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 . فرج خميل سالمد                                        
 جامعة بني وليد كمية التربية ــ 

 
, كالصالة كالسالـ األتماف األكمالف عمى الحمد هلل رب العالميف

سيدنا محمد خاتـ األنبياء كسيد المرسميف, الميـ صٌؿ كسٌمـ كبارؾ عميو 
كتو كتمٌسؾ , كمف دعا بدععيفالطيبيف الطاىريف كصحابتو أجمكعمى آلو 

 . بسٌنتو إلى يكـ الديف
ق( في 516)ت ثـ أما بعد, فإف ىذا البحث سيناقش تخطئة الحريرم

)درة الغكاص في أكىاـ الخكاص( بعضى الخكاصّْ في كالميـ, كمف  :كتابو
المعمكـ لكؿ طالب العربية كعاشقييا أف المحف أمر مذمكـ, مذمكـ فاعميو 

: سمع النبي قاؿ ق(32)ت , عف أبي الدرداءي مستدركوالحاكـ فكما ركل 
: رجالن قرأ فمحف , فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـػػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػػ 

كقد أجمع أىؿ اإلسالـ قاطبةن عمى ذْـّ المحف, كيركل , (1)أرشدكا أخاكـ()
ألف أقرأ فأسقط أحب إليَّ مف "ق( أنو قاؿ:  13)ت عف أبي بكر الصديؽ

                                                 
صحيحيف, ألبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف المستدرؾ عمى ال (1)

بيركت,  –نيعيـ بف الحكـ النيسابكرم, تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العممية 
كالحديث صححو الحاكـ  2/477(: 3643حديث رقـ ) 1990 – 1411الطبعة: األكلى, 
 ككافقو الذىبي. 
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ق( قد كتب ألبي مكسى 23, ككاف عمر بف الخطاب)ت(1)"قرأ فألحفأف أ
, كمف (2)", كتفقيكا في العربيَّةً ةأما بعد, فتفقيكا في السُّنَّ :" األشعرم قائالن لو

السمؼ مف كاف إذا لحف استغفر اهللى 
 , ركل ذلؾ أيكب السختياني(3)

ق(: أخكؼ عمى طالب 216ق( كغيره, كليذا قاؿ األصمعي )ت131)ت
مىف )العمـ إذا لـ يعرؼ النحك أف يدخؿ في جممة قكلو صمى اهلل عميو كسمـ: 

, كفي ىذا الباب أخبار كركايات (4)كذب عمي متعمدا فميتبكأ مقعده مف النار(
كثيرة تدؿ عمى عظـ شأف المحف كأثًره, كلكنَّنا نقكؿ أيضا: إف اإلماـ 

فى في كت ابو كالما نقمو عف الخكاص, كىذا الحريرم ػػػػػػ رحمو اهلل تعالى ػػػػػ لحَّ
نىو لو كجوه في العربية, أك ىك رأمي إحدل المدارس النحكية, أك لو  الذم لحَّ
شاىد مف القرآف, أك السنة أك كالـ العرب, كسنكضح ذلؾ في طيات ىذا 

عامةي ما يجكز فيو ": ق(392)ت ابف جنيالبحث بإذف اهلل تعالى. يقكؿ 
و ينبغي أف يك كَّزنا فيوكجياف أك أكجي كال يمنعؾ قكة القكٌم  ,كف جميع ذلؾ ميجى

                                                 
تحقيؽ:  لعبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف السيكطي,  المغة كأنكاعيا, المزىر في عمـك  (1)

ـ: 1998ىػ 1418بيركت, الطبعة: األكلى,  –فؤاد عمي منصكر, دار الكتب العممية 
2/341 . 

ألبي بكر بف أبي شيبة, تحقيؽ: كماؿ يكسؼ  الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار, (2)
 . 5/240: 1409الطبعة: األكلى, الرياض,  –الحكت, مكتبة الرشد 

معجـ األدباء, لشياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم تحقيؽ: إحساف  (3)
 . 1/17ـ:  1993 -ىػ  1414عباس, دار الغرب اإلسالمي, بيركت, الطبعة: األكلى, 

الطبعة األكلى, . مصطفى الذىبي, دار الحديث ػ القاىرة, صحيح البخارم, تحقيؽ: د (4)
 . 1/75(: 107ـ, حديث رقـ )2000ق /1420
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ا لك أف إنساننا استعمؿ , كيقكؿ في مكضع آخر: "(1)"مف إجازة الضعيؼ أيضن
ألجكد  و يككف مخطئان عند العرب لـ يكف مخطئا لكالـ العرب, لكنَّ  قميمةن  لغةن 

ـي كالمتتبع لكتب العمماء يجد أف لغةى العرًب كاسعةه ,كسيج .(2)"المغتيف دي المتكم
ـي, حتى إف الخميؿ قاؿ:  ق(170)ت أنَّيا أكسعي ًمف أف يخطئى فييا المتكم

ق( أف الكسائي 207العرب أكثر مف أف يمحفى متكمـه", كركل الفراءي )ت لغة"
لعرب ليس أحده يمحف إال عمى ما سمعتي مف كالـ اق( قاؿ: "189)ت

 ," أنحى ق(: "177)ت يدكقاؿ أبك الخطاب عبد الحميد بف عبد المجالقميؿي
 .(3)"الناس مف لـ يمحف أحدان 

 : كاضع النحكية التي ذكرىا الحريرمكمف الم
أدخؿ  :كالصكاب أف يقاؿ ,فيو فيغمطكف ,بالمص السجف ؿى خً دٍ أي كيقكلكف ػػ "1

خرج  :تارة بيمزة النقؿ كقكلؾ لألف الفعؿ يعد؛ بو ؿى خً دي  المص السجف أك
فأما الجمع بينيما فممتنع  ,ج كخرجت بوخر  :كتارة بالباء كقكلؾ ,كأخرجتو
 .(4)"ستفياـاالكما ال يجمع بيف حرفي  ,في الكالـ

                                                 
الخصائص, ألبي الفتح عثماف بف جني, تحقيؽ: محمد عمي النجار, المكتبة العممية بدكف  (1)

 . 60/ 3طبعة كال سنة نشر: 
 . 12/ 2السابؽ:  (2)
ف محيي الديف المدخؿ إلى تقكيـ المساف كتعميـ البياف, البف ىشاـ المخمي, تحقيؽ: مأمكف ب (3)

 . 28ـ: 1995ق / 1415الجناف, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى, 
درة الغكاص في أكىاـ الخكاص: ألبي محمد القاسـ بف عمي بف محمد البصرم الحريرم,  (4)

ىػ / 1423تحقيؽ: بشار بٌككر, دار الثقافة كالتراث, دمشؽ ػ سكرية, الطبعة األكلى, 
 . 133ـ: 2002



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

نو كىك لغة أك رأم في مسائمو النحكية    ما خطَّأه الحريرمُّ أك لحَّ
 

 
-324- 

كلكف ىؿ ىذا الكالـ الذم ذكره الحريرم عمى إطالقو, أـ أف ىناؾ 
ق( ػػػػػ رحمو اهلل ػػػػ إلى أف ىذا 1069)ت تقييدان لو؟  فقد ذىب الخفاجي

كانت الباءي زائدةن فاألمر  الكالـ صحيح إف كانت الباء لمتعدية, كلكف إف
 صحيح, كاستدؿ الخفاجي عمى صحة ىذا األمر بقراءة أبي جعفر

ار﴿ :في قكلو تعالى (1)ق(127)ت كذلؾ  (2)﴾يىكىادي سىنىا بىٍرًقًو يىٍذىىبي ًباأٍلىٍبصى
ىػ( 392)ت , كما ذكر ذلؾ ابف جني(3)بضـ الياء عمى زيادة الباء المكحدة

مثمو في زيادة الباء في ك  ,األبصارى  ئدةه, أم ييذًىب"الباءي زا أيضا حيث يقكؿ:
ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىة﴿ :(4)نحك قكلو  .(5)"﴾كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

عمى  لعمو قدـ فيمفظكف بما يشتمؿي  كيقكلكف لعمو ندـ كػ كيقكؿ أيضا: " 2
ال لعمَّو أك  يفعؿي  وي لعمَّ  :قاؿى يأف  الكالـً  ككجوي  ,عف المعارضة المناقضة كينبئي 

كالتكقع إنما يككف لما  ,مخكؼلألف معنى لعؿ التكقع لمرجك أك  ؛يفعؿي 
 رت عما قضي ػػػخرج فقد أخب :تػػػقضى كتصـر فإذا قمانال لما  ,يتجدد كيتكلد

                                                 
اتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر, لشياب الديف أحمد بف محمد الدمياطي,  (1)

ـ: 2001ق/ 1422كضع حكاشيو: أنس ميرة, دار الكتب العممية, بيركت, بدكف طبعة, 
412. 

 .43النكر:  (2)
 . 113شرح شياب الديف الخفاجي عمى درة الغكاص:  (3)
 .  195البقرة:  (4)
تسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا, ألبي الفتح عثماف بف جني, تحقيؽ: المح (5)

عمي النجدم ناصؼ, كد. عبد الحميـ النجار,  كد. عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي, كزارة 
 . 2/114ـ: 1999 -ىػ1420األكقاؼ, المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية, بدكف طبعة: 
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 ( . 1)((عميو (لعؿ)األمر فيو كاستحاؿ معنى التكقع لو فميذا لـ يجز دخكؿ 
كال يمتنع ككفي خبرىا "ق( في )مغني المبيب(: 761)ت قاؿ ابف ىشاـ

ديث النبي صمى اهلل , كاستدؿ ابف ىشاـ بح(2)"فعالن ماضيان خالفان لمحريرم
مىى أىٍىًؿ بىٍدرو فىقىاؿى ك عميو كسمـ: ) ا ًشٍئتيـٍ  :مىا ييٍدًريؾى لىعىؿَّ المَّوى اطَّمىعى عى ميكا مى اٍعمى
 :  (4), كبقكؿ الشاعر]الطكيؿ[(3)(فىقىٍد غىفىٍرتي لىكيـ

ةو ػيان بىعٍ ػان دامً ػتي قىٍرحػلٍ دّْ ػكبي   اػسؤي أىبٍ فَّ ػكلٍ ػحى ػا تى ناػايػنػؿَّ مى ػلىعى      دى ًصحَّ
 :(5)]الطكيؿ[ق( 110)ت كبقكؿ الفرزدؽ

, لىعىمَّماػدى قى ػبٍ ػران يا عى ػػظى ػأىًعٍد نى   داػيَّ ػقى ػارى المي ػمأىضاءىٍت لؾى النَّاري الحً      ٍيسو
ت دخكؿ الماضي في  خبر كأبطؿ ابف ىشاـ قكؿ الحريرم بثبك 

كيٍنتي ػػيىا لىٍيتى ﴿ كمنو قكلو تعالى: (6)كىي بمنزلة لعؿ ,)ليت(  ًني ًمتُّ قىٍبؿى ىىذىا كى
                                                 

 .154لخكاص: درة الغكاص في أكىاـ ا  (1)
مغني المبيب عف كتب األعاريب, لعبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يكسؼ, أبي   (2)

 –محمد, جماؿ الديف, ابف ىشاـ تحقيؽ: د. مازف المبارؾ/ محمد عمي حمد اهلل, دار الفكر 
 . 3/529ـ: 1985دمشؽ, الطبعة: السادسة, 

 .3/230(: 4274صحيح البخارم, حديث رقـ )  (3)
ق/ 1425ديكاف امرئ القيس, اعتنى بو كشرحو: عبد الرحمف المصطاكم, الطبعة الثانية,   (4)

 . 112ـ: 2004
بيركت ػ لبناف,  -ديكاف الفرزدؽ, شرحو كضبطو كقدـ لو: عمي فاعكر, دار الكتب العممية   (5)

 . 161: 1987ق/  1407الطبعة األكلى, 
 . 532ػ  530/ 3مغني المبيب:   (6)
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ٍنًسيِّا  .(3)﴾يىا لىٍيتىًني كيٍنتي مىعىييـ﴿ ,(2)﴾تيرىابنا  كيٍنتي  لىٍيتىًني يىا﴿ ,(1)﴾نىٍسينا مى
بيض ىذا أكالعاىات ما كيقكلكف في التعجب مف األلكاف ػ كقاؿ أيضا: " 3

 :كما يقكلكف في الترجيح بيف المكنيف كالعكريف ,عكر ىذا الفرسأكما  ,الثكب
ككؿ ذلؾ لحف مجمع عميو , كىذا أعكر مف ذاؾ ,زيد أبيض مف عمرك

إال مف الفعؿ الثالثي  التعجبً  فعؿى  ألف العرب لـ تبفً  ؛كغمط مقطكع بو
األلكاف كالعيكب التي يدركيا  كالغالب عمى أفعاؿ ,الذم خصتو بذلؾ لخفتو

 .(4)..." ؿَّ كى حٍ اك  رَّ كى عٍ اك  دَّ كى سٍ اك  ضَّ يى بٍ : انحك ,أف تتجاكز الثالثي افي يى العً 
كىذه المسألة التي ذكرىا المصنؼ ػ رحمو اهلل تعالى ػ مف المسائؿ 

ب اإلنصاؼ في التي اختمؼ فييا البصريكف كالككفيكف, كقد ذكرىا صاح
نًَّفًو, قائال: " في  (ومى عى ما أفٍ )ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز أف يستعمؿ ميصى
نحك أف  ,خاصة مف بيف سائر األلكاف (السكاد)ك (البياض)التعجب مف 

كذىب البصريكف إلى  !هدى كى ما أسٍ  ري عٍ كىذا الشَّ  !ىذا الثكب ما أبيضو :تقكؿ
, كال نستطيع أف نمحف (5)"أف ذلؾ ال يجكز فييما كغيرىما مف سائر األلكاف

أحدا أك نغمطو لتقميده رأيا أك مدرسة مف المدارس, فتغميط الحريرم ليذا 
                                                 

 . 23مريـ:   (1)
 . 40النبأ:   (2)
 . 73النساء:   (3)
 . 155ػ  154درة الغكاص في أكىاـ الخكاص:    (4)
اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف, ألبي البركات عبد الرحمف  (5)

ق/ 1418ى, األنبارم, قدـ لو, حسف أحمد, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكل
 . 1/141ـ: 1998
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كفى لممسألة الرأم قد يككف غير دقيؽو لكجكد مف يقكؿ بو, كاستدؿ الميجى  كّْزي
 : (1):  قكؿ الشاعر]البسيط[بأدلة عدة منيا
 اخً بَّ ػطى  اؿى ػبى رٍ ػـ سً يي ضي يى ػبٍ أى  تى ػنٍ أى فى     ـي يي مي ػكٍ أى  دَّ ػتى ػكا كاشٍ ػػتى شى  اؿي ػجرّْ ػػػػإذا ال

, (أبيض مف المبف), ك(أسكد مف حمؾ الغراب): كمما سمع مف األلكاف
ثـ  .(2)؛ يحفظ كال يقاس عميوالمانعيف لممسألة شاذ عندالمسمكع ككؿ ىذا 

كحكـ الشذكذ ىنا غير مفيـك ما ف عمى ىذا الشذكذ قائال: "عمؽ عباس حس
في المفاضمة المكنية؛ فيؿ  ان صَّ دامت الكممة نفسيا قد استعممت صيغتيا ن

يراد عدـ التكسع في استعماليا في سكاد شيء أك بياض شيء غير الشيء 
؟ نعـ, كىذا تضييؽ ال داعي لو. بؿ إف منع التفضيؿ ان الذم كردت فيو نصَّ 

ا, كال سيما بعد كركد  مف كؿ ما يدؿ عمى لكف تضييؽ ال داعي لو أيضن
, ثـ ردَّ عمى (3)"قياس عمى ذلؾ الكاردالسماع بو كاشتداد الحاجة إلى ال

 - كالحجة التي يحتجكف بيا لمنعوالتي استدؿ بيا البصريكف, قائال: " الحجة
كىي: أف صيغة الصفة المشبية القياسية لأللكاف؛ فيمتبس األمر بيف 

الداخمة عمى  (فٍ مً )حجة كاىية يمكف دفعيا بالقرائف, كمنيا:  -المعنييف 
فالف أبيض مف فالف, كىذا الزرع أخضر مف ذاؾ؛  المفضؿ عميو في مثؿ:

فيكاد يمتنع المبس في ىذا النكع مف التفضيؿ الذم يشتمؿ أسمكبو عمى 

                                                 
ديكاف طرفة بف العبد, اعتنى بو كشرحو: عبد الرحمف المصطاكم, الطبعة األكلى, دار   (1)

 .   23ـ: 2003ق/ 1424المعرفة ػ بيركت ػ لبناف, 
 . 3/398النحك الكافي:  :ينظر  (2)
 . 3/398السابؽ:  :ينظر  (3)
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كلكف ىذا , البيانية (مف)ىذه. نعـ قد تشتبو أحياننا بكممة:  (مف)كممة: 
ا, كالتغمب عميو بالقرينة التي تزيمو. كمف ثـ كاف  ..االشتباه يمكف دفعو أيضن

الككفي الذم يبيح الصياغة مف األلكاف كالعيكب كالعاىات أقرب المذىب 
 .(1)"لمسداد كاليسر

ككجو الكالـ -كيقكلكف في التحذير إياؾ األسد إياؾ الحسد ػ كقاؿ أيضا: " 4
إياؾ : ) إدخاؿ الكاك عمى األسد كالحسد كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ككما قاؿ , (2)(بعد عنؾ القريبكمصاحبة الكذاب فإنو يقرب عميؾ البعيد كي
 : (3)]الطكيؿ[الشاعر
"هٍ ري ادً صى ػمى  ؾى ػيػمى ػعى  تٍ ػاقى ضى  هي دي ارً كى مى      تٍ ػعى سَّ كى ػتى  فٍ ذم إً الَّ  رى ػماألى كى  اؾى يَّ إً فى 

(4). 

                                                 
 . 3/398: النحك الكافي :ينظر  (1)
نما ىك مف كصايا عمي بف الحسيف, أكردىا ىذا لي (2) س مف كالـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ, كا 

ىػ( في كتابو الجميس الصالح الكافي كاألنيس الناصح الشافي, 390أبك الفرج النيركاني)ت
ـ: 1993دراسة كتحقيؽ: د. محمد مرسي الخكلي, عالـ الكتب, بيركت, الطبعة األكلى, 

ياؾ ك 2/128 مصاحبة الكذاب, فإنو يقرب منؾ البعيد, كيباعد منؾ , كنصو )...كا 
ىػ( نص الحريرم دكف عزكو لو في كتابو: تصحيح 764القريب...(, كما نقؿ الصفدم )ت 

التصحيؼ كتحرير التحريؼ, حققو كعمؽ عميو: السيد الشرقاكم, مكتبة الخانجي, القاىرة, 
كالـ النبي صمى اهلل عميو , كلـ يشٍر المحقؽ ىناؾ أنَّو ليس مف 2/142 ـ,1987 ,1ط

 كسمـ. 
ديكاف طفيؿ الغنكم, تحقيؽ: حساف فالح أكغمي, دار صادر بيركت, الطبعة األكلى,  (3)

, كركم صدر ىذا البيت بػ)ىياؾ(, ككرم  1/40, كينظر المحتسب: 143ـ: 1977
 )المصادر( بدؿ )مصادره(.

 . 145ػ  143درة الغكاص في أكىاـ الخكاص:   (4)
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ػ أم  (1)ىذه المسألة عند تعميؽ الخفاجي عمييا قاؿ: إنيا مف ىناتو
ىػ(؛ فإنو قاؿ: 170)ت  أحمدالحريرم ػ كممف أجاز ىذا التعبير الخميؿ بف 

 .   (2): إيَّاؾ نفسؾ لـ أيعىنٍّْفوي لك أفَّ رجالن قاؿ
 : (3)كاستدؿ المجيزكف ليذه المسألة بقكؿ الشاعر]الطكيؿ[

لً رّْ دىعَّ إلىى الشَّ       رىاءى فىًإنَّوي ػػفىًإيَّاؾى إيَّاؾى المً   بي ػالً رّْ جى ػشَّ ػماءه كى
 . (4)"ا أفَّ ابفى أبي إسحاؽى أجازى ىذا البيتى إالَّ أىنَّيـ زعمك اؿ سيبكيو: "ق

ا الشاىد إلى أف المراء مفعكؿ بو, كأما المانعكف فقد ذىبكا في ىذ
؛ ألنو لـ سيبكيو أف المراء نصب بإضمار فعؿ, كعند بغير حرؼ العطؼ

, ك بعضيـ ذىب إلى أف إسقاط الكاك مف (5)يعطؼ عمى إياؾ, كىك شاذ
 .(6) ق(476إليو األعمـ) ت الًمرىاء ضركرة كىك ما ذىب

  تو لقكليـ: )إياؾ الحسد(ػػػػرم مف تخطئػػػػػره الحريػػػػػم ذكالـ الذػػػػػكىذا الك
                                                 

 . 135شياب الديف الخفاجي عمى درة الغكاص: شرح   (1)
 . 279/  1ينظر : كتاب سيبكيو :   (2)
كينظر: المعجـ المفصؿ  , 1/279ينظر: الكتاب:   البيت لمفضؿ بف عبد الرحمف القرشي, (3)

ـ, دار 1996ق ػ 1417في شكاىد المغة العربية, إعداد: إميؿ بديع يعقكب, الطبعة األكلى, 
 . 1/249بيركت ػ لبناف:الكتب العممية, 

 .  1/279كتاب سيبكيو:   (4)
 .  3/63, كينظر: خزانة األدب: 1/279ينظر: كتاب سيبكيو:   (5)
لـ أجد رأم األعمـ ىذا في كتبو المكجكدة بيف يدم, كلكفَّ الدكتكر عبد المطيؼ الخطيب   (6)

استقى منو ىذا الرأم, ذكر رأيو ىذا في تحقيقو كتاب مغني المبيب, كلـ يذكر المصدر الذم 
 .6/643ينظر: 
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ا ال يتعدل إلى الثاني بنفسو مثؿ: كنحكه مبني عمى ككف العامؿ في إياؾ مم
لة فسحة , كلكف في المسأصحيح لئال يحذؼ الجار أك العاطؼ , كىذاباعد

عالى أعمـ كنسبة العمـ , كاهلل تعمماء, فالبأس بيا في نظرمقاؿ بيا أكابر ال
 . إليو أسمـ

فه ػ " 5 : اٍجتمع فالى يىقيكليكفى فو  كى كىاب أىف ييقىاؿ: ىى كٍ , فيى مىعى فالى مكف ًفيًو, كىالصَّ
كه  ف أًلىف لىٍفظىة اٍجتمع عمى كزف افتعؿ, كىىىذىا النٍَّكع مف كيجي فيالى ف كى اٍجتمع فالى

مىا كىافى أىٍيضا عمى كزف تفىاعؿ مثؿ تخاصـ افتعؿ مثؿ اٍختص ـ كاقتتؿ, كى
قيكع اٍلًفٍعؿ مف أىكثر مف كىاًحد, فىمىتىى أٍسند اٍلًفٍعؿ ًمٍنوي ًإلىى  كتجادؿ يىٍقتىًضي كي

ا اٍختٌصت اٍلكىاك  نَّمى مىٍيًو اآلخر ًباٍلكىاك الى غير كىاً  أحد الفاعميف لـز أىف يٍعطؼ عى
كًؿ ًفي ىىذىا الم قيكع اٍلًفٍعؿ مف ًبالدُّخي كطف أًلىف ًصيغىة ىىذىا اٍلًفٍعؿ تىٍقتىًضي كي

اًعدان  معنى اٍلكىاك يدؿ عمى ااًلٍشًترىاؾ ًفي اٍلًفٍعؿ أىٍيضا, فىمىمَّا اٍثنىٍيًف فىصى , كى
ة ًفي ىىذىا  اصَّ ا ًفيًو, اٍستٍعممت اٍلكىاك خى ٍعنىاىيمى تجانسا مف ىىذىا اٍلكىٍجو, كتناسب مى

لـ يى  ٍعنىاىىا المصاحبة كخاصيتيا  اٍسًتٍعمىاؿي  زً جي اٍلمكضع, كى لىٍفظىة مىعى ًفيًو, أًلىف مى
 .(1)"أىف تقع ًفي المكاطف الًَّتي يجكز أىف يىقع اٍلًفٍعؿ ًفييىا مف كىاًحد

ال يمتنع في قياس ق(: رادَّان عمى الحريرم: "582قاؿ ابف بىرّْم )ت
مع بكر, بدليؿ يده مع عمرك, كاختصـ جعفر : اجتمع ز قاؿالعربية أف ي

: اختصـ زيده كعمران, كاستكل الماءي كالخشبةى. ككاك المفعكؿ معو ىي جكاز
استكل الماءي كالخشبة كذلؾ يجكز: استكل  بمعنى مع مقدَّرةه بيا, ككما يجكز:
                                                 

 . 151ػ  150درة الغكاص في أكىاـ الخكاص:   (1)
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تككف , أعني في أفَّ المساكاة الماءي مع الخشبة, كاستكل في ىذا مثؿي اختصـ
ذا جاز في ىذه األفعاؿ دخكؿ كاك , فإبيف اثنيف فصاعدا كاالختصاـ

: استكل العبد كالحرُّ في ىذا كؿ معو جاز فييا دخكؿ مع, لقكليـالمفع
 . (1)"األمر

نىٍعتى كأىباؾ, كلك تيركت كذكر سيبكيو في الكتاب قائالن: " قكلؾ: ما صى
: ما صنعتى مع أىبيؾ, كلك تيركت الناق ةي النَّاقةي كفىًصيمىيا لىرىًضعىيا, إنَّما أردتى

مذىب سيبكيو أف ؽ السيرافي عمى ىذا الكالـ قائال: "كقد عم ,(2)"مع فصيميا
, فإنيما يا بمعنى مع كىي كالكاك يتقارباف؛ ألنما بعد الكاك منصكب بالفعؿ

 . (3)"جميعان يفيداف االنضماـ
: فعؿ اٍلغىٍير ذىًلؾ, فىيٍدخميكفى عمى ػ " 6 يىقيكليكفى آلىة التٍَّعًريؼ,  (غير)كى

مىٍيوً كالمح ـ عى اؿ اأٍللؼ كىالالَّ أًلىف  ؛ققكف مف النٍَّحًكييف يٍمنىعيكفى مف ًإٍدخى
اؿ آلىة التٍَّعًريؼ عمى ااًلٍسـ النكرىة أىف تخصصو بشخص  كد ًفي ًإٍدخى اٍلمىٍقصي
لـ  ًبعىٍيًنو, فىًإذا قيؿ: اٍلغىٍير, اٍشتىمىمت ىىًذه المٍَّفظىة عمى مىا الى ييٍحصى كىٍثرىة, كى

افىة, فىمـ يكف إلدخاؿ اأٍللؼ يتعرؼ ًبآ ضى ا أىنو الى يتعرؼ ًباإٍلً لىة التٍَّعًريؼ, كىمى
ـ عمى اٍلمىشىاًىير مف  ًليىذىا السَّبىب لـ تدخؿ اأٍللؼ كىالالَّ مىٍيًو فىاًئدىة, كى ـ عى كىالالَّ

                                                 
ق/ 1417حاشية ابف برم عمى درة الغكاص, تحقيؽ: عبد الحفيظ فرغمي, الطبعة األكلى,   (1)

 .746ـ, دار الجيؿ, بيركت ػ لبناف:  1996
 . 1/297كتاب سيبكيو:   (2)
بي سعيد السيرافي, تحقيؽ : أحمد حسف ميدلي, كعمي سيد ينظر شرح كتاب سيبكيو, أل  (3)

 . 3/195ـ . 2008عمي, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى, 
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لكضكح اشتيارىا كاالكتفاء عىف  ؛كاء كمحكةالمعارؼ مثؿ دجمة كعرفة كذي 
 .(1)"اتياتىٍعًريفيىا بعرفاف ذك 

و شيخ النحكييف كالحريرم ليس ىك القائؿ الكحيد بيذا الرأم, بؿ سبق
أال ترل أنيا ال تككف  ,ليس باسـ متمكف…  (غيرإلى ذلؾ حيث يقكؿ: "ك)

ٍسبؾ)إال نكرة, كال تيجمع كال تدخميا األلؼ كالالـ, ككذلؾ   . (2)("حى
ا مف منع دخكؿ)أؿ( عمى كممة )غير( ينطبؽ عمى شبيياتي كلعؿَّ 

ٍسبؾ)ككذلؾ " :بدليؿ قكؿ سيبكيو ىنا النكرات اٍلمتكغمة في اإلبياـ؛  ,"(حى
فيذه األٍسماء كميا " :(شرح المفصؿ)في كتابو  ق(643)تكقكؿ ابف يعيش

ذا أفردت كاف معناىا عمى اإلضافة؛ كلذلؾ ال  تمـز اإلضافة كال تفارقيا, كا 
كقكؿ , (3)"…ال الشبوؿ األلؼ كالالـ عمييا فال يقاؿ: المثؿ, ك يحسف دخك 

 :ق( 900)ت في حاشيتو عمى شرح األشمكني ق(1206)ت الصباف
ينبغي أف ىذه الكممات كما ال تتعرؼ باإلضافة إال فيما استثنى ال تتعرؼ "

  .(4)"(أؿ)؛ألف المانعى مف تعريفيا باإلضافة مانع مف تعريفيا بػ ػ أيضانػ بػ)أؿ(
 ( ق745)ت ير( أبك حيافػغكاز دخكؿ )أؿ( عمى )ػػػكممف يرل عدـ ج

                                                 
 . 175درة الغكاص في أكىاـ الخكاص:   (1)
 .3/479كتاب سيبكيو:   (2)
زىر, عنيت شرح المفصؿ, لمكفؽ الديف بف عمي بف يعيش, صححو كعمؽ عميو مشيخة األ  (3)

 . 2/129بطباعتو: إدارة الطباعة المنيرية, مصر: 
حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى عمى ألفية ابف مالؾ, ألبي العرفاف محمد بف عمي  (4)

/ 2ـ : 1997-ىػ  1417لبناف , الطبعة: األكلى -الصباف, دار الكتب العممية بيركت
367  . 
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ٍيرفي )البحر المحيط( قائال : ") , ... ميٍفرىده ميذىكَّره دىاًئمنا (غى ٍصؼي كىأىٍصميوي اٍلكى
اؿي  ٍدخى ٍعننى, كىاً  افىةى لىٍفظنا أىٍك مى ضى ـي اإٍلً يىٍمزى ييٍستىٍثنىى ًبًو كى طىأه كىالى  (أىؿٍ )كى مىٍيًو خى عى

ٍف أيًضيؼى ًإلىى مىعٍ  , كىاً  كىك مذىب جمع ًمف عمماء المغة,  ,(1)"ًرفىةو يىتىعىرَّؼي
 .كالنحك, كالتفسير

كلكف ىذه التخطئة ال تسمـ مف معارضة بعض عمماء المغة كالنحك 
ؿ( عمى دخكؿ )أ عمى منع الحريرم معمقان  - الشياب الخفاجيفقد ذىب 
ف اشتير ػ  (غير)عمى  (أؿ)ما ادعاه مف عدـ دخكؿ": ًإلى أفَّ  –)غير(  ػ كا 
 . (2)"ع منو قياسنافال مان

 : ء العمماء بعدة أدلة لعؿَّ أىمياكاستدؿ ىؤال
تسمى الـ المعاقبة كذلؾ  كىي التي جكاز نيابة )أؿ( عف اٍلمضاؼ إليوػ 1

اًء كالمُّغىاًت, عىف اٍبًف أىًبي  ق(676)ت النَّكىكمُّ ما نقمو  ًفي تىٍيذيب األىٍسمى
سىٍيًف ًفي شاًمًمو: نىعأفَّ قكما  الحي ٍير ككيٌؿ دي  كامى خيكؿى األىلؼ كاٌلالـ عمى غى

انعى  كبىٍعض, ألىنَّيىا الى تىتىعىرَّؼ باإًلضافىة فىالى تىتىعىٌرؼ باٌلالـ. قىاؿى كًعٍنًدم الى مى
ألىفَّ اٌلالـى لىيست ًفييىا لمتٍَّعريؼ, كلكٌنيا الَّالـي الميعىاقىبةي لإًلضافة؛ مف ذىًلؾ

(3). 
                                                 

حمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير البحر المحيط في التفسير, أبك حياف م (1)
 .  1/49ىػ:  1420بيركت, بدكف ط  –الديف األندلسي, تح: صدقي محمد جميؿ, دار الفكر 

 . 199شرح شياب الديف الخفاجي عمى درة الغكاص:  (2)
ينظر: تيذيب األسماء كالمغات, ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم, بدكف: تح,  (3)

ف: ط, عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة العمماء بمساعدة بدك 
 . 4/65لبناف:  –إدارة الطباعة المنيرية بطمب مف: دار الكتب العممية, بيركت 

 



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

نو كىك لغة أك رأم في مسائمو النحكية    ما خطَّأه الحريرمُّ أك لحَّ
 

 
-334- 

استدؿ بو النَّكىكّْم في كتابو تيذيب كىك ما , دّْ )غير( عمى الضّْ  ؿي مٍ حى ػ  2
ًإٌف الغير " :, حيث قاؿاألٍسماء كالمغات عمى جكاز دخكؿ )أؿ( عمى )غير(

يحمؿ عمى الضد, كالكؿ يحمؿ عمى الجممة, كالبعض يحمؿ عمى الجزء 
 .(1)"فصمح دخكؿ األلؼ كالالـ ػ أيضا ػ مف ىذا الكجو, كاهلل تعالى أعمـ

نفات عمماء المغة كالتفسير كغيرىـ, فيؤالء العمماء نقمكا ػ الرجكع إلى مص 3
قد جاء كتاب الحيكاف ففي مصنفاتيـ كالما فيو دخكؿ )أؿ( عمى )غير( 

يا كخٌبرني بعضيـ أٌنو رأل مف يبكي بإحدل عينيو, كبالتي يقترحي " لمجاحظ:
سيمىةي: ما يتقرَّب بو" في الصحاح:كما قاؿ الجكىرم  ,(2)"عميو الغير إلى  الكى

  .(4)"كأكؿ ماؿ الغير لممضطر"تفسير ابف كثير: كما كرد في  ,(3)"الغير
فالف شر مف فالف  :كالصكاب أف يقاؿ -كيقكلكف فالف أشر مف فالف"ػ  7

ـي الًَّذيفى الى ػػػػػػػًإفَّ شىرَّ الدَّكىابّْ ًعٍندى المًَّو الصُّ ﴿ :عالىػػػػػما قاؿ تػػػػػبغير ألؼ ك  ُـّ اٍلبيٍك
                                                 

  .4/66:  تيذيب األسماء كالمغات  (1)
كف, مطبعة الحيكاف, ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ , تحقيؽ كشرح: عبد السالـ ىار  (2)

 . 466/ 6ـ: 1967ق/ 1386مصطفى البابي الحمبي, الطبعة الثانية, 
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية , ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي  (3)

بيركت, الطبعة:  –ىػ(, تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار ,دار العمـ لممالييف 393)ت:
 . 1841/ 5ـ: 1987 -  ىػ1407الرابعة 

تفسير القرآف العظيـ, ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  (4)
ىػ(, تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة, دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة: 774)المتكفى: 

 . 217/ 2ـ:  1999 -ىػ 1420الثانية 
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 : (2)الشاعر]الرجز[كعميو قكؿ  (1)﴾ميكفيىٍعقً 
 رُّ ػػىػػػػػػػـ بػػػػػػػػيػػػػػػػػيػػػػػػػػسى فػػػػػػػػػيٍ ػػػػػػػلى  يَّ ػػػػػػػػػػنً ػػػػػػػػًإف بى 
 رُّ ػػػػػػػػشى  أىكٍ  ـي ػػػػػػػػػػيي ػػػػػػػػمي ػػػػػػػػثٍ ػػػػػػػػػػمً  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػيي ػػػػػػػػػػػػػػمُّ كأي 
 كارُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىى ػػػػػنً ػػػػػػتٍ ػػػػػػحى ػػػػػػبى ػػػػػػػػا نى ػػػػػػػػػػػػػػػػىكٍ أى ا رى ًإذى 

كىذىًلؾى ييقىاؿ: ... ٍذؼ اٍليمزىة, أًلىف ىىاتيف المفظتيف  كى ف ًبحى ف خير مف فالى فالى
ـ, لـ يمفظكا بيما ًإالَّ  فحذفت ىمزتاىما لمتٍَّخًفيؼ, كثر استعماليما ًفي اٍلكىالى كى

ة,ًفي فع اصَّ مىا  كىمىا صححكا ًفيًو المعتؿ فىقىاليكا: ؿ التَّعىجُّب خى مىا أخير زيدا كى
ا أىقٍ  شر عمرا,أ ا قىاليكا: مى كىذىًلؾى أىثبت !زيدان  ؿى كى كىمى اٍليمزىة ًفي لفظ اأٍلىمر  كاكى

ا قىاليكا: أىقٍ  ٍر رً شٍ بزيد, كأى  رٍ يً خٍ فىقىاليكا: أى  ي ًإٍثبىاتيىا ًفي ًبًو, كىاٍلعمَّة فً  ؿٍ كً ًبعىٍمرك, كىمى
التَّعىجُّب كىاأٍلىمر أىف اٍسًتٍعمىاؿ ىىاتيف المفظتيف اٍسما أىكثر مف استعماليما  يً فعمى 

بقيت عمى أىٍصميىا ًفي مىكًضع اٍلقمَّة, فىأىما  فعال, فحذفت ًفي مىكًضع اٍلكىٍثرىة, كى
بىة ًقرىاءىة أبي قالى
ًف اٍلكىذَّابي اأٍلى ﴿ :(3) لـ  (1) ﴾شىرُّ سىيىٍعمىميكفى غىدنا مى فقد لحف ًفييىا كى
مىٍييىا  .(2)"يطابقو أحد عى

                                                 
 .22سكرة األنفاؿ:   (1)
بني الحرماز, ينظر بحر العكاـ فيما أصاب فيو العكاـ, البف قائؿ األبيات كىٍيمىس أعشى  (2)

 .192ـ:2006الحنبمي, تحقيؽ: د . صالح شعباف, الطبعة األكلى, دار غريب, القاىرة ػ 
ىرة, بدكف ينظر: مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع, البف خالكيو, مكتبة المتنبي, القا (3)

لمصادر التي ترجمت ألبي قالبة تاريخ كفاتو, ينظر: , كلـ تذكر ا148طبعة كال سنة نشر: 
غاية النياية في طبقات القراء, لشمس الديف أبي الخير  بف الجزرم, طبعة جديدة مصححو 

ـ ج. برجستراسر, دار 1932اعتمدت عمى الطبعة األكلى لمكتاب التي عني بنشرىا سنة 
 .58/ 2ىػ : 1427ـ ػ 2006الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى 
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عند شرح الشياب الخفاجي لكالـ الحريرم اعترض عمى تمحينو 
لفظة)أشر( باأللؼ كاصفا تمحينو إياىا بالخطأ, كقاؿ بأف الكالـ الفصيح 

فكممتا  ,(3)كردت فيو )أشر( كثيرا مستدال عمى صحة كالمو بقراءة أبي قالبة
تي  تا, ًصيغى ٍيرو خى شرو ك  ًذفىٍت ىىٍمزى , حي اًؿ تىٍخًفيفناامىى اتىٍفًضيؿو , كىك ؛ ًلكىٍثرىًة ااًلٍسًتٍعمى
اًلؾو ًفي اٍلكىاًفيىًة ًبقىٍكًلوً  أىشىارى ما  ًإلىٍيًو اٍبفي مى

(4): 
ـي خى ػأىغٍ  ان بكىغىالً  شى ػػٍ يػنىاىي ٍف قىٍكلً       ٍر ػره كى  ٍر ػري ًمٍنوي كىأىشى ػيى ـٍ أىخٍ ػيً عى
بتشديد الراء ىك األصؿ  (األشرعف ىذه المفظة: ") ك الفتحأبيقكؿ 

ىذا أخير منو, -ر منو كىذا شر منو يالمرفكض, ألف أصؿ قكليـ: ىذا خ
اليمزة منيما. كيدؿ عمى  تكأشر منو. فكثر استعماؿ ىاتيف الكممتيف, فحذف

ق( 145)ت , تأنيث األخير كاألشر. كقاؿ رؤبةمكالشرّْ  مذلؾ قكليـ: الخكر 
  :(5)[جز]الر 

                                                                                                              
 .٦٢القمر:   (1)
 . 170ػ  169درة الغكاص:   (2)
 . 187ينظر: شرح شياب الديف الخفاجي عمى درة الغكاص:   (3)
شرح الكافية الشافية, لمحمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجياني, تحقيؽ: عبد المنعـ أحمد   (4)

حياء ا لتراث اإلسالمي كمية الشريعة ىريدم, جامعة أـ القرل مركز البحث العممي كا 
 . 2/1121كالدراسات اإلسالمية مكة المكرمة, الطبعة: األكلى: 

لـ أعثر عميو في ديكانو, كىك بال نسبة في الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع شرح جمع  (5)
الجكامع, ألحمد بف األميف الشنقيطي, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى, 

؛ كشرح التصريح عمى التكضيح, لخالد بف عبد اهلل األزىرم, 2/537ـ, 1999ىػ/  1419
ىػ/ 1421تحقيؽ: باسؿ عيكف السكد, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى, 

؛ كىمع اليكامع, لجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي, تحقيؽ: 2/92ـ, 2000
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 .(1)"رً ػيى ػخٍ األى  في ػابٍ كى  اسً النَّ  ري ػيٍ ػخى  ؿي الى بً                       
ت عمى ىذه الصيغة كىي قكلو ثـ ذكر ابف جني أف قراءة أبي قالبة جاء

لفظتي كمف الجائز استعماؿ  ﴾سىيىٍعمىميكفى غىدنا مىًف اٍلكىذَّابي اأٍلىشىرُّ ﴿ :تعالى
ة, ألف لكؿ منيما فعالن ثالثيِّا يصح صكغ بإثبات اليمز  (أشر)ك  (أخير)

 . (2)التفضيؿ مف مصدره قياسنا
ق( حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ في 855كقد شرح العيني)ت

: ذيًكرى شىرُّ الثَّالثىًة ًعٍند ق( ))256البخارم)ت لصحيحشرحو  دثنىا أيُّكبي قىاؿى حى
ًفي ًركىايىة اٍلكشمييني.. . ًعٍكًرمىةى  شر, ًبًزيىادىة ألؼ ًفي أىكلو, أ: ق(245)ت كى

ثىة أىٍشيىاء غىًريبىة األكؿ: أىف اٍلمىٍشييكر  اًني مىا ممخصو: ًإف ًفيًو ثىالى قىاؿى اٍلكٍرمى كى
" ثـ ذكر مف اٍسًتٍعمىاؿ ىىًذه اٍلكىًممىة أىف ييقىاؿ: شىٌر كىخير, كىالى ييقىاؿ: أشر كأخير

ًديث ف األشر كاألخير أىٍيضا ليغىة إالجكاب قائال: " اءى ًفي حى فصيحة, كىمىا جى
 .(3)"عبد اهلل بف سىالـ: أخيرنا كىاٍبف أخيرنا

صمى اهلل عميو كسمـ كذكر في مكضع آخر عند شرحو لحديث النبي 
اًج,  ق(93)ت أتىٍينا أنىسى بفى ماًلؾو )القائؿ فيو:  جَّ فىشىكىٍكنا إلىٍيًو مىا نىٍمقىى ًمفى الحى

                                                                                                              

ـ, 1998ىػ/ 1418العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى,  أحمد شمس الديف, دار الكتب=
3/280 . 

 . 2/299المحتسب في تبييف القراءات الشاذة:   (1)
معجـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي, الدكتكر أحمد مختار عمر بمساعدة فريؽ عمؿ,   (2)

 . 1/46ـ:  2008 -ىػ  1429عالـ الكتب, القاىرة, الطبعة, األكلى, 
عمدة القارم شرح صحيح البخارم, ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف حسيف  (3)

 .15/135ـ: 2005العينى, إشراؼ كمراجعة: صدقي جميؿ العطار, دار الفكر, بيركت, 
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كا فإنوي الى يى  : اٍصًبري ـٍ زىمافه إالَّ كاٌلًذم بىعٍ فىقىاؿى مىٍيكي  تىٍمقىٍكا دىهي شىرّّ ًمٍنوي, حتَّىٍأًتي عى
, ـٍ بَّكي ثـ ذكر العيني أف ركاية أبي ذر النسفي جاءت  ,(1)(ًمٍف نىًبيّْكيـٍ  سىًمٍعتيوي  رى

ق( أف )أشر( لـ يرد إال 393)ت كنقؿ عف الجكىرم ,بػ)أشر( بكزف أفعؿ
ًديئىةفي لغة ضعيفة  رى

إف صحت الركاية بػ)أفعؿ( التفضيؿ فال  فقاؿ: (2)
 . (3)يمتفت إلى قكؿ الجكىرم

كقد جاء في معجـ المصباح المنير أف األصؿ )أشر( باأللؼ عمى 
 .(4)كزف )أفعؿ( كذكر أف استعماؿ األصؿ في لغة بني عامر

نستطيع أف نقكؿ ما شيدت لو القراءة القرآنية كالحديث النبكم الشريؼ 
؛ فيذا رأم معتبر لكجكد أدلة مف ف لنا أف نمحنو أك نردهبة ال يمكككالـ رؤ 

إف مما يمحظ عمى الشيخ الحريرم ػ مع جاللة قدره ػ  أنو النقؿ عميو, ثـ 
, كاهلل ميو مأخذان في منيجو في القراءاتيجعؿ عيمحف القراءات كىذا مما 

 تعالى أعمـ كنسبة العمـ إليو أسمـ .   
يىقي ػ كقاؿ في مكضع آخر: " 8 اؿ فيمحقكف كى قىاميكا الرّْجى ًف كى : قاما الٌرجالى كليكفى

ًعيفىة لـ يٍنطؽ  مىا سمع ذىًلؾ ًإالَّ ًفي ليغىة ضى اٍلًفٍعؿ عىالمىة التٍَّثًنيىة, كىاٍلجمع, كى
ـ, كىالى نقؿ أىٍيضا عىف الفصحاء, أ بيىا اٍلقيٍرآف كىالى  مىٍيًو السَّالى خبار الرَّسيكؿ عى

                                                 
 (.7068, حديث رقـ: ) 505/ 4صحيح البخارم:   (1)
 ) ش ر ر(. 695/ 2ينظر: الصحاح, لمجكىرم:   (2)
 .16/338شرح صحيح البخارم:  عمدة القارم  (3)
ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, ألحمد بف محمد بف عمي الفيكمي, المكتبة   (4)

 ) ء ش ر(.  1/309بيركت:  –العممية 
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ـ تىٍكًحيد  انىوي ًفي اٍلمثنى:كىكجو اٍلكىالى ا قىاؿى سيٍبحى ف﴿ اٍلًفٍعؿ, كىمى , (1)﴾قىاؿى رىجيالى
ًفي اٍلجمع: اءىؾى اٍلمينىاًفقيكف﴿كى  .(2)﴾ًإذىا جى

كا النٍَّجكىل الًَّذيفى ظىمىميكا﴿فىأىما قىٍكلو تىعىالىى:  بدؿ مف  (الًَّذيفى ػ)فى  (3) ﴾كىأىسىرُّ
ًمير الًَّذم ًفي لىٍفظىة  قيؿ:(أسٌركا)الضَّ  :بؿ مىٍكًضعو نصب عمى الذَّـ, أىم , كى

كىذىًلؾى قىٍكلو تىعىالىى: كا, كى مُّكا كىًثيره ًمٍنييـ﴿ أىعًني الَّذيف كفري  (4) ﴾ثيَـّ عىميكا كىصى
ًمير الًَّذم ًفي لفظتي (كثيرػ)ف مُّكا﴿ بدؿ مف الضَّ  . (5)"...﴾عىميكا كىصى

ٍنيىا, كىذه المغة ذكر الحريرم ػ رحمو اهلل ػ ىذه المغة الضعيفة كلـ ييبىيّْ 
, كالذم طرأ عمى ذىني (6)ىي المعركفة عند النحكييف بمغة أكمكني البراغيث

مىٍيًو أ لـ يٍنطؽ بيىا اٍلقيٍرآف كىالى حينما قرأت كالمو القائؿ فيو: " خبار الرَّسيكؿ عى
ـ أف ىذا الكالـ فيو نكع مف التسرع إف صح التعبير, فقد ذكر  "السَّالى

ككالـ الفصحاء ما  (7)مغة كقع منيا في القرآف كاألحاديثالخفاجي أف ىذه ال
                                                 

 . 23المائدة:   (1)
 . 1المنافقكف:  (2)
 .3األنبياء:   (3)
 .71المائدة:  (4)
 . 280ػ  279درة الغكاص في أكىاـ الخكاص:   (5)
, كقد أكرده أبك عبيدة يمعناه: اعتدت البراغيثي عمٌي, كقائؿ ىذا القكؿ ىك أبك عمرك اليذل  (6)

البصرم, تحقيؽ: محمد فكاد سزگيف,  يفي مجاز القرآف, ألبي عبيدة معمر بف المثنى التيم
 . 2/34القاىرة بدكف طبعة, كال سنة نشر:  – يمكتبة الخانج

اًديثي ًفي قىٍكًلًو: يقكؿ الشيخ الشنق (7) اًديثى »يطي عف مفرد أحاديث: )كىاأٍلىحى ـٍ أىحى عىٍمنىاىي ًفي « كىجى
اًديثي رىسيكًؿ المًَّو  : ىىًذًه أىحى ًديثو كىمىا تىقيكؿي ٍمعي حى ديىيمىا: أىنَّوي جى كفىاًف: أىحى ًدًه كىٍجيىاًف مىٍعري مَّى  -ميٍفرى  صى
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لىٍيسيكا ﴿: , فالقرآف ذكرت آيات كثيرات منيا:  قكلو تعالىال يحصى كثرة 
 ق(209)ت فقد كجييا أبك عبيدة (1) ﴾سىكىاءن ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىاًئمىةه 

سيكا سىكىاءن ًمٍف أىٍىًؿ لىيٍ ﴿" :, فقاؿرحمو اهلل عمى أنيا لغة أكمكني البراغيث
ي كالميـ مثؿ ىذا أف يقكلكا: أكمكن ي: العرب تجٌكز ف﴾اٍلًكتىاًب أيمَّةه قىاًئمىةه 

, ككاف ومنطق يف يا مف أبى عمرك اليذلي,  قاؿ أبك عبيدة: سمعتي البراغيثي 
الى ﴿: كمنيا أيضا قكلو تعالى .(2)"البراغيث يالكالـ أف يقكؿ: أكمن كجوي 

ٍيدنايىٍمًمكيكفى ال ذى ًعٍندى الرٍَّحمىًف عى  قكؿ الزمخشرمي ,(3)﴾شَّفىاعىةى ًإالَّ مىًف اتَّخى
الكاك في ال يىٍمًمكيكفى إف جعؿ ضميرا فيك لمعباد, ق( في ىذه اآلية: "538)ت

أف تككف  ألنيـ عمى ىذه القسمة. كيجكز؛ كدؿ عميو ذكر المتقيف كالمجرميف
                                                                                                              

مَّـى =     سى مىٍيًو كى مىى  , تيًريدي -المَّوي عى اًريىًة عى ميكًع اٍلجى مىى ىىذىا فىييكى ًمفى اٍلجي , كىعى ًديثو ٍمعى حى اًديًث جى ًباأٍلىحى
ًة: صى اًلؾو ًفي اٍلخيالى ٍيًر اٍلًقيىاًس اٍلميشىاًر لىيىا ًبقىٍكًؿ اٍبًف مى  غى

اًئدو عىًف اٍلًقيىاًس كيؿَّ مىا  ٍسمىا    كىحى ٍكمنا رى الىؼى ًفي اٍلبىابىٍيًف حي  خى
, يىعٍ       مىى أىبىاًطيؿى بىاًطؿو عى اًديثى كى مىى أىحى ًديثو عى , كىتىٍكًسيًر حى ًني ًباٍلبىابىٍيًف: التٍَّكًسيرى كىالتٍَّصًغيرى

ٍمعو  : ًإنَّيىا اٍسـي جى ـٍ يي قىاؿى بىٍعضي مىى عيشىٍيًشيَّةو, كى مىى ميغىٍيًربىاًف, كىعىًشيَّةن عى , عى كىتىٍصًغيًر مىٍغًربو كى
ًديًث. اٍلكىٍجوي  ككىةو, كىأيٍلعيكبىةو,  ًلٍمحى ٍمعي أيٍحديكثىةو الًَّتي ًىيى ًمٍثؿي: أيٍضحي اًديثى جى الثَّاًني: أىفَّ اأٍلىحى

بنا... كىىى  تىعىجُّ دَّثي ًبًو النَّاسي تىمىًييِّا كى ٍسكىاًف الثَّاًني: كىًىيى مىا يىتىحى ًؿ, كىاً  ْـّ اأٍلىكَّ كبىةو ًبضى ذىا اٍلكىٍجوي كىأيٍعجي
( أضكاء البياف في إيضاح أىٍنسىبي ىينىا لً  ـى ًبًو الزَّمىٍخشىًرمُّ زى مىى اٍلًقيىاًس, كىجى ٍمًع ًفيًو عى يىاًف اٍلجى رى جى

القرآف بالقرآف, لمحمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي, دار الفكر 
 . 5/334ـ: 1995ىػ /1415لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت, لبناف, 

 .113اف: آؿ عمر   (1)
 . 1/101مجاز القرآف, ألبي عبيدة:   (2)
 .  78مريـ:   (3)
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ذى )كالفاعؿ  (لبراغيثا يأكمكن)عالمة لمجمع, كالتي في  ًف اتَّخى ألنو في  (؛مى
ذى )معنى الجمع, كمحؿ  رفع عمى البدؿ, أك عمى الفاعمية. كيجكز  (مىًف اتَّخى

, كمنيا آية سكرة األنبياء سالفة (1)"حذؼ المضاؼ تقدير أف ينتصب عمى
ػ في معانيو ػ االسـ المكصكؿ  (2)ق(215)ت الذكر فقد خرج األخفش

في  ق(437)ت نسبيا إليو مكي بف أبي طالب عمى ىذه المغة كما )الذيف(
أقكاؿو كذكر  : إف فيو ستةى فقاؿ عف االسـ المكصكؿ )الذيف( (3)كتابو اليداية

 .   أكمكني البراغيث كىك قكؿ األخفش : يككف عمى لغةالقكؿ الخامس بأنو
القراءات التي ىي مجاؿ خصب لتنكع المغة, فقد كردت قراءة في  كأما

)أفمحكا( كىي قراءة  (4)﴾قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى ﴿: قكلو تعالى لمؤمنكف فيسكرة ا
رّْؼو يقكؿ أبك حياف: " ق(112)ت طمحة بف مصرؼ ةى ٍبفى ميصى سىًمٍعتي طىٍمحى

اًبي  فى أىٍصحى ا لىحى , كىمى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى في , فىقيٍمتي لىوي: أىتىٍمحى كا اٍلميٍؤًمنيكفى يىٍقرىأي قىٍد أىٍفمىحي
                                                 

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, ألبي القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم  (1)
 . 3/43ىػ: 1407 -بيركت, الطبعة: الثالثة  –جار اهلل, دار الكتاب العربي 

مسعدة, تحقيؽ: الدكتكرة ىدل محمكد قراعة,  القرآف, لألخفش, أبي الحسف سعيد بف يمعان (2)
 . 2/447ـ:  1990 -ىػ  1411مكتبة الخانجي ػ القاىرة, الطبعة: األكلى, 

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره, كأحكامو, كجمؿ مف فنكف عمكمو,  (3)
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي, تحق يؽ: مجمكعة ألبي محمد مكي بف أبي طالب حى

جامعة الشارقة, بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي,  -رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا 
ـ: 2008 -ىػ 1429, الطبعة: األكلى, جامعة الشارقة -كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية 

7/4728 . 
 .1المؤمنكف:  (4)
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مىى ليغىًة اٍنتىيىى. يىعٍ  لىٍيسى ًبمىٍحفو أًلىنَّوي عى ًكمى كى ًني أىفَّ مىٍرجيكعىوي ًفي اٍلًقرىاءىًة ًإلىى مىا ري
 .(1):أىكىميكًني اٍلبىرىاًغيثي 

ىك قكؿ النبي صمى كأما الحديث النبكم الشريؼ فيك حديث مشيكر ك 
 , (2)(يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ, كمالئكة بالنياراهلل عميو كسمـ: )

 ق(671)ت كالما لمقرطبي ق(852)ت قد نقؿ ابف حجر العسقالنيك 
عالمة  (يتعاقبكف)لقرطبي: الكاك في قكلو قاؿ افي شرح ىذا الحديث قائال: "

الفاعؿ المذكر المجمكع عمى لغة بمحارث كىـ القائمكف: أكمكني البراغيث, 
 كمنو قكؿ الشاعر: 

 بورف السميط أقار ػصػػكراف يعػبح                 
كا النٍَّجكىل ﴿كىي لغة فاشية, كعمييا حمؿ األخفش قكلو تعالى:  كىأىسىرُّ

قاؿ: كقد تعسؼ بعض النحاة في تأكيميا كردىا لمبدؿ, كىك  ﴾الًَّذيفى ظىمىميكا
                                                 

 . 546/ 7البحر المحيط:  (1)
رة أكلو: "يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ كمالئكة بالنيار" الحديث. ىذا جزء مف حديث أبي ىري (2)

, كينظر: المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف 1/268كقد أخرجو بيذا المفظ البخارم 
العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ, لمسمـ بف الحجاج أبي الحسف القشيرم 

بيركت بدكف طبعة  –دار إحياء التراث العربي  النيسابكرم, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي,
, كينظر: المكطأ, لمالؾ بف أنس بف مالؾ, صححو كرقمو كخرج 1/439كال سنة نشر: 

 -ىػ 1406أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيركت, 
ي محمد عمي, دار كسنف النسائي, تحقيؽ: د. السيد محمد السيد كعم 1/170ـ:  1985

, لكنو جاء فيو ركاية أخرل 1/354ـ: 1999ق/ 1420الحديث, القاىرة, الطبعة األكلى, 
 . 2/34بمفظ: "إف هلل مالئكة يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ كمالئكة بالنيار." ينظر فتح البارم 
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تكمؼ مستغنى عنو, فإف تمؾ المغة مشيكرة كليا كجو مف القياس 
 . (1)".كاضح..

 : رجز[] ال (2)كأما كالـ العرب فمنو قكؿ الفرزدؽ
مً ػٍكراىفى يىٍعصً ػحى بً        كهي كأيمُّوي ػٍف ًدياًفيّّ أىبي ػػكلكً   اًربيوٍ أىقى  طى ػيػٍرفى السَّ
نو قاؿ )يعصرف( فأتى بالحرؼ الذم يككف ضميرا, عالمة أالشاىد فيو 

  لمجمع, كالفاعؿ ىك )أقاربو( فأتى بعالمة الجمع.
 [: المتقارب] (3)كمنو قكؿ اآلخر

 ـي ك ػػػػػػػػػػػػػػلـي أى يي ػػػػمُّ ػكي ػي فى ػػػػمً ػًؿ أىػػػ   ػالنًَّخي راءً ػػتً ػشي في انػكنى ػػي مك ػمي ػيى 
 بالفعؿ, مع أف الفعؿ أسند (يػػػنػػػكنى ػػػػي كمػػػمي ػػػيى في قكلو: )اتصاؿ كاك الجماعة 

 . ( عمى ىذه المغةأىمي)إلى االسـ الظاىر المذككر؛ كىك 
إف ىذه المغة لغة معركفة مشيكرة كلعمني أقكؿ في نياية ىذه المسألة: 

ليا كجو في العربية كليا أدلة ال تحصى كثرة بؿ إف بعض عمماء المغة 
 ق(206)ت في تفسيره عف قطرب ق(427)ت أقرىا كما نقؿ ذلؾ الثعمبي

كقاؿ قطرب: كىذا سائغ في كالـ العرب كحكي عف بعضيـ أنو قاؿ: قائال: "
                                                 

ي الشافعي, فتح البارم شرح صحيح البخارم, ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالن  (1)
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: 

 .  2/34ىػ, 1379بيركت, بدكف طبعة,   -محب الديف الخطيب, دار المعرفة 
ديكاف الفرزدؽ, شرحو كضبطو كقدَّـ لو: األستاذ عمي فاعكر, دار الكتب العممية, بيركت,   (2)

 . 44ـ: 1987ىػ/ 1407لطبعة األكلى, لبناف, ا
ديكاف أمية ابف أبي الصمت, جمعو كحققو كشرحو: د. سجيع جميؿ الجبيمي, دار صادر,   (3)

 . 127ـ: 1998بيركت, الطبعة األكلى, 
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 كقاؿ بيا ابف مالؾ (1)"ثسمعت بعض العرب يقكؿ: أكمكني البراغي
 : (2)في خالصتو قائال ق(672)ت

 دػسنػد مػػعبر ػاىمظؿ لفعػػكال      دكاػػػػػػدا كسعػاؿ سعػقػيد كق
نقؿ عف طيئ, ك كنقؿ األشمكني عف بعض النحكييف أفَّ ىذه المغة ىي لغة 

 , كممف قاؿ بيا أيضا المرادم(3)أنيا لغة أزد شنكءةبعضيـ اآلخر 
عمى مف أنكر ىذه المغة قائال:  تابو )الجنى الداني( رادَّان في ك ق(749)ت
قبؿ قكليـ في كأنكر قكـ مف النحكييف ىذه المغة, كتأكلكا ما كرد منيا. كال ي"

 .كاهلل تعالى أعمـ (4)"بؿ ىي ثابتة بنقؿ األئمة ,ذلؾ
ماؿ كثير أنفقتو فينقضكف أكؿ كالميـ بآخره  بَّ قكليـ ري " كيقكؿ أيضا:ػ  9

لمتقميؿ فكيؼ يخبر بيا عف الماؿ  (بَّ ري )ألف  ؛كف بيف المعنى كضدهكيجمع
 . (5)"الكثير

                                                 
الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبي إسحاؽ, تحقيؽ:   (1)

 -ىػ 1422الطبعة: األكلى,  –دار إحياء التراث العربي, بيركت  أبي محمد بف عاشكر,
 . 270/ 6ـ: 2002

ألفية ابف مالؾ لمحمد بف عبد اهلل, ابف مالؾ, بدكف تحقيؽ, دار التعاكف, بدكف طبعة كال   (2)
 . 25سنة نشر: 

ف شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ, لعمي بف محمد بف عيسى, أبي الحسف, نكر الدي  (3)
 . 1/392ـ: 1998 -ىػ1419لبناف, الطبعة: األكلى  -األيٍشميكني, دار الكتب العممية بيركت

الجنى الداني في حركؼ المعاني, ألبي محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف   (4)
 –عمٌي المرادم, تحقيؽ: د فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ, دار الكتب العممية, بيركت 

 . 150ـ/  1992 -ىػ 1413الطبعة: األكلى,  لبناف,
 .294درة الغكاص:   (5)
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ىذا الرأم الذم ذكره اإلماـ الحريرم ال يسمـ مف المعارضة أيضان؛ 
ألف ىذا الرأم ىك رأم أكثر العمماء, كلكفَّ بعض العمماء يرل أنيا تأتي 

القكؿ  عمى النحك اآلتي: كىي ,فييا ثمانية أقكاؿو  ىذه المسألةلغير التقميؿ, ك 
( تأتي لمتقميؿ دائما كىك القكؿ الذم يراه األكثر مف العمماء  األكؿ: أف )ريبَّ

, ق(154)ت , كأبي عمرك بف العالءق(149)ت كعيسى بف عمر
 , كىشاـق(182)ت كيكنس ,ىػ(180)تكسيبكيو ,ىػ(170)تالخميؿ
 كالجرمي ,ىػ(215)ت كاألخفش ,ق(215)ت زيد كأبي ,ق(209)ت
 كالزجاج ,ق(286)ت كالمبرد ,ق(249)ت كالمازني ,ق(225)ت
 كالسيرافي ,ق(337)ت كالزجاجي ,ق(316)ت السراج كابف ,ق(311)ت
كابف  ,ق(384)ت كالرماني ,ق(377)ت كالفارسي, ق( 368)ت
, : كالكسائيكجممة الككفييف ,(1)ق(541)ت , كالصيمرمىػ(392)تجني

 . (2)ق(778)ت كالفراء كابف سعداف
( تأتي لمتكثير دائما كىك ما عميو صاحب قكؿ الثانيال : أف )ريبَّ

 . (3)جماعةك  ق(347)ت العيف كابف درستكيو
                                                 

ىذا الذم ذكره كارؿ برككمماف عف تاريخ كفاة الصيمرم, كلـ يذكر السيكطي في بغية الكعاة   (1)
 . 165ػ  5/164تاريخ كفاتو, ينظر: تاريخ األدب العربي: 

 . 2/347ينظر: ىمع اليكامع:   (2)
رجب عثماف  ب مف لساف العرب, ألبي حياف األندلسي, تحقيؽ: د.ينظر: ارتشاؼ الضر  (3)

, 4/1738ـ:1998ىػ/  1418الطبعة األكلى,  محمد, الناشر مكتبة الخانجي, القاىرة,
 . 2/347, ك ىمع اليكامع :2/320كمغني المبيب:
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ق( 405)ت رابياأبك نصر الف كىك ما ذىب إليو القكؿ الثالث:
  .(1), كلمتكثير نادرامف أنيا لمتقميؿ غالبا ,ق(911)تالسيكطيك 

كاختاره ابف  (2)سييؿكىك ما اختاره ابف مالؾ في الت القكؿ الرابع:
كنسب ابف مالؾ  كلمتكثير كثيرا, مف أنيا لمتقميؿ قميال, (3)ىشاـ في المغني
 . (4)ىذا الرأم لسيبكيو

: تأتي لمتقميؿ  كالتكثير مف غير غمبة ألحدىما , نقمو القكؿ الخامس
 . (5)أبك حياف عف بعض المتأخريف

كال لتكثير,  )رب( حرؼ إثبات كلـ تكضع ال لتقميؿ القكؿ السادس:
نما يفيـ ذلؾ مف السياؽ. كىك اختيار أبي حياف.   كا 

: أنيا لمتكثير في مكضع المباىاة كاالفتخار, كىك قكؿ القكؿ السابع
 . ق(521)ت ديٍ األعمـ كابف السّْ 

 القكؿ الثامف: كىي لمبيـ العدد تككف تقميال كتكثيرا, قالو ابف الباذش
 .(6)ق(454)ت

                                                 
 .  2/347, ك ىمع اليكامع :   1738/ 4ينظر : ارتشاؼ الضرب :   (1)
ندلسي, تسييؿ, لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل الطائي الجياني األينظر: شرح ال  (2)

: د . عبد الرحمف السيد, كد . محمد بدكم المختكف , ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, تحقيؽ
 .  174/  3ـ:  1990ىػ/  1410الطبعة األكلى, 

 .  320/  2: مغني المبيب :  ينظر  (3)
 . 177/  3بف مالؾ : شرح التسييؿ , ال  (4)
 .  2/348ينظر : ىمع اليكامع :    (5)
 . 2/347, كىمع اليكامع: 4/1738ينظر: ارتشاؼ الضرب:   (6)
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( لمتقميؿ فقطمى عدـ الجكىذا الذم ذكرناه يدؿ ع , ـز بالقكؿ أف )ربَّ
 : ( لمتكثير, كىي كثيرة منياكلعمني أذكر أدلة ى القائميف بمجيء )ربٌ 

كا لىٍك كىانيكا ميٍسًمًميف﴿: ػ قكلو تعالى: قاؿ اهلل تعالى1 دُّ الًَّذيفى كىفىري ا يىكى بىمى  ,(1)﴾ري
( كلما كاف عند الزمخشرم كغي": (البحر)قاؿ أبك حياف في  ره أٌف )ريبَّ

( لمتقميؿ ؿ ال ىنا, احتاجكا إلى تأكيؿ مجيء )ريبَّ زمخشرم في تأكيؿ كطىكَّ
ألٌف كدادتيـ ذلؾ ؛ فالتكثير فييا ىنا ظاىر إنيا لمتكثير, كمف قاؿ ,ذلؾ

الكالـ ال مف  كالتكثير إنما يفيـ مف سياؽ إٌف التقميؿ كثيرة, كمف قاؿ
( قاؿ: دىؿَّ سياؽ الكالـ : تىٍدىىشييـ أىكاؿي ذلؾ عمى الكثرة. كقيؿ مكضكع )ريبَّ

فإف كانت منيـ إفاقة في بعض األكقات مف سكرتيـ  اليكـ فيبقكف مبيكتيف,
 .(2)"تمنكا فمذلؾ قمَّؿى 

اًريىةه ) ػ حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ: 2  ًفييىا ريبَّ كىاًسيىةو ًفي الدٍُّنيىا عى
اآٍلًخرىًة( 

( لمتكثير في ىب إليو مف أف )ريبَّ كعمؿ ابف مالؾ صحة ما ذ, (3)
أف  : " فميس المراد أف ذلؾ قميؿ , بؿ المرادحيث يقكؿ , ىذا الحديث كغيره

عمى  كىك مف النثر شاىده  ,(4)"الصنؼ المتصؼ بيذا مف النساء, كثير
حجر ركاية أخرل ليذا كأكرد ابف  .كثير كما قاؿ ابف مالؾ في تكضيحوالت

                                                 
 . 2الحجر:   (1)
(2)  6/464. 
(, باب تحريض النبي صمى اهلل عميو كسمـ 1126, حديث رقـ )1/483صحيح البخارم:   (3)

 عمى صالة الميؿ كالنكافؿ مف غير إيجاب. 
ح لمشكالت الجامع الصحيح, لجماؿ الديف ابف مالؾ, تحقيؽ: ػػػػػػح كالتصحيػػػػػػػػػػػػػػػشكاىد التكضي  (4)

 . 164ىػ: 1413د.طو محسف, مكتبة ابف تيمية, الطبعة الثانية, 
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كعمؽ عمييا  (, عارية يكـ القيامةةو في الدنياكـ مف كاسي ): الحديث بمفظ
( أكثر ما ترد ": بقكلو كىك يؤيد ما ذىب إليو ابف مالؾ مف أف )ريبَّ

 .(1)"لمتكثير
 ]الطكيؿ[: (2)ؽ ق( 80)ت ػ كقكؿ امرئ القيس 3

يى  لى يى ا ريبَّ يكـو قىٍد لى ػكى  اؿً ػػثى ػمٍ تً  ػطُّ ا خى يى نَّ أى كى  ةو ػسى آنً بً       ةو ػمى ػيٍ ػٍكتي كى
 ]المديد[: (3)قكؿ اآلخريػ ك 4

بٌ  ػمىػـو ا أىٍكفى مري  ػماالتي ي شى بػك عىػٍف ثٍرفى ػتىػ      ػٍيػتي في عى
 ,ا لالفتخارمقاؿ ابف ىشاـ في المغني: إف ىذيف البيتيف أيتي بي

جمؿ )شارح  ق(657)ت كيبدك أف الخفاؼ .(4)كاالفتخار ال يناسب التقميؿ
( في مكضع إ: معترض عمى قكؿ بعض النحكييف (الزجاجي ف )ريبَّ

كيرل أنو  (,رب يكـ فيا): اة تككف لمتكثير, كذلؾ مثؿ قكلواالفتخار كالمباى
 . (5)لتقميؿ النظر ىذا ألف ىذا؛ في ليـ الحجة

 ]الطكيؿ[:  (6)ق(239)ت ػ كمف المكاضع أيضا قكؿ عمارة بف عقيؿ5
                                                 

 . 13/22فتح البارم شرح صحيح البخارم:    (1)
 .136البيت المرئ القيس في ديكانو   (2)
, كينظر: المفصؿ في عمـ 3/518ة األبرص, ممؾ الحيرة, ينظر: الكتاب: البيت لجذيم (3)

العربية, ألبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم, بدكف تحقيؽ, دار الجيؿ, بيركت ػ لبناف, 
 . 2/323, كمغني المبيب: 9/40ىػ:  1323الطبعة الثانية, 

 .  2/323ينظر: مغني المبيب:   (4)
 .  3/161غني, لمبغدادم:  ينظر: شرح أبيات الم  (5)
 ر, الطبعة ػػػر دار نشػػػػػكر, مف غيػػػػػػر العاشػػػػػػينظر: ديكاف عمارة بف عقيؿ, جمعو كحققو: شاك  (6)
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ـي شى ػػػػػػػكيًف األيَّػفإٍف تى  قػبٍ ػيَّ ػا ػفػرى ػٍػرًب انً ػػػػجى ٍرفى أىشٍ ػػثى كٍ كأى      يفى مى  ي كفىػمَّمػفى مػف غى
ػٍشرىبو تي بً ػػػٍكـو قػد شىػًربػٍ يا ريبَّ يىػػػف  اردو عىذبً بدىل ػي الصَّ نػتي بو عػيفً شى     مى

نما الشاعر ىنا في معرض فخر فال يعقؿ أف يككف الشاعر يفتخر بالق مة كا 
 . (1)(فػػيػػا ريبَّ يػػػكـ ...): يفتخر بالكثرة  في قكلو

يىا ) :كقكؿ بعض العرب عند انقضاء رمضافػ 6 كمىوي كى اًئًمو لىٍف يىصي يىا ريبَّ صى
لمتخكيؼ, كال يناسب   ككجو الدليؿ أف المثاؿ مسكؽ, (ريبَّ قىاًئًمو لىٍف يىقيكمىوي 

 .(2)التقميؿ التخكيؼ
المسألة خالفية,  كمف ىنا يتضح ػػػ بما ال يدع مجاال لمشؾ ػػػ أف ىذه

النظر إلى كالـ العمماء اآلخريف, كاهلل تعالى  كال يمكف الجـز برأم دكف
 . أعمـ

. كصمى اهلل عميو كسمـ عكانا أٍف الحمد هلل رب العالميفكآخر د
, كمف رؾ عمى سيدنا محمد اليادم البشير, كعمى آلو كصحبو أجمعيفكبا

 . كتو كتمسَّؾ بسنتو إلى يكـ الديفدعا بدع
 تائج البحثن
ػ إف الحريرم ػ رحمو اهلل ػ اعترض عمى بعض األلفاظ كالمسائؿ التي ليا  1

 .كالشعر الفصيح كاألحاديث النبكيةشكاىد مف القرآف 
ف بع و اهللػػػػػ إف الحريرم ػ رحم 2  لغات  , كىي مفض األلفاظ أك األقكاؿػػػ لحَّ

                                                                                                              

 .90ـ:  1973األكلى, =    
 . 2/44, كينظر: الدرر المكامع: 2/348ينظر:  ىمع اليكامع:   (1)
 .   1/658ينظر: شرح التصريح:   (2)
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 . العرب حتى كلك كانت قميمةن 
 اهلل ػ لحَّف بعض األلفاظ كقد استخدميا كثير مف ػ إف الحريرم ػ رحمو 3

 .عمماء العربية المكثكؽ بعربيتيـ
ظي عمى الحريرم ػ مف خالؿ اعتراضاتو كتمحينو لبعض الكالـ  4 ػ  ػ مما ييٍمحى

 . تمحينو بعض القراءات القرآنية
كالحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء 

 كالمرسميف 
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ بركاية حفص . ػػ 
ياب الديف أحمد بف , لشء البشر في القراءات األربعة عشراتحاؼ فضالػػ 

محمد الدمياطي, كضع حكاشيو: أنس ميرة, دار الكتب العممية, بيركت ػ 
 .ـ2001ق / 1422لبناف, بدكف طبعة, 

بي حياف األندلسي, تحقيؽ: د. رجب ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب, ألػػ 
 ىػ1418الطبعة األكلى, عثماف محمد, الناشر مكتبة الخانجي, القاىرة, 

 ـ.1998
ر أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, لمحمد األميف بف محمد المختاػػ 

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع , بف عبد القادر الجكني الشنقيطي
 ـ.1995ىػ /1415, لبناف, بيركت

, دار التعاكف, محمد بف عبد اهلل, ابف مالؾ, بدكف تحقيؽألفية ابف مالؾ لػػ 
 بدكف طبعة كال سنة نشر. 

بي اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف, ألػػ 
البركات عبد الرحمف األنبارم, قدـ لو , حسف أحمد, دار الكتب العممية, 

 . ـ1998ق / 1418الطبعة األكلى, بيركت ػ لبناف, 
بحر العكاـ فيما أصاب فيو العكاـ, البف الحنبمي, تحقيؽ: د . صالح ػػ 

 .ـ2006ر غريب, القاىرة ػ مصر, , دابعة األكلىشعباف, الط
كسؼ البحر المحيط في التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يػػ 
  ,دار الفكرد جميؿ, ػػػدقي محمػػػػػػػ: صحػػػت سي,ػػػػػياف أثير الديف األندلػػػػػػبف حا
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 ىػ.1420ط بيركت, بدكف   
كتحرير التحريؼ, حققو كعمؽ عميو: السيد الشرقاكم,  تصحيح التصحيؼػػ 

 ـ. 1987, الطبعة األكلى, مكتبة الخانجي, القاىرة
تفسير القرآف العظيـ, ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ػػ 

تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة,  ىػ(,774ـ الدمشقي )المتكفى: البصرم ث
 ـ.  1999 -ىػ 1420دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة: الثانية 

, ا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككمتيذيب األسماء كالمغات, ألبي زكريػػ 
بدكف تحقيؽ, بدكف طبعة, عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة 

ة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية بطمب مف دار أصكلو: شرك
 لبناف.  –الكتب العممية, بيركت 

, دراسة كتحقيؽ: د. محمد لح الكافي كاألنيس الناصح الشافيالجميس الصاػػ 
 .ـ1993مرسي الخكلي, عالـ الكتب, بيركت, الطبعة األكلى, 

ديف حسف بف قاسـ الجنى الداني في حركؼ المعاني, ألبي محمد بدر الػػ 
بف عبد اهلل بف عمٌي المرادم, تحقيؽ: د فخر الديف قباكة  كمحمد نديـ 

 -ىػ 1413لبناف, الطبعة: األكلى,  –فاضؿ, دار الكتب العممية, بيركت 
 ـ .  1992

لغكاص, تحقيؽ : عبد الحفيظ فرغمي, الطبعة حاشية ابف برم عمى درة اػػ 
 بيركت ػ لبناف. , دار الجيؿ,ـ1996ـ / 1417األكلى, 

عمى ألفية ابف مالؾ, ألبي العرفاف  يحاشية الصباف عمى شرح األشمكنػػ 
 الطبعة: , ية بيركتػػػػب العممػػػػدار الكتعي, ػػػػػباف الشافػػػػػػد بف عمي الصػػػػػمحم
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 ـ. 1997 -ىػ 1417األكلى   
سالـ عمرك بف بحر الجاحظ, تحقيؽ كشرح: عبد الالحيكاف, ألبي عثماف ػػ 

ق 1386الحمبي, الطبعة الثانية, , مطبعة مصطفى البابي ىاركف
 . ـ1967

الخصائص, ألبي الفتح عثماف بف جني, تحقيؽ: محمد عمي النجار, ػػ 
 . ة العممية بدكف طبعة كال سنة نشرالمكتب

ـ بف عمي بف محمد : ألبي محمد القاسدرة الغكاص في أكىاـ الخكاصػػ 
بشار بٌككر, دار الثقافة كالتراث, دمشؽ ػ : البصرم الحريرم, تحقيؽ
 . ـ2002ىػ / 1423سكرية, الطبعة األكلى, 

عمى ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع, ألحمد بف األميف الدرر المكامع ػػ 
ىػ/ 1419العممية, بيركت, الطبعة األكلى, , دار الكتب الشنقيطي
 .ـ1999

مف المصطاكم, الطبعة اعتنى بو كشرحو: عبد الرح يكاف امرئ القيس,دػػ 
 . ـ2004ق / 1425الثانية, 

ديكاف أمية ابف أبي الصمت, جمعو كحققو كشرحو: د. سجيع جميؿ ػػ 
 . ـ1998, بيركت, الطبعة األكلى, الجبيمي, دار صادر

, الطبعة ف طرفة بف العبد, اعتنى بو كشرحو: عبد الرحمف المصطاكمديكاػػ 
 . ـ2003ق / 1424, فاألكلى, دار المعرفة ػ بيركت ػ لبنا

, دار صادر بيركت, : حساف فالح أكغميديكاف طفيؿ الغنكم, تحقيؽػػ 
 .ـ1977الطبعة األكلى, 
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ير دار نشر, ديكاف عمارة بف عقيؿ, جمعو كحققو: شاكر العاشكر, مف غػػ 
 . ـ1973الطبعة األكلى, 

الكتب  , دار: األستاذ . عمي فاعكركقدَّـ لوديكاف الفرزدؽ, شرحو كضبطو ػػ 
 . ـ1987ىػ/ 1407الطبعة األكلى, , العممية, بيركت, لبناف

سيد ك عمي محمد عمي , دار سنف النسائي, تحقيؽ : د . السيد محمد الػػ 
  .ـ1999/ ق1420ة, الطبعة األكلى, , القاىر الحديث

شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ, لعمي بف محمد بف عيسى, أبي ػػ 
 لبناف, - , دار الكتب العممية بيركتٍشميكني الشافعي, نكر الديف األي الحسف

 ـ . 1998 - ىػ1419الطبعة: األكلى 
الطائي الجياني  شرح التسييؿ, لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف عبد اهللػػ 

, ىجر األندلسي, تحقيؽ: د. عبد الرحمف السيد, كد. محمد بدكم المختكف
 ـ.1990ىػ/  1410كلى, ع, الطبعة األلمطباعة كالنشر كالتكزي

 ,التصريح بمضمكف التكضيح في النحكشرح التصريح عمى التكضيح أك ػػ 
لخالد بف عبد اهلل األزىرم, تحقيؽ: باسؿ عيكف السكد, دار الكتب 

 . ـ2000ىػ / 1421العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة األكلى, 
ي الجياني, تحقيؽ: شرح الكافية الشافية, لمحمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائػػ 

حياء  ,جامعة أـ القرلعبد المنعـ أحمد ىريدم,  مركز البحث العممي كا 
التراث اإلسالمي كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية مكة المكرمة, الطبعة: 

 األكلى.
 ؽ عميو ػػػػػػػو كعمػػػػػش, صححػػػػػػػؽ الديف بف عمي بف يعيػػػػػؿ, لمكفػػػػػػشرح المفصػػ 
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 األزىر, عنيت بطباعتو: إدارة الطباعة المنيرية, مصر.   مشيخة 
 . ب الديف الخفاجي عمى درة الغكاص شرح شياػػ 
: أحمد حسف ميدلي, بكيو, ألبي سعيد السيرافي, تحقيؽشرح كتاب سيػػ 

ت ػ لبناف, الطبعة األكلى, كعمي سيد عمي, دار الكتب العممية, بيرك 
 .ـ2008

لمشكالت الجامع الصحيح, لجماؿ الديف ابف  شكاىد التكضيح كالتصحيحػػ 
ية, الطبعة الثانية, مالؾ, تحقيؽ: د . طو محسف, مكتبة ابف تيم

 .ىػ1413
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد ػػ 

ىػ(, تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار 393الجكىرم الفارابي )المتكفى: 
 ـ. 1987 -  ىػ1407الطبعة: الرابعة ت, بيرك  –,دار العمـ لممالييف 

ذىبي, دار الحديث ػ القاىرة, . مصطفى الصحيح البخارم, تحقيؽ: دػػ 
 . ـ2000ق /1420الطبعة األكلى, 

بف الجزرم, طبعة  الخير غاية النياية في طبقات القراء, لشمس الديف أبيػػ 
رىا جديدة مصححو اعتمدت عمى الطبعة األكلى لمكتاب التي عني بنش

ة , بيركت ػ لبناف, الطبع, دار الكتب العمميةـ ج. برجستراسر1932سنة 
 . ىػ1427ـ ػ 2006األكلى 

فتح البارم شرح صحيح البخارم, ألحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ ػػ 
العسقالني الشافعي, رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي, قاـ 

 ة ػو: محب الديف الخطيب, دار المعرفػػػػبإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبع



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

نو كىك لغة أك رأم في مسائمو النحكية    ما خطَّأه الحريرمُّ أك لحَّ
 

 
-356- 

 .  ىػ1379 ,بيركت, بدكف طبعة  
: تحقيؽ الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار, ألبي بكر بف أبي شيبة,ػػ 

 . ق1409الرياض, الطبعة: األكلى,  –كماؿ يكسؼ الحكت, مكتبة الرشد 
ك بف عمر الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, ألبي القاسـ محمكد بف ػػ 

الثالثة بيركت, الطبعة:  –, دار الكتاب العربي أحمد, الزمخشرم جار اهلل
 .  ىػ1407

الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, ألحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, أبي ػػ 
إسحاؽ, تحقيؽ: أبي محمد بف عاشكر, دار إحياء التراث العربي, بيركت 

 ـ. 2002 -ىػ 1422, الطبعة: األكلىلبناف  –
: محمد , تحقيؽالبصرم يدة معمر بف المثنى التيممجاز القرآف, ألبي عبيػػ 

 , كال سنة نشر. بدكف طبعة القاىرة – يفكاد سزگيف, مكتبة الخانج
المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا, ألبي الفتح ػػ 

يف, تحقيؽ: عمي النجدم ناصؼ, عثماف بف جني المكصمي ارة كز  ,كآخرى
 ىػ1420, بدكف طبعة: المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية - األكقاؼ
 . ـ1999

مختصر في شكاذ  القرآف مف كتاب البديع, البف خالكيو, مكتبة المتنبي, ػػ 
 القاىرة, بدكف طبعة كال سنة نشر.

: إلى تقكيـ المساف كتعميـ البياف, البف ىشاـ المخمي, تحقيؽ المدخؿػػ 
جناف, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف, الطبعة ديف المأمكف بف محيي ال

 . ـ1995ق / 1415األكلى, 
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جالؿ الديف المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا, لعبد الرحمف بف أبي بكر ػػ 
بيركت,  –: فؤاد عمي منصكر, دار الكتب العممية السيكطي, تحقيؽ
 ـ. 1998ىػ 1418الطبعة: األكلى, 

حيف, ألبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف المستدرؾ عمى الصحيػػ 
, تحقيؽ: مصطفى عبد يو بف نيعيـ بف الحكـ النيسابكرممحمد بف حمدك 

 بيركت, الطبعة: األكلى. –القادر عطا, دار الكتب العممية 
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل ػػ 

, تحقيؽ: الحسف القشيرم النيسابكرم اج أبيلمسمـ ابف الحج عميو كسمـ,
بيركت بدكف طبعة كال  –محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 

 سنة نشر.
حمد بف محمد بف عمي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, ألػػ 

 بيركت . –المكتبة العممية  ,الفيكمي
, تحقيؽ: الدكتكرة مسعدةف , لألخفش, أبي الحسف سعيد بمعانى القرآفػػ 

ىػ  1411الطبعة: األكلى, ىدل محمكد قراعة, مكتبة الخانجي ػ القاىرة, 
 ـ. 1990

معجـ األدباء, لشياب الديف أبي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي ػػ 
الطبعة: الحمكم تحقيؽ: إحساف عباس, دار الغرب اإلسالمي, بيركت, 

 ـ. 1993 -ىػ 1414األكلى, 
ـ الصكاب المغكم دليؿ المثقؼ العربي, الدكتكر أحمد مختار عمر معجػػ 

  ىػ 1429األكلى,  عة,ػػػػػرة, الطبػػػػػػػـ الكتب, القاىػػػػػػػدة فريؽ عمؿ, عالػػػػػبمساع
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  ـ . 2008  
بف  عمدة القارم شرح صحيح البخارم, ألبي محمد محمكد بف أحمدػػ 

 مراجعة: صدقي جميؿ, إشراؼ ك يمكسى بف أحمد بف حسيف العين
 .ـ2005الفكر, بيركت, , دار العطار

: إميؿ بديع يعقكب, دار ـ المفصؿ في شكاىد المغة العربية, إعدادالمعجػػ 
 . ـ1996ق ػ 1417الطبعة األكلى, الكتب العممية, بيركت ػ لبناف 

مغني المبيب عف كتب األعاريب, لعبد اهلل بف يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل ػػ 
 ,: د. مازف المبارؾؼ, أبي محمد, جماؿ الديف, ابف ىشاـ تحقيؽبف يكس

 . ـ1985دمشؽ, الطبعة: السادسة,  –محمد عمي حمد اهلل, دار الفكر ك 
المفصؿ في عمـ العربية, ألبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم, بدكف ػػ 

 ىػ .1323تحقيؽ, دار الجيؿ, بيركتػ لبناف, الطبعة الثانية, 
مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, صححو ل المكطأ,ػػ 

كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث 
 ـ.1985-ىػ1406لبناف,  –العربي, بيركت 

, بدكف , دار المعارؼ, الطبعة الخامسة عشرةعباس حسف, لالنحك الكافيػػ 
 . سنة نشر

اية في عمـ معاني القرآف كتفسيره, كأحكامو, كجمؿ اليداية إلى بمكغ النيػػ 
ٌمكش بف محمد بف  مف فنكف عمكمو, ألبي محمد مكي بف أبي طالب حى

ة الدراسات العميا , تحقيؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكميمختار القيسي
أ. د: الشاىد البكشيخي, كمية  بإشراؼ الشارقة, جامعة -العممي كالبحث



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

نو كىك لغة أك رأم في مسائمو النحكية    ما خطَّأه الحريرمُّ أك لحَّ
 

 
-359- 

ىػ 1429الطبعة: األكلى, جامعة الشارقة,  -المية الشريعة كالدراسات اإلس
 ـ. 2008 -
ف عبد الرحمف بف أبي , لجالؿ الديفي شرح جمع الجكامع ىمع اليكامعػػ 

بكر السيكطي, تحقيؽ: أحمد شمس الديف, دار الكتب العممية, بيركت ػ 
 . ـ1998ىػ / 1418لبناف, الطبعة األكلى, 

 
 
 
 
 

     
 


