبيغ السعلةل والدةاال، الختراصةيا بيسةا فةي عةخف ىةحه 

اد بالذةيئيغ السػضةػع د بالشدبة الشدبة الحكسياة، والسخ الرشاعات، والسخا
 .(3)السقجم والتالي((أو  والسحسػل

                                                           
 .75شبقات الشحػييغ واللغػييغ / (1)
 .14/151تاريخ بغجاد  (0)
 .09البحث وشخحو /رسالة اداب  (3)
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اضخة، فيسيد بيغ غاية السشاضخة، وغايةة وأخح يتكلع على غاية السش
غةةخض السشةةاضخة، إلةةى  الجةةجل فيقةةػل: ))وأراد باضيةةار الرةةػاب اإلشةةارة

الن الغخض مشو حفةظ أي وضةع كةان، وىةجم أي ويحتخز بو عغ الججل، 
ه فةي يةجإضيةار الرةػاب أعةع مةغ قرةج وضع كان، ثةع ان قرةج إضيةاره 

، وال يخخجةةو ومةةغ قرةةج إضيةةاره فةةي يةةج الخرةةع الخرةةع مةةع إرادة غلةةط
 .(1)شيء مغ القرجيغ السحكػريغ عغ كػنو غخضًا للسشاضخة

والشطةةخ كةةةحلظ: ))علةةةع يبحةةث فيةةةو عةةةغ كيفيةةة إيةةةخاد الكةةةالم بةةةيغ 
الستشاضخيغ، والغخض مشو تحريل ملكة شخق السشاضخة، لةئال يقةع الخةبط 

 .(0)في البحث فيفتزح الرػاب((
حةث عةغ أحةػال الستخاصةسيغ، ليكةػن تختية  البحةث : ))علع يبٔاملٍاظزٚ

 .(3)بيشيسا على وجو الرػاب، حتى يطيخ الح ((
وقةةةج يدةةةتعسل الشطاةةةار تدةةةسيات مختلفةةةة اسةةةتشبصػىا مةةةغ خةةةالل 

)مانعةةةةًا(، والدةةةةاال يدةةةةسى أو  مشاقذةةةةاتيع، فالسجيةةةة  يدةةةةسى )معلةةةةاًل(
وعجةةده الدةةاال عةةغ السشاقذةةة يدةةسى )م لدًمةةا(، ، واذا عجةةخ (4)()مدةةتجاًل 

(، اًسةحَ )السعلةل( فيدةسى )م فْ أو  (، إمةا إذا عجةد )السجية (يدسى )إلداًمةا
 .(5)(احامً وعجده يدسى )إف

، وىةػ (6)وىشاك تدسية أخخل للسشاضخة يةخد فييةا مرةصلح )الفلةأ(
 الفػز في السشاضخة.أو  الغلبة

                                                           
 .09رسالة اداب البحث وشخحة / (1)
 .0/082مفاتح الدعادة  (0)
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 .176السرجر نفدو / (5)
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، أي: انقصاع حجةأ أحةج شخفةي (1)ويخد أيزًا مرصلح )االنقصاع(
يخد )السعانةجة(، وىةي السشازعةة فةي السدةألة العلسيةة مةع السشاضخة، كحلظ 

 .(0)عجم العلع مغ كالمو وكالم صاحبو
و)الس حةةال( (4)، ومشيةةا )السخالفةةة((3)وكةةحلظ مرةةصلح: )السكةةابخة( 

(5) 
 .(9)، و )االستفدار((8)، و)السشاقزة((7)و)السسانعة( (6)و)السغالصة(

ىا مةغ مفيةػم  السشةاضخة، ريسةا عبةخت وىشاك اصصالحات يسكغ عجا
عغ ىحا السفيػم في مخحلة مغ مخاحل تصػرىا، كالسجادلة، والسحاججة، 

 والسحاورة، والسشازعة، والسحا خة، وسشبيغ مفيػم كل واحجة مشيا:
 : اجملادلٛ  -1

 جال .ججل ، ومجْ ل ، ومْ جِ مغ َجِجَل: ججاًل: اشتجت خرػمتو ، فيػ جَ 
 ناقذو  وخاصسو، وفي القخان الكخيع:( مجادلة، وججااًل، أي: و)جاَدَلو  

ٍمع َغ ع َحا َٙ  ْ ع ٓمىعث بنسزٙ  نا بد  ََ َٔ
(12). 

 مخ: أي: تخاصسا فيو.و)تجادال( في األ
 .(11)تو  بْ لَ اًل إذا غَ جْ جَ  تو  ججلْ ويقال: جادلت الخجل، فَ 

                                                           
 .0/393العقج الفخيج:  (1)
 .100التعخيفات/ (0)
 .105/ سرجر نفدوال (3)
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 .115/ تعخيفاتال (5)
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والسجادلةةة: )فةةي علةةع السشةةاضخة(: ىةةي )السشةةاضخة ال إلضيةةار الرةةػاب بةةل 
 .(1)إللدام الخرع(
السجادلة في كلياتو: ىي ))السشازعةة  عخاف أبػ البقاء الكفػي وقج 

أو  في السدألة العلسية إللدام الخرع سػاء كان كالمةو فةي نفدةو فاسةجاً 
 .(0)ال((

فالعلساء ىشا يفخقػن بةيغ السشةاضخة والسجادلةة، بعةج ان نزةأ فةغ 
 السشاضخة، وصارت لو  قػاعجه، وأصػلو التي سسيت أدبًا.

والججل ىةػ فالسشاضخة، ىي إلضيار الرػاب والح  بيغ الجانبيغ، 
الججل سػاء في الح  أم فةي الباشةل، وإنسةا غايتةو إفحةام الخرةػم، واذا 
علع السجادل بفداد كالمو وصحة كالم خرسو، فشازعةو سةسيت مجادلتةو 

، وإذا جادل فةي االمةخ، مةع عةجم العلةع بكالمةو وكةالم صةاحبو (3))مكابخة(
 .(4)سيت مجادلتو )معانجة(فشازعو، س
ولكةةغ السشةةةاضخة، أخةةةحت مفيةةةػم السجادلةةةة فةةةي شةةةػر نذةةةأتيا     

األولةةى، وقةةج عةةخف العةةخب بالجةةجل، والخرةةػمة بةةالكالم، وقةةج وصةةةفيع 
 القخان الكخيع بحلظ: قال تعالى: 

بعنُّذًّا ي  ٕا عقَ  ّ َسعث  ز  رُم َٔ
(5). 

ذلظ فان السرصلح ضل يلتةبذ بالجةجل،  مغ خغعولكغ على ال    
 وسب  ىحا االلتباس التأثخ بالفكخ اليػناني عشج السحجثيغ.

                                                           
 .1/345 ذاف اصصالح الفشػن  (1)
 .363باب السيع/  - ليات أبي البقاء (0)
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وىةةةحا شةةةػقي ضةةةيف يقةةةػل تةةةارة: مشةةةاضخة، وأخةةةخل مجادلةةةة     
مكان اآلخخ، وال يفةخق بةيغ  إحجاىسافيدتعسل  أميغحسج ، أما أ(1)وججاالً 

 .(0)السشاضخة والججل
صةةةيل فةةةي الحزةةةارة العخييةةةة ولكةةةغ يبقةةةى فةةةغ السشةةةاضخة فةةةغ أ    

اإلسةةالمية، مشةةح القةةخن األول اليجةةخي، مةةغ خةةالل انعقةةاد السجةةالذ فةةي 
 السداجج وغيخىا.

 : احملادذٛ  -2
ةو: م   ةةة وحجاجةًا أي: جادلةةو: قةال تعةالى: يقةال: حاجا عرَذذَشع َنَذحاج( ىا

ّ ع ث   عس  َٛىع ٙ   ْ عإ ثاَشا ٘عَحآجس إ نَٗعانسز 
(3). 

وحجةةاء: جادلةةو ويقةةال: تحةةاجاػا: أي تجةةادلػا، وحاجةةاه: محاجةةاة 
 حاجي.وغلبو في مصارحة األ

ةةة: الػجةةو الةةحي يكةةػن بةةو الطفةةخ عشةةج الخرةةػمة، وجسعيةةا  والحج(
 .(4)ح جأ

، ومةغ أمرةال العةخب: لةأا (5)وقال ثعل : حججتو، أي: قرجتو    
و بح جَ  ، ومعشاه: لأ( َفغل  مغ الجا  جو.فحأا

ةةةحاجةةةو، ِحجاجةةةًا وم  تةةةو  أ  ويقةةةال: حاجج تةةةى حججتةةةو أي: ة ححاج(
 .(6)بيا دليت  غلبتو بالحجأ التي أ

                                                           
 .461-459يشطخ: تاريخ األدب العخيي/ العرخ العباسي األول/  (1)
 .155، 173، 0/168يشطخ: ضحى اإلسالم  (0)
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 .3/391تيحي  ال (5)
 حجأ.تاج العخوس/  (6)
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فالسحاججة: مغالبة  بالحجأ ومباراة فييا إلضيةار الحجةة، وتبةادل 
عالحجةةأ بةةةيغ شخرةةةيغ ىةةةػ محاججةةةة وحجةةةاج، وقةةةال تعةةةالى:  ٍَ ٚ انسذذذز  َٔ

َٛتعنَّمع زمج  عَيبعاعا ْاذ  ٍعثَ عّللاس عي  ع ٙ  ٌَ ٕ َُّ َضخٌعٚمَحب عَداح  ىا ٓم زم جس حم
(1). 

حاججةة، أي: تبةادل الحجةأ مةغ شخيفيةا، وفي السشاضخة حجاج وم  
 حاججة مشاضخة.حاججة، وليدت الس  فكل مشاضخة تشصػي على م  

 احملأرٚ -3
السحةةةاورة: مخاجعةةةة الكةةةالم فةةةي السخاشبةةةة، تقةةةػل: حاورتةةةو  فةةةي 

السحةةةاورة: ، ومةةةا أحةةةار بكلسةةةة، واالسةةةع مةةةغ ت  لةةةو جػاًبةةةاالسشصةةة  وأحةةةخْ 
.الحَ   ػيخ 

 .(0)تقػل: سسعت َحَػيخى سا، وحػاَرى سا
والسحةةػرة : مةةغ السحةةاورة، كالسذةةػرة مةةغ السذةةاورة، ومشةةو قةةػل 

 الذاعخ:
 ْحةةةةَػرٍة لةةةةوومَ  بحاجةةةةة ذي بةةةةثٍا 

 

ة  (3)ة السةةتكل(ع فةى رجع يةا مةغ قر(
 

ة، فأي حػار يقع بيغ شخريغ فةي أي مػضةػع كةان فيةػ محةاور 
 سؤال وجػابوىػ قج ال يخلػ مغ 

ٍعقال تعةالى:   ٘عَخهَََْجعي  َدعث بنسز  ِمع ََكفَشا سم  ٔ عٚمَحب َٕ ْم َٔ مع جّم قَبَلعنَّمعَصبح 

رمَشاة ع
(4). 

 .(5)حاور فيوي  أو  حػروقج تكػن السحاورة السكان الحي يَ 
                                                           

 .16سػرة الذػرل/  (1)
 .5/007التيحي   (0)
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وفي السشةاضخة يجةخي الحةػار بةيغ الستشةاضخيغ، فةال تخلةػ السشةاضخة 
 مغ حػار وليدت السحاورة مشاضخة.

 : املٍاسعٛ  -4
ا أي: خاصةةةسو وغالبةةةو، وقيةةةل: جاذبةةةو فةةةي نةةةازع مشازعةةةة ونداًعةةة

 الخرػمة. 
والسشازعةةةة فةةةي الخرةةةةػمة: مجاذبةةةة الحجةةةأ فيسةةةةا يتشةةةازع فيةةةةو 

 عة.دَ السشْ  جيج  و لَ . ويقال للخجل جيج الخأي: إنا (1)الخرسان
، (0)والتشازع في األصل: التجاذب، ويعبخ عةغ التخاصةع والسجادلةة

ااعومشةةو قػلةةو تعةةةالى:  َلَعرََُذذبَصعمٕااع َزَفاَشذذذهٕم َٔ
 َذذذئ ٌع، وكقػلةةو تعةةةالى: (3)

دُِّٔمعإ نَٗعّللا  ع ع َشم ء  ٙا عَش ع ٙ  زمىا رََُبَصعا
(4). 

ه( 086والتشةةازع ىةةػ االخةةتالف وىةةػ السجادلةةة، ويقةةػل السباةةخد )
فةةي نةةافع بةةغ األزرق: ))وكةةان ذا لدةةان َغْزةةٍ  واحتجةةاٍج، وصةةبخ علةةى 

 .(5)السشازعة((
 : املذانزٚ  -5

 : حفطو.اًراحكْ خًا، وذْكخل، وتَ خًا، وذ  ْ ذكخ الذيء: ِذكْ 
ّ عقةةال تعةةالى:  ٔااعَيذذبع  ٛذذ اراكمذذشم َٔ ح ع ٕس ٛاَُذذبكمىعث ْمذذ ااعَيذذبعْرَ ذذزٔم خم

. أي: (6)
ادرسةةػا مةةا فيةةو فيةةػ جانةة  تعليسةةي، وىةةحا مةةا ييسشةةا الن ىةةحا السفيةةػم 

 يلتقي بعج السشاضخة.
                                                           

 .0/141 تيحي ال (1)
 تاج العخوس/ ندع. (0)
 .46/ األنفالسػرة  (3)
 .59سػرة الشداء/  (4)
 .034الكامل السبخد/  (5)
 .171سػرة األعخاف/  (6)
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ٍَعقال تعالى:  ٛ ُ ي  ؤا ًم عانا كاَشٖعرَُفَعم عانز   ٌس ع َئ  شا رَك   َٔ
(1). 

(: ]لقحةةةػا عقةةةػلكع بالسةةةحا خة، واسةةةتعيشػا علةةةى قةةةال الشبةةةي )
 بالسذاورة[. أمػركع

قدةسيغ: قدةع إلةى  ومغ خالل ىحا السعشةى يسكةغ تقدةيع السةحا خة
، ومةةغ ىةةحا السةةػروث الجانةة  األمةةةيترةةل بةةالسػروث الحزةةاري ليةةحه 

األخالقي التي عخفت بو امتشا العخيية واإلسالمية مغ خالل سلػك شخفي 
 السشاضخة. أثشاءالسشاضخة وتعامليا في 

خخ يعتبةخ نتةاج العقةل وخرةبو ونزةجو، ويطيةخ ذلةظ وقدع ا    
 الستشاضخيغ في أثشاء السشاضخة. مغ حخكة عقليا 

ن ال يصةةيال ألةةى الستشةةاضخيغ فيسةةا يتعلةة  بالقدةةع األول، يشبغةةي ع
نا بصخفةةة رواىةةا  الكةةالم، والتذةةادق فيةةو فيةةحا أبةةػ حةةاتع الدجدةةتاني يةةحكخا

حديغ الشجار، وكةان ثقةياًل إلى  بقػلو: )) ان رجل يح  الكالم، ويختلف
متذادقًا ما يجري ما يقػل حيشًا، فكان يعج لو  الجػاب مغ جشذ الدؤال، 

فةةي حةةجا تالشةةي  -أسةةعجك هللا -فيشقصةةع ويدةةكت، فقةةال يػمةةًا: مةةا تقةةػل
السػىسةةات فةةي عشفةةػان العةةخب مةةغ درك السصالةة ، فقةةال لةةو حدةةيغ: ىةةحا 

فيةةة علةةى شخيةة  الحيرػفيةةة، ويسرلةةو يقةةع التشةةافي مةةغ وجةةػد قةةخب الكيفػ 
فكةخ إلةى  والسجاندة على غيخ تالٍق وال افتخاق، فقال الخجل: ىحا يحتةاج

 .(0)واستخخاج فقال لو : أفكخ فاناا قج استخحشا((
الا مةةغ روح السشةةاضخة، فالسشةةاضخ يجةة  أ فةةشالحظ ان الكةةالم لةةيذ

السيحبةةة  األلفةةااييتةةجي بيةةجي عقلةةو، ويتعةةجل حةةجود فكةةخه، وان يشتقةةي 
 الخاقية.

                                                           
 .55سػرة الحاريات/  (1)
 .1/486البرااخ والحخااخ  (0)
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ومغ جان  اخخ علةى السشةاضخ ان يحدةغ اإلصةغاء لسشةاضخه، وأن 
جرج و، ويتأملةةو ، فيةةحه األمةةػر كليةةا تشةةيدةةتػع  كالمةةو، ليجيةةل الفكةةخ فيةة

 روث األخالقي في تعامل شخفي السشاضخة.تحت السػ 
أما القدع الراني، فيةػ الجانة  العقلةي، والةحي يتدةع فيةو الشطاةار 

ىةػل الةشفذ( وىةػ إلةى  ليسيدوا بيغ الخأي العقلي والخأي اليػااي) ندةبة
شةة، وال بعةحر واضةح، ما ))ي جتشةى ويةؤثخ ويتبةع ويتسدةظ بةو ال بحجةة بيا 

ذلظ الخأي والسػافقة والح  لةو فةي  إلى وانسا يكػن عغ ضخب مغ السيل
 .(1)الشفذ((

ويشةةةاء علةةةى ذلةةةظ، فقةةةج حةةةجد الشطاةةةار مةةةشيأ شخفةةةي السشةةةاضخة     
 ورسسػا للداال وضيفتو وللسجي  دوره، في خصػات متكاملة متشاسقة.

 التٍاظز الٍحٕٙ ٌٔغأتْ -2
 أسباب التشاضخ  -1

لقةةج اعتسةةج العلسةةاء الةةحيغ كتبةةػا فةةي الشحةةػ العخيةةي، واسةةتخخجػا 
متسرلةةةة بةةةالقخان الكةةةخيع، والذةةةعخ العخيةةةي، عةةةجة قػاعةةةجه، علةةةى مرةةةادر 

( وكةالم العةخب، يحةاولػن اسةتقخاءىا ثةع الخةخوج وأحاديث الخسةػل )
م أ  لدشتيع، وتسشعيع مغ الػقػع في الخصأ.بقػاعج تقػا

ؤا كةالم العةخب شةعخًا ونرةخًا، مةراًل ع ليةع ذلةظ فاسةتقخ ويالفعل فقج تة
( ، فكانةةت القةةخان الكةةخيع واحاديةةث الخسةةػل ) وحكايةةة، كسةةا اسةةتقخؤا

كرةخت عشةجىع القػاعةج، نتااأ ىحا التعجد في مرادر الجرس الشحػي، ان 
ال حرةةةخ ليةةةا، بحيةةةث ال يسكةةةغ  وتذةةعبت شةةةعَبا شةةةتى، وتفخعةةةت فخوًعةةا

 ضبصيا، واإلحاشة بيا.

                                                           
 .94بي بكخ الخازي/ رساال فلدفية أل (1)
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والكػفة شةجيجًا، والخةالف  الِسرخَيغ، البرخةوكان التشافذ بيغ ((
مةغ عةجة نةػاح، مةغ الشاحيةة الحدييةة، فالكػفةة علػيةة، والبرةخة  محتجًما

أىل الكػفة مغ اليسانييغ، وأ رةخ عرسانية، ومغ الشاحية العشرخية فأ رخ 
ىل البرخة مغ الس زخييغ، ومغ الشاحية العلسية، فأىل الكػفةة أصةحاب أ

أىةل البرةخة أصةحاب علةػم وفلدةفات، ألنيةع أ رةخ فقو وحجيث وقخاءة، و 
اختالشةةًا باألجانةة  مةةغ أىةةل الكػفةةة، وأ رةةخ حخيةةة فةةي اعتشةةاق السةةحاى  

خةةح مةةغ الرقافةةات األجشبيةةة، لتةةػافخ مرةةادرىا األإلةةى  السختلفةةة، وأسةةخع
 عشجىع، وكرخة انتقاالتيع للكد  والتجارة.

 مةةةع ضةةة ف االترةةةال بةةةيغ عشاصةةةخىا العخييةةةة، وغيةةةخ -والكػفةةةة
أ رخ تحخجًا مغ أىل البرخة في االخةح برقافةات األجانة ، لكرةخة  -العخيية

 مغ فييا مغ الرحابة والتابعيغ، ومغ الفقياء وأىل الجيغ.
خَيغ، ْرةأسةباب االخةتالف والتشةافذ بةيغ الس( ىحه العػامل أحكسةت 

فكان مغ نتةااأ ىةحا التشةافذ أن كةانػا يتشةاضخون فةي مجةالذ الخلفةاء، 
دىع في دواويشيع، وكان الخلفةاء يدةتستعػن بيةحا الشةػع حيغ تجتسع وفػ 

مةةةغ السشةةةاضخات، وريسةةةا ضةةةاىخوا فخيقةةةًا علةةةى فخيةةة ، ألسةةةباب تةةةجعػىع 
ذلظ: ))فان كرخة العلسةاء وانتذةار شةالب العلةع فةي  فزاًل عغ .(1)لحلظ((

ن أسةالي  البحةث والستابعةة إلى  بغجاد أدل تشػع العلةػم والسعةارف، وتكةػا
يجج نفدو  بيغ ىحا الكع اليااةل مةغ  نْ أإلى  ػ كل واحجالعلسية، مسا يجع

ا مةةغ الذةةيخة والسكانةةة السخمػقةةة ا وافةةخً العلسةةاء والسفكةةخيغ، وأن يشةةال حًطةة
ليأخح دوره في الحياة الرقافية واالجتساعية والدياسية وليجج حطػة لةجل 

مشةةاضخة العلسةةاء الكبةةار الةةحيغ ترةة  الشةةاس إلةةى  الخلفةةاء والةةػزراء فيعسةةج

                                                           
 .66مجرسة الكػفة/  (1)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

35 
 

ليةةةع شةةةأن عطةةةيع لةةةجل الخلفةةةاء ليربةةةت ججارتةةةو العلسيةةةة، أو  بعلسيةةةع،
وإمكاناتو العقلية، فيتستع برقة الشاس فيو ويقخيو مةغ الخلفةاء والةػزراء، 

أو  ويقرةةةةجونو بةةةةالفتػل واالستذةةةةارة، وريسةةةةا يقلجونةةةةو مشاصةةةة  علسيةةةةة
، ويكةةػن لةةو  اًل وملًكةةا ويسشحػنةةو جاًىةةا عخيًزةةايسلكػنةةو مةةاأو  سياسةةية،
 .(1)جانبو((إلى  يشاصخونو ويقفػن أتباع 

، خ مغ حػاره سلاسًا يختقي بو على أقخانو قاصًجا))وقج يتخح السشاض
ليةو، وىةحه قرج سح  معارضيو، ولفةت األنطةار إ إحباط مكانتيع، وريسا

الةةجوافع وغيخىةةا نتلسدةةيا مةةغ خةةالل مةةا نجةةجه مدةةصخًا فةةي بصةةػن كتةة  
سشةاضخة وأسةبابيا ونتااجيةا التأريخ والتخاجع والعلةػم، فيةي تحكةي قرةة ال

سةالمة اللغةة إلةى  صةللستشاضخيغ، وتكػن السشةاضخات للتػ على الجانبيغ ا
ةةًا ثقةةياًل وَخْصًبةةا جدةةيًساالعخييةةة،  خةةػف الػقةةػع فةةي  فقةةج أصةةبح ذلةةظ ىسا
 .(0)اللحغ((

 ،وأسةتاذهوكانت السشاضخة تقع مغ أجل تحريل العلع بةيغ التلسيةح 
أنفدةةيع مةةغ أجةةل الةةتعلع والفيةةع، وتبةةادل السعخفةةة بسةةا  األقةةخانبةةيغ أو 

يةتع وضةع أصةػل الشحةػ وضةبط  نْ أإلى  يحرل كل مشيع مغ ذلظ العلع،
قػاعةج اللغةة، ويعةج ىةحا الذةػط الصػيةل مةغ الشزةأ، يبةخز رؤسةاء ليةحه 

 األصػل، وتطيخ السحاى  الشحػية، والتشافذ بيغ ىؤالء الخؤساء.
ليسيةةةًا، وىةةةحا مةةةا يفيةةةع مةةةغ قةةةػل وقةةةج تتجةةةو السشةةةاضخة اتجاىةةةًا تع

شةةا الذةةعبي جةةالذ فةةةي مجلدةةو وأصةةحابو يشاضخونةةو فةةةي الجةةاحظ: ))بيا 

                                                           
مجلةةة جامعةة صةةجام للعلةةػم اإلسةةالمية  -السشةةاضخات البغجاديةةة فةةي اللغةة والشحةةػ (1)

 م.1997 -5العجد/ 
 السرجر نفدو. (0)
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مقجمةةة فةةي  -، وقةةػل خلةةف األحسةةخ وىةةػ يةةتكلع علةةى كتابةةو(1)الفقةةو...((
الشحػ: ))فحسلت ىحه األوراق، ولع ادع فييةا أصةاًل وال أداة وال حجةة وال 

ونةاضخ علييةا، علةع أصةػل داللة إال أمليتيا فييةا، فسةغ قخأىةا، وحفطيةا 
 .(0)و ((الشحػ كلا 

علي إسساعيل بغ القاسع القالي أبي  وأبػ بكخ الدييجي يقػل عغ
البغجادي تلسيح ابغ درستػيو: ))قخأ عليو كتاب سيبػيو اجسع، واستفدةخ 

 .(3)جسيعو، وناضخ فيو ودق  الشطخ، وكت  عشو تفديخه((
وعلي بةغ زيةج البييقةي يقةػل عةغ نفدةو وىةػ يةتكلع علةى سةيختو 
ْزةةت  فةةي الس شةةاضخِة والس َجاَدلةةة  العلسيةةة وشةةيػخو ومرةةادر ثقافتةةو: ))َوخ 

 -وأصةةػلويقرةةج فةةي الفقةةو  -َسةةشة َجةةِخدًة َحت(ةةى َرِضةةيت  عةةغ نفدةةي فيةةوِ 
 .(4)ستاِذي((َوَرَضي عشي أ  

ن ع علةى أبشةي العبةاس بسجالدةيع وحخصةيوكان الىتسةام خلفةاء 
ونحةػييغ ولغةػييغ،  وأدبةاءيجتسع عشةجىع العلسةاء مةغ فقيةاء ومتكلسةيغ 
شةةاضخات بيةةشيع، ويصلةة  مةةغ اثةةخ فةةي ازدىارىةةا، فكريةةخًا مةةا كانةةت تقةةع الس

 .الخليفة أحياًنا
بيةت أو  كلسةة إعةخاب))وأغل  ىحه السشةاضخات كانةت تةجور حةػل  
ايةةة، وكانةةت تقةةع اختبةةارًا وامتحانةةًا فةةي السػضةةػعات التةةي وقةةع أو  شةةعخ

الخالف فييا أصاًل بيغ مشيأ العلساء في الشحةػ، ومشيةا اسةتصاع ىةؤالء 
العلسةةاء ومؤرخةةػ الشحةةػ ان يجسعةةػا كتبةةًا مػضةةػعيا الجةةجل والسشةةاضخة، 
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ه( فةي 577) األنبةاري والخالف في الشحػ واللغة، كسا فعل أبػ البخكةات 
فةي مدةاال الخةالف بةيغ الكةػفييغ والبرةخييغ(، ومةغ  نرافاإل  تابو: )

خالل عخض السؤلةف لسػضةػعات الكتةاب تبةجو صةػر الحجةاج السشصقةي 
 وإبصةالوالعقلي، وتحكع القياس والججل في كيفية الديصخة على الخرع، 

والةةػزراء وكبةةار الشةةاس كةةانػا  واألمةةخاءويبةةجو أن الخلفةةاء  حججةةو ورأيةةو.
اضخات والسصارحةةةات مجةةةااًل للتةةةخف العلسةةةي يةةةخون فةةةي مرةةةل ىةةةحه السشةةة
 .(1)والرقافي، ومتعة أدبية مفيجة((

، والػصةػل     إلةى  ومغ السشاضخات ما يكػن بقرج إضيةار الحة ا
الرةةػاب فةةي السدةةألة ومشيةةا مةةا يكةةػن بقرةةج التغلةة ، وقيةةخ الخرةةع، 

 ومشيا ما يكػن للتعلع، وأدراك الحقاا .
األسةةػد، ولزةةبط أبةةي  لقةةج انتطسةةت السجةةالذ اللغػيةةة مشةةح عرةةخ

قػاعةةج اللغةةة ووضةةع أسةةذ تعليسيةةا ل جيةةال حفطةةًا للغةةة القةةخان، ومشعةةًا 
للعجسة، واتدةعت مجةالذ حلقةات اللغةة فةي السدةاجج حتةى اشةتكى احةج 
الفقياء مغ مداحستيا لحلقات الفقو والحجيث فيسا بعج، فػقعةت مشةاضخات 

بةةيغ أو  دةةيعانف األقةةخانمةةغ أجةةل التحرةةيل العلسةةي، والتعلةةيع بةةيغ عةةجة 
ن شبيعةةة اللغةةة العخييةةة وأسةةتاذه مةةغ أجةةل تبةةادل السعخفةةة، كسةةا أالتلسيةةح 

ن: اللغةةات، زاد ، والتةةي يدةةسييا اللغػيةةػوتعةةجد الليجةةات الجخيلةةة علييةةا
الخالف اللغػي على قةجر الدةساع، فكةان مةغ يدةتقي لغتةو مةغ الباديةة، 

حا الةتسكغ فدادت قجرتو على التفديخ اللغػي فكانت السشاضخات مغ أجل ى
 غة.في اللا 

                                                           
 م.1997بحث في علػم اللغة العخيية/ رشيج العبيجي/  (1)
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وقج يخاد مغ السشاضخات تخصئ السدؤول وإعشاتو لحاجة في نفةذ 
إذا أريةةةج الػقةةةػف علةةةى مةةةجل علسةةةو، ورسةةةػخ قجمةةةو فةةةي أو  الدةةةاال،
، كسةةا يتزةةح ذلةةظ مةةغ السشاقذةةة التةةي دارت فةةي مدةةجج بغةةجاد (1)مادتةةو
د، وأراد لفةةت الشةةاس إعشةةجما  ليةةو، وعشةةجما تػاشةةأ ثعلةة  مةةع قرةةجىا السبةةخا

اج على إعشاتو وإرىاقو  .(0)الدجا
)) شةت فةي ابتةجاء أمةخئ قةج (3)اسةح  الدجةاج قةال:أبةي  روي عغ

قةةع لةةي ليةةِو، فاسةةتكرخت  مشةةو حتةةى و غ وانقصعةةت إنطةةخت  فةةي علةةع الكةةػفيي
بو عغ غيخه، فلسا قجم دمحم بغ  ني قج استغشيت  اناي لع اتخك مشو شيئًا، وأ

نةاضخني قصعتةو ال شةظ فيةو،  و إنْ ناةيج بغةجاد قرةجتو يػمةًا وأنةا عشةجي أز 
 ، قلت لو :ليو فلسا قعجت  فجخلت إ
  يف تقػل: ما أحدغ زيجًا؟           

 فقال: ما أحدغ زيجًا.    
: زيج بأي شيء تشرب و؟      . قلت 
غ زيجًا.      فقال: التقجيخ: شيء َحد(
 )فسا( اسع مبتجأ، و)أحدَغ( خبخه وفيو ضسيخ الفاعل.    
 و)زيجًا( مفعػل بو، والسعشى معشى التعج ...    
السدةةألة فقةةال لةةي: علةةى رسةةلظ أقَشعةةَظ ىةةحا  أتخصةةىفةةحىبت     
 .الجػاب؟

 قلت: ما تخكت فييا شيئًا.    
 قال: فانيا تشتفس عليظ.    

                                                           
 .119الحلقة السفقػدة في تاريخ الشحػ العخيي/  (1)
 .414نذأتيا وتصػرىا/ –يشطخ: مجرسة البرخة الشحػية  (0)
 .76مجلذ/  -مجالذ العلساء (3)
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 . قلت: مغ أيغ؟    
اسسًا بغيخ صلة، وإناسا تكػن اسًسا ن تكػن )ما( قال: كيف جاز أ

فةةي االسةةتفيام، نحةةػ: مةةا أو  داء نحةةػ: مةةا ترةةشْع اصةةشْع،فةةي الجةة تاًمةةا
 . صشعت يا رجل؟

ن تكةػن جاء، وما بعجىا خبخىةا، فكيةف جةاز أوما عشجك؟ فيي ابت
أو  نةةت لةةػ قلةةت: رأيةةتالسػضةةعيغ اسةةسًا بغيةةخ صةةلة؟ وأفةةي غيةةخ ىةةحيغ 

عجبشةي مةا أأو  عجبشي ما، لع يكغ كالمًا حتى تقػل: رأيةت مةا صةشعت،أ
 مسا يكػن صلة للحي، فلع يكغ عشجي في ىحا جػاب.عشجك، ونحػ ذلظ 

ن تكةةػن )مةةا( إناسةةا صةةلح أن يقةةال: فقةةال: الجةةػاب عةةغ الدةةؤال، أ
لسةةْت، و  لْت ِصةةفةةي االسةةتفيام اسةةسًا بغيةةخ صةةلة، ألنيةةا لةةػ و   ل  أسةةا يدةةنا إع 

بةػك، مغ في الةجار أأبػك؟ فلػ قلت:  غْ الداال عسا يجيل، كسا تقػل: مَ 
ةةا جيلتةةو، وكةةحلظ فةةي الجةةداء  شةةت مخبةةخًا لسةةا علستةةو وغ يةةخ مدةةتخبخ عسا

 ىي، ألنيا ىشاك شااعة مبيسة.
، فحلظ واقع على كلا مخكػب.  تقػل: ما ركبَت ركبت 

 و، فيحا واقع على جسيع الشاس.وكقػلظ: مغ يأتشي ات
زيجًا، فقج تعجبت مغ حدشو، ولع ترف  نت إذا قلت: ما أحدغَ وأ
ةةةشو شةةةيء  بعيشةةةو، فلةةةحلظ لدميةةةا أن تكةةةػن مبيسةةةة غيةةةخ ان الةةةحي  حد(

 شةةيء، الا تقةةػل: شةةيء جةةاء بةةظ، أي مةةا جةةاء بةةظ إمخرػصةةة، كسةةا 
 شةخ، ومرلةو: انةي مسةا ان ه إالا ىةخ( : ))شخ  أىخ( ذا نةاٍب((، أي مةا أوكحلظ

 مجيػاًل  األمخأن أفعل كحا وكحا، فلسا كان  األمخأفعل كحا وكحا، يخيج مغ 
 اميا بغيخ صلة. انت )ما( إلبي

 ما سسعت، فقال لي: قال: فحىبت أتجاوز، واستحدشت  
 . أقشعظ ىحا؟



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

40 
 

 فقلت: ال أعلع فيو شيئًا غيخه.
قال: فان قيل لةظ: إذا قلةت شةيء  أحدةغ زيةجًا، فقةج أخبةخَت، ولةع 

 . يغ وقع التعج ؟وضعَت )ما( في مػضع شيء، أ تتعجْ ، فاذا
 قال: فبقيت ولع يكغ عشجي جػاب.

سةةا صةةلح ذلةةظ فييةةا إلبياميةةا نا الجةةػاب فةةي ذلةةظ ان )مةةا( إفقةةال: 
وترةةخفيا، ثةةةع اسةةةتسخ يدةةةألو، فيعجةةد، فيجيةةة ، فةةةاذا اسةةةتػفى الجةةةػاب 

لو مشاقزةةًا مةةا وافةة  عليةةو مسةةا سةةسعو، عسةةا يةةجل علةةى تسةةخس تةةام ءسةةا
يةاز ضةاىخ فةي الحجةاج والسشاقذةة بالشحػ ومقةجرة فااقةة فةي الجةجل، وامت

 ج في نفدو:امغ نتيجتو أن قال الدجا   ان
 ، وما سػل ذلظ باشل.ىحا ىػ الح       

 مغ عشجه، ثع بكخت إليو كالسعتحر، ولدمتو . وانرخفت  
يتزةةح مسةةا سةةب  ذكةةخه، أن عسليةةة التشةةاضخ وأسةةبابو، قةةج أرسةةت 
قػاعةةج ججيةةجة، واصةةاًل مةةغ أصةةػل الشحةةػ العخيةةي، كرةةخ فيةةو الخةةالف فةةي 

أضةحت جةجيخة بالجراسةة  اآلراء، وفتح بابًا واسةعة أمةام االجتيةادات التةي
 والتسحيز.

 أسالي  السشاضخات -0
، وأسةالي  متشػعةة فيةي تكةػن بةيغ أخحت السشاضخات أشكااًل عةجة

االثشيغ السفخديغ، وييغ الجساعتيغ، ومشيا ما يكػن بحزػر شاافةة مةغ 
 جسيخة مغ الشاس.أو  العلساء، وشالب العلع

حزةػر وزيةخ، وقةج تكةػن بأو  وقج تكػن السشاضخة بحزػر خليفة
محكسيغ ومغ السشاضخات ما تكةػن مختجلةة فةي الحةال دون إعةجاد سةاب  
ومغ غيخ خصةة مختة  ليةا ومشيةا مةا يةتع التحزةيخ ليةا مةغ زمةغ معةيغ 

 ومكان مخرػص، ومػضػع محجد، وحزػر معلػم.
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وقج تةجور السشةاضخة عةغ شخية  الحةػار والسدةاءلة عشةجما تغسةس 
ت العةةادة فةةي مرةةل ىةةحه وكانةةالسدةةاال فيةةخاد معخفةةة وجةةو الرةةػاب فييةةا، 

 ن يختةةار صةةاح  السجلةةذ مػضةةػعًا يصخحةةو بةةيغ شخرةةيغالسشةاضخات، أ
كسا يكػن ليع فييا ، (1)فخيقيغ ليشطخ ما تكػن عليو الشتيجة بعج ذلظأو 

مذةةاركة ونرةةي ، وان تةةددان مجالدةةيع بيةةا ي علةةي قةةجرىع، ويخلةةج ذكةةخىع 
فةةي الحةةػار سةةالي  بيةحه السشاقذةةات، والسشةةاضخات العلسيةةة، ومرةةل ىةةحه األ

خةةحت تتصةةػر تبعةةًا لتصةةػر الحيةةاة، لسدةةاءلة نجةةجىا قجيسةةة العيةةج.. إذ أوا
الت نةةةافع بةةةغ ا، ومسةةةا روي قةةةجيسًا عةةةغ سةةةؤ واإلمةةةاراتونذةةةػء الػاليةةةات 

بيشا عبج هللا بغ عباس جةالذ  (0)عبج هللا بغ عباس القػل:إلى  األزرق 
بفشاء الكعبة قج أسجل رجلو في حةػض زمةدم، إذ الشةاس قةج ا تشفةػه مةغ 
 ل ناحية يدألػنو عغ تفديخ القخان، وعةغ الحةالل والحةخام، وإذا ىةػ ال 
يتعايى بذيء يدألػنو عشو فقال نةافع بةغ األزرق لشجةجة بةغ عةخيع: قةع 

والفتيةا بسةا ال علةع لةو  بةو  ىةحا الةحي يجتةخئ علةى تفدةيخ القةخانإلى  بشا
 فقاما إليو فقاال:

قخان والفتيا بسا ال علع لظ يا ابغ عباس ما يحسلظ على تفديخ ال
( أم ىةحا مشةظ تخخصةًا، فةان كةان شيئًا سسعتو مةغ رسةػل هللا )بو، أ

، فقةةال ابةةةغ عبةةةاس  ىةةحا مشةةةظ تخخصةةًا فيةةةحه وهللا الجةةخأة علةةةى هللا 
مجيبةةًا أبةةا نةةافع بةةغ األزرق. ال وهللا، مةةا ىةةحا مشةةي تخخصةةًا لكشةةو علةةع 
علسشيو هللا ولكشي سأدلظ على مغ ىػ أجخأ مشي يا أبةغ أم األزرق قةال: 

ل(شي عليو، فقال رجل تكلع بسا ال علع  رجةل كةتع الشةاس علسةًا أو  بو،لو د 
  ..فحاك أجخأ مشي يا ابغ أم األزرق  علسو هللا 

                                                           
 يشطخ، بحث في علػن اللغة العخيية/ رشيج العبيجي.  (1)
 .8ت نافع بغ األزرق/ االسؤ  (0)
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 وقةةال نجةةجة: فانةةظ تخيةةج ان ندةةألظ عةةغ أشةةياء مةةغ كتةةاب هللا 
إنسةةا أنةةدل  فتفدةةخه لشةةا وتأتيشةةا بسرةةادقة مةةغ كةةالم العةةخب، فةةان هللا 

قال ابغ عبةاس: سةالني عسةا بةجا لكسةا تجةجا  القخان بلدان عخيي مبيغ.
 علسو عشجي حاضخًا إن شاء هللا تعالى.

إََلسع ٌَع  :: يةةا ابةةغ عبةةاس أخبخنةةي عةةغ قةةػل هللا (1)قةةال نةةافع

ْاَذحمعانُ  َكبح ع ِ ععم ٘عث َٛذ  عانسز  َٕ ْافم عَٚ ٔا
ع َ ٌَ فٕم ْا َٚ

 أن تجع السخأة نرف الا قال: إ. (0)
يعصييةةةا زوجيةةةا الشرةةةف البةةةاقي، فيقةةةػل: كانةةةت فةةةي ملكةةةي أو  السيةةةخ

 وحبدتيا عغ الدواج
  العخب ذلظ؟قال: وىل تعخف 
 سلسى وىػ يقػل:أبي  سسعت زىيخ بغ قال: نعع، أما

 ا وِيةةةةةةةخ(ا ليلةةةةةةةِو وشةةةةةةةيسةً ًمةةةةةةةَحدْ 
 

ةةعْ تَ  ل ةةِ  الس ِدةةيء السْ ف   (3)ِدةةجِ فْ ػ علةةى خ 
 

ُُ     :يا ابغ عباس اخبخني عغ قػل هللا : (4)وقال نافع ُُى َسلََ

ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد
(5). 

 نقال: الصعغ باللدا
وىةػ  األعذةىقال: نعع، أما سةسعت وىل تعخف العخب ذلظ؟  قال:

 يقػل:
    والَدَساَحة  والشججة  الخْر  فييع  

 

فةةةةةةييع والخاشةةةةةةة   الِسدةةةةةةةاَلق  
(6) 

 

                                                           
 .03سؤاالت نافع بغ األزرق/  (1)
 .037سػرة البقخة/  (0)
 .077ديػان زىيخ/  (3)
 .03/ بغ األزرق  سؤاالت نافع (4)
 .19سػرة األحداب/ (5)
 ، وقج ورد البيت في الجيػان:133/ األعذىديػان  (6)

 فةةةةةةةةييع الِخرةةةةةةةةْ  والدةةةةةةةةساحة  والشجةةةةةةةةة
 

 ةةةةةةةةةةجة  فةةةةةةةةييع، والخاشةةةةةةةة  الِسْرةةةةةةةةالق  
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َواْلللَأْضَ    :: يةةا ابةةغ عبةةاس أخبخنةةي عةةغ قةةػل هللا (1)وقةةال

ََْأَناِم َوَضَعَها ِل
(0)  . 

قال: االنام: الخل  وىع الف أمة ستسااة في البحخ وأريعسااة فةي 
 البخ.

 .قال: وىل تعخف العخب ذلظ؟ 
 قال: أما سسعت لبيج بغ رييعة وىػ يقػل:

 نحةةةةغ فانشةةةةا ع( فةةةةان تدةةةةأليشا ِمةةةة
 

 عرافيخ مغ ىحا األنام السدح(خ
 

: أنةةو كةةان عشةةج السيةةجي مةةؤدب يةةؤدب الخشةةيج، فةةجعاه (3)وروي 
 . السيجي يػمًا وىػ يدتاك، فقال لو : كيف تأمخ مغ الدػاك؟

 السؤمشيغ. أميخفقال: استظ يا 
 ليو راجعػن.إفقال السيجي: إنا هلل وإنا 

 ثع قال السيجي: ألتسدػا لشا مغ ىػ أفيع مغ ىحا.
ىل الكػفة، قجم يقال لو علي بغ حسدة الكدااي مغ أفقالػا: رجل  

 مغ البادية قخيبًا فكت  باحزاره مغ الكػفة فحزخ.
 ااي: يا علي بغ حسدة.فقال السيجي ساعة دخل عليو الكد

 السؤمشيغ. أميخقال: لبيظ يا 
 . قال كيف تأمخ مغ الدػاك؟

ظ فاك يا قال الكد  السؤمشيغ. أميخااي: س 
 ف درىع.ال: أحدشت، وأصبت وأمخ لو بعذخة االفق

                                                           
 .19سؤاالت نافع/  (1)
 .12سػرة الخحسغ/ (0)
 .13/174معجع البلجان:  (3)
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، أن مؤدب الخشيج لع يخصةئ لكشةو لةع يػفة  إذ جةاء األمخوضاىخ 
 باألمخ مغ أستاك فرقل على سسع السيجي.

العلع عامةةة، ل عشايةةة السيةةجي بةةوىةةحه القرةةة تبةةيغ لشةةا مةةج    
أي مجل كان نريبو مغ الرقافةة، وإلةى أي إلى  اوالشحػ خاصة وتبياغ لش

 كانت تتػ ف مرايخ العلساء على مجل إلساميع بسا يعسلػن. حجا 
ةةل عليةةظ الذةةي  يةةا   أميةةخقيةةل لعبةةج السلةةظ بةةغ مةةخوان: )لقةةج عجا

 .(1)السؤمشيغ، قال: شيبشي ارتقاء السشابخ وتػقع اللحغ(
لةجل بعةس الجيلةة، فةأنكخوا  وريسا القت بعس السشاضخات سةخًصا
وشخًا، فيحا أبػ حاتع سيل بةغ  على العلساء حجيريع، وريسا أذاقػىع أذلً 
ػلةو سدةجج للةجرس، فيدةأل عةغ قدمحم الدجدتاني يقرج بغجاد، ويجخل ال

 تعالى: 
 َْيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنىا ُقىا َأنُفَسُك

 .و الػاحج؟. كيف يقال مش(0)
 فيقػل: ِق.

 . فيدأل: فاالثشيغ؟
 فيقػل: قيا.

 .فيدأل: فالجسع؟
 فيقػل: ق ػا.

 فيصل  الداال أن يجسعيا فيقػل: ِق قيا ق ػا.
وكان فةي ناحيةة مةغ السدةجج رجةل يدةسع مةا يةجور بةيغ األسةتاذ 

صةاح  إلةى  والتلسيح، فقال لراحبو: احتفظ بريابي حتةى أرجةع، وانصلة 
 الذخشة، فقال لو:

                                                           
 .0/478العقج الفخيج:  (1)
 .6سػرة التحخيع/  (0)
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بقةػٍم مةغ الدنادقةة يقةخأون القةخان علةى صةياح الةجيظ،  اني ضفخت  
إلةى  فسا شعخ أبػ حاتع ومةغ معةو حتةى ىجةع الذةخشة علةييع، فأخةحوىع

الشبةأ  ليو أبػ حاتع يقز  إمجلذ صاحبيع فدأليع عسا كانػا فيو، فتقجم 
عةو صةاح  الذةخشة إلةى  عليو، وقج اجتسع خلة  يشطةخون  مةا يكةػن فعشفا

 وقال:
 . يصل  لدانو عشج العامة بسرل ىحا؟مرلظ 

مرةل ىةحا، فعةاد إلى  وضخب أصحابو عذخة عذخة وقال: ال تعػدوا
البرةةخة ال يلةةػي علةةى شةةيء، فلةةع يأخةةح عشةةو أىةةل بغةةجاد إلةةى  أبةةػ حةةاتع

 .(1)بدب  جيل الجاىليغ بالعلع
ن أبةةا يػسةةف القاضةةي دخةةل علةةى الخشةةيج وعشةةجه إ: (0)وقةةج ذكةةخوا

السةةؤمشيغ، قةةج سةةعج بةةظ ىةةحا الكةةػفي  أميةةخا الكدةةااي، يحجثةةو، فقةةال: يةة
 وشغلظ.

اسةةتجل بةةو علةةى القةةخان  ألنشةةيغشي، فقةةال الخشةةيج: الشحةةػ يدةةتفخ 
 والذعخ. 

عشةج الػاثة ،  ))قال السازني: حزخت يػًمةا (3)وحجث الدييجي قال:
 ، فقال لي الػاث :وعشجه نحاة الكػفة

َوَملا  لة، فقلةت: مةا تقػلةػن فةي قػلةو تعةالى: يا مازني، ىات مدأ 

َُاَنْث ُأمُِّك َبِغيًّا
(4). 

 يقل بغية؟ وىي صفة لسؤنث؟ عْ ِلع لَ 
                                                           

 . 009بغية الػعاة/  (1)
 .13/185 األدباءمعجع  (0)
 . 115-7/114السرجر نفدو  (3)
 .08سػرة مخيع/  (4)
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 فقال الػاث : ىات ما عشجك.فأجابػا بجػيات غيخ مخضية، 
فقلةةت: لةةػ كةةان )بغةةي( علةةى تقةةجيخ )فعيةةل( بسعشةةى فاعلةةة لحقتيةةا 

كةةان فةةي معشةةى  ا، وإنسةةا تحةةحف اليةةاء، إذخيفةةةالتةةاء، مرةةل: كخيسةةة، وض
)مفعػلة(، نحةػ: امةخأة قتيةل، وكةف خرةي ، ويغةي ىيشةا لةيذ )بفعيةل( 

فةةي وصةةف التأنيةةث نحةةػ:  وإنسةةا ىةةػ، )فعةةػل( و)فعةةػل( ال يلحةة  اليةةاء
بغةي: بغةػي،  الخشةاء، وتقةجيخامخأة شكػر، ويئخ شصػن إذا كانت بعيجة 

ت ومياةج ثقيلةة نحةػ: سةيا  فرةارت يةاءً دغسةت اليةاء، قلبت الػاو ياًء، ثع أ  
 فاستحدغ الجػاب.

فيشا كسا نخل، مشاقذة نحػية خالرة، فييا عس  وفييا نةػع مةغ 
 الجفاف، ولكغ فييا متعة، إذ فيست فأحدغ فيسيا.

 عشاصخ السشاضخة  -3
لكةةي تكتسةةل السشةةاضخة علةةى اخةةتالف أنػاعيةةا، البةةج ليةةا مةةغ تةةػافخ 

و، الحي يقػم علي واألساس، تكػن بسشدلة محػر السشاضخة، عجة  عشاصخ
وعلى ىحا، فان سقػط أي عشرخ مغ ىحه العشاصةخ، يعشةي عةجم ا تسةال 

الةحي يجعةل عسليةة التشةاضخ مختبصةة بسةا يؤسدةيا، غيةخ  األمخالسشاضخة، 
 قابلة للخلل والذصط، وتتسرل ىحه العشاصخ باألركان اآلتية:

 مادة السشاضخة -الستشاضخان   ج -السجلذ والستلقي   ب - أ
 : السجلذ والستلقي -أ 

يجج الستلقي )الجسيػر( زاويةة مةغ زوايةا السجلةذ الةحي قةج يعقةج 
الةةةحي حةةةجثت فيةةةو مشةةةاضخات الكدةةةااي  - سدةةةجج الكػفةةةة–فةةةي السدةةةجج 

والةةحي  (1)بغةةجاد ومدةةجج الجةةامع فةةي البرةةخةإلةةى  والفةةخااء قبةةل انتقاليسةةا

                                                           
 .16/104معجع البلجان:  (1)
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 يعقةج فةي حزةخة الخليفةةأو  -األصسعيعقجت فيو مشاضخات سيبػيو مع 
 حتى في سػق الػراقيغ.أو  أدي أو  في بيت عالعأو 

 مخيةجييساأو  وقج يكػن ىحا الستلقي مغ أصحاب شخفي السشاضخة،
ن ويجتسعةةةةػن، ويشتطةةةةخون عسةةةةا تالميةةةةحىسا، يدةةةةتعجوأو  اتباعيسةةةةاأو 

يةػر العةام، ويسكةغ ان يكةػن ليو الشتيجة، وىةؤالء ىةع مةغ الجسستؤول إ
ا مةغ العلسةاء ن يكػنةػ غ أمغ أصحاب العلع والشطخ، ويسكة جسيػًرا خاًصا

الجسيةةةػر، قةةةج يكةةةػن ىةةةػ أو  الستخررةةةيغ، وىةةةع الخؤسةةةاء، والستلقةةةي
التذجيع بخفع األصػات بالييللة مغ جان ، والحػقلةة إلى  الحكع، فيبادر
 ، وىحا الحكع مغ جسيػر عام.(1)مغ جان  اخخ

أمةةةا حكةةةع الجسيةةةػر الخةةةاص فيكةةةػن أ رةةةخ دقةةةة، ويحدةةة  لةةةو  
ن يشتذخ بيغ الشاس، ألنو صةادر أو، وي خذى الحداب، وفييع مغ يتجشب

 علساء.أو  عغ رؤساء
 إذن: ال بج مغ مجلذ )مكان( وناس )جسيػر، متلقي(.

 : الستشاضخان -ب 
السشاضخة وجػد شخريغ يقػمان بعسلية التشاضخ  أساسياتمغ  نا إ

ن يسرةل أن يكػنا معبخيغ عغ رأييسا حرخًا، فباإلمكان أوليذ بالزخورة 
مشيجةةًا تابعةةًا لجساعةةة تختلةةف بةةالخأي عةةغ سةةااخ أو  السحةةاور تيةةارًا معيشةةاً 
لةةةيذ مقتخنةةةًا بالسشةةةاضخة الشحػيةةةة فحدةةة ، بةةةل  األمةةةخالجساعةةةات، وىةةةحا 

 يشدح  على العلػم األخخل.

                                                           
، والييللةة: حكايةة، ال إلةو إال هللا، يقةال: ىلةلا وىيلةل 64 ذف السعاني والبيان/  (1)

 إذا حكى ذلظ اللفظ الذخيف، والحػقلة: ال حػل وال قػة اال باهلل.
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ن يكةةةػن الستشةةةاضخان متكةةةافئيغ فةةةي  ةةةحلظ لةةةيذ مةةةغ الزةةةخوري أ
، فقةةج جلةةذ (1)السةةادة العلسيةةة، وىشةةا نخةةالف رأي رحةةيع جبةةخ الحدةةشاوي 

، ولكةغ أسةاتحتومشو، وتلقى عغ بعةس  سيبػيو وىػ االسغ   مع األخفر
، (0)واألخةةحذلةةظ لةةع يسشعةةو مةةغ أن يجلةةذ مةةغ سةةيبػيو مجلةةذ التلقةةي 

 .والتشاضخ أيًزا
ألسةتفيج ال لغيةخه  وقةج نةاضخ سةيبػيو: ))إنسةا ناضختةظ األخفرقال 

 .(3)تخاني أشظ في ذلظ؟((فقال سيبػيو: أ
الصخفةةةان شةةةيئًا مةةةغ التيجيةةةج وقةةةج تتخةةةح السشةةةاضخة قبةةةل أن يلتقةةةي  

والػعيةةةج غايتةةةو الحةةةخب الشفدةةةية والتقليةةةل مةةةغ أمكانيةةةة الصةةةخف اآلخةةةخ 
العلسيةةة. ومسةةا ذكختةةو لشةةا الخوايةةات، قةةػل بةةجيع الدمةةان اليسةةحاني، وىةةػ 

. ))... فانةظ متةى شةئت لقيةت مشةا (4)ييجد الخػارزمي في إحجل رسةاالو
(( والسقرةةةػد بةةةالشير رةةةسًا َضةةةْخًسا يشيذةةةظ َىْزةةةًسا ويأ لةةةظ َخْزةةةًساخ

 : الِعلع.واأل ل
 :مادة السشاضخة  -ج 

مةغ مةادة مػضةػعية  -حتةى تكتسةل أركانيةا-ال بج لحلقة السشاضخة
الرةاني بةالخد والسشاقذةة، ويشبغةي ترار مغ أحج الستشاضخيغ، ليبةجأ الصةخف 

ن يكػن الكةالم علةى ادة السصخوحة بػحجة السػضػع، أي أن تترف السأ
ولةةيذ مةةغ السشةةاضخة فةةي شةةيء أن يةةتكلع أحةةج الكةةالم السصةةخوح نفدةةو، 

 شخفييا على مػضػع، ويتكلع الراني على مػضػع ال عالقة لو باألول.
                                                           

 السشاضخات اللغػية واألدبية في الحزارة العخيية. (1)
 .74واللغػييغ/ شبقات الشحػييغ  (0)
 .49الشحػييغ البرخييغ/  أخبار (3)
 .38 ذف السعاني والبيان/  (4)
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يتف  فيو الصخفةان  زماًناأو  خليفة مػضػًعاأو  وريسا يقتخح وزيخ
ن يجسةع دةااي، حيشسةا قةخر الخليفةة الخشةيج أ سا حةجث لدةيبػيو مةع الك

 .(1)بيشيسا في يػم معيغ، ومكان مخرػص
ةةا مػضةةػعات السشةةاضخة فيةةي عجيةةجة ومتشػعةةة، والسػضةةػع ىةةػ  أما

قرةةخ السشةةاضخة، فسػضةةػعات الفلدةةفة والعقااةةج أو  الةةحي يةةتحكع بصةةػل
ىةةي مةةغ السػضةةػعات التةةي تصةةػل مشاقذةةتيا، بيشسةةا ال  -مةةرالً -واألديةةان

 نجج ذلظ في السػضػعات الخاصة بالشحػ الختالف شبيعة السادة.
ت التةةي تتفةة  مةةع رغباتةةو وافكةةاره، والستلقةةي تدةةتيػيو السػضةةػعا

وىةةي عامةةل انذةةجاد وانتبةةاه لةةو، فقةةج ))حزةةخ مجلةةذ الكدةةااي أعخابةةي، 
وىع يتحاورون في الشحػ، فأعجبو ذلظ، ثع تشةاضخوا فةي الترةخيف، فلةع 

 ما يقػلػن، ففارقيع، وأنذأ يقػل:إلى  ييتج
 شيما زال أخح ى ع  في الشحػ يعجب  

 

ومِ عاَشْػا كةالم الةداْنِأ حتى تَ   والةخا
 

 ٍل ال شالةةةَ  مةةةغ كلةةةعٍ َعةةةبسفعةةةٍل فَ 
 

ةةةةو َزَجةةةةل  الغخيةةةةاِن والب ةةةةػمِ   أنا
(0) 

 

 
  

                                                           
 .41شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (1)
 .194-13/193معجع البلجان  (0)
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 املبحث الثاني
 بغدادإىل  رحلت العلماء

 بغداد:إىل  عمىاء ٔافدُٔ وَ البصزٚ
 عىزٔ بَ عجىاُ بَ قٍرب -1

 ه(182 -ه148) صٗبْٕٖ
وىػ عسخو بغ عرسان بغ قشبخ، مػلى بشةي الحةارث بةغ كعة  بةغ 

لة ابغ جلج بةغ مالةظ بةغ أ ددعسخو بغ  أبةػ أو  ، وكشيتةو، أبةػ بذةخ،(1)ع 
 ل الخييع بغ زياد الحارثي.، وقيل مػلى ا(0)الحدغ

وسيبػيو بالفارسية، معشاه: رااحة التفاح، سةي  معشاىةا: التفةاح، 
ألن سةي، بسعشةى ثالثةيغ، -حةة شية معشاه ثالثػن رااأو  وويو: الخااحة.

، فكان معشاىا: الحي ضػاعت شية  رااحتةو ثالثةيغ (3)يو بسعشى: رااحةوو 
ألن رااحةة الصية  أو  وسةيسًا،مخة، وقيل: سةسي بةحلظ ألنةو كةان جسةياًل، 

 ألن أمو كانت تخقرو بحلظ.أو   انت تفػح مشو،
البرخة حيث إلى  ولج سيبػيو بالبيزاء مغ بالد الفخس، ثع انتقل

غ علػميةا، ويغتةخف ، وتةخدد علةى معاىةجىا الرقافيةة، يشيةل مة(4)نذأ بيةا
مةةغ فيزةةيا، ولقةةج بةةجأ رحلتةةو العلسيةةة بجراسةةة الفقةةو، والحةةجيث وعلةةػم 

ةةاد بةةغ سةةلسو، يدةةتسلي عليةةو قةةػل الشبةةي ) (: الةةجيغ، فلةةدم حلقةةو حسا
 صحابي إال مغ لػ شئت  ألخحت عليو ليذ أبا الجرداء((.))ليذ مغ أ

                                                           
 .66شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (1)
، ندىةةةةة 16/114 األدبةةةةاء، معجةةةةع 10/195، تةةةةأريخ بغةةةةجاد 76الفيخسةةةةت/  (0)

 .71االلباء/ 
 .16/115 األدباء، معجع 74شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (3)
 .66شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (4)
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 فقال سيبػيو: )ليذ أبػ الجرداء(، وضشاو اسةع لةيذ، فقةال حساةاد،
 َلَحْشت يا سيبػيو، ليذ ىحا حيث ذىبت، وإنسا )ليذ( ىا ىشا استرشاء.

ششةةي فيةةو، فلةةدم الخليةةل فبةةخعَ  . ومسةةا (1)فقةةال: سةةأشل  علسةةًا ال ت لحا
بدةة، وِعلسةو  أبلةغ  مةغ  يدجلو لشةا الةخواة، ان سةيبػيو كةان فةي لدةانو ح 

، سةعيج بةغ مدةعجة: األخفةرومسا قيل فيو، وفي كتابةو: قةػل  (0)لدانو.
، وىةةػ يةةخل انةةي  ) ةةان سةةيبػيو إذا وضةةع شةةيئًا مةةغ) كتابةةو عخضةةو علةةي(
 . (3)علع مشو((وأنا اليػم أ -وكان أعلع مشي -مشوعلع أ

وقةةػل ابةةغ الشصةةاح: كشةةت عشةةج الخليةةل بةةغ احسةةج، فاقبةةل سةةيبػيو، 
وكةان كريةخ -فقال الخليل: مخحبًا بدااٍخ ال ي سل، قال أبػ عسخو السخدومي

 . (4)سسعت الخليل يقػليا إال لديبػيوما  -السجالدة للخليل
د يقػل لسغ أراد أ ل ركبت يقخأ عليو كتاب سيبػيو: ى نْ وكان السبخا

 .(5)لسا فيو البحخ؟ تعطيسًا واسترعاًبا
: لةةع يكتةة  الشةةاس فةةي الشحةةػ كتابةةًا مرلةةو، (6)وذكةةخه الجةةاحظ فقةةال

 وجسيع كت  الشاس عليو عيال.
سةةيبػيو وجةةج بعزةةو وحكةةى أحسةةج أبةةػ جعفةةخ الشحةةاس، ان كتةةاب 

 .(7)تحت وسادة الفخااء التي كان يجلذ علييا
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ورول أنو: لسا أعتل سيبػيو وضع رأسو في حجخ أخيو، فبكةى   
أخػه لساا راه لسا بو، فقصخت مغ دمعو قصةخة  علةى وجيةو، فخفةع سةيبػيو 

 رأسو فخاه يبكي فقال:
ق الةةةجىخ بيششةةةا  أ َخي(ةةةْيَغ كشةةةا َفةةةخ(

 

 ومْغ يأمغ الَجىخا؟األقرى  إلى األَمجِ 

 األبيةةاتوقةةال أبةةػ سةةعيج الص ةةػال: رأيةةت علةةى قبةةخ سةةيبػيو ىةةحه 
:  مكتػية وىي لدليسان بغ يديج العجويا

 

 داورٍ ذىةةةة  االحباةةةةة بعةةةةج شةةةةػِل َتةةةة
 

 ذةةةَعػاوأقْ  ونةةةأل السةةةدار  فأسةةةلسػكَ 
 

 تخكةةةػَك أوحةةةر مةةةا تكةةةػن  بقْفةةةخةٍ 
 

ْخيةةةةًة لةةةةع َيةةةةْجفعػا  لةةةةع ي ؤِندةةةةػك وك 
 

فخةٍ  القزاء   ق ِزيَ   وصخَت صاح  ح 
 

عػا  عشةةظ االِحب(ةةة  أعخضةةػا وَترةةج(
 

غ عغ شيػخو، وما سسعو م أخحهأما مرادر دراستو، فتذسل ما 
، األخفةةرالخصةةاب  وأبةةيالعةةخب الفرةةحاء، فأخةةح عةةغ الخليةةل، ويةةػنذ، 

 وعيدى بغ عسخ.
الفرةةحاء،  األعةةخابالباديةةة كأسةةتاذه الخليةةل، وشةةافو إلةةى  رحةةل

ن كريخًا مسا سسع، ورحل بغجاد، ألنيا صارت قبلة إلى  وسسع مشيع، ودوا
 األنطار وأصبحت عاصسة الخالفة، وشسذ الحزارة.

ولع يكغ لديبػيو مغ التالميح والسخيةجيغ العةجد الكريةخ، فقةج حفةظ 
أبةةي  ، وقصةةخب بةةغاألخفةةرالحدةةغ أبةةي  لشةةا التةةأريخ مةةغ ىةةؤالء أسةةساء:

، الةةحي (0)بكةةخأبةةي  . وإبةةخاىيع بةةغ سةةليسان بةةغ(1)يخعلةةي دمحم بةةغ السدةةتش
عسخ الجخمي الحي يخل  وأبيولع يتسو،  سيبػيو كتابويقال: إنو قخأ على 
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ةةا فةةي كتابةةو مةةغ الذةةػاىج، فعةةخف مشيةةا ألفةةًا، ولةةع  انةةو، سةةأل سةةيبػيو عسا
 .(0)، والشاِشئ(1)يعخف خسديغ

ه( وقيةل بذةيخاز 182وقج مات سةيبػيو بالبيزةاء بفةارس سةشة )
وعسةةخه: اثشتةةان وثالثةةػن سةةشة كسةةا ذكةةخ الخصيةة   (3))بالةةْجرب(وقيةةل غسةةًا 
 البغجادي.
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 حيٜٗ بَ املبارك -2
 ه(020-ه108) الٗشٖدٙ البصزٙ

شةاة بةغ تسةيع، ىػ يحيى بغ السبارك، مػلى بشةي عةجيا بةغ عبةج م
 ، خال السيجي.(1)يديج بغ مشرػر الحسيخي أدب  ونا وقيل لو: اليديجي أل 

يحيةى، وىةػ مةغ  واألشةيخوقةال ابةغ قتيبةة: اسةسو عبةج الةخحسغ، 
عسخو بغ العالء في الشحػ، والغخية  والقةخاءة، وكةان مةؤدب أبي  سانلْ غِ 

وكةان اليديةجي سةليط  .(0)خخاسان، وتػفي بيةاإلى  السأمػن، وخخج معو،
يسةةا يا الفزةةل بةةغ الخييةةع الفةةخااء: "أ (3)اللدةةان يخىبةةو الكػفيةةػن، فقةةج سةةأل

الكدااي؟ فقال الفخااء: "عافى هللا أبا دمحم أبةػ أو  أبػ دمحم اليديجي: اعلع 
حةةجًا أعلةةع دةةااي للكدةةااي اسةةسو وصةةػتو لةةع نلةة  أدمحم رجةةل  عاقةةل، والك

سةا سةئلت نا قابل الفخااء فقال لو: "يا دبةاد إفلسا علع اليديجي بحلظ .  مشو"
علسي؟" فقال: "يا أبا دمحم السعحرة إليظ، وهللا ما تعسجتةو"، أو  عغ تدكيتي

فقال اليديجي: "ويحظ فزحت الكدااي في تدع مداال خصأتو فييا بيغ 
 يجي السيجي".

وكةةان اليديةةجي ضخيفةةًا، وحكةةى ان السةةأمػن قعةةج مةةع غلسانةةو ومةةغ 
وقةج كةان اليديةجي صةبيًا فةي -يأنذ بو، وامخ حاجبو اال يأذن عليةو احةج

 فس شع فكت  اليو:الباب إلى  فبلغ اليديجي خبخه، فرار -ػقتذلظ ال
 ىةةةةةةحا الصفيلةةةةةةي  علةةةةةةى البةةةةةةاِب 

 

 يةةةةا خيةةةةخ إخةةةةػاني وأصةةةةحابي
 

 فرةةةةةةةةةةيخوني رجةةةةةةةةةةاًل مةةةةةةةةةةشكع  
 

 أو أخِخجةةةػا لةةةي بعةةةس أقخانةةةي
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ةةْج إفةةاذا لةةو، فةةجخل فةةأنقبس ا  لةةيا لسةةأمػن، فقةةال: أييةةا األميةةخ ع 
 . (1)ال معلساً ن أ ػن نجيسًا إنبداشظ، فاناي أنسا جئت على أ

، وىػ يعتحر مغ السأمػن، وىػ سكخان وقال اليديجيا
(0) 

 انةةةا السةةةحن  الخص(ةةةاء والعفةةةػ  واسةةةع  
 

ةةةخَف العفةةةػ    ولةةػ لةةةع يكةةْغ ذنةةة   لسةةا ع 
 

 سكخت  فأبجت مشةي الكةأس بعةس مةا
 

كخ  والرةحػ    خىت    وما إن يدتػي الد 
 

 وال سيةةةةةةةةةةةةةساا إْذ كشةةةةت  عشةةةةج خليفةةةةةٍ 
 

 إن يجةةػز بةةو اللغةةػ  وفةةي مجلةةذ مةةا 
 

ةةي أ ْلةةِف خصةةػل واسةةعاً   فةةأن ت ةةف  عشا
 

 واال يكةةةغ عفةةةػ  فقةةةةةةةةةةةج قرةةةخ  الخصةةةػ  
 

ومةةغ مؤلفاتةةو، صةةشاف مخترةةخًا فةةي الشحةةػ، السقرةةػر والسسةةجود، 
 الشػادر... ،الشقط والذكل

: " ان ىا ىشا مؤدب يقصةع الرةيف فةي رداء األصسعيوقال عشو 
 ". (3)جارًا ألبي عسخو بغ العالءرٍة، وكان سفييًا، وكان وذِ 

بغجاد، واستصاع بصخيقتو الخاصة ان يتدلع إلى  لقج جاء اليديجي
 سلاع السجج مشافدًا لكبار الكػفييغ عشج خلفاء بغجاد.

مات بخخاسان سشة اثشتيغ ومئتيغ، عةغ اريةع وسةبعيغ، ونذةأ لةو 
 .(4)أوالد علساء وأوالدأوالد 
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 وضعدَٚ صعٗد ب -3
 ه(015-105: )األٔصط األخفػ

، قةةخأ (1)مجاشةةعوىةةػ أبةةػ الحدةةغ سةةعيج بةةغ مدةةعجة، مةةػلى بشةةي 
الشحػ علةى يةج سةيبػيو، وكةان أسةغا مشةو، ولةع يأخةح عةغ الخليةل، ولكةغ 

ن يأخةح فحكخ بعزيا انو صح  الخليةل قبةل أ الخوايات اختلفت في ذلظ،
، (0)عغ سيبػيو، ويبجو انةو اخةح عةغ الخليةل ألنةو عاصةخه وكةان معتدليةاً 

ويخول عشو انو كةان يقةػل: " شةت اسةأل سةيبػيو عساةا أشةكل علةيا مشةو، 
 فأن ترع(  الذيء مشو قخأت عليو".

وىػ ا بخ أاسة الشحػ البرةخييغ بعةج سةيبػيو، وىةػ  (3)وكان أجلع
الةةحي فةةتح األبةةػاب علةةى مرةةارعيا لشذةةػء مجرسةةة الكػفةةة، ثةةع السةةجارس 

 الستأخخة السختلفة.
ب، وكان ثاق  الحىغ حاد الحكاء، ولسةا لقج كان عالسًا بلغات العخ 

رأل اىتسةةةام تالميةةةحه الكةةةػفييغ جسيعةةةًا بالسدةةةاال الستفخقةةةة فةةةي الشحةةةػ 
والرةخف صةةشع ليةع كتةةاب، السدةةاال الكبيةخ، ولةةو  كتةة  أخةخ، مرةةل كتةةاب 
األوسةط فةي الشحةػ وكتةاب السقةةاييذ وكتةاب االشةتقاق، وكتةاب السدةةاال 

، معةاني الذةعخ، فزةاًل عةغ ، وىحه كليا سقصت مغ يةج الةدمغ(4)الرغيخ
 ، القػافي.(5)األصػات
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يًا، ِشةْسخيًا،األخفةرقال أبػ حةاتع  -: " ةان رجةل سةػٍء، وكةان قةجرا
ولةةع يكةةغ يغلةةػ فةةي  -ِشةةسخإلةةى أبةةي  يعشةةي صةةشفًا مةةغ القجريةةة ندةةبػا

 .(1)القجر"
سيبػيو في كريخ مغ السداال، كسةا وافقةو الكدةااي  أستاذهخالف 

 - سا سيأتي ذكخه-والفخااء والكػفيػن في كريخ مغ السداال
قال: كةان سةيبػيو إذا وضةع شةيئًا  األخفرقال الخياشي: "حجثشي 

مغ كتابو عخضو عليا وىػ يخل اني اعلع بو مشو، وكان اعلع مشةي وانةا 
الةحيغ ذكةةخوا: الكلبةي والشخعةةي، غيةخ  أسةةاتحتو. ومةغ (0)اليةػم اعلةع مشةةو"
األخفةةر  إعجةةاب. ولفةةخط (4)، وحسةةاد بةةغ الديخقةةان(3)وىذةةام بةةغ عةةخوة

ن يجعيو لشفدو، وان السازني والجخمي مشعاه مةغ بكتاب سيبػيو يػشظ أ
لسا رأل ان كتاب  األخفرن أبا الحدغ : )إ(5)ادعاء الكتاب لشفدو فيقال

امع ألصةػل الشحةػ  تاب سيبػيو ال نطيخ لو في حدشو وصحفو، وانو جة
ال: )إن أبا عسخو الجخمي قج ىعا وفخوعو استحدشو كل االستحدان، فيق

كيةةف فقةةال احةةجىسا اآلخةةخ:  -أي ىةةػ اآلخةةخ-ن يةةجعي الكتةةاب لشفدةةوأ
ن نقةخأه األخفر مغ ادعااو؟ فقال لةو: االكتاب ومشع  إضيارإلى  الدبيل

وأشةةعشا أنةةةو لدةةةيبػيو فةةةال يسكشةةةو أن  أضيخنةةةاهقخأنةةةاه عليةةةو  عليةةو فةةةاذا 
 يجعيو.

وكان أبػ عسخ الجخمةي مػسةخًا، وأبةػ عرسةان معدةخًا، فأرغة  أبةػ 
األخفةةر، ويةةحل لةةو شةةيئًا مةةغ السةةال علةةى أن عسةةخ الجخمةةي أبةةا الحدةةغ 
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ذلةظ وشةخعا فةي القةخاءة إلةى  با عرسان السازني الكتةاب، فأجةابيقخاو، وأ
ديبػيو وأشةاعا ذلةظ فلةع يسكشةا أبةا خحا الكتاب عشو وأضيخا انو لعليو، وأ

إضيار انو لديبػيو، ولع يدشج الحدغ أن يجعي الكتاب فكانا الدب  في 
 .(1)ليو(األخفر فان كل الصخق مدتشج فييا إ بصخي  الا سيبػيو إليو إ

ة، ان أبةةا عسةةخ الجخمةةي كةةان "ويطيةةخ لةةي مةةغ خةةالل نةةز الحكايةة
مةةغ يةجعي الكتةةاب  لةظن ىشالسةةا وجةج أن يةجعي الكتةةاب كةحلظ، فيحةاول أ

أنةةو لدةةيبػيو، فةةاتف  مةةع السةةازني فةةي  إضيةةارهإلةةى  خلشفدةةو معةةو، اضةةص
 .(0)قخاءتو عليو ويحلظ اشاعاه"

بغةةجاد ليرةةأر لدةةيبػيو بعةةج إلةةى  علةةى الةةحىاب األخفةةرلقةةج عةةدم 
مالقاتو الكدااي، ويبجو انو لع يكغ متحسدًا للرأر لديبػيو بقجر ما كان 

ل الكدةااي كةان لبيبةًا يعةخف الةجافع الحقية  متليفًا للرخاء مغ بغجاد، ولعة
مةةةغ وراء مجيئةةةو، لةةةحلظ فقةةةج عةةةخض الكدةةةااي عليةةةو ان يرةةةبح مؤدبةةةًا 
ألوالده ليتخخجػا عليو، وان يكػن مراحبًا لو ال يفارقو أيشسا ذى ، كسةا 

 فيدتجي  لو. يؤلف لو كتابًا في معاني القخان شل  مشو الكدااي أن
ن و، ولكةشيع متفقةػن علةى أي سةشة وفاتةوقج اختلف السؤرخػن ف

 .(3)ه(027وفاتو كانت بعج وفاة الفخااء الستػفي في سشة )
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 أبٕ عىز صاحل بَ إصحام -4
 ه(005-009) اجلزو٘

مػلةجه ومشذةؤه سحاق أبػ عسخ الجخمي البرةخي، ىػ صالح بغ ا
بالبرخة، مػلى جخم بغ ريان مغ قباال اليسغ، وقج دأب مشح صةغخه علةى 

 حلقات علساء البرخة مغ الشحاة واللغػييغ.إلى  االختالف
وكةةةان يلقةةة  بالشباةةةاح، أي: شةةةجيج الرةةةياح، كةةةان فقييةةةًا عالسةةةًا 

 .(1)بالشحػ، واللغة دياشًا، وَرِعًا، حدغ السحى ، صحيح االعتقاد
وأبي  األصسعيويػنذ، واللغة عغ  األخفرعغ  خحَ قجم بغجاد، وأ

ليةةو ضخ الفةةخااء، وانتيةةى إواألخبةةار، ونةةاعبيةةجة، وكةةان جلةةياًل فةةي الحةةجيث 
 علع الشحػ في زمانو.

د: )وكةةةان السةةةازني أَحةةة مةةةغ الجخمةةةي، وكةةةان الجخمةةةي  ج( قةةةال السبةةةخا
ومسةةا قالةةو الجخمةةي: "نطةةخت فةةي كتةةاب سةةيبػيو، فةةاذا فيةةو  (0)أغػصةةيسا(

فعخفةت أسةساء قاالييةا، وأمةا الخسدةػن  األلةفألف  وخسدػن بيتًا، فأماةا 
 .(3)فلع أعخف قاالييا"
ضةع كتابةًا فةي الشحةػ، حاتع فقةال: "قةال الجخمةي: أنةا لةع أأما أبػ 

إنسةةةةا اخترةةةةخت كتةةةةاب سةةةةيبػيو، فقلةةةةت لةةةةو، وذلةةةةظ لةةةةػ كشةةةةت تحدةةةةغ 
مةا أحةج يأخةح ذلةظ  -وىػ يةحم مخترةخ الجخمةي-وقال أيًزا .(4)تخترخه"

))وقةةةال . (5)ن يزةةةع كتابةةةًا؟!"كتةةةاب إال رمةةةى بةةةو وذلةةةظ كةةةان يحدةةةغ  أال
عسةخ فةي أبةي  ليةظ كتةابإحة  أ أيايسةا -وسةألو ابشةو -العباس بغ الفخج
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نةدل بغةجاد فةي . (1)عسةخو((أبةي  ؟ فقةال: كتةاباألخفةركتاب أو  الشحػ،
ليةةةو الصةةةالب مةةةغ القةةةخن الرةةةاني لليجةةةخة، واختلةةةف إأوااةةةل العقةةةج األول 

بعةةس مرةةشفاتو وضةةل بيةةا  يحاضةةخىع فةةي كتةةاب سةةيبػيو، ويسلةةي علةةييع
لةةو مةةغ الترةةانيف: التشبيةةو، وكتةةاب الدةةيخ عجيةة ، وكتةةاب . حتةةى وفاتةةو

األبشيةةة، وكتةةاب العةةخوض، ومخترةةخ فةةي الشحةةػ، وغخيةة  سةةيبػيو وغيةةخ 
 . (0)ذلظ، مات سشة خسذ وعذخيغ ومئتيغ في بغجاد

  

                                                           
 .77مخات  الشحػييغ واللغػييغ/  (1)
 . 068بغية الػعاة/  (0)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

61 
 

 أبٕ العباظ ذلىد بَ ٖشٖد -5
 ه(085 -ه012) املرّبد

 (1)الر َسةالي  األْزِدي   غ  َيديَج بِغ َعْبِج االَ ْبِخ،ىػ أبػ العباس م حس(ج بْ 
. ولج بالبرخة سشة  يةجي ه(، وتلقةى علسةو وثقافتةو علةى أ012)البرخيا

عرسةةان السةةازني، فقةةخأ عليةةو كتةةاب أبةةي  عسةةخ الجخمةةي،أبةةي  شةةيػخيا:
حةةاتع الدجدةةتاني، فشبةةغ فةةي الشحةةػ أبةةي  ، وأخةةح كةةحلظ عةةغ(0)سةةيبػيو

 الرجارة.وعلػم العخيية حتى فاق أقخانو، واحتل في البرخة مخكد 
د سةةامخاء ليفرةةل بيشةةو ويةةيغ الفةةتح بةةغ إلةةى  دعةةا الستػكةةل السبةةخا

عَلَعخاقةةةةان فةةةةي قةةةةخاءة قػلةةةةو تعةةةةالى:  ذذذذبءدا ََ ذذذذبعإ رَاع َٓ ع ََس كمىا شم  ْ ذذذذ َيذذذذبعٚمشا َٔ

ٌَع ُمذذذٕ ي  ٚمؤا
( ىةةةل ىةةةي مكدةةةػرة(3) أو  ، والخةةةالف بيشيسةةةا علةةةى ىسةةةدة )إنا

د مجالدةةًا لةةو مةةع  مفتػحةةة؟ وقةةج أجةةدل الستػكةةل لةةو العصةةاء وصةةار السبةةخا
يةغ ولةع يعةخف أالبحتخي، ولكغ الحةظ تشكةخ لةو وتعرةخ، فقةج قتةل الستػكةل 

يتجةةو واي مدةةلظ يدةةلظ؟ واذا بسحسةةج بةةغ عبةةج هللا بةةغ شةةاىخ صةةاح  
 بغجاد.إلى  شخشة بغجاد يجعػه للقجوم
د بعلسو ويخاعتو ا وفي بغجاد استصاع ياف متحةجيًا  نْ لفااقة أالسبخا

يجتةةحب إليةةو رأس  نْ أأمةةام عتةةاة الكةةػفييغ وعلةةى رأسةةيع ثعلةة  انئةةح. و 
، فقج بلغ مةغ (4)تالميح ثعل  وىػ الدجاج الحي كان فخػرًا بعلع الكػفييغ

إلةى أبةي  الرقة بةو، واالشسئشةان إليةو، أن )جةاء شةاب مةغ أىةل نيدةابػر
حاتع الدجدتاني فقال لو: يا أبا حاتع، اني قجمت بلجكع، وىػ بلةج العلةع 

                                                           
 .19/111 األدباءمعجع  (1)
 .3/040نباه الخواة إ (0)
 .129/ األنعامسػرة  (3)
 .129-128شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (4)
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ن اقةةخأ عليةةظ كتةةاب وأنةةت شةةيخ ىةةحه السجيشةةة، وقةةج أحببةةت أوالعلسةةاء، 
فةةاقخأ ن تشتفةةع بسةةا تقةةخأ، ، أأردتسةةيبػيو، فقةةال لةةو: الةةجيغ الشرةةيحة ان 

 .(1)على ىحا الغالم دمحم بغ يديج، فتعجبت مغ ذلظ(
د جان  علسو يقػل الذعخ، وان لع تكغ شيختو إلى  لقج كان السبخا

 :(0)عغ شخيقو فسغ شعخه قػلو
 حبةةةةةةةةةةةةحا مةةةةةةةةةةةةاء  العشاقيةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةج بخيةةةةةةةةةةة  الغانيةةةةةةةةةةةات
 

 بيسةةةةةةةةةةةةةا يشبةةةةةةةةةةةةةت لحسةةةةةةةةةةةةةي
 

 أي نبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ودمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 

 أييةةةةةةةةةةةةا الصالةةةةةةةةةةةة  أشةةةةةةةةةةةةيى
 

 مةةةةةةةةةةةغ لحيةةةةةةةةةةةح الذةةةةةةةةةةةيػات
 

  ةةةةةةةةةل بسةةةةةةةةةاء السةةةةةةةةةدن تفةةةةةةةةةا
 

 ح خةةةةةةةةةةةةةةةةةجود الغانيةةةةةةةةةةةةةةةةةات
 

د والسكانةة الخفيعةة  مةغ خغععلى الو  الذةيخة التةي حطةي بيةا السبةخا
: " ةةان ثعلةة  (3)التةةي أحتليةةا، لةةع تاةةف حةةاااًل بيشةةو ويةةيغ االسةةتججاء قيةةل

ةعة، غيةخ ان  د في اإلمداك، وفػقةو فةي الد( على مرل ما كان عليو السبخا
خاحًا، وكان ثعل  ي عخض وال يرخاح. د كان يدأل سؤااًل ص   السبخا

كانةةة والذةيخة أن يعةةخف بالبخةل، روي انةةو  سةا لةع تسشعةةو ىةحه الس
الةجرىع شةيئًا قةطا، إالا رجةح الةجرىع فةي " مةا وضةعت بحةحاء (4) ان يقةػل:

 نفدي عليو".
أما الحيغ تلقػا العلع عليو مشيع: أبػ بكخ دمحم بغ يحيى الرػلي، 
وإبةةةخاىيع بةةةغ دمحم بةةةغ عخفةةةة السلقةةة  بشفصػيةةةو، وأبةةةػ َعلاةةةي الص ػَمةةةاِري  

 .(5)وغيخىع
                                                           

 .129-128مخات  الشحػييغ واللغػييغ/  (1)
 .111/ 19 األدباءمعجع ، 122أخبار الشحػييغ البرخييغ/  (0)

 .115واللغػييغ/ شبقات الشحػييغ  (3)
 .115شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (4)
 .082ندىة االلباء/  -19/110 األدباءمعجع  (5)
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، (1)وقةةج تةةخك مةةغ السؤلفةةات الكريةةخة مشيةةا: السقتزةة ، والخوضةةة
كتاب إلى  والالم، والسجخل واأللف، (0)وىػ اشيخ كتبواألدب  والكامل في

 سيبػيو، والخد على سيبػيو، ومعاني القخان، واالشتقاق... الخ.
، وقيةل سةشة (3)ه(085أما عغ وفاتو، فةالخاجح أنا وفاتةو كانةت )

 .(5)ه(080) وقيل سشة (4)ه(086)
  

                                                           
 .091ندىة االلباء/ (1)
 .100-101/ 19معجع البلجان  (0)
 .090ندىة االلباء/  (3)
 .119شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (4)
 .6/086السدىخ  (5)
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 بغدادإىل  عمىاء ٔافدُٔ وَ الهٕفٛ
 عم٘ بَ محشٚ  -1

 ه(189-ه119: )الهضائ٘
 أبةػ الحدةغ الكدةااي، مةػلى بشةي ىػ علي بغ حسدة بغ عبةج هللا

سج، مغ أىل الكػفة وىػ أماميع في الشحػ واللغة، وأحج القةخ(اء الدةبعة أ
 .(1)السذيػريغ

ةةة  لةةةدم حلقةةةة حسةةةدة بةةةغ حبيةةة  الدياةةةات إمةةةام  قةةةخااء الكةةةػفييغ، لقا
، وي قال: إنو لق  بحلظ ألنو أسػد ثسيًشا بالكدااي، ألنو كان يلبذ كداءً 

 أحخم في كداء.
إلةى  ، ثةع عةاد(0)األولةىالباديةة، رحلتةو إلةى   ان فصشًا ذكيًا، رحةل

إلةى  الكػفة ودرس العخيية، وتعلاع مبادايا علةى السةؤدبيغ فييةا، ثةع رحةل
لقات عيدى بغ عسخ وأبي عسخو بغ العةالء، البرخة، فأخح يشتقل بيغ ح

ويػنذ بغ حبي ، وعكف على حلقة الخليل بةغ أحسةج، سةألو يػمةًا عةغ 
مرةادر علسةةو، فقةةال لةو الخليةةل: بةةػادي نجةةج والحجةاز وتيامةةة، ثةةع تةةخك 

 الكػفةة، ولةع يصةل مقامةو فييةا فقةج اسةتجعاه السيةجيإلةى  البرةخة عااةجاً 
 بغجاد ليؤدب الخشيج.إلى 

الكدةةااي باترةةالو بالخلفةةاء العباسةةييغ فيةةػ مةةؤدب وحدةشت حةةال 
الخشيج صغيخًا، وجليدو وإمامو في صةالتو، وىةػ خليفةة، ومةؤدب ولجيةو 

 األميغ والسأمػن ورفيقو في حلاو وتخحالو.
عبةةج الةةخحسغ السقةةخئ: " ةةان الكدةةااي أبةةي  ومسةةا قيةةل فيةةو قةةػل

ةةةل إليةةةظ أنةةةو يعةةةخب،  وىةةةػ فرةةةيح اللدةةةان، ال ي فصةةةغ لكسالةةةو، وال ي خيا
 .(3)خب"ي عْ 

                                                           
 .336بغية الػعاة/  (1)
 .066العلساء/ مجالذ  (0)
 .141شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (3)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

65 
 

: "َحَسةةةل الكدةةةاايأبةةةي  وقةةةػل الحدةةةغ إلةةةى أبةةةي  نرةةةخ البةةةاىليا
 .(1)خسديغ ديشارًا، وقخأ عليو كتاب سيبػيو سخًا" األخفر

 مةا اختالفةظ وقػل الفخااء فيو: "مةجحشي رجةل مةغ الشحةػييغ، فقةال
الكدةةةااي وأنةةةت مرلةةةو فةةةي العلةةةع؟ قةةةال: أعجبتشةةةي نفدةةةي مشاضختةةةو إلةةةى 

 .(0)شااخًا يغخف مغ بحخ" وسألتو، فكأناي كشت
تخك لشا كريخًا مغ السرشفات مشيا كتاب: معاني القخان، ومخترخ 

، واليجةاء، واألصةغخ واألوسطالكبيخ  ،الشحػ، والقخاءات، والعجد، والشػادر
 والسرادر، والحخوف، والحجود في الشحػ.... وغيخىا.

 لييا الكدااي عشج الخشةيج ضةاقت صةجروىحه السشدلة التي وصل إ
يػسف القاضي بو، فقال ألميخ السؤمشيغ: "قةج سةعج بةظ ىةح الكةػفي أبي 

وشةةغلظ، فقةةال الخشةةيج: الشحةةػ يدةةتفخغشي ألنشةةي أسةةتجل بةةو علةةى القةةخان 
 .  (3)والذعخ"

  ومةةةةا زال يةةةةػالي ىةةةةحا الشذةةةةاط العلسةةةةي حتةةةةى خةةةةخج مةةةةع الخشةةةةيج
خخاسةةان، فسةةات ىشةةاك فةةي الدةةشة التةةي مةةات فييةةا دمحم بةةغ الحدةةغ إلةةى 

ه(، بقخيةةةة، )َرْنبػيةةةو( بةةةالقخب مةةةغ الةةةخاي، فحةةةدن 189وىةةةي )الفقيةةةو، 
الخشيج علييسةا حدنةًا شةجيجًا وقةال: "َدفشاةا الفقةو واللغةة فةي الةخي فةي يةػم 

 .(4)واحج"
  

                                                           
 .74مخات  الشحػييغ/  (1)
 .142شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (0)
 .13/168 األدباءمعجع  (3)
 .140شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (4)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

66 
 

 أبٕ سنزٖا حيٜٗ بَ سٖاد -2
 ه(027-ه144) الفّزاء

ىػ أبػ زكخيا يحيى بغ زياد بغ عبج هللا الفخااء، مغ أصل فارسةي 
يلع، ولج   .(1)ه(144بالكػفة سشة )مغ الجا

واسي، وسسيا بالفخااء، ألنو كان يفخي  أخح عغ الكدااي، وعغ الخ 
الكالم، وكان اعلع الكةػفييغ بةالشحػ بعةج الكدةااي، كسةا أخةح عةغ يةػنذ 

قصةةخب "دخةةل الفةةخااء علةةى ىةةارون الخشةةيج، فةةتكلع قةةال عشةةو  (0)بةةغ حبيةة 
لحةةغ يةةا أميةةخ  بكةةالم َلَحةةَغ فيةةو مةةخات، قةةال جعفةةخ بةةغ يحيةةى: "انةةو قةةج

السؤمشيغ، فقال الخشيج للفخااء: أتلحغ؟ قال: يا أميخ السؤمشيغ، أن شبةاَع 
، وشباع أىةل الحزةخ الل(حةغ، فةاذا تحفطةت لةع ألحةغ، األعخابأىل البجو 
 .(3)الصبع لحشت  فاستحدغ الخشيج قػلو"إلى  وإذا رجعت  

معةاني وكان الفخااء مغ السعتدلة، واثار اعتدالو واضحة في كتابةو 
د علةةى الجبخيةةة، وإيسانةةو بةةاالعتدال  القةةخان، إذ نةةخاه فيةةو يتػ ةةف مةةخارًا للةةخا

قةخاءة كتة  الفلدةفة والصة  والشجةػم، كسةا كةان متػرعةًا متةجيشًا إلى  دفعو
 .(4)على تيٍو وتعط ع، وكان زااج العربية على سيبػيو

لييا متةأخخًا ألنةو شيػخيا، وذىابو إإلى  البرخة ليجلذإلى  ذى 
ر لةةع يةة جرك الخليةةل بةةغ أحسةةج، وإنسةةا لقةةي يةةػنذ بةةغ حبيةة ، الةةحي ترةةجا

 للتجريذ في مجلذ الخليل بعج وفاتو، وأخح عشو.

                                                           
 .411بغية الػعاة/  (1)
 السرجر نفدو. (0)
 .143شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (3)
 .87الشحػييغ/ مخات   (4)
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بغجاد ألنيا كانت إذ ذاك غاية الصالبيغ، فلقةي أبةا زيةاد إلى  ذى 
الكالبيا 
بغجاد أيام السيجي، وأقام بيا أريعيغ سشة وييا إلى  ، الحي قجم(1)
، كةأبي خاب اخخيغ كانػا قج ندلةػا بغةجاد أيًزةاع. واخح الفخااء عغ أ(0)مات

 فقعذ وأبي دِثار، وأبي الجخااح، وأبي ثخوان.
 .(3)مات الفخااء، وتحت رأسو كتاب سيبػيو

إلةى  قال الجاحظ: "قجمت بغجاد َقْجمة، ولع يكغ معي شيء أىجيةو
شة سةسعت مشاديةًا يشةادي" دمحم بغ عبج السلظ الديات، فلسا خخج مغ الدفي

يحزةخ بيةةع كتةاب الفةةخااء فليحزةخ، فقلةةت: ألذىةبغا لعلةةي ان  نْ د أمةغ أرا
ليةةو، فحزةةخت فلةةع أجةةج فةةي كتبةةو شةةيئًا استحدةةشو إاشةةتخي كتابةةًا فأىجيةةو 

فلسةةا بيعةةت كتبةةو رفةةع فخاشةةو الةةحي كةةان يشةةام عليةةو ليبةةاع، فػجةةج تحةةت 
 وسادتو ) تاب سةيبػيو(، فشةػدي عليةو، فبالغةت فيةو، واشةتخيتو وأىجيتةو

بج السلظ الدياات، فدخا بو وقال: شةيج الكتةاب عشةجي علةى دمحم بغ عإلى 
 .(4)مقجار سيبػيو، ودلشي على فزلو الفخااء إذ نطخ فيو"

تخررةةو فةةي العخييةةة والقةةخان، فقةةج ع شةةي إلةةى  والفةةخااء، باإلضةةافة
بةةالػقػف علةةى ثقافةةات عرةةخه الجيشيةةة والعخييةةة والكالميةةة، والفلدةةفية، 

ابةغ أشةخس فةي حجيرةو عشةو: "جلدةت والعلسية، كسةا سةسعشا عةغ ثسامةة 
إليةةو، ففاتذةةتو عةةغ اللغةةة، فػججتةةو بحةةخًا، وفاتذةةتو عةةغ الشحةةػ، فػجتةةو 

و رجةةاًل فقييةةًا عارفةةًا بةةاختالف القةةػم، تةةندةةيأ وحةةجه، وعةةغ الفقةةو فػجج

                                                           
 .0/356السدىخ  (1)
 .70-65الفيخست/  (0)
 .87مخات  الشحػييغ/  (3)
 .4/8إنباه الخواة  (4)
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ويةةةةالشجػم مةةةةاىخًا، ويالصةةةة  خبيةةةةخًا، ويأيةةةةام العةةةةخب وأخبارىةةةةا وأشةةةةعارىا 
 .(1)حاذقًا"

القخانيةة، متسرلةة فةي كتةاب )معةاني  األعسةال ان الفخااء كريخ مغ 
القخان( وكتاب )السرجر في القخان( وكتاب )الجسع والترشيةة فةي القةخان( 

كتةةاب و وكتةةاب )اخةةتالف أىةةل الكػفةةة والبرةةخة والذةةام فةةي السرةةاحف( 
)الػ ةةف واالبتةةجاء علةةى القةةخان( وكتةةاب )الةةة الكتةةاب( وكتةةاب )الفةةاخخ(، 

)األيام والليالي والذيػر(، وكتاب شػادر( وكتاب )مذكل اللغة( وكتاب )ال
وكتةةاب )الةةػاو(، وكتةةاب )يةةافع ويافعةةة(، وكتةةاب )السقرةةػر والسسةةجود(، 

 وكتاب )فعل وأفعل(، وكتاب في الشحػ سساه )الكتاب الكبيخ(. 
ن يؤلف ما يجسع بةو أصةػل الشحةػ ومةا قج أمخ السأمػن الفخااء، أ

 .(0)سسع مغ العخب حتى صشف كتاب الحجود
ةليا وَضةَبَصيا كومسا قيل فيو: "لػال الَفخااء  ما  انِت اللاغة ، أَلناةو  َحر(

ِعييا  ةولْػاله  َلَدَقَصِت العخيي(ة، ألن(يا كانت تتشةازع  ويةج( ل  َمةْغ أراَد، َويةتكل(ع  ك 
" الشاس  علييا على مقاديِخ عقػِليع وقخااحيْع فتْحى  
(3). 

 .(4)ه(027تػفي في شخي  مكة السكخمة سشة )
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 املبحث األول
 املذاهب النحىيت وتزكيبها

 تزنٗب املذاِب )املدارظ( ( أ
غشةةت سخا ةةد العلسيةةة التةةي أكػفةةة ويغةةجاد، أولةةى الال انةةت البرةةخة و 

إلةى  الحلقات، استسختبالسؤلفات، وكانت الجراسات مترلة اللغة العخيية 
 يػمشا ىحا.

وىةةحا العصةةاء الشحةةػي الةةحي بةةجأ فةةي القةةخن الرةةاني اليجةةخي ي عةةجا 
نقصةةة البجايةةة فةةي االىتسةةام باللاغةةة، وعليشةةا ان ن جةةل( جيةةج العلسةةاء الةةحيغ 
خلفػا لشا ىةحا التةخاث الزةخع وىةحه اآلراء الشيةخة فةي ىةحا السجةال، والتةي 

ع السدةاال اللغػيةة والشحػيةة التةي ندتخشج بيا وندتشيخ بشػرىةا فةي جسية
 تذكل عليشا ويدتعري حليا.

لقج أنذئت محاى  شتى، وكان للسشاضخات التةي كانةت قااسةة بةيغ 
العلساء دور كبيخ في إرساء قػاعج متيشة ليا، وعلييا أسدت الكريخ مغ 
السحاى  الشحػية، ولقةج أفاضةت باراايةا خيةخ إفاضةة، ومةا زال الكريةخون 

يا واراء مؤسدييا في كةل السدةاال الشحػيةة واللغػيةة، يشيلػن مغ علػم
بحيث أصبحت الجيػد الشحػية واللغػية األولى معيشًا ال يشز  للبةاحريغ 

 وللعلساء السختريغ، فقج استشاروا باراايع الدجيجة في ذلظ السجال.
))ونقل ابغ جشي عةغ السةازني، أنةو كةان فةي بعةس ارااةو يخكة   

سةةةحى  خةةةاص بةةةو، وىةةةحا )التخكيةةة  فةةةي بةةةيغ مةةةحىبيغ فيخةةةخج مشيسةةةا ب
قةػل أو  مةحى  إحجاثالسحاى (، يجل على اتداع عقليتو، وشاقتو على 

 .(1)ثالث مغ محاى  متزادة..((
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 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

73 
 

إن االتجاه الدااج لجل الجراسات الشحػية الدابقة في ذلظ الدمغ، 
 ةةان مػجيةةًا لخجمةةة الةةجيغ أواًل، واللغةةة العخييةةة، وتيدةةيخ سةةبل انتذةةارىا 

السشزةةػية تحةةت لةةػاء اإلسةةالم ثانيةةًا، وعلةةى ىةةحه الذةةا لة،  األقةةػاملةةجل 
راسةةات القيسةةة ويالجضلةةت السةةجارس الشحػيةةة تخفةةج الشحةةػ بالعصةةاء الرةةخي، 

يةةةجي اشةةةيخ علسةةةاء اللغةةةة والشحةةةػ، أمرةةةال، الخليةةةل بةةةغ أحسةةةج علةةةى أ
الفخاىيجي، وسيبػيو وغيخىع مغ الحيغ اسيسػا فةي دراسةة اللغةة ونحػىةا 

ص القػاعج األساسية التي يديخ علييا الشةاس فةي فيةع مغ أجل استخال
اللاغة والقخان والدشة، وتيديخ تعلسيا ألبشاء الذةعػب اإلسةالمية الجاخلةة 
فةةةي اإلسةةةالم وكةةةحلظ ألبشةةةاء العةةةخب أنفدةةةيع الةةةحيغ كانةةةت أميةةةاتيع مةةةغ 

لدةشتيع فخةاف أثخن على لغتيع، وشاع اللحةغ علةى أف األعجسيالجشذ 
ان يشذأ جيل أو  ن يشذأ أبشاؤىع على غيخ العخييةأواألمخاء مغ الخلفاء 

لغتةو العخييةة، ويشفةخ مةغ لغتةو  م، جيل يعتد بلغة غيةخبعيج عغ اللغة األ
 م.األ

ن ندةةةتعخض اآلراء التةةةي اسةةةتشج علييةةةا أوفةةةي ضةةةػء ذلةةةظ، البةةةج 
 العلسةةاء، وجةةاءت مشيةةا تدةةسية )السةةجارس( ومخاحةةل تصػرىةةا مةةغ مشصقةةة

إلةةى  الحقيقةةي للكلسةةة وسةةب  تقدةةيسيا مجرسةةة بةةالسعشىإلةةى  مةةحى إلةةى 
ع الشحاة تقديسًا مشطسًا.  مجارس، ومغ الحي قدا
ةةع  أول: )إن (1)وفةةي ىةةحا الرةةجد تقةةػل خجيجةةة الحةةجيري مةةغ قدا

الشحاة تقديسًا مشطسًا، وصشفيع بحد  بلجانيع التي تعلسػا فييةا الشحةػ، 
بةػ بكةخ تلةظ السجيشةة: أأو  ويحرػا فيو وعلسػه واشةتيخوا بشحةػ ذلةظ البلةج

)البرةةةخييغ( إلةةةى  البلةةةجان،أو  الدييةةةجي، الةةةحي قدةةةسيع بحدةةة  السةةةجن
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(، وكةةةةةان األنجلدةةةةةييغو)الكةةةةةػفييغ( و )السرةةةةةخييغ( و )القةةةةةخوييغ( و )
الدييةةجي أول مةةغ اسةةتعسل كلسةةة )مةةحى ( للجاللةةة علةةى االتجةةاه الشحةةػي 

 الحي عخف فيو بو ىحا البلج واآلراء الشحػية التي قام بيا رجالو(.
خجيجةةةةة الحةةةةجيري القةةةةػل: )إن القةةةةجامى مةةةةغ أصةةةةحاب وتابعةةةةت 

بةةي ه( فةةي مخاتةة  الشحةةػييغ، وأ351ػي )تالصبقةةات كةةأبي الصيةة  اللغةة
بةةي بكةةخ أخبةةار الشحةةػييغ البرةةخييغ، وأه( فةةي 368سةةعيج الدةةيخافي )ت

ه( فةةةةي شبقةةةةات الشحةةةةػييغ واللغةةةةػييغ، وابةةةةغ الشةةةةجيع 379الدييةةةةجي )ت
ه( فةي ندىةة 577)ت ي األنبةار ه( في الفيخست، وابي البخكات 385)ت

االلبةةةاء، وغيةةةخىع، لةةةع يدةةةتخجمػا كلسةةةة )مجرسةةةة( فةةةي مرةةةشفاتيع التةةةي 
 .(1)اخلرػىا للحجيث عغ سيخ الشحػييغ وشبقاتيع(

ن السحجثيغ ىع الحيغ ابتجعػا ىةحه التدةسية أإلى  وانتيت الباحرة
، وميةةةةجي (0)علةةةةى خةةةةالف فةةةةي عةةةةجدىا ومؤسدةةةةييا، مةةةةشيع بخوكلسةةةةان

ػفةةةة ومشيجيةةا فةةةي دراسةةة اللغةةةة والشحةةةػ(، السخدومةةي فةةةي )مجرسةةة الك
 سةا سةشبيغ -جعليةا خسًدةاوشػقي ضيف في )السجارس الشحػية(، حيث 

فةي )أبةػ زكخيةا الفةخاء، ومحىبةو فةي الشحةػ  األنرةاري وأحسج مكةي  -ذلظ
واللغةةةةةة(، حيةةةةةث جعةةةةةل صةةةةةاح  الفةةةةةخااء السؤسةةةةةذ الحقيةةةةة  للسجرسةةةةةة 

الشحػيةة، نذةأتيا  ، وعبج الخحسغ الدةيج فةي )مجرسةة البرةخة(3)البغجادية
 ىا(.وتصػر 

واعتقةةج ان ىةةةؤالء السحةةجثيغ انصلقةةةػا مةةغ ان السجرسةةةة ال تكةةةػن 
ذا تػحةةةةجت فييةةةا األىةةةةجاف، وتشاسةةةقت األصةةةةػل، وتسيةةةةدت  إمجرسةةةة إالا 
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وىحا ما رأيشاه في مجرستي البرخة والكػفةة، الن مشاىجيا بصابع خاص، 
ىةحه البيئةة  الجيػد التي بحلت مغ قبل علساايا حخكة قػيةة تغةحت بلبةان

إلةةى  الكػفةةة، وىةةحا االمتةةداج البذةةخي بالشدةةبةإلةةى  الرةةحخاوية بالشدةةبة
 .- سا سشبيغ ذلظ - البرخة
ليةةةةو خجيجةةةةة الحةةةةجيري، يؤيةةةةج إبةةةةخاىيع الدةةةةامخااي مةةةةا ذىبةةةةت إو 
: )لةةع يصلةة  القةةجماء علةةى )مدةةاال الخةةالف( فةةي الشحةةػ القةةجيع (1)فيقةةػل

البرةةةخية( وال   لسةةةة )مجرسةةةة(، فلةةةع يةةةؤثخ عةةةشيع مرةةةصلح )السجرسةةةة
 مرصلح )السجرسة الكػفية( و )مجرسة بغجاد(.
، ومةةةحى  الفةةةخااء، األخفةةةرولكششةةةا كشةةةا نقةةةخأ فةةةي قةةةػليع: مةةةحى  

 ومحى  سيبػيو وغيخ ذلظ(.
: )غيةةخ ان السعاصةةخيغ استحدةةشػا (0)ويزةةيف إبةةخاىيع الدةةامخااي

لفطة )السجرسة( فاستعاروىا فةي مةادة الخةالف الشحةػي، كسةا اسةتعاروىا 
في مداال أدبية أخخل، وكأنيع استعاروىا مةغ الغةخيييغ، فقةج أشةار شةو 

وس بغ حجخ( وال يعةخف ما دعاه )مجرسة أإلى  األدبيدرسو حديغ في 
وس بةغ القريجة عشةج ألسقػلة، والتي تكػن ىحه االجارسػن مجل صجق 

 . حجخ بشاًء خاصًا يختلف، عسا كان لدااخ الجاىلييغ؟
ىةةحا الةةشيأ فةةي اشةةالق )السجرسةةة( العقةةاد والسةةازني  أوقةةج اسةةتسخ 

فةةي األدب  وشةةكخي فكانةةت )مجرسةةة الةةجيػان(، كسةةا اشلقيةةا اخةةخون علةةى
السيجةخ علةةى الخةالف الكبيةةخ بةةيغ أدبةاء السيجةةخ فةي مشةةازعيع الفكخيةةة، 
ولعةةل مةةغ ىةةحا مةةا ذىةة  إليةةو البةةاحرػن فةةي عرةةخنا فةةي تةةأريخ الشحةةػ 
والشحاة، فأثبتػا مرصلح )السجرسة( في نحػ البرخييغ، ومرلو )مجرسة( 
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الكػفةةة و)مجرسةةة( بغةةجاد، ثةةع كةةان ليةةع ا قةةالػا: )مجرسةةة( السرةةخييغ و 
 .األنجلدييغ، و )مجرسة( األفخيقية( )السجرسة

اخةةةخ مةةةغ السةةةجارس  ولكةةةغ ميةةةجي السخدومةةةي قةةةج ذىةةة  مةةةحىًبا
، وقةةال: بػجةةػد مجرسةةتيغ: )برةةخية (1)الشحػيةةة فةةي كتابةةو مجرسةةة الكػفةةة

عسادىا وقػاميا كتاب سيبػيو وىػ محػر نذاشيا ومادة علع رجاليةا... 
نيةع  أالا إالبرةخييغ  وكػفية لع تكغ عشاية رجاليا بالكتاب بأقل مغ عشاية

وقةةج عةةجوه مةةادة  ةةانػا يقفةةػن مشةةو فةةي اغلةة  األحيةةان مػ ةةف الشاقةةج، 
فػنةةةو بةةةجافع نةةةػا يرةةةخحػن بةةةحلظ، إناسةةةا يخدرسةةةيع األولةةةى، وان لةةةع يكػ 

العرةبية وشةةيػخيع قةةج اخةحوا مةةغ البرةةخييغ، والكةػفييغ، ومةةادة الةةجرس 
بػيو، ب سةةيعشةةج ىةةؤالء وىةةؤالء إنسةةا ىةةػ الشحةةػ البرةةخي متسةةراًل فةةي كتةةا

خلصةػا أقةػال ىةؤالء وىةؤالء وانتخبةػا مةغ ىةؤالء وكل مةا فةي األمةخ انيةع 
 وىؤالء(.

وااةةل الةةحيغ ث مةةجارس وكةةان مةةغ أوجةةػد ثةةالإلةةى  وذىةة  كريةةخون 
التةي رأل )ان السجارس ثةالث: مجرسةة البرةخة  إذقالػا بيحا أحسج أميغ، 

الشحةةػ فييةةا بدةةيبػيو وكتابةةو، ومجرسةةة الكػفةةة التةةي نذةةأت وعلةةى تةةػجا 
ه( 189ه( وتلسيةةحاه الكدةةااي )ت172رأسةةيا أبةةػ جعفةةخ الخؤاسةةي )ت

ه( وكان البرخيػن ا رخ اعتجادًا بأنفديع وأ رةخ شةعػرًا 027والفخااء )ت
برقة ما يةخوون، وأشةج ارتبابةًا فيسةا يخويةو الكػفيةػن، لةحلظ كةان الكةػفي 

ن يأخةح مةغ الكةػفي، وضةل خي ولكغ البرخي يتحخج مةغ أعغ البريأخح 
الحال كحلظ حتى تأسدةت مجيشةة بغةجاد، والتقةى فييةا السةحىبان البرةخي 
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والكػفي، وعخض نحػىسا، ومشيجو وأصةػلو أمةام الجارسةيغ الةحيغ قةامػا 
 .(1)بشقجىسا واالنتخاب مشيسا، ووجج بحلظ محى  مشتخ (

شةةةػقي ضةةةيف أول مةةةغ جعةةةل السةةةجارس خسدةةةًا، وأول مةةةغ  عةةةجا وي  
ةةةسيا تقدةةةيسًا حدةةة  السةةةجارس السعخوفةةةة لةةةجيشا، ويقةةةػل فةةةي كتابةةةو  قدا

، )... وكةةةان شبيعيةةةًا ان ابةةةجأ بالسجرسةةةة البرةةةخية، (0)السةةةجارس الشحػيةةةة
ألنيةةا ىةةي التةةي وضةةعت أصةةػل نحػنةةا وقػاعةةجه، ومكشةةت لةةو مةةغ ىةةحه 

اليػم، وكل مجرسة سةػاىا فانسةا إلى  الحياة السترلة التي ال يدال يحياىا
ان الخليةل بةغ أحسةج إلةى  ىي فخع ليا وثسخة تاليةة مةغ ثسارىةا... وذىة 

الفخاىيجي ىػ السؤسذ الحقيقي لسجرسةة البرةخة الشحػيةة، ولعلةع الشحةػ 
 العخيي بسعشاه الجقي .

ويزيف شػقي ضيف: وأخحت ابحث في نذاط السجرسة الكػفية، 
عشةج الكدةااي، وقةج اسةتصاع ىةػ وتلسيةحه الفةخااء والحطت انو بجأ متةأخخًا 

ان يدتحجثا في الكػفةة مجرسةة نحػيةة تدةتقل بصػابةع خاصةة مةغ حيةث 
 .(3)االتداع والخواية

ثع يقػل: ومزيت ابحث في السجرسة البغجادية، وكانت قج تخامت 
علييا ضالل خ جع كريخة، وخاصة ان علسييا الفحايغ: أبةا علةى الفارسةي، 

كشيةةةان عةةةغ البرةةةخييغ فةةةي مرةةةشفاتيسا باسةةةع كريةةةخًا مةةةا يَ وابةةةغ جشةةةي 
 .(4))أصحابشا(.. ثع يتابع القػل:

                                                           
 .098-094ضحى اإلسالم/  (1)
 .5ضيف/ - السجارس الشحػية (0)
 .6/ السرجر نفدو (3)
 .6السرجر نفدو/  (4)
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متتبعةةًا نذةةاشيا الشحةةػي  األنجلدةةيةوانتقلةةت ابحةةث فةةي السجرسةةة 
والحطت استطيار ن حاتيا مشةح القةخن الخةامذ  شػال العرػر الستعاقبة،

ييغ، مع اليجخي آلراء أاسة الشحػ الدابقيغ مغ برخييغ وكػفييغ ويغجاد
االجتيةةاد الػاسةةع فةةي الفةةخوع ومةةع وفةةخة االسةةتشباشات وكرةةخة التعلةةيالت 

 واالحتجاجات.
 أولويحرت أخيخًا فةي السجرسةة السرةخية مالحطةًا انيةا كانةت فةي 

ثةع أخةحت تسةدج مشةح القةخن نذأتيا شجيجة االقتةجاء بالسجرسةة البرةخية، 
تلةةظ إلةةى  عاً الخابةةع اليجةةخي بةةيغ اراء البرةةخييغ والكةةػفييغ، وضةةسات سةةخي

 .(1)اآلراء اراء البغجادييغ(
ومغ خالل ىحه اآلراء، يسكغ القػل: ان السجرسة البرخية نذةأت 
في وقت مبكخ، والعةخب ا رةخ امتال ةًا لشاصةية لغةتيع، وأشةج حخصةًا علةى 

 فئجة لقخانيع.وأحفظ أسالمتيع وأقػل إيسانًا لجيشيع، 
ن كرةةخ اخةةتالط العةةخب الكػفيةةػن، فقةةج نذةةأت مجرسةةتيع بعةةج أإمةةا 

دخيلةة علييةا، وقةج  اللغة رشانة غخيبة عشيةا،إلى  األعاجعبغيخىع وحسل 
للبحث وقػاعج لشقل اللغة، فيع اججر بةأن يكػنةػا  وضع البرخيػن أسًدا

 أ رخ دقة، واعشف جيجًا في التحخي والبحث. 
: )... ىةةػ مةةحى  (0)يقةةػل رشةةيج العبيةةجي عةةغ السةةحى  الكةةػفي

رض وقخييا مغ الرحخاء، وي عجىا عةغ االمتةداج البذةخي  ػنتو شبيعة األ 
فسػقةع الكػفةة علةى شةخف الرةحخاء أمةجىا ببدةاشة الحي لقيتو البرةخة، 

العير، ويداشة التفكيخ على حج سػاء، فكان ليحا التسايد فةي السػقةع، 
جةاه فةي الجراسةة اللغػيةة، ولةحلظ وافاق التفكيخ والرقافة أثخ بليغ في االت

                                                           
 .7ضيف / - السجارس الشحػية(1)
 .12رشيج العبيجي/  -بحث في علػم اللغة (0)
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اتفاقةًا فةي مةشيأ الةجرس وأسةالي  التفكيةخ بةيغ سةيبػيو  يةخل الباحةث لغ
ه( وقصةةةخب دمحم بةةةغ السدةةةتشيخ 020ه( وأبةةةي دمحم اليديةةةجي )ت182)ت
 األنرةةةةةةاري ه( وأبةةةةةةي زيةةةةةةج 015األوسةةةةةةط )ت واألخفةةةةةةره( 012)ت
ه( 009ه( وأبةةةةي عسةةةةخ الجخمةةةةي )ت016)ت واألصةةةةسعيه( 015)ت

ه( 055ه( وأبةةي حةةاتع الدجدةةتاني )ت048وأبةةي عرسةةان السةةازني )ت
ه(، وغيخىع مةغ البرةخييغ مةغ 063ه(، وأبي عبيجة )057والخي(اشي )

ه( والكدةةةةةااي 175ه( واليةةةةةخاء )ت172جيةةةةةة، ويةةةةةيغ الخؤاسةةةةةي )ت
ه( وأبةةةةةي عسةةةةةخو 027ه( والفةةةةةخااء )ت192والصاةةةةةػال )ته( 189)ت

ه( 031ه( وأبةةغ سةةعجان )ت031ه( وأبةةغ قةةادم )ت013اني )تالذةيب
 ه( مغ الكػفييغ مغ جية أخخل.044وأبغ الدكيت )

فقةةج تسيةةد االتجةةاه السجرسةةي، واتزةةحت مشةةاىأ اللغةةػييغ، حتةةى 
 مغ كلتا السجرستيغ. األفخادتسيد إلى  تعجل ذلظ السجسػعة

ىةةةا أن ىشةةةاك مةةةجارس نحػيةةةة عةةةجة ليةةةا اراؤ ويتجلةةةى مسةةةا تقةةةجم 
السةحى ، وحتةى ندتػضةح أمةخ أو  ؤىا واستكسااًل لرةػرة السجرسةةوعلسا

التدسيات التي جاء بيا العلساء قجيسًا وحجيرًا، نشقل ما جاء فةي السعجةع 
الفلدةةفي مةةغ تعخيةةف لسرةةصلحي السجرسةةة والسةةحى ، ثةةع أوجةةد مةةا لةةو 

 عالقة بالبحث.
جساعةةة مةةغ الفالسةةفة ليةةع مةةحى  (1)فالسجرسةةة بةةالسعشى الزةةي :

عةةجة رؤسةةاء أو  ونطةةام واحةةج، ومكةةان واحةةج لالجتسةةاع، وراةةيذواحةةج، 
أو  يتعاقبػن على التعليع، والسجرسة بالسعشى الػاسع جساعة مغ العلساء

 يجافعػن عغ مبجأ أساس واحج.أو  محى  واحجإلى  الفالسفة يشتدبػن 

                                                           
 .  0/358السعجع الفلدفي باأللفاا العخيية والفخندية واإلنكليدية والالتيشية  (1)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

80 
 

: فيةةةةػ الصخيقةةةةة، والسعتقةةةةج الةةةةحي تةةةةحى  اليةةةةو، (1)أمةةةةا السةةةةحى 
ػعة مغ اآلراء والشطخيات الفلدةفية ارتبصةت مجسوالسحى  عشج الفالسفة 

بعزيا بةبعس ارتباشةًا مشصقيةًا حتةى صةارت ذات وحةجة عزةػية مشدةقة 
ومتساسكة، والسحى : أعع مةغ الشطخيةة، ويغلة  علةى أصةحاب السةحاى  

عجد محةجد مةغ السبةادئ، مةغ غيةخ ان إلى  أن يخجعػا نطخياتيع واراءىع
 تامة.. يصابقػا بيشيا وييغ شخوط الػاقع مصابقة

 السحاى  ما لو عالقة بالبحث وىي:أو  واآلن، أوجد مغ ىحه السجارس
( السجرسةةةة الكػفيةةةة، وسةةةأفخد بحرةةةًا عةةةغ 0  السجرسةةةة البرةةةخية   (1

 السجرسة البغجادية.
 املدرصٛ البصزٖٛ -1

تعةةج البرةةخة مةةغ أولةةى السةةجن التةةي وضةةعت أصةةػل الشحةةػ العخيةةي 
السؤسةةةذ الحقيقةةةي وقػاعةةةجه، ويعةةةج الخليةةةل بةةةغ أحسةةةج الفخاىيةةةجي ىةةةػ 

ػ العخيةةي بسعشةةاه الةةجقي  كسةةا ذىةة  لسجرسةةة البرةةخة الشحػيةةة ولعلةةع الشحةة
 .(0)ليو شػقي ضيف في كتابو )السجارس الشحػية(إ

وفةةي البرةةخة ازدىةةخت الحخكةةة العلسيةةة )ومشيةةا انتذةةخت الجراسةةات 
اللغػيةةة واألدبيةةة والجيشيةةة والفلدةةفية فةةي بقيةةة العةةالع اإلسةةالمي، وكانةةت 

  مغ الكػفة لسػضعيا السيةع الةحي جعةل مشيةا نقصةة التقةاء البرخة أسب
للشذةةخ والرقافةةات، إذ فييةةا التقةةى العةةخب والفةةخس واليػنةةان وغيةةخىع مةةغ 
البذةةةخ، وامتدجةةةت الحزةةةارات وتالقحةةةت تياراتيةةةا، وانعكةةةذ ذلةةةظ علةةةى 
الشذةةاط العلسةةي خاصةةة فةةي مجةةال علةةع الكةةالم، إذ كةةان للسعتدلةةة دورىةةع 

 ي، وفي مجال الجراسات الشحػية.السذيػد في الشطخ الفلدف

                                                           
 .0/361العخيية والفخندية واإلنكليدية والالتيشية السعجع الفلدفي باأللفاا  (1)
 .5ضيف/ -السجارس الشحػية (0)
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جيةا السشصقةي فةي دراسةة اللغةة... وعلةى الةخغع وكان للبرةخة مشي
ن الجراسات الشحػية تعتسج فةي السقةام األول علةى اسةتقخاء مةا روي مغ أ

إلةى  ن مةشيأ أىةل البرةخة كةان يسيةلإالا أعغ العخب الفرحاء مةغ قةػل 
كان في االستعسال العخيةي االلتدام الرارم بالقػاعج الشحػية السصخدة وان 

 ما يخالفيا...
وكان محػر الجراسات األساس فةي السةجيشتيغ ىةػ القةخان الكةخيع، 
والسحةةخك األعطةةع ليسةةع العةةخب لكةةي يتشةةاولػا لغةةتيع بالبحةةث والجراسةةة، 

وكةان أثةخ سةيبػيو ليفيسػا ما جاء بو القخان الكخيع مغ معان وأسةالي ، 
تقخت قػاعةةةجىا، وتحةةةجدت فةةةي نذةةةػء مجرسةةةة البرةةةخة واضةةةحًا، اذ اسةةة

التةي بةحليا الشحةاة مشاىجيا وتسيدت مدااليا، وال نشدةى الجيةػد األولةى 
ن يطيخ سةيبػيو علةى مدةخح ىةحه الجراسةة، كانةت بةحورًا الدابقػن قبل أ

شيبة نست وتخعخعت، ولكشيا لع تشزأ ثسارىا ولع تؤت أ ليا إال على يج 
وعةدا علةى مةغ بعةجه، قبلةو، الةحي أعجةد مةغ ذلةظ الن ) تابةو( سيبػيو، 
ف الشحةةةػ ومرةةةجره، فسةةةغ معيشةةةو شةةةخب الشحةةةاة علةةةى اخةةةتال  ةةةان قبلةةةة

قيدةتو وقزةاياه تفةخع الشحةػ، وتعةجدت العرػر، وامتجاد األزمشةة، ومةغ أ
 .(1)مداالو، وضاقت على الحرخ تػجياتو

نحةةػ أو  وكسةةا كةةانػا يصلقةةػن كلسةةة )مةةحى ( علةةى نحةةػ الكػفةةة
مةحى  واحةج، فقةج أو  على اراء نحػي واحج البرخة كانػا يصلقػنيا أيًزا

 -محاى  قصةخب أي -، أن الدجاج كان ))ييجغ مغ محاىبواألزىخي ذكخ 
 .(0)الخصأ فييا((إلى  في الشحػ أشياء ندبو

                                                           
 .88القخان الكخيع وأثخه في الجراسات الشحػية/  (1)
 .1/32تيحي  اللغة  (0)
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وذكةةخ الدييةةجي ان أبةةا علةةى القةةالي كةةان يشرةةخ ))مةةحى  سةةيبػيو 
 .(1)على مغ خالفو مغ البرخييغ((

ان نتةةابع شبقةةات ىةةؤالء العلسةةاء،  -بعةةج كةةل ذلةظ -ومةغ الصبيعةةي
علةت مةغ شةأنو، وجةاء أرسةت قػاعةج ىةحا العلةع وأالتي استكسااًل للجيػد 

تختي  الصبقات اخحًا باالعتبار، ترجر رجةال كةل شبقةة للتعلةيع، وحلقةات 
مةغ بعةس  أحياًنةاالتجريذ، رغةع ان بعةس ىةؤالء كةانػا ا بةخ فةي الدةغ 

كةان يةحكخ الخوايةات،  -مةرالً – األخفةرمةغ وضةعػا قةبليع، فةأبػ الحدةغ 
، ولكةغ ذلةظ لةع يسشعةو (0)أسةاتحتوأحدغ مغ سيبػيو، وتلقةى عةغ بعةس 

 .واألخحن يجلذ مغ سيبػيو مجلذ التلقي مغ أ
األٔىلالطبكٛ 

(3)
 

 أشيخ رجال الصبقة األولى مغ البرخييغ:
 مغ وضع الشحػ. ه(، وىػ أول69أبػ األسػد الجؤلي )ت -
ه(، وكةةةان لةةةو فزةةةل إعجةةةام 117عبةةةج الةةةخحسغ بةةةغ ىخمةةةد )ت -

السرةةةحف، للتسييةةةد بةةةيغ الحةةةخوف الستذةةةابية، تجشبةةةًا للخصةةةأ، 
 ًا للرػاب.يوتحخ 

وأبػ األسػد الجؤلي، ىػ الحي ضبط السرحف بعالمةات وضةعيا،   
وقج اختار كتابًا فقال لو: خح السرحف فاذا رأيتشي فتحت شفتيا بالحخف 

واحةةجة فػقةةو وإذا كدةةختيسا فةةأنقط واحةةجة أسةةفلو، وإذا ضةةسستيسا  فةةأنقط
فاجعل الشقصة بيغ يجي الحخف، فان اتبعت شيئًا مةغ ىةحه لحخكةات غ ش(ةًة 

 .(4)فانقط نقصتيغ
                                                           

 .130شبقات الدييجي  (1)
 .74شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (0)
 .13/  السرجر نفدو (3)
 .12مخات  الشحػييغ/  (4)
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وأخح يقخأ القخان في أنةاة، والكاتة  يزةع الةشقط، وكلسةا أتةع صةفحة  
أعةةةاد أبةةةػ األسةةةػد نطةةةخه علييةةةا حتةةةى ضةةةبط السرةةةحف كلاةةةو علةةةى ىةةةحا 

األسةػد فةي الذةكل واختخعةػا عالمةات أبةي  السشيأ، ثع تفةشغ الشةاس بعةج
 الحخف السذجد وغيخ ذلظ.

الطبكٛ الجاٌٗٛ
(1) 

 ه(.109يحيى بغ يعسخ: )ت -
 ه(.124عشبدة بغ معجان )عشبدة الفيل(: )ت -
 ه(.139ميسػن األقخن: )ت -

ه(، والحي 89ويزع بعس السؤرخيغ إلييع، نرخ بغ عاصع )ت
 .(0)األسػدأبي  أخح عغ

 الطبكٛ الجالجٛ

 ه(.117: )ت(3)أسح أبي  عبج هللا بغ -
 ه(.154: )ت(4)أبػ عسخو بغ العالء -

 الطبكٛ الزابعٛ

 ه(.149: )ت(5)عيدى بغ عسخ الرقفي -
 ه(.169: )ت(6)حساد بغ سلسة -
 ه(.175: )ت(7)الخليل بغ أحسج الفخاىيجي -

                                                           
 .00شبقات الشحػييغ واللغػييغ/ (1)
 .19الشحػييغ البرخييغ/  أخبار، 60الفيخست/ (0)
 .3/343إنباه الخواة  (3)
 .344-3/343السرجر نفدو  (4)
 .35شبقات الشحػييغ واللغػييغ/  (5)
 .47السرجر نفدو/  (6)
 .38/ برخييغأخبار الشحػييغ وال (7)
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 ه(.177: )ت(1)أبػ الخصاب األخفر -
 ه(.180: )ت(0)يػنذ بغ حبي  -

 
وكان عيدى بةغ عسةخ متذةجدًا متقعةخًا فةي اللغةة، وىةػ الةحي قةال 

 ةةأت ع علةةي( واجتسةةع عليةةو الشةةاس: ))مةةا لكةةع تكأحةةيغ سةةقط عةةغ حسةةاره، 
 .(3)أ ئكع على ذي جشة افخنقعػا عشي((ت 

أبةةي  ولكةةغ تذةةجده وتقعةةخه وادعةةاءه كةةل ذلةةظ لةةع يحسةةو مةةغ عبةةث
 عسخو بغ العالء حيغ سألو كيف تشذج ىحا البيت:

ةةةةغ( ي خبةةةةْأَن الػجةةةةػَه تدةةةةت خاقةةةةج   ك 
 

 فةةةةةةاليػَم حةةةةةةيغ بةةةةةةجأن للش طةةةةةةارِ 
 

َبةجْيغ؟ فقةال عيدةى: بةجأن، فقةال لةو أبةػ عسةخو: أو  تقػل: بةجأن
أخصةةةأت ي قةةةال بةةةجا يبةةةجو إذا ضيةةةخ، ويةةةجأ يبةةةجأ، إذا شةةةخع فةةةي الذةةةيء، 
والرػاب: حيغ بجون للشطار وإنسا قرج أبػ عسخو تغليصو، ألنو ال يقال 

 ن.وْ جَ بجأن، وال بجيغ بل بَ  في ىحا السػضع:
ث أبػ عسخو بغ العالء مخة فقال كشت ىاريًا مغ الحجةاج      وحج(

بةغ يػسةف الرقفةي وكةةان يذةتبو علةي( َفخْجةة، ىةةل ىةي بةالفتح أم بالزةةع 
)ف ْخجة؟( فدةسعت رجةاًل يشذةج البيةت اآلتةي بفةتح الفةاء، ثةع قةال: أال أنةو 

 والبيت ىػ:.(4)مات الحجاج
 الشفةةػس  مةةغ األمةةةةةةةةةرياسةةا تكةةخه 

 

 (5)ةةةةةةةةةةةةةخلو َفْخجةةةةة  كحةةةةل( الِعقةةةةال
 

                                                           
 .49/  برخييغأخبار الشحػييغ وال (1)
 .59-32ندىة االلباء: (0)
 .372بغية الػعاة/ (3)
 .1/498وفيات األعيان  (4)
 والف خجة: الرغخة في جبل أو ججران وغيخىا. -الَفخْجة: االنفخاج بيغ األمخيغ (5)
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 الطبكٛ اخلاوضٛ

 ه(.182: )ت(1)سيبػيو -
 ه(.187ت: )(0)علي بغ نرخ الجيزسي -
 ه(.195: )ت(3)مؤر(ج بغ عسخو الدجوسي -
 ه(.023: )ت(4)الشزخ بغ شسيل -
 ه(.013: )ت(5)أبػ عبيجة معسخ بغ السرشى -
 ه(.015: )ت(6)األنراري وس أبػ زيج سعيج بغ ا -
 ه(.016: )ت(7)األصسعيعبج السلظ بغ قخي   -
 ه(.312: )ن(8)أبػ دمحم اليديجي -

ولديبػيو كتاب في الشحػ )عخف بالكتاب( ىػ دعامةة ىةحا العلةع، 
وعشي كريخون مغ الشحاة بذخحو ويالتعلي  عليو وىػ يجل علةى مجيةػد 

 علسي دقي .
 الطبكٛ الضادصٛ

 ه(.026: )ت(9)قصخب -
 ه(.015: )ت(12)الحدغ األخفر أبػ -

                                                           
 .48-33أخبار الشحػييغ البرخييغ/ (1)
 .358بغية الػعاة/ (0)
 .49أخبار الشحػييغ البرخييغ/ (3)
 .112-55ندىة االلباء:  (4)
 .11/162 األدباءمعجع  (5)
 .11/013السرجر نفدو  (6)
 .313بغية الػعاة/ (7)
 .62شبقات الشحػييغ واللغػييغ/ (8)
 .026بغية الػعاة/ (9)
 .49أخبار الشحػييغ البرخييغ/ (12)
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 ه(.004: )ت(1)أبػ عبيج القاسع بغ سالم -
 ه(.005: )ت (0)أبػ عسخ الجخمي -
 ه(.031: )ت(3)األصسعيعبج الخحسغ بغ عبج هللا  -
 ه(.031: )ت(4)أبػ الحدغ علي األثخم -
 (.034: )ت(5)عسخو بغ عبيج -
 ه(.036: )ت(6)أبػ عرسان بكخ السازني -
 ه(.055)ت: (7)أبػ حاتع الدجدتاني -
 ه(.057: )ت(8)أبػ الفزل الخياشي -
 ه(.001: )ت(9)أحسج بغ دمحم اليديجي -
 ه(.060: )ت(12)عسخ بغ شبو -
 ه(.112: )ت(11)رؤية بغ العجاج -

عةةغ سةةيبػيو وىةةػ الةةحي نذةةخ كتةةاب سةةيبػيو،  األخفةةروقةةج أخةةح 
نفدةو إال أن أبةا عسةخ الجخمةي وأبةا إلةى  وقيل بأنو كان يشةػي أن يشدةبو

 .(10)قاال دون ذلظعرسان السازني 
                                                           

 .3/077اه الخواة بإن (1)
 .52الشحػييغ البرخييغ/ أخبار (0)
 .155ندىة االلباء/ (3)
 .52البرخييغ/أخبار الشحػييغ  (4)
 .11/013 األدباءمعجع  (5)
 .90شبقات الشحػييغ واللغػييغ/ (6)
 .3/077إنباه الخواة  (7)
 .55ندىة االلباء/ (8)
 .55السرجر نفدو/ (9)
 .361بغية الػعاة/ (12)
 .10/013 األدباءمعجع  (11)
 .65 يشطخ صفحة (10)
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 الطبكٛ الضابعٛ

د -  ه(.086: )ت(1)دمحم بغ يديج السبخا
 ه(.005: )ت(0)الفزل بغ دمحم اليديجي -
 ه(.037: )ت(3)سعج الػرااقأبي  عبج هللا بغ -

 املدرصٛ الهٕفٗٛ  -2
بجأت الجراسات الشحػية في الكػفة بعج حػالي القخن مةغ بةجاياتيا 

الكػفيةةة ومشيةةا الخؤاسةةي  فةةي البرةةخة، ومةةا وصةةلشا عةةغ الصبقةةة األولةةى
 ومعاذ اليخاء قليل.

ولقةةةج تلقيةةةا العلةةةع فةةةي البرةةةخة، ولكةةةغ البجايةةةة الحقيقيةةةة للشحةةةػ 
الكػفي، بجأت مع رأس الصبقة الرانية وىػ الكدااي، وقج أخح العلةع عةغ 
الخليةةةل بةةةغ أحسةةةج البرةةةخي، وقةةةج تشةةةاضخ مةةةع سةةةيبػيو حةةةػل السدةةةألة 

بةةغ يحيةةى العبةةاس أحسةةج إلةةى أبةةي  الدنبػريةةة السذةةيػرة، وانتيةةى علسيةةع
العبةاس أبةي  السذيػر برعل ، وكان معاصخًا ومشافدًا لخاتسةة البرةخييغ

د.  السبخا
والحقيقةةةةة التةةةةي تصالعشةةةةا، أنا السةةةةحى  البرةةةةخي )أو السجرسةةةةة 
البرخية( لو أنرار وأتباع وذلظ ألن السةحى  البرةخي، جسةع فةي كتةاب 

دارس في الشحػ، في حةيغ  رخ تجاولو، وسيل حفطو، وعباج الصخي  لكل 
سةةا ىةةي مدةةاال نا يعتسةةج عليةةو، وإان السةةحى  الكةةػفي لةةع يكةةغ لةةو  كتةةاب 

فاه وتخددىا   تشقز مشيا.أو  لتديج فييا األلدشةتتشاقليا الذا
)الكتاب( معجبػن بةو مكبةخون للجيةج  ةأذن: البرخيػن معشيػن ب

فيةو الحي بحلةو سةيبػيو ولسةا كةان فيةو مةغ عاماةة اراء الخليةل حتةى قةال 
                                                           

 .079ندىة االلباء/ (1)
 .040/السرجر نفدو (0)
 .1/035الخواة إنباه  (3)
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ابغ الدخاج: ))مغ أراد أن يعسل كاتبًا كبيخًا في الشحػ بعةج كتةاب سةيبػيو 
وكأنةةو يعةةخض بةةالسبخد الةةحي صةةشف )السقتزةة ( ليكةةػن  (1)فليدةةتحي((

 شيئًا لكتاب سيبػيو.
د إذا أراد إندةةان ان يقةةخأ عليةةو كتةةاب سةةيبػيو يقةةػل  -وكةةان السبةةخا

 .(0)فيولو: ىل ركبت البحخ؟ تعطيسًا لو، واسترعابًا لسا 
)السجرسةةة الكػفيةةة(، فقةةج نذةةأت بعةةج ان أو  أمةةا السةةحى  الكةةػفي

القسة في ىةحا التصةػر، ذلةظ ألن إلى  تصػرت السجرسة البرخية ووصلت
ةةا أ قيدةةتيا، وأصةةػليا، وتعليالتيةةا اسةةتقخت ونزةةجت، ونسةةت وقػيةةت، فلسا

نذأت مجرسةة الكػفةة بعةج ذلةظ كانةت مجرسةة البرةخة يشبػعةًا ليةا يسةجىا 
الحياة يجل على ذلظ أن أبا جعفةخ الخؤاسةي شةيخ الكةػفييغ إنسةا بالشسػ و 

وقج قال عشو الدييجي: كان أستاذ الكػفةة فةي  - سا ذكخنا-عخف بالبرخة
، ويعةةج ان نبةةغ فةةي ىةةحه الجراسةةات (3)الشحةػ، وأخةةح عةةغ عيدةةى بةةغ عسةخ

الكػفةةة ليةةحيع فييةةا علةةع البرةةخة، وقةةج تتلسةةح عليةةو إلةةى  الشحػيةةة ذىةة 
 بعجه الكدااي والفخاء.علساء الشحػ مغ 

البرةخة، فلقةي الخليةل، إلةى  والكدااي عسيج مجرسة الكػفة، خةخج
: تخكت أسج الكػفة، وتسيسةًا، األعخابوجلذ في حلقتو فقال لو رجل مغ 

للخليةةل: مةةغ أيةةغ البرةةخة؟ فقةةال الكدةةااي إلةةى  وعشةةجىا الفرةةاحة وجئةةت
خج خةةحت علسةةظ ىةةحا؟ فقةةال: مةةغ بةةػادي الحجةةاز، ونجةةج وتيامةةة، فخةةأ

ورجع، وقج أنفج خسذ عذخة قشيشة حبخ في الكتابة عغ العخب سػل مةا 
حفظ، فقجم البرخة، فػجج الخليل قج مةات، وفةي مػضةعو يةػنذ، فجةخت 

ره في مػضعو  .(4)بيشيسا مداال، أقخ لو فييا يػنذ، وصج(
                                                           

 .128ندىة االلباء/ (1)
 .5أخبار الشحػييغ البرخييغ/ (0)
 .34بغية الػعاة/ (3)
 .336السرجر نفدو/ (4)
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واقبل الصالب على علساء الكػفة يأخحون عةشيع الشحةػ، ويتلقةػن 
ن بعةج شةػل علييع مداالة وأصػلو،  وأصبح للكػفييغ مشيأ خاص، تكػا

 نطخ، وكرخة الججل.
 أما شبقات ىؤالء العلساء فيي:

الطبكٛ األٔىل
(1) 

 ه(.172أبػ جعفخ الخؤاسي: )ت -
 ه(.187معاذ اليخاء: )ت -

 ويزاف إلييا: أبػ مدلع مؤدب عبج السلظ بغ مخوان.
 وللخؤاسي كتاب في الشحػ سساه الفيرل.

الطبكٛ الجاٌٗٛ
(0) 

 ه(.189إماميا الكدااي: )ت -
وقةةج نذةةط فةةي زمشةةو التشةةافذ بةةيغ السةةحىبيغ البرةةخي والكةةػفي،   

وازدادت السشةةاضخات، والجةةجل والشقةةاش حةةػل السدةةاال الشحػيةةة والرةةخفية 
 واللغػية.

الطبكٛ الجالجٛ
(3) 

 أصحاب الكدااي:
ه(، وكةةان تلسيةةحًا للكدةةااي، وكةةان معلسةةًا 027إماميةةا الفةةخااء: )ت -

 السأمػن.ألبشي 
جسػعةةةة أخةةةخل، مةةةشيع: ىذةةةام بةةةغ ىةةةحه الصبقةةةة مإلةةةى  ويزةةةاف  

سبةةارك سةةحاق البغةةػي، والقاسةةع بةةغ مْعةةغ، علةةيا بةةغ الإمعاويةةة الزةةخيخ و 
 بغ حخير، قتيبة الشحػي.األحسخ، سلسػيو، أبػ مدحل 

                                                           
 .135شبقات الشحػييغ واللغػييغ/ (1)
 .338/السرجر نفدو  (0)
 .338/ السرجر نفدو (3)
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الطبكٛ الزابعٛ
(1) 
 أصحاب الفخااء:

بةةغ  سةةلسة بةةغ عاصةةع، أبةةػ عبةةج هللا الصةةػاال، دمحم بةةغ قةةادم، أحسةةج -
 قادم، دمحم بغ سعجان، دمحم بغ حبي .

الطبكٛ اخلاوضٛ
(0) 

 ه(.091-022إماميا أحسج بغ يحيى السعخوف برعل : )ت -
تبت مداالة إلى  وفي عيج ىاتيغ الصبقتيغ، وصل الشحػ  الغاية، ور 

 وندقت أبػابو.
الطبكٛ الضادصٛ
(3) 

 وىع أصحاب ثعل :
ىارون بغ الحااظ، أبةػ مػسةى الحةامس، ابةغ كيدةان، أبةػ بكةخ  -

 نفصػيو السعبجي. األنباري بغ 
السةةحاى  أو  بقةةي أن نةةحكخ ان ىشةةاك مةةغ أنكةةخ وجةةػد السةةجارس

قصعةةًا، ومةةشيع السدتذةةخق األلسةةاني )جػاتػلةةج فايةةل(، ففةةي مقجمةةة كتةةاب 
وجةةػد مجرسةةتي البرةةخة والكػفةةة،  (4)االنرةةاف )ل نبةةاري( أنكةةخ )فايةةل(

وحجتةةو فةةي ذلةةظ أن الجراسةةة الشحػيةةة كانةةت مختلصةةة، وان نحةةاة الكػفةةة 
أخةةةحوا مةةةغ نحةةةػ البرةةةخة، ولةةةيذ ىشةةةاك ضةةةخورة لتسديةةة  ىةةةحه الجراسةةةة 

مةةجارس إقليسيةةة، وكلايةةا مةةغ مشبةةع واحةةج أال وىةةػ السشبةةع إلةةى  وتجداتيةةا
 البرخي.   

                                                           
 .152شبقات الشحػييغ واللغػييغ / (1)
 .154السرجر نفدو/ (0)
 .168/نفدوالسرجر  (3)
 يشطخ، االنراف/ ))السقجمة((. (4)
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عةةغ البرةخة، فيشدةةبو أمةا سةةب  الخةالف الةةحي تسيةدت بةةو الكػفةة 
تأثخ الكةػفييغ ويخاصةة الكدةااي والفةخاء بيةػنذ إلى  السدتذخق )فايل(

بغ حبي  البرخي الحي كان لو محى  خاص، وأقيدة تفةخد بيةا، خةالف 
 فييا الخليل وسيبػيو.

وىشةةةا البةةةج لشةةةا مةةةغ أن نةةةخفس رأي ىةةةحا السدتذةةةخق، ألن إنكةةةار 
الغةةة ال مدةةػاد ليةةا، مجرسةةتي البرةةخة والكػفةةة تجةةغ علةةى الحقيقةةة، ومب

وليذ معشةى اشةتخاك مجرسةتي البرةخة والكػفةة فةي بعةس األسةذ يعشةي 
مةةادة إلةةى  امتداجيةا ومحةةػ الفةةخوق بيشيسةةا؟ وكأنةةو يخيةةج أن يحةةػل الفكةةخ

 تقبل التجداة وتخزع للتقديع. 
الكػفيةة لةيذ أو  ومغ ناحية أخخل فةان وجةػد السجرسةة البرةخية

بيشيسةةا، الن كريةةخًا مةةغ الحخكةةات  معشةةاه أيزةةًا إقامةةة الحةةػاجد والدةةجود
الفكخيةةة قةةج تتةةجاخل فةةي العرةةػر السختلفةةة مةةع أن لكةةل عرةةخ سةةساتو 

 .(1)ومسيداتو
تدةةةةسية السةةةةجارس أو  ىةةةةحا ىةةةةػ الخةةةةالف فةةةةي وجةةةةػد السةةةةجارس

بالسحاى ، يتزح مغ ذلظ كلو، ان مدألة التدسيات قةج راقةت للكريةخيغ، 
بةةيغ  -انةةحاك-عةوىةةحه التدةةسيات شةةأنيا شةةأن األلقةةاب التةةي كانةةت شةةاا

العلساء، ولكغ ال ييسشا مغ ىةحا شةيء، سةػاء أ انةت التدةسية مةحىبًا أم 
غ مدةالظ تعيششةا، بقةجر مةا ييسشةا االشةالع والبحةث عة، اتجاىاً مجرسة أم 

 فحاذ.لغتشا، وما اجتيج بو علساؤنا األ ليوعلى فيع ما الت إ
  

                                                           
 تصػر الشحػ العخيي ))مقال((. (1)
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 املذِب البغدادٙ، وٍّذْ ٔمساتْ
سةة البغجاديةة، مليةًا فةي حقيقةة وجةػد السجر البج للباحث ان يتأمل 

ردنةا ان ال نجةافي الحقيقةة، فالبةج لشةا مةغ ان نبةيغ مغ عجمةو، وإذا مةا أ
)السحى  الكػفي( أواًل، لساذا تتكلع على أو   يف نذأت السجرسة الكػفية

 .السحى  الكػفي، وأنت تبحث في السحى  البغجادي؟
إلةةى  الةةحي يرةةل بشةةاإن الكةةالم علةةى السةةحى  الكةةػفي ىةةػ أقةةػل: 

السحى  البغجادي وذلظ للرةلة الػاضةحة بةيغ علسةاء الكػفةة ويغةجاد فةي 
 تأريخ الشحػ العخيي.

كان بةيغ الكػفةة والبرةخة، مشةح تسرةيخىا، تشةافذ يقةػم علةى     
سياسية، فكانت  - في الغال  -السرخ، وكانت دوافعوأو  أساس اإلقليع
لةةةة الحةةةجيث، ومعدةةةكخ ل الرةةةحابة، وحفطةةةة القةةةخان، وحسدالكػفةةةة مشةةة

السدةةلسيغ، ومشصلةة  الجيةةػش اإلسةةالمية لشذةةخ الةةجيغ الججيةةج، وقاعةةجة 
 .(1)شال  ) خم هللا وجيو(أبي  الخالفة في عيج علي بغ

نذةةةأتيا الجيةةةػش اإلسةةةالمية، التةةةي اشةةةتخكت فةةةي معخكةةةة  ةةةحلظ أ
وكةان أغلة  سةكانيا العةخب مةغ )القادسية(، وفةتح السةجااغ فةي العةخاق، 

وشةةسال الجديةةخة العخييةةة، وىةةي تزةةع عةةجدًا كبيةةخًا مةةغ أىةةل أىةةل الةةيسغ، 
، (0)البيػتةات العخييةةة القجيسةة التةةي كةان ليةةا مخكةد مخمةةػق فةي الجاىليةةة

ةةةا مشيجيةةةا فةةةي الجراسةةةة  ىةةةحا عةةةغ مكانتيةةةا االجتساعيةةةة والجغخافيةةةة، أما
القسةةة إلةةى  الشحػيةة فقةةج نذةةأت بعةةج أن تصةةػر السةحى  البرةةخي، ووصةةل

 تن أقيدةةتو وأصةةلو وتعليلةةو، اسةةتقخت ونزةةجذلةةظ أل فةةي ىةةحا التصةةػر، 

                                                           
 .9الجرس الشحػي في بغجاد: (1)
 .5التشطيسات االجتساعية واالقترادية في البرخة في القخن األول اليجخي/ (0)
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وقػيت، فلسا نذأ السحى  الكػفي بعج ذلظ، كان السحى  البرخي يشبػعةًا 
 .(1)لو يسجه بالشسػ والحياة

 رةةةخ حخيةةةة وأقةةةػل : ))إن البرةةةخييغ كةةةانػا أ(0)يقةةةػل أحسةةةج أمةةةيغ
عقةةةاًل، وان شةةةخيقتيع ا رةةةخ تشطيسةةةًا، وأقةةةػل سةةةلصانًا علةةةى اللغةةةة، وان 

ولةػ مػضةةػعًا،  واشةج احتخامةةًا لسةا ورد عةغ العةخب اقةل حخيةة ،الكةػفييغ 
فالبرخيػن يخيجون ان يشذؤوا لغة يدػدىا الشطام والسشص ، ويسيتػا كةل 

قػل ال يتسذةى مةع أو  مػضػعةأو  الفػضى، مغ رواية ضعيفة، أسباب
 السشص ((.

والكػفيةةػن يخيةةجون ان يزةةعػا قػاعةةج السػجةةػد، حتةةى الذةةاذ مةةغ 
شيئًا وعلساء الكػفة مرةل الخؤاسةي وىةػ شةيخ الكةػفييغ،  غيخ ان ييسلػا

د ، وقةال عشةو الدييةجي: )) ةان أسةتاذ (3)ع خف بالبرخة كسا قال عشو السبخا
إلةةى  بعةجىا ذىةة  (4)أىةل الكػفةةة فةي الشحةةػ، واخةح عةةغ عيدةةى بةغ عسةةخ

الكػفةةة، ليشذةةخ فييةةا علةةع البرةةخة(، كسةةا تتلسةةح عليةةو مةةغ علسةةاء الشحةةػ 
 اء.بعجه الكدااي والفخا 

))إن( مجرسة الكػفةة، وىةي تدةسية متةأخخة لةع تشذةأ فةي الكػفةة،  
بغةةجاد، ولةةع يكةغ ليةةا شةةيػخ قبةل الكدةةااي والفةةخااء، وأن وإناسةا نذةةأت فةي 

الكدااي والفخااء وثعلبًا لع يدةسيع أحةج مةغ قةجماء البرةخييغ بةالكػفييغ، 
 .(5)وإنسا كانػا ي دسػن بالبغجادييغ((

                                                           
 .65 يشطخ ص (1)
 .0/096ضحى اإلسالم  (0)
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السحى  الكػفي ومرادره، نعػد لشبةيغ بيحا أوضحشا حقيقة نذػء 
 حقيقة السحى  البغجادي، بعيجًا عغ الحي قيل مغ وجةػد مةحى  بغةجادي

عجمو، وأنا أحيل ىؤالء الحيغ يشكخون وجػد ىةحا السةحى  علةى كتة  أو 
 .(1)الشحػ، كاليسع، والترخيح، وشخح االشسػني...ليخوا صحة ذلظ

أو  بػجةػد مةحى  بغةجاديىشا البج لي أن اثبت رأيًا واضحًا، وأقةخ 
السحى  أو  السجرسة الكػفيةإلى  مجرسة بغجادية، كسا ىػ الحال بالشدبة

 الكػفي.
ن تكةػن قبةل ليحا السحى  )السجرسة(، ال يسكغ أإن الشػاة األولى 

للسةحى  الكةػفي ال يسكةغ أن -وجػد السحىبيغ )البرخي والكػفي(، مرلسا
علةةى االنتخةةاب والتػفيةة  ألنةةو قةةام  -يكةةػن قبةةل وجةةػد السةةحى  البرةةخي 
 وما يسكغ مغ إيجاد اراء ججيجة.

ن ليةع كةػفي ي فدةخ علةى أأو  وإن انتخاب البغجادييغ لخأي برخي 
مةحىبًا أو  نطخات خاصةة ومقةاييذ معيشةة، يفزةلػن فييةا رأيةًا علةى رأي

علةةى مةةحى ، ىةةحا الشذةةاط السلحةةػا للعلسةةاء، قةةام فةةي بغةةجاد، بعةةج أن 
ومخكد إشعاع فكخي، على أن بغجاد فة أصبحت مذغل نػر، ومرباح ثقا

إلةى  ن تحطةى بعلسةاء البرةخة، فالكػفةة اقةخبحطيت بعلساء الكػفة قبل أ
ييع الخلفةةةاء إلةةةييع فحدةةةجوىع  بغةةةجاد مةةةغ البرةةةخة، فةةةحاع صةةةيتيع، وقةةةخا

 البرخيػن، فأقبل علساؤىا على بغجاد ليشعسػا مسا يشعع بو الكػفيػن.
بغةجاد إلةى  مدةعجة األوسط سةعيج بةغويسكغ عجا حزػر األخفر 

متحسدةةًا للرةةأر لدةةيبػيو، البةةحرة األولةةى للسجرسةةة البغجاديةةة )أو السةةحى  
لع يكغ ىجفةو الرةأر لدةيبػيو بقةجر  األخفرأن  األمخالبغجادي(، وحقيقة 

                                                           
يشطةةخ علةةى سةةبيل السرةةال، شةةخح االشةةسػني )فةةي جةةػاز مجةةيء الحةةال معخفةةة(  (1)

3/17. 
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ما كان متليفًا للرخاء في بغجاد، فحةاول الكدةااي أن يسةتز غزةبو بعةج 
بح مؤدبةةةًا فعةةةخض عليةةةو ان يرةةةبغةةةجاد، إلةةةى  ان عةةةخف حقيقةةةة مقجمةةةو

وفعةةاًل أصةةبح مؤدبةةًا لػلجيةةو  (1)-كسةةا سةةب  ذكةةخه -ألوالده، ليتةةأدبػا بةةو
 ومقخيًا مشو.
الكػفييغ، وحاول أن يقةخب بةيغ السةحى  إلى  قخيباً  األخفرصار 

البرةةةخي، والسةةةحى  الكةةةػفي، ونجةةةج ىةةةحه السحةةةاوالت مةةةغ خةةةالل عةةةجة 
اتجاىةةةات مشيةةةا: إقةةةخاء كتةةةاب سةةةيبػيو للكةةةػفييغ، فقةةةخأ الكدةةةااي علةةةى 

ديشارًا بعةج القةخاءة، وقيةل وىبةو مئتةي  (0))الكتاب( فػىبو سبعيغ األخفر
، والكدةااي يدةتسع، وروي ىةػ الةحي قةخأه سةخااً  األخفرديشار، وقيل: إن 

بقػلو: ))وقخأ  األخفر، ان الكدااي ىػ الحي قخأ الكتاب على (3)الحسػي 
، ألنيةةا جةةاءت علةةى لدةةان األصةةحعلةةيا الكتةةاب سةةخًا((، وىةةي الخوايةةة 

ةةا فةةي أيةةة بلةةجة قةةخأ الكتةةاب؟ فسعلةةػم، أن الكدةةااي لةةع  األخفةةر نفدةةو، أما
فقةةةال لةةةو بعةةةج تسةةةام بغةةةجاد، إلةةةى  جيةةةجًا حةةةيغ قةةةجم األخفةةةريكةةةغ يعةةةخف 
 السشاضخة:

))بةةةةاهلل أمةةةةا أنةةةةت أبةةةةػ الحدةةةةغ سةةةةعيج بةةةةغ مدةةةةعجة؟(( فسيةةةةجي 
ةح أن تكةػن القةخاءة فةي بغةجاد بعةج أن تةع ذىةاب   األخفةرالسخدومي رجا

 السحكػرة.-ا حجث بعج تسام السشاضخةوىػ ما يؤيج م (4)ليياإ
ن )بكتةاب سةيبػيو( بعةج قةخاءة الكدةااي عشايةة ػلقج اعتشى الكػفي

حتى قيل: إنا كتاب سةيبػيو وجةج بعزةو تحةت وسةادة الفةخااء التةي  فااقة
 .(5) ان يجلذ علييا
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فةةةةي ان يقةةةةخب بةةةةيغ  األخفةةةةرومةةةةغ السحةةةةاوالت التةةةةي قةةةةام بيةةةةا 
)معاني القخان(، والةحي جةاء  السحىبيغ، ىػ تأليفو للكت  العجيجة، مشيا:

علةةى شلةة  الكدةةااي الةةحي ))جعلةةو إمامةةو وعسةةل عليةةو كتابةةًا فةةي  بشةةاءً 
، كةةحلظ ألةةف كتةةاب ))السدةةاال الكبيةةخ(( وىةةػ أشةةيخ كتبةةو، (1)عةةاني((الس

تلبيو لصل  ىذام الزخيخ تلسيح الكدةااي، وكةان ثعلة  الكةػفي قةج شلة  
إنةةو كةةان يحسلةةو  (0)حةةاتع ان يشدةةخ لةةو  كتابةةًا )السدةةاال(، وقيةةلأبةةي  مةةغ

 دااسًا في يجيو.
فةةي مشيجةةو، مةةغ ومةةغ السحةةاوالت أيزةةًا، ىةةحا السػ ةةف الػسةةط 

-ناحيةةة الدةةةساع والقيةةاس، والقةةةخاءات الذةةةاذة والتسةةاريغ غيةةةخ العسليةةةة
 .-سشأتي علييا الحقاً 

قةج حطةي بسكانةة  األخفةراألدلة الدابقة، نجج ان  فزاًل عغ    
: ))ىةحا رجةل (3)مخمػقة بيغ العلساء، فيحا أبػ بكخ بغ الخياط يقةػل فيةو

 اشخف على بحٍخ، فيػ يتكلع مشو بسا يخيج((.
: ))...ولةةو نحةةػ كريةةخ، لةةيذ كريةةخ، (4)أحسةةج العدةةكخي ويقةةػل أبةةػ 

مسغ يشطخ في الشحػ يجرس كرخة علسو(( وىةحا أبةغ الدةخاج يؤلةف كتابةو 
 .(5))السداال الكبيخ( األخفر)األصػل(، مدتفيجًا ومعتسجًا على كتاب 

د ليقفةا  األخفربعج  والحي بحر البحرة األولى، يأتي السازني والسبةخا
فةةاعاًل فةةي ضيةةػر  أيزةةًا بةةيغ السةةحىبيغ، ويدةةيسا إسةةياًمااًل مػقفةةًا معتةةج

 السحى  البغجادي.
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 حلظ أثسخت ىةحه البةحرة فةي الجيةل الرالةث بعةجه، أي، فةي تالميةح 
 السبخد وثعل  ثع الفخااء مع بقاء ما التدمػا بو ولكغ بتخق .
مةةحى  إلةةى  ومةةغ ىشةةا نةةخل أن بعةةس البغةةجادييغ كةةانػا يسيلةةػن 

إلى  محى  الكػفة، وأن بعزيع كانػا يسيلػن  البرخة دون التعر  على
محى  الكػفة دون تعر  على محى  البرةخة، ولكةغ جسيةع البغةجادييغ 
يلتقةةػن وسةةط الصخيةة  وىةةػ االعتةةجال، والسػ ةةف الػسةةط، واالنتخةةاب مةةغ 

 .(1)تعر أو  السحىبيغ دون تسيد
 فيخجةعأما اشالق ابغ جشي اسع البغجادييغ على الكةػفييغ أحيانةًا 

الشدعةةة  ألول مةةغ البغةةجادييغ كانةةت تغلةة  عليةةوجسيةةػر الجيةةل ا أنإلةةى 
اىع الكةةةػفييغ تةةةارة، وتةةةارة سةةةساىع البغةةةجادييغ، وأىسيةةةع سالكػفيةةةة، فدةةة

ه(، وابةةةغ 315ه( وابةةةغ شةةةقيخ: )ت099: ابةةةغ كيدةةةان: )ت(0)ثالثةةةة
أماةا الةحيغ كةةانػا يقبلةػن علةى البرةخة ، ويأخةةحون ه(، 302الخيةاط: )ت

ةاجي )تعغ الكػفة ، وميليع إلى  ه( 342البرخة أشةج ، فأشةيخىع الدجا
وأبةةةةػ الفةةةةتح عرسةةةةان بةةةةغ جشةةةةي: ه( ، 377وأبةةةةػ علةةةةي الشحةةةةػي )ت

، وأن ىةةةؤالء الرالثةةةة الةةةحيغ جسعةةةػا بةةةيغ علسةةةي البرةةةخة (3)ه(390)ت
والكػفة، كسا يقةػل الدجةاجي ىةع الةحيغ اشةتقػا احتجاجةات الكةػفييغ فةي 

 .(4)جسلتيا، وىع الحيغ انتدعػا مقاييديا وعلليا
وكان يعاصخىع مغ يخلط بيغ اراء السجرستيغ نازعًا ندعة برةخية 

ةةاجي، وخَ  فةةو أبةةػ علةةي الفارسةةي لَ قػيةةة، علةةى نحةةػ مةةا يلقانةةا عشةةج الدجا
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اراء السجرسةةة البرةةخية، إلةةى  وتلسيةةحه ابةةغ جشةةي، وكانةةا اشةةج مشةةو ندوعةةاً 
تلةةظ السجرسةةة، وىسةةا إلةةى  ولعليسةةا مةةغ أجةةل ذلةةظ كانةةا يشدةةبان أنفدةةيسا

حدة  مةا بفان غالبًا مع البرخييغ، وقج يقفان مع الكةػفييغ بغجاديان يق
 يقتزيو اجتيادىسا.
ن نقةةةةػل ىشةةةةا، ان السجرسةةةةة البغجاديةةةةة كأنسةةةةا اتجيةةةةت ويسكةةةةغ أ

اتجاىيغ، اتجاىًا مبكخًا عشج ابغ كيدان، وابغ شقيخ، وابةغ الخيةاط، نةدع 
اراء السجرسة الكػفية، وأ رةخوا مةغ االحتجةاج ليةا، مةع إلى  فيو أصحابو

مةةع فةةتح بةةاب  كريةةخ مةةغ اراء السجرسةةة البرةةخية، وأيًزةةافةةتح األبةةػاب ل
ةة  اجي ثةةع عشةةجاالجتيةةاد لةةبعس اآلراء الججيةةجة، واتجاىةةًا مقةةاباًل عشةةج الدجا

اراء السجرسةةة إلةةى  علةةي الفارسةةي، وابةةغ جشةةي، نةةدع فيةةو أصةةحابوأبةةي 
االتجاه الةحي سةاد فييةا بعةج ال فةي مجرسةة بغةجاد وحةجىا، البرخية وىػ 

 .(1)جسيع البيئات التي ع شيت بجراسة الشحػبل في 
ولعةةل مةةغ الخيةةخ ان ناةةف وقفةةة قرةةيخة، عشةةج أىةةع مةةغ مرالةةػا     

 السشدعيغ في نذأة تلظ السجرسة، وىسا: ابغ كيدان، والدجاجي.
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 ٓ(222ابَ نٗضاُ )ت

ىةةػ أبةةػ الحدةةغ دمحم بةةغ أحسةةج بةةغ كيدةةان، وكةةان برةةخيًا :  تعخيةةف بةةو
د، القػليغ، ويعةخف السةحىبيغ، وكةان أ  ػفيًا، يحفظ خةح عةغ ثعلة  والسبةخا

فيقةةةػل: ))خلةةةط  األنبةةةاري ، أمةةةا (1)مةةةحى  البرةةةخييغ أ رةةةخإلةةةى  وميلةةةو
((، درس عليةةو عةةجد مةةغ الشحةةػييغ (0)السةةحىبيغ فلةةع يزةةبط مشيسةةا شةةيئاً 

، والقاضةةي (4)، وإبةةخاىيع بةةغ دمحم بةةغ بشةةجار(3)مةةشيع: أبةةػ الحدةةغ الخىشةةي
اجي، وأبػ (5)إسساعيل  .(6)القاسع الدجا

ويعةةةج ابةةةغ كيدةةةان أبةةةخز البغةةةجادييغ الكةةةػفييغ، واغةةةدرىع علسةةةًا، 
ا أ رخ فااجة وأوسعيع شيخة، يقػل أبػ حيان التػحيجي: ))ما رأيت مجلدً 

 .(7)وأجسع ألصشاف العلػم والتحف والشتف مغ مجلدو((
وكةةةان يجسةةةع علةةةى بابةةةو نحةةةػ مئةةةة رأس مةةةغ الةةةجواب الخؤسةةةاء 

ء الشحةػ، ولةو مجةالذ مذةيػرة مةع علسةا .(8)الحيغ يقرجونو( واألشخاف
 أحياًنةةاثعلةة ، إذ نجةةجه أو  زةةييا مةةع السبةةخدأشةةيخىا تلةةظ التةةي كةةان يق

، وأحيانًا نجةجه يدةأل أسةتاذهالشجا  حة مشاقذةيشاقر فيو أسات ليعةخف  للشجا
، وأحيانةةًا أخةةخل نجةةجه يشتقةةل بةةيغ إجابةةة مدةةألة مةةغ السدةةاال الشحػيةةة

ذا مةا بةجر لةو رأي على احةجىسا مةا أجةاب بةو اآلخةخ، وإ خضستاذيو ليعأ
                                                           

 .172واللغػييغ/ شبقات الشحػييغ  (1)
 .8بغية الػعاة/ (0)
 .1/667دااخة السعارف للبدتاني  (3)
 .17/139معجع البلجان  (4)
 .3/58إنباه الخواة  (5)
 .79في علل الشحػ/ اإليزاح (6)
 .8بغية الػعاة/ (7)
 .8السرجر نفدو/ (8)
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صةةشف كتبةةًا كريةةخة  .(1)يخةةالف االثشةةيغ صةةخح بةةو ودعسةةو باألدلةةة والحجةةأ
مشيةةا: كتةةاب اخةةتالف البرةةخييغ والكةةػفييغ، وكتةةاب: الكةةافي فةةي الشحةةػ، 
وكتاب: التراريف، وكتاب: السختار في علل الشحػ فةي ثالثةة مجلةجات، 

ع شةي فيةو بػضةع ، ولعلو ىةػ الةحي اإليزاحاجي في ليو الدجا إوقج أشار 
 .(0)احتجاجاتو آلراء السجرسة الكػفية

 وَ آرائْ الٍحٕٖٛ

 ان ابةغ كيدةان يبشةي اراءه معتسةجًا علةى األصةػل الشحػيةة التةي 
كالدساع والقيةاس والعليةل، ومةػاد الدةساع على تدسيتيا اصصلح الشحاة 

والكػفيةةػن وىةةي: القةةخان عشةةجه ىةةي نفدةةيا التةةي اعتسةةجىا البرةةخيػن 
. وكةان يةشيأ الخةط نفدةو الةحي (3)الكخيع، والذةعخ، ومةا ورد عةغ العةخب

األوسط، فشلحظ بشاء ارااو على ما شحا مةغ القيةاس، مةغ  األخفرنيجو 
تسييد السئة واأللف بسفخد مشرػب نحػ: السئةة ديشةارًا،  (4)أنو أجاز ذلظ.

 الفداري:ديشارًا، واأللف درىسًا، بشاء على قػل الخييع بغ ضبع 
 إذا عةةةةاش الفتةةةةى مئتةةةةيغ عامةةةةاً 

 

 فقةةةةةج ذىةةةةة  السدةةةةةخة  والفتةةةةةاء
 

 والقاعجة الرحيحة: مئتيغ عاٍم، ويالخفس.
جةةةةاز جسةةةةع الرةةةةفات علةةةةى وزن )أفعةةةةل( ومؤنةةةةث )فعةةةةالء( و وأ

)فعةةةالن( التةةةي مؤنريةةةا )فعلةةةى( جسةةةع مةةةحكخ سةةةالسًا، فقةةةال: أحسةةةخون، 
 (5)وسكخانػن، قياسًا على قػل الذاعخ:

 بشةةةةةةةةات بشةةةةةةةةي نةةةةةةةةدارفلسةةةةةةةةا وجةةةةةةةةجت  
 

 خالاةةةةل أسةةةةػديغ وأحسخيشةةةةا
 

                                                           
 .186يشطخ: السجرسة البغجادية/ (1)
 .048يف/ض-السجارس الشحػية (0)
 .188السجرسة البغجادية/يشطخ:  (3)
 .0/073شخح الترخيح  (4)
 .0/180شخح الكافية  (5)
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 وىحا البيت شاذ عشج الشحػييغ.
تجةةةةػيد مةةةةحى  إلةةةةى  ويسيةةةةل ابةةةةغ كيدةةةةان فةةةةي محىبةةةةو الشحةةةةػي 

البرخييغ والكػفييغ السختلفيغ حػل مدألة نحػية إذا مةا رأل السةحىبيغ 
إلةى  صاابيغ دون تعر  لسحى  اخخ، مغ ذلظ، أنا سيبػيو كان يةحى 

 عذخ، ونجب بالػاو، وقيل: وا إثشا عذخاه. انو إذا سسي باثشي
لسزةاف أما الكػفيػن فقةالػا: وإثشةي عذةخاه، باليةاء تذةبييًا لةو با

 باإلضافة، وقج أجاز ابةغ كيدةان السةحىبيغ الا ألنا نػن الترشية ال تدقط إ
والبةةغ كيدةةان اراء وافةة  الكةةػفييغ فةةي معطسيةةا، ووافةة  البرةةخييغ فةةي 

 متعجدة. بعس مشيا، وانفخد باراء ججيجة
 اتو للكػفييغقفمغ مػا ( أ

زال( علييةا: نحةػ: قااسةًا مةا زال زيةج... خبخ )ما معيع تقجيعأجاز  -1
 .(1)ومشع البرخيػن التقجيع

علةةةى الرةةةفة، نحةةةػ: وازيةةةج إلغةةةاء عالمةةةة الشجبةةةة وأجةةةاز معيةةةع  -0
 .(0)الطخيفاه، ومشع البرخيػن ذلظ

)اياةاه( و أن الكاف والياء والياء مغ: )إياةاك( و إلى  وذى  معيع -3
)اياةةةةاي( ىةةةةي الزةةةةسااخ السشرةةةةػية، وأنا )اياةةةةا( عسةةةةاد، وذىةةةة  

ان )اياةةةا( ىةةةي الزةةةسيخ والكةةةاف واليةةةاء واليةةةاء إلةةةى  البرةةةخيػن 
 . (3)اإلعخابحخوف ال مػضع ليا مغ 

ان االسةةع الةةحي اخةةخه تةةاء التأنيةةث إلةةى  وقةةج ذىةة  مةةع الكةةػفييغ -4
 . يجػز ان يجسع بالػاو والشػن 

                                                           
 .17، االنراف مدألة/1/189شخح الترخيح (1)
 .95االنراف مدألة/ (0)
 .190، السجرسة البغجادية/1/98االنراف مدألة  (3)
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 .(1)نحػ: شلحة، شلحػن 
 مػافقاتو للبرخييغ مغ ( ب

انا محل الجسلة السقخونة بالالم في نحػ: علسةت إلى  ذى  معيع -1
لديج قااع الشر . وقال الكػفيػن ال مػضع ليةا، والجسلةة جةػاب 

 .(0)لقدع
ان أداة التعخيف ىي )ال( بجسلتيا، وذى  إلى  وذى  مع الخليل -0

 .(3)ان األداة ىي )الالم( فقط، واليسدة ىسدة وصلإلى  اخخون 
ان اعةةةخف السعةةةارف ىةةةي: إلةةةى  وذىةةة  مةةةع جسيةةةػر البرةةةخييغ -3

ثع أسساء اإلشارة، ثع السعخوف بةالالم، ثةع  األعالمالسزسخات ثع 
 السػصػالت.

أنا أعخفيةةا، العلةةةع، ثةةع السزةةسخ، ثةةةع إلةةى  أمةةا الكػفيةةػن فةةةحىبػا    
 .(4)السبيع، ثع ذو الالم

بحةخف جػاز مشةاداة اسةع اإلشةارة السترةل إلى  وذى  مع سيبػيو -4
 .(5)الخصاب نحػ: يا ذاك، ومشع الديخافي وغيخه ذلظ

 ما انفخد فيو ( ج
خػاتيةا، أمةا ( مبشيان مخكبةان مةع العقةج كدةااخ أ)اثشتيغأو )اثشيغ( نا إ -1

انيسةةا معخيةةان بةةاأللف رفعةةًا، وياليةةاء جةةخًا إلةةى  الشحػيةةػن فقةةج ذىبةةػا
(6)ونربًا كالسرشى لػقػع ما بعجىا مػقع الشػن، وليدا مزافيغ للعقج

. 
                                                           

 .0/182شخح الكافية -4اإلنراف مدألة/ (1)
 .1/057شخح الترخيح  (0)
 .1/78ىسع اليػامع  (3)
 .1/310شخح الكافية  (4)
 .1/174ىسع اليػامع  (5)
 .0/152، ىسع اليػامع 0/073شخح الترخيح  (6)
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ان )َمةةْغ( و )مةةا( االسةةتفياميتيغ معخفتةةان، واسةةتجل إلةةى  وذىةة   -0
على ذلظ بتعخيف جػابيسةا، نحةػ: َمةْغ عشةجك؟ فيقةال: زيةج، ومةا 

ن الجسيػر أنيسا نكختان أل كحا؟ فيقال لقاؤك، ومحى  إلى  دعاك
دليل واضةح وألنيسةا مقةام أي أو  األصل التشكيخ، ما لع تقع حجة
نكختةةةةان، فػجةةةة  تشكيةةةةخ مةةةةا قةةةةام أندةةةةان، وأي شةةةةيء، وىسةةةةا 

 .(1)مقاميسا
ةةا أإلةةى  وذىةة  ابةةغ كيدةةان -3 ن التةةاء فةةي )أنةةت( ىةةي الزةةسيخ، أما

ىةةةػ )أن(، واللػاحةةة  ليةةةا  والبرةةةخيػن، فقةةةالػا ان الزةةةسيخ فيةةة
ان )أنةةةت( بكسالةةةو إلةةةى  حةةةخوف الخصةةةاب، بيشسةةةا ذىةةة  الفةةةخااء

 .(0)ضسيخ
 الةةحم نحةةػ: ِنعةةعأو  السخرةةػص فةةي جسلةةة السةةجح نا أإلةةى  وذىةة  -4

رجةةاًل أبةةػ ليةة  يعةةخب أو  رجةةاًل أبةةػ بكةةخ ويةةئذ الخجةةلأو  الخجةةل
بجاًل مغ الفاعل، فأبػ بكةخ بةجل مةغ فاعةل )ِنْعةع( وأبةػ لية  بةجل 
مغ فاعةل )ِبةْئذ(، ومةحى  الجسيةػر، انةو خبةخ لسبتةجأ محةحوف 
واجةةة  الحةةةحف، ومةةةحى  سةةةيبػيو أنةةةو مبتةةةجأ، والجسلةةةة الدةةةابقة 

 .(3)خبخ
  

                                                           
 .1/55، ىسع اليػامع 1/90شخح الترخيح  (1)
 .1/62، ىسع اليػامع 0/12، شخح الكافية 1/123السرجر نفدو  (0)
 .0/88، وىسع اليػامع 0/97 نفدوالسرجر  (3)
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 ٓ(343الشّداد٘ )ت

 تعخيف بو
ةةاجي  ىةةػ أبةةػ القاسةةع عبةةج الةةخحسغ بةةغ إسةةحاق السذةةيػر بالدجا

اج الةحي لدمةو فةي دراسةة الشحةػ وتةأثخ بةو، وكةان  أستاذهإلى  ندبة الدجا
أصلو مغ )الري(ْسخة( الػاقعة بيغ ديار  (1)الدجااجي مغ أفاضل أىل الشحػ

 الجبل وديار خػزستان.
حلقةات  بغةجاد يشيةل مةغإلةى  نذأ بشياونج جشةػيي ىسةحان، وانتقةل

، درس على عجد كبيخ مةغ علساايةا مةشيع: أبةػ جعفةخ الصبةخي (0)العلساء
وأبػ الحدغ بغ كيدان، وأبةػ بكةخ بةغ الدةخاج واألخفةر األصةغخ وعلةي 

وأبةػ مػسةى الحةامس، وأبةغ دريةج،  األنبةاري  غبغ سليسان، وأبةػ بكةخ بة
اج  .(3)ونفصػيو، وأبغ شقيخ، وأبغ الخياط، وأبػ عبج هللا اليديجي، والدجا

 ومغ اثاره العلسية: 
اجي أبي  أخبار -0اإلبجال والسعاقبة والشطااخ   -1  قاسع الدجا
 أمالي الدجااجي  -5اشتقاق أسساء هللا -4األذكار بالسداال الفقيية -3
تعليقةةات علةةى صةةيغة الصةةالق فةةي  -7اإليزةةاح فةةي علةةل الشحةةػ   -6 

كتةاب شخح  -12شخح رسالة سيبػيو   -9الجسل   -8 بيت مغ الذعخ
الكةةافي فةةي الشحةةػ   -10الكاتةة   أدب  شةةخح مقجمةةة -11األلةةف والةةالم

السختةةةخع فةةةي القةةةػافي   -15مجةةةالذ العلسةةةاء   -14الالمةةةات   -13
مداال متفخقة   -18 كتاب السداال الرغيخ -17 مخترخ الداىخ -16
 .(4)كتاب اليجاء -02 معاني الحخوف -19

                                                           
 .082، السجارس الشحػية/خجيجة/012البغجادية/السجرسة  (1)
 .050ضيف/-السجارس الشحػية (0)
 .78اإليزاح في علل الشحػ/ (3)
اجي/ (4)  .18شخح جسل الدجا
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ّٙ  وذِبْ الٍحٕ

اتزّوففيو  اتويففيّكا ارففي اختل ففيا ذفف  اختلففا اترتمورففي  ذفف   فف    
البرةخييغ، ووضةعو فةي الصبقةة إلةى  فقج ندةبو الدييةجي، (1)     غيمه

مةةةغ خلصةةةػا بةةةيغ إلةةةى  فةةةي ضةةةسو ابةةةغ الشةةةجيع (0)العاشةةةخة مةةةغ شبقةةةاتيع
ةةاجي فةةي (3)لسةةحىبيغا ، وتبعةةو القفصةةي فةةي ذلةةظ، فةةحكخ أنا شخيقةةة الدجا

ولعةل ىةحا الحكةع ىةػ ، فال ىي برخية وال ىي كػفيةة، (4)الشحػ متػسصة
اجيإلى  أصجق األحكام وأقخييا  .(5)حقيقة محى  الدجا

 مغ ارااو الشحػية
لقةةج اتبةةع البرةةخييغ فةةي أغلةة  ارااةةو الشحػيةةة واتبةةع الكةةػفييغ فةةي  
البرخييغ، كسا أنفخد باراء خاصة لع يتبع فييةا إلى  ما يجل ميلوزيا بع

  أحجًا مغ السحىبيغ.
 مغ مػافقاتو للبرخييغ ( أ

ان الشكةةخة ال تشعةةت إال بشكةةخة، وأن السعخفةةة ال إلةةى  ذىةة  معيةةع  -1
ن ال يكةةةػن أعةةةخف مةةةغ أ، فالشعةةةت يجةةة  (6)تشعةةةت إالا بالسعخفةةةة
أمةةا  مدةةاويًا لةةو نحةةػ: رأيةةت زيةةجًا الفاضةةل.أو  متبػعةةو بةةل دونةةو

زوا التخالف في السجح والحم، ومرلةػا علةى ذلةظ  الكػفيػن فقج جػا
َضح عبقػلو تعالى:  ًَ َضح عنُّ ًَ ْم ع ٚاٌمعن  كمم   َدِمعع*َٔ َعذس َٔ ع َععَيبَل  ًَ ََ ٘ع انسز 

(7) ،
                                                           

 .013السجرسة البغجادية/ (1)
 .109شبقات الشحػييغ واللغػييغ/ (0)
 .103الفيخست/ (3)
 .0/162إنباه الخواة  (4)
 .014السجرسة البغجادية/ (5)
 .1/116، ويشطخ: ىسع اليػامع 06الجسل/ (6)
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َدِمع َعذذذس َٔ
ز (1)  األخفةةر، فجعلةةػا )الةةحي( صةةفة )ليسةةدة(، وقةةج جةةػا

 األوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 
سعيج بغ مدعجة، وصف الشكةخة بالسعخفةة إذا خررةت قبةل ذلةظ 

 .(0)بالػصف
في ان األسساء كلايةا تؤكةج إال الشكةخات، فانايةا ال تؤكةج، ووافقيع   -0

شبيو، فةان قبزت درىسًا كلاو، وما أأو  قلت: قام رجل  نفدو   فلػ
 ذلةةظ غيةةخ جةةااد عشةةجىع، وذلةةظ ألنا ألفةةاا التػكيةةج كلايةةا معةةارف، 

 .(3)وال تؤكج معارف نكخات
أما األخفر األوسط والكػفيةػن، فقةج أجةازوا تػكيةجىا إن كانةت      

 محجودة مؤقتة، وتبعيع في ذلظ ابغ مالظ، وقال: ىػ الرػاب.
ان )اْفَعةةل( فةةي التعجةة  فةةي قػلةةظ: ))مةةا إلةةى  معيةةع (4)وذىةة   -3

 أحدغ زيةجًا( ىةػ فعةل مةاٍض وفاعلةو مزةسخ فيةو، وذىة  الفةخااء
انةةو اسةةع لكػنةةو ال يترةةخف ولترةةغيخه، وأمةةا الكدةةااي فقةةج إلةةى 

 ذى  محى  البرخييغ.
فةةةي انةةةو ال يتعجةةة  مةةةغ األلةةةػان والخلةةة  إالا بأشةةةج  (5)ووافقيةةةع  -4

ج( حسخَة ثػيظ، وما أشج( خزختو، ومةا أسةػأ ونحػه، كقػلظ: ما أش
عةةخَج زيةةٍج، وال يجةةػز أن تقةةػل: مةةا أخزةةخ ثػيةةو، ألن فعلةةو زااةةج 

 على ثالثة حخوف، إذ ىػ مأخػذ مغ أخزخ.
                                                           

 .0 ، 1سػرة اليسدة/ (1)
 .047السجرسة البغجادية/ (0)
 .0/104، ىسع اليػامع 33الجسل/ (3)
 .0/92ويشطخ ىسع اليػامع  -100الجسل/ (4)
 .16ويشطخ االنراف مدألة/ -114الجسل/ (5)
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أما الكػفيػن فقج أجازوا أن يتعج  مغ البيةاض والدةػاد خاصةة 
 مغ بيغ سااخ األلػان.

االسةةع وتشرةةة  أنا )مةةا( الحجازيةةة تخفةةةع إلةةةى  معيةةع (1)وذىةة   -5
الخبخ إذا كان الخبخ مشفيًا مؤخخًا ألنيع شبيػىا بليذ، واسةتجلػا 

 .(0)على ذلظ بقػلو تعالى: )ما ىحا بذخًا(
أنايةا ال تعسةل شةيئًا، وأنا السخفةػع بعةجىا إلى  أما الكػفيػن فحىبػا

-باٍق على ما كان قبل دخػليا والسشرػب على إسقاط الباء ألنا العةخب
الا بالباء، فةاذا حةحفػىا عػضةػا مشيةا تكاد تشص  بيا إ ال -حد  تأويليع

 الشر .
 :مغ مػافقاتو للكػفييغ ( ب

أنا الفعل قدسان: ماض ومزارع، وأنا األمخ إلى  معيع (3)ذى   -1
مقتصةةع مةةغ السزةةارع ومةةع أنةةو جعةةل الفعةةل ثالثةةة أقدةةام، فعةةل 
مةةاض، وفعةةل مدةةتقبل، وفعةةل فةةي الحةةال يدةةسى الةةجااع، إال أنةةو 

دةةتقبل فعةةاًل واحةةجًا، قةةال: ))وأمةةا فعةةل الحةةال فةةال جعةةل الحةةال والس
فةةخق بيشةةو ويةةيغ السدةةتقبل فةةي اللفةةظ كقػلةةظ: زيةةج  يقةةػم، ويقةةػم 

 غجًا((.
ان السشةةةادل إذا تكةةةخر، فةةةانا األول، إلةةةى  مةةةع الفةةةخااء (4)وذىةةة   -0

والراني يشربان جسيعًا ألنيسا بسشدلة أسع واحةج، مزةافان إل مةا 
 عسخو، ويا تيع تيَع عجي.بعجىسا، وذلظ نحػ: يا زيج زيَج 

                                                           
 .1/096، ويشطخ مغشي اللبي  119الجسل/ (1)
 .31سػرة يػسف/ (0)
 .1/7ويشطخ ىسع اليػامع  -00الجسل/ (3)
 .1/177ويشطخ ىسع اليػامع  -142الجسل/ (4)
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ز  -3 مشةةو ونرةة  علةةى  السدةةترشى معيةةع تقةةجيع السدةةترشى  (1)وجةةػا
نحػ: ما خخج إالا زيجًا أصحابظ، وما قجم إالا بكخًا أخػت ظ، وما لي 

.  إالا العدل شخاب 
 أما البرخيػن فقج مشعػا ذلظ.    
( قةج تةأتي للتحقية  والػجةػب، كسةا إلةى  معيةع (0)وذى  -4 أنا ) ةأنا

 قػل الذاعخ: جاءت في
 فاصةةةبَح بصةةةغ  مكةةةَة مقذةةةِعخاً 

 

  أن( األرَض ليذ بيا ىذام  
 

أي ان األرض ، وقج خخج أبغ مالظ ذلةظ علةى أنا الكةاف للتعليةل   
أنيةا تةأتي للتذةبيو إذا كةان خبخىةا أسةسًا إلةى   الالم، وذى  معيةع أيزةاً 

 جامةجًا، وإذا كةةان مذةتقًا كانةةت للذةةظ بسشدلةة ضششةةت وتػىسةت نحةةػ: كةةأنا 
 أنا إلةةى  زيةةجًا قةةااع ، ألنا الذةةيء ال يذةةبو نفدةةو، أمةةا البرةةخيػن فةةحىبػا

( ال معشى ليا إ   التذبيو.الا ) أنا
جةةػاز تقةةجيع اخبةةار كةةان وأخػاتيةةا علييةةا إلةةى  معيةةع (3)وذىةة   -5

بةةجون اسةةترشاء، أمةةا البرةةخيػن فقةةج مشعةةػا تقةةجيع أخبةةار األفعةةال 
 أو  )مةةادام(السدةةبػقة بسةةا غيةةخ )زال(، فلةةع يجيةةدوا تقةةجيع خبةةخ 

 بخح(، وأوجبػا التأخيخ. )ما
 ومسا انفخد فيو ج( 
مشادل في كالم العخب مشرػب إالا السفةخد العلةع، فاناةو  (4)أنا كل -1

ان إلةى  مبشي على الزع في مػضع نر  بيشسا ذىة  الجسيةػر

                                                           
 .1/006ويشطخ ىسع اليػامع  -038الجسل/ (1)

 .1/133ىسع اليػامع  (0)
 .17االنراف السدألة/ ويشطخ -54الجسل/ (3)
 .1/70ويشطخ ىسع اليػامع  -163و  157الجسل/ (4)
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السبشةةةي علةةةى الزةةةع مةةةغ السشةةةادل ىةةةػ العلةةةع السفةةةخد، والشكةةةخة 
ةاجي السقرػدة وىسا مبشيان على مةا  يخفعةان بةو، ولةع يةحكخ الدجا

الشكخة السقرػدة ألنيا عشجه في عجاد السعخف بأل، قال: ))وأعلع 
رجل أقبل، فخفعتو، والتقجيخ: إذا أقبلت على رجل بعيشو فقلت: يا 

 يايا الخجل أقبل، ألنظ تخيجه بعيشو((.يا أ
: إن )قارب( مغ أفعال السقارية التي تأخح (1)ومسا انفخد فيو قػلو-0

ةةا الجسيةةػر فةةال يةةخل  نيةةا مةةغ ىةةحا البةةاب، ألنايةةا أاسةةسًا وخبةةخًا، أما
ليدت داخلةة علةى السبتةجأ والخبةخ، بةجليل مجةيء مفعػليةا اسةسًا 

 في فريح الكالم، تقػل: قارب زيج  القيام.
ز -3 ( و  (0)وجػا از خػاتيا جسيعًا إذا اترلت بيا )ما( فأجةأإعسال )أنا

، واتبعةةو فةةي ىةةحا  أن تقةةػل: ليتسةةا زيةةجًا قةةااع ، لعلسةةا دمحمًا مشتطةةخ 
 الخأي الدمخذخي، وأبغ مالظ ولع يجد الجسيػر ذلظ.

يخل ان اسع )ال( الشافية للجشذ السفخد السعةخب، وحةحف  (3)وكان -4
أنةو مبشةي إلى  التشػيغ مشو تخفيفًا ال بشاًء، أماا البرخيػن فحىبػا

 جاجي في ذلظ الديخافي والخمااني.رك  معيا، وقج تبع الد 
ز -5 أن تةأتي لسةا بسعشةى )إالا( لالسةترشاء، فيقةال علةى رأيةو:  (4)وجػا

لع يأت مغ القػم لسا أخةاك، ولةع أَر مةغ القةػم مةا زيةجًا، بسعشةى: 
 أالا أخاك، ويسعشى، أالا زيجًا ولع يقبل الشحػيػن ذلظ.

                                                           
 .1/132اليػامع ويشطخ: ىسع  -029الجسل/ (1)
 .1/144ىسع اليػامع  ويشطخ: -093الجسل/ (0)
 .1/145ىسع اليػامع  (3)
 .1/036السرجر نفدو  (4)
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ز -6 جةةخ مةةا بعةةج ) ةةحا( علةةى ضةةخب مةةغ الحكايةةة مةةغ غيةةخ  (1)وجةةػا
تكةةخار وال عصةةف، فيقةةال كةةحا ثةةػب، وكةةحا أثةةػاب، أمةةا الكػفيةةػن، 
فأجةةازوه قياسةةًا عةةل العةةجد الرةةخيح وأجةةازه الحةةػفيا قياسةةًا علةةى 

 البجل مغ )ذا(.
ثبتشا فيو وجػد مةحى  )بغةجادي(، ووجةػد بعج ىحا الدخد، والحي أ

أسةةذ خاصةةة، حةةجدت شخرةةية ىةةحا  وفةة علةةى علسةةاء ليةةحا السةةحى ، و 
، وىةػ واحةج (0)ما قالةو فاضةل الدةامخاايإلى  السحى ، البج مغ أن نذيخ

 محى  بغجادي، إذ عدا الدامخااي ذلةظأو  مغ الحيغ انكخوا وجػد مجرسة
ن تكةةػن ىشةةاك  أالا مجرسةةة إ أو  انةةو )ال يرةةح اشةةالق اسةةع مةةحى إلةةى 

يػ محى  أماا برةخي، أسذ مدتقلة واراء متسيدة واضحة محجدة، واال ف
ن يدسى السجرسة كان وحجه ال يرح أنحػىسا... وأن السأو  وإما كػفي،

باسع مةا فتعةجا مجرسةة نحػيةة مدةتقلة كسةا ال يرةح  أن يدةسى القةااسيغ 
 .(3)بيا(

غ أال يكفةةي بةةأن نةةجون اراء متسيةةدة كةةىةةحا مةةا قالةةو الدةةامخااي، ول
ةةاجي   السةةحكػرة؟ لقةةج كةةانمشفةخدة وواضةةحة ومحةةجدة، البةةغ كيدةةان، والدجا

د وثعلة  ليعةخض علةى  سةا ذكخنةا يشتقةل بةيغ أ-أبغ كيدةان سةتاذيو السبةخا
أحجىسا ما أجاب بو اآلخخ، وإذا ما بجر لو رأي يخالف األثشيغ صخح بةو 

يسكةغ أن نتعةخف مةغ ودعسو باألدلة والحجأ، وىشاك مجلذ لو معيسةا، 
ذيو فةةي كيفيةةة سةةتاالعقليةةة فةةي السشاقذةة مقارنةةًا مةةع أخاللةو علةةى قجرتةةو 

 معالجتو للسداال الشحػية.
                                                           

 .0/081شخح الترخيح  (1)
 .055-054-050-051ابغ جشي الشحػي/ (0)
 .050السرجر نفدو/ (3)
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اجي، يػاف  البرخي  أيًزاغ والكػفييغ، ويخالفيع يوكحلظ كان الدجا
بعةةج األخةةح بيةةحه اآلراء وتأمليةةا بعقالنيةةة، يصلةةع عليشةةا بارااةةو السدةةتقلة 

غةجاد، ومجالدةو السشفخدة، ليفتح األبةػاب واسةعة أمةام مةحى  ججيةج فةي ب
دليةةةل علةةةى تسكشةةةو مةةةغ شةةةخح األفكةةةار  ، خيةةةخالعلسيةةةة السعخوفةةةة أيًزةةةا

والسشاقذة وتقجيع الحجأ السشصقيةة السقشعةة، ويعةج كةل ىةحا أال يسكةغ أن 
مجرسةةةة ججيةةةجة يسكةةةغ أن ترةةةف بجانةةة  أو  نقةةةػل بةةةأن ىشةةةاك مةةةحىباً 

 . البرخية والكػفية؟
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 مسات املذِب البغدادٙ

 الدساع  -1
 خةح عةغ العةخب، ولةع تقبةل إالا  ان السحى  البرخي يتذجد فةي األ

مةةةا سةةةسع مةةةغ العةةةخب الفرةةةحاء الةةةحيغ سةةةلست فرةةةاحتيع مةةةغ شةةةػاا  
التحزخ وافاتو، وىع سكان بػادي نجج والحجاز وتيامة مغ قيذ وتسيع 

 .(1)وأسج
وإذا كةةان الكريةةخ مةةغ أاسةةة البرةةخييغ ورواتيةةع يقرةةجون الباديةةة 
لسذافية األعخاب والدساع مةشيع، فاناةو كةان ىشالةظ رحةالت مقابلةة يقةػم 

ن والشحةةاة، األمرةةار والحػاضةةخ فيدةةسع مةةشيع اللغػيةةػإلةةى  األعةةخاببيةةا 
إلةى  فكان ذلظ مطيخًا اخخ مغ مطاىخ االىتسام بالدساع فشجةجىع يفةجون 

بةغ حبية  ة، ومغ ذلةظ مةا يةخول مةغ أنا يةػنذ مجالذ العلع في البرخ 
لاع بو فرحاء األعخاب ووفػد البادية  .(0) ان لو مجالذ ي 

سيةدون بةيغ العةخب، ويأخةحون عةغ أماا الكػفيػن فيطيخ انيع ال ي
، ولةةحلظ فةةاخخ البرةةخيػن علةةى الكةةػفييغ (3)جسةةيعيع بةةجوييع وحزةةخييع

اليخابيةةع، وىةةؤالء  أخةةحنا اللاغةةة عةةغ حخشةةة الزةةب(اب وا لةةةفقةةالػا: ))إناسةةا 
 ((.(4) لة الذػاريدعغ أىل الدػاد أصحاب الكػاميخ وا أخحوا اللغة

يفزةلػن أو  لغةة وأخةخل،أماا البغجاديػن فلع يكػنػا يسيةدون بةيغ 
ما ورد عغ قبيلة على ما ورد عغ قبيلة أخخل، فاللاغات عشجىع كسا ىي 

                                                           
 .159السجارس الشحػية )ضيف(/ -1/011السدىخ  -03االقتخاح/ (1)
 .406بغية الػعاة/ -63الفيخست/ (0)
 .108السجرسة البغجادية/ (3)
 .92أخبار الشحػييغ واللغػييغ/ (4)
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عشةةج الكةةػفييغ، كلايةةا يحةةتأ بيةةا، فيةةحا ابةةغ جشةةي الةةحي يسرةةل السةةحى  
 البغجادي في أقػالو خيخ تسريل قال:

اجي الحي سةب  (1)))اللاغات على اختالفيا كلايا حجة(( ، وإنا الدجا
كةان يجيةد لغةات العةخب ميسةا تشػعةت،  -بغجادي أيًزةاوىػ  –ابغ جشي 

 .(0)ويحتخميا، وال يقبل أن يرفيا بالذحوذ وإن خالفت قياس البرخييغ
ولةةع يخةةالف البغةةجاديػن البرةةخييغ فةةي عةةجم التسييةةد بةةيغ لغةةات 

الةةحيغ تػاششةةػا فةةي  األعةةخابالعةةخب فحدةة ، وإناسةةا كةةانػا يأخةةحون عةةغ 
 .(3)الحاضخة

البغةةجادييغ الستةةأخخيغ أبعةةج مةةغ ذلةةظ، وقةةج ذىةة  الدمخذةةخي مةةغ 
فكةةان يةةخل جةةػاز االحتجةةاج بكةةالم أاسةةة اللاغةةة، وكبةةار رواتيةةا، جةةاعاًل مةةا 

 .(4)يقػلػنو بسشدلة ما يخونو
مةغ بشةي عقيةل الةحيغ تػاششةػا  األعةخابوكان ابغ جشي يأخةح عةغ 

فةةةةي العةةةةخاق وملكةةةةػا الكػفةةةةة، فةةةةالبالد الفخاتيةةةةة، وتغلبةةةةػا علةةةةى الجديةةةةخة 
ىةةػ يخةةالف فةةي ىةةحا االتجةةاه البرةةخييغ، ويقةةارب الكةةػفييغ، والسػصةةل، و 
 .(5)إالا عغ الفرحاءولكغ لع يأخح 

وخالصة القػل: ان السحى  البغجادي ياف وسصًا بةيغ السةحىبيغ 
فال يسيد بيغ لغات العةخب إال بقةجر فرةاحتو، وال يةخفس أيةة لغةة مشيةا، 

ز لشفدو أنو يأخح بلغةة مةغ غيةخ رفةس األخةخل  تزةعيفيا، أو  ولكغ يجػا
                                                           

 .1/057السدىخ  (1)
 .109والسجرسة البغجادية/ -174 -173-171-72الجسل/ (0)
 .10/125معجع األدباء  (3)
 .109السجرسة البغجادية/ -1/87الكذاف للدمخذخي  (4)
 .109السجرسة البغجادية/ -1/340 األعذىصبح  (5)
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الحيغ كانػا يحيصػن بالحػاضخ  األعخابوكان السحى  البغجادي أخح عغ 
 .(1)والحيغ تػاششػا في بعزيا مرل بشي عقيل

 القياس  -0
أماا القياس فقج بشى البرخيػن قػاعةجىع علةى األعةع األغلة  مةغ 
 الم العخب، فكانػا ال يقيدػن على السرال الػاحج، واألمرلةة الشةادرة، ولةػ 

 .(0)أصاًل مغ أصػليعأو  عجة مغ قػاعجىع،عخضت قا
وقةةةج و ةةةف البغةةةجاديػن مػقفةةةًا وسةةةصًا بةةةيغ السةةةحىبيغ البرةةةخي 
والكػفي في القياس تبعًا ل خفر األوسط مؤسذ محىبيع، فقج يقبلةػن 

لةو،  خييغ، وف  مبجأ معةيغ، ويعةج مشاقذةةالسرال الػاحج الذاذ عشج البر
ويجػز عجم قبػلو، وقج وضع ابغ جشي مبجأ السةحى  البغةجادي فةي ىةحا 

ةةةاجي (3)الشةةةػع مةةةغ األمرلةةةة، وقدةةةسو علةةةى أقدةةةام ومخاتةةة  ، وكةةةان الدجا
البغجادي يقيذ على الشادر الذاذ مغ األمرلةة فكةان يةخل أن )أمةذ( قةج 

 :(4)تأتي مبشية على الفتح قياسًا على قػل الذاعخ
ةةةةةي رأيةةةةةت  عجبةةةةةًا مةةةةةح   أمدةةةةةاإنا

 

 عجةةةاادا مرةةةل الدةةةعالي خسدةةةا
 

ز ابةةغ جشةةي متبعةةًا االخفةةر أن يترةةل ضةةسيخ السفعةةػل بةةو  وجةةػا
 :(5)بالفاعل الستقجم قياسًا على قػل أحج أصحاب مرع  بغ الدييخ فيو

 :(5)فيو
 لسةةةا رأل شةةةالبػه م ْرةةةَعبًا ذ ِعةةةخوا

 

ر يشترةخ  وكاد لػ ساعج السقجو 
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السفعةػل بةو فقج اشتسل الفاعل )شةالبػه( علةى ضةسيخ يعةػد علةى 
 الستأخخ )مرعبًا(.

 القخاءات الذاذة  -3
ليذ ىشاك شظ في أن القخان الكةخيع أفرةح  مةا نصقةت العةخب بةو 

فةةي تقخيةةخ قػاعةةج الشحةةػ وتحخيةةخ  األسةةلعوىةةػ اليشبةةػع األعطةةع، والةةجليل 
مداالو، فكرخ استذةياد الشحةاة بةو، واعتسةادىع عليةو، وقةج اتفة  الشحةاة 

 .(1)على صحة االحتجاج بقخاءاتو السختلفة
يقػل الديػشي: ))فكل ما ورد أنو قخئ بو جاز االحتجاج بةو فةي 
 العخييةةة سةةػاء  أ ةةان متةةػاتخًا، أم احةةادًا أم شةةاذًا، وقةةج أشبةة  الشةةاس علةةى
االحتجةةةةةاج بةةةةةالقخاءات الذةةةةةاذة فةةةةةي العخييةةةةةة إذا لةةةةةع تخةةةةةالف قياسةةةةةًا 

 .(0)معخوفًا..((
ويةةةخل ابةةةغ جشةةةي أن الذةةةاذ قةةةج يكةةةػن مدةةةاويًا فةةةي الفرةةةاحة، 
ومجعػمًا بالخواية التي تربت صحة رسػخو، فال يج  على ىحا األساس 

ه  .(3)الغس مشوأو  ردا
الذةاذة، بةل غيخ أن البرخييغ كانػا ال يقخون االحتجاج بةالقخاءة 

 انػا يخفزػنيا، أماا البغجاديػن فكةانػا يةخون أن القةخان الكةخيع محكةع ال 
ةاج البغةجادي يقةػل: ))القةخان لع العةخب بذةيء أيتك جةػد مشةو، فكةان الدجا

ال شةةةيء يةةةتكلع العةةةخب بةةةأجػد مشةةةو فةةةي الكةةةخيع محكةةةع ال لحةةةغ فيةةةو و 
 .(4)األعخاب((
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فزةاًل عةغ دعةع ويبيغ ابغ جشي سب  قبةػل الذةاذ مةغ القةخاءات 
(، والن الخواية لو فيخل أنا مغ اقػل األسباب روايتو عةغ الخسةػل )

 -رفةس الذةاذ–كيةف يكةػن ىةحا و هللا أمخ باألخح بو، قةال: ))ومعةاذ هللا 
(، وهللا تعةةالى يقةةػل: )ومةةا اتةةا ع رسةةػل هللا )إلةةى  والخوايةةة تشسيةةة
 (1)الخسػل فخحوه(

وأخةحه ىةػ األخةح بةو، فكيةف  واأللفةااوىحا حكع عام في السعةاني 
 .(0)يدػاد مع ذلظ أن تخفزو وتجتشبو...؟((

وأبةغ جشةةي ال يعبةخ فةةي ىةحا القةةػل عةغ رأيةةو الخةاص، وإنسةةا عةةغ 
)أبةػ علةي الشحةػي( الةحي كةان  أسةتاذهنحاة السحى  البغةجادي ويخاصةة 

، (3)يشةةػي أن يؤلةةف كتابةةًا فةةي القةةخاءات الذةةاذة يحةةتأ ليةةا ويةةجافع عشيةةا
 يفيع أن ابغ جشي وغيخه مغ البغجادييغ كةان يقبةل الذةاذ الأولكشو يج  

 دعةع بأدلةة مخويةة وإناسةا كةان يخجةع بةالقخاءةأو  على عالتو دون دراسةة
ليةو فةال عليو، فاذا لع يجج دلةياًل يدةتشج إاللغة ليتلسذ دلياًل يقيديا إلى 

ىا وتزعيفيا، فقةج قةال فةي قةخاءة ابةغ محيرةغ: )ثةع اشةخده  حخج مغ ردا
عحاب الشار(، بادغام الزاد بالصاء: ))ىحه لغة مخذولة((، وقةال فةي إلى 
اسةججوا(( بزةع التةاء: ))ىةحا ضةعيف  جعفخ يديج: ))للسالاكةة  أبي  قخاءة

 .(4)عشجنا ججًا((
 االحتجاج بالحجيث -4

 ةةةان الشحةةةاة األوااةةةل مةةةغ برةةةخييغ وكةةةػفييغ يحتجةةةػن بالحةةةجيث 
 الشبػي في مػاشغ قليلة، ويعج تحخج شجيج ألسباب كريخة. 
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أما البغجاديػن فقج خخجةػا فةي القةخن الخابةع اليجةخي علةى السبةجأ 
الحي سار عليةو البرةخيػن والكػفيةػن فاتخةحوا مةغ الحةجيث مرةجرًا مةغ 

، احةةتأ بةةو (1)بةةو فةةي مةةػاشغ كريةةخةمرةةادر الدةةساع األساسةةية واحتجةةػا 
للسخاشة   األمةخالدجااجي في جدم فعل األمخ للسخاشة ، قةال: )وإذا كةان 

بةالالم كةةان مجدومةةًا بيةا كقػلةةو: لتخةةخج بيةا يةةا زيةةج، ولتخكة  يةةا عسةةخو، 
 ظَ لِ (، انةةةةو قةةةةخأ: )فبةةةةحَ وىةةةي لغةةةةة جيةةةةجة، وقةةةةج روي عةةةغ الخسةةةةػل )

 .(0)حػا(خَ فْ تَ فلْ 
خوا مةةةةغ االحتجةةةةةةةةةةةةةةةاج بالحةةةةجيث ومةةةةغ البغةةةةجادييغ الةةةةحيغ أ رةةةة

الذةةخيف، جةةار هللا الدمخذةةخي فةةي كتابةةو: )األحةةاجي الشحػيةةة(، خاصةةة، 
علةةةى إبةةةجال الدةةةيغ شةةةيئًا، والذةةةيغ سةةةيشًا، قةةةال: ))وفعيةةةل((  فقةةةج أحةةةتأ

( وىةػ اسةع جسةع  السجسػعة على )َفَعلة( قةػليع )َسةخاة( فةي جسةع )َسةخيا
ػة( فةةي جسةةع )أخ( قةةال: جعلةةو سةةيبػيو فةةي أنةةو غيةةخ تكدةةيخ مرةةل )أخةة

ويحلظ على ىحا قػليع )َسةَخوات( يعشةي لةػ كةان تكدةيخًا نحةػ )َ َتَبةو( لسةا 
 .(3)قبل ذلظ، كسا ال يقلل: ) تبات وكَفخات(

السةةال،  وىةةػ خيةةارونحةةػ: )سةةخاة( و )شةةخاة( بالذةةيغ السعجسةةة، 
(، وفةةي حةةجيث أم زرع ))ونكحةةت بعةةجه سةةخيًا ركةة  شةةخيًا((  الػاحةةج )َشةةِخيا
ويقةةال: سةةخايا الشدةةاء، وشةةخاياىا، جسةةع سةةخية وشةةخية، واسةةتخل الذةةيء 

 واشتخاه: اختاره((.
؟ وأولياهفان قلت: ىل يجػز أن يقال: أسخياء في جسعو، كأتقياه 

 .(4)لت: لع يقػلػه، استغشػا عشو بدخاةق
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 .58سػرة يػنذ/ (0)
 .19األحاجي الشحػية للدمخذخي/ (3)
 .02-19السرجر نفدو/ (4)
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 بذعخ السػلجيغ االحتجاج -5
ع الشحػيػن الذعخاء  :(1)أريع شبقاتإلى  قدا

 الصبقة األولى: الذعخاء الجاىليػن.
 الصبقة الرانية: السخزخمػن.

الصبقةةة الرالرةةة: الستقةةجمػن ويقةةال ليةةع: اإلسةةالميػن كجخيةةخ والفةةخزدق 
 واألخصل.

 الصبقة الخابعة: السػلجون، ويقال ليع: السحجثػن كبذار وأبي نػاس.
ولع يدتذيج أحج مغ الكػفييغ بذعخ السػلجيغ، عةجا الفةخااء الةحي   

 .(0)خخج على محى  أصحابو، وقج تأثخ البغجاديػن بو فا رخوا مغ ذلظ
ومغ البغةجادييغ الةحيغ استذةيجوا بذةعخ السػلةجيغ: أبةػ علةي 

، فقج استذيج ببيت  :(3)تسامأبي  الشحػيا
 مةةغ كةةان مخعةةى عدمةةو وىسػمةةو

 

 ميةةدوال روض األمةةاني لةةع يةةدل
 

تسةةام ويقةةػل: ))وىةةػ وأن أبةةي  وكةةان الدمخذةةخي يدتذةةيج بذةةعخ
 ان محجثًا ال يدتذيج بذعخه في اللاغة، فيػ مغ علساء العخيية، فاجعةل 

...((، وأحةةتأ أيزةةًا بذةةعخ الستشبةةي علةةى (4)مةةا يقػلةةو بسشدلةةة مةةا يخويةةو
مجةةيء )نبةةا( حةةااًل كقػلةةو: تةةجوس مشةةا الجسةةاَجع والتخيبةةا، أي: تجوسةةيا 

، وأحةتأ بذةةعخ البحتةةخي، وأول مةا جةةاء فيةو، مةةغ جسةةع (5)ونحةغ را بػىةةا
 )رعج( و )بخق( على: )رعػد( و )بخوق(.
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 :(1)قال البحتخي 
 يةةةةةةةا عارضةةةةةةةًا متلفعةةةةةةةًا بب ةةةةةةةخوده

 

 يختةةةةةال  بةةةةةيغ بخوقةةةةةِو ورعةةةةةػدهِ 
 

ةةةا ابةةةغ جشةةةي علةةةى اعجابةةةو الذةةةجيج بذةةةعخ نةةةػاس وشةةةعخ أبةةةي  أما
 .(0)مجال السعشىالستشبي، فاناو لع يدتذيج بو إال في 

 االنتخاب مغ السحىبيغ  -6
إذا كان التعر  قج بلةغ أشةجه فةي بغةجاد بةيغ السةحىبيغ البرةخي 
د وثعلة ، فةان  والكػفي في مشترف القخن الرالث اليجخي علةى يةج السبةخا
التعرةة  قةةج انرةةيخ وتالشةةى، فكةةان عةةاماًل مةةغ عػامةةل ضيةةػر السةةحى  

أو  بةةيغ نحةةػي برةةةخي ، ولةةع يعةةج الشحةةػي البغةةجادي يفةةخق (3)البغةةجادي
نحةػي كةةػفي، فكةةان يأخةةح عةةغ ىةةحا ، وعةةغ ذاك، ويةةخول عةةغ البرةةخييغ 

 .(4)والكػفييغ
ةاج، وأبةػ علةي  ومغ الحيغ اشتيخوا بالخوايةة عةغ السةحىبيغ: الدجا
الشحةةػي، وابةةغ جشةةي وقةةج وجةةج البغةةجاديػن أمةةاميع ثةةخوة نحػيةةة ىاالةةة 

السدةةةألة  خلفيةةةا ليةةةع البرةةةخيػن والكػفيةةةػن ووجةةةجوا اراء متعةةةجدة فةةةي
 -، ومغ أمرلة ذلظ ما يأتي:(5)الػاحجة

 مدألة حبحا  -1
( فعةل مةاٍض، و )ذا( فاعةل ولسخرةػص  محى  سيبػيو أنا )حة ا
(، والجسلةةة مةةغ الفعةةل والفاعةةل خبةةخه، والةةخابط  مبتةةجأ فةةي مرةةل )حبةةحا زيةةج 
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، وقيةةةل (1)بيشيسةةةا اسةةةع اإلشةةةارة، وقيةةةل: السخرةةةػص: مبتةةةجأ محةةةحوف
 السخرػص خبخ مححوف السبتجأ.

( و )ذا( مخكبةان،  وقيل: عصف بيان، وقيل: بجل، وقيةل: إنا )حة (
وغلبةةة الفعليةةة لتقةةجم الفعةةل فرةةار الجسيةةع فعةةاًل ماضةةيًا، ومةةا بعةةجه مةةغ 
السخرةةػص فاعةةل، وقيةةل: مخكبةةان، ولكةةغ االسةةسية ىةةي التةةي غلبةةت، 

 .(0)واالثشان اسع مبتجأ، وما بعجه مغ السخرػص خبخه
 مدألة )إيااك( وأخػاتيا -0

أنا الكةاف واليةاء واليةاء، مةغ إياةاك واياةاي وإياةاه إلةى  الفةخااءذى  
 .(3)ىي الزسااخ، وأن )إياا( عساد ليا لتريخ بدببيا مشفرلة

الكةاف بةجليل إلةى  ان )إياا( اسع مزسخ مزافإلى  وذى  الخليل
وقةػع الطةاىخ مقةةام الكةاف فةةي قةػليع: إذا بلةةغ الخجةل الدةةتيغ فاياةاه وإياةةا 

ػاب.  الذا
أنا االسةع السزةسخ ىةػ )إياةا(، ومةا يترةل بةو إلةى  ػيووذى  سيب

 بعجه حخف يجل على أحػال السخجػع إليو مغ التكلع والخصاب والغيبة.
ان إياةةاك و إياةةاه و إياةةاي أسةةساء إلةةى  وذىةة  قةةػم مةةغ الكةةػفييغ

 .(4)بكساليا وليذ فييا تخكي 
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 املبحث الثاني
 نشأة الصزاع

1-  ُّ  اخلالف الٍحٕ
حتةةى بةةجأت -بةةجأت مخحلةةة الجراسةةات الشحػيةةة الستخررةةة نْ إمةةا 

نطخ الباحريغ اللغػييغ، وأخةحت تتبلةػر مالمةح  تتبخز خالفات في وجيا
أىسةةا السةةحى  البرةةخي، والسةةحى  -مةةجارس نحػيةةة مختلفةةةأو  مةةحاى 

 -الكػفي، وال يػجج اتفاق بيغ العلساء حػل وجػد محى  بغجادي متسيةد
 .(1)-وقج ذكخنا ذلظ تفريالً 

ةةا السةةحى  الكةةػفي فقةةج كةةان حةةجيث العيةةج بالشذةةػء إذا قةةيذ  أما
بالسحى  البرخي فالبرخة سبقت الكػفة بيحه الجراسةة التةي كانةت عسةاًل 

القخانية، ثع أخحت تدتقل شيئًا فذيئًا، حتى اصبح مػضةػع  األعسالمغ 
دراستيا الكالم العخيي سػاء أ ان قخانًا أم غيخ قخان، وسةػاء أ ةان شةعخًا 

 .(0)تقػم بع ء ىحا العسل زمشًا شػياًل البرخة خًا، وضلت أم نر
وكانةةت االترةةاالت بةةيغ الكػفةةة والبرةةخة مدةةتسخة مشةةح تسرةةيخىا، 

، الن الكػفةةة م قامةةًا أيًزةةاأو  وريسةةا اتخةةح برةةخيػن مةةغ الكػفةةة مدةةتقخاً 
فلةيذ غخيبةًا  انت مخكد الفقو والحجيث والقةخاءة وروايةة الذةعخ واألدب، 

إمةةا مةةع الةةحيغ الكػفةةة، إلةةى  ىةةحه الجراسةةة مةةغ البرةةخةاْن تشتقةةل  -إذن–
وا الخحةال مةغ الكػفةة الكػفةةة إلةى  البرةةخة شلبةًا للعلةع، ثةع رجعةػاإلةى  شةجا

وإماا مع الحيغ ىاجخوا مغ البرخة ليتخحوا مغ الكػفة دار إقامة
(3). 
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ويعج ىحه الخحلة الدمشية، أخةح الكػفيةػن يتػافةجون علةى البرةخة، 
ه(، الحي أخح عغ 172 بغ الحدغ الخؤاسي )تفعخف في حلقاتيا، دمحم

الكػفةةة، فالتفةةت حػلةةو إلةةى  ه(، ثةةع رجةةع149)ت (1)عيدةةى بةةغ عسةةخ
شاافة مغ شلبة العلع يتلسحون لو، نةحكخ مةشيع الكدةااي والفةخااء، ومةشيع 

 يرةخحػن ه( وىػ عع الخؤاسي ولكةشيع ال187مغ ذكخ معاذ اليخاء )ت
، فقةج علةع الشةاس الشحةػ (0)يغحةج مةغ البرةخيفي تخجستو أناو أخةح عةغ أ

 ، كسةةا درسةا الشحةةػ علةةى(3)والعخييةة، وأخةةح عشةو الكدةةااي والفةةخااء كالىسةا
وان الفةةخااء درس الشحةةػ قبةةل الكدةةااي،  -أيزةةاً –عسةةخو بةةغ العةةالء أبةةي 

بغ حبي ، وقج عاصخ الخؤاسي مغ نحاة الكػفة، الخليل بغ على يػنذ 
 سةا يبةجو فةي –أحسج، مغ نحةاة البرةخة، وقةج ريصةت العرةبية السحىبيةة 

بيغ الخجليغ، فأخةح الكػفيةػن يقخنةػن بيشيسةا، وأخةح  -أيام ثعل  والسبخد
 البرخيػن يشفػن ىحا.

يةػنذ بةغ حبية  علةى الكدةااي والكةػفييغ مةغ بعةجه،  ان تةأثيخ 
عسةخو بةغ العةةالء، ولةحلظ يسكةةغ أن أبةةي  وضةػحًا ويةةخوزًا مةغ تةأثيخ أشةج( 

ي عجا يػنذ بغ حبي  مؤسدةًا بةارزًا مةغ مؤسدةي السجرسةة الكػفيةة دون 
 .(4)أن يتعارض ىحا القػل مع برخيتو

ةةا ال برةةخيػن فيةةع إناسةةا انتدةةبػا للسةةحى  البرةةخي عةةغ شخيةة  أما
تلسةةةحة لةةةو، فقةةةج بيةةةخىع الكتةةةاب، وأعجبةةةػا بةةةو غايةةةة  تةةةاب سةةةيبػيو وال

األعجاب، وأ رخ ما جةاءوا بةو أنيةع كةانػا يديةجون عليةو شةخحًا وتفدةيخًا، 
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يؤيةجون بيةا رأيةًا مةغ أو  وزيادات أخخل يدتجركػن بيةا مةا فةات سةيبػيو
ارااو. ))ويخيال إليا أنا الشحػييغ على اخةتالف شبقةاتيع ومجارسةيع إنسةا 

البرخة، ومغ علع الخليةل الستسرةل فةي كتةاب سةيبػيو  استسجوا الشحػ مغ
 .(1)خاصة، ال فخق في ذلظ بيغ كػفي ويرخي ويغجادي((

كةةةةػفييغ كتةةةةاب سةةةةيبػيو ومةةةةا رووه عةةةةغ فسةةةةادة الةةةةجرس عشةةةةج ال
ساتيحىع والفخااء وأبي عسخو الذيباني وغيخىع مغ الكػفييغ، ومادة علع أ

شيػخيع مسغ ذكخنةا وما رووه عغ  -أيًزا–البرخييغ ىػ كتاب سيبػيو 
 .(0)وغيخىع ولع يخووا عغ كػفييغ

لةةػن وىةةع شةةيػخ السجرسةةتيغ ومؤسدةةػىسا، وفةةي  أمةةا الشحةةاة االوا
مقةةجمتيع الخليةةل بةةغ أحسةةج، وعلةةي بةةغ حسةةدة الكدةةااي، فسةةادتيع أوسةةع 

 :(3)دااخة وأ رخ حياة وىي
واة األولةػن، كةأبي  ىحه  -1 السخويات الزخسة التي ع شةي بجسعيةا الةخا

ه(، 013ه( وأبةةةةةي عبيةةةةةجة: )ت154عسةةةةةخو بةةةةةغ العةةةةةالء )ت
ل ه(، وغيةةةةةخىع مةةةةةغ البرةةةةةخييغ والسفزةةةةة015: )تواألصةةةةةسعي
: )ت ةةةاد الخاو 168الْرةةةبيا ه(، وغيخىسةةةا، 182يةةةة: )ته(، وحسا

مغ الكػفييغ، ىحه السخويات التةي ىيةأت للجارسةيغ األولةيغ مةػاد 
دراسةةةتيع، سةةةػاء أ ةةةان مشيةةةا مةةةا يترةةةل بةةةاألدب، أم مةةةا يترةةةل 

 باللاغة.
واة الحيغ كانػا يقرجون   -0 الكػفة والبرةخة، ويترةلػن إلى  ىؤالء الخا

 بالعلساء الحيغ كانػا يعشػن باالترال بيع واألخح عشيع.
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ثع ىحه البةػادي القخيبةة، التةي كانةت تدخةخ بالفرةاحة، ويةاألعخاب   -3
ليجةةةاتيع شةةةاابة مةةةغ ع جسةةةة، وفةةةي الةةةحيغ لةةةع تذةةة  لغةةةاتيع و 

شليعةةتيع بةةػادي نجةةج والحجةةاز وتيامةةة التةةي اسةةتقى الخليةةل بةةغ 
أحسج علسو  مشيا، كسا قال الخليل للكدةااي حةيغ سةألو ىةحا عةغ 
السرادر التي أخح علسو مشيا، والتي شجا الكدااي الخحال الييةا، 
فقزةةى بةةيغ أ عخابيةةا زمشةةًا شةةػياًل، كةةان يكتةة  مةةا يدةةسعو مةةشيع، 

ى أنفةةح فةةي كتابةةو ذلةةظ خسةةذ عذةةخة قشيشةةة حبةةخ، سةةػل مةةا حتةة
 .(1)حفظ

الكػفةةة، ليجةةج نفدةةو فةةػق الخؤاسةةي، وليشكةةخ إلةةى  ويعةةػد الكدةةااي 
إلةى  مداال كريخة مسةا أخةحه عشةو، فقةج ذكةخ الفةخااء ))لسةا خةخج الكدةااي

فجئةت بغةجاد  (0)بغجاد قال لو الخؤاسي: قج خخج الكدااي وأنت أسغ مشو
فخأيةةةت الكدةةةااي، فدةةةألتو عةةةغ مدةةةاال الخؤاسةةةي، فأجةةةابشي بخةةةالف مةةةا 
عشةةجي، فغسةةدت قػمةةًا مةةغ علسةةاء الكةةػفييغ كةةانػا معةةي، فقةةال: مالةةظ قةةج 
أنكةةخت، لعلةةظ مةةغ أىةةل الكػفةةة، فقلةةت: نعةةع، فقةةال: الخؤاسةةي يقةةػل كةةحا 
وكةةحا، ولةةيذ صةةػابًا وسةةسعت العةةخب تقةةػل كةةحا كةةحا... حتةةى أتةةى علةةى 

 .(3)فلدمتو((مداالي 
ولكشةةو (4)ويبةةجأ الخةةالف الشحةةػي بةةيغ السةةحىبيغ فةةي ىةةحه الحقبةةة  

ةخالف يديخ ال  فيو، ويخلػ مغ عربية محىبية بالسعشى الحي صار  حجا
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، وعلةةى ان (1)عرةةبية )شخرةةية(إلةةى  إليةةو فيسةةا بعةةج، وأنةةو كةةان يذةةيخ
عيةج الخليةل والخؤاسةي، فيةحكخ ان الخةالف بةجأ إلى  احسج أميغ يخجع بو

ىاداةةةًا بةةةيغ الخؤاسةةةي فةةةي الكػفةةةة والخليةةةل فةةةي البرةةةخة، ثةةةع اشةةةتج بةةةيغ 
 .(0)الكدااي في الكػفة وسيبػيو في البرخة((

بغةةجاد، بجايةةة الرةةخاع بةةيغ إلةةى  ويسكةةغ عةةج  بةةجء انتقةةال الكدةةااي 
يًا، وال تعرةبًا للبلةجة السحىبيغ، ويتعر  شجيج، وىػ ليذ تعرةبًا سياسة

فة، وأىةل الكػفةة يتعرةبػن ضج الكػ  ىل البرخة يتعربػن لياوان كان أ
يغ أىل السذاحشات والسشافخات والسشاضخات ب (3)ىل البرخة فتقػمليا ضج أ

 جل أمخيغ اثشيغ:البلجيغ، وىحا التعر  مغ أ
 السادة والرخاء. -1
 .(4)السخكد االجتساعي والسعشػي  -0
بغةةجاد إلةةى  وىسةةا األمةةخان اللةةحان حققيسةةا الكػفيةةػن فةةي قةةجوميع  

البرةةةخيػن علييسةةةا، ويةةةجأوا يدحفةةةػن حيةةةث ىسةةةا، وقةةةج أدل فحدةةةجوىع 
امةخ ثالةث، وىةػ: السةحى  إلةى  التعر إلى  األمخيغىحيغ إلى  التعر 

و الكػفيةةػن مةةغ قةةالشحةةػي، فالةةجفاع عةةغ السةةحى  الشحةةػي يحفةةظ مةةا حق
 امتيازات على ارض بغجاد وفي قرػر الخلفاء.

مشةةاضخة مةةخ ولعةةل أول مطيةةخ مةةغ مطةةاىخ الخةةالف مةةا كةةان مةةغ ا  
شال القػم في الحجيث عشيسا، وىةي ال تعةجو أن سيبػيو والكدااي، وقج أ

الخزق ويلػد إلى  تكػن مطيخًا مغ مطاىخ التشافذ بيغ العلساء للػصػل
 السشدلة عشج الدلصان.
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وان  (1)فقةةج جةةاء سةةيبػيو ليحةةل فةةي بةةالط الخالفةةة سةةياجًا للعلسةةاء
محىبيةةةة، بةةةل كةةةان أو  الكدةةةااي وسةةةيبػيو لةةةع يلتقيةةةا عةةةغ دواِع عرةةةبية

لقاءىسا مشافدة وشسعًا في الجنيا ودفاعةًا عةغ السشدلةة والييةأة فةي بةالط 
بغ مدعجة يشجح سعيج ، وانيا كانت ذات شابع علسي، كسا )لع (0)األمخاء
ن وضةةع نفدةةو وعلسةةو فةةي فيسةةا أخفةة  فيةةو سةةيبػيو إالا بعةةج أ ،األخفةةر

يبػيو مرةةةار وكةةةان إخفةةةاق سةةةخجمةةةة الكدةةةااي يرةةةاحبو ويةةةؤدب أوالده، 
خرػمة بيغ البرخييغ والبغجادييغ )الكػفييغ(، فيع في نطةخ البرةخييغ 

 .(3))حذػ عدكخ الخليفة( تارة، ومفدجو اللغة والشحػ تارة أخخل 
وقج اتيع باحث معاصخ وىػ )شلبي( سةيبػيو بالعرةبية، واسةتجل 

ذا كةةانػا برةةخييغ كةةأبي إ علييةةا بةةأن سةةيبػيو ال يةةحكخ أسةةساء الفةةخااء إالا 
مةغ َبع ةةَج أو  قةخأوا علةةى برةخييغ فةاألعخج وعيدةةىأو  خو بةغ العةةالء،عسة

ىةل السجيشةة د، وأباي، وكةان يكتفةي بقػلةو: قةخأ أبغ مدعػ عغ العربية كا
حسةدة والكدةااي، إلةى  ىل الكػفة دون إسةشادأنافع، وقخأ إلى  دون إسشاد
ابةغ إلةى  ىةل مكةة دون إسةشادزيع كحا، وقخأ أىل الحجةاز، وقةخأ أوقخأ بع
 .(4) ريخ

غ الجةةػ ان سةةيبػيو حيشسةةا ألةةف كتابةةو، لةةع يكةةومةةغ جانةة  اخةةخ فةة
حػلو يحسل رااحة العربية الشحػية بيغ البلجيغ، فقج كان يجسع ما نرةخه 

وكةان عالسةا الكػفةة  أستاذه الخليل والبرخيػن اآلخةخون قبلةو مةغ اراء،
في محى  نحػي خاص، وكانةا يفةجان  غيخ مدتقليغ -الكدااي والفخااء–
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مةةغ مجيشتةةو يحزةةخان حلقةةة يةةػنذ، ويأخةةحان عشةةو، مةةع تفةةاوت  اًنةةاأحي
، ثةةع انةةو نقةةل عةةشيع (1)الةةدمغ بيشيسةةا، فعلةةى مةةغ يتعرةة  الخجةةل إذن؟

، وىةػ خةالل ذلةظ قةج يرةػب (3)، ورأيًا واحةجًا فةي الرةخف(0)قخاءات ثالثاً 
رأييع، ويلتسذ لو القياس، مغ ذلةظ قػلةو: )وحةجثشا ىةخون أن الكةػفييغ 

لششدعغ( مةغ كةل شةيعة أيايةع أشةج علةى الةخحسغ، وىةي لغةة يقخؤونيا: ثع 
ججيجة، نربػىا كسا جخوىا، حيغ قالػا: أمخر على أييع أفزةل، فأجخاىةا 

 .(4)ىؤالء مجخل الحي((
يتبيغ مغ ذلظ ان ىحه السخحلة الدمشيةة التةي انتيةت بػفةاة الفةخااء 

اضةًحا فييا الخةالف السةحىبي و  في أواال القخن الرالث، لع يكغ واألخفر
ذىةان الشحةاة كةل الػضةػح، فقةج كانةت العرةبية فخديةة، يتعلة  فييةا في أ

لسحسج بةغ  أبياتالتلسيح بأستاذه وال يخل غيخه عجاًل لو والجليل على ذلظ 
الفةةخااء وييجةةػ الشحةةاة اآلخةةخيغ مةةغ برةةخييغ  أسةةتاذهالجيةةع، يسةةجح بةةو 

األحسةخ و وكػفييغ، فقج تشاول سةيبػيو وقصخيةًا مةغ أىةل البرةخة، وىذةامًا 
سةةتاذه ىةةػ السجلةةى فةي ىةةحه الحلبةةة العلسيةةة ، ليبقةى أ(5)ىةةل الكػفةةةمةغ أ
 :(6)يقػل

 لةع مةايا شالة  الشحةػ الةتسذ عِ 
 

 ألافةةةةةةةةو الفةةةةةةةةخااء فةةةةةةةةي نحةةةةةةةةػهِ 
 

 فةةةةاد مةةةةغ يأتيةةةةو مةةةةا لةةةةع يكةةةةغْ أ
 

 يعلةةةةةع مةةةةةغ قبةةةةةل ولةةةةةع يحةةةةةػه
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 وقةةةةةةةةػل سةةةةةةةةةيبػيو وأصةةةةةةةةةحابو
 

 وقصةةةةةةةةةةخب مذةةةةةةةةةةتبو فةةةةةةةةةةازوه
 

 عشةةةةظ، ومةةةةا أملةةةةى ىذةةةةام ومةةةةا
 

 األحسةةةةةةخ  فةةةةةةي زىةةةةةةػهصةةةةةةشفو 
 

علةةةى وجةةةػد محىبيةةةة نحػيةةةة أن يختلةةةف نحةةةاة  وال يكفةةةي دلةةةياًل 
الِسْرةةخيغ فةةي بعةةس اآلراء، فيةةحا مػجةةػد بةةيغ أصةةحاب السةةحى  الػاحةةج 
مغ الصةخفيغ، إماةا االخةتالف فةي السةشيأ، فلةع يكةغ يسرةل انةحاك محىبيةة 

والكدااي يتفقان  األخفرواية ذلظ أن  -مع االعتخاف بػجػده –خاصة 
السشيجيةة مةغ اعتةجاد بةالقخاءات الذةاذة،  واألحةػالفي كريخ مغ األسةذ 
وأن الفخااء يلتقي بالسحى  البرةخي  - سا سشحكخ –والقياس على القليل 

القيةاس علةى الذةاىج الػاحةج واالعتةجاد  وإنكةارمغ حيث التقجيخ والتأويل 
 .(1)ة الذاذةالقخاء وإنكاربالعلة والقياس ومحى  الستكلسيغ، 

ثع تبجل الشداع الشحػي، فاستحال في أذىان الستأخخيغ خالفًا بةيغ 
علةى مةا بيشيسةا  -واألخفةربلةج، فدةيبػيو إلةى  شخفيغ يشتسي كل مشيسةا

يرةةبح نحػىسةةا عشةةج مةةغ جةةاء بعةةجىسا  -مةةغ فةةػارق فةةي السةةشيأ والةةخأي
الكدةااي نحػًا برخيًا، مزافًا اليو اراء الخليل ويػنذ ويرةبح مةا خلفةو 

 .(0)مجرسة الكػفةإلى  والفخااء مسراًل لسحى  اخخ يشتسي
وكان ثعل  أول مغ ألح على عخض رأي السحىبيغ بعزيسا على 
بعس وىػ يدتعسل في ذلظ عبارات مختلفةة، فسةخة يقةػل: وقةال سةيبػيو 

 ، ومةةةةخة أخةةةةخل (4)يقةةةةػل: سةةةيبػيو وأصةةةةحابوأو  (3)والخليةةةل وأصةةةةحابيسا
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ثةةع (0)الكةةػفييغ أحيانةةاً إلةةى  ، ويشدةة (1)البرةةخةأىةةل أو  يقةةػل: البرةةخيػن 
د فأخةةةحوا عشةةةو وزادوا فييةةةا: ابةةةغ الدةةةخاج  جةةةاء تالمحتةةةو وتالمةةةحة السبةةةخا

د، وأبةةا بكةةخ بةةغ  ةةاج، وقةةج أخةةح عةةغ السبةةخا والحةةامس مةةغ  األنبةةاري والدجا
تالمةةحة ثعلةة ، يكرةةخون فةةي كتةةبيع مةةغ السفاضةةلة بةةيغ نحةةػ السةةحىبيغ 

الحي تسرلو قبلةو فةي نحةػ الكدةااي  نحػ الكػفةإلى  مزيفيغ نحػ ثعل 
 .(3)نحػ البرخة الحي حسلو كتاب سيبػيو قبلوإلى  والفخااء ونحػ السبخد

ويأتي العرخ الحي ضع الديخافي والخماني والفارسةي وابةغ جشةي، 
على ىحه السفاضلة يةدداد، ونجةج الخةالف يأخةح شةكاًل مةغ  اإللحاحلشجج 

حزةةةارية، والسةةةيسا معصيةةةات أشةةكال الجةةةجل، متةةةأثخًا بسعصيةةةات العرةةخ ال
الجراسات الفقييةة والسشصقيةة، وقةج ىةيسغ علةييع )الكتةاب( ىيسشةة تامةة، 

ه( علةى شةخحو، وجعلةو 384ه( والخمةاني: )ت368فاقبل الديخافي )ت
الفارسي وابغ جشي غايتيسا في الجرس والحفظ ومرل ىةؤالء األريعةة، وال 

جًا فػجج مغ بعةجىع علي وتلسيحه، محى  البرخييغ تسرياًل ججيأبي  سيسا
نحةػ البرةخة، علةى حةيغ لةع يكةغ إلةى  في نتاجيع الشحػي مادة أضافػىا

 .(4)في عرخىع نحػي يحكخ للكػفييغ غيخ ابغ خالػيو
أبةي  يسرليع: مكةي بةغ تي الستأخخون عغ ىؤالء، وىع الحيغثع يأ

ه( 540ه(، وابةغ الذةجخي )ت538ه( والدمخذةخي )ت437)تشال  
أخحون عغ مسرلي البرخة الججيجة ويعتسةجون ه( ي569وابغ الجىان )ت

نقػليع في ندبة اآلراء الكػفية والبرخية، ونجج ان الفخوق الفخدية بيغ 
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مسرلةةةي السةةةحى  الػاحةةةج تةةةشصسذ معالسيةةةا وكةةةان ىةةةؤالء ورجةةةال الجيةةةل 
الدةةاب  ىةةع األسةةاتحة الةةحيغ أخةةح عةةشيع أبةةػ البخكةةات األنبةةاري مدةةاالو  

 .(1)افالخالفية وأقام مشيا كتاب اإلنر
فةي ىةحه الحقبةة، ىةي تلةظ  وىشاك ضاىخة أخخل في الخالف تطيخ

الكتةة  التةةي أ لفةةت فةةي مدةةاال الخةةالف بةةيغ السةةحىبيغ، وىةةي اسةةتجابة 
ذىان الشاس عشيا، وتلظ العربية التي وجةجت مةا أشبيعية لسا يجور في 

 يدتػعبيا مغ صجور الشحاة الحيغ عخضشا ليع.
الحخكةةة فةةي التةةأليف،  ه( أول مةةغ بةةجأ ىةةحه091وكةةان ثعلةة  )ت

، وكتةة  أحسةةج بةةغ جعفةةخ الةةجنيػري  (0)فدةةسى كتابةةو )اخةةتالف الشحةةػييغ(
د وخةةتغ ثعلةة  كتابةةو )السيةةحب( ذكةةخ فةةي صةةجره 089)ت ه( تلسيةةح السبةةخا

صةاحبيا، ولةع َيْعتةَل لػاحةج مةشيع إلى  اختالف السحىبيغ، وعدا كل مدألة
االخةةتالف ونقةةل مةةحى  وال احةةتأ( لسقالتةةو، فلسةةا أْمَعةةَغ فةةي الكتةةاب تةةخك 

 .(3)البرخييغ
ه( كتاب )ما اختلف فيو البرخيػن 302)ت (4)وكت  أبغ كيدان

أبةةي  ثةةع يطيةةخ كتةةاب (5)ه(338والكػفيةةػن( والبةةغ جعفةةخ الشحةةاس )ت
ه( )االنرةةاف فةةي مدةةاال الخةةالف(، وييةةحا 577)ت األنبةةاري البخكةةات 

تذةةيج التةةخا ع مةةغ السؤلفةةات داللةةة أ يةةجة علةةى ان ىةةحه القةةخون كانةةت 
نذاشًا حيًا في دراسة الشحػ، وأنا وضةػح سةسات السةحىبيغ الشحةػييغ قةج 
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ضيخت في ىحه األيام الصػيلة، ويانت للشحػييغ الستأخخيغ خرةااز كةل 
البخكةات )االنرةاف فةي مدةاال الخةالف(، أبةي  مشيسا، وليحا كةان كتةاب

يسرل ىحه الحخكةة الشذةيصة فةي التةأليف، ويسرةل روح العرةخ الةحي كتة  
 .(1)فيو

 
اء ىةةةحا ور  -بخأيشةةةا –بقةةةي ان نتعةةةخف األسةةةباب التةةةي تكسةةةغ 

 الخالف ونجسليا في اآلتي:
تسيدت شبو جديةخة العةخب باشةتساليا علةى مشةاش  جغخافيةة مختلفةة  -1

تتػسةةةصيا الرةةةحخاء، وقةةةج سةةةاعجت شبيعةةةة األرض العخييةةةة علةةةى 
احتفةةاا الحيةةةاة االجتساعيةةة العخييةةةة بدةةسات قبليةةةة فةةي كريةةةخ مةةةغ 

علةةى الةةخغع مةةغ وجةةػد نسةةط حيةةاة االسةةتقخار واالشةةتغال جػانبيةةا، 
القخيبةةة أو  بالدراعةةة والعسةةخان فةةي الةةيسغ ويقيةةة السشةةاش  الدةةاحلية

شةةتغال بالتجةةارة، ولةةع مةةغ الدةةاحل التةةي عخفةةت الحيةةاة السجنيةةة واال
سعةةةةات العخييةةةةة ذات درجةةةةة واحةةةةجة مةةةةغ التصةةةةػر تجتكةةةةغ تلةةةةظ الس

االجتساعي، بل كانةت متفاوتةة نتيجةة عػامةل مختلفةة، وقةج انعكةذ 
ذلةةظ التفةةاوت فةةي درجةةات التصةةػر االجتسةةاعي علةةى الػضةةع اللاغةةػي 
للعخييةةة، فكانةةت اللاغةةة العخييةةة والحالةةة ىةةحه بةةجرجات متبايشةةة مةةغ 

كانيةةة الستدةةعة السشةةاش ، ))فالخقعةةة السأو  حدةة  القبااةةلبالتصةةػر 
إلةةى  االضةةصخاب فةةي تحجيةةج الليجةةة الفرةةيحة، كسةةا أدتإلةةى  أدت

 .(0)جة وتذتتيا((ساختالف السادة اللغػية السعت

                                                           
 .30الخالف الشحػي/ (1)
 .30/السرجر نفدو (0)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

032 
 

ندل القخان الكخيع بلغة العخب وعلى رأسيا لغةة قةخير، فكةان بةحلظ  -0
قخانةةًا عخييةةًا وعةةاماًل فةةي التػحيةةج اللغةةػي لجسيةةع العةةخب، ولسةةا كةةان 

تعكةةذ مخاحةةل متفاوتةةة مةةغ التصةةػر  تةةوت لغالقةةخان عخييةةًا فقةةج جةةاء
اللاغػي للعخيية، وقج أقخا جسيع العخب بأن لغة القخان ىي في أعلةى 
وىا قسة في الفراحة، وصاروا يقيدػن درجة  درجة مغ البيان وعجا
فراحة اللاغةة بسةجل قخييةا مةغ لغةة القةخان الكةخيع، ومةغ السعةخوف 

سيةد مةغ لغةة الذةعخ، أنا أسلػب القخان تسيد مةغ لغةة الشرةخ، كسةا ت
 فكان أسلػيو متسيدًا عسا عيجه العخب مغ قبل.

ويدب  تلظ الخرااز الستسيةدة للغةة القةخان الكةخيع وأسةلػيو، فةانا  -3
الجراسةةةات السختلفةةةة للسةةةادة اللاغػيةةةة للعخييةةةة لةةةع يكةةةغ بامكانيةةةا ان 

بيغ لغةة الذةعخ أو  تشصل  مغ التسييد بيغ لغة حجيرة ولغة قجيسة،
ا كانةةةت القػاعةةةج التةةةي تةةةع اسةةةتشباشيا نتيجةةةة تلةةةظ ولغةةةة الشرةةةخ، لةةةح

الجراسة غيخ قةادرة علةى ان تغصةي جسيةع الليجةات العخييةة وجسيةع 
حةةخوف القةةخاءات السعتسةةجة للقةةخان الكةةخيع، فبقيةةت ىشةةاك بالزةةخورة 

 ا جعل الخالف واضحًا.ػاذ التي تشطسيا  تلظ القػاعج، مبعس الذ
السكتسلةةة فةةي كتةةاب  مةةا ان ضيةةخت قػاعةةج اللاغةةة العخييةةة برةةيغتيا -4

األوسةةةط وىةةةػ أول مةةةغ قةةةام بتةةةجريذ  األخفةةةرسةةةيبػيو حتةةةى بةةةجأ 
، ويةجأت بةحلظ (1)باعالن مخالفتةو لةبعس تعلةيالت سةيبػيو -الكتاب

أمةةةام البةةةاب  األخفةةةررحلةةةة الجراسةةةة الشحػيةةةة الستخررةةةة، وفةةةتح 
الكدةةةةااي ليحةةةةاول وضةةةةع قػاعةةةةج شةةةةاملة تشةةةةتطع جسيةةةةع اللغةةةةات 

 -وىةةػ معتدلةةي–)الليجةةات(، وجسيةةع القةةخاءات وقةةام تلسيةةح الفةةخااء 
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باستكسال ما بجأه الكدااي عغ شخي  وضع األ شةخ العلسيةة ألصةػل 
، وخةالف البرةخييغ (1)السحى  الججيج ويلػرة مرةصلحاتو األساسةية

 (0)في أريع مداال ىي:
يتبعيةةا  اإلعةخابعةةخاب والبشةاء )ألقةاب تفخقةة فةي القةاب اإلعةجم ال  ( أ

 التشػيغ وألقاب البشاء ال يتبعيا التشػيغ(.
 السرجر مذت  مغ الفعل. ( ب
 أعخاب األفعال وأنو أصل فييا كاألسساء. ( ت
: الفعةةةةل عشةةةةج البرةةةةخييغ، مةةةةاِض وأقدةةةةاميامدةةةةألة األفعةةةةال  ( ث

 واألمةةخومزةةارع ) ضٍ اومزةارع وأمةةخ، والفعةل عشةةج الكةةػفييغ: مة
مقتصةةع مةةغ السزةةارع السجةةدوم بةةالم األمةةخ(، ودااةةع )وىةةػ اسةةع 

 الفاعل(.
ف فةةي أزداد عةةجد السدةةاال الرةةخفية والشحػيةةة التةةي تشاوليةةا الخةةال  -5

ة، وتذةةبعت السدةةاال السختلفةةة فييةةا الةةخأي وضيةةخت مشيةةا اراء عةةجا 
، األمةةةخة، واسةةةتفحل وشةةةخح فةةةي كةةةل واحةةةجة مشيةةةا اراء عةةةجا   ريةةةخًا،
خيجات كريخًا في االفتخاضات التي ابتعةجت باللاغةة بعس التخ وأغخقت

 عغ وضيفتيا األساسية.
بةةخوز حاجةةة ماسةةة للخةةخوج إلةةى  وأدت تلةةظ الطةةخوف السػضةةػعية  -6

ليو الجراسة الشحػية الستخررةة، فعسةج إمغ ىحا الػضع الحي الت 
شخح )الكتاب( مؤكةجًا جانة  الػضيفةة إلى  -وىػ معتدلي–الديخافي 

اتجةاه  -وىػ معتدلةي–على الفارسي أبي  يخ معالبالغية للاغة، وض
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ججيةةج اخةةح يدةةتعخض اآلراء فةةي كةةل مدةةألة ويأخةةح مسةةا يةةخاه صةةػابًا 
 .(1)التقيج السدب  باراء مجرسة معيشةمشيا مغ دون 

ىةحا الخةط وعسقةو وشةعخ  -وىةػ معتدلةي–وتابع تلسيحه ابغ جشي   
 ليةةوالخةةخوج مةةغ ىةةحا الػضةةع الةةحي وصةةلت إ ابةةغ جشةةي بأنةةو مةةغ أجةةل

الجراسة الشحػية الستخررة يجة  ا تذةاف الشطةام العةام للاغةة وراح فةي 
 سبيل ذلظ يبحث في كتابو )الخرااز( عغ األصػل العامة للشحػ.

سػعةةة مةةغ كتةة  الشحةةػ وعلةةى مدةةخح التةةأليف اللغةةػي ضيةةخت مج  
يغ يتجةو أحةجىسا خةالف اآلخةخ، ىسةا الشحةػ البرةخي ر اوالرخف تسرل تية

والقياس والسشصة  والجةجل، وىةػ مةحى  صةشعو  الستسدظ بالعقل والتعليل
مةةةديأ مةةةغ الحزةةةارات والرقافةةةات العخييةةةة، وغيةةةخ العخييةةةة فةةةي البرةةةخة، 
والشحةةةػ الكةةةػفي الستسدةةةظ بالدةةةساع والشقةةةل والخوايةةةة وإبعةةةاد التعلةةةيالت 

 العقلية، وتقليل األخح بالقياس إالا في حاالت محجودة.
 نجةج ان جسيةخة ويسعشى اخخ، حةيغ نشطةخ فةي التةخاث الشحةػي، ال  

كةةػفييغ وغيةةخىع قةةج اختلفةةػا فةةي أصةةػل ىةةحا العلةةع، أو  الشحةةاة برةةخييغ
يةؤالء لولكغ قج اختلفػا في مداال فخعية تترل بالتعليل والتأويل، فكةان 

محى  اخخ وقج يكػن االختالف بيغ أو  محى  وألولئظ شخيقةأو  شخيقة
تجج برةخيًا برخي ويرخي كسا كان بيغ كػفي وكػفي اخخ، وال نعجم ان 

 .(0)قج واف  الكػفييغ وكحلظ العكذ
ومغ أجل ىحا السةشيأ الكةػفي السغةايخ فةي بعةس أسدةو للسةشيأ   

البرةةخي نذةةأ الخةةالف بةةيغ السجرسةةتيغ، واحتةةجم الشةةداع بةةيغ الصةةاافتيغ، 
 محى  أنرار وأتباع.أو  وكان لكل مجرسة

  
                                                           

 .05الخالف الشحػي/ (1)

 .10اسصػرة وواقع )الدامخااي( )السقجمة(/-يشطخ: السجارس الشحػية (0)
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 حتدٖد املفاِٗي البصزٖٛ ٔالهٕفٗٛ -2

وضةةع الشحةةػ وتخسةةيخ أصةةػلو واشةةخاد إلةةى   انةةت البرةةخة سةةبااقة
 قػاعجه، وأخةحت الجراسةات الشحػيةة تشسةػ شةيئًا فذةيئًا وتتصةػر بعةج حةيغ

ا سأن تدةةلع قيادتيةةا الخليةةل بةةغ أحسةةج، وتلسيةةحه سةةيبػيو، فعلةةى يةةجىإلةةى 
 ػرت مداالة ونزجت عللو.صت

إلةةى  أنا الشحةةػ البرةةخي اتدةةع بصةةابع السيةةل - سةةا سةةب  –ونعلةةع 
الخوايةةة والشقةةل. ومةةغ ىشةةا نذةةأ إلةةى  والسشصةة  أ رةةخ مةةغ السيةةلالفلدةةفة 

ل الحجيث مغ ناحية صخاع بيشيع وييغ القخااء مغ ناحية، وييشيع وييغ أى
حيشسةةا اتيةةع البرةةخيػن القةةخااء بالجيةةل أخةةخل، وقةةج بلةةغ الرةةخاع نيايتةةو 

بأصةةػل العخييةةة، كسةةا فعلةةػا مةةع ابةةغ عةةامخ مقةةخئ أىةةل الذةةام، والحدةةغ 
دة ونةةافع وحسةةدة مقةةخئ أىةةل الكػفةةة وغيةةخىع، ومةةغ ثةةع لةةع والقعقةةاع وقتةةا

وا بالقخاءات في إثبات القػاعج الشحػية والتخا ي  اللاغػية، فقج حسلةػا  يعتجا
ععلى الخصأ قخاءة عبج هللا بغ عامخ في قػلو تعالى:  عن َكِ ٛذش  ٍَ َكزَن َجعَصٚسذ َٔ

ْمىاع عشمذذذَشَكآ م ذذذىا  ْ َلَد  ٔا عقَزاذذذَمع َ ٍَ ٛ ك  ذذذش  شا ًم عانا ٍَ ذذذ ي  
، بشرةةة  )أوالدىةةةع( وجةةةخ (1)

فيغ الحي أدعػه، أنيع يسشعةػن الفرةل بةيغ الستزةاي)شخكاِايع(، والخصأ 
ن أليةو( بةالسفعػل، فةي غيةخ ضةخورة الذةعخ، رغةع )السزاف والسزاف إ

 لقخاءة ابغ عامخ سشجًا متراًل، وأن القخاءات الدبع ىي حجة قااسة.
كحلظ خصةأوا حسةدة مقةخئ أىةل الكػفةة، وقخاءتةو مذةيػرة، وىةي   

٘عاحجل القخاءات الدبع السعخوفة، فقج قةخأ قػلةو تعةالى:  َعانسذز  مذٕااعّللا  ارْس َٔ

َحذذذبوَع اَْسا َٔ ع  ّ عث ذذذ ٌَ رََغذذذبءنٕم
، بجةةةخ )األرحةةةاِم(، ووجةةةو التخصئةةةة انيةةةع ال (0)

                                                           
 .62... واالنراف السدألة/137/األنعامسػرة  (1)
 .1سػرة الشداء/ (0)
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ما عةجا مةا ورد يجيدون العصف على الزسيخ السجخور إالا باعادة الجار 
 مغ ذلظ ضخورة.

وقخاءة حسدة ىحه قج قخأ بيا ابةغ عبةاس والحدةغ البرةخي، وانيةا 
 قخاءة مترلة بالدشج.

ةةأو  أىةةل الحةةجيث، فةة ن الحةةجيث فةةي نطةةخىع لةةع  ا خرةةػمتيع مةةعما
، ولةع يتعلسةػا العخييةة إالا برةشاعة األعةخاب، ىةحا مةغ (1)يكغ رواتةو عخيةاً 

زو  مةا الخواية بالسعشى مغ ناحية أخةخل، ا ناحية، والن علساء الحجيث جػا
 جعليع يخفزػن االحتجاج بو في مجال الشحػ.

ل والسشصة  ال يقبلةػن قةعجانة  اعتةجادىع بالإلى  وكان البرخيػن 
االعتسةةاد علةةى الذةةػاىج العخييةةة إالا إذا كانةةت متةةػاتخة، وتػاتخىةةا ىةةػ كرةةخة 

الجرجةةة مةةغ إلةةى  دورانيةةا علةةى األلدةةشة، فةةاذا مةةا وصةةلت ىةةحه الذةةػاىج
التػاتخ صحا األخح بيةا، واسةتشباط القػاعةج مشيةا، ويذةخط ان ترةجر عةغ 

واعترةةسػا بالباديةةة مةةغ العةةخب الخلاةةز الةةحيغ لةةع تةةؤثخ فةةييع الحزةةارة، 
االختالط بغيخىع، ومغ ثع " ان البرخيػن يفتخخون على الكػفييغ بأنيع 

ةةةباب علةةةى حةةةيغ  ،(3)، وأ لةةةة اليخابيةةةع(0)يأخةةةحون اللاغةةةة عةةةغ َحَخَشةةةة الز(
، كسةا قةال (6)" (5)، وياعة الكػاميخ(4)يأخحىا الكػفيػن عغ أ لة الذػاريد

ياشي:  الخ(

                                                           
 .348مجرسة الكػفة/ (1)
باب: الريادون ليا، وحخش الز( : صاده.حخشة  (0)  الز(
 اليخابيع: جسع يخيػع: وىي دويبة )والسقرػد ىشا البجو الخلاز(. (3)
 الذػاريد: االلبان الرخيشة. (4)
 الكػاميخ: السخلالت تذيى بيا الصعام )والسقرػد ىشا: عخب السجن(. (5)
 .90والفيخست/ -92الشحػييغ البرخييغ/ أخبار (6)
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"ويحلظ نفيع الدخا في أنا عقل البرخة كان أدق وأعس  مغ عقةل 
االترةةال إلةةى  الكػفةةة، وكةةان أ رةةخ اسةةتعجادًا لػضةةع العلةةػم، إذ سةةبقتيا
رسةةةصاشاليذ مةةةغ بالرقافةةةات األجشبيةةةة ويةةةالفكخ اليػنةةةاني، ومةةةا وضةةةعو ا

 .(1)السشص  وحجوده وأقيدتو"
ةةا الكػفيةةػن فةةأنيع يتسيةةدون عةةغ البرةةخييغ فةةي اتدةةاعيع فةةي  أما

وعبةةةارات اللغةةة عةةةغ جسيةةةع العةةخب، أي ال يكتفةةةػن بسةةةا  األشةةةعارروايةةة 
يأخحون عةغ فرةحاء األعةخاب، بةل يأخةحون عسةغ سةكغ مةغ العةخب فةي 
حػاضخ العخاق، وقج حسل البرخيػن على الكػفييغ حسالت شةعػاء حةيغ 
ةػا الكدةااي بكريةخ  وججوىع يتدعػن في الخواية علةى ىةحه الذةا لة وخرا

يدةةسع الذةةاذ الةةحي ال يجةةػز مةةغ  مةةغ ىةةحه الحسةةالت قةةااليغ: "إناةةو كةةان
واللحغ وشعخ غيخ أىل الفرةاحة والزةخورات، فيجعةل ذلةظ أصةاًل  الخصأ

 ((.(0)ويقيذ عليو حتى أفدج الشحػ
لقةةج حةةجد القةةجماء اراءىةةع فةةي التسييةةد بةةيغ السةةحىبيغ فرةةاح  

يةةحكخ أنا "مةةحى  الكةةػفييغ القيةةاس علةةى الذةةاذ، ومةةحى   (3))االقتةةخاح(
 يالت البعيجة التي خالفيا الطاىخ".البرخييغ اتباع التأو 

وقةةال شةةو الةةخاوي: "أحلةةى مةةا يشسةةاز بةةو مةةحى  البرةةخييغ إبتشةةاء 
الذةااع مةغ كةالم العةخب، وتحكةع السقةاييذ العقليةة  األغل قػاعجه على 

فةةي الكريةةخ مةةغ شةةؤونو، وإذا اصةةصجم أصةةل مةةغ أصةةػلو بدةةساع غيةةخ 
أو  بالذةةةحوذرمةةةى السدةةةسػع أو  التأويةةةل والتػجيةةةو،إلةةةى  مذةةةيػر، فةةةدع

 الشجور، بل بالتخصئة أحيانًا.
                                                           

 .01ضيف/-السجارس الشحػية (1)
 .13/183 األدباءمعجع  (0)
 .86االقتخاح/ (3)
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أمةةا مةةحى  الكةةػفييغ فلةةػاؤه بيةةج الدةةساع، ال يخفةةخ لةةو ذم(ةةة، وال 
يشقس لو عيجًا، وييػن علةى الكةػفي نقةس أصةل مةغ أصةػلو، وندةف 

 (1) رخيغ"ييػن عليو اشخاح السدسػع على األ  قاعجة مغ قػاعجه، وال
القةجماء، ومةشيع  ليةومةا ذىة  إإلةى  ومغ السحجثيغ مغ كان يسيل

ذلةةظ بخيبةةة وشةةظ، وىةةحا )يػىةةان فةةظ( يقةةػل: " ةةان إلةةى  مةةغ كةةان يشطةةخ
لعلساء البرخة محاى  متعجدة في القيةاس الشحةػي، تختلةف عةغ مةحاى  
 (0)الكػفييغ، كسا سلظ كل مغ القبيليغ في تفديخ الطػاىخ شخيقًا خاصًا"
ػدىا أماا أحسج أميغ فقال: "البرخيػن يخيجون أن ي شذةئػا لغةة يدة

الشطةةام والسشصةة ، والكػفيةةػن يخيةةجون أن يزةةعػا قػاعةةج للسػجةةػد، حتةةى 
 –ذلظ أنا السشيأ الكػفي إلى  أضف .(3)الذاذ مغ غيخ أن ييسلػا شيئًا"

يترف بكرخة الشقل واالستذياد بليجات عخب األرياف الةحيغ  - سا ذكخنا
وثقػا بلغتيع، والحيغ كانػا يجاورون األريةاف والسةجن، علةى حةيغ رفةس 

السقيسةيغ البرخيػن االستذياد بيا، وال يأخةحون إالا عةغ العةخب العاريةة 
 اللغةة مةغأو  في كبج الجديخة، ولحلظ لع يأخةح أحةج مةغ البرةخييغ الشحةػ

الكػفييغ إالا أبةا زيةج، فانةو روي عةغ السفزةل الزةبيا أحج 
، وكةان أبةػ (4)

حةةاتع الدجدةةتاني أ رةةخ الستعرةةبيغ علةةى الكةةػفييغ، فكةةان يقةةػل: "فةةاذا 
ةةخت  حةةخوف القةةخان السختلةةف فييةةا حكيةةت عةةغ العةةخب شةةيئًا فانسةةا أو  فد(

وأبةي عبيةجة ويةػنذ،  واألصةسعيزيةج أبي  أحكيو عغ الرقات عشيع، مرل
روايةة الكدةااي إلةى  مغ فرحاء األعخاب وحسلة العلع، وال التفةت   وثقات

                                                           
 .319نطخة في الشحػ/مجلة السجسع العلسي بجمذ / (1)
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ةةةا (1)واألحسةةةخيا واألمةةةػيا والفةةةخااء ونحةةةػىع، وأعةةةػذ بةةةاهلل مةةةغ شةةةخاىع" . أما
القياس عشج الكػفييغ فيعتسج علةى القليةل الشةادر، ألنا مةا ورد مةغ اللغةة 

في ىحا عسخو أبي  كلسةإلى  ي عجا قلياًل بالشدبة لسا ضاع فييا، مدتشجيغ
حيث قةال: "مةا انتيةى إلةيكع مسةا قالتةو إالا أقلةو، ولةػ جةاء ع علةع وافةخ، 

 .(0)وشعخ كريخ"
 سةةا يدتذةةيج الكػفيةةػن بالذةةعخ العخيةةي فةةي الجاىليةةة واإلسةةالم، 

فةةي )شةةخح  األنجلدةةيولةةػ كةةان مةةا وصةةل إلةةييع مةةغ بيةةت واحةةج. قةةال 
لف السفرةةل(: "الكػفيةةػن لةةػ سةةسعػا بيتةةًا واحةةجًا فيةةو جةةػاز شةةيء مخةةا

ومسةةةا يترةةةف بةةةو الكػفيةةةػن:  (3)ل صةةةػل، جعلةةةػه أصةةةاًل ويػيةةةػا عليةةةو"
سةػاء أ انةت مةغ القةخاءات الدةبع أم مةغ غيخىةا، االستذياد بةالقخاءات، 

علةةى مةةا وصةةل إلةةييع مةةغ ىةةحه القةةخاءات التةةي  أحكةةاميعويشةةػا كريةةخًا مةةغ 
تبتعج عغ السشصة  وأسةاليبو، ألنيةا تقةػم علةى الخوايةة والشقةل، كسةا بشةػا 

 خًا مغ القػاعج الشحػية علييا. ري
 ةةةةحلظ عسلةةةةػا علةةةةى االستذةةةةياد بةةةةالقخان الكةةةةخيع، وفتحةةةةػا بةةةةاب 
االحتجاج بلغة عخب األرياف على مرارعو، كسةا أخةحوا مةغ كةل العةخب، 
ال يفزلػن لغة علةى لغةة، وكةانػا أ رةخ البرةخييغ فةي االسةتجالل بايةات 

نا القةةخان جةةاء القةةخان الكةةخيع، واالحتجةةاج بأسةةاليبو، ألنيةةع يؤمشةةػن بةةأ
 ة.حبلغات مختلفة فري
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ٌَعيقػل ابغ جشي في قػلو تعالى:  ٛ  زٕم ٓمىعيس إ َس َٔ فاماا ، (1)(إ َسَجعَيٛ  ٌذع
ٛاَُذذبِمع :قةةػل هللا  َٛ ٛاز ذذبع َأَحا عَي ٌَ عَيذذٍعَكذذب َٔ َ 

، ثةةع قةةال فةةي مػقةةع اخةةخ: (0)
ٌَع ٛ  زٕم ٓمىعيس إ َس َٔ فال يةجل علةى ان الةحي يقةػل: مْيةت ىةػ الةحي  إ َسَجعَيٛ  ٌذع

يقةةةةػل مي(ةةةةت، ألن القةةةةخان قةةةةج جةةةةاء بلغةةةةات مختلفةةةةة، وإن كانةةةةت كلايةةةةا 
 .(3)فريحة((

بعج ىحا الػضػح للسشيجيغ البرخي والكةػفي، وتكسلةة لسةا ذكخنةا، 
 نحجد السفاىيع التي اعتسجوىا في مشيجيع مغ مرصلحات وأصػل.

علةى مةػاد كريةخة، ودالالت أما فيسا يخةز السرةصلح فقةج اشةتسل 
 بيخة وىػ السرصلح الحي ندتعسلو في عرخنا، والةحي ورثشةاه مةغ أقةجم 
عرةةػر العخييةةة، فبةةةجأت ىةةحه السرةةصلحات الشحػيةةةة، كسةةا بةةجأت العلةةةة 
والقيةةةةاس، وكسةةةةا بةةةةجأت فكةةةةخة الشحةةةةػ وشخيقةةةةة تشاولةةةةو، ولكةةةةغ بعةةةةس 

ىةةحه  السرةةصلحات قةةج اعتةةخاه التبةةجيل والتغييةةخ، ولةةع يكةةغ العةةخب يعخفةةػن 
يسةةًا لغػيةةًا دقيقةةًا السرةةصلحات، وإناسةةا كةةانػا يشصقةةػن اللاغةةة ويفيسػنيةةا ف

صسعي قال: )قلت ألعخابي: أتيسةد إسةخاايل؟ قةال: إناةي إذًا لخجةل رول األ
" لةع  اإلعخابةي، فيةحا (4)سػء، قلةت: أفشجةخ فلدةصيغ؟ قةال: إناةي إذًا لغةػيا

ياابةًا الن ذلةظ ن يكةػن عليسد إالا العي  والذةتع وىةػ يةخفس أيفيع مغ ا
، ولع يفيع مغ الجخ إالا الدةح ، فػصةف نفدةو  مغ سسات الخل  الخديا
بالقػة، وقج فيع مغ محجثو عغ مقجرتو على سح  فلدصيغ ونقليا مةغ 

 مكانيا.
                                                           

 .32الدمخ/سػرة  (1)
 .100/األنعامسػرة  (0)
 .0/17السشرف  (3)
 .0/099العقج الفخيج  (4)
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أماا اليسد بسعشةى الشصة  بةاليسدة، والجةخ بسعشةى اإلتيةان بالحخكةة 
السخرػصةةةةة، فيةةةةػ أبعةةةةج مةةةةا يكةةةةػن عةةةةغ ذىشةةةةو وتفكيةةةةخه، وإن ىةةةةحه 
السرصلحات ال تخلةػ مةغ خةالف فةي مةجلػليا بةيغ البرةخييغ والكةػفييغ 

 وىي:
 

 االختالف يف املصطمحات بني البصزٖني ٔالهٕفٗني

 عل األمخف  -1
ه البرخيػن قديسًا للساضي والسزارع، وحكسةػا عليةو بالبشةاء  يع جا

بو مزةارعو، فيةػ مبشةي علةى الدةكػن فةي مرةل: )أ تةْ (  على ما يجدم
وعلى ححف الشػن في مرل: )أ تبا(، وعلى حةحف حةخف العلةة فةي مرةل: 

 )إرَع(.
وىػ عشج الكػفييغ غيخ قديع ليسا بل ىػ مغ السدتقبل ومقتصةع 

ةةدم بةةالم   األمةةخمشةةو يتبعةةو فةةي حخكاتةةو، وىةةػ معةةخب مجةةدوم، وكأنةةو ج 
خف السزةةارعة حتةةى ال يلتةةبذ السزةةارع للتخفيةةف، وتبعيةةا حةة السححوفةةة

، (1)السخفػع بالسزارع السجدوم وعلى ىحا، فليذ ىشاك فعةل أمةخ عشةجىع
 .(0)فسرل: )قْع( تقجيخه )لتقْع(

، (3)وفي معخض احتجاجو لسحى  الكػفييغ، ذكةخ صةاح  السغشةي
، فحقةةو أن يةةؤدل بةةالحخف، وأنةةو أخةةػ الشيةةي، وقةةج دل بةةأن األمةةخ معشةةىً 

عليو بالحخف، ويأن الفعةل إنسةا وضةع لتقييةج الحةجث بالدمةان السحرةل، 

                                                           
 .1/55ىامر الترخيح  (1)
 .395مجالذ ثعل / (0)
 .1/006السغشي  -1/55الترخيح  (3)
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خبةخًا خةارج  عةغ مقرةػدة، ويةأنيع قةج نصقةػا بةحلظ األصةل أو  وكػنو أمخاً 
  قػلو:

ْع أنةةةةَت يةةةةاْبَغ خْيةةةةخ قةةةةخيرٍ   ِلةةةةَتق 
 

ةةةةي َحةةةةػااأ الس ْدةةةةِلسيشا   ةةةةي ت َقز(
 

عجاء في )معاني القخان( في الكالم على قػلو تعةالى:  ذم  عث فَضا قمذما

ذٕااع ع َج ذزَن َجع َهاَٛفاَشحم  ّ ز  ًَ ث َشحا َٔ ّللا  ع
احتجةػا بقةخاءة مةغ قةخأ : )فبةحلظ  ، فقةج(1)

وجةج نطااخىةا  فلتفخحػا( ، على حيغ نجج احتجاج الكدااي عابيةا ، ألنةو
قليلةةة فةةي كةةالم العةةخب ولكةةغ الفةةخااء قبليةةا واسةةتأنذ بحةةجيث رسةةػل هللا 

، وإناةو يعامةل كسةا يعامةل السجةدوم، (0)لتقػيتيا، وىػ: )لتأخةحوا مرةافكع(
 فيقال: أخر ، وأرم، وأدع ويأنا البشاء لع يعيج كػنو بالححف. 

ةةا قةةػليع: (3)وقةةج ردا ابةةغ يعةةير ىةةحه االعتخاضةةات فقةةال إناةةو : "أما
عةخاب السزةارع . إنا أصل األفعةال البشةاء، وسةب  إمعخب فقج تقجم القػل

ما في أولو مغ الدوااج وقج فقجت ىشا، وقػليع إناو مجدوم بةالم مححوفةة 
فةال يجةػز حةحفيا وإعساليةا، فحةحفػا فاسج، ألن عػامةل األفعةال ضةعيفة، 

حي أولةةو التةةاء مةةغ الفعةةل، والجةةازم والشاصةة  ال يقعةةان إالا علةةى الفعةةل الةة
اليةةاء، والتةةاء، والشةةػن واأللةةف فلسةةا حةةحفت التةةاء ذىبةةت بةةالالم، وأحةةجثت 
األلةةف فةةي قػلةةةظ: إضةةخْب، وأفةةخْح، ألن الزةةةاد سةةا شة، فلةةع يدةةةتقع أن 

 يدتأنف بحخف سا غ فأدخلػا ألفًا خفيفة يقع بيا االبتجاء".
 الفعل الجااع -اسع الفعل -0

ويقرةةةج بةةةو الكػفيةةةػن اسةةةع ومةةةغ ذلةةةظ اصةةةصالح الفعةةةل الةةةجااع، 
الفاعل، وىػ يقابل عشجه الفعل الساضي والفعل السدةتقبل الذةامل لفعلةي 

                                                           
 .58سػرة يػنذ/ (1)
 .472-1/469معاني القخان  (0)
 .7/61شخح السفرل  (3)
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السزارع واألمخ في اصصالح البرخييغ، واسع الفاعل الحي اشلقػا عليو 
وىا أفعااًل حقيقية  .(1))الجااع( مخرػص بالعامل مشو عسل الفعل فقج عجا

دلةةت علةةى مةةا يةةجل  وإن–ن نبةةيغ أن ىةةحه األلفةةاا ولكةةغ يشبغةةي أ
ال تأخةةح عالماتةةو وخراارةةو، فةةال تترةةل الزةةسااخ كسةةا  -عليةةو الفعةةل

تترةةل بالفعةةل، وكسةةا يةةجخل التشةةػيغ الةةحي ىةةػ مةةغ خرةةااز األسةةساء 
علييا، فيشا البج أن نؤيج ما ذى  إليو البرةخيػن، وقةج تختة  علةى ىةحا 

أو  الخةةالف فييةةا خةةالف فةةي إعخابيةةا فعلةةى القةةػل، بأنيةةا أفعةةال حقيقيةةة
أسةةساء أللفةةاا األفعةةال ال مػضةةع ليةةا مةةغ االعةةخاب، وعةةل القةةػل بأنيةةا 
أسةةساء لسعةةاني األفعةةال مػضةةعيا رفةةع باالبتةةجاء واغشةةى مخفػعيةةا عةةغ 

ال مػضةع ليةا كاألفعةال، وعلةى القةػل بأنيةا أسةساء للسرةةادر أو  الخبةخ،
 .(0)الشاابة عغ األفعال مػضعيا نر  بأفعاليا الشاابة عشيا

 الم االبتجاء -3
الكػفيةةػن وجةةػد الم االبتةةجاء، وجعلةةػا الةةالم التةةي يدةةسييا  أنكةةخ

(، جةػاب قدةع مقةجر ، (3)البرخيػن الم االبتجاء في مرةل: )لسحسةج  شةاعخ 
ن يلييا السفعػل السشرػب مرل قػليع: )لصعاَمظ زيةج  ا ةل (، ألنو يجػز أ

 ولػ كانت الم االبتجاء، لكان يج  أالا يكػن ما بعجىا إالا مخفػعًا.
ةةا  البرةةخيػن فقةةالػا: إنايةةا الم االبتةةجاء بةةجليل أنايةةا تةةجخل علةةى أما

أفعال القلػب فتعلقيا عغ العسل، وتػج  لسشرػييا، الخفع، وقةالػا: إناسةا 
دخلت على السشرػب ألناو لسا تقجم وقع في مػقع السبتجأ، فجخلت عليو 

 ألنايا واجبة الترجيخ.
                                                           

 .149-3/147وشخح االشسػني  -0/196شخح الترخيح  (1)
 .3/148، وحاشية الربان 0/196يشطخ شخح الترخيح  (0)
 .58االنراف، السدألة/ (3)
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 أشباه السفاعيل -4
ةةا والكػفيةةػن ال يصلقةةػن كلسةةة السفعةة ػل إالا علةةى السفعةةػل بةةو، أما

بقية السفاعيل، وىػ السفعػل السصل ، والسفعػل معةو، والسفعةػل ألجلةو، 
 .(1)والسفعػل فيو فكانػا يدسػنيا أشباه مفاعيل

 العامل في السبتجأ  -5
أن العامل في السبتجأ الخفع ىةػ السبتةجأ وأماةا إلى  ذى  البرخيػن 

 مخفةػع باالبتةجاء، وذىة  قدةع أناةوإلةى  الخبخ فاختلفػا فيةو، فةحى  قدةع
ان الخبخ يختفع إلى  انو مخفػع باالبتجاء مرل السبتجأ، وذى  اخخون إلى 

 باالبتجاء والسبتجأ.
أنا السبتجأ يخفع الخبخ، والخبخ يخفع السبتجأ، إلى  وذى  الكػفيػن 

إلةى  وىػ رأي ضعيف كسا يبةجو، ألنةو يشتيةي بةالكػفييغ (0)فيسا يتخافعان
أن يختفةةع السبتةةةجأ بذةةيء يجةةةخي علةةةى إلةةةى  كسةةا يةةةؤولالةةجور السحةةةال، 

اللدان قبل الشص  بو وقج ال يكػن الخبةخ اسةسًا مخفػعةًا، بةل يكةػن فعةاًل 
ان رافةع السبتةجأ إلةى  في مرةل: )دمحم كلستةو(. وقةج ذىبةػا فةي ىةحه العبةارة

ىػ الزسيخ السشرػب العااةج علةى السبتةجأ والسترةل بالفعةل، وىةػ إبعةاد 
 .(3)في السبتجأ، بل ىػ تكلف شجيج في تقجيخ العامل

 السزارع السخفػع مػقع االسع  -6
وذى  البرخيػن ومةشيع سةيبػيو وجسيةػر البرةخييغ فةي إعةخاب 
الفعل السزارع انو ارتفع بػقػعو مػقع االسةع مرةل: )زيةج يقةػم( فكلسةة: 

انةةو مخفةةػع لتعخيةةو مةةغ إلةةى  األخفةةر)يقةةػم(، تقةةع مػقةةع قةةااع، وذىةة  
 العػامل اللفطية.

                                                           
 .1/303، شخح الترخيح 1/165ىسع اليػامع  :خطيش (1)
 .5االنراف السدألة/ (0)
 .168ضيف/–السجارس الشحػية  (3)
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أما الكػفيػن فقج اضصخيػا في علةة إعخابةو، والعامةل فيةو، فةحى  
مخفةةػع  -مةةرالً  –انةةو يختفةةع بحةةخوف السزةةارعة، )فةةأقػم( إلةةى  الكدةةااي
وواضةةح انةةو يجعةةل جةةدءًا مةةغ أجةةداء الفعةةل عةةاماًل فيةةو، وكةةأن بةةاليسدة، 

، ولكشةةو حةةاول األخفةةرالذةةيء يعسةةل فةةي نفدةةو، وقةةج اختةةار الفةةخااء رأي 
، (1)جيل فيو، فقال إناو مخفػع بتجخده مغ الشػاصة  والجةػازمالتغييخ، والتب

ولعةل ذلةةظ مةا جعةةل ثعلبةًا يةةحى  ال انةو مخفةةػع بالسزةارعة محةةاواًل بةةحلظ 
 .(0)رأي ججيجإلى  الشفػذ
 ضسيخ الفرل –ضسيخ العساد  -7

اختلفةةػا فةةي تدةةسية الزةةسيخ الةةجاخل بةةيغ السبتةةجأ وخبةةخه، فدةةساه 
السبتةجأ عةغ الخبةخ، ومةا بعةجه خبةخ البرخيػن ضةسيخ فرةل، أي يفرةل 

وليذ نعتةًا، وال بةجاًل، وىةي تدةسية معقػلةة مدةتسجة مةغ وضةع الزةسيخ 
 وعسلو.

أماا الكػفيػن، فقالػا، إناو عساد في مرل: )زيةج  ىةػ العاقةل(، وإناةو 
 .(3)عسج االسع األول وقػاه بتحقي  الخبخ بعجه

 ضسيخ الذأن –ضسيخ السجيػل  -8
الزةسيخ الةحي يقجمػنةو فةي مػاضةع التفخةيع واختلفػا فةي تدةسية 

ألنةةو لةةع  (4)والتعطةةيع قبةةل الجسلةةة فةةالكػفيػن يدةةسػنو ضةةسيخ السجيةةػل
 ةيتقجمةةةو مةةةا يعةةةػد عليةةةو، ويدةةةسيو البرةةةخيػن ضةةةسيخ الذةةةأن والقرةةة

                                                           
 .169ضيف /–السجارس الشحػية  (1)
، وشةةةةخح الكافيةةةةة 74السدةةةةألة/واالنرةةةةاف  – 1/164يشطةةةةخ ىسةةةةع اليػامةةةةع  (0)

 .7/10، وشخح السفرل 0/015
 .122واالنراف مدألة/ -3/112يشطخ شخح السفرل  (3)
 .3/114يشطخ شخح السفرل  (4)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

046 
 

مع ََحذذٌعوالحةجيث، فسةغ قػلةو تعةالى:  عّللاس َٕ ْمذ ع قمذما
، )ىةػ( ضةسيخ الذةةأن (1)

 خه.والحجيث مزسخ، والجسلة بعجه تفدي
أنا ضةةسيخ الذةةأن إناسةةا يتقةةجم جسلةةة  -أيًزةةا –ويةةخل البرةةخيػن 

، أي ان خبةةخه يكةةػن (0)يكةةػن ىةةػ كشايةةة عشيةةا، وتكةةػن ىةةي خبةةخًا عشةةو
ن الفةةخااء وسةةااخ الكةةػفييغ يةةخون جةةػاز االخبةةار عشةةو  أالا إجسلةةة دااسةةًا، 

، وكان قااسةًا الديةجان وكةان قااسةًا  بالسفخد، فيجيدون نحػ: كان قااسًا زيج 
 ، فيكػن: )قااسًا( خبخًا لحلظ الزسيخ، وما بعجه مختفع بو.(3)الديجون 

 حخف الرفة )أو اإلضافة(–الخفس  -9
الكػفيةةػن الحةةخوف الجةةارة ل سةةساء )بحةةخوف اإلضةةافة(،  ويدةةسي

. ويدةسييا (4)لييةاإاألسةساء، وتػصةليا إلةى  ألنيا تزيف معةاني األفعةال
ألنيةةا تجةخ مةةا بعةجىا مةةغ األسةساء، وسةةساىا  (5)البرةخيػن حةةخوف الجةخ

حةةخوف الرةةفات، ألنيةةا تقةةع صةةفات لسةةا قبليةةا مةةغ  -أيًزةةا –الكػفيةةػن 
، ولةةيذ مةةغ الةةالزم كسةةا ىةةػ واضةةح ان يكةةػن مةةا قبليةةا نكةةخة، (6)الشكةةخات

 فالتدسية إذن، ليدت دقيقة.
 الحذػأو  حخوف العلة –حخوف الديادة  -12

وحةةخوف اإللغةةاء علةةى ، (7)يصلةة  البرةةخيػن اسةةع حةةخوف الديةةادة
الحخوف التي دخػليا في الكالم كخخوجيةا، دون ان تحةجث معشةى زااةجًا، 

( في قػل دريج بغ الرسة:  مرل: )إنا
                                                           

 .1سػرة اإلخالص/ (1)
 .3/114يشخ شخح السفرل  (0)
 .3/114السرجر نفدو  (3)
 .0/19يشخ ىسع اليػامع  (4)
 .4/74يشطخ شخح السفرل  (5)
 .8/7السرجر نفدو يشطخ  (6)
 .4/74يشطخ السرجر نفدو  (7)
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 ورج الفتةةةى للخيةةةخ مةةةا إْن رأيتةةةو
 

غ( خيخًا ما يدال يديةج  على الد(
 

وقػلةةةو تعةةةالى: )وال  (1)وقػلةةةو تعةةةالى: )فبسةةةا نقزةةةيع ميرةةةاقيع( 
، (3)، وقػلةو تعةالى: )مةا جاءنةا مةغ بذةيخ((0)تدتػي الحدشة وال الديئة(

، ويدةةسييا الكػفيةةػن حةةخوف (4)وقػلةةو تعةةالى: )ألةةيذ هللا بكةةاِف عبةةجه(
 ، وىحه الحخوف ىي: (5)الرلة والحذػ

 والباء. -وِمغ -وال —وما -أنْ  -إنْ 
 نص  السرصلح الستف  عليو -11

واختلفػا في نصقيةع بالسرةصلح الستفة  عليةو، فاإلدغةام )بتذةجيج 
)بةةةالتخفيف( مرةةةصلح الكةةةػفييغ  واإلدغةةةاممرةةةصلح البرةةةخييغ، الةةةجال( 
قخي  مشو بعج أو  ىػ: أن ترل حخفًا سا شًا بحخف متحخك مرلو واإلدغام

و ةةف أو  أن تبةةجل أحةةجىسا بةةاآلخخ مةةغ غيةةخ أن تفرةةل بيشيسةةا بحخكةةة
ا كحةخف واحةج، يختفةع اللدةان عشيسةا رفعةة واحةجة فيريخا لذجة اتراليس

 .(6)شجيجة، فيريخ الحخف األول كالسدتيلظ
 السكشاى -10

سةساايا، ولكةشيع ػع اخةخ مةغ السرةصلحات اتفقةػا علةى أوىشةاك نة
اختلفةةةةػا فيسةةةةا يةةةةجل عليةةةةو كةةةةل مشيةةةةا، فةةةةالسكشاى: ىةةةةػ الزةةةةسيخ عشةةةةج 

                                                           
 .155سػرة الشداء/ (1)
 .34سػرة فرلت/ (0)
 .19سػرة السااجة/ (3)
 .36سػرة الدمخ/ (4)
 .8/108يشطخ شخح السفرل  (5)
 .1/101يشطخ السرجر نفدو  (6)
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الزةةسيخ ، وتدةةسية الزةةسيخ بةةالسكشاى صةةحيحة مقبػلةةة، ألن (1)البرةةخييغ
 شايةةة عةةغ االسةةع الطةةاىخ، وإن كةةان السكشاةةى أعةةع مةةغ الزةةسيخ، واسةةع 
اإلشةةةةارة، واالسةةةةع السػصةةةةػل، ألنيةةةةغا جسيعةةةةًا كشايةةةةات عةةةةغ األسةةةةساء 

 .(0)الطاىخة
 ألقاب االعخاب -13

واختلفػا في القاب االعخاب والبشاء، فالخفع والشر  والجخ والجةدم 
 يصلقيا الكػفيػن على السعخب والسبشى جسيعًا.

ةةا البرةةخيػن فجعلػىةةا خاصةةة بحةةاالت االعةةخاب، واتخةةحوا الفةةتح  أما
للسبشةي علةى الزةع، وكةحلظ الكدةخ، لقبًا للسبشي على الفتح، والزع لقبةًا 

والػ ةةةف، وال شةةةظ فةةةي ان تفخقةةةة البرةةةخييغ تفخقةةةة مقبػلةةةة تقتزةةةييا 
 .(3)السالحطة للفخوق بيغ الكلسات ويقتزييا التسييد الػاضح بيشيا

 التقخي  -14
قرةةجه الكػفيةةػن باسةةع اإلشةةارة )ىةةحا( فةةي مرةةل: )ىةةحا زيةةج  وقةةج 

، بيشسةا (4)قااسًا( وجعلػه مغ أخػات كان أي أناو يليو اسع وخبخ مشرةػب
 بيشسا ي عخب البرخيػن قااسًا، حااًل ويجعلػن ما قبليا مبتجأ وخبخًا.

 العػامل -15
رفس الكػفيػن مغ العػامل: الفاعلية والسفعػلية، وذلظ ألنيةع ال 

ليسا، وإنسا يقػلػن، إنا الفعل ىػ العامل في الفاعةل وفةي  يقخون العسل
 .(5)السفعػل نحػ: )ضخب زيج  عسخًا(

                                                           
 .3/80يشطخ شخح السفرل  (1)
 .314مجرسة الكػفة/ (0)
 .3/84شخح السفرل  (3)
 .1/113واليسع  -1/10ومعاني القخان  -53ثعل / مجالذ (4)
 .11السدألة/–االنراف  (5)
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 الخالف -16
مرةةصلح كةةػفيا وىةةػ عامةةل معشةةػيا كةةانػا يجعلػنةةو علةةة الشرةة  
على الطخف الػاقةع خبةخًا مرةل: )دمحم أمامةظ(، وكةحلظ فةي السفعةػل معةو، 

 .(1)والشيي السحزيغوفي السزارع الػاقع بعج الفاء في جػاب االمخ 
بيشسةةةا كةةةان البرةةةخيػن يجعلةةةػن الطةةةخف متعلقةةةًا بسحةةةحوف خبةةةخ 

 للسبتجأ الداب  لو.
 الرخاف -17

وىةةحا السرةةصلح جعلةةو الفةةخااء علاةةة لشرةة  السفعةةػل معةةو، مرةةل: 
انةةةو إلةةةى  )جةةةاء دمحم وشلةةةػع الذةةةسَذ(، بيشسةةةا ذىةةة  جسيةةةػر البرةةةخييغ

علةةةة نرةةة  كسةةةا جعلةةةو ، (0)مشرةةةػب بالفعةةةل الةةةحي قبلةةةو بتػسةةةط الةةةػاو
السزةةةارع بعةةةج الةةةػاو السعيةةةة وفةةةاء الدةةةببية وأو فةةةي مرةةةل: "ألستدةةةيلغ( 

و "ال تشةةو  معةةظ" ، - أ درَك السشةةى"، و "مةةا تأتيشةةا فشتحةةجثَ أو  - الرةةع َ 
ن أإلةةى  مرلةةو" فةةي حةةيغ ذىةة  جسيةةػر البرةةخييغ -عةةغ خلةة  وتةةأتي 

 .(3)السزارع بعج ىحه الحخوف مشرػب بأْن مزسخة وجػياً 
 الجحج -18

)الشفي( عشج البرةخييغ، مقتةبذ  مرصلح كػفي يقابلو كلسةوىػ 
وقةج الستكلسيغ وكالميةع فةي الربةػت والرابةت والشفةي والسشفةي،  امغ ألفا

 جاءت كلسة )الجحج( في كالم الفخااء وثعل  كريخًا.
 

                                                           
،وشةةخح الكافيةةة  1/98وىسةةع اليػامةةع – 76و 32و 09االنرةةاف السدةةألة/ (1)

 .1/91، وشخح السفرل  1/83
 .0/004وشخح الكافية  – 1/34معاني القخان  (0)
 .035و  3/34معاني القخان  (3)
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 الرفة –السحل  -19
، ويصل  عليو البرةخيػن الطةخف (1)وىػ مغ مرصلحات الكػفييغ

مرةةل أمةةام وخلةةف، ويسةةيغ، وشةةسال، وغيخىةةا مةةغ ضةةخوف السكةةان، ومرةةل: 
 خوف الدمان.ضيػم ، وليلة، وقبل، ويعج، مغ 

السعشةةى إلةةى  ولكةةغ الطةةخف يفيةةع مشةةو، معشةةى الػعةةاء، وىةةػ أقةةخب
 الفلدفي الحي تأثخ بو البرخيػن.

مرةةةل:  وىشةةةاك مرةةةصلحات اختلةةةف فييةةةا البرةةةخيػن والكػفيةةةػن،
، (0)التخجسةةة، والتبيةةيغ، فيةةػ مرةةصلح كةةػفي ويدةةسيو البرةةخيػن البةةجل

 ومرصلح التسييد، فيػ برخي يدسيو الكػفيػن، التفديخ.
أما وقج انييشا السرصلحات الشحػية السعتسجة لجل السحىبيغ، نةحكخ  -

فةةي أدنةةاه االخةةتالف فةةي السدةةاال الجػىخيةةة، التةةي اختلفةةػا فييةةةا 
وفةة  السفةةاىيع التةةي جةةاء بيةةا علةةى اسةةتكسااًل الخةةتالف السشيجةةيغ 

 البرخيػن والكػفيػن.
  

                                                           
 .35مفاتيح العلػم/ -6السدألة/ اإلنراف (1)
 .0/061شخح االشسػني  (0)
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 االختالف يف املضائن اجلِٕزٖٛ بني املذِبني

)إْن( إذا جاءت بعجىا الالم تكػن مخففة مغ  يخل البرخيػن أنا   -1
الرقيلةة والةالم بعةةجىا الم التػكيةج، النيةةع أجسعةػا علةةى انةو يجةةػز 
ةةةا الةةةالم بعةةةج )إْن( فيةةةي الم  تخفيةةةف )إْن( وإْن َبَصةةةَل عسليةةةا، أما

 التػكيج، ألنا ليا نطيخًا في كالم العخب.
بسعشةةى والكػفيةةػن يةةخون أْن )إْن( إذا جةةاءت بعةةجىا الةةالم تكةةػن   

َََٔجعى )إالا(، واحتجػا بقػلةو تعةالى: )ما( والالم بسعش ذزَف ضُّ إ ٌعَكذبدمٔااعنََٛغا َٔ

ب َٓ ُا ََٕكعي  ش  عن ٛمخا عاَْسا   ٍَ ي 
 ، أي: وما كادوا إالا يدتفدونظ.(1)

واحتأ البرخيػن بالقياس، وجعلػا ما استذيج بةو الكػفيةػن حجةة  
 .(0)ليع

)إياا( مغ: إيااك وإيااه وإيااي، ومرل ىحا األصل، يخل البرخيػن أنا 
ىةي ضةسيخ والكةاف واليةةاء واليةاء حةخوف، ال مػضةةع ليةا مةغ االعةةخاب، 
ألنيا ضسااخ مشفرلة ال يجػز ان تكػن على حخف واحج، ألناو ال نطيةخ 

لكةةاف ن تكةةػن )إياةةا( ىةةي الزةةسيخ، ولكانةةت اأ لةةو فةةي كالميةةع، فػجةة 
ىحا ال يرح، ألنا األسساء عخابيا باإلضافة و والياء والياء معخية، لكان إ

مةةا بعةةجىا، والسةةخاد مةةغ اإلضةةافة ىةةػ التعخيةةف، إلةةى  السزةةسخة ال تزةةاف
 غيخه.إلى  والسزسخة ىػ معخفة ال يجػز إضافتو

الكةةةاف واليةةةاء إلةةةى  اسةةةع مزةةةسخ أضةةةيفوقةةةال الخليةةةل: )إياةةةا( 
االسةةع إلةةى  ضةةافتودةة  إليةةو رأي اخةةخ وىةةػ، أناةةو تجةةػز إ، ون  (3)واليةةاء

 .(4)عغ العخب: إذا بلغ الخجل الدتيغ فايااه واياا الذػاب( الطاىخ، وحكى 
                                                           

 .76/اإلسخاءسػرة  (1)
 .1/333ومغشي اللبي   – 92االنراف السدألة/ (0)

مخصػشةةة مكتبةةة الةةغ  –0القةةخان للشحةةاس س/ وإعةةخاب –98االنرةةاف، السدةةألة/ (3)
4/88. 

 .1/141والكتاب  -98االنراف، السدألة:  (4)
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د: )اياةةا(، اسةةع مةةبيع للتخرةةيز، ولةةع يزةةف غيةةخه . وقةةال (1)قةةال السبةةخا
سةةااخ السزةةسخات، وىةةي فةةي إلةةى  الدجةةاج: اسةةع مزةةسخ خةةزا باإلضةةافة

 .(0)مػضع جخ باإلضافة
 وقال الكػفيػن: )إياةا( عسةاد، والكةاف واليةاء واليةاء: ىةي الزةسااخ 

 .(4)وابغ كيدان: يحى  محى  الكػفييغ (3)السشرػية
. (5)واحةةتأ الكػفيةةػن بالقيةةاس، كسةةا احةةتأ البرةةخيػن بقيةةاس اخةةخ 

ومرل ذلظ: الزسيخ: أنَت للسةحكخ وانةِت للسؤنةث، كةان الخليةل يعةج فييسةا 
)أْن( الزسيخ والتاء، وتػابعيسا حخوف تجل علةى الخصةاب، وكةان الفةخااء 

 .(6)صة، وليدت مخكبةان )أنت( بديإلى  يحى 
وإذا عةةةجا )أْن( ىةةةػ الزةةةسيخ، وىةةةػ مةةةبيع، فةةةانا التةةةاء تبشيةةةو، وال   

التةةاء، كةةحلظ ال يجةةػز أن يقةةال: )إياةةا( مزةةاف إلةةى  يجةةػز إضةةافة )أْن(
 الكاف والياء والياء.

ويةةةخل البرةةةخيػن: أنا الدةةةيغ الجاخلةةةة علةةةى الفعةةةل السزةةةارع أصةةةل  -
ون على الكػفيػن مةغ ا ن مةغ العةخب مةغ يقةػل: بشفديا، وييحا يخدا

َسةةْػ أْفَعةةل ، وَسةةَف أْفَعةةل ، فيجةةػز ان يجسةةع بةةيغ حةةحف الفةةاء والةةػاو، 
وىػ على خالف القيةاس، فةال يجةػز أن بجسةع بيشيسةا الحةحف، ألنا 

 .(7)ما ال نطيخ لو في كالميعإلى  ذلظ يؤدي
                                                           

 .98السدألة/االنراف/  (1)
 .1/42والسحتد  – 98االنراف السدألة/ (0)
 .112والراحبي/– 98االنراف السدألة/ (3)
 السرجر نفدو. (4)
 .112/ والراحبي– 98االنراف السدألة/(5)
 .0/67والكتاب – 0/12شخح الكافية  (6)
 .1/010، ومغشي اللبي  90السدألة/–األنراف  (7)
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ان واحةةج، وعلةةى ىةةحا األصةةل، فةةأنا األسةةساء الدةةتة معخيةةة مةةغ مكةة  
فةةي احةةج قػليةةو:  األخفةةر، وقةةال اإلعةةخابحةةخوف والةةػاو واأللةةف واليةةاء، 

إنيةةا دالاةةل إعةةخاب كسةةا فةةي الترشيةةة والجسةةع، واحةةتأ البرةةخيػن لقيةةاس 
. ويةةةخل الكػفيةةةػن أنيةةةا معخيةةةة مةةةغ مكةةةانيغ، واحتجةةةػا (1)بقيةةةاس اخةةةخ

 بالقياس. قال الفخااء: إذا قلت: )ىحا أبػك( كانت عالمةة الخفةع فةي كلسةة
)أبةةػك( الةةػاو والزةةسة التةةي قبليةةا: )رأيةةت أبةةاك(، كانةةت عالمةةة الشرةة  
األلف والفتحة التةي قبليةا، وإذا قلةت )مةخرت  بأبيةظ( كانةت عالمةة الجةخ 

. ولكةغ الةحي ذىبةػا إليةو لةيذ لةو نطيةخ فةي (0)الياء والكدخة التةي قبليةا
  الميع ألناو ليذ في كالميع معخب لو إعخابان.

ىةحا األصةل، أن اليةاء والكةاف فةي )لةػالي( و ويخل البرخيػن فةي  -
)لةةػال(، ألن اليةةاء والكةةاف ال تكػنةةان  ةةةة)لةةػالك( فةةي مػضةةع جةةخ ب
 .(3)عالمة رفع، ألنو ال نطيخ لو  

د: ال يرح: لػالي ، ولةػالك، ويجة  ان يقةال: لةػال أنةا،    وقل السبخا
 ولػال أنت، ولع يأت في )الكتاب( إالا مشفراًل.

نو في مػضع رفع، ووافقيع األخفر ، واحتجػا ويخل الكػفيػن: أ  
 .(4)بالقياس كسا احتأ البرخيػن بقياس اخخ

ولتػضةةيح السدةةألة نقةةػل: إذا وقةةع الزةةسيخ عػضةةًا عةةغ االسةةع 
الطةةاىخ بعةةج )لةةػال( فالقاعةةجة أن يقةةال: لةةػال أنةةت، ولةةػال أنةةا، نحةةػ قػلةةو 

ٍَعتعالى:  ٛ ُ ي  ؤا عنَكمُسبعيم ََلع ََزمىا ٕا نَ
 عامخ بغ األ ػع:. وكقػل (5)
                                                           

 .0األنراف السدألة/ (1)
 .1/50شخح السفرل – 1/38اليػامع ىسع  (0)
 .97السدألة/–األنراف  (3)
 السرجر نفدو. (4)
 .31سػرة سبأ/ (5)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

054 
 

 ال ىةةةع( لةةةػال أنةةةت مةةةا اىتةةةجيشا
 

 وال ترةةةةةةةةةةةةجقشا وال صةةةةةةةةةةةةليشا
 

يةةخل البرةةخيػن: أناةةو إذا اجتسةةع تةةاءان فةةي أول السزةةارع، تةةاء   -0
السزةةارعة، وتةةاء أصةةلية مةةغ بشيةةة الكلسةةة، فةةان السحةةحوف مشيةةا 

عشةج دخػليةةا  األصةليةدون تةاء السزةارعة ألنا  (1)األصةليةالتةاء 
أدت معشًى، فلسا وج  ححف أحجىسا، كان الححف للحي لع يجخل 

، ومرةةل ذلةةظ التشةةػيغ، فلةةػ قلشةةا فةةي األصةةليةالسعشةةى، وىةةػ التةةاء 
، إالا  السشقػص: ىحا محاٍم، ومخرت  بسحاٍم، فاألصل: ىةحا محةامي 
أنا الزسة والكدةخة خةحفتا اسةترقااًل ليسةا علةى اليةاء بقيةت اليةاء 

ػيغ سةا غ، فحةحفت اليةاء اللتقةاء الدةا شيغ، ويقةي سا شة، والتشة
التشػيغ، ألن الياء ما جاءت لسعشى، والتشػيغ ىشةا لسعشةى، وكةان 

 بقاؤه أولى. 
، فلسةةا  واألصةةلوكةةحلظ فةةي االسةةع السقرةةػر، نقةةػل: ىةةجل،  ى ةةَجل 

حخكةةةت اليةةةاء، وفةةةتح مةةةا قبليةةةا قبلةةةت ألفةةةًا، ثةةةع حةةةحفت األلةةةف اللتقةةةاء 
مةا جةاءت لسعشةى، والتشةػيغ  األلةفجىسا، ألنا الدا شيغ ويقي التشػيغ بعة

 جاء لسعشى، فكان بقاؤه أولى.
ويخل الكػفيػن، أن السحةحوف مشيسةا تةاء السزةارعة، واحةتأ كةل 

يةةخل البرةةخيػن، أنا  -أيًزةةا  -وليةةحا األصةةل –مةةغ الفةةخيقيغ بالقيةةاس 
فةي كةل حةخف  واألصةل، (0)الديغ التي تجخل علةى الفعةل السزةارع أصةل

شى أالا يجخلو الححف، وان يكػن أصاًل فةي نفدةو، والدةيغ يجل على السع
حخف يجل على معشى، وعشج الكةػفييغ أن اصةليا )سةػف(، واحتجةػا بسةا 

 سسعػا عغ العخب مغ ححف الفاء، وححف الػاو والقياس.
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اسةتجل بةو الكػفيةػن مةغ واحتأ البرخيػن بالقياس، وقةالػا فيسةا 
د بو أو  ححف أحج الحخفيغ أناو شاذ  .(1)بعس الكػفييغتفخا

والالم في العذةخ، وال  األلف إدخاليخل البرخيػن: أناو ال يجػز   -3
ن يقةةال: سةةا يجةةػز أنا ، وإ(0)فةةي الةةجرىع مرةةل: خسدةةة عذةةخ درىسةةاً 

الخسدة عذةخ درىسةًا، بادخاليسةا علةى الخسدةة وحةجىا، ألنةو ال 
يجةةةػز الجسةةةع بةةةيغ عالمتةةةي التعخيةةةف، وان االسةةةسيغ لسةةةا ركةةة ا 

فشةدال مشدلةةة اسةع واحةج، وكةحلظ عخفةت العةةخب  أحةجىسا مةع اآلخةخ
 االسع السخك ، قال ابغ األحسخ:

ةةةةَػاِري  ةةةةا َفْػَقةةةةو  الَقَلةةةةع  الد(  تفق(
 

ش ػَنةةةا ةةةغ( الخاِزَيةةةاِز بةةةو ج   (3)َوج 
 

والالم على االسع األول، ولةع يكخرىةا فيقةػل: الخةاز  األلففأدخل 
 الباز، ولع ي ْحَظ ذلظ في شعخ وال في كالم.

الكػفيةةةػن، انةةةو يجةةةػز ان يقةةةال: الخسدةةةة عذةةةخ درىسةةةًا، ويةةةخل 
والخسدةةةة عذةةةخ الةةةجرىع واحتجةةةػا بالسدةةةسػع مةةةغ كةةةالم العةةةخب، واحةةةتأ 
البرةةخيػن بالقيةةاس، وقةةالػا: مةةا حكةةاه الكػفيةةػن قليةةل االسةةتعسال، بعيةةج 

 عغ القياس.
نجاء ما فيةو )ال(، كسةا يةخل البرةخيػن،  وال يجػز في ىحا الرجد، -

، فيةةج التعخيةةف، ويةةا: تفيةةج التعخيةةف أيًزةةاوالةةالم ت األلةةفوذلةةظ ألن 
وتعخيفان فةي كلسةة واحةجة ال يجتسعةان وليةحا ال يجةػز الجسةع بةيغ 
تعخيف الشجاء وتعخيةف العلسيةة فةي االسةع السشةادل العلةع، مرةل: يةا 
، بل يجخد مغ تعخيف العلسيةة، ويعةخف بالشةجاء لةئال يجسةع بةيغ  زيج 

 تعخيف الشجاء وتعخيف العلسية.
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ةةةا الكػفيةةةػن، فيجةةةػز ذلةةةظ عشةةةجىع واحتجةةةػا بالدةةةساع، واحةةةتأ أ  ما
 .(1)البرخيػن بالقياس

يةةخل البرةةخيػن: أنا ) ةةال( و ) لتةةا( فييسةةا إفةةخاد لفطةةي وترشيةةة   -4
 معشػية، وااللف فييسا كاأللف في: َعَرا وَرَحى.

ىػ  ويخل الكػفيػن، أنا فييسا ترشية لفطية ومعشػية، وأصل ) ال(  
م، وزيةجت األلةف للترشيةة، والتةاء فةي ) لتةا( للتأنيةث، ) ل(، فخففةت الةال

ا سةواأللف فييسا كاأللف فةي )الديةجان(، ولةدم حةحف نةػن الترشيةة للدومي
 اإلضافة، فاحتجػا بسا سسع عغ العخب ويالقياس.

، (0)واحةةتأ البرةةخيػن بالقيةةاس، وتةةأولػا مةةا اسةةتجل بةةو الكػفيةةػن   
الترشيةةةة نقةةةػل: جةةةاءني كةةةال إلةةةى  ضةةةافتيساإ) لتةةةا(، حةةةيغ وان ) ةةةال( و

أخػيةةظ، وجةةاءني أخةةػاك كالىسةةا، فلةةػ كانةةت الترشيةةة فييسةةا لفطيةةة، مةةا 
 نفدو.إلى  الترشية، ألن الذيء ال يزافإلى  جازت إضافتيسا

يةةخل البرةةخيػن: أنا )مةةح( و )مشةةح( مبتةةجان، ومةةا بعةةجىسا خبةةخ   -5
 .(3)حخفا جخ وما بعجىسا مجخور بيساأو  عشيسا،

مةةةا بعةةةجىسا يختفةةةع بتقةةةجيخ فعةةةل محةةةحوف،  ويةةةخل الكػفيةةةػن: أن
ألنيسا مخكبان مغ )مغ( و )إذ( و )إذ( يحدغ بعجه الفعل، والتقجيخ: مةا 

االسةةةع بعةةةجىسا مخفػضةةةًا، كةةةان  رأيتةةةو مشةةةح مزةةةى يػمةةةان، وإذا عةةةجدت
)مشةح( أجةػد مةغ )مةح( لطيةػر  ة)مةغ(، وليةحا كةان الخفةس بة ةالخفس ب

)مةح( أجةػد لحةحف نةػن )مةغ(  ةبة)مةغ( والخفةع  ةةنػن )ِمغ( فييا تغليبًا ل
 .(4))إذ( ةةةةمشيا تغليبًا ل
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 وليحا األصل، قال البرةخيػن: إنا العامةل فةي السدةترشى ىةػ الفعةل -
 ةةةةويةةخل الكػفيةةػن: أنةةو مشرةةػب ب (1)معشةةى الفعةةل بتػسةةط )إالا(أو 

ةةاج مةةغ البرةةخييغ، نحةةػ: قةةام القةةػم إالا  د والدجا )االا( ووافقيةةع السبةةخا
( و )ال( وحةةحفت إلةةى  دمحمًا. وذىةة  الفةةخااء أنا )إالا( مخكبةةة مةةغ )إنا

( الشةةػن الرانيةةة تخفيفةةًا، وأ مةةغ دغسةةت األولةةى فةةي الم )ال( كسةةا )إنا
 اإليجةابركبت )لػ( مع )ال(، وجعةال حخفةًا واحةجًا، فشرةبػا بيةا فةي 

(، وعصفػا بيا في الشفي اعتبارًا )بةال(، وزعةع أن أصةل اعت بارًا )بأن(
العبارة: )قام القػم إن دمحمًا ال قام( ولةػ كةان األمةخ كسةا زعةع لػجة  
( الرقيلة إذا خففت بصةل عسليةا، ويطيةخ ضة ف  إالا تعسل، ألن )انا
ىةةحا الةةخأي فةةي االسةةترشاء السفةةخاد فةةي مرةةل: )مةةا قةةام إالا دمحم(، فةةانا 

 .(0))دمحم( مخفػعة بعج )إالا( وليدت مشرػية لسة 
ةةا تذةةبييو ليةةا ب )لةةػال( فحجةةة عليةةو، ألنا )لةةػ( لسةةا ركبةةت مةةع  - واما

)ال( بصل حكع كل واحج مشيسا عسا عليو في حالةة االنفةخاد، وحةجث 
 ليسا بالتخكي  حكع اخخ.

يةةخل البرةةخيػن: أنا )أي يةةع( ت بشةةى علةةى الزةةع إذا كانةةت بسعشةةى   -6
)الةحي( وحةحف العااةج مةغ الرةلة نحةػ: )ألضةخيغ( أيايةع أفزةةل (، 

ن تكػن مبشية فةي كةل حةال لػقػعيةا يقتزي أوذلظ ألنا القياس 
مػقةةع حةةخف الجةةداء واالسةةتفيام، واالسةةع السػصةةػل، كسةةا ب شيةةت 

 )مغ( و )ما(.
، وقةةج اختلةةف البرةةخيػن انفدةةيع (3)أنايةةا معخيةةةويةةخل الكػفيةةػن، 
ُُلِّ ِشيَعٍة َأيُُّهْ  َأَشلدُّ َعََل    في اآلية الكخيسة اآلتية:  ُث َّ َلَننِزَعنَّ ِمن 
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الرَّْحَمِن ِعِحيًّا
)أيايع( مخفػع باالبتجاء، و  فقال يػنذ بغ حبي : إن (1)

(، عغ العسل في )افزل( خبخه، ويجعل )أيايع( استفيامًا ويعلا  )ألضخيغ( 
)إيايع( فيشدل الفعل السؤثخ مشدلة أفعال القلػب التي تلغى، نحػ: )علست 

 أييع في الجار(. 
وقال سيبػيو: )أيايع( مبشي على الزع، ألنيا خالفت أخػاتيا فةي 
الححف، ألنظ لةػ قلةت: رأيةت الةحي أفزةل مشةظ، ومةغ أفزةل مشةظ، كةان 

 أيايع جااد.قبيحًا حتى تقػل: مغ ىػ افزل، والححف في 
وقةةةال أبةةةػ جعفةةةخ: ومةةةا علسةةةت أن أحةةةجًا مةةةغ الشحةةةػييغ إالا خصةةةأ 
سيبػيو في ىحا، سسعت أبا إسحاق يقػل، ما يبيغ لي أن سةيبػيو غلةط 
في كتابو إالا في مػضعيغ ىحا أحجىسا، قال: وقج أعلسشا سةيبػيو إعةخاب 

 .(0)يبشييا وىي مزافة)أياا( وىي مفخدة ألنيا تزاف، فكيف 
 يشقج رأي يػنذ ويبيغ خصأه: باري األنولكغ 

أنا )أيايع( مخفةػع  األنراري : "وزعع يػنذ بغ حبي  األنباري قال 
( عغ العسل، ويشدلو مشدلة أفعال  باالبتجاء و )أشج( خبخه، ويعل  )لَشَشدعغا

شةبييا، وىةحا ضةعيف ألن ػب نحةػ: ضششةت وحدةبت، وعلسةت، ومةا أالقل
ل ىةةػ فعةل كدةااخ األفعةةال ىةحا الفعةل لةةيذ مةغ أفعةال القلةةػب بذةيء، بة

لغةةةى غيةةةخه مةةةغ سةةةااخ األفعةةةال  لغةةةى كسةةةا ال ي  السةةةؤثخة، فيشبغةةةي أن ال ي 
 .(3)السؤثخة"

وقج احتأ الكػفيػن بسا ورد في لغة التشديل وكالم العخب، واحةتأ 
البرةةخيػن بالقيةةاس، كةةحلظ تةةأثخ الكػفيةةػن بسةةحى  يةةػنذ، فلةةع يخةةخج 
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غ يعلةةى انتفةةاع الكةةػفي مةةا يةةجليةةع عةةغ رأيةةو فةةي ىةةحه السدةةألة وىةةحا رأي
 قيدتو.أبسحى  يػنذ و 

إلةى  ن فةحىبػايػوقال األنباري في السػضع نفدو: "... وأما الكػف
مخفةػع باالبتةجاء، واشةج خبةخة... ع ضةسة إعةخاب، وأنةو ان الزسة في أي ي

 .(1)وان لششدعغا ملغى لع يعسل"
مةا فيةو األلةف والةالم  ، أن )يا هللا(  لسا خالفت سةااخويحكخ أيًزا

لفةةو، وكةةحلظ )لةةيذ( لسةةا لةةع تترةةخف الفعةةل تخكةةت علةةى ىةةحه لةةع يحةةحفػا أ
، وَصيَج البعيخ،  الحال، أال تخل أن أصل )ليذ(  َليَذ، مرل: َصيَج البعيخ 
(، ويج  في ليذ التخفيةف، وال  يجػز فيو التخفيف فيقال: )َصْيَج البعيخ 

يةؤتى بَرةيَج علةى األصةل، يجػز ان يؤتى بةو علةى األصةل كسةا جةاز ان 
ألن ليذ لع تترةخف ترةخف الفعةل، بخةالف )َصةيَج(، ويةجل عليةو أيزةًا 

( لع يجْد رده  .(0)األصلإلى  أنظ لػ قلت )َليْدت 
يةةةةخل البرةةةةخيػن: عةةةةجم جةةةةػاز مةةةةجا السقرةةةةػر فةةةةي الزةةةةخورة   -7

، ألن السقرػر ىػ األصل بجليل أن األلف تكػن فيةو (3)الذعخية
أصلية وزااجة، واأللف ال تكػن في السسجود إالا زااجة، والحي يةجل 

أو  ىةةل ىةةػ مقرةةػرعلةةى ذلةةظ أيزةةًا، ان لةةػ لةةع يعلةةع االسةةع، 
ل علةى أناةو  مسجود، لػج  أن يلح  بالسقرػر دون السسجود، فجا

جػزنةةةا مةةةج(  األصةةةل، وإذا ثبةةةت أن السقرةةةػر ىةةةػ األصةةةل، فلةةةػ
هإلةةةى  السقرةةةػر ألدل ذلةةةظ غيةةةخ األصةةةل، وذلةةةظ ال إلةةةى  أن نةةةخدا

 يجػز.
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ويخل الكػفيػن جػاز ذلظ، ووافقيع األخفر، واجسعػا على جةػاز 
 قرخ السسجود في ضخورة الذعخ.

وقال الفخااء: ال يجػز ان يعج مغ السقرػر ما ال يجيء فةي بابةو 
َسْكخل وعصذى، فيحا ال يجػز مسجود، نحػ: َفْعلى تأنيث َفْعالن، ونحػ: 

أن يسجا ألنا محكخه سكخان وعصذان، وكحلظ ال يقرةخ مةغ السسةجود مةا ال 
يجيء في بابو مقرػر، نحػ: تأنيث أفعل نحػ: بيزةاء وسةػداء، فيةحا 
ال يجةةػز أن يقرةةخ، ألنا مةةحكخه أبةةيس وأسةةػد، وَفْعةةالء تأنيةةث أفَعةةل ال 

ي الذةعخ، ويالقيةاس، قةال يكػن اال مسجودًا، واحةتأ الكػفيةػن بسجيئةو فة
 الذاعخ:

ةةْعالءأبةةي  قةةج َعلسةةْت أ م    الد(
 

 (1)اءِ لجةةةخ وَعلسةةةْت ذاك مةةةع ا
 

 أْن َنْعَع مةأ ػاًل علةى الِخةػاءِ 
 

 مغ تْسٍخ ومةغ شيذةاءِ يالَظ 
 

 يشذ   في الَسْدَعِل والل(ياءِ 

 

ه  ، والليةةةاء  كلةةةو مقرةةةػر فةةةي األصةةةل، وَمةةةج( ، والخةةةػاء  والِدةةةعالء 
 فجل( جػازه. لزخورة الذعخ

واحةةتأ البرةةخيػن بةةأن السقرةةػر ىةةػ األصةةل، ومةةا استذةةيج بةةو 
 .(0)الكػفيػن مؤول ويعزو ال يعخف قاالو فال يحتأ بو

، (3)يةةخل البرةةخيػن: أنا العامةةل فةةي السفعةةػل ىةةػ الفعةةل وحةةجه  -8
ويخل الكػفيػن: أن العامل فةي السفعةػل الشرة ، الفعةل  والفاعةل 

 .جسيعًا، نحػ: ضخَب زيج  عسخاً 
                                                           

ولةع يدةسو، وقةال أبةػ عبيةج قال الفخااء: إنا ىحا الخجد العخابي مةغ أىةل الباديةة،  (1)
 البكخي ىػ ألبي مقجام الخاجد.

الليةةا: لحسةةة فةةي –السْدةةعل: مكةةان الدةةعال مةةغ الحلةة  –التسةةخ  أوالذيذةةاء: أرد   
 اقرى ساف الحل .
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وقةةةال بعزةةةيع: إن العامةةةل فةةةي الفاعةةةل معشةةةى الفاعليةةةة، وفةةةي 
السفعةةػل معشةةى السفعػليةةة، ذلةةظ ل جسةةاع علةةى ان الفعةةل لةةو تةةأثخ فةةي 
العسةةل، وإمةةا الفاعةةل فةةال تةةأثيخ لةةو فةةي العسةةل ألناةةو اسةةع، واألصةةل فةةي 

 األسساء إالا تعسل. 
يخل البرخيػن: أنا )مةا( فةي لغةة أىةل الحجةاز تعسةل فةي الخبةخ   -9

شةةبيت، فػجةة  ان تعسةةل عسةةل ذلةةظ ألنيةةا أ (1)وىةةػ مشرةةػب بيةةا
ليذ، ووجو الذةبو بيشيسةا مةغ وجيةيغ: أحةجىسا إنا )مةا( تةجخل 

 على السبتجأ والخبخ، كسا ان ليذ تجخل على السبتجأ والخبخ.
تشفةةي مةةا فةةي  لةةيذنيةةا تشفةةي مةةا، فةةي الحةةال، كسةةا ان الرةةاني: أ
ويقػي الذبو بيشيسا مغ ىحيغ الػجييغ دخةػل البةاء فةي الحال، 

 خبخىا، كسا تجخل في خبخ ليذ.
غيةخ  ويخل الكػفيػن، انو مشرػب بحةحف حةخف الخفةس، و)مةا(

نيةا ال تعسةل فةي الخبةخ، وذلةظ ألن سا قلشا إنا عاملة، واحتجػا بأن قالػا: إ
سا يكػن عةاماًل ، ألن الحخف إنالقياس في )ما( ان ال تكػن عاملة البتة

حةةةخف الخفةةةس لسةةةا اخةةةتز باألسةةةساء عسةةةل فييةةةا، اذا كةةةان مخترةةةًا، ك
وحةةخف الجةةدم لسةةا اخةةتز باألفعةةال عسةةل فييةةا، واذا كةةان غيةةخ مخةةتز 
فػجةة  ان ال يعسةةل كحةةخف االسةةتفيام والعصةةف، ألنةةو تةةارة يةةجخل علةةى 

( االسع نحػ: )ما زيج  قااع( وتارة يةجخل علةى الفعةل نحةػ: )مةا ي قةػم زيةج 
 فلسا كانت مذتخكة، بيغ االسع والفعل وج  أن ال تعسل.

وليةةحا األصةةل: قةةال البرةةخيػن إنا االسةةع السشةةادل السعةةخف السفةةخد  -
ب، وكةاف الخصةاب مبشيةة، مبشي على الزع ألناو أشبو كاف الخصةا
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 ،شبييا، ووجو الذبو بيشيسا مغ ثالثةة أوجةو، الخصةابفكحلظ ما أ
ألوجةو وجة  ا أشبو كاف الخصاب مغ ىحه ا، فلسواألفخاد ،والتعخيف

 .(1)كاف الخصاب مبشية ان يكػن مبشيًا، كسا أنا 
وقج احتجػا بأن قالػا: إنسا قلشا إنو يجػز ذلظ الن األلف والةالم     -

تفيةةةةج التعخيةةةةف، و)يةةةةا( تفيةةةةج التعخيةةةةف، وتعخيفةةةةان فةةةةي كلسةةةةة ال 
يجتسعةةةان، وليةةةحا ال يجةةةػز الجسةةةع بةةةيغ تعخيةةةف الشةةةجاء، وتعخيةةةف 

 العلسية في االسع السشادل العلع نحػ: )يا زيج(.
الكػفيةةػن علةةى انةةو يجةةػز نةةجاء مةةا فيةةو والةةالم نحةةػ: )يةةا وذىةة      

 الخجل ( و )يا الغالم (.
-   ) (: )إنا تشرةةةة  السبتةةةةجأ وتخفةةةةع  وأخػاتيةةةةاويةةةةخل البرةةةةخيػن)أنا

شبيتو لفطةًا ومعشةى، أ، وذلظ ألنيا قػيت مذابيتيا، ألنيا (0)الخبخ
 ووجو السذابية بيشيسا مغ خسدة أوجو: 

أنيةا مبشيةة علةى الفةتح كسةا أنا  -0أنيا علةى وزن الفعةل.   -1
وأنيةةا تقتزةةي االسةةع كسةةا  -3الساضةةي مبشةةي علةةى الفةةتح.  

أنيا تجخليا نةػن الػقايةة نحةػ: )إنشةي(  -4يقتزيو الفعل.  
وا خمشي(  و ) أنشي(، كسا تجخلو على الفعل نحػ: )اعصاني، 

 وأن فييا معشى الفعل. -5
 ) ( حققةت، ومعشةى ) ةأن( شةب(يت، ومعشةى )لكةغا ، وأنا فسعشى: )إنا

شةةبيت أ فلسةةا ،تسشيةةت، ومعشةةى )لعةةل( تخجيةةت  اسةةتجركت، ومعشةةى )ليةةت( 
 .(3)الفعل مغ ىحه األوجو، وج  أن تعسل عسل الفعل
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( إلةةى  وذىةة  الكػفيةةػن  الخبةةخ نحةةػ: إنا  ال تخفةةع وأخػاتيةةاأن )إنا
ن األصةل فةي تجػا بأن قالػا: اجسعشا علةى أشبو ذلظ، واحزيجًا قااع وما أ

الفعل، فةاذا  أشبيتسا نربتو ألنيا نا األحخف ان ال تشر  االسع، وإىحه 
الفعةل، فيةي فةخع  عليةو، وإذا كانةت فخعةًا  أشبيت انت إنسا عسلت ألنيا 

عليةةو فيةةي اضةة ف مشةةو، ألن الفةةخع أبةةجًا يكةةػن اضةة ف مةةغ األصةةل، 
فيشبغةةي أن ال يعسةةل فةةي الخبةةخ جخيةةًا علةةى القيةةاس فةةي حةةطا الفةةخوع عةةغ 

 األصػل.
والحي يجل على ضة ف عسليةا، أنةو يةجخل علةى الخبةخ مةا يةجخل 

 على الفعل لػ ابتجئ بو قال الذاعخ:
ةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةييع  َشةةةةةةةةةةِصيخاً ال تتخك  شا

 

ةةةةةةةي إذْن أىِلةةةةةةةظَ   (1)أِشَيةةةةةةةخاأو  إنا
 

 )إذْن(. ةةةةفشر  ب
ن األفعةةال السزةةارعة معخيةةة ألنيةةا ويةةخل البرةةخيػن ليةةحا األصةةل، أ -

 :(0)شبيت االسع مغ ثالثة أوجوأ
أن الفعل السزارع يكػن شااعًا، فيتخرز كسةا ان االسةع يكةػن  -1

واالسةتقبال، فةاذا شااعًا فيتخرز فالفعةل )يةحى ( صةالح للحةال 
قلةةت: سةةيحى ، أخةةتز باالسةةتقبال كسةةا أن كلسةةة: رجةةل، ترةةلح 

 لجسيع الخجال، فاذا قلت: الخجل، اختز بعج شياعو.
إناو تجخل عليو الم االبتجاء تقػل: إنا زيجًا ليقةػم، كسةا تقةػل: إنا  -0

 زيجًا لقااع.
ال تةةخل ان لةةى اسةةع الفاعةةل فةةي حخكتةةو وسةةكػنو، أإناةةو يجةةخي ع -3

شةبو خكتةو وسةكػنو، فلسةا أعلى وزن ضةارب فةي ح قػلظ: يزخب
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ن يكةػن معخيةًا كسةا أن الفعةل االسةع مةغ ىةحه األوجةو وجة  أ ىحا
 االسع معخب.

حةةػ: )يقةةػم الكةةػفييغ فةةي رفةةع الفعةةل السزةةارع ن واختلةةف مةةحى 
نةةةو  يختفةةةع لتعخيةةةو مةةةغ األ رةةةخون إلةةةى أزيةةةج( و )يةةةحى  عسةةةخو( فةةةحى  

انةو  يختفةع بالدااةج فةي إلةى  الكدةااي،العػامةل الشاصةبة والجازمةة، وذىة  
ل عليةةو سةةا قلشةةا ذلةةظ، ألن ىةةحا الفعةةل تةةجخأولةةو، واحتجةةػا بةةأن قةةالػا: إنا 
 خمةظ، وكةي أريج ان تقةػم، ولةغ يقةػَم، وإذن الشػاص  والجػازم، نحػ: )أ

، ونحػ )لع يقع زيج، ولساا يحى  عسةخو، وليشصلة  بكةخ، وال (1)نفعل ذلظ(
 .(0)يفعل الذخ، وأن تفعل أفعل(

أو  يةةخل البرةةخيػن: أناةةو يجةةػز تقةةجيع خبةةخ السبتةةجأ عليةةو مفةةخداً  -12
، ذلظ الن السعسػل ال يقع اال حيث يقع العامةل، اال تةخل (3)جسلة

جًا بتةةأتي لةةع انةةظ لةةػ قلةةت: )القتةةال زيةةجًا حةةيغ يةةأتي( فشرةةبت زيةة
ن تقةةجم تةةأتي علةةى )حةةيغ( فتقةةػل: القتةةال يجةةد، ألنةةو ال يجةةػز أ
كسا امتشع ىةا ىشةا  تقجيع خبخ السبتجأ مستشعاً تأتي حيغ، فلػ كان 

تقجيع الفعل، المتشع  تقجيع معسػلو  على السبتةجأ، ألن السعسةػل ال 
للعامل، فال يفػقو في َتَبع  يقع إال حيث يقع العامل الن السعسػل 

حػالةو ان يقةع مػقعةو، إذ لةػ قلشةا: إنةو يقةع الترخف، بل أجسل أ
بع علةةى الستبةةػع، وذلةةظ عةةجول حيةةث ال يقةةع العامةةل، لقةةجمشا التةةا

عغ الحكسة، وخخوج عةغ قزةية السْعجلةة، وإذا ثبةت جةػاز تقةجيع 
 خبخ السبتجأ على السبتجأ كقػلو الذس(اخ:معسػل 
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 َوْصةةل  أرول   ةةال َيةةْػَمْي ش َػالةةة
 

ةةةػنِ  ةةةػن  ان م ص(ةةةَخح  الط ش  َضش 
(1) 

 

، و ) ةةال يةةػمي شػالةةة( )فػصةةل أرول( مبتةةجأ، و )ضشةةػن( خبةةخه  
شةةػن وقةةج تقةةجم علةةى السبتةةجأ، فةة ن يجةةػز تقةةجيع خبةةخ يتعلةة  يط ضةةخف

 السبتجأ عليو أولى.
أنةةو ال يجةةػز تقةةجيع خبةةخ السبتةةجأ إلةةى  وإمةةا الكػفيةةػن، فقةةج ذىبةةػا  

جسلةةة، فةةالسفخد نحةةػ: )قةةااع  زيةةج  وذاىةة  عسةةخو( أو  عليةةو، مفةةخدًا كةةان
، وأخػه ذاىة  عسةخو(، واحتجةػا  بةأن قةالػا: والجسلة نحػ: )ابػه قااع زيج 

جسلةة ألنةو  مأ إنسا قلشا إنو ال يجػز تقجيع خبخ السبتجأ عليةو مفةخدًا كةان
ان تقجم ضسيخ االسع على ضاىخة أال تخل أنظ أذا قلةت: )قةااع إلى  يؤدي

زيج(، كان في قااع ضسيخ زيج؟ وكةحلظ إذا قلةت: )أبةػه قةااع زيةج(، كانةت 
علةةى ضةةاىخه، وال )اليةةاء( فةةي ابةةػه ضةةسيخ زيةةج، فقةةج تقةةجم ضةةسيخ االسةةع 

خةةالف ان رتبةةة ضةةسيخ االسةةع بعةةج ضةةاىخه، فػجةة  ان ال يجةةػز تقجيسةةو 
 .(0)عليو
ويةةخل البرةةخيػن ليةةحا األصةةل، أناةةو يجةةػز تقةةجيع خبةةخ لةةيذ علييةةا  -

َأاَل َيلْىَم َيلْأِجيِهْ  َللْيَم َمْصلُروَعا َعلْنُه ْ     لقػلو تعالى: 
، فقةج تقةجم (3)

 .(4)متعل  بسرخوف(معسػل الخبخ على ليذ، فان )يػم يأتييع 
أنو ال يجػز تقجيع خبةخ )لةيذ( علييةا، وإليةو إلى  وذى  الكػفيػن  -

د مةغ البرةخييغ، واحتجةػا بةأن قةالػا: إنسةا  ذى  أبةػ العبةاس السبةخا
                                                           

الغصفةاني، انذةجه يةاقػت فةي معجةع البلةجان، وقةج  ىةحا البيةت للذةساخ بةغ ضةخار (1)
 ػر )ط و ل(.طانذجه ابغ مش
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الن )لةيذ( فعةةل قلشةا إنةو ال يجةػز تقةجيع خبةةخ لةيذ علييةا، وذلةظ 
ي مجخل الفعل السترخف كسا أجخيت ) ةأن( غيخ مترخف، فال يجخ 

ألنيةا مترةخفة، أال تةخل أنةةظ تقةػل: كةان يكةػن فيةػ كةةااغ  مجةخاه،
وكغ، كسا تقػل: ضخب، يزخب، فيػ ضةارب، ومزةخوب وأضةخب، 
وال يكػن ذلظ في ليذ، وإذا كان كحلظ، فػج  ان ال يجخي مجةخل 
مةا كةان فعةال مترةةخفًا، فػجة  ان ال يجةػز تقةةجيع خبةخه عليةو، كسةةا 

ا يترةخف عسلةو إذا  ان ذلظ في الفعل السترةخف، الن الفعةل، إنسة
 .(1) ان مترخفًا في نفدو
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 املبحث األول
 دراست حتليليت ألهم املناظزاث

سشبيغ في ىةحا الفرةل أىةع السشةاضخات، فةي الشحةػ ومػضةػعاتو، 
الشطاةةةار وىةةةع كبةةةار العلسةةةاء الةةةحيغ وجةةةجنا فةةةي والتةةةي جةةةخت بةةةيغ كبةةةار 

مشاضخاتيع مادة للجراسة في ىحا الفرل، وىحه السشاضخات قج خجمت اللاغة 
 مغ حيث تقعيج قػاعجىا، وتبيان أصػل تلظ القػاعج ومرصلحاتيا.

وقةةج جةةخت ىةةحه السشةةاضخات بةةيغ الخؤسةةاء مسةةغ يسرلةةػن مةةحىبي 
أو  ج مةةغ عةةالع ونطيةةخه،بةةيغ أنرةةار السةةحى  الػاحةةأو  البرةةخة والكػفةةة

جةاءوا بةو فةي مشةاضخاتيع، ومةغ ثةع  لسيح وأستاذه، محلليغ األصةل الةحيت
سشبيغ الدسات السدتخلرة مغ نقاشات ىؤالء العلساء، لشكػن قج وفيشا 

 جانبًا مغ ىحا العلع الػاسع.
 املضألٛ الشٌبٕرٖٛ -1

 الهضائ٘ –صٗبْٕٖ 

ه(، حةجثت ىةحه 172في بغجاد، وفي مجلذ البخامكة بعج سةشة )
السشاضخة بيغ عسخو بةغ عرسةان بةغ قشبةخ ويةيغ علةي بةغ حسةدة الكدةااي 
التي حزخىا جسع غفيخ مغ الشاس، ابخزىع، يحيى بغ خالج، وجعفخ بةغ 

 ، والفخاء.واألحسخيحيى، والفزل بغ يحيى 
 أحداخ املٍاظزٚ:

: إنا سةيبػيو (1)بةغ مدةعجة األخفةر، فقج قةال، سةعيج أحجاثيا أما
لساا َقةِجَم علةى يحيةى بةغ خالةج، سةألو عةغ خبةخه، والدةب  الةحي ورد مةغ 

 أجلو.
                                                           

وقةةج وردت السشةةاضخة فةةي مؤلفةةات عةةجة ،  72طةةخ شبقةةات الشحةةػييغ واللغةةػييغ/يش (1)
الشحةةةػييغ  أخبةةةار – 4مجةةةالذ العلسةةةاء مجلةةةذ/ اختلفةةةت فةةةي روايتيةةةا مشيةةةا:

– 1/88مغشةةي اللبيةة   16/119و  1/185معجةةع البلةةجان  – 59البرةةخييغ/
 .99السدألة/–االنراف  – 039امالي الدجاجي/
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 فقال: جئت لتجسع بيشي وييغ الكدااي.
فقال لو يحيى: ال تفعْل، فاناو شيخ مجيشة الدالم وقارايةا ومةؤدب 
ولةةج أميةةخ السةةؤمشيغ، فةةأبى ذلةةظ، وألةةحا علةةى ان يجسةةع بيشيسةةا، فعةةخف 
الخشةةيج خبةةخه، فةةأمخ بةةالجسع بيشيسةةا، فػعةةجه بيةةػم، وجةةاء اليةةػم، ووصةةل 

، وىذةةام بةةغ معاويةةة (1)واألحسةةخفػجةةج الفةةخااء دار الخشةةيج، إلةةى  سةةيبػيو
 ودمحم بغ سعجان قج سبقػه.

 فدألو األحسخ عغ مئة مدألة فأجابو عشيا،
، فةةةػجع سةةةيبػيو، وجةةةاء الكدةةةااي، ومعةةةو  فقةةةال لةةةو: أخصةةةأت يةةةا برةةةخيا

 العخب فلساا جلذ، قال لو:جساعة مغ 
 يا برخيا كيف تقػل: ))خخجت فاذا زيج  قااع ((؟

 فقال: ))خخجت  فاذا زيج  قااع((.
 فقال لو: أيجػز: ))فاذا زيج  قااسًا((؟

 فقال: ال.
فقةةال الكدةةااي: ىةةحه العةةخب علةةى بةةاب أميةةخ السةةؤمشيغ، وقةةج حزةةخت، 

 فتدأل .
 فقال: َسليا.

: ))قةةج كشةةت أحدةة   أنا العقةةخَب أشةةج  فقةةال ليةةع الكدةةااي: كيةةف تقػلةةػن 
 لدعًة مغ الدنبػر، فاذا الدنابػر إيااىا بعيشيا((؟

 فقالت شاافة: ))فاذا الدنبػر ىي((.
 وقالت أخخل: ))إيااىا بعيشيا((.
                                                           

ىحا، ليذ خلف األحسخ البرخيا السعخوف، كسا ذكةخ صةاح  األنرةاف  واألحسخ (1)
ن عةةةةغ 1/720خصةةةةأ )االنرةةةةاف  ( واناسةةةةا ىةةةةػ: علةةةةي بةةةةغ مبةةةةارك أول مةةةةغ دوا

 الكدااي، اشتيخ بالشحػ وسعة الخواية.
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 فقال: ىحا خالف ما تقػل يا برخي.
 فقال: إماا عخب بلجنا فال تعخف إالا )ىػ ىي(.

فخصأتةةو الجساعةةة وَحرةةيَخ، فأعصةةاه يحيةةى بةةغ خالةةج عذةةخة االف 
 درىع وصخفو. 

و إلي( مجيئو  فعخفاشي خبخه إلى  قال االخفر: فلساا دخل شاشئ البرخة وجا
األىةةةػاز، وتةةةدودت  وجلدةةةت فةةةي إلةةةى  ودعشةةةي ومزةةةىو مةةةع البغةةةجادي، 

ساريو حتى وردت بغجاد، فػافيت مدجج الكدااي.  س 
 بالد فارس، حتى مات.وي قال أناو أقام في 

) وقج حكى أبػ الحدغ حازم بغ دمحم األنراريا )القخشةاجشىا
فةي  (1)

 مشطػمة لو في الشحػ ىحه الػاقعة والسدألة:
 خب  قةج َتْحةحف  األخبةاَر بعةج إذا والع -1

 إذا َعَشةةةةْت فجةةةةأة األمةةةةخ الةةةةحي َدَىسةةةةا   ج
 

ي(سةةةةا َنَرةةةةبػا للِحةةةةال -0  بعةةةةج إذا    (0)ور 
َيَسةةةةةاوريسةةةةةا َرفعةةةةةػا مةةةةةغ  جأ  (3)بعةةةةةجىا، ر 

 

 فةةاْن َتةةػالى َضةةسيخان ا تدةةى بيسةةا -3
 (4)وجةةةو الحقيقةةةة مةةةغ اشةةةكالو َغَسَسةةةا ج

 

 لةةحلظ أْعَيةةْت علةةى األفيةةام َمْدةةألة -4
 (5)الحتةةَف والغ سسةةا سةةيبػيوإلةةى  أىةةجْت  ج

 

 فقج كانِت العقخب العػجاء َأَحدب يا -5
َسةةةةا ج  قةةةةجْمًا أشةةةةج( مةةةةغ الدنابةةةةػر َوْقةةةةع ح 

 

                                                           
ندبة إلى قخشاجشة االنجلذ، وىػ أحج أاسة األدب، واللغة، وندل تةػنذ وامتةجح  (1)

أبا عبةج هللا دمحم بةغ يحيةى بةغ عبةج الػاحةج بةغ  في مشطػمتو ىحه صاح  افخيقية
 .1/89. ومغشي اللبي  014ه(: بغية الػعاة/684أبي حفز، تػفي سشة )

أي وريسا نربػا على الحال بعج ان رفعػا ما بعةج )إذا( علةى االبتةجاء، فيقػلةػن:  (0)
 (.92)فاذا زيج  جالدًا( )مغشي اللبي /

يسا (3) َيَسا: بالتخفيف، تػكيج لخا  في أول البيت بالتذجيج. ر 
 َغَسَسا: كشاية عغ االشكال والخفاء. (4)
 غ سسا: جسع غ سة. (5)
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 ىي( ىل)إذا ى ػ علييا الجػاب وفي -6
 ( قةةةج اخترةةةسااَياىةةةا ىةةةػ )إذاأو َىةةةل  جأ

 

 في (0)وابغ  َحْسدةَ (1)وَخص(ا ابغ  زياد -7
 (4)، وقةةةةج ضلسةةةةا(3)مةةةةا قةةةةال أبةةةةا بذةةةةخ ج

 ج

 وليذ َيْخلػ  اْمخؤ  مغ حاسٍج أضع -8
 (5)لةةػال التشةةافذ  فةةي الةةجنيا لسةةا أضةةِسا ج

 جأ

ِلسْت  محشةً  اشجى العلعِ  في واَلْغبغ   -9  ع 
الشةةةاس شةةةْجػًا عةةةالع  ى ِزةةةساوأْبةةةَخح   ج

(6) 
 

  تأصٗن املٍاظزٚ ٔحتمٗمّا:

ت عةةةجا ىةةةحه السشةةةاضخة مطيةةةخًا مةةةغ مطةةةاىخ الخةةةالف بةةةيغ السةةةحىبيغ 
ىا مطيةخًا (7)-  سا ذكخنةا –البرخيا والكػفيا  مةغ  -أيزةاً  –، ويسكةغ َعةجا

الةةخزق، ويلةةػد السشدلةةة عشةةج إلةةى  مطةةاىخ التشةةافذ بةةيغ العلسةةاء للػصةةػل
 الدلصان.

)الكدةةااي( وىديسةةة  أخةةح الشةةاس يتحةةجثػن بانترةةار الكةةػفيا وقةةج 
 البرخيا )سيبػيو( وكرخت األقاويل:

فسةةغ قااةةل: إنا االعةةخاب الةةحيغ شةةيجوا للكدةةااي، كةةانػا مةةغ الةةحيغ 
 .(8)أقام فييع الكدااي وأخح عشيع اللاغة

أنيةةةع أو  ومةةةغ قااةةةل: إنا االعةةةخاب أ رشةةةػا، وق ةةةجمت ليةةةع الخشةةةػة،
 .(9)الكدااي عشج الخشيج فػافقػهعلسػا مشدلة 

                                                           
 ىػ الفخاء واسسة يحيى. (1)
 ىػ الكدااي واسسو علي. (0)
 سيبػيو واسسو عسخو. (3)
 الف )ضلسا( للترشية ان نبشيو للفاعل، ول شالق ان نبشيو للسفعػل. (4)
 ومعشًى.أضع: مرل: غز  وزنًا  (5)
 ىزع: مبشى للسجيػل: أي لع يػف حقو. (6)

 مغ ىحا البحث. 137انطخ ص  (7)
 .3/65والشطااخ  األشباه (8)
 .1/88مغشي اللبي   (9)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

074 
 

ومشيع مغ قةال: إنا الكةػفييغ أعةجوا خصةًة مةجباخة لتحصةيع سةيبػيو 
ىع عليةةو بقةةػ  ليع لةةو: وقصةةع دابةةخ البرةةخييغ فةةي شخرةةو، واسةةتجلػا بةةخدا

، وأوقفػىع بالباب للذيادة، وقج ))جعلةػا (1)ت()أخصأت( و )أخصأت وَلَحشْ 
 ػيو وتلحيشو.ليػافقيع على مخالفة سيب (0)))جعلػا ليع جعاًل((

ل القجماء على الكدااي، وندةبػا إليةو أناةو أحةتأ بةأعخاب  وقج تقػا
وا الكدااي قج وقع فةي مغالصةة ليدةت بالييشةة، ولةػ  (3)غيخ فرحاء وعجا

فلغ نجج فييا أثخًا  األخبارأنعسشا الشطخ فيسا قيل، ويحرشا في جػان  ىحه 
يرةجران فةي ىةحه ان الكدةااي وسةيبػيو كانةا إلةى  لعربية محىبية تذيخ

أو  كانةا يختلفةان فةي السةشيأأو  السشاضخة عغ مػ ف محىبيا في الشحةػ،
األسلػب العلسي، فالكدااي شخح الدؤال وسيبػيو أجاب بسةا يعةخف، ولةع 

سةةب  اخةةخ مةةغ أسةةباب التعليةةل، بةةل حكةةع أو  قيةةاسأو  علاةةةإلةةى  يلجةةأ
 بيشيسا األعخاب. 

القةااليغ بتيسةة وقج ردا الخصية  البغةجادي علةى بعةس البرةخييغ 
ةةال، ألن مرةةل ىةةحا ال يخفةةى علةةى الخليفةةة  يا الخشةةػة وعباةةخ عةةشيع بةةأنيع ج 

 .(4)والػزيخ، وأىل بغجاد أجسعيغ
ماا تقػليع: بأن الكدااي احتأ بأعخاب غيخ فرحاء، فيةػ اتيةام أ

مةخدود، ألنا روايةة الشرةة  بعةج )إذا( الفجاايةةة، رواىةا برةةخيا كبيةخ، ىةةػ 
(، حكاىةةةةا عةةةةغ العةةةةخب، ورواىةةةةا عشةةةةو ه015)ت األنرةةةةاري أبةةةةػ زيةةةةج 

                                                           
 .69شبقات الشحػييغ واللغػييغ/ (1)
 .16/116معجع األدباء  (0)
 .58ضيف/–السجارس الشحػية  (3)
 .10/125ريخ بغجاد ايشطخ ت (4)
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 -وىةةػ برةةخيا متةةأخخ–ه( 540، كسةةا ان ابةةغ الذةةجخي )ت(1)الكػفيةةػن 
 .(0)يجيد الشر  في ىحا السػضع على الحال

، ومرةل: أبةػ (3)ثع ان االعخاب الحيغ حكسػا ىع مغ عخب الحصسةة
ةةخاح كلايةةع فرةةيح غيةةخ مةةتيع فةةي لغتةةو ، (4)فقعةةذ، وأبةةػ ثةةخوان وأبةةػ الجا

خيغ، ْرةةةميةةةخ: ))إنيةةةع مسةةةغ قشةةةع بيةةةع أىةةةل السِ الكدةةةااي ل ولةةةحلظ قةةةال 
 .(5)وسسعػا مشيع((

لرةةجا نحةةاة  ا، واتفاًقةةاومةةغ ناحيةةة أخةةخل، فةةان مةةا سةةسعػه تػاشةةؤً 
، - أيًزةا –الكػفة عغ الخأي بعج أن علسػا زيةف السشةاضخة، فيةػ مةخدود 

ألن الكػفييغ ضلػا بعج الكدةااي بةدمغ شػيةل يجيةدون الشرة  بعةج )إذا( 
 .(6)الفجااية، كالحي ي خول عغ ثعل  إمام الكػفييغ لدمشو

وكةةلا مةةا ذكخنةةاه لةةع ي عةةج مطيةةخًا مةةغ مطةةاىخ التشةةافذ الذةةجيج كسةةا 
مةخ ال يعةجو أن يكةػن مشافدةة بةيغ عةالسيغ فيةػ أ ،(7)لسدو أحسةج أمةيغ

 جليليغ:

                                                           
 .99السدألة/–االنراف  (1)
 .334و  1/009يشطخ: أمالي الذجخي  (0)
الحصسةةة: عذةةيخة مةةغ بشةةي عبةةج القةةيذ، ندلةةت بغةةجاد، واقامةةت فييةةا والحصسايةةة  (3)

ةل( علةى فخسةخ مةغ بغةجاد مةغ الجانة   :قخية فةي شةسال بغةجاد، وتعةخف ب )ق َصَخي 
 (.180-13/181و  4/371 – 0/073الذخقي: )يشطخ معجع البلجان 

الحسةػت: )) ةان الكدةااي يأخةةح اللغةة عةغ اعةخاب مةغ اعةخاب الحصسةةة يقةػل يةاقػت 
يشدلةةةػن بقصخيةةةل وغيخىةةةا مةةةغ قةةةخل سةةةػاد بغةةةجاد، فلسةةةا نةةةاضخ الكدةةةااي سةةةيبػيو 

 استذيج بكالميع واحتأ بلغتيع((: السرجر نفدو.
 .76-71يشطخ: الفيخست  (4)
 .70خ شبقات الشحػييغ/طويش .99االنراف السدألة/ (5)
 .12مجلذ/ -اءمجالذ العلس (6)
 .0/094ضحى اإلسالم  (7)
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ىةةةحه السشةةةاضخة أرسةةةت أصةةةاًل مةةةغ أصةةةػل السجرسةةةة ))والسيةةةع أنا 
ة مةةةغ جيةةةة، باللاغةةةات الذةةةاذة السخالفةةةة ل قيدةةةالكػفيةةةة، وىةةةػ األخةةةح 
 (1)فػاه العخب مغ جية ثانية((وللذااع الستجاول على أ

 غ أصل السدألة في ىحه السشاضخة.تبيا بقي أن ن
، وتكػن ضةخف مكةان (0)تأتي )إذا( فجااية تختز بالجسلة االسسية -

د، واختارىا ابغ عرفػر، والطخف يخفةع مةا بعةجه ، قةال (3)عشج السبخا
ذذَْٗتعةةالى:  عَحٛسذذخٌعرَغا َٙ ذذ  ْ ذذبع َذذئ رَاع َْ  َأَناَْب

ذذشٌعو  (4) كا ذذىعيس ٓم إ رَاعنَ
و  (5)

ٌٍع ج ذذٛ عيُّ ٌٌ ْاجَذذب عٌم َٙ ذذ  ْ  َذذأَناَْٗعَعَاذذبِمع َذذئ رَاع
عو (6) َٙ ذذ  ْ ََذذَضَ عَٚذذَذِمع َذذئ رَاع َٔ

ٍَع ٚ ش  ٛاَضبءعن هُسبظ  ثَ
(7). 

مرةخح  بةو، ت، ان الخبةخ مةع )إذا( ونالحظ في ىحه اآليات الكخيسا -
د، فيكةةةػن مقةةةجرًا،أ ةةةا عشةةةج السبةةةخا نحةةةػ: خخجةةةت  فةةةاذا األسةةةج، أي:  ما

.فبال  حزخة األسج 
، واختارىا ابغ مالةظ، نحةػ: خخجةت  األخفروتكػن )إذا( حخفًا عشج  -

النا الحةخف ال  -أيًزةا –فاذا إن زيجًا بالباب، ويكةػن الخبةخ مقةجرًا 
حت خبخيتيةا عشةج فاذا قلةت: )فةاذا القتةال (، صة (8)يخبخ بو وال عشو

 .األخفرغيخ 

                                                           
 .174ضيف/–السجارس الشحػية  (1)
 .1/87مغشي اللبي   (0)
 .0/720االنراف  (3)
 .02سػرة شو/ (4)
 .01سػرة يػنذ/ (5)
 .127االعخاب/– 30سػرة الذعخاء/ (6)
 .33الذعخاء/– 128سػرة األعخاف/ (7)
 .1/87مغشي اللبي   (8)
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اختارىةا الدمخذةخي وزعةع وتكػن )إذا( ضةخف زمةان عشةج الدجةاج، 
ٌمذىسعأنا عامليا فعل مقجر مذةت  مةغ لفةظ السفاجةأة نحةػ: قػلةو تعةالى: 

ح ع َٕ عَدعا إ رَاعَدَعبكمىا
(1)

والتقجيخ: إذا دعا ع فاجأت ع  الخخوَج فةي ذلةظ الػقةت،  
ةبيا عشةجىع الخبةخ  السةحكػر نحةػ: خخجةت  وال يعخف ىحا لغيخه. وإنسا  ناص 

فاذا زيج  جالَذ. ويكػن الخبخ عشجه مقجرًا أيزًا، ألن الدمان ال يخبخ بةو 
 .(0)عغ الجرة

مقةجر، وال يجةػز أو  لسخفػع مبتجأ وما بعجه خبةخ ضةاىخافالزسيخ 
إلةةى  )الدنبةةػر(، ألنةو مةحكخ و )ىةةي(، راجةعإلةى  )ىةةػ( راجةع ةالشرة ، فة

ع)العقخب(، ألنو مؤنث وفي قػلو تعالى:  ْاذ  ٍعثَ خ عي   ًَ إ رَاع َرَقاَُبعانُسبَطعَسحا َٔ

ع ٌَ زمجمذٕ عمهََُبعَٚكا عسم ٌس اعإ  ش  َش معَيكا مع َعا عّللا  عَْٚبر َُبعقمم  ٌشع ٙ  كا ٓمىعيس عإ رَاعنَ ىا ٓم اءعَيغسزا َضشس

ٌَع ٔ كمشم ًا َيبعرَ
(3). 

نجةج: )وإذا اذقشةةا( جةةػاب إذا األولةى، و )إذا( الرانيةةة، والرانيةةة للسفاجةةأة، 
والعامل في الرانية االستقخار، والحي في )ليع(، وقيل: )إذا( الرانية 

 .(4)األولى، والرانية وما بعجىا جػاب أيًزا –زمانية 
ىةةحا ىةةػ مةةحى  البرةةخييغ مةةغ جيةةة القيةةاس، ويسػافقةةة القةةخان 

ةةا مةةحى قةةال: )فةةاذا ىةةػ إيااىةةا(،   الكةةػفييغ فقةةج جةةاز فيةةو أن ي  الكةةخيع، اما
 سيخ الراني.بشر  الز

قال أبػ العباس ))وإناسا أدخل العساد في قػلةو: )فةاذا ىةػ ايااىةا(، 
ألنا )فةةاذا( مفاجةةأة، أي فػجتةةو ورأيتةةو، ووجةةجت ورأيةةت تشرةة  شةةيئيغ، 

 (5)ويكػن معو خبخ، فلحلظ نر  العخب((
                                                           

 .05سػرة الخوم/ (1)
 .1/87مغشي اللبي   (0)
 .01سػرة يػنذ/ (3)
 .0/06إمالء ما بو الخحسغ  (4)
 .12مجالذ العلساء/ (5)
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ونقػل: فاذا زيج  قااسًا، فتكػن )إذا(  ))وتشر  الشكخة على الحال،
وىي الشاصبة للحال لشيابتيا عغ  مدتقخًا مػضعيا رفع بأنيا خبخ السبتجأ

االستقخار، وقػل الكدااي: فاذا عبج هللا القااع، ثع يشر  القااع، ال وجو 
مةغ قػلةو: لو، ألن الحال ال تكػن معخفة، فاذا َبَصَل الشر  في الزةسيخ 

شج  بصػال وإنسا أنكخ سيبػيو الشر  ألنو لةع يةخه مصابقةًا أفاذا ىػ إياىا، 
 .(1)للقياس، ولع يَخ بو وجيًا يقارب الرػاب((

 آراء يف املضألٛ:

رأي ابغ مالظ: يقػل ان ضسيخ الشر  استعيخ فةي مكةان ضةسيخ 
( ببشةاء السفعةػل للسجيةػلإالخفع، بجليل قخاءة الحدغ: ) ، وىةحا ياك ن ْعَبةج 

جازوه مغ قػليع )فاذا زيةج  القةااَع( بالشرة ، فيشبغةي ان ال يتف  مع ما أ
حال على زيادة )أل( وىحا ليذ قياسًا، ومغ أو  يكػن ىحا نعتًا مقصػعًا،

ز تعخيةةف الحةةال، وزعةةع أنا )إذا( تعسةةل عسةةل )وجةةجت(، وانيةةا رفعةةت  جةةػا
عبج هللا ألن الطخف يعسل، فقج أخصأ ألن )وجج(، يشر  االسةسيغ، وألنا 

 .(0)بلفظ السعخفة قليل، وىػ قابل للتأويل مجيء الحال
فاذا أو  : فاذا ىػ يداوييا،واألصليقػل: إناو مفعػل بو،  ورأي اخخ لو:

أبةي  ىػ يذابييا، ثع ححف الفعل فأنفرل الزسيخ بجليل قخاءة علي بةغ
جَخٌعشال  ) خم هللا وجيو( :  ععماا ٍم عََٔحا ئاتم نئٍع َكهَّعان ز 

(3). 
 ن خل عربًة.أو  تػجج عربةً بشر  )عربَة(، أي 
ْمىاعأما قػلو تعالى:  ْاجمذذم ن َٛذبءعَيذبعََ ٔا ع َ  ّ ٍعدمَٔ ذ اعي  عارسَخزٔم ٍَ ٚ انسز  َٔ

(4) ،
ضةةسار القةةػل مدةةتيل ػلةةػن مةةا نعبةةجىع، فانسةةا حدةةشاة أن إفالتقةةجيخ يق

 .(5)عشجىع
                                                           

 .1/302إمالي الذجخي  (1)
 .1/91مغشي اللبي   (0)
 .14سػرة يػسف/ (3)
 .3سػرة الدمخ/ (4)
 .1/90مغشي اللبي   (5)
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 ه(302بكخ بغ الخياط )تأبي  رأي
يقةةةػل: إنا )إذا( ضةةةخف فيةةةو معشةةةى وجةةةجت، ورأيةةةت فجةةةاز لةةةو ان 
يشر  السفعػل، وىحا خصأ ألنا السعاني ال تشرة  السفاعيةل الرةحيحة، 

فاعةل والةى مفعةػل إلةى  ، وألنيا تحتةاجواألحػالالطخوف وإناسا تعسل في 
 .(1)اخخ، فكان حقيا أن تشر  ما يلييا

 الذلػييغ في حػاشي السفرله( نقلو 476رأي األعلع الذشتسخيا )ت
يقػل: إناو مفعػل مصل ، واألصل: )فةاذا ىةػ يلدةع لدةعتيا(، ثةع 
خب األبَل( ثع ححف السزاف، وقال  ححف الفعل كسا نقػل: )ما زيج  إالا ش 

و بو الشر   .(0)ىػ أشبو ما وجا
 رأي ابغ الحاج  في أماليو

وىػ رأي غخية  قةال: إناةو مشرةػب علةى الحةال مةغ الزةسيخ فةي 
الخيةةخ السحةةحوف، واألصةةل: فةةاذا ىةةػ ثابةةت مرليةةا، ثةةع حةةحف السزةةاف، 
فانفرل الزسيخ، وانتر  في اللفظ على الحال علةى سةبيل الشيابةة كسةا 
قالػا: )قزية  وال أبا َحَدٍغ ليا( على إضسار مرةل، أي أنترةاب الزةسيخ 
علةةى الحةةال، وىةةػ مبشةةي علةةى إجةةازة الخليةةل )لةةو صةةػت  صةةػت  الحسةةار( 

لرةةةػت، بتقةةةجيخ: ِمْرةةةل، أمةةةا سةةةيبػيو فقةةةال: ىةةةحا قبةةةيح  بةةةالخفع، صةةةفة
 ضعيف.

معخفة كلسة إلى  ومغ جػزا ذلظ ابغ مالظ، قال: إذا كان السزاف
)مرل( جاز ان تخل فيا السعخفة في التشكيخ، فتقةػل: )مةخرت بخجةل زىيةخ( 
و بةةالخفس صةةفة للشكةةخة و )ىةةحا زيةةج  زىيةةخًا(، بالشرةة  علةةى الحةةال، ومشةة

                                                           
 .1/90 مغشي اللبي  (1)
 السرجر نفدو. (0)
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يجي سةبا، وإناسةا سةكشت البةاء مةع انيسةا ادي سبا( و )أقػليع: )تفخقػا أي
 .(1)مشرػيان لرقليسا بالتخكي  واالعالل كسا في معج يكخب وقالي قال

 ومغ اراء السحجثيغ رأي مرصفى جػاد
يجيةةةد مرةةةصفى جةةةػاد نرةةة  الزةةةسيخ، ألن ىةةةحا الزةةةسيخ، إناسةةةا 

إلةةى  لبيةةان الحةةال ال غيةةخ، وألن الجسلةةة التةةي تحةةل محلةةو ىةةياسةةتعسل 
 .(0)غيخىاإلى  الحالية أقخب مشيا
ُاذّمعقال تعالى:  اع َئ رَاع ََذزمىعي   عََبس  َضش  َخا ْا عا عانشسَجش  ٍَ ََْمعنَكمىعي   ََ ٘ع انسز 

ٌَع ق ذمٔ رٕم
 على محى  الكػفييغ: )فاذا أنتع مشو واقجيغ(.–، والتأويل (3)

عوقةةةال تعةةةةالى:  ذذذذبعقَذذذذذسَيذا ًَ عَعذذذٛ  ئَخٌعث  ىا ٓم ذذذذجا إ ٌعرما  عَٔ ْمذذذذىا عإ رَاع ىا  ٓ ٚ ذذذذذ  ٚا َ 

ٌَع ْاَُ مٕ َٚ
 وتأويل عشجىع: )إذا ىع قانصيغ(. (4)

رةةخييغ اعتسةةجوا لغةةة القةةخان أصةةاًل ويعةةج ىةةحه اآلراء نجةةج ان الب
قةةامػا عليةةو نحةةػىع، ولكةةشيع ضةةيقػا فةةي ىةةحا أشةةج الزةةي ، فلةةع يأخةةحوا أ

ذا كةةان الشحةةاة البرةةخيػن قةةج خ مةةغ القةةخاءات وىةةي مةةغ العخييةةة، وإبةةالكري
شةةظ، ال يأخةةحون تخصئةةة قةةخاءات مذةةيػرة، فةةانيع مةةغ غيةةخ إلةةى  ذىبةةػا

رةةال سةةشجىا وجخييةةا علةةى العخييةةة، وإذا كةةان ىةةحا بالذةةػاذ مشيةةا علةةى إت
لغةات جبًا أن يكػن ليع مػ ف مساثل مةغ مػقفيع مغ القخاءات فليذ ع

ومةغ ذلةظ لييةا. غ مةػاشغ البةجاوة التةي سةب  الشطةخ إالقباال البعيةجة، عة

                                                           
 .1/90مغشي اللبي   (1)
مجلةةة السعلةةع الججيةةج  –الشحةػ الكةةػفي وفااجتةةو فةي تيدةةيخ قػاعةةج اللغةةة العخييةة  (0)

 .017ص  13مجةةةةة/
 .82سػرة يذ/ (3)
 .36سػرة الخوم/ (4)
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حوا لغةةات القبااةةل التةةي كانةةت مػاششيةةا أشةةخاف بةةالد العةةخب، أنيةةع لةةع يأخةة
  اليسغ والعخاق والذام ومرخ، وما تاخع الخليأ العخيي.

ىةةحه ىةةي السدةةألة الدنبػريةةة، وىةةحه ىةةي اراء بعةةس العلسةةاء فةةي 
أن الكةةةالم قةةةج يصةةةػل والتفدةةةيخات قةةةج تتذةةةع ، وتغةةةجو  ظ)إذا(، ونالحةةة

بشةى علييةا العلسةاء اراءىةع،  السدألة شااكة إذا لع تتػضح الرػرة التي
غ فةةي قبةةػل اآلراء سةةيك -بعةةج كةةل الةةحي قيةةل –وأرل أنا وضةةػح السدةةألة 

 لايةةا ألنيةةا قةةجمت الحجةةة والقيةةاس والتعليةةل والدةةساع وحتةةى الذةةاذ مةةغ 
اللغةةات، وال سةةيسا ان ىشةةاك مةةغ ارتزةةى، ويختزةةي ىةةحه األصةةػل، وفةةتح 

 ليا بابًا ججيجًا ججيخًا بالجراسة.
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2-  ُّ  ِٔ٘ وضىزٚإعىاه إ
 الٗشٖدٙ –الهضائ٘ 

بةيغ علةي بةغ حسةدة  -السيةجي–حجثت ىحه السشةاضخة فةي مجلةذ 
، الكدةةااي، ويحيةةى بةةغ السبةةارك اليديةةجي، حةةػل إعسةةال إنا وىةةي مزةةسخة

ي( وولةج  بةخزىع يديةج بةغ مشرةػر )خةال السيةجحزخىا جسع مةغ الشةاس أ
ق.الحدغ الحاج ، وعسخ بغ ي  ديع، وشيبة بغ الػليج وابغ السصػ(

أحداخ املٍاظزٚ
(1):  

ن جسع السيجي بيغ الكدااي واليديجي، قال ليسا: تشةاضخا فةي غيةخ بعج أ
 حتى ندسع. –البحخيغ إلى  وكانا قج تشاضخا في الشدبة -ىحا 

أن إلةى  فقال اليديجي: فتشاضخنا في مداال حفظ فييا قػلي وقػلةو
؟خيخ ىع أو  قلت لو: كيف تقػل: إنا مغ خيخ القػم وافزليع  َبتاًة زيج 

 فاشخق مفكخًا، وأشال الفكخ.
فقلةةت: اصةةلح هللا األميةةخ، ألن يجيةة  فيخصةةئ فيةةتعل(ع أحدةةغ  مةةغ ىةةحه 

 اإلشالة.
 خيخ ىع بتًة زيجًا.أو  فقال: إنا مغ خيخ القػم وافزليع

 فقلت لو: أخصأت.
 قال: كيف؟

 قلت: لخفعَظ خيخىع قبل أن تأتي باسع إنا ونربظ زيجًا بعج الخفع وىحا ال
 يجيده أحج.
فا (0)فقال شيبة بغ الػليج  َة متعربًا لو: لعلو أراد بأْو: َبل.فععا د 

                                                           
 األشةباه، 60-59مالي الدجاجي/ا –)بترخف(  133مجلذ/ -مجالذ العلساء (1)

 .18/76األغاني – 3/82والشطااخ 
 أحج رجاالت العخب. (0)
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 فقلت: ىحا السعشى لعسخي معشًى فلاَقشو  الكدااي.
 فقال شيبة: ما اردت  غيخه.

فقلت: اخصأتسا جسيعًا ألناو غيخ  جةااد، إنا مةغ خيةخ القةػم وافزةليع بةل 
 مخ( بظ مرل اليػم. خيخ ىع زيجًا فقال السيجي للكدااي: ما

 ؟. قال: فكيف الرػاب عشجك
معشةى تكخيةخ  ىخْيةَخىع بتةًة زيةج  علةأو  قلت: إنا مغ خيخ القةػم وافزةِليع

.  إنا
 فقال السيجي: قج اختلفتسا، وانتسا عالسان فسغ يفرل بيشكسا؟

 قلت: فرحاء األعخاب السصبػعيغ.
ق اليسشيإلى أبي  فبعث ان يجةيء وكةان إلةى  ، فعسلت لو ابياتةاً (1)السصػا

 أخػالو مغ اليسغ فقلت:إلى  السيجي يسيل
 يةةةةةا أي يةةةةةا الدةةةةةاالي ألخبةةةةةَخه

 

 عس(غ برشعاَء مغ ذوي الَحدِ  
 

ا تقةةةةةخ  ليةةةةةا  حِسْيةةةةةخ  سةةةةةادات ي 
 

 بالفزةةةةل ش ةةةةَخًا جحةةةةاجح  العةةةةخِب 
 

 فةةةةانا مةةةةغ خيةةةةخىع وافَزةةةةِليع
 

 أو خيةةةةةةةَخى ْع بتاةةةةةةةًة أبةةةةةةةػ كةةةةةةةِخِب 
 

ق أنذةةجتو ة األبيةةات، وسةةألتو عةةغ السدةةأل فلسةةا جةةاء أبةةػ السصةةػ(
دني ش ششي بحزخة األميخ؟!بيفػافقشي فلسا خخجشا تيج(  ة وقال: تلح(

 تأصٗن املٍاظزٚ ٔحتمٗمّا:

يةةخ مةةغ خةةالل السشةةاضخة، أنا اليديةةجي قةةج اسةةتخف بالكدةةااي، طي
وجعلو في مػ ف حخج عري  حتةى قةال السيةجي للكدةااي: مةا مةخا بةظ 

بيشيسا عشيف وقػي، السيسا بعةج السدةألة مرل  اليػم، ويطيخ أنا الرخاع 
الدنبػريةةة التةةي جعلةةت اليديةةجي يتحفةةد لالنتقةةام مةةغ الكدةةااي، وجعلةةت 

                                                           
 العخب السصػعيغ. احج فرحاء (1)
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، فقةةج قةةال الكدةةااي لليديةةجي بعةةج أن قةةال وعشًفةةا ءالكدةةااي يةةدداد كبخيةةاً 
 اليديجي:

))يا أبا الحدغ، تأتيشا عشظ أشياء نشكخىا(( قال: )وأي  شيء مةع 
 ىحا(، ثع بر ، فدكت اليديجي. فزل  براقي الشاس إالا 

فرةحاء العةخب، وكةان إلةى   سا وججنا ان الستشاضخيغ قةج احتكسةػا
ةةشاة مةةغ سةةشغ السشةةاضخة  ذلةظ الفرةةيل فةةي السشةةاضخة، ويبةةجو ان االحتكةةام س 

 الشحػية كسا رأيشا ذلظ في السدألة الدنبػرية.
( الةحي ذكةخه اليديةجي  وىةػ  –وفي السشاضخة ورد مرصلح )اسع إنا

يةةةجخل ىةةحا السرةةصلح فةةي ضةةسغ السدةةةاال  -سةةا ىةةػ معةةخوفبرةةخي ك
 األعخابية التي اختلف فييا البرخيػن والكػفيػن.

( وىةةي مزةةسخة واحتجةةػا بةةأن  فالبرةةخيػن ال يجيةةدون إعسةةال )إنا
قةالػا ))الةةجليل علةةى أن ذلةةظ ال يجةةػز، أنةظ إذا قلةةت: إنةةظ وزيةةج قااسةةان، 

ن عةاماًل فةي خبةخ وج  أن يكػن زيج مخفػعةًا باالبتةجاء، ووجة  ان يكةػ
( عاملة في خبخ الكاف، وقج اجتسعا في لفظ واحج، فلةػ  زيج، وتكػن )أنا

ان يعسةل فةي إلةى  قلشا: إناو يجػز فيو العصف قبل تسام الخبخ ألدل ذلةظ
 .(1)اسع واحج عامالن، وذلظ محال

ةةا الكػفيةةػن فأجةةازوا ذلةةظ، واحتجةةػا بقػلةةو تعةةالى: )إن الةةحيغ  أما
فػجةو الةجليل أناةو عصةف   (0)والرةابئػن والشرةارل(امشةػا والةحيغ ىةادوا 

)الراابػن( على مػضع أن قبل تسام الخبخ، وىػ قػلو: )مغ امةغ بةاهلل 
واليػم اآلخخ(، وقج نقس األنباري دليل الكػفييغ ىحا، بةأْن ال حجةة ليةع 

 فيو مغ وجييغ.
                                                           

 )بترخف(. 00السدألة/–االنراف  (1)
 .69سػرة السااجة/ (0)
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أحةةجىسا: أن تقةةػل فةةي اآليةةة تقةةجيع وتةةأخيخ، والتقةةجيخ فيةةو: إنا 
ا والحيغ ىادوا ومغ امغ باهلل واليةػم اآلخةخ فةال خةػف علةييع الحيغ امشػ 

 ن والشرارل كحلظ.ػوال ىع يحدنػن، والرابئ
والػجو الراني: أن تجعل قػلو: مةغ امةغ بةاهلل واليةػم اآلخةخ خبةخ 

حيغ ىةةادوا، مرةةل الةةحيغ يغ والشرةةارل، وتزةةسخ للةةحيغ امشةةػا، والةةئباالرةة
ػل: زيةةةج  وعسةةةخو قةةةااع، يغ والشرةةةارل، أال تةةةخل أنةةةظ تقةةةئبأضيةةةخت للرةةةا

 .(1)فتجعل قااسًا خبخًا لعسخو وتزسخ لديج خبخاً 
ذلةظ تقةػل: ال يجةػز فةي السعصةػف مةع )ليةت، لعةل،  وفزاًل عةغ

( إالا الشر ، سػاء جاء السعصػف خبارىا، أم جةاء قبل ان تدتكسل أ  أنا
 متأخخًا بعج استكسال أخبارىا.
بةةالخفع علةةى ػن( عصفةةت ظ أن كلسةةة )الرةةابئوالكدةةااي حةةيغ الحةة

اسع إنا السشرةػب قبةل تسةام الخبةخ، فانسةا يزةع قاعةجة عامةة، مفادىةا: 
أنةةو يجةةػز العصةةف علةةى مػضةةع أنا واسةةسيا، ومػضةةعيا االبتةةجاء، وىةةػ 

 .(0)مخفػع قبل مجيء الخبخ
يغ:  أماا اليديجي فخدا على ذلظ بخدا

( محةةةحوف تقةةةجيخه: مةةةأجػرون    أمشةةةػن أو  أحةةةجىسا: إن خبةةةخ )إنا
 ، واستذةةةةيج بقةةةةػل هػن مبتةةةةجأ، ومةةةةا بعةةةةجه خبةةةةخ ئبوالرةةةةافخحةةةةػن، أو 

 الذاعخ:
 خليلةةةي( ىةةةل ِشةةة   فةةةاناي وأنتسةةةا

 

 َدنَفانِ  -وإن لع تبػحا باليػل -
 

 أي: فاناي دنف  كسا تجل عليو بقية العبارة.

                                                           
 .153/األنباري ابغ –العخيية  أسخار (1)
 .177/ -ضيف–السجارس الشحػية  (0)
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ةةةةةةا  ، وإما والرةةةةةةاني: أن الخبةةةةةةخ السةةةةةةحكػر فةةةةةةي اآليةةةةةةة خبةةةةةةخ إنا
واستذةةيج ليةةحا الجةةػاب )الرةةةةةةةةةةةابئػن( فخبخىةةا محةةحوف تقةةجيخه كةةحلظ، 

: بقػل ضابئ بغ الحارث الب ْخجيا
(1) 
 فسةةغ يةةظ  أمدةةى بالسجيشةةِة َرْحل ةةو  

 

فةةةةةاناي وَقياةةةةةار  بيةةةةةا لغخيةةةةة   
(0) 

 

فغخيةة  :خبةةخ إن بةةجليل دخةةػل الم التػكيةةج عليةةو، وخبةةخ )وقياةةار( 
 مححوف تقجيخه كحلظ.

 آراء يف املضألٛ:

 :رأي الدجاجيا  -
يصةةةخح الدجةةةاجيا 
ه( رأيةةةًا فةةةي ىةةةحه السشةةةاضخة فيقةةةػل: 342)ت (3)

 السدألة مبشية على الفداد للسغالصة، فاما جػاب الكدةااي فغيةخ مخضةيا 
ا تكخيخىةا فجةااد، قةج جةاء فةي القةخان والفرةيح مةغ ما عشج أحج، وجػاب أ
ع  الكالم، قال هللا ٍَ بث ئ ٛ اناس َٔ َْبدمٔاع ع ٍَ ٚ انسز  َٔ اع عَْيُٕم ٍَ ٚ عانسز  ٌس انُسَابَسٖعإ  َٔ

ْ َٛبَيذخ ع َوعانا ٕا عَٚ ىا ٓم َُ ٛا عثَ مم َعَٚفاا  عّللاس ٌس َشكمٕاعإ  ع َشا ٍَ ٚ انسز  َٔ َٕطع جم ًَ انا َٔ
فجعةل أنا  (4)
 الرانية مع اسسيا وخبخىا خبخًا عغ األولى، وقال الذاعخ:

 إنا الخليفةةةةةَة إنا هللا سةةةةةْخَيَلو  
 

سخيال م ْلِظ بو ت دَجةى الخةػاتيع  
(5) 

 

                                                           
البيت مغ أبيات قاليا وىػ محبػس بالسجيشة في زمغ عرسان بةغ عفةان، وقيةار:  (1)

 .1/060مجالذ ثعل  ، أو اسع فخس لو، أو اسع رجل، يشطخ: واسع جسل
 .1/38، وسيبػيو 65واالنراف/– 181انطخ الكامل/ (0)
(3) /  .001ومجالذ العلساء/– 62أمالي الدجاجيا
 .17سػرة الحأ/ (4)
روايةة الةجيػان: )يكفةي  – 507البيت لجخيخ، يشطةخ شةخح ديةػان جخيةخ للرةاوي/ (5)

 الخليفة أن هللا(.
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الدجاجي: والرػاب عشجنا في السدألة أن يقةال: إنا مةغ ثع يقػل 
، فتزسخ اسع إنا فييا وتدةتأنف أو  خيخ القػم وافزليع خيخىع البتة زيج 

 ما بعجىا.
 بةةةاأللف الا البتاةةةة مرةةةجر لةةةع تدةةةتعسلو العةةةخب إ وذكةةخ سةةةيبػيو أنا 

 .(1)والالم، وإنا ححفيسا مشو خصأ
 :رأي الفخااء

ستاذه )الكدةااي( فةي أنةو ال يرةح العصةف علةى لقج خالف الفخااء أ -
إنا بةةالخفع إالا إذا كةةان اسةةسيا غيةةخ واضةةح األعةةخاب، كةةأن  اسةةع

عَْيُمذذٕااعيكةةػن مبشيةةًا علةةى نحةةػ مةةا فةةي اآليةةة الكخيسةةة:  ٍَ ٚ عانسذذز  ٌس إ 

ع ذش  عاٜخ  و  ٕا اناَٛذ َٔ عث ذب س ع ٍَ عَْيذ ٍا عَيذ ٍَ بث ئ ٛ اناس َٔ انُسَابَسٖع َٔ َْبدمٔااع ع ٍَ ٚ انسز  َٔ
ع ْمذذىا َلَع َٔ ع ىا  ٓ ٛا ٌوعَعهَذذ ٕا َلَعَخذذ َٔ ع ذذىا  ٓ ُذذَذعَسث   عع  ْمىا ذذشم َا ع َ ذذىا ٓم ذذَمعَصذذبن حب ع َهَ  ً َع َٔ

ٌَع َضَٕم َٚحا
(0). 

عصةف )الرةابئػن( علةى  - أسةتاذهويػضح ذلةظ قةاااًل رادًا علةى 
ي رفعةو وخفزةو )أي أناةو مبشةي والحيغ حخف على جية واحةجة فةالحيغ، 

إنا نرةبًا ضةعيفًا، واحةجا، وكةان نرة   إعخابةوخخه(، فلسةا كةان ال يتغيخ ا
، )ألن الخبةةخ عشةةجه (3)علةةى االسةةع وال يقةةع علةةى خبةةخه وضةةعفو أناةةو يقةةع

( وىةةػ السبتةةجأ الةةحي أصةةبح مخفةةػع بسةةا كةةان مخفػعةةًا بةةو ق بةةل دخةةػل )إنا
(، جاز رفع )الرابئػن(، وال أسةتح  أن أقةػل: إنا عبةج هللا وزيةج  اسسيا

                                                           
( وىسةدة 60وىةػ كةػفي )امةالي الدجةاجي/ قةالػا: إنسةا أجةاز تشكيةخه الفةخاء وحةجه، (1)

البتاة وصل فةي السذةيػر، وسةسع قصعيةا، وقيةل لةع يدةسع فييةا إال قصةع اليسةدة 
 في أواخخ السفعػل السصل (. 0/10والقياس وصليا )حاشية الربان 

 .69سػرة السااجة/ (0)
( إنسا عسلةت فةي االسةع ف (3) قةط ىحه إشارة إلى محى  الكػفييغ الحيغ يخون أنا )إنا

 ولع تعسل في الخبخ، بل ىػ باٍق على رفعو.
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، وقةةج كةةان الكدةةااي يجيةةده لزةة ف قااسةةان لتبةةيغ اإلعةةخاب فةةي عبةةج هللا
 ، وقج انذجونا ىحا البيت رفعًا ونربًا:(1)إنا 

 فسةغ َيةظ  أْمدةى بالسجيشةة َرْحل ةةو  
 

 فةةةةا(ني َوق(يةةةةار  بيةةةةا َلغخيةةةة   
 

ولةةيذ ىةةحا بحجةةة للكدةةااي فةةي إجازتةةو: إنا عسةةخًا وزيةةج قااسةةان، 
والسكشةي ال ألنا )قايارًا( قج ع صف على اسةع مكشةي عشةو )يخيةج الزةسيخ(، 

ل فةةةةي )الةةةةحيغ( إذا عصفةةةةت عليةةةةو  ل ذلةةةةظ كسةةةةا َسةةةةي  إعةةةةخاب لةةةةو فَدةةةةي 
)الرةةابئػن(، وىةةحا أقةةػل فةةي الجةةػاز )الرةةابئػن( ألنا السكشةةي ال يتبةةيغ 

. وقةال (0)فيو الخفع في حال، و )الحيغ( قج يقال )اللحون( فيخفع في حال
أي  (3)الكدةااي أرفةع )الرةابئػن( علةى اتباعةةو االسةع الةحي فةي )ىةةادوا(

وانذةةجني  ،(4)معصةةػف علةةى الزةةسيخ كأنةةو قةةال: ىةةادوا ىةةع والرةةابئػن 
 بعزيع:

ةةةةةةةةا وأْنةةةةةةةةت ع   وإالا فةةةةةةةةْاْعَلسػا أنا
 

 ييشةةا فةةي ِشةةقاقِ بغةةاة  مةةا حَ 
 

                                                           
 .028ضيف/–السجارس الشحػية  (1)
 .311- 1/312معاني القخان  (0)
، وإعةخاب القةخان 0/013خ: معةاني القةخان وإعخابةو للدجةاج طةالسرجر نفدو، وان (3)

، وقةةج ندةة  مكةةي ىةةحا الةةخأي للفةةخااء: أنطةةخ مذةةكل اعةةخاب القةةخان 087للشحةةاس/
1/037. 

خصأ الدجاج الكدةااي فةي ذلةظ، وقةال: وىةحا القةػل خصةأ مةغ جيتةيغ، إحةجاىسا:  (4)
انا الرابئ يذارك الييػدي في الييػدية، وان ذكةخ ان ىةادوا فةي معشةى )تةابػا(، 

ا، ألن معشةةى الةةحيغ امشةةػا ىشةةا إنسةةا ىةةػ ايسةةان يًزةةأفيةةحا خصةةأ فةةي ىةةحا السػضةةع 
ال مةغ امةغ بةاهلل، فلةػ كةانػا بأفػاىيع، ألنةو ي عشةى بةو السشةافقػن، أال تةخل أنةو قة

جخىع، )معاني القةخان وإعخابةو للدجةاج أمؤمشيغ لع يحتأ أن يقال، إن امشػا فليع 
0/013-014.) 
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ةةا بغةةاة مةةا بقيشةةا فةةي شةةقاق، وأنةةتع أيزةةًا كةةحلظ،  السعشةةى: وإال فةةاعلسػا أنا
وزعةةةع سةةةيبػيو أن قػمةةةًا مةةةغ العةةةخب يغلصةةةػن فيقػلةةةػن إنيةةةع أجسعةةةػن 

 .(1)ذاىبػن، وانظ وزيج ذاىبان، فجعل سيبػيو ىحا غلصاً 
 :(0)وقال اآلخخ

 ْنةةةِت يةةةا لسةةةيذ  يةةةا ليتشةةةي وأ
 

 (3)ببلةةةةةةٍج لةةةةةةيذ بةةةةةةو أنةةةةةةيذ  
 

 رأي األخفر
ماا األخفر فيةخل ان رفةع )الرةابئػن( علةى وجيةيغ، إماةا عصفةًا أ

علةةى مةةا قبلةةو علةةى السعشةةى، إذ معشةةى مةةا قبلةةو فةةي مػضةةع رفةةع علةةى 
قػلةو: إنا زيةجًا مشصلة ، وزيةج  مشصلة ، مةغ غيةخ أن يكةػن االبتجاء، ألن 

 فيو )إن( في السعشى سػاء.
أناةةو لسةةا كةةان قبلةةو فعةةل شةةبو فةةي )والػجةةو الرةةاني فةةي الخفةةع ىةةػ: 

اللفظ بسا يجخي على ما قبلو، ولةيذ معشةاه فةي الفعةل الةحي قبلةو، وىةػ 
السعشةى، )الحيغ ىادوا( أجخت عليةو، فخفعةو بةو وأن كةان لةيذ عليةو فةي 

ػن في السعاني، مشيةا قةػليع: ىةحا ذلظ أنو يجيء أشياء في اللفظ ال يك
ْحةة ، يخفعةةػن )الحةةأ( بكتةة  ج  تةة  علةةيكع الحةةأ  خ  ضةة ا َخةةخب، وقةةػليع: ك 

ةةةاني  ( نرةةة  بةةةأمخىع، وتقةةةػل: ىةةةحا حةةة   رما وإنسةةةا معشةةةاه )علةةةيكع الحةةةأ(
 الحةة ، ولةةيذ لةةظ الخمةةان، قةةج يجةةػز فتزةةيف )الخمةةان( إليةةظ، وإنسةةا لةةظ

. فيةػ جعةل رفةع الرةابئيغ علةى ىةحا (4)شباه ىحا والسعشى على خالفةو(أ
 عصفًا على الزسيخ في )ىادوا( على اللفظ دون السعشى.

                                                           
 .087، وانطخ القخان للشحاس/013-0/010معاني القخان واعخابو للدجاج  (1)
 .1/060الخجد لجخان العػد، انطخ: مجالذ ثعل   (0)
 .0/144واليسع  -507مغشي اللبي / (3)
 .078، وإعخاب القخان للشحاس/179-178/ل خفرمعاني القخان  (4)
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 رأي الشحاس -
ةةةو سةةةسع أبةةةا  لقةةةج أورد الشحةةةاس اراء الشحةةةاة فةةةي ذلةةةظ، وذكةةةخ أنا
إسةةحاق يقةةػل، وقةةج ذكةةخ لةةو قةةػل األخفةةر والكدةةااي: )ىةةحا خصةةأ مةةغ 

زةةسخ السخفةةػع يقةةبح العصةةف عليةةو حتةةى يؤكةةج، جيتةةيغ إحةةجاىسا: أنا الس
والجية األخةخل، أن السعصةػف شةخيظ السعصةػف عليةو، فيرةيخ السعشةى: 
إن الرابئيغ قج دخلػا في الييػدية، وىحا محال وسبيل ما ال يتبةيغ فيةو 

 .(1)اإلعخاب، وما يتبيغ فيو واحجة(
 البقاء العكبخي أبي  رأي -

ه( وىةةػ مةةغ الستةةأخخيغ 616ج وضةةح أبةةػ البقةةاء العكبةةخي )توقةة
 :كاالتيويغجاديا السحى ، السدألة 

( أنا الرانيةة واسةسيا  في قػلةو تعةالى: )إنا الةحيغ امشةػا( خبةخ )إنا
( الرانيةةةة  وخبخىةةةا وىةةةػ قػلةةةو تعةةةالى: )إن هللا يفرةةةل بيةةةشيع( وقيةةةل: )إنا

نحػ أو  يػم القيامةتكخيخ ل ولى وقيل: الخبخ مححوف تقجيخه: متفخقػن 
 .(0)ذلظ(
 رأي ابغ ىذام -

ه( وىةػ مةغ 761ومغ السفيج ان نصلع علةى اراء ابةغ ىذةام )ت
الستةةةأخخيغ ويشحةةةػ مشحةةةى السةةةحى  البغةةةجادي أيزةةةًا، ولةةةو فةةةي السدةةةألة 

 وجيان:
األول: أن يكػن: )الحيغ ىادوا( مختفعًا باالبتةجاء، والرةابئػن والشرةارل 
عصفًا عليو والخبخ مححوف، والجسلة في نياة التأخيخ عسا في حياد 
إنا مع اسسيا وخبخىا كأناو قيل: إن الحيغ امشػا بألدشتيع مغ امةغ 

                                                           
 .038-1/037القخان  إعخابومذكل  087القخان للشحاس/ إعخاب (1)
 .0/141ما مغا بو الخحسغ  إمالء (0)
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اخةةخ اآليةةة، ثةةع قيةةل، والةةحيغ ىةةادوا إلةةى  بةةاهلل -أي بقلبةةو–)مةةشيع( 
 بئػن والشرارل كحلظ.والرا

الراني: ان يكػن األمخ على ما ذكخنا مغ ارتفاع )الحيغ ىادوا( باالبتةجاء 
وكػن ما بعجه عصفًا عليو، ولكغ لكػن الخبخ السحكػر لةو، ويكةػن 
خبةةخ أنا محةةحوفًا مةةجلػاًل عليةةو بخبةةخ السبتةةجأ كأنةةو قيةةل: إنا الةةحيغ 

 اخخه.إلى  ىادوا مغ امغ مشيع، ثع قيل: والحيغامشػا 
)والػجةةو األول أجةةػد، ألنا الحةةحف مةةغ الرةةاني لجاللةةة األول أولةةى 

 .(1)مغ العكذ(
، احتخامةًا الشرة  والخفةع ويعج ىحه اآلراء يشبغي ان نقػل: بجػاز 

وتقجيخًا ليحه الشرػص األميشةة السػثقةة مةغ القةخان الكةخيع وأدب العةخب، 
قػاعةةجىع وكةةان علةةى جسيةةػر الشحةةػييغ أن يعةةجلػا وتسحةةل دون تأويةةل 

، وحدةبشا ان نحةا ي  لتتصاب  مع القخان الكخيع، وىةػ أفرةح كةالم عخيةيا
أسةةةلػب القةةةخان الكةةةخيع، وىةةةػ افرةةةح كةةةالم عخيةةةي، وحدةةةبشا ان نحةةةا ي 

ةةخاِن أْفَرةةح   أسةةلػب القةةخان فةةي ذلةةظ، وكسةةا قةةال الفةةخااء: ))إن(  ل َغةةَة الق 
 .(0)((أسالِيِ  الَعَخييِة على االشالق

 
 
 
 
 

                                                           
 .64شخح شحور الحى / (1)
 .5و 4يػىان فظ )بترخف( –العخيية  (0)
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 املبتدأالعاون يف  -3
 الفّزاء –اجلزو٘ 

 –حجثت ىحه السشاضخة أواال العقج األول مغ القخن الراني لليجخة 
عسةخ الجخمةي، وأبةي زكخيةا يحيةى بةغ زيةاد أبي  بيغ -في عرخ السيجي

 الفخااء حػل مدألة: العامل في السبتجأ.
 :(1)أحجاثيا

 أجتسع أبػ عسخ الجخمي، وأبػ زكخيا يحيى بغ زياد الفخااء.
 الفخااء للجخمي: أخبخني عغ قػليع: زيج  مشصل ، لع رفعػا زيجًا؟فقال 

 قال الجخمي: باالبتجاء.
 قال الفخااء: وما معشى االبتجاء؟

 قال: تعخيتو مغ العػامل اللفطية.
 قال الفخااء: فأضيخه.

 قال: ىحا معشى ال يطيخ، )يخيج أناو عامل معشػي(.
 قال الفخااء: فسراْلو.
 قال: ال يتسرلا.

 كاليػم عاماًل ال يطيخ وال يتسرل. ل الفخااء: ما رأيت  قا
 . قال: أخبخني عغ قػليع: زيج ضخيتو، بع رفعتع زيجًا؟

قال الفخااء: بالياء العااجة على زيج، )ألن الخبخ عشةجه إذا لةع يكةغ اسةسًا 
 رفع السبتجأ الزسيخ السترل بالفعل(.
 قال: الياء اسع فكيف يخفع االسع؟

ةةا نجعةةل كةةل واحةةج مةةغ السبتةةجأ قةةال الفةةخااء:  نحةةغ ال نبةةالي مةةغ ىةةحا، فانا
.  والخبخ عاماًل في صاحبو في نحػ: زيج  مشصل  

                                                           
 .0/83)ىامر( إنباه الخواة – 145ندىة األلباء/ (1)



 

 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

113 
 

واحةج مةغ االسةسيغ  كةلا  ن يكػن كحلظ فةي زيةج  مشصلة ، ألنا أقال: يجػز 
ماا الياء فةي ضةخيتو فيةي فةي في نفدو، فجاز أن يخفع اآلخخ، وا مخفػع

 فاقج الذيء ال يعصيو لغيخه(.محل نر ، فكيف تخفع االسع؟ )يخيج أن 
سةةةا رفعشةةةاه بالعااةةةج، )أي الزةةةسيخ نا نخفعةةةو بةةةو، وإ قةةةال الفةةةخااء: لةةةع

 (.فتو عااجًا عليو ال برفتو مشرػًيابر
 . قال: وما العااج؟
 قال الفخااء: معشى.

 قال: أضيْخه.
 فقال الفخااء: ال يطيخ.

 قال: مرلو.
 قال الفخااء: ال يتسرل.

 سكتو.أرت مشو( ويحلظ قال: )لقج وقعَت فيسا فخ 
 تأصٗن املٍاظزٚ ٔحتمٗمّا:

َشةْت عليةو يبجو أنا الججل السشصقي ىػ السحػر األساسي الةحي إْنب
الخالف قج نذ  بيغ الستشةاضخيغ عشيفةًا قػيةًا،  ن( ىحه السشاضخة، ونالحظ أ

يدػق كلا فخي  مغ الحجأ والبخاىيغ ما يؤيج رأيةو، ويقةػم علةى محةس 
 التقجيخ والفخض.

وراء  ىةةحا الخةةالف ىةةػ الدةةيخإلةةى  ويبةةجو كةةحلظ أنا الةةحي سةةاق
نيايتو، والتأثخ البالغ بالشيأ السشصقةي، وتذةكل فكةخة إلى  الفخض العقلي

)العامةةةل(، محةةةػر جةةةجل السةةةحىبيغ البرةةةخي والكةةةػفيا تلةةةظ الفكةةةخة التةةةي 
استقخت في أذىان الجارسيغ بعج الخليل والفةخااء، التةي نفةحت إلييسةا مةغ 

وكةةان االخةةتالف  ،(1)فاعةةل بةةيغ الحخكةةات والحةةخوف والكلسةةاتمالحطةةة الت
 بدببو في كريخ مغ السداال واضحًا وجلياًا.

                                                           
 .074الجرس الشحػي في بغجاد/ (1)
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وإذا تتبعشةةا أقةةػال الجارسةةيغ فةةي العرةةػر السختلفةةة فةةي العػامةةل، 
نجج أنيا تحبحبت بيغ عامل فلدفي محس، وعامل تػفيقي محةس، وأن 

ناسا كانػا يتذةبرػن وإيكغ لو سلصان بياغ في دراستيع، العامل اللغػي لع 
 .(1)صػليع العقليةعلى فلدفاتيع وأ بو إذا واجيتيع قزايا استعرت

وإمعانيع في التتبع اللاغةػي، ويبجو ان الكػفييغ بصبيعة مشيجيع، 
ومجافاتيع ل صةػل البرةخية الشطخيةة، كةانػا ا رةخ تقةباًل لةو، وكةان ليةحا 

خون إليةةةو السةةةشيأ نفةةةػذ قةةةػي فةةةي أعسةةةاليع ودراسةةةتيع، وكةةةانػا يزةةةص
، حةةيغ تجسعيةةع بالبرةةخييغ مجةةالذ السشةةاضخة التةةي كانةةت سةةبيل اضةةصخاراً 
، وما ىةحه السشةاضخة إالا شةاىج (0)الطيػر، والتقخب مغ القرػرإلى  القػم

 بياغ على ذلظ.
ْت شةةةيختيا فةةةي األوسةةةاط الشحػيةةةة( ، (3)وىةةةحه السشةةةاضخة التةةةي )دوا

ت طيخ واحجًا مغ البرخييغ ىػ )الجخمةي( الةحي اسةتصاع ويبخاعةة فااقةة، 
ولباقةةة الشحةةػي الستسةةخس مةةغ الجةةجل والسشةةاضخة وىةةػ يػقةةع واحةةجًا مةةغ 
الكػفييغ ىػ )الفةخااء( فةي الذةخك الةحي نرةبو لةو، وكةان تةأثيخ السشةاضخة 
واضةحًا علةةى أفكةةار الفةةخااء التةةي جعلتةةو يفكةةخ فةةي تعةةجيل مػ ةةف السةةحى  

ػفي، وإعةةادة الشطةةخ فةةي مشيجةةو الشحةةػي، فكةةال الصةةخفيغ نجةةجه متفقةةًا الكةة
ن كاًل مغ السبتجأ والخبخ مخفةػع، لةع يخةالف أحةجًا فةي ذلةظ، ولكةغ أعلى 

ن يختفع السبتجأ باالبتجاء، . الكػفيػن يخون أناو ال يجػز أما الحي رفعو؟
أو  ضيةارهإألنا االبتجاء ال يخلػ، إماا ان يكػن شيئًا مغ كالم العخب عشةج 

أداة أو  فعةالً أو  غيخ شيء فان كان شيئًا فال يخلةػ مةغ أن يكةػن اسةساً 
                                                           

 .047الجرس الشحػي في بغجاد/ (1)
 .074/السرجر نفدو (0)
 .110/-ضيف -السجارس الشحػية (3)
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ن يكةػن قبلةو اسةع يخفعةو سةسًا فيشبغةي أمغ حخوف السعةاني، فةان كةان ا
ما ال غاية لةو، وذلةظ محةال، وإن كانةت أداة فةاألدوات إلى   حلظ ما قبلو

على ىحا الحةج، وان كةان غيةخ شةيء، فاالسةع ال يخفعةو  األسساءال تخفع 
إالا رافع مػجػد غيخ معجوم، ومتةى كةان غيةخ ىةحه األقدةام الرالثةة التةي 

 .(1)قجمشاىا فيػ غيخ معخوف
د البرةةخيػن علةةى الكةةػفييغ فيقػلةةػن: إنا مةةا ذكختسةةػه  مةةغ  –ويةةخا

قبةل  محال، وذلظ ألن العامل سبيلو أن يقجرإلى  يؤدي -أنيسا متخافعان
السعسػل، وإذا قلشا إنيسا يتخافعان وج  ان يكػن كل مشيسةا قبةل اآلخةخ، 

 .(0)السحال محالإلى  وذلظ محال، وما يؤدي
يعتةةخض عليةةةو بةةأن الزةةسيخ فةةةي والجخمةةي فةةي مشاقذةةةتو الفةةخااء 

مةع أنا البرةخييغ فةال يرةح ان يخفةع السبتةجأ، )ضخيتو( في محةل نرة  
عشجما أبصلػا ما قالو الكػفيػن مغ تخافعيسا، وأوجةجوا لةحلظ نطةااخ كريةخة 

ذبعاستجل بيا الكػفيػن على إمكان التعامةل مةغ مرةل قػلةو تعةالى:   ًَّٚذبعيس

ذذَُٗ غا بءعاناحم ًَ ذذ عمٕااع َهَذذّمعاَْعا رَذذذا
( بتةةجعػا، وجةةدم )تةةجعػا( فشرةة  )أياةةا (3)
ذبعرَكمَٕمذٕااعومعسػاًل، ومرل قػلةو تعةالى:  بايااما فكان كل مشيسا عامالً  ًَ َُ ٚا َ 

دمع ٕا ذذ ًَ ككُّىمعانا س  ٚمذذذا
يشسةةا مشرةةػب )بتكػنةةػا(، )وتكػنةةػا( مجةةدوم بأيشسةةا أف (4)
ذذذّمعّللا  عوقػلةةةو تعةةةالى:  َا َٔ ع نُّذذذٕااع َذذذَِىس َٕ ذذذبعرم ًَ َُ ٚا َ  َأ

غيةةةخ ذلةةةظ مةةةغ إلةةةى  ،(5)

                                                           
 .5السدألة/–االنراف  (1)
 .5السدألة/ (0)
 .112/اإلسخاءسػرة  (3)
 .78سػرة الشداء/ (4)
 .115سػرة البقخة/ (5)
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فةي صةةاحبو ، جةةاز ان يعسةل كةةل واحةج مشيسةةا (1)السػاضةع، وكةةحلظ ىاىشةا
الختالف عسليسا، ولع يعسال مغ وجو واحج، فجاز أن يجتسعا ويعسل كةل 

 .(0)واحج مشيسا في صاحبو
أناةو إلةى  وأبػ عسةخ الجخمةيا يخيةج ان الفةخااء انتيةى بعامةل السبتةجأ

عامةةل معشةةػي، وغايةةة مةةا ىشالةةظ أناةةو تةةارة يجعلةةو لفطيةةًا فةةي مرةةل: )زيةةج  
(، وتارة يجعلو معشػيًا في مر ل: )زيج  ضخيتو(، ويةحلظ يلتقةي بةخأي مشصل  

سةيبػيو القااةةل، بةأن العامةةل معشةػي دااسةةًا ومةغ ىشةةا أفحةع الفةةخااء وألدمةةو 
 .(3)الحجة

ىكةةةحا كةةةان البرةةةخيػن يحتجةةةػن ويجةةةادلػن كةةةأن مدةةةاال الشحةةةػ 
كةأن العامةل الشحةػي الةحي أو  أصةالتو،أو  قزايا تتعل  بساىية الػجةػد،

ىةػ علاةة العلةل،  - سةا قةال ابةغ جشةي–والة للعسةل يشبغي أن يكػن رمدًا 
 .(4)لدم السحالأو  التي ليذ ليا علة إالا لدم الجور

ويبقى الكػفيػن يحتجػن لسحىبيع مدتذيجيغ فةي أ رةخ األحيةان 
يةًا  بايات مغ القخان الكةخيع، ويةالقخاءات، ويالفرةيح مةغ كةالم العةخب مخوا

وحجة يحتجػن بيا عسغ يرقػن بو، متخحيغ مغ ىحا كلاو سشجًا آلراايع، 
على صةحة مةحاىبيع، ووجيةة نطةخ الكةػفييغ فةي تخافةع السبتةجأ والخبةخ، 

ه دلةةياًل يدةةتشج إ ايةةات مةةغ القةةخانإلةةى  وإحتكةةاميع ليةةو الكةةخيع يسكةةغ عةةجا
الةةجارس فةةي القةةػل بتحل ةةل الجراسةةة الكػفيةةة مةةغ قيةةػد مةةشيأ الفالسةةفة 

 حجا بعيج.إلى  الستكلسيغ
                                                           

 .5السدألة/–االنراف  (1)
 5السدألة/ –السرجر نفدو  (0)
 .113/-ضيف –السجارس الشحػية  (3)
 .081مجرسة الكػفة/ (4)
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فةةي غيةةخ مةةا قالةةت العةةخب بةةيغ وىكةةحا سةةارت السشاقذةةة السشصقيةةة 
أن يربةت أن مةا إلةى  أنرار السجرستيغ )السحىبيغ( سيخًا أدل بكل مشيسا

يقػلو اآلخخ محال ال يسكغ حجوثو، ومةغ اآلراء التةي قيلةت فةي السدةألة 
نحكخ رأي سيبػيو الحي قةال: )فامةا الةحي بشةى عليةو شةيء ىةػ ىةػ فةان 

 .(1)ء(السبشى عليو يختفع بو كسا ارتفع ىػ باالبتجا
 أي السبتجأ ىػ العامل في الخبخ الخافع.

د  ا الخبخ(.)أنا االبتجاء والسبتجأ ىسا رافعً إلى  وذى  السبخا
ه(: )وىةةةةةحا الخةةةةةالف لفطةةةةةي، وقةةةةةال 829وقةةةةةال االشةةةةةسػني )ت

 .(0)الرباان: أي ال يتخت  عليو فااجة(
ولشا أن نقػل: سػاء أ ان ما ذىة  إلةي سةيبػيو ىةػ الرةحيح أم 

د أم كان في جانة  الكةػفييغ، فةالخالف ىشةا ال قيسةة  ان الح ا مع  السبخا
لو وال أثخ، فالخبخ مخفػع على كل حال، وال يتخت  على ىحا الخةالف أي 

عشةو، كسةا  واإلعةخاضغفالةو التعبيخ، ومةغ ىشةا كلةغ مةغ الخيةخ إ أثخ في
يكةةػن مةةغ الخيةةخ األعةةخاض عةةغ كةةل مةةا يكةةػن مرلةةو حذةةػًا زااةةجًا وجةةجاًل 

صيع أن نفزل رأيةًا علةى غيةخه مةغ اآلراء الدةابقة، والتةي فارغًا، فال ندت
العلساء الشحػييغ، واسةتػلى علةى  أذىان ان سببيا )العامل( الحي شغل 

غ علييع فأصبحػا اسخل بيغ يجيو حتى أنيع قجروا العامل سوىيفئجتيع، أ
:  معشػيًا، إذا لع يججوه ضاىخًا واضحًا، ويبقى الخالف قااسًا ألنا

ِمساا ال َشاِاَل فيو[ ]ىحا الخالف  
(3) 

                                                           
 .1/159، وشخح االشسػني 1/078الكتاب  (1)
 .1/159، وشخح االشسػني 1/078الكتاب  (0)
 .1/174شخح ابغ عقيل  (3)
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 وٍذ فٗىا بعدِىا - إعىاه وذ -4
 الزّ ٖاع٘ – األخفػ

ياشةي  حجثت ىحه السشاضخة بيغ األخفر )سةعيج بةغ مدةعجة(، والخ(
)عبةةاس بةةغ الفةةخج( حةةػل عسةةل )م ةةح( فيسةةا بعةةجىا، حزةةخىا أبةةػ عرسةةان 

رعة.  السازني، وأبػ جعفخ بغ رستع الصبخي، وأبػ يعلي بغ ز 
 :(1)أحجاثيا

سةةعيج بةةغ مدةةعجة،  األخفةرقةال أبةةػ عرسةةان السةازني: كشةةت عشةةج 
ياشي فقال  : إن( )مْح( إذا رفع بيا فيي اسع مبتجأ، وما األخفرومعشا الخ(

ِفةةس بيةةا فيةةي حةةخف  بعةةجىا خبخىةةا كقػلةةظ: مةةا رأيتةةو م ةةح يػمةةان، وإذا خ 
 معشًى ليذ باسع كقػلظ: ما رأيتو مح اليػم.

ياشةي: فلةع ال تكةػ ن فةي السػضةعيغ اسةسًا؟، فقةج نةخل فقال لو الخ(
األسساء تخفس وتشر ، كقػلظ: ىحا ضارب  زيجًا غجًا، وىحا ضارب  زيٍج 

 . أمِذ، فلع ال تكػن مح بيحه السشدلة؟
 قشع.فلع يأِت األخفر بس

قال أبػ عرسان السةازني: فقلةت أنةا: ال ت ذةبو )مةح( مةا ذكةخت مةغ 
ةةا لةةع نةةخ األسةةساء ىكةةحا تلةةدم مػضةةع ًا واحةةجًا إالا إذا ضةةارعت األسةساء، ألنا

ةةْح، وىةةي مزةةارعة  لحةةخوف  حةةخوف السعةةاني نحةةػ: أيةةغ وكيةةف، وكةةحلظ م 
 السعاني، فلدمت مػضعًا واحجًا.

رعةةة للسةةازني: أفخأيةةت حةةخف السعشةةى يعسةةل عسلةةيغ فقةةال أبةةػ يعلةةي بةةغ ز  
 متزاديغ؟.

                                                           
(1)

، وإنبةةةاه الةةةخواة  144 / وامةةةالي الدجةةةاجي،  32 / مجلةةةذ –مجةةةالذ العلسةةةاء  
0/370. 
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 ، قةةال: نعةةع كقػلةةظ: قةةام القةةػم حاشةةا زيةةج، وحاشةةا زيةةجًا، وعلةةى زيةةٍج ثةةػب 
 ج  الجبَل، فيكػن مخة حخفًا ومخة فعاًل بلف واحج.وعال زي

إذا قلةت، قةام زيةج العاقةل،  وقلشا لو: فان الرفة ىةػ مختفةع أيًزةا
 فقج رفعت شيئيغ بغيخ حخف عصف.

 فقال: السػصػف قج اشتسل على الرفة.
عرسان: أال تخل إنظ لػ حسلت كػزًا وفيو ماء ما كشت قةج حسلةت أبػ قال 
 الساء

، إالا أنةو كةان قال أبػ قاسع: ىحا الحي قالةو السةازني  أبةػ عرسةاَن صةحيح 
ةةا قةةج علسشةةا أنا متةةى،  أزمةةوي ةةْح(، كسةةا أنا أن يبةةي(غ: ألي حةةخف ضةةارعت )م 

وكيف مزارعان ألف االستفيام؟ وان يبي(غ: كيف وجو  الخفع )بسةْح( واي 
ػلةظ: شيء العامل فييا؟ والقػل في ذلظ: إن )مةْح( إذا خفةس بيةا فةي ق

ما رأيتو مشح اليػم، مزارعة ِمغ، ألنا مغ البتجاء الغايات، ومشح إذا كان 
معيا الشػن فيي البتجاء الغايات في الةدمغ خاصةة فػقعةت )مةْح( بسعشةى 

 )ِمغ(، فقج بانا تزارعيسا.
ماا القػم في الخفع بيا في قػلو: مةا رأيتةو مةح يػمةان، فةانا ىةحا وأ

إن جعلةةةت الخؤيةةةة واقعةةةة علةةةى )مةةةْح( ال يرةةةح  إالا مةةةغ كالمةةةيغ، ألنةةةظ 
انقصعت بسا بعجىا ولع يكغ لو رافةع، ولكشةو علةى تقةجيخ قػلةظ مةا رأيتةو، 
ثع يقػل لظ القااةل: كةع ماةجة ذلةظ؟ فشقةػل: يػمةان، أي مةجة ذلةظ يػمةان 

 ]فتخفعو باالبتجاء والخبخ[.
 تأصٗن املٍاظزٚ ٔحتمٗمّا:

إلى ال يؤدي  فلدفًياخة أخخل، يكػن الخالف فييا عقلًيا ىحه مشاض
الفااةةجة الكبيةةخة، وال يتختةة  علةةى تخكيةةا الزةةخر الكبيةةخ كةةأ رخ السدةةاال 

بيغ الجخمةيا والفةخااء في السشاضخة السختلف في عامليا، وىحا ما الحطشاه 
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حػل العامل في السبتجأ، وما سشالحطو في ىحه السشاضخة حػل )مح مشةح( 
 وإعساليسا في ما بعجىسا.
حخفا جخ إذا كان بعجىسا اسع مجةخور دالا علةى فسغ قاال: إنيسا 

حاضخ مرةل: مةا رأيتةو مشةح يةػم الجسعةة، ومةا رأيتةو أو  وقت معيغ ماضٍ 
مةةح يػمشةةا، أي مةةغ يةةػم الجسعةةة و: فةةي يػمشةةا ىةةحا إذا كةةان السجةةخور 
معخفة، أماا إذا كان السجخور بيسا نكخة كانا بسعشةى )مةغ وإلةى( معةًا كسةا 

ْخفةي  – )مح في السعجود، نحػ: ما رأيتو مشح( يةػميغ، وكػنيسةا إذا جةخا حا
 .األ رخون جخ( ىػ ما ذى  إليو 

 .(1)األزمشةوالسقرػد ب )مغ( ىشا، أنيا تفيج ابتجاء الغاية في 
و ع قػلو تعالى:  ٕا عَٚ ل  ٔس ع َ ٍا ٖعي  َٕ ْا َظعَعهَٗعانزس ٌذع مع   غاج  ًَ نس

(0). 
 وقػل الذاعخ:

 ت خي(ةةْخَن مةةغ أْزَمةةاِن يةةػم َحليسةةةِ 
 

خْيَغ كل( التجارِب   (3)إلى اليػم قج ج 
 

إذ دلا حخف الجخ )ِمغ( فةي )ِمةغ أزمةان( علةى ابتةجاء الغايةة فةي 
 الدمان، أي أنا ذلظ حجث ابتجاء مغ زمغ يػم حليسة.

أن يكػن معايشةًا، ال  -مع كػنو وقتاً  –ويذتخط في مجخورىسا     
نقػل: ما رأيتو م ْح يػم ح أن حاضًخا، ال مدتقباًل، فيرأو  امبيسا، ماضيً 

ةةح يةةػٍم، وال أراه م ةةح غةةٍج وكةةحا فةةي أو  الجسعةةة، مةةح يػمشةةا، وال نقةةػل: م 
، وأن ا رخ العخب على وجةػب جخىسةا للحاضةخ، وعلةى تةخجيح جةخا (4)مشح

 مشح للساضي على رفعو.
                                                           

 .0/198شخح االشسػني  (1)
 .  128سػرة التػية/ (0)
 يػم حليسة: يػم مغ أيام العخب السذيػرة، وقعت فيو حخب بيغ لخع وغدان. (3)
 .0/198شخح االشسػني  (4)
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  قػل الذاعخ:
 )قفةةةا نبةةةِظ مةةةغ حبيةةةٍ  وعفةةةان(

 

ْشةةح  أْزمةةةانِ   وَرْيةةٍع َعَفةةْت اثةةار ه  م 
 

فةةةة )مشح( دخلت على زمان يجل علةى الساضةي، وىةي حةيغ تةجخل 
على ما يجل على الساضي فأنيا تجخه على األرجح، ومغ ثع كانةت كلسةة 
)أزمان( مجخورة، وعلى تخجيح رفع )م ح( للساضي على جخه: فسغ القليل 

 فييا قػل زىيخ:
ةةةةةةةةِة الِحجةةةةةةةةخِ  ش( يار  بق   ِلَسةةةةةةةةِغ الةةةةةةةةج(

 

ةةحْ  ةةْح ِحجةةٍأ وم   (1)َدْىةةخِ  أقةةَػْيَغ م 
 

فةةان كلسةةٍة )م ةةح( دخلةةت علةةى زمةةان يةةجل علةةى الساضةةي، وكةةان 
األرجةةةةح ان يخفةةةةع مةةةةا بعةةةةجىا، لكشةةةةو جةةةةاء مجةةةةخورًا، وىةةةةػ القليةةةةل فةةةةي 

 .(0)استعساليا
ومةةغ قااةةل: إنيسةةا ضخفةةان إذا كانةةت بعةةجىسا جسلةةة تامةةة اسةةسية 
ةةْح أنةةا شالةة   فييةةا، و :احتخمةةت    انةةت أم فعليةةة، مرةةل: أحببةةت  الجامعةةة م 

 تقاليجىا مشح انتدبت إلييا.
 )مح ومشح( ضخفا زمان مبشيان في محل نر . ةةةةةف

 ومرل قػل األعذى :
 وما زلت  أبغي الساَل مْح أنا يافع  

 

 (3)مةخداوليجًا وكياًل حيغ ِشةبت  وأ  
 

فكلسةةة )م ةةح(: جةةاء بعةةجىا جسلةةة اسةةسية ىةةي )انةةا يةةافع (، فتعةةخب 
رأيتو مح يػمان، فيػمان: خبخ ضخف زمان في محل نر ، وإذا قلت: ما 

، ويسكةةغ أن يكػنةةا ضخفةةي زمةةان (4)لسبتةةجأ محةةحوف والتقةةجيخ: ىةةػ يػمةةان
                                                           

 سشػات. حجأ:–اقػيغ: خلػن –القشة: القسة، الحجخ: اسع مػضع  (1)
 وما بعجىا. 0/198شخح االشسػني على االلفية  (0)
 رواية أخخل: )أبغي الخيخ(.وفي  (3)

 .56االنراف السدألة/ (4)
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ةةةو فاعةةةل لفعةةةل محةةةحوف تقةةةجيخه إلةةةى  مزةةةافيغ  الجسلةةةة فتخفعةةةو علةةةى أنا
،) بسةا يشاسةة  السعشةى، فةان جةةاء أو  )مةةح مزةى(،أو  )مةح كةان(أو  )مةخ(

ة الفعليةةة كقةةػل الجسلةةإلةةى  بعةةجىسا الفعةةل كانةةا ضةةخفيغ ال غيةةخ واضةةيفا
 الذاعخ:
ةةةةح َعَقةةةةَجْت َيةةةةجاه إزاَره   مةةةةا زالَ   م 

 

 َدَسا( فأْدَرَك خسدةَة االشةبارِ )فَ   
 

أن  واألغلة فيشا : دخلت )مح( على جسلةة فعليةة )عقةجت يةجاه(، 
 ليو.والجسلة الفعلية في محل جخ مزاف إ)مح( ىشا ضخف زمان 

اللتقةةةةاء و )مةةةةح (: إذا ولييةةةةا سةةةةا غ جةةةةاز لةةةةظ ان تكدةةةةخ الةةةةحال 
الدةةا شيغ، وجةةاز أن تزةةسيا بشةةاء علةةى أن أصةةل حخكتيةةا ىةةي الزةةع، 

فتعيةةةجىا إلييةةةا، إليةةةو ذىةةة  ا رةةةخ الكةةةػفييغ واختةةةاره الدةةةييليا 
وابةةةغ  (1)

 .(0)مالظ
 آراء يف املضألٛ:

 رأي الفخااء -
انيسا مخكبتان، وأن اصليسا )ِمةْح ذو( أي  )ِمةغ( إلى  ذى  الفخااء

تةةأتي بسعشةةى )الةةحي(، وأنيسةةا خبةةخ  لسبتةةجأ الجةةارة، و )ذو( الصاايةةة التةةي 
مححوف وكأنظ حيغ تقػل: )ما رأيتو م ح يػمةان(، إناسةا تقةػل: )مةا رأيتةو 

، أي أن رأيو: أن )مشح( مخكبة مةغ )ِمةغ( (3)مغ الدمان الحي ىػ يػمان(
 .(4)و )ذو( وححفػا )الػاو( تخفيفاً 

 
                                                           

 .1/335مغشي اللبي   (1)
 .1/335السرجر نفدو (0)
 .8/46شخح السفرل  (3)
 .4/95 السرجر نفدو (4)
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 رأي الدمخذخي  -
اسةسًا فتةأتي علةى معشيةيغ: ويحكخ الدمخذخي، أنا )مشح( إذا كانت 

أحةةجىسا: أول السةةجة، كقػلةةظ: مةةا رأيتةةو مشةةح يةةػم الجسعةةة، أي أول السةةجة 
 .(1)التي انتفت فييا الخؤية ومبجؤىا ذلظ اليػم(

والرةةاني: جسيةةع السةةجة، كقػلةةظ: مةةا رأيتةةو مشةةح يػمةةان، أي مةةجة 
انتفةةاء الخؤيةةة، اليػمةةان جسيعةةًا، ومةةح : مححوفةةة مشيةةا )الشةةػن(، وقةةالػا: 

إلةةى  ي لةةحلظ أدخةةل فةةي االسةةسية واذا لقييةةا سةةا غ بعةةجىا ضةةست رداً ىةة
 .(0)اصليا
 القاسع الدجاجيا أبي  رأي -

ةةا الدجةةاجيا فقةةج ذىةة  معيةةع أنا )مشةةح( تخفةةس مةةا بعةةجىا إلةةى  أما
سػاء أ ان في الحاضخ أم في الساضةي، وىةي فةي الدمةان بسشدلةة )ِمةغ( 

خسدةة أيةام، ومشةح  في سااخ األشياء، تقػل: ما رأيتو مشح يةػميغ، ومشةح 
س ذلظ كلو ما مزى وما لع شح  الجىخ الصػيل، ومشح حيغ، تخفالعام، وم
نت فيو كقػلظ: ما رأيتو ا )مح( فتخفع ما مزى، وتخفس ما أما يسِس، وأ

 . (3)مح يػمان، ومح شيخان، ومح عذخة أيام
د وابةةغ الدةةخاج والفارسةةي علةةى انيسةةا مبتةةجان، ومةةا  ويةةحى  السبةةخا

معةةجودًا، وأول أو  ومعشاىسةةا األمةةج  إن كةةان الدمةةان حاضةةخاً بعةةجىسا خبةةخ، 
 .(4)السجة إن كان ماضياً 

                                                           
 .132السفرل/ (1)
 .132السرجر نفدو/ (0)
 .  83وانطخ: مقجمة في الشحػ/– 152الجسل/ (3)
 .1/335مغشي اللبي   (4)
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ةةا عةةغ أصةةل )مةةح(، فاالحتسةةال الةةخاجح ىةةػ أن أصةةليا )مشةةح(،  أما
)فسةح( مخفةف مةغ )مشةح( ليةحا لةػ سةسيت رجةاًل )بسةح( ثةع أردت ترةغيخه 

 قلت : )مشيح( باعادة الشػن.
ضةع )الةحال( مةغ إلةى  ودليل اخخ على ىةحا األصةل، ىةػ رجةػعيع

)مح( عشج مالقاة الدا غ نحػ: م ح اليػم، ولػال أن األصل الزع لكدةخوا، 
وألن بعزيع يقػل: م ح  زمغ شػيل، فيزع مع عجم الدا غ
(1). 

وقةةال ابةةةغ ملكةةةػن: ىسةةةا أصةةةالن، ألنةةةو ال َيَتَرةةةخ(ف  فةةةي الحةةةخف 
.وشبيو ب( ه تخفيف يع إن وكأن ولكغ( ور   ، ويخد 

حخفةةًا فيةةي أو  السةةالقي: إذا كانةةت مةةح اسةةسًا فأصةةليا مشةةح،وقةةال 
 .  (0)أصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/336 .مغشي اللبي  (1)
 .1/336السرجر نفدو  (0)
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5-  ل( شَ إنا  َشاه  َبَقَجرٍ يٍء َخَلقْ ا ك 
 السازني -األصسعي

زمغ ىحه السشاضخة في عيج السعترع، والتي تست بيغ عبج السلةظ 
حةةػل اآليةةة القخانيةةة بةةغ قخيةة  األصةةسعي وأبةةي عرسةةان بكةةخ السةةازني، 

عَخهَعالكخيسة:  َُبِمعثَََْذس عْاعإَ بعكممسعَشٙء 
(1). 

 :(0)أحجاث السشاضخة
 .؟األصسعيقيل للسازني: ِلع َقل(ت روايت ظ عغ 
ميت  عشجه بالقةجر والسيةل مةحاى  أىةل االعتةدال فجئتةو  يػمةًا إلةى  فقال: ر 

 مجلدو. فيوىػ 
عَخهَع:  فقال لي: ما تقػل في قػل هللا   . ؟ثَََْذس عَُبِمعْاعإَ بعكممسعَشٙء 

أنا الخفةةع فيةةو أقةةػل مةةغ الشرةة  فةةي العخييةةة إلةةى  فقلةةت: سةةيبػيو يةةحى 
الشةةتغال الفعةةل بالسزةةسخ، ألنةةو لةةيذ ىةةا ىشةةا شةةيء ىةةػ بالفعةةل أولةةى، 

نا رةة ، ونحةةغ نقخؤىةةا كةةحلظ اتباعةةًا، أل ولكةةغ أبةةْت عام(ةةة القةةخااء إالا الش
 القخاءة سشاة.

 . السعشى؟فقال لي: ما الفخق بيغ الخفع والشر  في 
 وخذيت أن ي غخَي العاماة بي.  فعلست مخاده

 فقلت: الخفع باالبتجاء، والشر  باضسار فعل، وتعاميت  عليو.
صةةحابو: دق قةةال يػمةةًا ألصةةحابشا أن الفةةخز أفقةةال: حةةجثشي جساعةةة مةةغ 

ةةةػاَر إلةةةى  قػمةةةػا بشةةةا مجلةةةذ الحدةةةغ البرةةةخي، فةةةاني أريةةةج أن اشلةةة  الش(
 وأشيجه على نفدي.

                                                           
 .49سػرة القسخ/ (1)
 .134مجلذ/–مجالذ العلساء  (0)
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 فعل، فلعل( نفدظ تتبعيا وتشجم.ال تفقالػا لو: 
 فقال: ال بجا مغ ذلظ، فسزػا معو، فلساا و ف على الحدغ.

شةةال   ثالثةةًا. قةةال: قةةج سةةسعت.  قةةال لةةو: يةةا أبةةا سةةعيج، تعل(ةةْع أنا الشاةةػارَ 
 وتتبعْتيا نفدو بعج ذلظ فأنذأ يقػل:

ةةةةا  نةةةةجمت  نجامةةةةة الك دةةةةعيا لسا
 

ةةةةةةي مصل(ِقةةةةةةًة نةةةةةةػار    (1)غةةةةةةجْت مش(
 

 وكانةةةت جش(تةةةي فخخجةةةت  مشيةةةا
 

ةةةةةخار    (0) ةةةةةادم حةةةةةيغ أخخَجةةةةةو الزا
 

 ولةةػ أناةةي ملكةةت  يةةجي ونفدةةي
 
 

 (3)لكةةةةةةان علةةةةةةي( للقةةةةةةجر الخيةةةةةةار  
 

( ت حيل على القجر. ي(خت الختخت   ثع قال: والعخب  تقػل )لػ خ 
 ويشذجون:

 فةةةةَحْر أو  ىةةةةي السقةةةةاديخ  فل سْشةةةةي
 

 إن كشت  أخصةْأت  مسةا أْخصةأ الَقةَجْر 
 

 نعليو وقال: ِنعع القشاع للَقجريا فأ بصلت غذيانو بعج ذلظ. ثع أشب 
 تأصٗن املٍاظزٚ ٔحتمٗمّا:

 السحىبية، وتصخح رأييغ مشيا:إلى  تسيل ىحه السشاضخة بسزسػنيا
 األول: لسحى  مغ محاى  أىل االعتدال الستسرةل بالقجريةة، والةحيغ ادعةػا

 أنا معشى اآلية: ىػ كل شيء خلقشاه فيػ بقجر.إلى 
والراني: للسحى  الستسرل بأىل الدشة، حيغ أدعػا أنا كةلا شةيء مخلةػق 

 هلل تعالى بقجرة.
أماا الفيرةل فةي رجحةان أحةج الةخأييغ اللةحيغ اختلفةػا فييسةا، فيةػ 

، اإلعةةخابالسعشةةى فةةي جػانةة  مشيةةا، فسةةغ ناحيةةة إلةةى  باإلضةةافة اإلعةةخاب
                                                           

 .18/9واالغاني  -363ديػان الفخزدق/ (1)
 في الجيػان )حيغ لأ بو الزخار(. (0)
وفي األغةاني: )ولةػ أناةي ملكةت يةجي –في الجيػان )ولػ رضيت يجاي بيا وقخت(  (3)

 قلبي(.
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كاختيةارىع رفةع رفع ) ل(،  - صػليععلى أ –نجج أن البرخييغ اختاروا 
 قػليع )زيج  ضخيتو(.

يقػل ابغ الذجخي: )اجسع البرخيػن علةى أنا رفعةو أجةػد، ألناةو 
، ولكةةغ الخفةةع لةةيذ فيةةو عسةةػم، (1)لةةع يتقةةجم مةةا يقتزةةي إضةةسار ناصةة (

ألنو يجػز أن يجعل )خلقشاه( نعتًا لذيء، ويكػن تقجر خبخًا لةةة) ل(، وال 
بل يكػن فيو داللة على ان مةا  يكػن فيو داللة على خل  األشياء كلايا

 خل  مشيا بقجر.
ةةةا الكػفيةةةػن، فاالختيةةةار عشةةةجىع الشرةةة  بخةةةالف قػلةةةو: زيةةةج   أما
 ،) ا خمتةةو، ألنةةو قةةج تقةةجما فةةي اآليةةة شةةيء قةةج عسةةل فيسةةا بعةةجه وىةةػ )إنا

 .(0)فاالختيار عشجىع الشر  فيو
يقةةػل ابةةغ الذةةجخي فةةي السدةةألة نفدةةيا: ))نرةةبو أجةةػد ألناةةو قةةج 

(، فاقتزةةى ذلةةظ إضةةسار )خلقشةةا( وقػلةةو: تقةةجم عامةةل  ناصةة  وىةةػ )إنا
 .(3)خلقشاه مفدخ للزسيخ(

فةي ) ةل( وىةػ اختيةار الكةػفييغ  (4)وقج أجسع القخااء على الشرة 
،  وليجل ذلظ على عسػم األشياء والسخلػقةات، أنيةا هلل  - سا ذكخنا–

يْخ: )أن ثةةع( مخلػقةةات لغيةةخ هللا تعةةالى ) وقػلةةو بخةةالف مةةا قالةةو أىةةل الةةد(
ء عتعالى:  ٙا عَش عكمم   معَخبن قم ّللا 

 .(6)يخد قػليع( (5)
                                                           

 .1/339أمالي ابغ الذجخي  (1)
 .0/342القخان  إعخابمذكل  (0)
 .1/339أمالي ابغ الذجخي  (3)
– 17/147تفدةةيخ القخشبةةي  0/3222السحتدةة  –قةةخأ الدةةساال ) ةةل( بةةالخفع  (4)

 .8/183البحخ السحيط 
 .60والدمخ/– 16سػرة الخعج/ (5)
 .0/342القخان  إعخابمذكل  (6)
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ةةا  ةةا الشرةة  فةةي ) ةةل(، فاناةةو دلا علةةى العسةةػم، ألن التقةةجيخ: إنا أما
خلقشةةا كةةل( شةةيء خلقشةةاه بقةةجر، فخلقشةةاه تأ يةةج وتفدةةيخ لخلقشةةا السزةةسخ 

األول صار التقةجيخ: إناةا خلقشةا كةلا  وأضيختالشاص  لةةة) ل(، فاذا ححفتو 
فيحا لفظ عام يعع  جسيةع السخلػقةات وال يجةػز ان شيء )خلقشاه( بقجر، 

يكػن )خلقشاه( صفة لةةة)شيء(، ألنا الرفة والرلة ال يعسالن فيسا قبةل 
السػصػف وال السػصػل، وال يكػنان تفديخًا لسا يعسل فيسةا قبليسةا، فةان 

شيء( لع يبة  إالا أناةو تأ يةج وتفدةيخ للسزةسخ لع يكغ )خلقشاه( صفة لةة)
 الشاص  لةةة) ل( وذلظ يجل على العسػم.

ةةا( عشةةج الكةةةػفييغ تصلةة  الفعةةةل، فيةةي بةةةو أولةةى، فالشرةةة   و )إنا
عشجىع في ) ل( ىػ االختيار، فاذا انزةاف إليةو معشةى العسةػم والخةخوج 

 . (1)مغ الذبو، كان الشر  اقػل ) ريخًا( مغ الخفع
العكبخي الشر ، فيقػل: )وإنسا كان الشر  أقةػل لجاللتةو ويخجح 

علةةى عسةةػم الخلةة  والخفةةع ال يةةجل علةةى عسػمةةو، بةةل يفيةةج أن كةةلا شةةيء 
 .(0)مخلػق فيػ بقجر(

ةخ  الفعةل  والجليل، قخاءة الشر  لةةة) ل((على االشتعال، ألناةو ال ي فد(
ػ وقةةع السحةةحوف فةةي مرةةل ىةةحا التخكيةة ، إالا مةةا يرةةح أن يكةةػن خبةةخًا، لةة

 .(3)األول على االبتجاء
عرسان السةازني إلى أبي  وىشا يشبغي أن نديل التيسة التي أسشجت

ياج قخاءة ) ل( بالشر ، ألنا عامة القخااء القجرية، فقج أإلى  مغ أناو يسيل
 .(4)تػج  الشر : ))ونحغ نقخؤىا كحلظ اتباعًا، ألن القخاءة سشاة((

                                                           
 .17/147، وتفديخ القخشبي 0/426القخان  إعخابالبيان في غخي   (1)
 .0/052مالء ما مغا بو الخحسغ إ (0)
 .8/183البحخ السحيط  (3)
 .61يشطخ: أبػ عرسان السازني ومحاىبو في الرخف والشحػ/ (4)
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والشرةة  فةةي السعشةةى، أجةةاب وحةةيغ سةةئل عةةغ الفةةخق بةةيغ الخفةةع 
))الخفع باالبتةجاء والشرة  باضةسار فعةل وتعاميةت عليةو...(( وىةحا دليةل 
علةةى أنا السةةازني لةةع يتسةةحى  بةةاالعتدال وال جةةارل حسلةةة ىةةحا السةةحى  

 . (1)ومفكخيو
  

                                                           
 .61يشطخ: أبػ عرسان السازني ومحاىبو في الرخف والشحػ / (1)
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6-   َلْيَذ َكِسْرِلِو شيء 
 املرّبد –ثعمب 

العبةةةاس ثعلةةة ، ودمحم بةةةغ يديةةةج أبةةةي  حةةةجثت ىةةةحه السشةةةاضخة بةةةيغ
) د، حةةةػل اآليةةةة الكخيسةةةة: )لةةةيذ كسرلةةةو شةةةيء  السبةةخا
وكةةةان مةةةغ بةةةيغ  (1)

 الحزػر عليا بغ عبج الغفار.
 (0)أحجاثيا:

قال أبػ العباس ثعل : دخلت  دار دمحم بغ عبج هللا بغ شاىخ في يػم مةغ 
 األيام فػججت في الجار دمحم بغ يديج، وعليا بغ عبج الغفار.

: قج اجتسعتسا، وأريج أن أ  سأل عغ مدألة.فقال عليا
 فقلت لو : سْل.

ءٌع  :فقال: ما معشى قػل هللا  ٙا عَش  ّ ِاه   ً ٛاَظعَك  . ؟نَ
، والعةخب تةجخل  فقلت: معشاه ليذ مرلِو، وليذ كسرلِو، السعشى فيةو واحةج 

 دمحم بغ يديج فدألو.إلى  الكاف ليعلع أنيا كاألسساء ومرل  مرل، فالتفت
األميخ فدةْلشي عشيةا إلى  الداعةَ فقال: ىحا جػاب مقشع، ولكغ إذا دخلشا 

 بحزختو حتى أ خبخك بسا بقي فييا.
فقال لو: مجلذ األميخ ال يسكةغ ان يجةخي فيةو شةيء بغيةخ إذنةو، ولكةغ 

 تخبخني اآلن.
 فقال لو: أنا أ رخ  عشجك وأصيخ إليظ.

 وحجثشي أبػ الحدغ: 
 قال: سألتو: أي  شيء بقي في السدألة؟.

                                                           
 .11سػرة الذػرل/ (1)
 .53مجلذ/–مجالذ العلساء  (0)
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 .فقال: الحي بقي فييا التأ يج
 تأصٗن املٍاظزٚ ٔحتمٗمّا:

سةةلػيًا مةةغ األسةةالي  الشحػيةةة أنلسةةذ مةةغ خةةالل ىةةحه السشةةاضخة 
 السختبصة بفقو اللاغة والبالغة ىػ أسلػب التػكيج.

وياعتقادي أْن ال بالغة بجون مػافقة تخكية  الكةالم لقػاعةج اللاغةة 
واندةجاميا مةع السعشةى السقرةػد،  وتالفيةا،ولفراحة األلفاا وجدالتيةا، 

لحلظ سشػضح مةا يصةخأ علةى الجسلةة مةغ تبةجيل فةي األسةلػب والرةياغة 
 عشج استعساليا في سياق التػكيج.

عثعلةة  والسبةةخد حةةػل اآليةةة الكخيسةةة ومةةا دار بةةيغ   ّ ذذ ِاه   ً ٛاَظعَك نَذذ

ءٌع ٙا يشدجع مع بالغة القخان وفراحتو، فالكاف في اآلية زااةجة، ألن  َش
، ولةةػ لةةع تكةةغ زااةةجة لرةةار السعشةةى: لةةيذ (1)التقةةجيخ: لةةيذ شةةيء مرلةةو

شيء ِمْرَل ِمرلو، وىةحا محةال، ألنيةا بةحلظ تربةت وجةػد مرةل هللا سةبحانو 
 وتعالى.

 :(0)وس بغ حجخقػل ا -أيزاً –ويحسل على الديادة 
 جةةةةةحوِع الشخةةةةةلِ وقتلةةةةةى َكِسْرةةةةةِل 

 

 ع ىسةةةةةةخ  مرةةةةةةل سةةةةةةيلاىذةةةةةةتغ
 

 

 أي قتلى مرل جحوع الشخيل، والكاف زااجة. -
 واستعسل الكاف )أسسًا( بسعشى )ِمْرل( كسا في قػل الذاعخ:

ةةشايعِ   َيْزةةَحْكَغ عةةغ كةةالَبَخِد الس 
 

ةةع((  (3))تحةةت َعةةخانيِغ أنةةػٍف ش 
 

الكةةاف فةةي ) ةةالبخد( اسةةع إذ يدةةتحيل أن تكةةػن حةةخف جةةخ وقبليةةا  -
 جخ )عغ كالَبخَد. أي عغ مرل الَبخَد(.حخف 

                                                           
 .87-86الجشى الجاني/ (1)
 .138والجشى الجاني/ – 7/512والبحخ السحيط  – 32ديػان أوس بغ حجخ/ (0)
 السشيع: الحاا . (3)
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 :(1)ومشو قػل رؤية بغ العجاج -
 ولعبةةةةت بيةةةةع شيةةةةخ  أبابيةةةةل  

 

 فرةةي(خوا مرةةل َكَعرةةٍف مةةأ ػل
 

أي مرةةةل عرةةةف مةةةأ ػل، والكةةةاف زااةةةجة الجتسةةةاع أداتةةةي تذةةةبيو   
 أحجاىسا أسع والرانية حخف فيكػن حيشئٍح الحخف ىػ الدااج.

مةا يفخضةو السعشةى،  -أسةساً  أي جعل الكةاف –ويخجح ىحا الػجو 
إذ إن الكاف تعشي التذبيو، وىي بسعشى )مرل(، ولػ قجرنا كحلظ في تلةظ 

 شيء يتع معشاىا، كسا تحتاج حخوف الجخ.إلى  الذػاىج لسا احتجشا
 :(0)وكحلظ في قػل الذاعخ

ةةا َمحاق ةةو وِف أما  فلةةع أَر كةةالسْعخ 
 

ةةو  فَجِسيةةل   ةةا وْجي   فحلةةػ  وأما
 

)مرل( مبشي على الفتح في محل نر  مفعػل فالكاف اسع بسعشى  -
ب االسةع حفت أعةخ ىحا أنا )الكاف( غيخ الدااةج إذا حةإلى  بو، أضف

. فيةةػ فةةي محةةل رفةةع فةةي قةةػل (3)بعةةجىا بحدةة  مػقعةةو مةةغ الكةةالم
 :(4)االعذى

 َشَصطٍ ذوي  أتْشَتيػَن، ولْغ َيْشيى
 

ت ل     الصعِغ، يحى   فيو الَديت  والق 
 

 :(5)الذاعخومحلو الجخ في قػل 
ة ا كالْبةجِر، ال َبةلْ   َتي(َع القلةَ  ح 

 

باةا  فاَق حدشًا مغ َتي(َع القلةَ  ح 
 

 
                                                           

مشدةةػب إلةةى حسيةةج بةةغ األرقةةط وىةةػ فةةي ملحةة  ديةةػان رؤيةةة  1/428الكتةةاب  (1)
والجشةى – 48ومعةاني الحةخوف/ 096ويشطخ سخ صةشاعة االعةخاب/ – 181ص/

 ، ولدان العخب: مادة )عرف(.152اليػامع/وىسع  – 139الجاني/
 البيت لذاعخ مغ قبيلة فدارة. (0)
 .306الجشى الجاني/ (3)
 .63ديػان األعذى/ (4)
 .4/063خدانة األدب  (5)
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 :(1)ومحلو الشر  في قػل الشابغة
 ال َيْبخمػَن، إذا مةا األفة   جل(لةو  

 

تاِء، مةغ اإلِمحةاِل كةاألدمِ     َبْخد  الذ(
 

ورياسةا اسةتخجم الشحةاة مرةصلح )الدااةج( فةي غيةخ معشةاه الشحةػي، 
أو  للتقػيةةةأو  غغ عشةةو، والحةةخف للتػكيةةجولةةع يخيةةجوا بةةو أنا الكةةالم مدةةت

 للعػض.
، قيةل: إنا بعةس (0)فاذا قلت: إنا االسع ال يكةػن مةغ حةخف واحةج

: إن االسةةع الطةةاىخ قةةج يػ ةةف عليةةو وحةةجه، (3)الزةةسااخ كةةحلظ، فةةان قيةةل
ذلةظ بحةخف واحةٍج، ولةع إلى  وليذ مرلو شيء وال بعجه شيء، وال يػصل

يكػنةةةػا ليجحفةةةػا باالسةةةع فيجعلةةةػه بسشدلةةةة الحةةةخوف، وىةةةػ لسعشةةةى فيةةةو 
خالفيا، وإنسةا أجةازوا ذلةظ فةي الزةسااخ السترةلة ألنيةا ال تترةخف، وال 

 ونحػىا. األحخفغ م مع ما قبليا، فأشبيت الػاو الا إتحكخ 
قلشةةا: وإنسةةا جةةاز فةةي الكةةاف أن تكةةػن اسةةسًا، وىةةي حةةخف واحةةج، 

بعةةجىا، فتعتسةةج عليةةو كسةةا تعتسةةج علةةى الزةةسااخ  ابةةجًا بسةةأتترةةل  ألنيةةا
شةبو مةغ الزةسااخ السترةلة بةالػاو، السترلة على ما قبليا، بل الكةاف أ

ألنيةةةا تترةةةل بةةةأول الكلسةةةة ال باخخىةةةا، ولةةةػ كانةةةت حةةةخف جةةةخ الترةةةلت 
 .(4)بالزسااخ في غيخ ضخورة، وجعل اتراليا بالزسااخ ضخورة

الحةخوف، ألنا قيةاس حةخوف الجةخ يخةالف يعشي أنيةا ليدةت مةغ 
ذلظ، ويخجح  أنيا اسةع امتشةع اترةالو بالزةسااخ، ألناةو علةى حةخف واحةج 

 ومبشي.
                                                           

 .107ديػان الشابغة/ (1)
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 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

114 
 

 . وإن قلت: كيف تكػن الكلسة الػاحجة مخة اسسًا، ومخة حخفًا؟
، وجةاء ، ولةع يجةجوا فيةو حخجةاً (1)قيل: قج أجةاز ذلةظ سةيبػيو والسحققةػن 

 .ا ذلظ في )عغ( و )على( أيًز 
 ن قلت: ولكغ سيبػيو والسحققيغ أجازوا اسسية الكاف في الزخورة.فا

رخ ، والفارسةي، وابةغ جشةي، األخفةر، مةشيع: (0)قيل: لقج أجاز نحػيػن ك 
: ))إن كةةاف (3)والدمخذةةخي وقػعيةةا اسةةسًا فةةي االختيةةار، وقةةال ابةةغ جشةةي

الجخ قج تكػن مخة اسسًا ومةخة حخفةًا، فةاذا رأيتيةا فةي مػضةع ترةلح فيةو 
 تكػن اسسًا، وألن تكػن حخفًا فجػزا فييا األمخيغ((.ألْن 

د، والخمةاني،  وقج أ ةجا زيةادة الكةاف فةي اآليةة أيًزةا كةل مةغ السبةخا
 .(4)والصبخي، والسالقي، والسخادي

وقيل: إنا )مرل( زااجة، والتقجيخ: ليذ كيػ شةيء، كسةا فةي قػلةو 
ّ ع تعالى: عَيبعَْيُزمىعث  ِام   ً ااعث  عَْيُٕم ٌا   َئ 

 .(6)وىحا قػل بعيج (5)
قال الصبخي: )) سا زيجت الكاف فةي بعةس السػاضةع، وىةحا لةيذ 
بجيج، ألنا زيادة األسساء ليدت بجاادة يريخ التقجيخ: ليذ كيػ شيء، 

 ((.(7)ودخػل الكاف على الزسااخ ال يجػز إالا في الذعخ
بعزةةيع فيقةةػل: إنا العةةخب تقةةػل: )مرلةةظ ال يفعةةل(، كةةحا  ويجتيةةج

يعشةةػن السخاشةة  نفدةةو، ألنيةةع يخيةةجون السبالغةةة فةةي نفةةي الػصةةف عةةغ 
 السخاش ، فيشفػنيا في اللفظ عغ مرلو، فيربت انتفاؤىا عشو بجليليا.

                                                           
 .196مغشي اللبي / (1)
 نفدو. السرجر (0)
 .1/092سخ صشاعة االعخاب  (3)
 .138الجشى الجاني/– 3/460، الكذاف 48معاني الحخوف/– 4/8السقتز   (4)
 .137سػرة البقخة/ (5)
 .4/55الفتػحات اإلليية  (6)
 .4/55السرجر نفدو  (7)
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قةةال ابةةغ قتيبةةة: العةةخب تقةةيع السرةةل مقةةام الةةشفذ فيقةةػل: مرلةةي ال 
 .(1)ل لي ىحايقال لو ىحا، أي أنا ال يقا

وقةج يةخاد )بالسرةةل( الرةفة، ذلةظ أنا )السرةةل( بسعشةى السرةل والسرةةل 
الرةةفة، كقػلةةو: مرةةل الجشةةة، فيكةةػن السعشةةى، لةةيذ مرةةل صةةفتو تعةةالى 

 .(0)شيء مغ الرفات التي لغيخه وىػ محسل سيل
السػضػعة للسذابية، وذلةظ أنا  األلفااقال الخاغ : ))السرل أعع 

الجػىخ فقةط، والذةبو فيسةا يذةاركو فةي الكيفيةة  الشجا يقال لسا يذارك في
فقةةط، والسدةةاوي يقةةال فيسةةا يذةةاركو فةةي الكسيةةة فقةةط، والذةةكل يقةةال لسةةا 
يذاركو في القجر والسداحة فقط، والسرل في جسيةع ذلةظ، وليةحا لسةا أراد 

عهللا ففةةي الذةةبو مةةغ كةةل وجةةو خرةةو بالةةحكخ قةةال تعةةالى:   ّ ذذ ِاه   ً ٛاَظعَك نَذذ

ءٌع ٙا َش
(3). 
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 املبحث الثاني
 الدسات السدتخلرة مغ نقاشات العلساء العلسية -1

بعةةج أن عخضةةت  لقدةةٍع مةةغ السشةةاضخات الشحػيةةة فةةي بغةةجاد، يشبغةةي 
علةى الخػض فةي االسةتشتاجات والدةسات السدتخلرةة التةي خخجةت  بيةا 

وفةةة  مشطةةةػر علسةةةي أمةةةاله العلسةةةاء أنفدةةةيع الةةةحيغ خاضةةةػا فةةةي ىةةةحه 
 السشاضخات.

ولكةةةةغ ميسةةةةا تعةةةةجدت اآلراء، وكر ةةةةخِت االجتيةةةةادات فةةةةي السدةةةةألة 
الػاحجة، فأنيا لع تكغ إالا بخىانًا قػيًا على نسػ حخكةة علسيةة واسةعة فةي 
تلظ الفتخة التي حجدت بأريعة قخون، مشيا الجان  اللغػي برػرة عامةة، 
والجان  الشحػيا برػرة خاصة، متسراًل بالسشاضخات التي كانت سةببًا مةغ 

، أسةة باب الفخةةخ، وسةةبياًل مةةغ سةةبل السباىةةاة، وشخيقةةًا مةةغ شةةخق الخقةةيا
مشيةا مةا و والعقلةي، فتعجدت السدةاال، مشيةا مةا يخةز الجانة  الفلدةفي 

يخةةز الجانةة  الفقيةةي السةةحىبي، وأخةةخل فةةي تعةةجد اآلراء، وأخةةخل مةةا 
وفةة  السشطةةػر التحليلةةي  علةةى يخةةز الجةةجل السشصقةةي، وسشػضةةح ذلةةظ

 للسشاضخات.
خة الدنبػريةةة تبةةخز حقةةاا  كريةةخة ضحيشسةةا نشتقةةل للحةةجيث عةةغ السشةةا أٔاًل:

 حػل شبيعتيا:
إنا السدةةألة حةةجثت بةةيغ سةةيبػيو والكدةةااي علةةى ا رةةخ الخوايةةات،  - أ

، وي ةخول أنا (1)وىشاك مغ يقةػل إنايةا حةجثت بةيغ سةيبػيو والفةخااء
 الكدااي لسا بلغو مػتو  قال للخشيج:

 .(3)ف أن أ ػن شاركت في دمو(يا أميخ السؤمشيغ فاني أخا (0))دهِ 

                                                           
 .5/019الصي  نفح  (1)
 ده: أمخ مغ )وداه يجيو( مرل: وقاه. (0)
 .5/006نفخ الصي   (3)
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وميسةةا تكةةغ الخوايةةات فةةأنا العلسةةاء والةةخواة قةةج نطةةخوا إلييةةا علةةى   
تاىةا سةيبػيو، ومجرسةة فةي ف ))مشةاضخة بةيغ مجرسةة البرةخة مسرلةة أنايا:

في شيخيا الكدااي، واعتبةخوا الشرةخ فييةا نرةيخًا ألحةجل  الكػفة مسرلة
السجرسةةةتيغ علةةةةى األخةةةةخل، يكدةةةةبيا فخةةةةخًا تةةةةجلا عليةةةةو، وفزةةةةاًل تحسةةةةج 

، كسةا حطيةت باىتسةام كبيةخ مةغ الشحةاة والجارسةيغ حتةى يػمشةا (1)عليو((
 ىحا.

وقج بقةي البرةخيػن يقػلةػن بسةحى  سةيبػيو فةي السشةاضخة، ويرةححػن 
 رأيو.
: ))وأصةحاب سةيبػيو إل األخفةرقال أبػ الحدغ علي بغ سليسان  

إنا الجةػاب كسةا قةال سةيبػيو، وىةػ ))فةاذا ىحه الغاية ال اخةتالف بيةشيع، 
ىةةةػ ىةةةي(، أي فةةةاذا ىةةةػ مرليةةةا، وىةةةحا مػضةةةع رفةةةع، ولةةةيذ مػضةةةع 

 .(0)نر ((
وأما إذا ىػ إيااىا إن ثبت فخارج عغ القياس، واستعسال الفرةحاء  

 وأصةحابو)لعةل(، وسةيبػيو  ة)لع(، والجخ بةةةةة )لغ(، والشر  بةةة  الجخ بةةةة
 .(3)ال يتلفتػن لسرل ذلظ، وان تكلاع بعس العخب فيو

الفخااء قةال لدةيبػيو: كيةف تقةػل: أو  ومشيع مغ زعع ان الكدااي  
إيااىةةا(( أو  ))ضششةةت أنا العقةةخب أشةةج  لدةةعًة مةةغ الدنبةةػر، فةةاذا ىةةػ ىةةي

)فةةةاذا ىةةةػ إياىةةةا( فةةةي بعةةةس  -شةةةخق شةةةيئاً بعةةةج أن أ–فأجةةةاب سةةةيبػيو 
، وزعع اخخون أناو قال: )فاذا ىػ ىةي(، ففييةا مةغ االخةتالف (4)األقاويل

                                                           
 .121مام الشحاة/إسيبػيو  (1)
 .0/359إنباه الخواة  (0)
 .1/83مغشي اللبي   (3)
 .5/019الصي   حنف (4)
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عشيع مةا تةخل، وإنا صةح قةػل سةيبػيو بشرة  الزةسيخ، فيةػ خصةأ بةياغ 
مةةغ جيةةة القيةةاس كسةةا ذكةةخه البرةةخيػن ويعلةةل بعزةةيع نرةة  الزةةسيخ 

 )إيااىا( على وجييغ:
السشرػب وىةػ )إياىةا( كشايةة عةغ اللدةعة ال أحجىسا: أن يكػن الزسيخ 

عةةةغ العقةةةخب، والزةةةسيخ السخفةةةػع كشايةةةة عةةةغ الدنبةةةػر، فكأنةةةو قةةةال: 
)ضششةةةت  أن العقةةةخب أشةةةج لدةةةعة مةةةغ الدنبةةةػر، فةةةاذا الدنبةةةػر لدةةةعَة 
العقةةخب(( أي فةةاذا الدنبةةػر يلدةةع لدةةعة العقةةخب، فةةاختدل الفعةةل لسةةا 

بالفعةل، فكأنةو  تقجم مةغ الةجليل عليةو بعةج أن أضةسخ اللدةعة مترةلة
قال : ))فاذا الدنبػر يلدعيا(( فاترل الزةسيخ بالفعةل لػجةػده، فلسةا 

. ونطيةةخ ىةحا مةغ كةةالم (1)اختةدل الفعةل انفرةل الزةةسيخ، لعةجم الفعةل
ةةْخَب األبةةل( أي: إنسةةا أالعةةخب قةةػليع: )إ نةةت تذةةخب شةةخب نسةةا أنةةت ش 

 خفةع، ألنةو غيةخاألبل، فاختدل الفعل، ويقي عسلو في السرجر، ولع ي
ضسخت شخب األبل بعج ما جخل ذكخه، فقلت: ))مةا االسع األول، فلػ أ

يذةخب زيةج شةةخب االبةل، إنسةةا تذةخيو(( الترةل الزةةسيخ بالفعةل، فلةةػ 
ححفتو النفرل الزسيخ فقلت: ))إنسا أنت إياه(( فتةجبخه تجةجه مشقةادًا 

 .(0)صحيحاً 
سعشةى ن يكػن قػلةو: ))فةاذا ىةػ إيااىةا(( محسةػاًل علةى الوالػجو اآلخخ: أ

الحي اشتسل عليو أصل الكالم مغ ذكخ الطغ أواًل واخةخًا، ألن األصةل 
في تأليف السدألة، ))ضششت  أنا العقخب أشج  لدعة مغ الدنبػر، فلسةا 
لدعشي الدنبةػر ضششتةو ىةػ إيااىةا((، فاخترةخ الكةالم لعلةع السخاشة ، 
وححف الطةغ اخةخا لسةا جةخل مةغ ذكةخه أواًل ودلةت )إذا( لسةا فييةا مةغ 
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فاجأة على الفعل الػاقع بعج لسةا الجالةة علةى وقةػع الذةيء لػقةػع الس
غيخه، فاذا جاز ححف الكةالم إيرةارًا لالخترةار مةع وجةػد الةجليل علةى 

لدةعشي بسشدلةة قػلشةا: )) فلسةا  السححوف كان قػلشا: )فاذا ىةػ إيااىةا(
ششتو ىػ إيااىةا(( فحةحف مةع مفعػلةو األول، ويقةي الزةسيخ ضالدنبػر 

الحي ىػ العساد والفرل، مؤكجًا للزةسيخ السحةحوف مةع الفعةل، ودااًل 
 .(1)مغ الخبخ السحتاج إليوبعجه على ما يأتي 

إنا ىحا التحليةل الةحي جةاء بةو صةاح  نفةح الصية ، والةحي يةأتي 
يو العقةةل وتقبلةةو مةةغ وجيةةة نطةةخ خاصةةة، نعتقةةجه تحلةةياًل مشصقيةةًا يختزةة

 األصػل الشحػية.
بةأبي عسةخو –يبجو أنا الكدااي قةج تةأثخ فةي مشاضخاتةو مةع سةيبػيو  - ب

الةةحي كةةان يقبةةل بةةالخفع والشرةة  كسةةا فةةي مشاضخاتةةو مةةع عيدةةى بةةغ 
، فقةةال لةةو: ))يةةا أبةةا عسةةخو: مةةا (0)سةةألو عيدةةى بةةغ عسةةخ إذعسةةخ، 

شةةيء بلغشةةي أنةةظ تجيةةده؟ قةةال: ومةةا ىةةػ؟ قةةال: بلغشةةي أنةةظ تجيةةد: 
(( بةةالخفع، فقةةال أبةةػ عسةةخو: نسةةت يةةا أبةةا  ))لةةيذ الصياةة  إالا السدةةظ 
عسةةةخ وأدلةةةَأ الشةةةاس، لةةةيذ فةةةي األرض حجةةةازي إالا وىةةةػ يشرةةة ، 
وليذ في األرض تسيسيٌّ إالا وىػ يخفع((، فقبل أبػ عسخو في ىةحه 

 الخواية بلغتيغ، لغة الحجازييغ، ولغة التسيسيغ.
د  ولشةا أن ندةةتحكخ بيةةحا الرةةجد السػ ةةف السذةةابو الةةحي و ةةف فيةةو السبةةخا
مػ ةةف سةةيبػيو، وو ةةف فيةةو ثعلةة  مػ ةةف الكدةةااي، حةةيغ اجتسةةع 
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 .... د. ذلىد عبد اجلبار العشأٙ  املٍاظزات الٍحٕٖٛ يف بغداد حتٜ أٔاخز الكزُ الزابع اهلذزٙ

120 
 

د وثعل  في مجلذ ابغ شاىخ ، ودارت بيشيسا مدةألة احةتأ (1)السبخا
د بالقخان، واحتأ فييا ثعل  بسا نقلو الفخااء عغ   عخابية،إفييا السبخا

د كلستةة يتةةخك كتةةاب هللا، واجتسةةاع العةةخب، و السذةةيػرة و فقةةال السبةةخا
 .(0)عخابية رعشاءإلقػل 

وىشا نجج البعج بيغ الخعػنة والفرةاحة، ولةيذ ىشةاك عالقةة بةيغ 
السعشيةةيغ، فكةةان مػ ةةف سةةيبػيو متدةةسًا باللياقةةة والشعػمةةة إزاء مةةا حةةجث 

د وأصحابو مع الكدااي  ما أضخا بو ىحا السػ ف، على حيغ نفعةت السبةخا
 وخذػنتو.جخأتو 
ن نعةةةةج السدةةةةألة الدنبػريةةةةة مةةةةغ السدةةةةاال الخاصةةةةة أويسكةةةةغ   - ت

اعتساد السةادة اللغػيةة السدةتقخاة، فدةيبػيو يحةتأ أو  (3)بالدساع
ة جا أ الكػفيةةػن بةةالقخان فةةي مدةةاال عةةبةةالقخان الكةةخيع، كسةةا أحةةت

كسةةةةا  -وقةةةةج بيشةةةةا انيةةةةع فرةةةةحاء –بةةةةاإلعخاب  واحةةةتأ الكدةةةةااي
، وىةؤالء أيًزةافرةحاء العةخب إلةى  -سيبػيو والكدةااي -احتكسا

االعخاب ليدػا مسغ يةخفس البرةخيػن االحتجةاج بيةع، ولةع تكةغ 
لغةةات القبااةةل العخييةةة كليةةا ىةةي السةةادة اللغػيةةة التةةي بةةيغ يةةجي 

كسةةا لةةع تكةةغ كةةحلظ عشةةج الكدةةااي، ومةةغ ىشةةا لةةع يكةةغ سةةيبػيو، 
اسةةتقخاؤىا كةةاماًل واعتسادىةةا علةةى القةةخان الكةةخيع، ألن القةةخان لةةع 

عخييةةة السدةةتعسلة مةةةغ أشخافيةةا، وان كانةةت اللغةةة التةةةي يجسةةع ال
جسعاىةةا أفرةةح اللغةةات، ولةةػ سةةسع سةةيبػيو اللغةةة قبةةل السشةةاضخة 

                                                           
د إلةةى  (1) وىةةػ دمحم بةةغ عبةةج هللا بةةغ شةةاىخ، صةةاح  شةةخشة بغةةجاد، الةةحي دعةةا السبةةخا

 القجوم إلى بغجاد.
 .101مجالذ العلساء/ (0)
 .007الخالف الشحػي/دمحم خيخ الحلػاني/ (3)
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لكان لو مػ ف ال يختلةف عةغ مػ ةف الكدةااي، وعةغ ذلةظ قالةو 
الكدةةااي، فانشةةا لةةع نعةةخف مةةغ مػقفةةو فةةي السشةةاضخة سةةػل شةةيػع 

في شةخف  ىحه اللغة في كالم العخب، أىي لغة قبيلة؟ أم ىي لغة
شة مغ اشخاف الجديخة؟ أم ىي لغة قجيسة أخحت تشقخض على ألد

 ؟.(1)بيحه اللغات االعخاب؟ وىل كان الكدااي يعخف
ًٗا والسبرخ للسشاضخة بيغ الكدااي واليديجي، يجج أن مدةألة العصةف  :ثاٌ

( واسةةسيا قبةةل تسةةام الخبةةخ، جعةةل حجةةأ الكةةػفييغ  علةةى محةةل )انا
عَْيُمذٕااعتقػم على الشقل حيغ استذيجوا باآلية الكخيسة:  ٍَ ٚ عانسذز  ٌس إ 

انُسَابَسٖ َٔ ع ٌَ ٔ بث ؤم اناس َٔ َْبدمٔااع ع ٍَ ٚ انسز  َٔ
إلةى  وجعلتيع يحتكسػن  (0) 

 فرحاء االعخاب السصبػعيغ.
( قبةةل مجةةيء الخبةةخ، أن  ونعلةةع أن حكةةع العصةةف علةةى اسةةع )إنا

عيشتر  السعصػف كسا في قػلةو تعةالى:  ذٍعَشذَْآئ ش  حَعي  َٔ ذشا ًَ انا َٔ ذفَبع عاناس ٌس إ 

ّللا  ع
ع    عَسة  ع، وقػلو تعالى: (3) ذبرٙ  ًَ َي َٔ ع َ٘ َٛذب َيحا َٔ ٙع َمغمذك  َٔ ع عَصذ َرٙ  ٌس عإ  قمما

ٍَع ٛ  ً اناَْذذذبنَ
ذذذبدمٔااعإال أن اآليةةةة الكخيسةةةة:  (4) َْ ع ٍَ ٚ انسذذذز  َٔ عَْيُمذذذٕااع ٍَ ٚ عانسذذذز  ٌس إ 

انُسَابَسٖ َٔ ع ٌَ ٔ بث ؤم اناس َٔ  فييا مخفػعًا، فعصف علةى اسةع )أتى السعصػف
( السشرةةةةػب اسةةةةع مخفةةةةػع، فةةةةاختلف حكةةةةع السعصةةةةػف عليةةةةو   سةةةةا –)إنا

واستذةياداىع نةحكخ ىشةا رأي اراء العلسةاء إلةى  ويعج ان اشخنا -أوضحشا
اج في السدألة، واعتقج انو رأي يدتح  االىتسام والتأييج.  الدجا

                                                           
 . 007الخالف الشحػي/دمحم خيخ الحلػاني/ (1)

 .69/سااجةسػرة ال (0)
 .158سػرة البقخة/ (3)
 .160/األنعامسػرة  (4)
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ةاج لةخأي الفةخااء الستقةجم، وردا عليةو بقػلةو: )وىةحا  فقج عخض الدجا
 ) التفدةيخ إقةةجام عطةةيع علةةى كتةةاب هللا، وذلةةظ انيةةع زعسةةػا أنا نرةة  )إنا

( ضعيف، ألنيةا إنسةا تغيةخ االسةع، وال تغيةخ الخبةخ، و  ىةحا غلةط، ألنا )إنا
عسلةةت عسلةةيغ الشرةة  والخفةةع، ولةةيذ فةةي العخييةةة ناصةة  لةةيذ معةةو 
مخفػع، ألنا كل مشرػب مذبو بالسفعػل، والسفعػل ال يكػن بغيةخ فاعةل 

( ضةةعيفاً إالا فيسةا لةع يدةةع فاعلةو،  وىةي تتخصةةى  وكيةةف يكةػن نرة  )إنا
ذالطخوف فتشر  ما بعجىا نحػ قػلو تعالى:  ي  ٕا ذبعقَ َٓ ع  ٛ ٌس ٍَعإ  ٚ جسذبس  ََ بع

(1) 
( مغ اقػل السشرػيات(  .(0)ونر  )إنا

والخليةةةل وجسيةةةع البرةةةخييغ فةةةي رفةةةع  (3)ثةةةع قةةةال: ورأي سةةةيبػيو
ةةةو محسةةةػل علةةةى التةةةأخيخ ومخفةةةػع باالبتةةةجاء، والسعشةةةى ان  الرةةةابئيغ، أنا
الحيغ امشػا والحيغ ىادوا مغ امةغ بةاهلل واليةػم اآلخةخ وعسةل صةالحًا فةال 
خػف علييع، والرابئػن والشرارل كةحلظ، أي أْن مةغ امةغ بةاهلل واليةػم 

كةةخه اليديةةجي، ونقةةس  االنبةةاري ، وىةةحا مةةا ذ(4)اآلخةةخ فةةال خةةػف علةةييع
 ذلظ عشج تأصيل السشاضخة وتحليليا.إلى  كسا اشخنا -للكػفييغ

َعومرةةةل ىةةةةحه اآليةةةة الدةةةةابقة مةةةا ورد فةةةةي قػلةةةو تعةةةةالى:  عّللاس ٌس إ 

ٙ  ع عَعهَذذٗعانُسج ذذ ٌَ َيَ ئ َكزَذذّمعٚمَاذذهُّٕ َٔ
فةةالقخاءة السذةةيػرة بشرةة  )مالاكتةةو(  (5)

( وىةةحه ال خةةالف فييةةا، وحكةةى عةةغ بعزةةيع  ظعصفةةًا علةةى لفةة اسةةع )إنا

                                                           
 .00سػرة السااجة/ (1)
 .0/010للدجاج  وإعخابومعاني القخان  (0)
. والبيةةان فةةي غخيةة  1/037القةةخان  إعةةخاب، وانطةةخ: مذةةكل 0/155الكتةةاب  (3)

 .1/099القخان  إعخاب
 .087القخان للشحاس/ إعخاب، وانطخ 0/010معاني القخان للدجاج  (4)
 .56سػرة األحداب/ (5)
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( (1))ومالاكتةةو ( رفعةةاً  ، وىةةػ بةةالخفع عشةةج الكةةػفييغ عصةةف علةةى محةةل )إنا
( إالا إذا  واسسيا، والفخااء كسةا تقةجم ال يجيةد العصةف علةى محةل اسةع )إنا

 االسع. إعخابخفي 
عشجىع على ححف الخبخ مغ األول أي:  ما البرخيػن فشحػ ذلظأ
، ثةع حةحف مةةغ إنا هللا  يرةلي علةى الشبةي ومالاكتةو يرةةلػن علةى الشبةيا

ع، وكةةحلظ فةةي قػلةةو تعةةالى: (0)األول لجاللةةة الرةةاني عليةةو ٍَ ٛ  ً ذذه  غا ًم عانا ٌس إ 

بد ع ًَ ه  غا ًم انا َٔ
(3). 

(، ثةع  قال أبػ جعفخ الشحةاس: )السدةلسات( عصةف علةى اسةع )إنا
ةةا الفةةخااء فةةال يجيةةده إالا فيسةةا ال ال: ويجةةػز رفعيةةغ عشةةج البرةةخييغ، وأقةة ما

 .(4)اإلعخابيتبيغ فيو 
ن( مشيةةةةا: أنا وىشةةةاك اراء أخةةةخل ذكخوىةةةا فةةةةي رفةةةع )الرةةةةةةةةابئػ

فػع على أصلو قبل دخػل أنا على الجسلة: وقيل: إناسا )الرةةةةةةابئػن( مخ 
رفةةع ألنةةو جةةاء علةةى لغةةة بشةةي الحةةارث بةةغ كعةة  الةةحيغ يقػلةةػن رأيةةت 

( بسعشةةى )نعةةع( وقيةل: خبةةخ إنا مزةةسخ  الديةجان )بةةاأللف(، وقيةل: إنا )أنا
محةةةحوف دلا عليةةةو الرةةةاني، فةةةالعصف للرةةةابئيغ أتةةةى بعةةةج تسةةةام الكةةةالم 

( وخبخىا  .(5)وانقزاء اسع )إنا

                                                           
 (.7/048بالخفع ابغ عباس، وعبج الػارث عغ أبي عسخو: )البحخ السحيط قخأ  (1)
، والكذةةةاف 7/048، وانطةةةخ: البحةةةخ السحةةةيط 862القةةةخان للشحةةةاس/ إعةةةخاب (0)

3/070. 
 .35سػرة األحداب/ (3)
 .854القخان للشحاس/ إعخاب (4)
القةةخان  إعةةخابوالبيةةان فةةي غخيةة   039-1/038القةةخان  إعةةخابأنطةةخ: مذةةكل  (5)

1/099-321. 
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ويعةةج كةةل ىةةحه اآلراء نصةةخح الةةخأي الةةحي يػافةة  مشصةة  العقةةل، وال 
مةا  يعارض الػاقع اللغػي الػارد في اآليات القخانية وفةي الذةعخ، مةغ أنا 

( مشرػب ىػ ما ذى  إليو بعزيع مغ أنةو مخفةػع  عصف على اسع )إنا
 على السػضع، ويكػن الخبخ قج نػي بو التقجيع.

قةةال مكةةي: )فحةة  )والرةةابئػن والشرةةارل( أن يقةةع بعةةج يحدنةةػن( 
( على السػضع ال يجػز إلى  وإناسا احتأ ىحا التقجيخ ألنا العصف في )أنا

( وخبخىةا، فتعصةف الرةابئيغ علةى إالا بعج تسام الكالم وانقزاء  اسةع )إنا
 .(1)مػضع الجسلة(

وكةةحلظ العامةةل فةةي  ،وأعساليسةةامشةةح(  -يذةةكل الحةةجيث عةةغ )مةةح -ا:ثالًرةة
ميسًا عشج الشحاة مختبصةًا بالعامةل الفلدةفي الةحي  االسبتجأ، مػضػعً 

 حكسػه في اللغة وجعلػه ميدان ما بيشيع مغ ججل.
يبةةجو أنا السةةازني فةةي مشاضختةةو لةةع يتعرةة  ألحةةٍج، ولكشةةو اقتةةخب   -1

مغ اراء الكػفييغ كسا اقتخيػا ىع مشو لكرخة ما دار مغ مشةاضخات، 
، وحيغ نةحكخ األخفرعج و لع يبعج عغ محىبو البرخي كسا بولكش

قػلو السذيػر، فاناسا يجلل على مبجأيتو، وعلى مبجأ مةغ مبةادئ 
 السحى  البغجادي.

ازني: ))إذا قةةال العةةالع الستقةةجم قةةػاًل فدةةبيل مةةغ بعةةجه أن قةةال السةة
يحكيو، وإن رأل فيو خلاًل أبةان عشةو ودلا علةى الرةػاب، ويكةػن الشةاضخ 

 سةةا . (0)فةةي ذلةةظ مخبةةخًا فةةي اعتقةةاد أي السةةحىبيغ بةةأَن لةةو فيةةو الحةة ((
اجي، إذ يعخض خالف أبي  تزح في ىحه السشاضخة، بغجاديةت القاسع الدجا

يةةةا ثةةةع يختةةةار أحةةةج اآلراء، ويجعسةةةو بسةةةا لجيةةةو مةةةغ أدلةةةة الشحةةةػييغ في
                                                           

 .1/037القخان  إعخابمذكل  (1)
 .19مات/الال (0)
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ونرةةػص، وقةةةج أختةةار فةةةي السدةةألة رأي السةةةازني، وزاد عليةةو مػضةةةحًا 
 .- سا رأيشا–بعس الجػان  التي لع يتصخق السازني إلييا 

ونالحظ الجخميا في مشاضختو الفخااء يؤكج الجانة  السعشةػي للعامةل 
  -كسا أوضحشا  –بحيث أفحع الفخااء وألدمو الحجة 

والسةةازني يةةؤمغ بػجةةػد عةةامليغ: لفطةةي ومعشةةػي، وي ةةجرك األخيةةخ 
 -بخاصةةة –بةةالسعشى، وىةةػ دليةةل علةةى اتجةةاه البرةةخييغ عامةةة والسةةازني 

 .(1)دراسة اللغة دراسة عقليةإلى 
سةةيبػيو فةةي أنا العامةةل فةةي  أسةةتاذهونةةخل األخفةةر يخةةالف رأي 
أنا العامةل فيةو ىةػ العامةل إلةى  األخفةرالخبخ ىػ السبتجأ، بيشسا يةحى  

، وقةةال فةةي )مةةح ومشةةح( إنيسةةا ضخفةةان وىسةةا (0)فةةي السبتةةجأ وىةةػ االبتةةجاء
 .(3)خبخان لسا بعجىسا والجسيػر على انيسا مبتجان وما بعجىسا خبخ

)مشةح( ريسةا يحةحف أو  أنا الفعةل بعةج )مةح(إلةى  وىشا يشبغي التشبو
: "قةخأت  (4)زىيةخعسخو بغ العةالء عةغ معلقةة أبي  دون مفدخ، نحػ قػل

ىحه القريجة مشح خسدػن سةشة" أي مةح ابتةجاء خسدةػن سةشة، وقػلشةا: 
ما رأيتو مح يػمان، معشاه: ما رأيتو مشح ابتجأ يػمةان، والبرةخيػن يةخون 

 .(5))مشح( في محل رفع مبتجأأو  أنا االسع السخفػع ىػ خبخ، و )مح(
وزعةةع الفةةخااء، أن السبتةةجأ محةةحوف والتقةةجيخ: مةةغ الةةحي يػمةةان ، 

يحةةحف أوقيةةل: يػمةةان مبتةةجأ حةةحف خبةةخه، واختلةةف فةةي الجسلةةة بعةةجىسا، 
                                                           

 .038أبػ عرسان السازني/ (1)
 .1/94ىسع اليػامع  (0)
 .373مغشي اللبي / (3)
 .188شخح القرااج العذخ/ (4)
 .56السدألة/–االنراف  (5)
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 (1)؟ نحػ: مةا رأيتةو مشةح اخترةسشا فةدعع بعةس الشحةاةالفعل أم لع يححف
أو  زمةغ اخترةامشا، والجسلةة االسةسية اسةتئشافيةإلةى  أنا الطخف مزاف

: الجسلةةة بعةةج )مشةةح( ىةةي فةةي محةةل رفةةع خبةةخ للسبتةةجأ (3)، وقيةةل(0)حاليةةة
ةةحف الدمةةان قبليةةا فأقيسةةت مقامةةو، وقيةةل: الجسلةةة صةةلة  ل( ألنيةةا ح  )أوا

حةةجة مخكبةةة، واصةليا مةةغ )ِمةةغ( السػصةػل ذو، وقيةةل: إنا )مشةةح( كلسةة وا
 الجسلة.إلى  ، وىػ ضخف مزاف(4)(و)إذ

واالختيةةار بعةةج كةةل ىةةحه اآلراء، أن نقةةػل: إن االتجةةاه االغلةة  أن 
خفيغ فةي كةل األحةػال، ويكةػن مةا بعةجىا مزةاف اليةو، سةػاء  ضنعتبخىسا 

أ ةةان مفةةخدًا أم جسلةةة، وىسةةا يجةةخان اسةةع الدمةةان بسعشةةى )مةةغ( إن كةةان 
أْن )مةةح إلةةى  ماضةيًا، ويسعشةةى )فةةي( إن كةةان حاضةةخًا ويشبغةي التشبيةةو ىشةةا

 تخدا في القخان الكخيع!.ومشح( لع 
 أماا القػل في العامل، فشجج أناو يؤثخ في شةيئيغ مختلفةيغ نرةباً   -0

جخًا وال يعسل عساًل واحجًا في شيئيغ، قال أبةػ عرسةان أو  رفعاً أو 
السازني: )العػامل ىي األفعال إنسا تخفةع بذةيء الػاحةج ولةع أرىةا 

قةةال: وال رفعةت شةةيئيغ إالا بحةةخف عصةةف مرةةل: )قةةام زيةةج  وعسةةخو  
 .(5)يجػز أن تخفع باالبتجاء السبتجأ وخبخه(

وقج ال يكػن الخبخ اسةسًا مخفػعةًا، بةل يكةػن فعةاًل فةي مرةل ) دمحم 
رافع السبتجأ ىػ الزسيخ السشرػب إلى   لستو( وقج ذىبػا في ىحه العبارة

                                                           
 .3/17وشخح السفرل  0/331وحاشية الجسػقي  440مغشي اللبي / (1)
 .0/02والشطااخ  االشباه (0)
 .3/17شخح السفرل (3)
 .100-0/119يشطخ شخح الكافية  (4)
 .50أبػ عرسان السازني/ (5)
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فةةي تقةةجيخ العامةةل فةةي  ابعةةادالعااةةج علةةى السبتةةجأ والسترةةل بالفعةةل وىةةػ 
 .(1)السبتجأ

األول: كشرة  ي ومعشةػي، فةطةوالسازني يؤمغ بػجةػد عةامليغ، لف
رفةةةع أو  خػاتيةةةا، والرةةةاني: كخفةةةع السبتةةةجأ والخبةةةخالسزةةةارع بعةةةج )أْن( وأ

سةةةساء، والعامةةةل فةةةي ىةةةحه األخيةةةخة، ي ةةةجرك السزةةةارع لػقػعةةةو مػقةةةع األ
 -بخاصةةة–اتجةةاه البرةةخييغ عامةةة، والسةةازني  بةةالسعشى، وىةةػ دليةةل علةةى

 .(0)دراسة عقليةدراسة اللغة إلى 
أبةةةي  الةةةحي ذكةةةخه  الخمةةةاني عةةةغ (3)وىشةةةا يشبغةةةي ان نةةةحكخ التغلةةةيط

سعيج الديخافي على ) تةاب( سةيبػيو، قةال أبي  عرسان السازني في شخح
الديخافي: ))قػلو: وان شئت رفعةت... الةخ الن الخفةع بالحكايةة والشرة  

مخفةػع  بأعسال الفعل، يخيج أبػ عرسان انةظ إذا قلةت: )زيةج مشصلة ( فديةج
باالبتةةجاء، وإذا قلةةت: )أتقةةػل زيةةجًا مشصلقةةًا( فيةةػ مشرةةػب بالفعةةل، فقةةال 

وإن شةئت رفعةت فةي السػضةع الةحي نرةبت، السجي : إناسا أراد سيبػيو: 
سةةا تخيةةج: )فةةي ولةةع يعةةخض لةةحكخ العامةةل، كسةةا تقةةػل: )زيةةج بالبرةةخة(، وإن

لبةاء أن يكػن السعشى، )رفعت بسةا نرةبت(، وا البرخة(، وقج يجػز أيًزا
ٍ عزااجة، قال تعالى:  ْا عث بنذُّ رَُجمذم

 أي: تشبت الجىغ افاده الذارح((. (4)
فةةةي كتابةةو )أبةةػ عرسةةان السةةةازني( : ))... يقةةػل رشةةيج العبيةةجي 

مشاضختةو السشصقيةة إلةى  ىشةا مةحى  السةازني ذلةظ أناةو يذةيخوالحي ييسشا 
                                                           

 .168ضيف/–السجارس الشحػية  (1)
 .038أبػ عرسان السازني/ (0)
وىةةػ مةةغ األبحةةاث الستقجمةةة  116سةةيبػيو: حياتةةو وكتابةةو )خجيجةةة الحةةجيري(/ (3)

 م.1974لسيخجان السخيج الرالث/
 .02سػرة السؤمشيغ/ (4)
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فةةي أن الرةةفة والسػصةةػف كالذةةيء الػاحةةج،  األخفةةرالتةةي عقةةجىا مةةع 
بعةج أن سةألو: )إذا قلةت: قةام زيةج   األخفةروقج أثبت ل خفر ذلظ فقشع 

العاقل (، فقج رفعت شيئًا بغيةخ حةخف عصةف، فقةال السةازني: )السػصةػف 
قةةج اشةةتسل علةةى الرةةفة(، ومرةةل لةةو ذلةةظ بحسةةل الكةةػز وفيةةو مةةاء فةةان 

 .(1)السحسػل الساء
غشةةت عشةةو الةةػاو ان الخبةةخ لةةع يحةةحف، وإنسةةا أإلةةى  ويةةحى  الفةةخااء

فكأنسا ىي الخبخ مرل: ) لا رجل وصشعتو(، فقج كان سيبػيو والبرخيػن 
يقجرون الخبخ مححوفًا تقجيخه مقتخنان، ويحلظ تكةػن )الةػاو( ىةي الخافعةة 

بعبةةارة أخةةخل كالىسةةا يخفةةع صةةاحبو، أو  للسبتةةجأ، إذ ىةةػ وخبةةخه يتخافعةةان
(( : يقػل تعليقًا على قػل ب عس الذعخاء، ))ىال التقةجم والقلةػب صةحاح 

)بةةع رفةةةع التقةةةجم )أي السبتةةةجأ( قلةةةت: بسعشةةى الةةةػاو فةةةي قػلةةةو )والقلةةةػب 
 .(0)صحاح( كأنو قال: )العطةة والقلةػب فارغةة( و )الخشة  والحةخ شةجيج(

ومعشةةى ذلةةظ كلاةةو أن الحةةخوف عشةةجه كانةةت ت عةةخب إعةةخاب األسةةساء حةةيغ 
 العػامل.تصلبيا 
فةةي مةةا بعةةجه،  أخةةخل يكةةػن فييةةا العامةةل مةةؤثًخاانةة  وىشةةاك جػ  

نجةةجه قػيةةًا كالفعةةل ومةةا شةةابيو، واالا تعيشةةت  -مةةرالً –فالعامةةل فةةي الحةةال 
 (3)ة، لز ف العامل كاالبتجاء فقالػا: ال ترةح الحةال مةغ السبتةجأيالػصف

ثمش عنحػ قػلو تعالى:  عانضُّ ِمع ٙ  ع ََْهٕم ء  ٙا عَش كممُّ َٔ
وىػ –لز ف االبتجاء  (4)

عغ العسل في الحةال، فالجسلةة صةفة وقيةجا بعةس الشحةاة  -عامل معشػي 
                                                           

 .016أبػ عرسان السازني/ (1)
 .1/198معاني القخان للفخااء (0)
 .0/85حاشية الجسػقي  (3)
 .50سػرة القسخ/ (4)
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مفعػل في السعشى، أماا إذا كان أو  ىحه السدألة بكػن السبتجأ غيخ فاعل
 .(1)مفعػاًل في السعشى، فسجيء الحال مشو جااد(أو  فاعالً 

جةاز مجةيء الحةال مةغ السبتةجأ بيج أن سيبػيو خالفيع في ىحا، وأ
وقػلةو  (0)مةا فيةو مةغ االسةتقخارأو  العامل فييا ىػ الخبخ،وجعل مصلقًا، 

الح  فال تذغل عشو وال تباليغ بةاختالف العةامليغ عامةل الحةال، وعامةل 
 صاحبيا.

ويػضح رشيج العبيجي السدألة الرانيةة التةي وردت فةي السشةاضخة   -3
ياشةي بحزةػر األخفةربيغ  عرسةان السةازني وىةي عةغ أبةي  والخ(

وقةةج اختلةةف فييةةا، أىةةي فعةةل أم حةةخف؟ فقةةج : (3))حاشةةا( فيقةةػل
أنيا حخف، وىي وما بعجىا فةي مػضةع نرة  إلى  ذى  سيبػيو

( التةةي ىةةي  علةةى االسةةترشاء بسةةا قبليةةا وذلةةظ قياسةةًا علةةى )َحتةةى(
 حخف جخ وفيو مع ذلظ معشى االنتياء قال الذاعخ:

 ثػيةةةةاَن أنا بةةةةوِ أبةةةةي  حاشةةةةا
 

ةةْتعِ   (4)ضةةش(ًا عةةغ السْلَحةةاِة والذ(
 

د أنيا تكػن مخة فعاًل ومخة حخفًا، ثع  يقػل: ومحى  السازني والسبخا
وىةةػ مةةحى  يعزةةجه الدةةساع ألناةةو حكةةى قةةػل العةةخب: )الليةةع اغفةةخ لةةي 

حاشةةا، والةةى ىةةحا ةةةة ولسةغ َسةةِسَع حاشةةا الذةةيصان وأبةةا األصةةبَع(، فشرةة  ب
ذى  الكدااي واالخفر والجخميا والدجااج
(5). 

 وقج جاء في الذعخ:
                                                           

 .0/88السشرف  (1)
 .0/71وحاشية األميخ  0/85حاشية الجسػقي  (0)
 .016أبػ عرسان السازني/ (3)
 .0/83شخح السفرل  (4)
 .176أوضح السدالظ/ (5)
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عحاشا قخيذًا  ةلي   فأنا هللا َفز(
 

يِة باإلسةالم والةجيغِ   على البخ(
 

 :األخفرورول 
 رأيت الشاس ما حاشى قخيذةاً 

 

ع ِفعةةةاال ةةةا نحةةةغ أفزةةةل ي   (1)فانا
 

د  فكل ىحه الذػاىج دالال على فعليةة )حاشةا(، ولقةج اسةتجل السبةخا
 حاشيِو.يف ىحه الكلسة: حاَشْيت  زيجًا وأ  على ذلظ بترخ 
. ثةع يدةتصخد العبيةجي فيقةػل: (0)ِمةغ أَحةجِ  األقةػامحةاش مةغ وما أ  

والح ا ان )حاشا( إذا لع تكغ فعاًل لع يجةد إدخةال )مةا( علييةا، والذةاىج 
 . (3)يجل على فعليتيا و )ما( مرجرية األخفرالحي أورده 

نيةا )فعةل أإلةى  وللشحاة في )حاشا( محاى  أخةخل، فةالفخاء يةحى 
، وفةي كةل ذلةظ تعدةف كسةا (4)ال حةخفال فاعل لو( والكػفيػن أنيةا فعةل 

نيا حخف يقةػي مةحى  السةازني فةي حخفيتيةا، أإلى  أرل، فحىاب سيبػيو
 .(5)أنيا فعل أيًزاإلى  فعليتيا يقػي محىبوإلى  وذىاب الكػفييغ والفخاء

 .(5)أيًزا
وحاشا حةخف جةخ شةبيو بالدااةج يجةخ باالسةع بعةجىا لفطةًا ومحلةو   -4

 :(6)الشر  على االسترشاء نحػ قػل االعذى
 سةػاك، وإناسةاخال هللا، ال أرج ػ 

 

ْعبًة، مةغ عياِلكةا  َأع ج  عيالي ش 
 

 :(7)وقػل األقيذخ 
                                                           

 .1/004الكافية  شخح (1)
 .1/004السرجر نفدو  (0)
 .3/353خدانة األدب  (3)
 .3/131وشخح الذػاىج  0/84شخح السفرل  (4)
 .017-036أبػ عرسان السازني/ (5)
 .0/3وخدانة األدب – 1/030ىسع اليػامع  (6)
 وتاج العخوس )حذي(.– 1/030ىسع اليػامع  (7)
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ع ي  لي  إَلي   في فتية، َجَعل ػا الر(
 

ر    حاشاَي، إناي م دِلع  معةحو 
 

أنا )حاشةةا( ىةةي ومةةا بعةةجىا فةةي محةةل إلةةى  وذىةة  بعةةس الشحةةاة
شةبيو، أو  بالفعةلنيةا تتعلة  أإلى  نر  على االسترشاء، وذى  اخخون 

 .(1)األصليةعلى حجا حخوف الجخ 
وقج يقحسػن في أحةخف االسةترشاء )علةى( االسةتجرا ية، التةي فةي 

 :(0)مرل قػل ابغ الجميشة
 بكل( تجاَويشا، فلع ي ْذةف  مةا بشةا

 

، مغ الب عةجِ   على أنا ق خَب الجاِر خيخ 
 

ل األفعةال االسترشاءوالح  أن أحخف  األسةساء، إلةى  الجارة ال تعجا
أي: ال تػصةل معشاىةةا الييةةا، بةةل تديلةةو عشيةةا، فيةةي تذةةبو الحةةخف الدااةةج 

يةة، ولةحلظ كانةت ال تتعلة ، وكةان االسةع بعةجىا مدةترشى، دعجتفي عجم ال
ةةا )علةةى(  االسةةتجرا ية فتتعلةة ، ىةةي والسجةةخور بعةةجىا، بخبةةخ لسبتةةجأ أما

 مححوف، والتقجيخ: التحقي  كااغ على...
و العامل ابجأ، فيحا ابغ جشةي جعةل األثةخ كلاةوىشاك مغ ألغى فكخة 

سةا قةال الشحػيةػن عامةل لفطةي وعامةل معشةػي قةال: ))وإنا للستكلع وحةجه، 
مةخرت بديةج، ةةة ليخوك أنا بعةس العسةل يةأتي مدةببًا عةغ لفةظ يرةحبو: ك

وليت عسخًا قااع، ويعزو يأتي عاريةًا مةغ مرةاحبة لفةظ يتعلة  بةو كخفةع 
األمةةخ ل لػقػعةةو مػقةةع االسةةع، ىةةحا ضةةاىخ السبتةةجأ باالبتةةجاء، ورفةةع الفعةة

 صفحة القػل.  وعليو
فامةةا فةةي الحقيقةةة ومحرةةػل الحةةجيث فالعسةةل مةةغ الخفةةع والشرةة  
والجةةةدم، إنسةةةا ىةةةػ السةةةتكلع نفدةةةو ال لذةةةيء غيةةةخه، وإنسةةةا قةةةالػا: لفطةةةي 

                                                           
(1)

وىسةةةةع  1/145وحاشةةةةية الجسةةةةػقي  1/171والسشرةةةةف  140مغشةةةةي اللبيةةةة /  
 .1/030اليػامع 

 .155ومغشي اللبي / 80ديػان عبج هللا بغ الجميشة/ (0)
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ومعشػي، لسا ضيخت اثار فعل الستكلع بسزام(ة اللفظ للفظ، أبػ باشةتسال 
 .(1)حا واضح(السعشى على اللفظ، وى

للبرةخييغ والكةػفييغ  اوييحا القػل يكػن مػ ف ابةغ جشةي مخالًفة
لسةةتكلع ىةةػ العامةةل جسيعةةًا، وي عةةجا أول مةةغ ألغةةى نطخيةةة العامةةل، وجعةةل ا

ه( فكةخة إلغةاء 513ابغ مزاء القخشبي )تإلى  ما أوحىاألول واألخيخ 
 العامل، فالف كتابة: ))الخدا على الشحاة( يؤكج السزسػن ىحا.
شةااعة بةيغ وتبقى مدألة العامل تتأثخ بخوح الفلدةفة التةي كانةت 

الشحةةةاة الستةةةأخخيغ الةةةحيغ كةةةانػا يعللةةةػن مةةةشعيع اجتسةةةاع عةةةامليغ علةةةى 
معسةةةػل واحةةةج بقةةةػليع: ))إذا اتفةةة  العةةةامالن فةةةي العسةةةل لةةةدم تحرةةةيل 
الحاصةةل وىةةػ محةةال، وإذا اختلفةةا لةةدم أن يكةةػن االسةةع مخفػعةةًا مشرةةػيًا 

 .(0)الزجان في محل((مراًل، وال يجتسع 
وَيْبقى الِخاَلف  قااسًا ألْن ]ىحا الخالف  ِمساا ال شااَل فيِو[
(3). 

:  والسةازني حةػل قػلةو  األصةسعييسرل اللقاء الةحي تةع بةيغ  -:رابًعا
ْاَُذذبِمعث َْذذذَذس ع عَخهَ ء  ٙا يسرةةل مشحةةةًى ججيةةجًا للسشةةةاضخات،  إ َسذذبعكمذذمسعَشذذذ

ػانة  مةغ االختالفةات اشتخك فيو الفقو واالعةخاب، وكذةف عةغ ج
 .(4)ىل الدشة والسعتدلة الستسرلة بالفخق القجريةواآلراء بيغ أ

والحي يعشيشا في السدةألة ىةػ الشاحيةة االعخابيةة التةي تذةتخك مةع 
ْاَُذذذبِمعالشطةةةخة السحىبيةةةة الفقييةةةة فقػلةةةو تعةةةالى:  مةةةغ الشاحيةةةة  ث َْذذذَذس عَخهَ

                                                           
 .1/88الخرااز  (1)
 .30-31إحياء الشحػ/ (0)
 .1/174شخح ابغ عقيل  (3)
القجرية: شاافة مغ السعتدلة سسيت بحلظ إلنكارىع القةجر، قةال أصةحاب السقةاالت  (4)

انقخضت القجريةة وصةارت فةي االزمةان الستةأخخة تعتقةج اثبةات مغ الستكلسيغ: وقج 
 .051القجر ولكغ يقػلػن: الخيخ مغ هللا والذخ مغ غيخه )الفتػحات اإلليية(/
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الفقييةةة، القزةةاء والحكةةع والقيةةاس السزةةبػط والقدةةسة السحةةجودة والقةةػة 
البالغة والتجبيخ السحكع فةي وقةت معلةػم، ومكةان مكتةػب ذلةظ فةي اللةػح 

 .(1)قبل وقػعو
ةةا مةةغ الشاحيةةة االعخابيةةة، فةةأعخاب ) ةةل( مخفػعةةة ال يةةجل علةةى  أما

 سةةا –عسةةػم الخلةة  بةةل يفيةةج، أنا كةةل شةةيء مخلةةػق فيةةػ مخلةةػق بقةةجر 
عخابيا مشرػية، فاناو يجل على العسػم والتقةجيخ: أناةا خلقشةا كةل وإ -ذكخنا

شيء خلقشاه بقجر، )فخلقشاه( تأ يج وتفديخ )لخلقشا( السزةسخ الشاصة ، 
انيةا ىةي الرةفة، كسةا زعسةت القجريةة إلةى  )خلقشا( فةاذا ذىبشةا أماا جسلة

( ما ىػ خبخ ليا،   انت غيخ قادرة لالستغشاء عشيا، وإالا لع يب  بعج )إنا
الجسلةةة التةةي بعةةجىا مةةغ ضةةسيخ يعةةػد علةةى اسةةسيا، والرةةحيح مةةا  لخلةةػاِ 

ذىةة  إليةةو أىةةل الدةةشة مةةغ أنا الجسلةةة ىةةي فةةي محةةل رفةةع خبةةخ ) ةةل(، 
ااًل، وان السعشةةى: كةةل شةةيء ىةةػ مخلةةػق هلل تعةةالى حةةأو  وليدةةت صةةفة

 بقجرة.
السبشى ما يسشع كػن أو  ذلظ نقػل: قج يقع في السعشى فزاًل عغ

صةةفة، ولةةػاله لكانتةةا جةةاادتيغ، فترةةبح الجسلةةة بحدةة  أو  الجسلةةة حةةاالً 
ع*ععمػقعيةةا مةةغ الكةةالم نحةةػ قػلةةو تعةةالى:  د  ذذبس  عيس  ٌ ٛاَ ب عَشذذ ذذٍعكمذذم   فاظ ذذبعي   ح  عَٔ

هَذذََٗلع َعا ْا ذذَأ عا ًَ عإ نَذذٗعانا ٌَ ْٕم ًس ذذ  َٚغس
. ألن جسلةةة )يدةةسعػن( تحتسةةل مةةغ (0)

حاليةةة، لكةةغ السعشةةى يحةةػل دون أو  الشاحيةةة االعخابيةةة ان تكةةػن وصةةفية
ةةسع، مسةةغ ىةةػ فةةي حالةةة عةةجم أو  ذلةةظ، إذ ال تحفةةظ الدةةساء مساةةغ ال َيد(

 تدس ع فيي إذن استئشافية.

                                                           
 .051الفتػحات اإلليية/ (1)
 .8-7سػرة الرافات/ (0)
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د حةػل قػلةو تعةالى:  -:خامًدا إن السشاضخة التي حجثت بيغ ثعلة  والسبةخا
 ءٌع ٙا عَشذذذذذ  ّ ذذذذذ ِاه   ً ٛاَظعَك تعصةةةةةي أنسػذجةةةةةًا حيةةةةةًا لتعةةةةةجد اآلراء   نَذذذذذ

واالجتيادات، وتقلي  السدألة على ا رةخ مةغ وجةو عشةج اسةتعسال 
 )الكاف( في سياق الجسلة.

نمذذؤ ع ففةةي قػلةةو تعةةالى:  -1 عانهُّؤا َِذذبل  ع*عَكأَيا ٌٍ ذذٛ ذذٌٕسعع  حم ٌ ععَٔ ُمذذٕ كا ًَ انا
(1) ،

تكػن الكاف زااجة وتذبيو وىةػ رأي السةخادي، ألن )أمرةال( جسةع 
)مرةةل( وىةةػ مةةغ أدوات التذةةبيو فةةاجتسع أداتةةا تذةةبيو، إحةةجاىسا 
اسةةع، والرانيةةة حةةخف فيكةةػن ىةةػ الدااةةج فةةالسعشى: )أمرةةال اللؤلةةؤ 

والفارسةةةةةي وابةةةةةغ جشةةةةةي وابةةةةةغ  األخفةةةةةر. وزعةةةةةع (0)السكشةةةةةػن(
التذةبيو ىةي حةخف جةخ ال يعل(ة  فةي مرةل: ، أنا كةاف (3)عرفػر

 :(4)قػم متسع بغ نػيخة
ةةةا كَشةةةجمانْي َجحيسةةةَة ِحقبةةةةً  ش(  وك 

 

عا ىِخ، َحتى قيَل: لغ نترةج(  مغ الج(
 

 :(5)وقػل يديج بغ الحكع
، شالسا قةج َكتسَتةو  َبجا ِمشظ ِغرٌّ

 

ِوي   ِ سا َكَتسةْت داَء إبِشيةا أ م  م ةج(
 

 :(6)وقػل كع  بغ سعج
 الش(ةجلإلةى  سخيعًا، واسةتجابَ أتاَك 

 

  حلظ قبل اليػم، كان ي جية   
 

                                                           
 .03-00سػرة الػاقعة/ (1)
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وليذ ىحا بذيء، ألنيا ال تكػن في مرل ىحه الذػاىج زااةجة، إذ 
ال يجةةػز إسةةقاشيا، وإعةةخاب مةةا بعةةجىا مةةغ دونيةةا، ألن معشاىةةا أساسةةي 
، وال تكػن شبيية بالدااج، إذ ال يتأت(ى إعةخاب مةا بعةجىا بةجونيا،  ضخوريا

غ، ىي وما بعةجىا، فةي ىحا األشكال يجعليا بعس السعخيي غوللتخلز م
محةةل اعخابةةي يشاسةة  مػقعيسةةا مةةغ الكةةالم، وال يعلقػنيسةةا بذةةيء، فيةةي 

 ، وال زااجة وال شبيية بالدااج.أصليةعشجىع ليدت 
انيةةةا حةةةخف جةةةخ اصةةةلي يةةةجل علةةةى إلةةةى  (1)وذىةةة  ابةةةغ ىذةةةام

االسةةةتقخار، ويتعلةةة  بسحةةةحوف فيةةةػ متعلةةة  بةةةالخبخ فةةةي الذةةةاىج األول، 
ويرةةفة للسفعةةػل السصلةة  السحةةحوف فةةي الرةةاني والرالةةث ويةةخد علةةى ىةةحا 
إشةةكاالت: مشيةةا أن داللةةة الكةةاف علةةى االسةةتقخار غيةةخ واضةةحة، وضةةػح 

ةحف، وىةػ السصلة  إذا عليةو، وأن السفعةػل  األصليةداللة أحخف الجخ  ح 
مػصػف، نابت عشو صةفتو، ولكشيةا فةي مرةل ىةحيغ الذةاىجيغ ال يسكةغ 
ان تشػب عشو، إذ ال معشى للسفعػل السصل  في مرل قػلةظ: كتستةو كااشةًا 

و داء ابشيا، وكان يجي  كااشًا كحلظ.   سا كتست أم مجا
ولعل الخأي السخلاز ليحا كلو جعةل الكةاف اسةسًا، كسةا ذىة  ابةغ 

السػضةةةةع اإلعخابةةةةي ليةةةةا، واالسةةةةع بعةةةةجىا مجةةةةخورًا ، فيكةةةةػن (0)مزةةةةاء
باإلضةافة، ويةخجح ىةحا الػجةو مةةا يفخضةو السعشةى، فةالخبخ فةي الحقيقةةة، 
ونعت السفعػل السصل ، ىسا الكةاف نفدةيا، ال متعل(قيةا إن الكةاف تعشةي 
التذةةبيو، وىةةي بسعشةةى )مرةةل(، ولةةػ قةةجرتيا كةةحلظ فةةي تلةةظ الذةةػاىج لسةةا 

 كسا تحتاج حخوف الجخ.شيء يتع معشاىا، إلى  احتجت

                                                           
 .86، وانطخ الجشى الجاني/493مغشي اللبي / (1)
 .79والجشى الجاني/ 0/31ىسع اليػامع  (0)
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وزعع بعس الشحاة أنا حخف الجخ الدااج يعلا  وزعع اخةخون انةو   -0
شةةبو غيةةخ نةةو أفةةي معشةةاه، أل أو  يعلاةة  ان وجةةج فةةي الكةةالم فعةةل

الدااجة في العسل، وفي الكالم حةجث يتعلة  بةو، فةان لةع يكةغ فةي 
 .(1)تعليقوإلى  الكالم حجث لع يعل ، ألنو ال حاجة

اآلراء حةػل )الكةاف( الدااةجة، نقةػل: إن ذلةظ  كلا ما قيل مغ جويع
متسيةدًا،  ال يعشي أنا الحخف الدااةج يقةػي معشةى الجسلةة، فةال يةؤدي معشةىً 

وىةةػ كسةةا قةةال ثعلةة  فةةي مشاضختةةو: إنا  وال يعةةجل وذكةةخه وعجمةةو سةةػاء،
العةةخب تةةجخل الكةةاف لةةيعلع أنيةةا كاألسةةساء ومرةةل مرةةل، عسةةا ألفةةو بعةةس 
الشحػييغ، فقةج جةخت عةادتيع أن يدةسػا الكةاف والةالم والبةاء زوااةج، وان 
 انت ال يجػز ان يدتقل الكالم بجونيا لئال يطغ انيا مةغ نفةذ الكلسةة، 

 والالم مغ )لع (. الباء مغ )بيت( والكاف مغ ) خم( 
ويعةةج ىةةحا العةةخض السدةةتخلز مةةغ نقاشةةات العلسةةاء مةةغ خةةالل 
 –تأثيخ السشاضخات على نذػء السجارس )أو السحاى ( الشحػية، يبجو لي 

ومالحطةةات علةةى  مؤاخةةحاتبعةةج اسةةتقخار وتسحةةيز لسةةا ذ  ةةخ أنا ىشةةاك 
أنيةا جػىخيةة تدةتػج  روح البحةث  - والقزية ىحه –السحىبيغ، نعتقج 

ي تػثي  الحقاا ، حتى تكػن ضسغ الجراسات والتي تشطخ للقزةايا العلس
والسيةػل خجمةة تقةجم للغتشةا  األىةػاءالشحػية على أنيا نطةخة مجةخدة عةغ 

 العخيية لغة القخان الكخيع.
إنا البرةةخييغ والكةةػفييغ جسيعةةًا لةةع يكػنةةػا علةةى مةةشيأ مقبةةػل،   -1

سةةػاء فةةي مةةا تذةةجدوا بةةو وفةةي مةةا قبلةةػه، ألنا اسةةتقخاءىع كةةان 
ناقرًا، وألنا الذػاىج التي اعتسجوىا لع تكغ مسرلةة للغةة العةخب، 

                                                           
 .150رصف السباني/ (1)
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وألنا ترةةشيفيع للسجتسةةع اللغةةػي لةةع يقةةع إالا علةةى أسةةاس السكةةان 
 .(1)دون أساس الدمان

فالكػفيػن يتجيػن في الجراسات الشحػية وجية تعةػد علةى اللغةة 
والشحػ بالحياة والتصػر واالتداع، في حيغ أن البرخييغ كانػا يزيقػن 
مقاييديع مسا يعةػق حخكةة التصةػر اللغةػي، ومةع ذلةظ فلةع تدةلع جسيةع 

ما جعليع يقعػن فيسا يفةخون فان الكريخ مشيا ال يعخف قاالو  شػاىجىع،
الجخمي: ))في كتاب سيبػيو ألةف وخسدةػن بيتةًا سةألتو عشيةا مشو، قال 

 .(0)فعخف ألفًا ولع يعخف الخسديغ((
نجج كريخًا مغ السدةاال الشحػيةة كةان مةغ السسكةغ أن تقةػم علةى   -0

إلةى  يحتةاجالقخان وحجه الن وجو االستذياد بيةا واضةح بةياغ ال 
كةػا ججل ومشاقذة، ولكغ البرخييغ لع يشدػا أقيدتيع إزاءىا، فتخ 

وكةان األحةخل بيةع االستجالل بيةا اعتسةادًا علةى ىةحه السقةاييذ، 
أن يأخحوا بالقخان الكخيع الحي ال يأتيو الباشةل مةغ بةيغ يجيةو وال 
مغ خلفو. وحتى ىحه السقاييذ نججىا قج اختلفت عشجىع أيزةًا، 

اعتسةج علةى الذةااع فةي  -مةرالً –فالقياس عشةج الخليةل وسةيبػيو 
العةخب مةغ أمرلةة لغػيةة وشةعخية ونحػيةة االستعسال على الدةشة 

متجيةةًا  ان األخفةةر خةةخج علةةى شخيقةةة أسةةتاذيو وصةةخفية، غيةةخ
نحػ شخيقة الكػفييغ، فقاس على شػارد اللغة والذعخ، والقيةاس 
على السرال الػاحج بةجون تحةخج، ألن الكةػفييغ كةانػا أوسةع نطةخًا 

لي  وأ رخ حيصة مغ البرخييغ، وألنيع لع يفخقػا في جسيع األسةا
اللغػية بيغ قبيلة وقبيلة، وييغ ليجةة وليجةة، ألجةل ىةحا ابةاحػا 

                                                           
 .007الخالف الشحػي/دمحم خيخ الحلػاني/ (1)
 .1/370تاريخ اداب العخب  (0)
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ألنفدةةيع أن يقيدةةػا علةةى القليةةل الشةةادر حتةةى ولةةػ كةةان القليةةل 
 .(1)السدسػع بيتًا واحجًا مغ الذعخ

 

وع خف عغ الفخااء أناو كان يخالف الكدااي في كريخ مغ محاىبةو، 
ااي وىةػ ال ت الكدةويدتخف بالشحػييغ بسغ فةييع الكدةااي يقةػل: ))مةا

( السفتػحةةة، ولةةع يكةةغ الخليةةل يحدةةغ يحدةةغ حةةج( )ِنْعةةَع( و )بةةئذ( و )أنا
، علةى ان البرةخييغ لةع يلتدمةػا (0)الشجاء، وال سيبػيو يجري حج( التعجة (

جسلةةة  أمةةامالقيةةاس فةةي كةةل مدةةااليع ذلةةظ ألنيةةع حصسةةػا ىةةحا القيةةاس 
مشيةةا مةةا حكايةةة حكيةةت عةةشيع وىةةي كريةةخة نةةحكخ أو  سةةسعت مةةغ العةةخب،

 يأتي:
قال الديػشي: ))وإذا علع مةا يجة  فيةو تةأخيخ الخبةخ ومةا يسشةع   -1

يجةةػز فيةةو التقةةجيع والتةةأخيخ ثةةع قةةال: ومشةةع علةةع أن مةةا عةةجاىسا 
الكػفيػن تقجيع الخبخ في غيخ، نحةػ: فةي داره زيةج، وإنسةا أجةازه 
الكػفيةةػن، ولةةع يجيةةدوا قةةااع زيةةج، وضةةخيتو زيةةج ألن الزةةسيخ فةةي 

زيج، غيخ معتسج عليو، أال تخل أنا السقرػد: فةي قػلظ: في داره 
الةةةجار زيةةةج... واحةةةتأ البرةةةخيػن بالدةةةساع، حكةةةى : تسيسةةةي  أنةةةا 

 .(3)((ومذشػء مغ يذشؤك
: إياةا مةغ   -0 وابغ جشي يشقل عةغ سةيبػيو زعةيع مجرسةة البرةخة: أنا

ْاجمذذذمعإياةةاك فةةي قػلةةو تعةةالى:  إ ٚسذذبَكعََ
الكةةاف إلةةى  اسةةع مزةةسخ (4)
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الخليةل: إذا بلةغ  وسسعيا مةغ بعةس األعةخاب شةيخلحكاية شاذة 
 .(1)الخجل الدتيغ فايااه وإياا الذػاب

وإنا اعتسةةجوا لغةةة القةةخان أصةةاًل أقةةامػا عليةةو  -البرةةخييغ–ولكةةغ   -3
ػا في ىةحا اشةج الزةي ، فلةع يأخةحوا بةالكري–نحػىع  خ لكشيع ضيقا

ذا كةةان الشحةةاة البرةةخيػن قةةج مةةغ القةةخاءات وىةةي مةةغ العخييةةة، وإ
تخصئةةةة قةةةخاءات مذةةةيػرة، فةةةانيع مةةةغ غيةةةخ شةةةظ ال إلةةةى  ذىبةةةػا

رال سةشجىا وجخييةا علةى العخييةة، يأخحون بالذػاذ مشيا على ات
ذا كان ىحا مةػقفيع مةغ القةخاءات فلةيذ عجيبةًا ان يكةػن ليةع وإ

مػ ف مساثل مغ لغات القباال البعيةجة عةغ مةػاشغ البةجاوة التةي 
غةات القبااةل التةي سب  الشطخ الييا، ومغ ذلظ أنيع لةع يأخةحوا بل

 انت مػاششيا أشخاف بالد العخب كةاليسغ والعةخاق والذةام ومرةخ 
.  وما تاخع الخليأ العخييا

قةةال الدةةيػشي ناقةةجًا البرةةخييغ فةةي ىةةحا السجةةال: )) ةةان قةةػم مةةغ  
الشحاة الستقجميغ يعيبػن علةى عاصةع وحسةدة وابةغ عةامخ قةخاءات بعيةجة 

صئػن في ذلظ، فان قخاءاتيع اللحغ وىع مخإلى  عغ العخيية، ويشدبػنيع
ثابتة باألسانيج الستػاتخة الرحيحة التي ال مصعغ فييا وثبةػت ذلةظ دليةل 

 .(0)على جػازه في العخيية((
لقج ورد في القخان الكخيع لغات أخخل غيخ لغة قخير فقةج قةال أبةػ  

فةي القةخاءات العذةخ((، ))فةي القةخان  اإلرشادبكخ الػاسصي في كتاب: ))
نةةةحكخ مشيةةةا: ))لغةةةة قةةةخير ،  (3)الكةةةخيع مةةةغ اللغةةةات خسدةةةػن لغةةةة...((
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 .17االقتخاح/ (0)
 )بترخف(. 1/135في علػم القخان  اإلتقان (3)
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وىةةحيل، وكشانةةة، وخةةرغع، والخةةدرج وقةةيذ عةةيالن، وجةةخىع، وحزةةخمػت، 
وسةةةجوس، والعسالقةةةة، وانسةةةار، وغدةةةان، ومةةةحجح، وخداعةةةة، وغصفةةةان، 

عة، ، وثعلةةة ، وشةةةي، وعةةةامخ بةةةغ صعرةةةوسةةةبأ، وعسةةةان، ويشةةةػ حشيفةةةة
وس، ومدنيةةةةةةةةة، وثقيةةةةةةةةف، وجةةةةةةةةحام، وعةةةةةةةةحرة، وىةةةةةةةةػزان، والشسةةةةةةةةخ، وا

 .(1)واليسامة...((
سةةا ىةةي الليجةةات العخييةةة التةةي ال إنا ولكةةغ ىةةحه اللغةةات العجيةةجة،  -4

تختلةةف فةةي أصةةػليا، وفةةي بشيةةة تخا يبيةةا: ))وإذا اختلفةةت فانسةةا 
تختلف في أمػر عخضية، كاختالف األصةػات واألمالةة، والحةحف 

، كسةةةا قةةةج واإلدغةةةامالفةةةظ أو  اإلعةةةاللأو  رةةةحيحالتأو  واإلبةةةجال
بحيةةث ال تختلةةف فةةي بعةةس السفةةخدات، ويعةةس أسةةالي  التعبيةةخ 

يغيةةخ ذلةةظ فرةةيح وافرةةح بةةيغ الليجةةات، ولسةةا وضةةحت داللةةة 
الحجيث السدتفيس الحي يشزا على أنا القخان نةدل علةى سةبعة 

. وعلى ىحا األساس فأن القخان الكخيع ال يختلف أحةج (0)أحخف((
 انو اصل مغ أصػل االستذياد الشحػي.في 

ولةةػ أنعسشةةا الشطةةخ فةةي السةةحى  الكةةػفي لػجةةجنا االضةةصخاب يحةةيط 
جػان  مشو، فعلى الخغع مغ أنيةع أوسةع أفقةًا فةي مجةال القةخان، 

ألنيةةع قبلةةػا كةةل مةةا جةةاء مةةغ –واالستذةةياد بةةو مةةغ البرةةخييغ 
القةةخان الكةةخيع مةةؤثخيغ فةةي أحةةاييغ كريةةخة عةةجم التأويةةل والتخةةخيأ 

ولكشيع لع يحكسػا ىحا السشيأ في كل ما  -واألخح بطػاىخ اآليات
أورد مةةغ اآليةةات القخانيةةة، ذلةةظ ألنيةةع راعةةتيع االقيدةةة البرةةخية 
فشدجػا على مشػاليةا، واغتخفةػا مةغ معيشيةا، وخزةعػا لدةلصانيا 

                                                           
 )بترخف. 1/135في علػم القخان  اإلتقان (1)

 وما بعجىا، مغ مقال للجكتػر الشجار. 49 -03مجلة/: األزىخمجلة  (0)
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سدةةاال الشحػيةةة، التةةي كةةان يجةة  أن فةةي مػضةةػعات عةةجة مةةغ ال
ػاىج القخانيةةةة، لتكةةةػن دةةةكت فييةةةا ىةةةحه السقةةةاييذ لتشصةةة  الذةةةت

 الفيرل في ىحه السػضػعات. 
ن يتةخك السةحى  البرةخي رواسةبو فةي ومغ ىشا كان مغ الصبيعةي أ 

السةةحى  الكةةػفي ونجاحةةو فةةي مجةةال القيةةاس والعلةةة يةةجل علةةى ذلةةظ أن 
سةبع عذةخة سةشة لكشةو  )خجم أبةا عسةخو بةغ العةالء نحةػًا مةغالكدااي: )

قةةخاءة سةةيبػيو إلةةى  و ولةةحلظ احتةةاجسةةلختالشةةو بةةاعخاب )األبل(ةةة( فدةةج عال
 .(1)وىػ مع ذلظ أمام الكػفييغ((

لقةةةج أخصةةةأ البرةةةخيػن حةةةيغ اعتةةةجوا بةةةالسشص  والعقةةةل وتجشةةةبيع   -5
ي الخوايةةة والشقةةل ألن اللغةةة ضةةاىخة اجتساعيةةة، بةةل ىةةػ كةةااغ حةة

ن يخزةع ىةحا الكةااغ لسقةاييذ يشسػ في إشار بيئتو، وال يسكةغ أ
بخسةةةالتو فةةةي  ووالحخكةةةة، وقياسةةةتعػقةةةو عةةةغ االنصةةةالق والشسةةةػ 
ٌَعالسجتسةع. ففةي قػلةةو تعةالى:  ٔ ْاجمذشم َٚذذبعرَ عن هشُّ ا إ ٌعكمُذزمىا

يقةةػل  (0)
إن كشتع  - وهللا اعلع –: ))األصل  (للتػضيح))الترخيح( مبيشًا 

تعبةةخون الخؤيةةا، فلسةةا أخةةخ الفعةةل  وقةةجم معسػلةةو عليةةو ضةة ف 
عسلو فقػل بالالم، وليدت الالم السقػية زااجة محزةة لسةا تخيةل 
في العامل مغ الز ف الحي ندل مشدلة الالم، وال معجية محزة 

بل ىي بيشيسا فليةا مشدلةة بةيغ مشةدلتيغ، الشخاد صحة إسقاشيا، 
 سحزةة ال تتعلةة  بذةيء وغيةةخ الدااةةجةوىةػ مذةةكل فةان الدااةةجة ال

                                                           
 .121االقتخاح/ (1)
 .43سػرة يػسف/ (0)
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تتعل  بالعامل الةحي قػتةو عشةج )السػضةح(، فتكةػن غيةخ متعلقةة 
 .(1)الجسع بيغ متشافديغ((إلى  في ان واحج وىػ مستشع ألدااو

ة فلدةةفت الشحةةػ، وجعلتةةو مشصقةةًا ىةةحا مرةةل واحةةج مةةغ أمرلةةة عةةج  
بالبرةخييغ فةي خخون وعقاًل قبل أن يكػن رواية ونقاًل، وقج اقتةجل الستةأ

 ا عقج الشحػ وصع  مداالو.ىحا السزسار م
  

                                                           
 .0/11شخح الترخيح  (1)
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 حتكٗل وٕدش ملٍاظزات بغدادٖٛ -2

استكسااًل لسا وردناه مغ مشةاضخات نحػيةة، وتعسيسةًا للفااةجة، نةػرد 
تحقيقةًا إلنسػذجةةات مةةغ مشةةاضخات مختلفةةة، ولسدةةاال مختلفةةة أقيسةةت فةةي 

 بغجاد:
 الٗشٖدٙ ٔالهضائ٘ حبضزٚ الزعٗد -1

 الكدااي قال: )أفي ىحا الذعخ عي ؟(سأل اليديجي  -
 وأنذجه:

 مةةةةةةةةا رأيشةةةةةةةةا َخخيةةةةةةةةا نقةةةةةةةةةةةةةة
 

 ةةةةةةةةةةةةخ عشةةةةةو البةةةةةيس صةةةةةقخ
 

 ال يكةةةةةةةةةػن العْيةةةةةةةةةخ ميةةةةةةةةةخاً 
 

 ال يكةةةةةةةةةػن السيةةةةةةةةةخ ميةةةةةةةةةخ 
 

 فقال الكدااي: قج أقػل الذاعخ، فقال لو اليديجي: انطخ فيو.
 فقال: اقػل البج أن يشر  السيخ الراني على أنو خبخ كان.

 اليديجي بقلشدػتو األرض.قال: فزخب 
 قال: أنا أبػ دمحم: الذعخ صػاب وإنسا ابتجأ فقال: السيخ ميخ...
ذف رأسةظ، فقال لو يحيى بغ خالج: أتكتشي بحزخة أميخ السؤمشيغ، وتك

دبةةو أحةة  إليشةةا مةةغ صةةػابظ مةةع سةةػء وهللا لخصةةأ الكدةةااي مةةع أ
 فعلظ.

 .(1)ليديجي: لحة الغلبة أندتشي مغ ىحا ما أحدغ((افقال 
ثعمب ٔاملرّبد  -0

 في مجلذ دمحم بغ عبج هللا بغ شاىخ (0)
د عةةغ قةةػل هللا  اع  :سةةأل دمحم بةةغ شةةاىخ ثعلةة  والسبةةخا إ راعقَذذبنٕم

ُكمىاع عإ َسبعثمَشاءعي  ىا  ٓ ي  ٕا ن َْ
 كع فيو لغة؟  (3)
                                                           

 .102مجلذ/–، ومجالذ العلساء 179، 13/178معجع االدباء  (1)
 .55مجلذ/–مجالذ العلساء  (0)
 .4سػرة السستحشة/ (3)
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 خاء  على مرال: كخام...خاء  على مرال كخماء، ويَ قال السبخد: قلت: ب  
 أييا األميخ.فقال ثعل : و )بخاه( 

د–فقةةال: مةةا تقةةػل يةةا دمحم، فقلةةت  أييةةا األميةةخ: سةةلو مةةغ  -والقااةةل السبةةخا
 أيغ؟

 ؟. قلت أيغقال: مغ 
عخابية تقةػل: أناو سسع إحجثشي سلسة عغ الفخااء  - والقاال ثعل  –قال 
د أ) ال في الدػء أنتغ(: أتخيج أال فةي الدةػءة فصخحةت اليسةدة فأخةح السبةخا

يةةأتي بالحجةةة تلةةػ الحجةةة، ويالةةجليل بعةةج الةةجليل، وكةةان اخةةخ مةةا قةةال: ال 
 .(1)عخابية رعشاء(وإجساع العخب لقػل إيتخك كتاب هللا، 

 الهضائ٘ ٔاالصىع٘ يف حضزٚ الزعٗد  -3
 الكدااي عغ معشى بيت الخاعي: األصسعيسأل 

 قتلػا ابغ عفةاَن الخليفةة م حخمةاً 
 
 

 ودعا فلع أَر غيةخه مخةحوال
 

 وتيانف. األصسعي: كان قج احخم بالحأ، فزحظ (0)قال الكدااي
 فقال لو الخشيج: ما عشجك؟

فقال: وهللا ما احةخم بةالحأ وال أراد أيزةًا أنةو دخةل فةي شةيخ حةخام، كسةا 
 يقال اشيخ وأعام، إذا دخل في شيخ وفي عام.

 الكدااي: ما ىػ إال ىحا وإال فسا معشى االحخام؟ فقال لو
 : فخبخني عغ قػل عجي بغ زيج:األصسعيقال 

 قتلةةةةػا كدةةةةخل بليةةةةٍل محةةةةخمٍ 
 

ةةةةةع بكفةةةةةغ  فتةةةةةػلى لةةةةةع ي سش(
 

 أي احخام كدخل؟

                                                           
 .441-442أبػ علي الفارسي/ (1)
 ، التيانف: الزحظ بدخخية.151العلساء، مجلذ /مجالذ  (0)
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 فقال الخشيج: فسا السعشى؟
فقةةال: يخيةةج ان عرسةةان لةةع يةةأت شةةيئًا يػجةة  تحليةةل دمةةو، وكةةل مةةغ لةةع 

 ذماة.يحجث مرل ذلظ فيػ في 
 فقال الخشيج: يا أصسعي ما تصاق  في الذعخ.

 الهضائ٘ ٔاالصىع٘ يف حضزٚ الزعٗد -4
ٌ ع: )....(1)الكدااي األصسعيسأل  ٛاَ ب عانشس ٍَ  (0)(َطبئ ٌفعي  

 ما ىػ مغ الفعل؟
 قال: فيعل.

 لو: أخصأت. فقال
 فقال الكدااي: ما يجريظ؟

 مرل: باع يبيع بيعًا.: يقال: شاف يصيف شيفًا، إذا ألع(، األصسعيفقال 
 قة اليحلي:خَ شَ أبي  ثع قال لو: أنذجني ابغ

بي(ة مشح  اليةػم ِلةع أَره    ما لج 
 

 (3)وسَط الش(جي( فل ع يلسع ولْع َيصةفِ 
 

 يف حضزٚ الزعٗد ٔاألصىع٘الهضائ٘  -5
 -أنذج الكدااي:

ةةةػَءي بفعليةةةع    إناةةةي َجةةةَدوا عةةةامخًا س 
 

ةػءي مةغ الحدةغِ   أم كيف ي جدونشي الد 
 

 أم كيف يشفع  ما ت عصى الَعلةػق  بةو
 

ةةةةةغ( بةةةةةال(لبغِ   (4)راسةةةةةاِن أنةةةةةٍف إذا مةةةةةا ض 
 

                                                           
 .31مجالذ العلساء، مجلذ/ (1)
 .021سػرة األعخاف/ (0)
. 0/155مةغ مصلةع قرةيجة لةو فةي ديةػان اليةحلييغ اليةحلي البيةت البةي خةخاش  (3)

 ودبية ىحا ، ان سادنًا لعدل غصفان ببصغ نخلة.
(4) /  األدبةةةاء، معجةةةع 17، مجةةةالذ العلسةةةاء مجلةةةذ/51-52أمةةةالي الدجةةةاجيا

13/183. 
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، فاقبةةةلاألصةةسعيفقةةال  عليةةو الكدةةةااي فقةةال لةةةو:  : ريسةةةان  انةةف 
أنةةٍف،  أنةةٍف، وراسةةانَ  نةةت وذاك يجةةػز، راسةةان  أنةةٍف، وراسةةانِ اسةةكت مةةا أ

ةةا الخفةةع، فعلةةى الةةخد علةةى )مةةا( وألنيةةا فةةي  بةةالخفع والشرةة  والخفةةس أما
مػضع رفع بيشفع، فيريخ التقةجيع: أم كيةف يشفةع راسةان  أنةٍف، والشرة  

 .األصسعيبتعصي، والخفس على الخد على الياء التي في )بو( فدكت 
 املّبزد ٔثعمب يف دلمط ذلىد بَ عبد اهلل بَ طاِز  -6

د سأل ثعلبًا عغ ىسدة )بيغ بي  غ( أسا شة ىي أم متحخكة؟وذلظ أنا السبخا
 فقال ثعل : ال سا شة وال متحخكة يخيج إن حخكتيا روم.

د: قػلو: ال سا شة ))قج أقةخ أنيةا متحخكةة، وقػلةو: ال متحخكةة  فقال السبخا
 .(1)قج أقخا أنايا سا شة، فيي سا شة ال سا شة، ومتحخكة ال متحخكة((

 الزعٗدحٍٗفٛ ٔالهضائ٘ حبضزٚ أب٘  ٓ( صاحب182ٖٕصف )ت أبٕ  -7
وذلظ حػل وقػع الصالق وعجم وقػعو بتغيخ االعةخاب، حةيغ كتة  

يػسةةف يقةػل لةةو: افتشةةا أحاشةةظ هللا، أبةةي  القاضةيإلةةى  الخشةيج ذات ليلةةة
 :(0)في ىحه األبيات

 فان( تخفق ي يا ىشج  فالخف   أيسغ  
 

 وان َتخخقي يا ىشةج  فةالخ خْق أشةأم  
 

 فأنةةةِت َشةةةالق  والصةةةالق  عديسةةةة  
 

 ومةةةغا َيَخةةةخْق أعةةة   وَأضلةةةع  ثالثةةةًا 
 

 فبيشي بيا إن كشةِت غيةخ رفيقةةٍ 
 

م    ومةةةةا المةةةةخٍئ بعةةةةج الةةةةرالث مقةةةةج(
 

فقال: ماذا يلدمةو إذا رفةع الةرالث وإذا نرةبيا؟ أي قةال: عديسةة  
ثةةالث  وعديسةةة  ثالثةةا  فكةةع تصلةة  بةةالخفع، وكةةع تصلةة  بالشرةة ؟ فقةةال أبةةػ 

شةيا طوان قلت فييةا بيػسف فقلت في نفدي: ىحه مدألة نحػية فقيية، 
لةةع امةةغ الخصةةأ وأن قلةةت ال أعلةةع، قيةةل لةةي: كيةةف تكةةػن قاضةةي القزةةاة 

                                                           
، نقةةاًل عةةغ مجةةالذ اللغةةػييغ والشحةةػييغ، ومجةةالذ 444أبةةػ علةةي الفارسةةي/ (1)

 .55العلساء، مجلذ /
 .150مجلذ/–مجالذ العلساء  (0)
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نت ال تعخف مرل ىحا؟ ثع ذكخت أن أبا الحدغ بغ حسدة الكدااي معي أو 
فةةي الذةةةارع فقلةةت: فلةةةيكغ رسةةػل أميةةةخ السةةؤمشيغ بحيةةةث يكةةخم، وقلةةةت 

الكدةااي وىةػ فةي فخاشةو إلةى  فةجخلت للجارية: خحي الذسعة بيغ يةجي،
فأقخأتو الخقعة، فقال لي: خح الجواة وا تة : أماةا مةغ أنذةج البيةت بةالخفع، 
فانسا شلقيا بػاحجة، ثغ أنبأىا ان الصةالق ال يكةػن إالا برالثةٍة وال شةيء 
عليو، وأماا مغ انذج البيت بالشر ، فقةج شلقيةا وأبانيةا ألنةو قةال: أنةت 

 تخضة. شال  ثالثًا، وما بيشيسا جسلة مع
قةةال أبةةػ يػسةةف: وافةةجت الجةةػاب للخشةةيج، فحسلةةت إلةةي فةةي اخةةخ الليةةل 

 الكدااي.إلى  جػااد وصالن فػجيت بالجسيع
8-  ّ٘ ثعمب ٔالزَّٖاع

(1) 
ياشي بغجاد، فأتاه ثعل ، وكت  عشو:  قجم الخ(

 فقال: أسألظ عغ مدألة؟
 قلت: سل.

 قال: ِنْعع الخجل يقػم.
عشةجه اسةع،  عَ ْعةوالفةخاء ال يزةخ، ألن نِ قلت: الكدااي يزسخ رجل يقةػم، 

 وعشج الكدااي فعل، ويقػم مغ صلة الخجل، وسيبػيو يقػل: إناو تخجسة.
 قال: صجقت.

 ْعِع الخجل؟قلت: فتقػل، يقػم نِ 
 قال: نعع.

قلت: ىحا مخالف  لقػل صاحبظ، والكدااي والفخااء يجيدانو، ألن التخجسة 
 بيا في اخخه ليطيخ معشى الكالم.إذا تقجمت فدج الكالم، ألنو إنسا أتى 

 لو. تيتَ ال: أنا تارك للعخيية فاقرج لسا أفق

                                                           
 .06مجلذ/ –مجالذ العلساء  (1)
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 اخلامتة
بعةةةج أن عةةةخض البحةةةث للسشةةةاضخات الشحػيةةةة، وأنسػذجةةةات مشيةةةا، 

مختلفةة حتةى نيايةة القةخن الخابةع وتأصيليا وتحليليا لعلساء مغ محاى  
ةةا مػ ةةف كةةل مشيةةا  اليجةةخي، ثةةع أعصيشةةا دراسةةة تحليليةةة لقدةةع مشيةةا وييشا

والحي بةجأ والتػجيو الشحػي ليا، ثع عخجشا على تصػر مرصلح السشاضخة 
ومفةةاىيع متعةةجدة، نةةػد فةةي ىةةحه الخاتسةةة أن  بجايةةة ليةةا جةةحور تأريخيةةة

 نعصي مػجدًا عغ البحث وأىع نتااجو.
مةةةحاى  نحػيةةةة ليةةةا أصةةةػليا أو  البحةةةث وجةةةػد مةةةجارس أثبةةةت  -1

وعلساؤىا وحججيا السشصقية، وياألخز مجرسة البرخة والكػفةة، 
نذئت على أعتاب ىاتيغ السجرستيغ ثع السجرسة البغجادية التي أ

عجمةةو، كسةةا أن أو  الةةخغع مةةغ كرةةخة مةةا قيةةل بذةةأن وجػدىةةاعلةةى 
دمشيةةة كانةةت ىةةحه السةةجارس كانةةت متجاخلةةة اآلراء ولكةةغ السةةجة ال

 السحى  الػاحج.أو   فيلة بتحجيج سسات ومسيدات السجرسة
 سةةا َأثبةةت البحةةث أنا السةةحى  البغةةجادي أ نذةةيء اسةةتقخاًء 
مغ نذػء السحى  الكػفي مػضحًا الكيفية التي بحرت فييا البحرة 
األولى ليحا السحى  والتي فةتح أفقةو األخفةر سةعيج بةغ مدةعاجة 

التقخب بيغ السحىبيغ لتبشى عليو اراء ججيجة ىي حريلة  واًل محا
ىةةةحا السةةةحى  الةةةحي كةةةان علسةةةاؤه يلتقةةةػن وسةةةط الصخيةةة  وىةةةػ 
االعتةةجال والسػ ةةف الػسةةةط واالنتخةةاب مةةةغ السةةحىبيغ مةةةغ دون 

وىةػ  جيا اللحان انفخدا باراٍء عةجةتسييد ومشيع ابغ كيدان والدجا
 ا.سدليل على استقالل محىبيي
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، لةع ولكغ البحةث تشبة  -0 و علةى أنا كةال السةحىبيغ البرةخيا والكةػفيا
يدةةلسا مةةغ الساخةةح والسالحطةةات فةةي مةةا يخةةز اآلراء التةةي بشةةػا 
علييةةا أصةةػليع، مبيشةةًا السةةشيأ السزةةصخب الةةحي أصةةابيسا، وأن 

لقةةخان وحةةجه، بةةل البرةةخييغ لةةع يبشةةػا مدةةااليع الشحػيةةة علةةى ا
لغةةةة حتةةةى وإن اعتسةةةجوا زاء ىةةةحه السدةةةاال، اسةةةتجلػا بالقيةةةاس إ

القةةخان أصةةاًل أقةةامػا عليةةو نحةةػىع، فةةأنيع قةةج ضةةياقػا فييةةا أشةةجا 
قةةخاءات . كسةةا الحةةظ البحةةث الزةةي ، فلةةع يأخةةحوا بةةالكريخ مةةغ ال

، أن الكةةػفييغ قةةج تةةأثخوا باألقيدةةة البرةةخية، فدةةاروا علةةى أيًزةةا
 جن البرةةخييغ قةةبالقيةةاس والعلةةة، ووجةةجنا أمشيجيةةا كسةةا تةةأثخوا 

والقياس مغ دون الخواية في الشقةل  حيغ اعتجوا بالسشص أخصأوا 
 وقج ذكخت بعس الذػاىج التي تبخىغ على ىحا الخصأ.

تشبيت  أثشاء البحث على أنا الشحةاة حيشسةا أقةامػا دراسةتيع علةى   -3
الةةشز القخانةةي لةةع يدةةتفيجوا مةةغ الػاقةةع اللغةةػي فيةةو، لترةةحيح 
قػاعجىع التي حكسةػا علييةا بالذةحوذ، فقةج أغلفةػا االحتجةاج فةي 

مةةةغ القزةةةايا الشحػيةةةة، ولةةةع يجعلةةةػا عسةةةجة فةةةي التأصةةةيل  ريةةةخ 
 فةةي قزةةايا معيشةةة أعةةػزىع إلييةةا الذةةعخ، كسةةا أنيةةع الشحةةػي إالا 

اللحةةةغ، وقةةةج رأيشةةةا أن أو  وصةةةفػا كريةةةخًا مةةةغ القةةةخاءات بالذةةةحوذ
خكػا في تخصئة كريخ مغ القخاءات وعلى البرخييغ والكػفييغ اشت

 القخااء.ن أ رخ نحاة الكػفة مغ الخغع مغ أ
وجةجت فةي جػانةة  مةغ مرةةصلحات الفةخااء أنيةةا تستةاز بةةالغسػض  -4

واالزدواج في االستخجام، وعشجه خلط غيخ قليةل فةي إشةالق ىةحه 
رغبةة الفةخااء  ى مدةسيات عةجة، وأرجعشةا ذاك إلةىالسرصلحات عل

، ليسيةةد الكػفةةة بشحةةػ خةةاص لةةو  فةةي مخالفةةة كةةل مةةا ىةةػ برةةخيا
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االسةتقخار والشزةػج فةي مرصلحات تخرو، ثةع وجةجنا نػعةًا مةغ 
السرصلحات األخخل الػاردة عشةج غيةخه مةغ الشحةاة كسةا ىةي عشةج 

 األخفر والدجاج.
وكيفيةة ورودىةا حاولت مشاقذة السداال الػاردة في السشةاضخات،   -5

في كت  إعخاب القخان ومعانيو، مع مقارنةة كريةخ مشيةا، بسةا ىةػ 
ت أمةام وقج وقف - لسا أمكغ ذلظ–مػجػد في كت  الشحػ العامة 

بعةةةس السدةةةاال الالفتةةةة للشطةةةخ، مشيةةةا السدةةةألة الدنبػريةةةة التةةةي 
وىا كريخًا، وتػصل البحةث ان إلةى  ضخسايا الشحاة في كتبيع وعقجا

السدألة ال تعجو كػنيا مػقفًا شبيعيًا مغ عالع جليل لع يدتحزخ 
 اإلجابة فحد ، مع قبػل كل اآلراء التي تع شخحيا واحتخاميا.

غفلتيةةا كتةة  غ السدةةاال الشحػيةةة التةةي أشاافةةة مةة تشبيةةت علةةى  -6
الشحةةػ مشيةةا، أسةةلػب التػكيةةج الةةحي ورد قدةةع مشةةو فةةي السشةةاضخة 
د حػل اآليةة الكخيسةة: ))لةْيَذ َكِسْرِلةو  التي جخت بيغ ثعل  والسبخا
(( فيحا األسلػب لع يشل حطًا وافخًا مغ الجراسة عشج الشحاة،  َشيء 

اب القةخان ومعانيةو، أم سػاء كانػا أولئظ الحيغ ألفػا في كت  أعخ 
مسةةغ ألةةف فةةي كتةة  الشحةةػ العامةةة، وأيزةةًا فانةةو لةةع تكةةغ للتػكيةةج 
أبةةػاب مدةةتقلة بةةيغ أبةةػاب الشحةةػ، بةةل الحةةجيث عةةغ تلةةظ األدوات 

 يأتي متفخقًا ومػزعًا على أبػاب الشحػ السختلفة. 
 

ن األداة )حاشةا( علةى أ -أثشاء السشاضخة نفدةيافي  –وقج تشبيت   
مشةةح( عشةةج  –لةةع يةةخد االسةةترشاء بيةةا فةةي القةةخان الكةةخيع، ومرةةل ذلةةظ )مةةح 

ياشي، وأخيخًا أرجػ أن أ ػن قج أعصيت  األخفرالسشاضخة بيغ  تحليل والخا
دراسة وافية عغ السشاضخات الشحػية في القخن الخابع اليجخي، وان تكػن 
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شطةخ للقزةايا الشحػيةة ىحه الجراسة لبشة مةع غيخىةا مةغ الجراسةات التةي ت
مغ خالل السشةاضخات برةػرة عامةة نطةخة واسةعة كسةا أرجةػ أن أ ةػن قةج 
أسيست بيةحا الجيةج فةي خجمةة اللغةة العخييةة، لغةة القةخان وأن يشفةع هللا 

 بعسلي ىحا، ويػفقشا لسا فيو خيخ العلع وخيخ العخيية.
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 جزيدة املظان
 

 القخان الكخيع -
 م.1969 -بغجاد -الدامخاايد. فاضل  –أبغ جشي الشحػي  -
أبةةةػ زكخيةةةا الفةةةخاء ومحىبةةةو فةةةي الشحةةةػ واللغةةةة، د. أحسةةةج مكةةةي  -

، القةةةاىخة ، األميخيةةةالييةةأة العامةةة لذةةةؤون السصةةابع  األنرةةاري 
 م.1964

عرسان السازني ومحاىبو فةي الرةخف والشحةػ، د. رشةيج عبةج  ابػ -
-ىةةة1389، بغةجاد،  األعطسةية سلسان عالخحسغ العبيجي، مصب

 م.1969
-مصبعةة نيزةة مرةخ -أبػ علي الفارسي، د عبج الفتاح شلبي -

 م.1957
، مصبعةةةة الحلبةةةي، 3فةةةي علةةةػم القةةةخان، للدةةةيػشي، ط اإلتقةةةان -

 م.1951
-ط-الشحػيةةة، الدمخذةةخي، تحقيةة : مرةةصفى الخةةجري  األحةةاجي -

 م.1969
إبخاىيع مرصفى، لجشة التأليف والتخجسة والشذخ ،  الشحػ، إحياء -

 م.1937القاىخة، 
الشحةةةػييغ البرةةةخييغ، للدةةةيخافي، عشةةةي بشذةةةخه وتيحيبةةةو  أخبةةةار -

مصبعةةةة الكاثػليكيةةةة، بيةةةخوت ، بةةةاريذ بةةةػل   ر كخنكةةةػ،يفةةةخ 
 م.1936 تد،

تحقيةة  دمحم بيجةةة البيصةةار، مصبعةةة  -ل نبةةاري  -أسةةخار العخييةةة -
 .1957-دمذ  -التخقي
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والشطةةااخ، للدةةيػشي، تحقيةة  شةةو عبةةج الةةخؤوف سةةعج،  األشةةباه -
 م.1975ية، مكتبة الكليات األزىخ 

ام ة للفكخ اللغػي عشج العخب، د. تسسػلػجيياألصػل دراسة ابيدت -
 م.1988حدان، دار الذؤون الرقافية، بغجاد،

ن، البةةةي جعفةةخ الشحةةاس، تحقيةةة : د. زىيةةخ غةةةازي االقةةخ  إعةةخاب -
 م.1977مصبعة العاني ،  1اىج، طز 
، مؤسدة جسال للصباعة والشذةخ،  األصبيانياألغاني البي فخج  -

 مرػرة عغ شبعة دار الكت  السرخية.
، مصبعةةة دار السعةةارف الشطاميةةة، حيةةجر 1االقتةةخاح للدةةيػشي، ط -

 أباد  الجكغ.
ةةد أمةةالي ال - اجي، تحقيةة : عبةةج الدةةالم ىةةارون، مصبعةةة السةةجني، جا

 ىة.1380القاىخة، 
 ةة.ىة 1349االمالي الذجخية، ألبغ الذجخي، حيجر أباد الجكغ، -
ميغ ، أي حيان التػحيجي، تحقي  : أحسج بألوالسؤاندة،  اإلمتاع -

 حسج الديغ دار  مكتبة الحياة ، بيخوت،)د.ت(أو 
بو الخحسغ مغ وجػه االعةخاب والقةخاءات فةي جسيةع  مغ(  إمالء ما -

القةةخان البةةي البقةةاء العكبةةخي، ترةةحيح وتحقيةة : إبةةخاىيع عصةةػة 
 م.1969-ىةةة1389، البابي الحلبي، 0عػض، ط

إنباه الخواه على أنباه الشحاة، للقفصةي، تحقية : دمحم أبةػ الفزةل  -
 م. 1952إبخاىيع، مصبعة دار الكت  السرخية،

غ، البةةةةي يغ والكةةةةػفيياإلنرةةةةاف مدةةةةاال الخةةةةالف بةةةةيغ البرةةةةخي -
، تحقيةة : دمحم  محيةةي الةةجيغ عبةةج الحسيةةج، دار األنبةةاري البخكةةات 

 الفكخ، )د. ت(
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تحقية : عبةج  البةغ ىذةام،-مالةظلفية ابةغ أإلى  أوضح السدالظ -
 ىةة1375القاىخة -الستعال الرعيجي

حدغ شاذلي  .أبػ علي الفارسي، تحقي : د-لعزجي، ااإليزاح -
 م.1956مصبعة دار التأليف بسرخ، ط  -فخىػد

، تحقية : مةازن السبةارك، يااليزاح فةي علةل الشحةػ، الدجةاج - -
 م.1979، 3بيخوت ط ، دار الشفااذ

ة التخييةة يةالعخييةة، د. رشةيج العبيةجي، كلغةة بحث في علةػم الل- -
 م. 1977جامعة بغجاد، 

، مصبعةةةة الدةةةعادة، 1البحةةةخ السحةةةيط، البةةةي حيةةةان االنجلدةةةي،ط -
 ىةة.1308مرخ،

البرةةااخ والةةحخااخ، البةةي حيةةان التػحيةةجي، تحقيةة : د. إبةةخاىيع  -
  م.1964دمذ ،  اإلنذاءالكيالني، مصبعة 

للدةةةيػشي، عشةةةي  بغيةةةة الػعةةةاة فةةةي شبقةةةات اللغةةةػيغ والشحةةةاة، -
 ىة. 1306، مصبعة الدعادة، 1بترحيحو دمحم أميغ الخانجي ط

شةو : د. ، تحقي  األنباري ن ، البغ االبيان في غخي  اعخاب القخ  -
 م.1963عبج الحسيج، القاىخة 

، 3البيةةان والتبيةةيغ، للجةةاحظ ، تحقيةة : عبةةج الدةةالم ىةةارون، ط -
 م.1968مكتبة الخانجي، 

ػس، للدييةةةجي، تحقيةةة : عبةةةج تةةةاج العةةةخوس مةةةغ جةةةػاىخ القةةةام -
 د(، )د.ت( الدتار أحسج فخاج وأخخيغ، )د.

العخب، مرةصفى صةادق الخافعةي، مصبعةة االسةتقامة  اداب ختاري -
 ، مرخ.
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، مصبعةةةة دار السعةةةارف، 0العخيةةةي ، بخوكلسةةةان، طاألدب  تةةةاريخ -
 م.1968مرخ، 

-، بيخوتالبػليديةالعخيي، حشا الفاخػري، السكتبة األدب  تاريخ -
 )د.ت(. لبشان ،

شةةػقي ضةةيف،  العخيةةي، العرةةخ العباسةةي األول، د.األدب  تةةاريخ -
 م.1980، دار السعارف، مرخ 8ط

مجيشةةةةة الدةةةةالم مشةةةةح تأسيدةةةةيا حتةةةةى  سةةةةشة أو  تةةةةاريخ بغةةةةجاد، -
 ىةة، للخصي  البغجادي دار الفكخ ، )د.ت(463

تةةةاريخ الصبةةةخي) تةةةاريخ الخسةةةل والسلةةةػك(، البةةةغ جخيةةةخ الصبةةةخي،  -
، دار السعةةةةارف، مرةةةةخ، 3الفزةةةةل إبةةةةخاىيع طتحقيةةة : دمحم أبةةةةػ 

 )د.ت(.
، 31، م، األزىةختصػر الشحػ العخيي، د. عبجهللا درويةر، مجلةة  -

 م.1959نػفسبخ 
التعخيفةةات، للجخجةةاني، قةةجم لةةو د. أحسةةج مصلةةػب، دار الذةةؤون  -

 م.1986-ىة1426قافية، بغجاد رال
ن: البةةي علةةي الصبخسةةي، اتفدةةيخ مجسةةع البيةةان فةةي تفدةةيخ القةةخ  -

 شيخان. -السعارف اإلسالميةشخكة 
التشطيسةةات االجتساعيةةة االقترةةادية فةةي البرةةخة فةةي القةةخن األول  -

اليجةةةخي، د. صةةةالح أحسةةةج العلةةةي، مصبعةةةة السعةةةارف، ببغةةةجاد، 
 م.1953

تيحي  اللغة، ل زىخي، تحقي : د. عبج الدالم سةخحان، مخاجعةة  -
 دمحم علي الشجار، الجار السرخية للتأليف والتخجسة، )د.ت(.
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ن، للقخشبةةي، مصبعةةة دار الكتةة  السرةةخية، االقةةخ  ألحكةةامجةةامع ال -
 م.1967-ىةةة 1367القاىخة، 

، مصبعةةةةة 0شةةةةش ، طأبةةةةي  بةةةةغاالجسةةةةل، للدجةةةةاجي، تحقيةةةة :  -
 م.1957 لشكديظ، باريذ، 

 م.1963العخب، البي زيج القخشي، بيخوت،  أشعارجسيخة  -
الجشةةةى الةةةجاني فةةةي حةةةخوف السعةةةاني، للسةةةخادي، تحقيةةة : شةةةو  -

 م.1976-ىة1396بغجاد محدغ، 
 ه. 1370، القاىخة، ل ميخحاشية األميخ،  -
حاشةةية الجسةةػقي علةةى مغشةةى اللبيةة ، مكتبةةة ومصبعةةة السذةةيج  -

 الحديشي، مرخ، )د.ت(
لفيةة ابةغ مالةظ، دار أية الربان على شخح األشسػني علةى حاش -

 حياء الكت  العخييةإ
سةةالع عبةةج العةةال  الحلقةةة السفقةةػدة فةةي تةةاريخ الشحةةػ العخيةةي، د. -

 مكخم، دار السعارف مرخ)د.ت(
الدةةلفية والسغيخيةةة  -ولةة  لبةةاب العةةخب، للبغةةجادياألدب  خدانةةة -

 انية، مصبعة بػالق.ثىة ندخة 1348
جشي، تحقية : دمحم علةي الشجةار، دار الذةؤون  غالخرااز، الب -

 م.1992العخاق ، قافية ، بغجاد رال
 م.1933ط-دااخة السعارف اإلسالمية، د. عبج الحسيج يػنذ -
الجرس الشحػي في بغجاد، ميجي السخدومي، دار الحخية ، بغجاد  -

1975 
. الشيزةةةدروس فةةي السةةحاى  الشحػيةةة، د. عبةةجة الخاجحةةي، دار  -

 م1982-بيخوت
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تسةةام، دراسةةة وتحقيةة : د. خلةةف رشةةيج نعسةةان، دار أبةةي  ديةةػان -
 م.1978الصليعة ، بيخوت، 

 ، دار الكتةةةة 1، تحقيةةةة  ، كامةةةةل سةةةةليسان، طاألعذةةةةىديةةةةػان  -
 اللبشاني، )د.ت(

دار  0ديةةةػان أوس بةةةغ حجةةةخ، تحقيةةة : د. دمحم يػسةةةف نجةةةع، ط -
 م.1967صادر، بييخوت 

ديػان رؤية بةغ العجةاج،) مجسةػع اشةعار العةخب(، تحقية : ولةيع  -
 م.1923بغ الػرد البخوسي، اليبدك،

 ىة .1379القاىخة،  -ةشيديػان عبجهللا بغ الجم -
 م. 1966ديػان الفخزدق، دار صادر، بيخوت  -
، دار الفكةةخ،  لبغةةة الةةحبياني، تحقيةة : د شةةكخي فيرةةديةةػان الشا -

 بيخوت
 ىةة.1369ديػان اليحلييغ، دار الكت  السرخية،  -
الةةةخد علةةةى الشحةةةاة، البةةةغ مزةةةاء القخشبةةةي، تحقيةةة ، د. شةةةػقي  -

 م.1980ضيف، دار السعارف 
يا ب كةةخاوس، حرسةاال فلدةةفية، البةةي بكةةخ الةةخازي، عشةةي بترةةحي -

 شيخان، مصبعة بػل باريية، القاىخة،) د.ت(السكتبة السختزػية، 
حيا، لصةةاش كبةةخل زادة، ضةةسغ نقةةاش خ داب البحةةث وشةةارسةةالة  -

ل ياسةةيغ، مصبعةةة السعةةارف، اسخصػشةةات، تحقيةة :دمحم حدةةغ لا
 م.1955بغجاد، 

الةجيغ  يوالسشةاضخة، دمحم محية ثداب البحةاداب في علع رسالة اآل -
 م.1958مرخ  7عبج الحسيج، ط
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ح حةةخوف السعةةاني،  للسةةالقي ، تحقيةة ، رصةةف السبةةاني فةةي شةةخ  -
-ىةةة1395احسةةج دمحم الخةةخاط ، مصبعةةة زيةةج بةةغ ثابةةت، دمذةة ، 

 م.1975
سةةةخ صةةةشاعة االعةةةخاب، البةةةغ جشةةةي ، تحقيةةة : مرةةةصفى الدةةةقا  -

 م.1954،  مصبعة البابي ، القاىخة  1، طوأخخيغ
عبجهللا بغ عباس، تحقي : إبةخاىيع إلى  سؤاالت نافع بغ األزرق  -

 م.1968-مصبعة السعارف بغجادالدامخااي، 
سيبػيو إمام الشحاة، علي الشججي ناصف، مكتبة نيزة مرخ ،  -

 )د.ت(
مقجم لسيخجةان  ثسيبػيو، حياتو، كتبو، د. خجيجة الحجيري، بح -

 م.1974، ثالرالسخيج ال
حقية : دمحم لفية ابةغ مالةظ، البةغ عقيةل، تأشخح ابغ عقيل على  -

الدةةةعادة ، مرةةةخ، ، مصبعةةةة  14، طيةةةجمحيةةةي الةةةجيغ عبةةةج الحس
 م.1964-ىة1384

لفيةةة ابةةغ مالةةظ، ل شةةسػني تحقيةة : دمحم أشةةخح األشةةسػني علةةى  -
، البةةةةةاب الحلبةةةةةي ، مرةةةةةخ، 0محيةةةةةي الةةةةةجيغ عبةةةةةج الحسيةةةةةج ط

 م.1939-ىة1351
، دار إحيةاء الكتة  لخالةج الدىةخي شخح الترخيح علةى التػضةيح  -

 السرخية ، القاىخة .
صاح  أبػ جشاح، البغ عرفػر. تحقي :  -شخح جسل الدجاجي -

 م.1980مصبعة جامعة السػصل 
شةةخح ديةةػان جخيةةخ، دمحم إسةةساعيل عبةةجهللا الرةةاوي، دار مكتبةةة  -

 الحياة ، بيخوت لشان، )د.ت(
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سلسى، صشعو أبػ العباس ثعل ، الجار أبي  شخح ديػان زىيخ بغ -
 م.1964القػمية للشذخ القاىخة 

 ي محي: دمحم ، تحقي األنراري شخح شحور الحى ، البغ ىذام  -
 الحسيج.عبجالجيغ 

 القاىخة. ، مصبعة حجازي  :شخح شػاىج الذافية: البغجادي -
 م.1969شخح القرااج العذخ، التبخيدي، حل ، -
ىةةةةة، 1325ق:ال شبعةةةة بةةةػ  -افيةةةة، للخضةةةي االسةةةتخياديشةةةخح الك -

 مرخ
 شخح السفرل البغ يعير، السصبعة السشيخية: مرخ. -
كالميةا، البةغ فةارس، الراحبي في فقو اللغةة وسةشغ العةخب فةي  -

 ىة1308القاىخة، 
، 1، بالقةةاىخة طاألميخيةةة، للقلقذةةشجي، السصبعةةة األعذةةىصةةبح  -

 م.1913
الرحاح، تاج اللغةة وصةحاح العخييةة، للجةػىخي، تحقية : أحسةج  -

 م.1987، دار العلع للسالييغ، بيخوت، 4عبج الغفػر عصار ط
 ، بيةةخوت1ضةةحى اإلسةةالم، أحسةةج أمةةيغ، دار الكتةةاب العخيةةي، ط -

 م.1969-ىة1388لبشان، 
وىةةػ السعةةخوف بعشايةةة الشيايةةة ،  شبقةةات القةةخاء ، البةةغ الجةةدري، -

 ىة.1351مكتبة الخانجي، القاىخة 
غ، ألبي بكةخ الدييةجي، تحقية : دمحم أبةػ يواللغػي الشحػييغشبقات  -

 م.1973الفزل إبخاىيع دار السعارف، مرخ، 
مصبعةة دار  العخيية ، يػىان فةظ، تخجسةة د. عبةج الحلةيع الشجةار، -

 م.1951-ىة1372الكتاب العخيي، القاىخة ، 
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مةةيغ، أحقيةة : أحسةةج ت، األنجلدةةيالعقةةج الفخيةةج ، البةةغ عبةةج ريةةو  -
، مصبعةةةة لجشةةةة التةةةأليف 0اري، طبيةةةوأحسةةةج الةةةديغ، وإبةةةخاىيع اال
 م.1956والتخجسة والشذخ، القاىخة، 

الةةجيغ عبةةج  ينةةي، تحقيةة : دمحم محيةةاو قيخ العسةةجة، البةةغ رشةةي  ال -
 م.1955-ىة1374، 0، طالحسيج

يغ للةةجقاا  الخفيةةة ، حةةات اإللييةةة بتػضةةيح تفدةةيخ الجاللةةالفتػ  -
 1024سلسان بغ عسخ العجيلي الذافعي الذييخ بالجسل ) ت: 

 ىة( البابي الحلبي ، مرخ
كاه، ذةةنشةجيع، تحقيةة : رضةةا تجةجد، مصبعةةة داالفيخسةت ، البةةغ ال -

 م.1971شيخان، 
 م.1983الفكخ، بيخوت، القامػس السحيط، لفيخوز أبادي، دار  -
ثةةخه فةةي الجراسةةات الشحػيةةة، د. عبةةج العةةال سةةالع أن الكةةخيع و االقةةخ  -

 م.1968مكخم، دار السعارف، مرخ،
، تحقيةة  : دمحم أبةةػ الفزةةل إبةةخاىيع ، دار نيزةةة  الكامةةل للسبةةخد -

 مرخ ، القاىخة ، )د. ت(.
الكتاب ، لديبػيو، تحقي  وشخح عبج الدالم ىارون، دار القلع،  -

 م.1966مرخ، 
 تةةةاب اإلنرةةةاف والخةةةالف الشحةةةػي بةةةيغ السةةةحىبيغ، دمحم خيةةةخ  -

 م.1971جامعة بغجاد،  -اآلداب، كلية دكتػراهالحلػاني، رسالة 
 ذةةةةاف اصةةةةصالحات الفشةةةةػن، للتيةةةةانػي، السؤسدةةةةة السرةةةةخية  -

 م.1963العامة 
فةي وجةػه  األقاويةلالكذاف عغ حقاا  غػامس التشديةل وعيةػن  -

 م.1966لحلبي، القاىخة، التأويل للدمخذخي، البابي ا
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 ذف الطشةػن عةغ أسةامي الكتة  الفشةػن، حةاجي خليفةة، عشةي  -
ا، ورفعةةةت بيلكةةةة الكليدةةةي، بةةةدمحم شةةةخف الةةةجيغ بالتق بترةةةحيحو

 مكتبة السرشى، بغجاد، )د.ت( 
 ذةةةف السعةةةاني والبيةةةان عةةةغ رسةةةاال بةةةجيع الدمةةةان، البةةةخاىيع   -

 االحجب الصخابلدي، دار التخاث ، بيخوت، )د.ت(.
الكليةةات، البةةي البقةةاء الكفةةػي، تحقيةة : عةةجنان درويةةر، ودمحم  -

، مشذػرات وزارة الرقافة واإلرشاد القػمي، دمذ ، 0السرخي، ط
 م.1980

يتخةخج علةى األصةػل الشحػيةة مةغ الفةخوع  الكػك  الجري فةي مةا -
، دار عسةار، 1الفقيية، ل سةشػي، تحقية  : دمحم حدةغ عةػاد، ط

 1985-ىة1425األردن، 
للدجةةاجي، تحقيةة : مةةازن مبةةارك، السصبعةةة الياشةةسية، الالمةةات  -

 م.1969-ىة1389دمذ ، 
 م.1956لدان العخب، البغ مشطػر، دار صادر، بيخوت،  -
 م.1950، 1اللغة والشحػ، د . حدغ عػن، مصبعة رويال ، ط -
مجةةةةالذ ثعلةةةة ، شةةةةخح وتحقيةةةة : عبةةةةج الدةةةةالم ىةةةةارون، دار  -

 م.1960السعارف، مرخ 
، 0تحقية : عبةةج الدةةالم ىةةارون، طلذ العلسةةاء للدجةةاجي ، امجة -

 م1983مكتبة الخانجي، القاىخة ، ودار الخفاعي، الخياض،
ومةا بعةجىا مةغ مقةال للةجكتػر  49، ص03، مجلةج األزىةخمجلة  -

 الشجار.
ومحةةةةةاورات الذةةةةةعخاء والبلغةةةةةاء ، للخاغةةةةة   األدبةةةةةاءمحاضةةةةةخات  -

 ، دار مكتبة الحياة ، بيخوت، )د.ت(األصفياني
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علةةي الشجةةجي ناصةةف، القةةاىخة،  :تحقيةة السحتدةة  البةةغ جشةةي  -
 ىة.1386

السحكع والسحيط األعطةع، البةغ سةيجة ، تحقية : مرةصفى الدةقا  -
 م.1958وجساعتو، القاىخة، 

مخترةةخ كتةةاب البلةةجان، أبةةػ بكةةخ اليسةةحاني، مصبعةةة بخيةةل، ليةةجن  -
 ىة.1320

، دار 1السجارس الشحػية، أسةصػرة وواقةع، إبةخاىيع الدةامخااي، ط -
 م.1987الفكخ،

، مصبعةةةةة جامعةةةةة 1سةةةةجارس الشحػيةةةةة، د. خجيجةةةةة الحةةةةجيري طال -
 م.1986بغجاد، 

، دار السعارف، القاىخة، 0السجارس الشحػية، د. شػقي ضيف، ط -
 م.1968

مجرسة البرخة الشحػية ، نذأتيا وتصػرىةا، عبةج الةخحسغ الدةيج،  -
 م.1968، دار السعارف، مرخ، 1ط

محسةةػد حدةةشي السجرسةةة البغجاديةةة فةةي تةةاريخ الشحةةػ العخيةةي، د.  -
 م.1986-ىة1427، دار عسار ، بيخوت، لبشان، 1محسػد، ط

مجرسةةةةة الكػفةةةةة ومشيجيةةةةا فةةةةي دراسةةةةة اللغةةةةة والشحةةةةػ، ميةةةةجي  -
 م.1958-ىة1377، البابي الحلبي، مرخ، 0السخدومي، ط

مخاتة  الشحةةػييغ، ألبةي الصيةة  اللغةةػي، تحقية : دمحم أبةةػ الفزةةل  -
 م.1958، دار نيزة ، مرخ، القاىخة، 0إبخاىيع، ط

ػلى، ، ودمحم أبةػ دىخ، للديػشي، تحقي : دمحم  أحسةج جةاد السةسال -
 م.1958، والبجاوي ، البابي الحلبي، القاىخة، بخاىيعالفزل إ
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مذةةكالت فةةي التةةأليف اللغةةػي، فةةي القةةخن الرةةاني اليجةةخي، د.  -
 م.1981رشيج العبيجي، دار الجاحظ، بغجاد، 

تحقي  ياسيغ شال  القيدي، أبي  ن، مكي بغمذكل إعخاب القخا -
 م.1974-ىة1394ػاس، دمذ  دمحم الدا 

حسج العدكخي، تحقية  : عبةج الدةالم ىةارون، السرػن ، ألبي أ -
 ىة.1379الكػيت ، 

معةةةاني الحةةةخوف، للخمةةةاني، تحقيةةة : عبةةةج الفتةةةاح شةةةلبي، دار  -
 م.1973نيزة مرخ للصبع والشذخ بالقاىخة، 

رسةةةالة ، تحقيةةة : فةةااد فةةارس الحسةةج، ل خفةةرن، امعةةاني القةةخ  -
 م.1977دكتػرة ، أداب، القاىخة، 

ن، للفخاء، تحقية : أحسةج يػسةف نجةاتي، ودمحم علةي ني القخامعا -
-ىةةةةة1374الشجةةةةار، مصبعةةةةة دار الكتةةةة  السرةةةةخية،  القةةةةاىخة، 

 م.1955
ن وأعخابو، للدجاج، تحقي : عبج الجليل عبةجة شةلبي معاني القخا -

 م.1973السكتبة العرخية، صيجا ، لبشان،
، ليةةاقػت الحسةةػي، تحقيةة : أحسةةج فخيةةج رفةةاعي، ءاألدبةةامعجةةع  -

 شبعة دار السأمػن، القاىخة.
ىةة، 1399معجع البلجان ، لياقػت الحسػي، دار صادر، بيخوت،  -

 م.1979
السعجةةةةةع الفلدةةةةةفي باأللفةةةةةاا العخييةةةةةة والفخندةةةةةية واإلنكليديةةةةةة  -

 والالتيشية، جسيل صليبا، الذخكة العالسية للكتاب.
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، تحقية  األنراري عاري ، البغ ىذام مغشي اللبي  عغ كتاب األ -
-دار الكتةةاب العخيةةي، بيةةخوت -: دمحم محيةةي الةةجيغ عبةةج الحسيةةج

 لبشان.
مفةةةاتيح العلةةةػم، للخةةةػارزمي، دار الصباعةةةة السشيخيةةةة، القةةةاىخة،  -

 ىة.1340
، دار 1لصةاش كبةخل زادة، ط مفتاح الدةعادة ومرةباح الدةيادة،  -

 م.1985الكت  العلسية، بيخوت، 
لسفزةةل الزةةبي، تحقيةة : أحسةةج دمحم شةةا خ، وعبةةج السفزةةليات، ل -

 م.1963الدالم ىارون، دار السعارف، مرخ ، 
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