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 المقذمت 

الحسُج هلل الحؼ َشخََّؼ المُّغَة العخبيَة بإنداؿ القخآف الكخيع بيا؛ فكتَب ليا بحلَظ مغ 
الخفعة كالبقاء ما لْع يكتبُو لغيخىا، َنحَسُجه سبحانو كتعالى قيََّس لمُفْرَحى في كل 

 ُيِحبُّيا،  كَيغاُر عمييا، كَيُحكُد عشيا.   َمغْ زماف 
ِؿ َمْغ ُأكِتَي جػامَع الَكِمع  َمغ َنَصَق بيا،دالـ عمى أفَرِح كالرالة ك ال     كَأكَّ

 .ايفي
فيحا بحٌث ُلَغػؼ بعشػاف ) كثخة االستعساؿ في العخبية دراسة صخفية  أما بعج

 نحػية لشساذج مختارة( 
 

 يأتي: ز فيسا أسباب اختيارؼ ليحا السػضػع تتمخَّ أسباب االختيار: 
مغ الطػاىخ المغػية، شجَّ انتباىي كثخة التعميل بكثخة االستعساؿ في كثيخ -1

 كَجَعمشي أشُعخ بأفَّ ىحا السػضػع ججيٌخ بالبحث كالجراسة.
 الخغبة في معخفة حجكد كثخة االستعساؿ . -2
محاكلة استقخاء جػانب كثخة االستعساؿ كالكياـ بحرخىا كتبػيبيا؛ لتسكيغ  -3

 القارغ مغ اإلحاشة بيا فيسًا كدرايًة.
   



 د. ميالد عبذ السالم السليني - حويت لنمارج مختاسةكثشة االستعمال في العشبيت دساست صشفيت ن
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 تْكُسغ أىسية ىحا السػضػع في أنَُّو : :أىسية السهضهع

ُيمخز لمقارغ جػانب كثخة االستعساؿ، كيجسع لو شتاتيا الستفخؽ في كتب -1
ُشُو مغ فيع ىحا السرصمح كمعخفة  الشحػ كالرخؼ كالسعاجع المغػية، كذلظ ُيَسكِّ

 أبعاده. 
كىي يكذف عغ َحدشة مغ حدشات ُلغتشا العخبية، كُيبخز ميدًة مغ مداياىا -2  

 ميدة التخفيف التي ُتَعجُّ مغ أىع السدايا في أؼ ُلغة مغ المغات.
 

في ىحا السػضػع أْذُكُخ الجراسات الدابقة : ىشاك بعس الجراسات الدابقة 
 مشيا ما يمي:

 األحكاـ السبشية عمى كثخة االستعساؿ عشج الفخَّاء، لحسجؼ الجبالي . -1
 التعميل بكثخة االستعساؿ في المغة العخبية، لسازف جخادات . -2
 ضاىخة كثخة االستعساؿ كمدائميا في العخبية، لعبج الفتاح الحسػز. -3

 
: ما ُيسيِّد ىحا البحث عغ تمظ الجراسات ىػ شخيقة ججيج ىحا البحث

حيث َفَرمُت الجانَب الرخفي عغ الجانب الشحػؼ،  التشاكؿ لمسػضػع ،
 ك َفرمُت الحخكؼ عغ األسساء كاألفعاؿ.

 
إلى كالتػشئة اقتزْت شبيعُة البحث تقديَسُو بعج السقّجمة : خصة البحث

 : َكفَق اآلتي يغمبحث



 د. ميالد عبذ السالم السليني - حويت لنمارج مختاسةكثشة االستعمال في العشبيت دساست صشفيت ن
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السقجمة : اشتسمت عمى أسباب اختيار السػضػع، كبياف أىسيتو، 
 ة الستبعة في دراستو.كالجراسات الدابقة فيو، كالخص

 
التػشئة : تشاكلت بياف مفيػـ كثخة االستعساؿ، كما يتختب عمييا مغ 

 أحكاـ.
 

 السبحث األكؿ: كثخة االستعساؿ صخفيِّا، فيو مصمباف:
 السصمب األكؿ : الححؼ مغ األسساء لكثخة االستعساؿ.
 السصمب الثاني: الححؼ مغ األفعاؿ لكثخة االستعساؿ.

 
 السبحث الثاني: كثخة االستعساؿ نحػيِّا، فيو ثالثة مصاؿ: 

 السصمب األكؿ : ححؼ حخؼ لكثخة االستعساؿ.
 

 السصمب الثاني: ححؼ فعل أك اسع لكثخة االستعساؿ.
 السصمب الثالث: كثخة االستعساؿ كأثخىا في نػع البشاء أك اإلعخاب.

 
ىػ السشيج الػصفي التحميمي  : إفَّ السشيج الُستَبع في ىحا البحثالسشيج العمسي

،حيث  يِتعُّ رصُج الطاىخة المغػية، ُثعَّ تشاكليا بذيء مغ الذخح كالتحميل كالتعميل 
 مع ِذكخ شػاىج كأمثمة ليا. 

 كأسأؿ هللَا القجيخ العػَف كالتػفيَق كالدجاَد؛ فيػ السدتعاف كعميو التُّْكالف .  
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 تهشئة

يتكػف مغ مزاؼ ىػ كمسة )كثخة( ، كثخة االستعساؿ تخكيب إضافي    
كمزاؼ إليو ىػ كمسة )االستعساؿ(، كالكثخة مرجر قػليع َكُثَخ الذيُء َيْكُثخ 

، كاالستعساؿ مرجٌر لقػليع اسُتعِسَل الذيُء ُيدتعسُل ، فيػ ُمدتعَسل (1)فيػ كثيخ
(.2) 

ية ، ككثخة االستعساؿ تعشي أف يكثخ استعساؿ الكمسة عشج العخب في الحياة اليػم
ًحا معشى كثخة استعساؿ  أك أف يذعخكا بحاجتيع إلييا ، قاؿ الديػشي في ُمػضِّ
َر في أذىانيع أنيع لػ استعسمػىا لكُثَخ  الكمسة : " كمعشى كثخة االستعساؿ أنو تقخَّ

 .3استعساليا"  
فالعخب قج يحكسػف بكثخة استعساؿ الكمسة ابتجاًء، إذا شعخكا بحاجتيع إلى كثخة 

في حياتيع، فُيخزعػنيا لمتخفيف مغ البجاية، ككاف األخفر "يحىب استعساليا 
إلى أف ما ُغيَِّخ لكثخة استعسالو إنسا ترػرْتُو العخُب َقبَل كضعِو، كَعِمسْت أنو ال 
بجَّ مغ كثخة استعسالِيا إياه، فابتجأكا بتغييخه، عمًسا بأف ال بج مغ كثختو الجاعية 

 (.4)"إلى تغييخه 

مغ عمساء المغة أفَّ كثخة االستعساؿ تجعل لسقخرة عشج السحجثيغ كمغ الحقائق ا  
 (5)األلفاظ ُعخضًة لقز اشخافيا

                                                           
1
 . 131/  15يشطخ  لداف  العخب ،  - 
 .1554/ 2يشطخ: معجع المغة العخبية السعاصخة،  - 2
 .291/ 1األشباه كالشطائخ  - 3
 .17ص،  ،  ، كاالقتخاح في أصػؿ الشحػ31/   2الخرائز  - 4
 . 23، ص  يشطخ: بحػث كمقاالت - 5
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فكثخة االستعساؿ عمة مغ عمل التخفيف الحؼ يصخأ عمى كثيخ مغ األلفاظ   
لغخض تيديخ نصقيا؛ ألفَّ المفع إذا كُثَخ في ألدشتيع كاستعساليع آثخكا تخفيفُو" 

1. 
كيخػ بعُس المغػييغ أف كثخة االستعساؿ ُمقجمٌة عمى الكياس، كمشيع ابغ جشي   

ـَ ما كُثَخ استعساُلو، كإف  حيث قاؿ:" إذا تعارض قػة الكياس ككثخة االستعساؿ ٌقجِّ
 (2)كاف شاذِّا عمى الكياس "

كالججيخ بالحكخ أف عمة كثخة االستعساؿ ُقيجْت بعرخ االحتجاج بشاًء عمى أنو     
 (،3)ال ُيحتجُّ بكالـ الُسػلَّجيغ كالُسْحَجثيغ في المغة"  "

كفي رأيي أنو ال داعي إلى تقييج عمة كثخة االستعساؿ بعرخ معيغ؛ ألفَّ     
دة، كفي كل عرخ تطيخ فييا كمسات كمرصمحات ججيجة َلْع َتُكْغ  المغة ُمتججِّ

ستعساؿ في الحياة معخكفًة مغ َقْبُل، كتمظ الكمسات الججيجة قج تكػف كثيخة اال
اليػمية، ككثخة استعساليا قج تقتزي تخفيفيا أك اختداليا اختراًرا لبشيتيا كتيديًخا 

 لمشصق بيا لتُكػف سيمةَ التجاكؿ. 
كتتشػَّع كثخة االستعساؿ بيغ الححؼ كالحكخ، كتُكػف في الحخكؼ كاألسساء    

ذلظ تأثيخ سػاء في كاألفعاؿ، كفي الجػانب الرخفية ك الجػانب الشحػية، كلكل 
بشية الكمسة مغ الشاحية الرخفية ، أك في التخاكيب كالُجَسل مغ الشاحية الشحػية، 
كسأكتفي بالحجيث عغ الححؼ لكثخة االستعساؿ صخفيِّا كنحػيِّا، ساعًيا 

 لتػضيحو كبيانو مغ خالؿ السبحثيغ اآلتييغ كما اشتسال عميو مغ مصالب.
 

                                                           
 .248/ 5شخح السفرل ،البغ يعير  - 1
 .124/ 1الخرائز : - 2
 . 42االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ،  ص  - 3
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 اصخفيِّ ل االستعساالسبحث األول: كثخة  

          
 السصمب األول: الححف من األسساء لكثخة االستعسال

االسُع الحؼ يكُثُخ استعساُلُو عشَج الَعخب َيْصَخُأ عميو الححُؼ َشَمًبا لمتخفيف، كِمْغ   
، إْذ أصُمُو إَلٌو بسعشى َمْأُلػه، أؼ: ححف اليسدة ِمن أوِل لفظ الجاللةأمثمة ذلَظ: 

ـُ ُححَفت اليسدُة  تخفيًفا لكثختو في  َمْعُبػد، " فمسَّا ُأدِخمتْ عميِو األلُف كالالَّ
كىشاؾ َمغ َيَخػ أفَّ األلف كالالـ عػض عغ اليسدة السححكفة، كِمغ ( ، 1)الكالـ"

أكلئظ اإلماـ أبػ البخكات األنبارؼ حيث يقػؿ عغ لفع الجاللة: "كَأسَقُصػا اليسدة 
ِلِو، كَجَعمػا األل ُزكا ِمْغ أكَّ َف كالالـَ ِعَػًضا ِمْشيا، كالحؼ َيُجؿُّ عمى ذلظ أنَّيع َجػَّ

َقْصَع اليسدة؛ لَيُجلػا عمى أنيا قْج صارْت عػًضا عغ ىسدة القصع، كىي حخؼ 
 ( 2) مغ نفذ االسع لْع يستشعػا مغ أف َيْجَسُعػا بيشيسا"

ىحا عمى القػؿ بأف لفع الجاللة ُمْذَتق، غْيَخ أف ىشاؾ َمغ يخػ أفَّ لفع   
الجاللة ليذ مغ األسساء التي َيُجػز فييا االشتقاؽ، قاؿ صاحُب السرباح: 

 .(3)"كأمَّا هللُا فِقيَل َغْيُخ ُمذتق ِمغ شيء، َبْل ىػ َعَمٌع لدمْتُو األلف كالالـ"
في الَبْدَسمة،  ة الهصل من كمسة )اسم(ححف ىسد -أيَزا –كمغ أمثمة ذلظ   

حيث ُتححؼ مغ أكؿ البدسمة لكثخة االستعساؿ، كُيذتَخط في َحْحفيا أف ُتحَكَخ 

                                                           
 221/  36تاج العخكس  - 1
 .211/ 1أسخار العخبية   -2
 
 .119/ 1السرباح السشيخ،  )أ ؿ ىػ(   -3



 د. ميالد عبذ السالم السليني - حويت لنمارج مختاسةكثشة االستعمال في العشبيت دساست صشفيت ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

523 
 

 -مثالً  –فإْف لْع َتُكغ كاممًة فال ُتححؼ ىسدة الػصل، فيقاؿ  ،(1)البدسمُة كاممةً 
لححؼ  –كحلظ -، كُيذتخط (2)باسع هللا نبجأ. كباسسَظ المُيعَّ، كباسع العميِّ القادر

اليسدة ىشا أالَّ ُيحكَخ متعمق الباء، فإْف ُذِكَخ فال حْحؼ، نحػ: َأتبخَُّؾ باسع هللا، 
 ( .3)كباسع هللا الخحسغ الخحيع أستِعيغُ 

كمسا يججر ذكخُه أف الكياس يقتزي إبقاء ىسدة الػصل في كمسة اسع عشج   
؛ لكثخة سخالؼ الكيا إدخاؿ الباء عمييا"، كإنسا ُححفْت معيا في البدسمة عمى

 (.4االستعساؿ")
في بعس الكمسات، حيث  ححف اليسدة من أول اسم التفزيلكمغ أمثمة ذلظ 

 )َخْيخ، َشّخ( لكثخة االستعساؿ، إذ أصميسا: َأْخَيُخ كَأَشخُّ  ُتححؼ اليسدة مغ كمستي

ك َحَجَث فييسا إعالٌؿ بالححؼ كالشقل، إْذ ُنِقمْت فتحُة الخاء كالياء إلى الذيغ (5)
 .(6)كالخاء

كمسا َيشبغي التشبيو عميو أف ححؼ اليسدة مغ ىاتيغ الكمستيغ أدَّػ إلى   
صخفيسا؛ لدكاؿ كزف الفعل مشيسا، كبقاء عمة كاحجة فييسا ىي الػصف، كىحه 

 .(7)االسع مغ الرخؼ العمة الػاحجة ال تقَػػ عمى مشع

                                                           
 .62 / 1يشطخ : قامػس اإلمالء ،  لسدعج دمحم زياد  - 1
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يشطخ المباب في قػاعج المغة كآالت المغة كاألدب كالشحػ كالرخؼ كالبالغة كالعخكض ،  - 5
1/ 60. 
 .1/253  يشطخ: الداىخ في معاني كمسات الشاس - 6
 .491/ 2يشطخ :اإلنراؼ  - 7
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 ( 1)كقج َنقل أبػ حياف عغ ابغ األنبارؼ أف العخب تُقػؿ: ىػ أْخَيخ كىػ أَشخّ 
 مدتجاًل بقػؿ ُرْؤبة: بالؿ خْيُخ الشاِس كابُغ األْخَيِخ . 

كذكخ الفيػمي أف تمظ المغة ىي لغة بشي عامخ، حيث قاؿ: " كىحا َأْخَيُخ ِمغ  
ىحا باأللف في لغة بشي عامخ، ككحلظ َأَشخُّ مشُو، كسائخ العخب ُتدقط األلف 

 . (2)مشيسا "
ك َكصًف الديػشي تمظ المغة بأنيا رديئة فقاؿ: " كُيقاؿ: ىػ أْخَيُخ مشو في   

 .(3)مشو بال ىسٍد"  لغة رديئة ، كالذائع خْيخٌ 
كىشا أشيخ إلى أفَّ ححؼ اليسدة مغ اسسي التفزيل )َخْيخ كَشّخ( شاذ في   

الكياس فريح في االستعساؿ، كأف إثبات اليسدة فييسا ىػ مغ قبيل الكياس 
 .(4)الستخكؾ، قاؿ صاحب الُسغخب:" كأما أْخَيخ كَأَشخُّ فكياٌس متخكؾ"

 )إندان( الياء التي ُتسثِّل الم الكمسة في كمسةححف  –أيًزا–كمغ أمثمة ذلظ     
مغ )الشدياف(، كأفَّ أصميا  عمى رأؼ الُكػفييغ الحيغ ذىبػا  إلى أنيا مذتقة

كعميو  ،(5))إنِدَياف( ُثعَّ " ُحِحفت الياء التي ىي الـ الكمسة لكثخة االستعساؿ"
 فَيُكػف كزف ) إنداف( عمى رأؼ الُكػفييِّغ ِإْفعاف .

ححف تاء التأنيث من آخخ كمغ أمثمة الححؼ مغ األسساء لكثخة االستعساؿ   
، ِمغ ذلظ قػُليع: لْيَت ِشْعخؼ، إذ األصل )ِشْعخِتي(، السؤنث عشج إضافتو االسم

ألنيا مغ قػليع: َشعْخُت بو ِشْعخًة، أؼ: عِمسُت بو كعَخْفُتُو، فسعشى ِشْعختي: 

                                                           
 .43 / 10يشطخ  البحخ السحيط ،  - 1
 .62 /3السرباح السشيخ ، ) خ ؼ ر (   - 2
 .178 /  1 ،  السدىخ في عمػـ المغة - 3

 .248/ 1الُسْغخب في تختيب الُسْعخب، ،  - 4
 .809 / 2اإلنراؼ في مدائل الخالؼ - 5
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تاُء عشج اإلضافة؛ لكثخة االستعساؿ، حيث صار ِعْمِسي كَمعِخفتي، ُثعَّ ُأسِقصت ال
 .(1)كالسثل الدائخ، فإنو ال ُيقاؿ: َليَت ِعْمسي

كمغ األسساء التي ححفػا مشيا تاء التأنيث في حالة اإلضافة لكثخة االستعساؿ   
، (2)كمسة )ُعْحرة(، كالُعْحرة: الَبكارة، أؼ: ما ِلْمِبكخ مغ االلتحاـ َقْبَل االفتزاض

عغ الخَُّجل الُسبتجغ بالسخأة، أؼ: زكجيا األكؿ: ىحا أُبػ ُعْحرىا، أؼ:  حيث يقاؿ
، فيححفػف الياء؛ ألنُو صاَر كالَسثل، (3)أُبػ ُعْحرتيا، يقرجكف َمْغ افتسَّ َبكارَتيا

 .(4)قاؿ سيبػيو:        " كقالػا: ىحا أُبػ ُعْحِرىا؛ ألفَّ ىحا أكثخ، كصاَر كالَسَثل"
كمغ الكمسات التي ُتححؼ مغ آخخىا تاُء التأنيث مع اإلضافة بدبب كثخة   

 (أقاـَ )بالسػضع ، ك (أقاـَ )، كىي مرجر لمفعل  كمسة )إقامة(االستعساؿ 
ـَ ِفعَميا  ىل مل خل ُّ  ، كمغ ذلظ قػلو تعالى:(5)أك ناَدػ ليا الرالَة إذا أدا

أؼ: كإقامة الرالة، (، 6)     َّ خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
كلكغ َسَقصت التاء ألجل اإلضافة، كُسقػط مثل ىحه التاء ألجل اإلضافة ىػ 

(7)محىب الفخَّاء
 .  

                                                           
 .92 /10يشطخ: السخرز ،  - 1
 .549/  12 يشطخ: تاج العخكس ) ع ذ ر ( - 2
 .99 / 1، كُدرة الغػاص ، لمحخيخؼ 176/ 12يشطخ: تاج العخكس)ش ع ر  (  - 3
 .44 / 4كتاب سيبػيو ،  - 4
 .17/ 8يشطخ: السرباح السشيخ ) ؽ ك ـ (  - 5
 .37سػرة الشػر مغ اآلية  - 6
 .8/318يشطخ: البحخ السحيط  - 7
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إلى عمى أف ححؼ تاء التأنيث مغ آخخ االسع السزاؼ  التشبوكال ُبجَّ مغ   
مذخكط بأمغ المَّبذ، ُثعَّ إفَّ ححؼ تاء التأنيث مغ كمسة) إقامة( في اآلية 

(1)كمقرػٌر عمى الدساعالدابقة ىػ ححؼ جائد، 
 . 

كقج َجَسَع بعُزيع الكمسات الثالثة التي ُتححؼ مغ آخخىا تاء التأنيث عشج   
 اإلضافة لكثخة االستعساؿ فقاؿ:

واه****              ثالثـــــٌة ُتحـــــحُف ىاآتيا    إذا ُأِضــــــــِيفت عــــشَج ُكـلِّ الخُّ
اله  َقهُلُيم ذاَك أُبه ُعْحرىا         (2)****        وَليَت ِشْعخي، وإقام الرَّ

  

 
 المطلب الثاني: الحزف من األفعال لكثشة االستعمال

كسا يصخأ عمى االسع الححؼ لكثخة االستعساؿ يصخأ كحلظ عمى الفعل بدبب    
 كثخة االستعساؿ، كسأتشاكؿ ذلظ في ثالثة فخكع:

 
 الفخع األول: الححف من أّول الفعل 

أكؿ فعل األمخ، كسا في قػليع : "ِعْع  اليسدة والشهن من ححفكمغ ذلظ 
صباًحا"، فاألصل: اْنِعْع صباًحا، كلِكشَّيع ححُفػا اليسدَة كالشػف؛ لكثخة استعساليع 

(3)ىحه العبارة في التِحيَّة؛ لحلظ َلْع يُقػلػا: ِعْع بااًل في: انِعْع بااًل لِقمَّتوِ 
. 

  

 قاؿ امخؤ الكيذ :

                                                           
 .252/ 3ُيشطخ: تػضيح السقاصج كالسدالظ لمسخادؼ  - 1
 . 176/  13( ش ع رالبيتاف مغ بحخ الدخيع ،  يشطخ: تاج العخكس )  - 2
 .440/ 2يشطخ: اإلنراؼ  - 3
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(1)ا أييا الصََّمُل البالي***وَىْل َيْشعَسْن َمْن كان في الُعُرِخ الخاليأال ِعْم صباح  
  

 كقاؿ عشتخة:  
ا داَر عبمَة واْسَمِسي (2)يا داَر َعْبمَة بالِجهاِء َتَكمَِّسي     ***     وِعسي صباح 

  

)ِعِسي( ىػ ِمغ َنِعَع السصُخ إذا كُثَخ، كَنِعَع البحُخ إذا كُثَخ زبُجه، كأنو  قيل: قػلو
ْكيا ككثخة الخيخ، كقيل: إنسا ىػ دعاء بالشعيع (3)يجعػ ليا بالدُّ

 . 

وحجدر اإلشارة إلى أى الوحذوف هي قىلهن: ِعْن صباًحا هى فاء الكلوت وهً 

اًِعْن (حزف الٌىى وأًٌضا هوشة الىصل، وأى األصل )
(4 )

 على وسى )اْفِعْل(.

 
 ني: الححف من وسط الفعل:االفخع الث

ككسا ُيححؼ ْمغ ِفعل األمخ لكثخة االستعساؿ ُيححؼ كحلظ مغ السزارع لمدبب  
نفدو، حيث ُتحَحؼ عيُغ الفعل السزارع عشجما تُكػُف ىسدًة إذا كُثَخ استعساُلُو 
في كالميع، قاؿ الجػىخؼ متحجًثا عغ الفعل َرَأػ: "كقج تَخَكت العخُب اليسَد في 

، كمسا يجؿُّ عمى أفَّ اليسدة كانت ُمْثبتًة ُثعَّ ُحِحفْت (5)مدتقبمِو لكثختِو في كالميع"
 لكثخة االستعساؿ إثباتيا أحياًنا إذا احِتيَج إلييا كسا في قػؿ الذاعخ: 

 (.6أ لْم َتَخ ما القيُت والجىخ أعُرخ   ***    و َمْن يَتَسلَّ الجىَخ َيخَأ َويْدسْع )

                                                           
 ، . 1/135البيت مغ الصػيل كقج كرد في ديػاف امخغ الكيذ،   - 1
 ، كالِجػاء : اسع كاٍد في ديار عْبذ. 11البيت مغ الكامل كىػ في ديػاف الذاعخ ص - 2
 .94يشطخ: الُحمل في شخح أبيات الجسل، البصميػسي /  - 3
 .430/ 2يشطخ: اإلنراؼ - 4
 .198/ 7الرحاح ، ) ر أ ؼ (  - 5
/ 4ق البيت مغ بحخ الصػيل ، كىػ لسشدػب  ألعمع بغ جخادة  الدعجؼ في شخح شافية ابغ الحاجب  - 6

329. 
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َرأيُت : َيخػ، كىػ في األصل َيْخَأػ ، كقاؿ الخميل:" تُقػؿ في َيْفَعل كذكاتيا مغ  
(، " 1)كلكشيع َيححُفػَف اليسدَة في كل كمسة ُتْذتقُّ مغ رأيُت إذا كانت الخاُء ساكشًة"

كذلظ ألنيع َجعُمػا ىسدة الستكمع ُتعاقب اليسدة التي ىي عيُغ الفعل، كىي ىسدة 
صمية، ككأنيع إنسا أْرَأػ، حيث كانتا ىسدتيغ، كإف كانت اأُلكلى زائجة كالثانية أ

كا مغ التقاء ىسدتيغ، كإف كاف بيشيسا حخؼ ساكغ كىػ الخاء، كالداكُغ حاجٌد  َفخُّ
، ُثعَّ أتبعػىا سائخ حخكؼ السزارعة، فقالػا: (2)غُيخ حريغ، فكأنيسا قج تػاليتا

سبَب الححؼ في (3)َيخػ ، كَنَخػ، كَتخػ كسا قالػا َأَرػ  ، كمسا يجؿُّ عمى أف َّ
خػ ، كنَخػ( ىػ كثخة االستعساؿ عجـُ ححفيع اليسدة في )يْشأػ، كأنأػ( )أَرػ، ك يَ 

 (.4)لعجـ كثخة استعساليا في كالميع كثخَة أَرػ كَيخػ كَنخػ كَتخػ 

كأصل )أَرػ(: أْرَأُؼ فُقِمبت الياُء " ألًفا لتحخُّكيا كانتفاح ما قبميا، ُثعَّ ُحِحفت  
 .(5)يا إلى الداكغ الرحيح قبميااليسدة التي بعج الخاء بعج أف ُنِقمت حخكتُ 

كيخػ ابغ يعير أفَّ فتح الخاء في الفعل َأَرػ كاف بدبب مجاكرة األلف التي   
ككزنيا الرخفي )َأَفل( حيث ُحِحَفْت مشيا عيُغ الكمسة، كىي (، 6)ىي الـ الكمسة

 اليسدة.
باليسدة في مزارع )َرَأػ( عسٌل شاٌذ، قاؿ ابغ جشي: "كلع يأِت  ك اإلتياف  

 كسا في قػؿ الذاعخ: (7)التحقيق في السزارع إال شاذِّا"
                                                           

 .308/ 8العيغ ، لمخميل  بغ أحسج الفخاىيجؼ - 1
 .270/ 5شخح السفرل  - 2
 .291/ 14لداف العخب ، ابغ مشطػر ،) رأ ؼ(  - 3
 .690/   2يشطخ شخح ابغ الحاجب، لخضي الجيغ االستخاباذؼ  - 4
 .54/ 2حاشية الرباف  عمى شخح أألشسػني  - 5
 .270/ 5يشطخ: شخح السفرل ، - 6
 .826سخ صشاعة اإلعخاب، البغ جشي،/ - 7
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 ( 1)ُأِري عَيَشيَّ مالم تْخأياُه            ***            ِكالنا عاِلٌم بالتخىات    

 
 

 الفخع الثالث: الححف من آخخ الفعل
مغ الفعل السزارع عشجما تكػف ىسدة مدبػقة بخاء  ككسا ُتححؼ عيُغ الكمسة

ساكشة، فكحلظ ُتححؼ الـ الكمسة مغ الفعل السزارع أحياًنا مخاعاًة لكثخة 
االستعساؿ، كذلظ كسا في الفعل ) أْدرؼ( السدبػؽ بػ)ال( الشافية أك )ما( الشافية 

ال ِلجْدـٍ، إ في قػليع: )ال أْدر(، كأصمُو ال أدرؼ، ككاف حق ىحه الياء أال ُتححؼ
 (.2)لكثخة االستعساؿ –ىشا  –كلكشيا ُحِحفت 

ككحلظ الفعل ُأبالي عشجما ُيدَبق بػ) ال( الشافية فيقاؿ: ال ُأبالي بححؼ الـ   
الكمسة كىي حخؼ الياء اكتفاًء بالكدخة، حيث ُتححؼ الياء تخفيًفا في قػليع: ال 

 (.3)َأْدِر ك ال ُأباؿِ 
كإنسا ُححفْت الـُ الكمسة في مثل ىحه األفعاؿ لكثخة استعساليع إياىا في   

كالميع، ككُثَخ استعساليع ليا بدبب الحاجة إلى معانييا؛ ألفَّ ال أدرؼ أصٌل في 
 (.4)الجياالت، كال ُأبالي مدتعسمة فيسا ال ُيكتخُث بِو، كىحه األحػاؿ تكُثُخ عشجىع

 

  

                                                           
 .79/ 1البيت مغ الػافخ كقج ُندَب إلى سخاقة البارقي في سخ صشاعة اإلعخاب  - 1
 .3/343ُيشطخ: األصػؿ في الشحػ،  البغ الدخاج   - 2
 .  1/544الترخيف، لمثسانيشي ، يشطخ: شخح  - 3
 .343/ 3يشطخ األصػؿ في الشحػ، - 4
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 سال نحهيِّاالسبحث الثاني: كثخة االستع
، كيأتي ذلظ في عجة حخكؼالسصمب األول: ححف حخف لكثخة االستعسال، 

 كفيسا يمي بياف لشساذج مشيا في الفخكع التالية
ْت بحخف َجخ:  -األول   ححف ألف ) ما( االستفيامية إذا ُجخَّ

ُتححؼ ألف )ما( االستفيامية كجػًبا عشجما ُتَجخُّ بحخؼ جخ مع تخؾ الفتحة    
 َّ  حل جل مك لك ُّ  كسا في قػلو تعالى: ،(1)عمييادلياًل 

  مل خل ُّ  و  (2)
َّ 

 هن من خن حن جن مم خم ُّ ( 4)  َّ  حي جي يه ىه ُّ  ( 3)
 .(6)  َّ   ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ  ك( 5) َّ  جه

كإنسا كجَب ححؼ ألف ما االستفيامية السجخكرة بحخؼ مغ حخكؼ الجخ لكثخة  
السػصػلة ال ُتححؼ ألُفيا ؛ألفَّ ما (7)استعساليا كلتسييدىا عغ ما السػصػلة

 عشجما ُتَجخ بحخؼ جخٍّ كسا في قػلظ: كتبُت بسا كتبَت بو، كفي قػلو تعالى:.
( 8) َّ  جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  

. 
كيججر التشبيو عمى أف ما االستفيامية عشج تخكيبيا مع ذا اإلشارية ال ُتححؼ 

 كسا في قػلظ: عمى ماذا اتفقُتع؟. (1)ألُفيا في حالة جخىا بحخؼ جخ
                                                           

 .2/136يشطخ معجع القػاعج العخبية ، لعبج الغشي بغ عمي الجقخ،  - 1
 .43الشازعات  - 2
 .1سػرة الشبأ : - 3
 .5سػرة الصارؽ: - 4
 .35الشسل : - 5
 .2الرف: - 6
 .301يشطخ: السعجع الػافي في الشحػ العخبي ، ص  - 7
 .678سػرة األنبياء  - 8
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الستػاليات في كمسة كاحجة كسا في ) إنَّشا ك أنَّشا  ححف إحجى الشهنات -الثاني  
ك لِكشَّشا ك كأنَّشا( عساًل بالقاعجة التي تقػؿ :" إذا اجتسَع ُنػُف الػقاية كُنػُف إفَّ ، 

، ك، لكغَّ جاز ححؼ أحجىا" ، ك كأفَّ ستعساليع ىحه ؛ كذلظ لكثخة ا( 2)كأفَّ
الكمسات، قاؿ سيبػيو: " ىحه الحخكؼ اجتسَع فييا أنيا كثيخة في كالميع كأنيع 
يدتْثقمػف في كالميع التزعيف، فمسَّا كُثَخ استعساليع إياىا مع تزعيف 

، أؼ: نػف الػقاية التي َتدِبق ياَء الستكمع، (3)الحخكؼ ححفػا التي تمي الياء "
، كليحا قاؿ عشيا ابغ يعير: "  ، كأفَّ كقج جاءت مححكفًة، كأكثُخ ذلظ في إفَّ

، فقالػا : إنِّي كأنِّي كلِكشِّي ككأنِّي، كإنسا ساَغ ححُؼ الشػف فييا؛  ، ككأفَّ كلِكغَّ
 (.4)ألنو قج كُثخ استعساليا في كالميع، كاجتسعت في آخخىا نػنات "

  
الباء  لكثخة االستعساؿ:  ُيححؼ حخؼ ححف الباء من كمسة ) صاحب( -الثالث

مغ كمسة) صاحب( عشج كُقػعيا مشاَدػ، حيث قالػا:" يا صاِح َأقْبْل، كُىع 
 ،أؼ: ىحه الكمسة.(5" ) يخيجكف يا صاحب، كذلظ لكثخة استعساليع ىحا الحخؼ

كبعس الشحاة يخػ أف تخخيع كمسة ) صاحب( بححؼ آخخىا في الشجاء ُيَعجُّ   
، كسبب شحكذه كػنو (6)ستعساؿشاذِّا، كمع شحكذه فالػجو في تخخيسو كثخة اال

 غَيخ َعَمع، كمغ ذلظ قػؿ الذاعخ:

                                                                                                                                        
 .462/ 3يشطخ: ىسع اليػامع ، لمديػشي ،  - 1
 ..46/ 1ا ، كالكميات ، لمكفػؼ ، 181/ 1حاشية الرباف   - 2

 .369/ 2الكتاب لديبػيو  - 3
 .348/ 2شخح السفرل، البغ يعير  - 4
 .365/ 1األصػؿ في الشحػ، البغ الدخاج  - 5
 .298/ 1يشطخ: شخح الخضي عمى الكافية ،  - 6
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 (1)يا صاِح ىْل ُحمَّ عيٌر باقي ا؟ فتَخى  ***   لشفدَك الُعْحَر في إبعادىا األمال

ككمسة صاِح ُتعخب عمى أنيا مشادػ مبشي عمى الزع عمى الياء السححكفة 
قبل التخخيع يا ، كأصميا (2)لمتخخيع في محل نرب؛ ألنيا نكخة مقرػدة

 صاحُب، كقج ُححَؼ مشيا حخؼ الشجاء كحلظ.
، حيُث ُيححؼ التشػيغ مغ من االسم لكثخة االستعسال ححف التشهين-الخابع 

الَعَمع السشػف السػصػؼ بكمسة ابغ، كسا في قػلظ: ىحا زيُج بُغ َعْسخك؛ كذلظ 
ىا قج ححُفػا مشيا لكثخة استعساؿ األعالـ قاؿ سيبػيو: " كُىْع لكثخة استعساليع إيا

في غيخ الشجاء، نحُػ قػلظ: ىحا زيُج بُغ َعْسٍخك، كَلْع يقػلػا ىحا زيُج ابُغ أخيَظ 
"(3.) 

  
مغ الحخكؼ التي ُتححؼ مغ الكالـ لكثخة  ححف أمَّا الذخشية: -الخامذ 

 (4)االستعساؿ )أما( الذخشية، قاؿ الخضي :" كقج ُتححؼ أمَّا لكثخة االستعساؿ"

كالتقجيخ:  (5)  َّ  حج مث  هت مت خت حت جت هب ُّ  قػلو تعالى:كسا في 
 .( 6)كأمَّا ربَظ فكبِّْخ 

                                                           
، كمعشى ُحعَّ: 22/ 4البيت مغ البديط ، كقائمو َرجٌل مغ شيئ ، كىػ مغ شػاىج اليسع  - 1

َر.  ُقجِّ
 .69/ 3يشطخ: شخح األشسػني  - 2
 .256/ 2الكتاب لديبػيو  - 3
 .4/511شخح الخضي عمى الكافية - 4
  5 -3السجثخ: - 5
 .418/ 1يشطخ: شخح الترخيح عمى التػضيح   - 6
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: مغ الحخكؼ العاممة التي تححؼ لكثخة ححف حخف الجخ-الدادس    
 االستعساؿ حخكؼ الجخ، كححفيا عمى نػعيغ:

: ححؼ حخؼ الجخ كنرب ما بعجه، كذلظ بعج بعس األفعاؿ الشهع األول
إلى السفعػؿ بو بػاسصة حخؼ الجخ، قاؿ ابغ الػراؽ الالزمة التي تتعجػ 

متحجًثا عغ حخؼ الجخ: " كمشو ما يححؼ استخفاَفا لكثختو في كالميع، كقػليع: 
نرحُت زيًجا، ككشَّيُت أبا عبج هللا؛ ألف ىحه األشياء قج كثخْت في كالميع ، 

َظ بأبي عبج ، كاألصل: نرحُت لديٍج، ككشَّيتُ (1)فاستخفُّػىا، فححفػا حخَؼ الجخ"
هللا، ُثعَّ ُححَؼ حخُؼ الجخ؛ شمًبا لمخفة بدبب كثخة االستعساؿ، ككحلظ في قػليع: 

ككحلظ قػليع: " ُمِصخنا الديَل  ،(2))سسيُتو زيًجا(، فاألصل فيو سسَّيتُو بديج
 .(3)كالجبَل، فالسعشى أنيع ُمِصُخكا في الديل كفي الجبل"

كمغ ذلظ قػليع: دخمت البيَت، فقيل: األصل دخمٌت في البيت، ُثع ُححؼ حخؼ 
 (.4.)الجخ لكثخة االستعساؿ

ىحا كُتدسَّى الحالة التي ُيححؼ فييا حخؼ الجخ كُيشرب ما بعجه )بشدع   
الخافس(، كىحه الطاىخة مشيا ما ىػ سساعي في الشثخ، نحػ: نرحُتُو كشكخُتُو، 

 كلو شػاىج كثيخة، مشيا قػؿ الذاعخ: ،(5)بالذعخ كمشيا ما ىػ سساعي خاص

                                                           
 .222/ 1عمل الشحػ،  البغ الػراؽ  - 1
 .177/ 1يشطخ: األصػؿ في الشحػ ، البغ الدخاج - 2
 .1/159الكتاب  - 3
 .428/ 1يشطخ: شخح السفرل البغ يعير  - 4
5
 .12/ 2 العزبً، ، البي هشام األًصاريٌٌظز: أوضح الوسالك  - 
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 (1)َلْجٌن ِبَيدِّ الَكفِّ َيعِدُل َمْتَشُو     ***      فيِو كسا َعَدَل الصخيَق الثعمبُ   

يخيج: كسا َعَدَل الثعمُب في  الذاىج فيو قػلو: " كسا عَدَل الصخيَق"، فيػ
 الصخيِق، َفحَحؼ حخؼ الجخ كنرب ما بعجه.

 الذاعخ:كمشيا قػؿ 

 (2)أستغفُخ هللَا ذنب ا لدُت ُمْحرَيُو    ***      ربُّ العباِد إليو الَهْجُو والعسلُ  

الذاىج فيو قػلو: " أستغفُخ هللَا"، أؼ: أستغفخ هللا مغ ذنب، كلكغ الذاعخ ححَؼ 
 حخؼ الجخ شمًبا لمخفة. 

 كقػؿ الذاعخ:  

 (3)فقج تخكُتَك ذا ماٍل وذا َنَذِب       َأَمْخُتَك الخيَخ فافعْل ما ُأِمْخَت بو      ***

حيث ُححَؼ حخؼ الجخ، ك ُنرَب ما بعجه، كالتقجيخ: " الذاىج فيو" أمخُتَظ الخيخَ 
 أمخُتَظ بالخيخ.

 كقػؿ الذاعخ:  

وَن الجياَر ولْم تُعهُجها         ***         كالُمكم عميَّ إذْن حخامُ       (1)تُسخُّ

                                                           
1
 .،  36/ 1البيت مغ الكامل، كىػ لداعجة بغ بغ جؤية في الكتاب - 
 . البيت مغ البديط ، كىػ مغ أبيات سيبػيو الخسديغ التي ال يعمع قائميا - 2
/ 1كمغشي المبيب ، 37/ 1البيت مغ البديط، كىػ لعسخك بغ معجيكخب في الكتاب - 3

315. 
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كَف  كف بالجيار، فُححؼ حخؼ الجخ،  الجياَر" فالتقجيخ:الذاىج فيو: تُسخُّ تسخُّ
كُنرَب االسع الحؼ كاف مجخكًرا بو عمى ندع الخافس، ككل السشرػبات ىشا 

 عمى ندع الخافس

) مغ نػعي ححؼ حخؼ الجخ ىػ ما يصخد ححفو قبَل )أْف ، كأفَّ ( الشهع الثاني 

غ أْف ُيبغس ناصح، كسا في قػلظ: عجبُت أف ُيْبغَس ناصح، كالتقجيخ: مِ (2
فػ)أْف( السرجرية كما دخمت عميو في تأكيل مرجر مجخكر بحخؼ جخ 
مححكؼ، ككقػلظ : شِسعُت أف تدكرني، فالتقجيخ: في أف تدكرني، فأْف كما 

 دخمْت عميو في تأكيل مرجر مجخكر بحخؼ الجخ السححكؼ.

) أْف ( ك)أفَّ ( عشج ححؼ حخؼ ال   جخ في كمحىب الخميل كالكدائي ىػ أفَّ
محل جخ، كمحىُب سيبػيو كالفخاء أنيسا في محل نرب، كىػ األصح؛ ألفَّ 

، (3)بقاء الجخ بعج ححؼ عاممو قميل، كالشرب كثيخ، كالحسل عمى الكثيخ أكلى
قاؿ سيبػيو: "كلػ قاؿ إنداف : إفَّ )أفَّ كأْف( في مػضع جخ في ىحه األشياء، 

و ححؼ الجار كسا ححفػا ُربَّ كلكشو حخٌؼ كثَخ استعسالو في كالميع فجاز في
 ( 4)....لكاف قػاًل قػيِّا"

                                                                                                                                        
، كأصػؿ الشحػ 102/ 14يت مغ الػافخ ، كىػ لجخيخ في تاج العخكس ) ـ ر ر ( الب - 1
  ، 102/ 1،كبال ندبة في مغشي المبيب 237/ 3، كأكضح السدالظ 253/ 1

 .47يشطخ: شحا العخؼ في فغ الرخؼ ، ألحسج الحسالكؼ،  ص - 2
 .150/ 2يشطخ: شخح التدييل ،البغ مالظ  - 3
 .128الكتاب ، لديبػيو /  - 4
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( إال إذا ُأِمَغ المبذ بححفِو، فإف    كال يجػز ححؼ حخؼ الجخ قبل ) أْف( ك) أفَّ
: رغبُت أف يفعل؛ ألف الدامع -مثالً –لْع ُيؤمغ المبذ لْع َيُجْد ححُفُو ، فال ُيقاؿ 
الكالـ، كال يجرؼ ىل السعشى السخاد ىػ في ىحه الحالة ال ُيسكُشُو فيُع السخاد مغ 

 (1)إثبات الخغبة في الفعل أك إثبات الخغبة عغ الفعل؟

كىشاؾ ححؼ سساعي لحخؼ الجخ كسا في قػؿ رؤبة لسغ قاؿ لو: كيف  
أصبحَت ؟: " خيٍخ كالحسُج هلل"، كالتقجيخ: عمى خيخ،" فمْع ُيزسْخ حخؼ 

 (.2)الخفس، كلكشو ُححؼ لكثخ االستعساؿ " 

 

 لسصمب الثاني: ححف ِفعل أو اسم لكثخة االستعسالا

 كليحا الشػع مغ الححؼ ُصػٌر عجة ، ُأَكضحيا في اآلتي:

 ححف الفعل العامل فيسا بعجه: -األولى

مغ آثار الححؼ لكثخة االستعساؿ ححؼ الفعل العامل فيسا بعجه، كسا في قػليع:        
السثل لَسْغ َيطِمع الشاَس مغ جيتيغ، ، كُيْزَخُب ىحا ( 3)"أ حذًفا كُسػَء كيمة"

كالذاىج فيو قػلو) حذًفا(، فإنو مفعػؿ بو لفعل مححكؼ، كالتقجيخ: أتجسُع حذًفا 
أك أ تعصيشي حذًفا كُتِديء (1)أ أك أتبيُعشي حذًفا مع ُسػء كيمة ؟(4)كُسػَء كيمة؟
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مفعػال بو لفعل ؟، كمثُمُو قػليع: " امَخًأ كنفدُو" فكمسة )امخًأ( ُتعخب (2)الكيلَ 
 .(3)مححكؼ، تقجيخه: َدْع أك اتُخؾْ 

كمغ ذلظ أيًزا قػليع:" أْىاًل كسياًل"، فأىاًل كسياًل مفعػالف مشرػباف بفعميغ   
، كاألصل فييسا أنيسا كصفاف (4)مححكفيغ، تقجيخىسا: أتيَت أىاًل، كندلَت سيالً 

ياًل،" فَحَحفػا لسػصػفيغ مححكفيغ أؼ: أتيَت قػًما أىاًل ، كندلَت مػضعًا س
 .(5)الفعل لكثخة استعساليع إياه"

كمغ ححؼ الفعل الشاصب سساًعا لكثخة االستعساؿ قػليع في السثل: " الكالَب   
، حيُث ُححَؼ الفعل الشاصب لمسفعػؿ بو ) الكالب(، كالتقجيخ: دْع (6)عمى البقخ"

ؾ الشاَس كشأنيع أك أرِسل الكالَب، كالسخاد بالبقخ بقخ الػحر، كمعشى السثل: اتخُ 
يتخاصسػف، كاسُمْظ شخيَق الدالمة، فالسثل ُيزخب عشجما ُيخيج اإلنداف تخؾ 

 .(7)الخيخ كالذخ يرصخعاف، كيغتشع الدالمة لشفدو
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كمغ األمثاؿ التي ُححَؼ فييا الفعل الشاصب لكثخة  االستعساؿ قػليع:" ُكلَّ   
"، أؼ: ائِت ُكلَّ شيء، كال تخت كب شتيسة ُحخ، فُححَؼ الفعُل شيء كال شتيسَة ُحخٍّ

 .(1)لكثخة استعساليع إياه

أؼ:  (2كمسا ُحِحؼ فيو الفعل الشاصب لكثخة االستعساؿ قػليع:" ِكَمييسا كتسًخا" 
 .(3)أعِصشي ِكمييسا كتسَخا

في قػليع: ىل لظ في ذلظ؟  ححف السبتجأ في اسمهب االستفيام: -الثانية
ة، كالتقجيخ: ىل لظ في ذلظ حاجة؟ حيث ُححؼ السبتجأ السؤخخ، كىػ اسع نكخ 

قاؿ سيبػيو:" كمثمو ىل لظ في ذلظ؟ كَمْغ لُو في ذلظ، كال تحكخ لو حاجة كال 
 .(4)لظ حاجة "

ككسا ُيححؼ السبتجأ في االستفياـ لكثخة االستعساؿ ُيححؼ اسع الحخؼ الشاسخ   
 بأس الحؼ كاف مبتجأ قبل دخػؿ الشاسخ كسا في قػلظ: ال عميَظ، كالتقجيخ: ال

عميظ، أك ال لػـ عميظ، قاؿ الفيػمي: "ك جاز لقخيشة ححؼ االسع نحػ: ال 
؛ ألفَّ )ال( الشافية لمجشذ كثيًخا ما ُيححؼ اسُسيا، (؛5")عميَظ أؼ: ال بأس عميظَ 

 .(6)كُيدتغشى عشُو بخبخىا
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ُيححؼ الخبُخ عشجما َيُكػف كػًنا عاًما، ححف الخبخ لكثخة االستعسال:  -الثالث
ـَ البيت، فذبو الجسمة مغ الطخؼ كالجار  كسا في قػلظ: زيٌج في السدجج أك أما
ك السجخكر متعمق بخبخ مححكؼ، ك التقجيخ: جالٌذ في السدجج ، ك كاقف أماـ 

 . (1)البيت، كقج ُححَؼ لكثخة االستعساؿ

ة االستعساؿ في مثل قػلظ: لػال عبج أيًزا بعج لػال لكثخ –كسا ُيححؼ الخبخ   
هللا لكاف كحا ككحا، فكأنو قاؿ: لػال عبج هللا كاف في مكاف كحا، "كلكغ ححؼ 

، قاؿ ابُغ يعير في مثل قػلظ:) لػال زيٌج (2)حيغ كثخ استعساليع إيَّاُه في الكالـ"
ؿ حتى لخخج دمحم(: "التقجيخ: لػال زيٌج حاضٌخ، ُححؼ خبُخ السبتجأ لكثخة االستعسا

 (3")ُرِفَس ضُيػُرهُ 

كحلظ ُيححُؼ خبخ الحخؼ الشاسخ إذا كاف كمسة)ِشْعِخؼ( متُمػَّة باستفياـ بعجىا 
ه؛  كسا في قػلظ: "ليَت ِشْعخؼ أتأتيشي أـ ال؟ فالخبخ مححكؼ كجػًبا بال سادٍّ مدجَّ

 (.4")لكثخة االستعساؿ

ُر دكُرهُ  بالُغػا في تخفيفو، كمغ ذلظ  كلسَّا كاف الَقَدُع مسا يكثخ استعسالو، كيتكخَّ
ححؼ الخبخ مغ جسمة أسمػب القدع إذا كانت اسسية مبجكءًة باسع مغ األسساء 

                                                           
 .153/ 1زاجحً، ال يشطخ التصبيق الشحػؼ، لعبجه - 1

 .129/ 1الكتاب  - 2
 .1/241شخح السفرل  - 3
 63/ 1حاشية الرباف  - 4



 د. ميالد عبذ السالم السليني - حويت لنمارج مختاسةكثشة االستعمال في العشبيت دساست صشفيت ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

545 
 

فيحه كمُّيا مبتجآت ، التي يدتعسُميا العخُب في القدع" نحػ: َلَعْسُخَؾ كايسغ هللا
 (.1")مححكفة األخبار"

ا زيٌج فقائع، : مثاؿ ذلظ قػلظ: أمَّ  ححف الذخط بعج )أمَّا( الذخشية الخابعة
فاألصل أمَّا يُكغ مغ شيء فديٌج قائع، فُحِحؼ شخط أمَّا لكثخة استعساليا في 

 (.2")الكالـ

كيختز ىحا السصمب الثالث: كثخة االستعسال وأثخىا في نهع البشاء أو اإلعخاب، 
السصمب ببياف األثخ الحؼ تتخكُو كثخة االستعساؿ في البشاء كاإلعخاب، كفي ىحا 

 ثالث مدائل:السصمب 

أْيَغ اسع استفياـ ُيدأؿ بو عغ السكاف، اختيار بشاء )أْيَن( عمى الفتح:  -األولى
كىػ مبشي عمى الفتح، كإنسا ُبِشَيت ىحه الكمسة عمى الفتح "شمًبا لمخفة كاستثقااًل 

كمسا يجؿ (  3")لكدخ ما بعج الياء، فآثخكا تخفيفيا؛ لكثخة دكرىا  كسعة استعساليا"
ة االستعساؿ أكجب فتح )َأْيَغ( أنَُّيْع قالػا َجْيِخ، فحخَّكػا آخخه بالكدخ عمى أف كثخ 

عمى أصل التقاء الداكشيغ كاحتسمػا ثقل الكدخة كالياء؛ ألف ىحه الكمسة كانت 
 (.4")قميمة االستعساؿ؛ إْذ ال ُتدتعسل إال في القدع

الفتح لكثخة  كقج َنقل الديػشي عغ ابغ ُعرفػر قػلو:" إنسا ُبشيْت )أيَغ( عمى
االستعساؿ؛ إذ لػ ُحخِّكْت بالكدخ عمى أصل التقاء الداكشيغ النزاؼ ثقُل 
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الكدخ إلى ثقل الياء التي قبل اآلخخ، كىي مسا يكثخ استعسالو، فكاف ُيؤدؼ 
 (.1")ذلظ إلى كثخة استعساؿ الثقيل"

 تخريز األعالم بالحكاية عمى المفظ الدابق: –الثانية

سحكي إذا كاف غيخ َعَمع فإنو يمتـد فيو الخفُع عشج يخػ أىل الحجاز أف ال
حكايتو، فيقاؿ لسغ قاؿ: رأيُت رجاًل: َمغ الخُجُل؟، كأما إذا كاف السحكي َعمًسا 
فإنو ُيحكى عمى لفطو الدابق ، كُيجَخػ عمى إعخابو األكؿ احتخاًزا لسا قج يقع في 

ى لفطو الدابق، " العمع مغ التشكيخ بدبب االشتخاؾ في االسع، فيأتػف بو عم
كخرػا األعالـ  بحلظ لكثخة دكرىا كسعة استعساليا في اإلخبارات كالسعامالت 

كمغ أمثمة الحكاية في األعالـ أف تدأؿ َمغ قاؿ : رأيُت زيًجا : َمْغ ( 2)كنحػىسا"
 .(3)زيًجا؟ كمغ قاؿ: مخرُت بديج: َمْغ زيجٍ 

 اختراص )ُغْجوة( بالشرب بعج لجْن: -الثالثة

) ُغجكة( بالشرب بعج لجف ُدكَف ) ُبكخة( كغيخىا مغ أسساء الدماف " اخترت 
لكثخة استعساؿ ُغجكة مع َلُجْف ، ككثخة االستعساؿ َيُجػز معو ما ال َيُجػز مع 

 (، 4)غيخه"
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كعشجما َتِخُد ُغْجكة مشرػبة بعج لُجْف فيي إما مشرػبة عمى التسييد أك لكػنيا  
كمغ شػاىج  نرب ُغجكة بعج لُجف قػُؿ (، 1)اسسياخبًخا ِلكاَف السححكفة مع 

 الذاعخ:

 (2)وما زاَل ُمْيخي َمْدَجَخ الكمِب مشيُم    ***      َلُجْن ُغْجوة  حتى َدَنْت ِلُغُخوِب 

الذاىج فيو " َلجْف ُغْجكة" حيث ُنربت ) ُغجكة( إما عمى التسييد أك عمى أنيا 
 مع اسسيا َخبخ لكاف السححكفة

 
  

                                                           
 .3/69شخح ابغ عقيل عمى  ألفية ابغ مالظ ،     1
2

 البٍج هي الطىٌل، وهى هي الشىاهد الخً الا ٌُعلن قائلىها. - 
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 البحثخاتسة 

الحسج هلل الحؼ بعػنو تتعُّ األعساؿ ، كبفزمو تتحقق اآلماؿ، كالرالة كالدالـ   
عمى خاتع األنبياء كالسخسميغ، أما بعج ففي ختاـ ىحا البحث َأَكدُّ أف ُأبيِّغ أىع 

 الشتائج التي تػصمت إلييا، كىحه الشتائج ُيسكغ تمخيريا فيسا يمي:

 في كثيخ مغ أبػاب المغة العخبية. كثخة االستعساؿ ِعمة اعُتِسجْت  -1

كثخة االستعساؿ تؤدؼ إلى التخفيف في الكمسات التي يكثخ استعساليا عشج  -2
 العخب

 أف كثخة االستعساؿ ىي سبب التػسع في الطخكؼ كغيخىا . -3

ر في أذىانيع أنيع لػ استعسمػىا لكثخ  -4 كثخة االستعساؿ لمكمسة تعشي أنو تقخَّ
 استعساليا.

االستعساؿ قاعجة مصخدة في جػاز الححؼ ككثختو مرجاًقا لقػؿ  كثخة -5
 سيبػيو:" كما ُحِحؼ في الكالـ لكثخة االستعساؿ كثيخ" .

مػف كثخة االستعساؿ كلػ أدػ ذلظ إلى مخالفة الكياس كسا في  -6 الشحاة ُيفجِّ
ححؼ ىسدة الػصل مغ لفع الجاللة في البدسمة الكاممة، فالكياس يقتزي عجـ 

 الححؼ.

الححؼ مغ االسع لكثخة االستعساؿ قج تؤدؼ إلى صخفو بعج أف كاف مسشػًعا  -7
 مغ الرخؼ كسا في اسسي التفزيل َخْيخ ك َشّخ.
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كثخة االستعساؿ قج ُتؤدؼ إلى إحجاث ححؼ في الكمسة َيُكػف شاّذا في  -8
 الكياس فريًحا في االستعساؿ.

الكمسة قج يؤدؼ إلى ححؼ كثخة االستعساؿ يشتج عشيا نػٌع مغ التخفيف في  -9
 حخؼ مشيا بال ُمػجٍب نحػؼٍّ كالجـد كسا في قػليع : ال َأْدِر.

كأخيخا فيحا ُخالصة جيجؼ، فإف كشُت قج أصبُت فحلظ بتػفيق هللا كفْزمِو،   
كإْف كانت األخخػ فسا أنا إال كاحٌج مغ الَبَذخ الحيغ ال ِعرسة َلُيْع مغ الخصأ 

فيػ َكْحَجُه َمْغ ال َيِزلُّ كال يْشَدى، كَحْدِبي في بحثي  كالدلل، فالكساؿ هلل كحَجهُ 
ْرُت لو ُجلَّ كقتي، كاستعشُت عميو  ىحا أنِّي َبَحلُت فيو ُقرارػ جيجؼ، كَخرَّ

 كِليُّ التػفيق. -كحجه -بجعاء ربِّي؛ فيػ الُسدتعاف كعميو التُّْكالف، كىػ
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 السرادر والسخاجع
 القخآف الكخيع

ق( ، تحقيق: فخخ 577أسخار العخبية، ألبي البخكات األنبارؼ ، ) ت  -1
 صالح قجارة، دار الجيل ، بيخكت.

ق(، تحقيق: دمحم بغ سعيج 433إسفار الفريح، ألبي سيل اليخكؼ)ت  -2
 ق.1420/  1قذاش، ط

ق( تحقيق: غخيج الذيخ، 911األشباه كالشطائخ، جالؿ الجيغ الديػشي) ت  -3
 ـ.2001/ 1مسية، بيخكت ، طدار الكتب الع

األصػؿ في الشحػ ، ألبي بكخ دمحم بغ الدخؼ بغ سيل العخكؼ بابغ  -4
 ق( تحقيق: عبج الحسيج الفتمي ، مؤسدة الخسالة، بيخكت .316الدخاج)

االقتخاح في عمع أصػؿ الشحػ، لجالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ  -5
، دار الكتب العمسية ، ق( تحقيق: دمحم حدغ إسساعيل911الديػشي) ت 

 .2011/  3بيخكت ، ط
 اإلمالء كالتخقيع في الكتابة العخبية، عبج العميع إبخاليع ، مكتبة غخيب. -6
ق( 577اإلنراؼ في مدائل الخالؼ ، عبج الخحسغ بغ دمحم األنبارؼ )  -7

 دار الفكخ.
تحقيق: ىادؼ  أكضح السدالظ إلى ألفية ابغ مالظ، البغ ىذاـ األنرارؼ ، -8

 ـ.1999/ 4حدغ حسػدؼ، دار الكتاب العخبي، ط
البحخ السحيط ، ألبي حياف األنجلدي ، تحقيق: دمحم صجقي جسيل، دار  -9

 ق.1420الفكخ ، بيخكت 
بحػث كمقاالت في المغة ، د. رمزاف عبج التػاب ، مكتبة الخاجي  -10

 ـ.1995/ 3بالقاىخة ، ط
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ػس، دمحم بغ دمحم بغ عبج الخزاؽ الحديشي تاج العخكس مغ جػاىخ القام  -11
 ق( ، دار اليجاية .1205الدبيجؼ ) ت 

 ـ.1999/ 1التصبيق الشحػؼ، عبجه الخاجحي، مكتبة السعارؼ، ط -12
ق( 789تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألفية ابغ مالظ، لمسخادؼ) ت -13

 ـ . 2005/ 1تحقيق: أحسج دمحم عدكز، السكتبة العرخية، ط
ق( 1364امع الجركس العخبية، مرصفى بغ دمحم الغالييشي، ) تج -14

 السكتبة العرخية ، صيجا .
الحمل في شخح أبيات الُجسل، عبج هللا بغ دمحم بغ الديج البصميػسي)  -15

 ق(.5212
ق( تحقيق: الذخبيشي شخيجة، دار 392الخرائز، البغ جشي) ت  -16

 ـ.2007الحجيث بالقاىخة 
 –ذ، تحقيق: عبج الخحسغ السرصاكؼ، دار السعخفة ديػاف امخغ الكي -17

 ـ.2004/ 3بيخكت، ط
/ 2ديػاف عشتخة بغ شجاد، بذخح: حسجك شساس، دار السعخفة ، بيخكتط -18

 ـ.2004
ق( 228الداىخ في معاني كمسات الشاس، ألبي البخكات األنبارؼ) ت  -19

 ـ .1992تحقيق: أحسج صالح الزامغ، مؤسدة الخسالة بيخكت، 
ق( تحقيق: 393سخ صشاعة اإلعخاب، ألبي الفتح عثساف بغ جشي) ت  -20

شحا العخؼ في فغ  -1985.0/  1حدغ ىشجاكؼ، دار القمع، دمذق ،، ط
/ 1الرخؼ، أحسج الحسالكؼ، تحقيق: أحسج شتيػؼ، دار الغج الججيج، ط

 ـ.2003
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شخح األشسػني عمى ألفية ابغ مالظ، تحقيق: حدغ حسج، إشخاؼ: إميل  -21
 ـ.1998/ 1ػب، دار الكتب العمسية ، بيخكت، طيعق
 شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ، مكتبة دار التخاث. -22
ق( 442شخح الترخيف، ألبي القاسع عسخ بغ ثابت الثسانيشي) ت  -23

 ـ .1999تحقيق: إبخاليع سميساف الشعيسي، مكتبة الخشج،
ر الكتب العمسية، شخح الخضي عمى الكافية، تحقيق: إميل يعقػب، دا -24

 ـ.2007/ 2بيخكت، ط
ق( تحقيق: إميل يعقػب، دار الكتب 642شخح السفرل البغ يعير) ت -25

 ـ.2001/ 1العمسية، بيخكت، ط
عمل الشحػ، دمحم بغ عبج هللا بغ العباس بغ الػراؽ، تحقيق: دمحم جاسع  -26

 ـ .1999/ 1الجركير، مكتبة الخشج، الخياض ط
ق( تحقيق: 180بذخ عسخك بغ عثساف بغ قشبخ)  كتاب سيبػيو، ألبي -27

 .1عبج الدالـ ىاركف، دار الجيل ، بيخكت، ط
ق( تحقيق: عجناف دركير، ك 1094الكميات، أيػب بغ مػسى الكفػؼ)  -28

 دمحم السرخؼ، مؤسدة الخسالة، بيخكت.
ق( تحقيق: دمحم محيي 518 َمجسع األمثاؿ، أحسج بغ دمحم السيجاني) ت -29

 الجيغ عبج الحسيج، دار السعخفة ، بيخكت.
مجسع البحخيغ، فخخ الجيغ الصخيحي، تحقيق: الديج أحسج الحديشي،  -30
 ق.1365/ 2ط

 مخشج الصالب إلى قػاعج اإلمالء، محسػد معال دمحم ، دار الصالئع. -31
تكيقظ فؤاد عمي ق( 911السدىخ في عمػـ المغة، جالؿ الجيغ الديػشي)  -32

 ـ.1998مشرػر، دار الكتب العمسية، بيخكت، 
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ق( دار الكتب العمسية، 538السدتقرى في أمثاؿ العخب، لمدمخذخؼ)  -33
 ـ .1987بيخكت، 

 ـ.1981/ 1السرباح السشيخ، أحسج بغ دمحم الفيػمي، ط -34
السصالع الشرخية لمسصابع السرخية في األصػؿ الخصية، ألبي البقاء  -35

/ 1ق( تحقيق شو عبج السقرػد، ط1291نرخ بغ الذيخ نرخ الذافعي) ت 
 ـ.2005

السعجع الػافي في الشحػ العخبي، عمي تػفيق الحسج، كيػسف الدعبي،  -36
 دار اآلفاؽ الججيجة.

يغ بغ دمحم بمعيج الديج بغ عمي السغخب في تختيب السعخب، ناصخ الج -37
 . ق( دار الكتاب العخبي610السصخزؼ)  ت 

السػجد في قػاعج المغة العخبية ، سعيج بغ دمحم األفغاني، دار الفكخ  -38
 بيخكت.

 ىسع اليػامع ، لمديػشي، تحقيق: عبج الحسيج ىشجاكؼ، السكتبة التػفيكية. -39
 


