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م  قراءة يف مقدمات انكتب اننحوية
ّ
 -أمنوذجًا  -مقدمة املفص

 زيشب ىاشع حديغ  د.الباحثة : 

 ابغ رشج -كمية التخبية لمعمػم اإلندانية 

 قدع المغة العخبية

  zainab.hashim@ircoedu.uobaghdad.edu.iqمباحثة : البخيج االلكتخوني ل

 +009 60060660770رقع الياتف : 

 السمخز

ال ريب أن الكتب الشحػية أو المغػية القجيسة كانت وال تدال مشجسًا ثخًا لمعمػم المغػية والشحػية ، فزاًل عغ 
أمػر وخرػصيات أخخػ مشيجية أسمػبية اخترت بيا الكتب القجيسة ، لسا تسيد بو مؤلفػىا مغ السػسػعية في 

عاني عمى ألدشتيع ، وتعجد األبشية التي تصاوع مقاصجىع شتى العمػم ، والسمكة المغػية الثّخة التي تتسيد بتفجخ الس
، وانرياع المغة مصاوعة السآرب القػل عشجىع ، وىع في كل ذلظ مشتجيغ مثسخيغ ، تحسل سصػرىع زخسًا ىائاًل 
مغ األلفاظ والسعاني ، وتختدن كمساتيع أوجو متعجدة مغ السقاصج ، وىع في كل ذلظ تخاىع يزعػن الحخف 

دجون أىسية التذكيل في أداء السعشى غيخ مخميغ وال متحبحبيغ تشداب التخاكيب بيغ أيجييع متخاصة مػضعو ، ويج
 وإدراك جػاىخه.مشدجسة لتتذكل في نٍز يجتيج األوليغ واآلخخيغ في فيع رمػزه وشخح ألفاضو 

انكبػا عمى درسيا إن الذّخاح والسحققيغ والجارسيغ لع يتخكػا شاردة وال واردة في ما كتبو األقجمػن إاّل 
وتسحيريا ، وىع في كل ذلظ يخومػن فيسيا وإبخاز أصالة معجنيا ، ولكغ مقجمات الكتب الشحػية لع تشل حدبسا 

مغ حيث ىػ يسثل بابًا يمج مشو القارغ إلى ساحة فياضة بالعمػم متخامية  وتدتيجفتدتشصق الشز ، و أعمع بجراسة 
فكخ أحيانًا ، وتجيج القارغ لفظ رمػزىا ، وتتعب العقل الحؼ يبغي السقاصج مغمقة في بعس جػانبيا ، تخىق ال

 .  األسمػبرشف رحيقيا السكتشد بجقائق المغة وقػة 

mailto:zainab.hashim@ircoedu.uobaghdad.edu.iq
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السفّرل كتاب "لحلظ ارتأت الباحثة في محاولة جاّدة أن تقجم دراسة تتشاول السقجمات الشحػية ، متخحة مغ مقجمة 
تدتحق السالحطة ،  وإشاراتليا ، وىي تأمل أن يحسل ىحا البحث في شياتو مالمح  أنسػذجاً  "في عمع العخبية

 وبأسمػٍب ججيج.وتفتح بابًا واسعًا لمباحثيغ ليشقبػا مغ ججيج في ىحه الكتب متأمميغ مقجماتيا تأماًل ججيجًا ، 

يغ : األول يتسثل في السَؤِلف جػانب عجيجة تختكد جّميا في محػر مغ لسقجمة السفّرل  وتخوم الباحثة أن تقجم قخاءة
 تخخج ىحه القخاءة عغ حجود مقجمة السفرل.ال ، واآلخخ : يشطخ في السَؤَلف ، عمى أن 

 السحػر األول : السَؤِلف .

 أواًل : مخجعياتو الفكخية وأثخىا في نز السقجمة : 

 إيسانو وعقيجتو : 

، ولظ أن تتمسذ أثار ذلظ في مرشفاتو ؛ 1ُعخف الدمخذخؼ بالديخة السحسػدة والتسدظ بالجيغ والػرع  
 أحخص، مغ ذلظ قػلو في )أشػاق الحىب(: "ففييا أقػااًل عمى لدانو تحث عمى الػرع والتقػػ والشقاء الدخيخة 
 .  2عجاه فيػ شقي" وفيظ بكية عمى أن تكػن لظ نفذ نكية فمغ يدعج إال التقي وكل ما

حب ديغ وورع يباىي صالع لدصػرىا يجج بيغ ثشاياىا رجاًل فالسصا، وىحا ما نجج صجاه واضحًا في مقجمة السفرل
ُو َأفزَل َصَمػات ُأَوج   إلى أفزل الدابقيغ والُسَرمِّيغو ":3، فيقػل في أوليا سػاه  عمىبشبيو مفزمو  يفاخخمو بإسال

لشازل مغ قخيٍر في ُسخة بصحائيا السبعػث إلى ا مغ بشي عجنان بجساجسيا وأرحائيامحسٍج السحفػِف الُسَرّميغ 
 4وأدعػه عمى أىل الذقاق ليع والعجوان"لو الصيبيغ أدعػ هللا بالخضػان وآلاألسػد واألحسخ بالكتاب السشػر 

فقال: )أفزل الدابقيغ والسرّميغ(،  أنطخ إلى روعة تعبيخه وجسال تفزيمو لخاتع األنبياء وأخّريع دمحم 
الدابق قيل:  ؛ فإذا أتى الفخس عمى أثخ الفخسيل أول مغ يأتي إلى الحمبة، والُسرمِّي الحؼ يتمػهفالدابُق مغ الخ

                                                 
 .84-83ُيشطخ : الدمخذخؼ لغػيًا ومفدخًا : 1

 .33الحىب ، السقالة الخامدة والعذخون ، صأشػاق 2 
 ارتأت الباحثة تسييد نرػص مقجمة السفرل بخط أغسق مغ باقي نرػص الستغ ، إبخازًا ليا وتسييدًا عغ غيخىا مغ الشرػص. 3
 . ندخة شخح السفرل أعانت الباحثة في تجقيق الشز وتذكيمو.1/46، وشخح السفرل )ابغ يعير(:  2السفرل: 4
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، وقج كشى بحلظ عغ األوليغ واآلخخيغ أؼ مغخز ذنبو -ن عشج صال الدابق ألن رأسو يكػ ، قج صمى وجاء مرميا
 .1مغ اإلنذ والجّغ أجسعيغ

(، يخيج أنو مغ صسيع قخير، فُدختيا:وسصيا، وقج ُأخح مغ سّخة وفي قػلو: )الشازل مغ قخيٍر في ُسخة بصحائيا
الزػاحي، وقخير البصاح ىع : قخير اإلندان، وقخيُر الِبصاح: ىع الحيغ سكشػا بصحاء مكة، ويقال لغيخىع

غ مغ قخير حاضخة وىع قحصان الحخم، وقخير ألن البصحاويي؛ فيع أكخم وأشخف مغ قخير الزػاحي األفاضل
  .2خاب بادية: أعالزػاحي

 بخشيق الػصف ؛ فكأنو قال : ىػ أفزل األفاضل . لقج فّزل الشبي 

وقج ُعخف عغ الدمخذخؼ حبو لمسحىب الحشفي وتفقيو عميو ، حتى قال فيو : "وتج هللا األرض باألعالم 
، وقال أيزًا :" رضي هللا  4، وقال :" الجيغ والعمع حشيفي وحشفي" 3السشيفة ، كسا وشّج الحشيفية بعمػم أبي حشيفة "

 . 5عغ العمساء الخاشعيغ  وحدابو ... جسعػا إلى الجيغ الحشفي العمع الحشفّي ... أولئظ العمساء حق العمساء "

: " ويشفزػا مغ ُأصػل الفقو إن حبو لمسحىب الحشفي وتفزيمو لعمسائيع يبجو جمّيًا في قػلو في مقجمة السفرل 
، و ال يتكمسػا في االستثشاء فإنو نحٌػ ... وأشباىيا مسا يصػل ذكخه كمو مغ الشحػ ،   6ُيخيج العخبية -غبارىسا 

، وذلظ في معخض تشبييو  7وىّّل سفيػا رأي دمحم بغ الحدغ الذيباني رحسو هللا فيسا أودع كتاب اإليسان "
العخبية ، والالفت لمشطخ أنو قج وتأكيجه عمى أىسية العخبية في فيع الفقو وبيان أصػلو ، وأنو ال سبيل لحلظ إلى ب

                                                 
 .1/46، وشخح السفرل )ابغ يعير( :  7/153العيغ مادة )صال( :  ُيشطخ:  1
 .48-1/47، وشخح السفرل )البغ يعير( 14/481ُيشطخ : لدان العخب مادة )ضحا( :  2
 .8نػابغ الكمع الػرقة  3
 السرجر الدابق  4
 .52، ص 42أشػاق الحىب ، السقالة  5
 مغ إضافات الباحثة . 6
 .60 -56/ 1رل )ابغ يعير( :، وشخح السف  4السفرل :  7
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، وذلظ ضسغ ىتسام خز دمحم بغ الحدغ الذيباني مغ بيغ الفقياء بالحكخ وخّز كتابو مغ بيغ كتب الفقو باال
 . 1كتابو السعخوف بـ )الجامع الكبيخ( في باب اإليسان

وتمسيحه ، ومسغ استشبط فخوعو ونقحيا وىحبيا  ودمحم بغ الحدغ الذيباني السحكػر ىػ صاحب اإلمام أبي حشيفة 
 .2وحخرىا بحيث لع تحتج إلى شيء آخخ ، وذلظ في كتابو السحكػر مع كتاب آخخ ىػ )الجامع الرغيخ(

ػ بالتي كان يجعػ ليا ، ويجاىخ بيا ، بل إنو يفاخخ باعتدالو ، ويجعػ نفدو : أ ، عقيجتو االعتداليةأّما 
 . 3القاسع السعتدلي

ا أو قج يكػن قاصجًا ليو  لفطة واحجة ، في  وإن لسحشاىالع نجج صجاىا واضحًا في مقجمتو الػجيدة ، ىحه العقيجة 
 ، وذلظ في قػلو :  قج يكػن استعسميا في مػرد آخخ سػػ االعتدال

ن أنفخد عغ شي عمى الغزب لمعخب والعربية . وأبى لي أمَ بَ عمى أن جعمشي مغ عمساء العخبية . وجَ  " هللُا أحسجُ 
. وعرسشي مغ محىبيع الحي لع ُيِجج عمييع إال  حازَ صسيع أنراِرىع وأمتاز . وأنزػي إلى لفيف الذعػبية وأنْ 

 .4ة الصاعشيغ"ذَق بأسش  شق بألدشة الّلعشيغ . والسَ الخ  

، وُيقال ، وانحاز عشو : عجل ، وانحاز القػم تخكػا مخكدىع ومالػا إلى مػضع آخخ فقػلو : )أنحاز( أؼ أعتدل 
، وىػ السشحاز في ناحية ، أو محل الحؼ ُيحتسل فيو وحجه ويشدل وحجه  لمحؼ يشحاز عغ القػم ويعتدليع : ُحػِزؼِّ 

 .  5وال يخالط فيو أحج ، والتحػز ىػ التشحي واالنفخاد

ا استقخ في عقيجتو االعتدالية ، أو لعمو استعساليا لسيمو إلى االقتباس مغ السفاليع لعل الدمخذخؼ استعسميا بس
ًفا لِِّقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّدا ِإَلٰى ِفَئٍة َفَقْج َباَء واأللفاظ القخآنية ، مقتبدًا مغ قػلو تعالى :  ﴿ َوَمغ ُيَػلِِّيْع َيْػَمِئٍح ُدُبَخُه ِإالا ُمَتَحخِّ

                                                 
 .60/ 1ُيشطخ : شخح السفرل :  1
 .1/53يشطخ : حاشية رد السختار :  2
 .4/255، ووفيات األعيان  6/4ُيشطخ : لدان السيدان : 3
 .43-1/42، وشخح السفرل :  2السفرل :  4
 .45/ 1، وشخح السفرل : 75-8/56ُيشطخ : تاج العخوس : 5
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َغ ا ، وىػ يخيج التحيد عغ الذعػبية ، إلى فئة عمساء العخبية  1لماـِو َوَمْأَواُه َجَيشاُع ۖ َوِبْئَذ اْلَسِريُخ ﴾ِبَغَزٍب مِّ
 الستعربيغ ليا الستسدكيغ بيا.

 حبو لمعخبية وتعربيا ليا : 

أىسية المغة ، والثاني : دم عمى أمخيغ : شغف السؤلف بيحه مغ ُيصالع مقجمة السفرل ال يسكشو إال أن يج 
 العخبية وأثخىا في غيخىا مغ العمػم ، والسيسا العمػم اإلسالمية .

إن مغ عادة الكّتاب والعمساء أن يبجؤوا كتبيع ومرشفاتيع بحسج هللا عمى سائخ نعسو ، ومسا يمفت االنتباه أن 
سُج عمى أن جعمشي مغ هللُا أح"الدمخذخؼ يبجأ السقجمة بحسج هللا خرػصًا عمى عمع العخبية وتسكشو مشو ، فيقػل : 

 .2عمساء العخبية . وَجَبَمشي عمى الغزب لمعخب والعربية "

لقج كان الدمخذخؼ محبًا لمعخب والعخبية ، متعربًا ليا ، ، يقػل " العخب نبع صمب السعاجع والغخب مثل 
، ويحسج هللا أيزًا في مقجمة كتاب األدب عمى العخبية ، قائاًل : "الحسج  الحؼ فزل عمى جسيع  3األعاجع"

 .4األلدشة لدان العخب كسا فزل الكتاب السشدل عمى سائخ الكتب"

وقج دفعو حبو لمعخبية أن يؤسذ جلا مقجمة السفرل عغ العخبية وفزميا ، ونقز مغ يخفزيا أو يجعػ إلى 
زػا ما رفع هللُا ػن مغ العخبية ويزعػن مغ مقجارىا ، ويخيجون أن يخفِ ولعل الحيغ يُغّز  "فيقػل : مفارقتيا ، 

مغ مشارىا ، ... والحي ُيقزي مشو الُعجب حال ىؤالء في قمة إنرافيع . وفخط جػرىع واعتدافيع . وذلظ أنيع 
إال وافتقاره إلى العخبية بيٌغ ال ُيجفع ،  ال يججون مغ العمػم اإلسّلمية فقييا وكّلميا وعمسي تفديخىا وأخبارىا

، فاالفتقار إلى العخبية بّيغ ضاىخ ال يسكغ إغفالو ، وقج خزا عمسي الفقو والكالم مغ بيغ  5"ومكذػٌف ال يتقش ع 

                                                 
 .16سػرة األنفال :  1
 .43-1/42، وشخح السفرل :  2السفرل :  2
 3نػابغ الكمع  3
 .1مقجمة األدب  4
 .43-1/42، وشخح السفرل :  2السفرل :  5
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العمػم اإلسالمية األخخػ بالحكخ ألن الفقو اشتسل عمى عمع الكتاب والدشة ، والكالم أصمو ليذ عخبيًا ، بل يػنانيًا 
 ؼ يا إال بسعخفة العخبية ، وىحا ما يؤكجه الدمخذخ ، فال ُيعخف عمى الحكيقة إاّل بسعخفة ألفاضيا ، وال تعخف ألفاض

في مقجمتو ويجلل عميو ، مؤسدًا كالمو عمى بيان أىسية العخبية في فيع الفقو وبيان أصػلو ، ومجػ تعّمق التفديخ 
مى عمع ًا ع، مبشي  الكّلم في معطع أبػاب أصػل الفقو ومدائميا نَ وْ خَ "ويَ ، فيقػل :  1تذبث القخآن وتأويمو بالعخبيةو 

وغيخىع مغ الشحػييغ البرخييغ  2اإلعخاب والتفاسيخ مذحػنًة بالخوايات عغ سيبػيو واألخفر والكدائّي والفّخاء
، وال ريب أن  3والكػفييغ واالستطيار في مآخح الشرػص بأقاويميع . والتذبث بأىجاب َفْدِخىع وتأويمو"

ألصػلو ، ومتبحخ في تفديخ القخآن ، ومرشف فيو  الدمخذخؼ محق فيسا ذىب ، مصمع عمى كتب الفقو ، متشاوالً 
، وال حاجة بشا في ىحه العجالة أن نحكخ أمثمة تجلل عمى صحة قػل  4أشيخ التفاسيخ وأمتشيا صمًة بالعخبية

مميئة بكل مباحث المغة  5 والتفديخالدمخذخؼ ، وتؤكج أىسية العخبية وشّجة تعمقيا بالفقو والتفديخ ، فكتب األصػل 
  العخبية، آخحة بشطخ عمساءىا في إقامة األصػل وإحكام التفديخ.المغة 

 ويدتصخد الدمخذخؼ في حجيثو عغ مجػ تعالق المغة العخبية بالتفديخ والفقو ، فيقػل : 

" فسا باليع ال ُيصمِّقػن المغة رأسًا واإلعخاب . وال يقصعػن بيشيسا وبيشيع األسباب . فيصسدػا مغ تفديخ القخآن 
ويشفزػا مغ ُأصػل الفقو غبارىسا ، و ال يتكمسػا في االستثشاء فإنو نحٌػ وفي الفخق بيغ السعّخف  آثارىسا .

خ فانو نحٌػ وفي التعخيفيغ تعخيف الجشذ وتعخيف العيج فإنيسا نحٌػ وفي الحخوف كالفاء والػاو وثع والم والسشكّ 
خترار والتكخار . وفي التصميق بالسرجر السمظ ومغ التبعيس ونطائخىا وفي الححف واإلضسار . وفي أبػاب اال

                                                 
 . 1/51ُيشطخ : شخح السفرل :  1
خّز أشيخ عمساء المغة البرخييغ والكػفييغ ؛ ألن اإلعخاب برخؼ وكػفي وسيبػيو أستاذ أىل البرخة ، واألخفر تمسيحه ،  2

 .142-1/141شيخ أىل الكػفة والفخاء تمسيحه ، ُيشطخ : شخح السفرل )التخسيخ(  والكدائي
 .1/51، وشخح السفرل )ابغ يعير( :3السفرل :  3
لقج كان لمدمخذخؼ مػقفًا مذابيًا في مقجمة الكذاف ، فيػ يذتخط لمسفّدخ البخاعة في عمع السعاني والبيان ، فارسًا في عمع  4

 سيبػيو . ُيشطخ مقجمة تفديخ الكذاف. اإلعخاب ، عارفًا بكتاب
ىـ( ، والحريعة في أصػل الفقو 370ُيشطخ : عمى سبيل السثال ال الحرخ واالقترار : الفرػل في األصػل لمجراص )ت 5

 ىـ(.606ىـ(، والتفديخ الكبيخ لمخازؼ )ت460ىـ( ، وفي التفديخ : التبيان لمصػسي )ت436لمسختزى )ت
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واسع الفاعل وفي الفخق بيغ أّن وإّن وإذا ومتى وكمسا وأشباىيا مسا يصػل ذكخه كمو مغ الشحػ وىّّل سفيػا رأي 
وما ليع لع يتخاششػا في مجالذ التجريذ وحَمَق ، دمحم بغ الحدغ الذيباني رحسو هللا فيسا أودع كتاب اإليسان 

. وىل أصبحت الخاصُة بالعامِة مذبيو . وىل انقمبػا ىدأًة  ا ىل تخكػا لمعمع جسااًل وُأب يةنطخو السشاضخة ثع 
لمداخخيغ وُضحكًة لمشاضخيغ . ىحا وإن اإلعخاب أججى مغ تفاريق العرا . آثارُه العطسى عجيجة الحرى . ومغ 

ج ركب عسياء وخبط خبط عذػاء وقال لع يتق هللا في تشديمو . فاجتخأ عمى تعاشي تأويمو . وىػ غيخ معخب فق
ٌل وافتخاء وُىخاء وكّلم هللا مشو بخاء . وىػ السخقاُة السشرػبة إلى عمع  البيان . السصمع عمى نكت نطع  ما ىػ تقػُّ
اد  لصخق الخيخ كيّل تدمظ . والسخيج  القخآن الكافل بإبخاز محاسشو السػكل بإثارة معادنو . فالراد عشو كالد 

 ، وفي نز الدمخذخؼ ىحا مدائل عّجة ال بج مغ الػقػف عمييا ، وىي : " ُتعاف وتتخك بسػارده أن

 مػقفو مغ اإلعخاب :

إن الدمخذخؼ يتبيغ مػقفو واضحًا مغ اإلعخاب في ثشايا الشز الدابق ، فيػ يتابع عمساء العخبية القجامى في 
إلعخابية ما أمكغ التسييد بيغ السعاني كالفاعمية ، نطختيع لإلعخاب ومكانتو في بيان السعشى ، وأنو لػال الحخكات ا

ىـ ( والدجاجي 267والسفعػلية، وغيخىسا، وىػ مػقف الكثيخ مغ عمساء العخبية القجامى ؛ فقج ذىب ابغ قتيبة )
ه(  إلى أن اإلعخاب ىػ الفارق بيغ السعاني الستكافئة ، وفيو 395ىـ( ، وابغ فارس )392ىـ( ، وابغ جشي )339)

السعاني، وُيػقف عمى أغخاض الستكمسيغ ؛ عمى أن عمساء العخبية القجامى وخاصة سيبػيو، السبخد ، ابغ ُتسيد 
جشي ، عبج القاىخ الجخجاني لع يقرخوا الجاللة عمى السعشى باإلعخاب فقط ، فيع كانػا ييتسػن بجراسة التخاكيب 

، والدمخذخؼ  1ألفاضيا، وما تحسمو مغ الجالالت مغ خالل العالقات القائسة بيغ أجدائيا، وما يػجج مغ تكامل بيغ
فمع يقرخ إدراك السعشى عمى اإلعخاب ، ففي الشز الدابق نجج يتشاول مدائل غيخ اإلعخاب يججر يػافق ذلظ 

االىتسام بيا ، كالفخق بيغ السعّخف والسشّكخ ، وتعخيف الجشذ والعيج ، ودالالت الحخوف ، ومػاشغ الححف 
غ القخائغ التي تتطافخ إلبخاز لكشو يخّز اإلعخاب ويسيده عغ غيخه م ،واإلضسار ، وأساليب االخترار والتكخار 

                                                 
 7الحميع بػ فاتح ، دراسات في المغة عبج  1
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فسا باليع ال ُيصمِّقػن المغة رأسًا واإلعخاب . وال يقصعػن بيشيسا وبيشيع األسباب .  " : فيقػل ،  1السعشى
ىحا وإن اإلعخاب أججى مغ تفاريق  ...فيصسدػا مغ تفديخ القخآن آثارىسا . ويشفزػا مغ ُأصػل الفقو غبارىسا

ة الحرى . ومغ لع يتق هللا في تشديمو . فاجتخأ عمى تعاشي تأويمو . وىػ غيخ العرا . آثارُه العطسى عجيج
ٌل وافتخاء وُىخاء وكّلم هللا مشو بخاء . وىػ السخقاُة  معخب فقج ركب عسياء وخبط خبط عذػاء وقال ما ىػ تقػُّ

، فالمغة  2بإثارة معادنو"السشرػبة إلى عمع  البيان . السصمع عمى نكت نطع القخآن الكافل بإبخاز محاسشو السػكل 
ال تفتخق عغ اإلعخاب لسا بيشيع مغ وشائج السعشى ، والتفديخ والفقو ال يخمػ مغ آثار اإلعخاب ألنو دلياًل عمى 
اإلبانة ووضػح القرج ، فمإلعخاب فػائج عجيجة ، بو ُيعخف التشديل ، ويفيع القخآن ، ويعتمى إلى البيان ، وبو 

 ادنو ومحاسغ القخآن وفخائجه.ُيدتجل عمى نكت الشطع ومع

االستثشاء ، والتعخيف والتشكيخ ، وبعس الحخوف ، والححف واإلضسار ، واالخترار  وقج خّز الدمخذخؼ 
ن غيخىا بالحكخ لتعالقيا مع والتكخار ، والفخق بيغ بشاء السرجر واسع الفاعل ، والفخق بيغ بعس األدوات ، دو 

" ، وقج أفاض وفي التصميق بالسرجر واسع الفاعلحلظ بقػلو : "وقج لسح ل ،3مدائل فقيية ميسة كسدألة الصالق
ابغ يعير في بيان أىسية ىحه السػضػعات في مدألة الصالق وأثخىا عمى أداء السعشى ، ضاربًا أمثمة عجيجة 

 . 4لحلظ

اني ، وذلظ لسحسج بغ الحدغ الذيب -إلى أنو خّز كتاب )األيسان( وابغ الحاجب في شخحيسا وذىب ابغ يعير
مدائل فقو تبشى عمى أصػل العخبية ، ال تتزح "بالحكخ ألنو يتزسغ  -ضسغ كتابو السعخوف بـ )الجامع الكبيخ( 

                                                 
-231ولع تحكخىا شمبًا لإليجاز ، ُيشطخ : المغة العخبية معشاىا ومبشاىا  -تمسح الباحثة ىشا إلى نطخية تطافخ القخائغ لتسام حدان  1

234 . 
2  
 1/8ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ الحاجب(  3
 .60-1/57ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير(  4
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، ثع يحكخ بعس مدائل الكتاب ليجلل عمى صحة قػلو في أىسية العخبية  1إاّل لسغ لو قجٌم راسٌخ في ىحا العمع "
 لفيع مدائل الكتاب السحكػر.

 تفذي المحغ : مػقفو مغ 

كان الدمخذخؼ متذجدًا في مدألة الخخوج عمى القػاعج المغػية ، حتى أنو كان يخّد بعس القخاءات السذيػرة 
دب القخاءة إلى المحغ ، الحؼ يجعمو مغ وىع الخواة وأخصاءىع ، وىحا األمخ يشصبق عشجه شلسخالفتيا القػاعج ، في

و عمى وىع الخواة بسجػ قبػل البشاء أو التخكيب لقػاعج العخبية عمى رواة الحجيث أيزًا ، وىػ يدتشج في حكس
ومػافقتو إياىا ، وحتى ما ًعخف عشو مغ استذياده بذعخ السػلجيغ إال ىحا االستذياد لع يكغ مصمقًا بل قيجه 

 . 2حة ومجانبة الخصأ ، أمثال أبي تسام ، الستشبي ، البحتخؼ ببعس السػلجيغ مسغ ُعخف عشيع الفرا

إلى أن إىسال العخبية والتقميل مغ شأن اإلعخاب سبب  مقجمة السفرل في  الدمخذخؼ إشارة سخيعة أشاروقج 
وما ليع لع يتخاششػا في مجالذ التجريذ وحَمَق تفذي المحغ عمى ألدشة الخاصة أيزًا ، وذلظ في قػلو : " 

بالعامِة مذبيو . وىل انقمبػا ىدأًة  السشاضخة ثع نطخوا ىل تخكػا لمعمع جسااًل وُأب ية . وىل أصبحت الخاصةُ 
، لمداخخيغ وُضحكًة لمشاضخيغ . ىحا وإن اإلعخاب أججى مغ تفاريق العرا . آثارُه العطسى عجيجة الحرى " 
 3فالتخاشغ : "كالم ال يفيسو الجسيػر وإنسا ىػ مػاضعة بيغ اثشيغ أو جساعة والعخب تخز بو غالبًا كالم العجع "

 أصػات الفخس .  ، وُيصمق أيزًا عمى

لقج جعل الدمخذخؼ الكالم الحؼ ال يأتي عمى مقاييذ العخبية ، وأسذ قػاعجىا ، مغ الكالم الحؼ ال ُيفيع ككالم 
شبييًا بكالم العامة ، مقماًل مغ قيسة العمع والعمساء ، العجع بالشدبة لمعخبي ، وىحا التخاشغ جعل كالم الخاصة 

ية ، ويتسع الشز عائجًا إلى بجايتو "وماليع ال يصمقػن اإلعخاب " ، وكأنو جاعاًل مشيع مرجرًا لمزحظ والدخخ 
 يجيب عسا سأل ساخخًا مشيع في أول كالمو ، فيجيب "األعخاب أججػ مغ تفاريق العرا ". 

                                                 
 .1/9وشخح السفرل )ابغ الحاجب(  . ،1/60السرجر الدابق :  1
 .201-197ُيشطخ : الدمخذخؼ لغػيًا ومفّدخًا : 2
 .13/181لدان العخب :  3
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 : 1الذعػبية في مقجمة السفرل 

إن العرخ الحؼ عاش فيو الدمخذخؼ تسيد ببخوز صفة غمبت عميو وأثخت فيو ، وىي التعرب لمقػمية ، 
فقج انتيد أكثخ األعاجع ضعف الخالفة العباسية وتفخق العخب حيشيا ، فجعمػا يتعالػن عمى العخب والعخبية 

العخبية ، وقج أختز جانب المغة يشقرػن مغ مقجارىسا ما استصاعػا ، متيجسيغ عمى التاريخ والثقافة والمغة 
خ شأن العخب بسحاولة إقراء العخبية وإحياء المغات القػمية بجاًل عشيا   -، فرارت الذعػبية عمسًا لكل مغ ُيرغِّ

وقف ضج ىحا ، ولكغ الدمخذخؼ بسا لو مغ عمسية لغػية ، وأدب عالي ، وفقو بالجيغ ، وتبحخ في كتاب هللا 
خبية لغة اإلسالم ، وىي حمقة الػصل بيشو وبيغ كافة عمػمو ، وىي حمقة الػصل أيزًا التيار ؛ إلنو كان يخػ الع

 . 2مع الثقافة العخبية اإلسالمية

لحلظ كانت مقجمة السفرل باألخز ، تتسيد بسػقف شجيج مغ الدمخذخؼ تجاه الذعػبية ، وتسجيجًا وزىػًا بعمع 
فرل عمى تسكشو مغ عمع العخبية ، وعجم انجخاره إلى تيار العخبية والتسكغ مشو ، فيػ يحسج هللا في مقجمة الس

" وأبى لي أن أنفخد عغ صسيع أنراِرىع وأمتاز . وأنزػي إلى لفيف الذعػبية وأنحاز . وعرسشي الذعػبية ، 
، ثع يكسل بعج الحسج  مغ محىبيع الحي لع ُيِجج عمييع إال الخشق بألدشة الّلعشيغ . والسذَق بأسشة الصاعشيغ"

"ولعل الحيغ يغُزػن يتعخض فيو لسغ يغس مغ شأن العخبية فيقػل : الة عمى الشبي وآلو في نٍز شػيل والر
مغ العخبية ويزعػن مغ مقجارىا ، ويخيجون أن يخفزػا ما رفع هللُا مغ مشارىا ، حيُث لع يجعل خيخة رسمو 

لمحق األبمج ، وزيغًا عغ سػاء  وخيخ كتبو ، في عجع خمقو ولكغ في عخبو . ال يبعجون عغ الذعػبية مشابحةً 
السشيج . والحي ُيقزي مشو الُعجب حال ىؤالء في قمة إنرافيع . وفخط جػرىع واعتدافيع . وذلظ أنيع ال 
يججون مغ العمػم اإلسّلمية فقييا وكّلميا وعمسي تفديخىا وأخبارىا إال وافتقاره إلى العخبية بيٌغ ال ُيجفع ، 

الكّلم في معطع أبػاب أصػل الفقو ومدائميا مبيشًا عمى عمع اإلعخاب والتفاسيخ ومكذػٌف ال يتقش ع . ويخون 
مذحػنًة بالخوايات عغ سيبػيو واألخفر والكدائّي والفّخاء وغيخىع مغ الشحػييغ البرخييغ والكػفييغ 

                                                 
تكخار ىحا المفع أكثخ مغ مخة في السقجمة ، وتذجد الدمخذخؼ في إيخاده والتبخؤ مغ أصحابو ، والحسل عمييع ، أوجب عمى  إن 1

 الباحثة الػقػف عشجه في سصػر قميمة .
 .90-88خ : الدمخذخؼ : ُيشط 2
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اقمُتيع في واالستطيار في مآخح الشرػص بأقاويميع . والتذبث بأىجاب َفْدِخىع وتأويميع . وبيحا المداِن مش
العمع ومحاوَرُتيع . وتجريديع ومشاضختيع . وبو تقُصُخ في القخاشيذ أقّلميع وبو َتدصُخ الركػك والدجّلت 
ػا كلٌّ عمييا حيثسا سي خوا ثع  إنيع في  حكاميع . فيع متمبدػن بالعخبية أّيًة سمكػا غيخ مشفكيغ مشيا أيشسا وجي 

َميا . ويحىبػن عغ تػقيخىا وتعطيسيا . ويشَيػن عغ تعمُّسيا تزاعيف ذلظ يجحجون فزميا ويجفعػن َخْر 
وتعميسيا . وُيسدقػن أدَيسيا . وًيسزغػن لحسيا . فيع في ذلظ عمى السثل الدائخ الذعيُخ يؤكل وُيحم ويّجعػن 

 .االستغشاء عشيا , وإنيع ليدػا في شٍق مشيا"

ومػقف الدمخذخؼ ىحا لع يكغ في مقجمة كتابو السفّرل فقط ، بل وجج في مػاضع عجيجة مبثػثًا في كتبو األخخػ 
" فخقظ بيغ الخاشب والعجع ، ىػ الفخق بيغ ، والحؼ كان يبخز في تفزيل العخبية وتػقيخىا ، مغ ذلظ قػلو : 

 : 2ييغ وأخالقيع ، وذلظ في بعس شعخه ، وقج نخاه في مػاضع أخخػ ساخخا مغ الذعػب1العخب والعجع " 

 وقل لمذعػبييغ إن حجيثكع      أضاليل مغ شيصانكع ووساوس

 لكع محىب َفْدٌل ُيغخُّ بسثمو      أشايب حسقى ال الخجال األكايذ

 مػقفو مغ الفمدفة : 

ال يألػ أن يتحسق وأن يغمػ ، فيقػل : " وال تدتسع لقػل الفميمدػف ألنو 3ُعِخف عشو كخىو لمفمدفة والغمػ في العمع 
فمدفة مغ أنػاع الخكاكة ويتعسق ، أن اشتياره بقػلو الفج شّػح بو وراء كل فّج ... ما شئت بالستطاىخ بال

 . 4"والدفدفة

وىحا السػقف مغ الفمدفة وما يتعالق معيا مغ التأويل ، نجج صجاه في مقجمة السفرل ، فيقػل : " ىحا وإن 
العرا . آثارُه العطسى عجيجة الحرى . ومغ لع يتق هللا في تشديمو . فاجتخأ عمى  اإلعخاب أججػ مغ تفاريق

                                                 
 .38نػابغ الكمع  1
 .61ديػان الدمخذخؼ  :  2
 .14ُيشطخ : الجراسات المغػية والشحػية عشج الدمخذخؼ :  3
 .31-30أشػاق الحىب السقالة الثالثة والعذخون :  4
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ٌل وافتخاء وُىخاء وكالم هللا  تعاشي تأويمو . وىػ غيخ معخب فقج ركب عسياء وخبط خبط عذػاء وقال ما ىػ تقػُّ
 مشو بخاء "

 لغتو وقػة أسمػبو : ثانيًا : 

لعمػم العخبية بالتعماع مشح صباه ، وباألخز ا خؼ الغديخ ، وشغفوتحكخ لشا كتب التخاجع والديخ عمع الدمخذ
حتى مألت السكتبات حتى أنو يحسج ربو في أكثخ مغ مػشغ عمى حبو لمعخبية ونبػغو في عمسيا ،  واإلسالمية

في مرشفاتو ، التي كان يتخح مشيا أبشاءه البخرة ، وىحا الذغف بالعمع والجرس مشحو مداحًة واسعة بالثقافة 
مختمف أنحائيا ومداربيا ، فأتقغ وألف مرشفات في شتى أنػاع العمػم كالشحػ والمغة واألمثال وغخيب الحجيث 

وقج عكدت لشا مقجمة السفرل قجرة الدمخذخؼ ليحه العمػم وأثخىا عمى جسال         . 1والتفديخ والعخوض والفقو
 أسمػبو ، ودقة لغتو ، وانرياعيا لسقاصجه.

شًا مغ فشػن البالغة وصشػف الفراحة ، مدتعساًل لسختمف صػرىا في مقجمتو السػجدة ، فسغ ذلظ  فقج كان متسك
وأبى لي أن أنفخد الستعجدة بسا يشاسب فػاصل الكالم ، ويسشح إيقاعًا جسياًل في الدسع ، فيقػل: "  األبشيةاستعسالو 

إال الخشق بألدشة الّلعشيغ . وقػلو : " " ،عغ صسيع أنراِرىع وأمتاز . وأنزػي إلى لفيف الذعػبية وأنحاز
"مغ بشي عجنان بجساجسيا وأرحائيا . الشازل مغ قخيٍر في ُسخة بصحائيا" ، " ، وقػلو والسذَق بأسشة الصاعشيغ

شاعشيغ ،  -أسشة ، ال عشيغ  -السذق ، ألدشة  -أنحاز ، الخشق  -انطخ إلى تشاغع األلفاظ واندجاميا : )أمتاز 
 يا( ، وىػ في كل ذلظ لع يقحع لفطًا ، ولع يحذخ معشًى ال حاجة لو .بصحائ -أرحائيا 

"هللُا أحسج عمى أن جعمشي مغ عمساء بل نججه في أغمب ألفاضو دقيقًا في اإليخاد ، مسحرًا في السعشى ، فيقػل : 
وغيخ المغػية مسا تعالق ، ليذسل عمػميا المغػية ، 2فمع يقل المغة العخبية بل نخاه استعسل لفع )العخبية( العخبية" ، 

وغيخ اإلسالمية كاألمثال ، واألدب ، والعخوض ، وغيخىا ، كالتفديخ والفقو مثاًل ،  مغ العمػم اإلسالمية معيا

                                                 
1  
تقع عمى السفخد مغ كالم العخب. ذىب ابغ يعير في شخحو أن السخاد بالعخبية ىػ السفخد والسخكب مغ كالم العخب ، ألن المغة  2

 .1/44ُيشطخ شخح السفرل )ابغ يعير( :
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وىػ مسا تذيج بو مؤلفاتو ، فيػ ال ريب كان قاصجًا لفطة العخبية لتذسل سائخ ما امتمظ ناصيتو وأبحخ فيو مغ 
 العمػم.

 السحفػف مغ بشي عجنان بجساجسيا وأرحائيا . الشازل مغ قخيٍر في ُسخة بصحائيا" ، وفي مػضع آخخ يقػل " دمحم
، لكغ الدمخذخؼ راعى ىػامذو الجقيقة ، فاستعسمو ولع يدتعسل )وسط(  1فالدّخة بسعشى الػسط ، ىحا معشاه العام

ضبيان يقػل : نحغ قػم مغ : السعخوفة سّخة اإلندان ىي خالز جدسو وليشو ، وفي حجيث رغع شيػعو ، فالدّخة 
ىػ  ، فالدمخذخؼ لع يخد فقط وسط البصحاء ، بل أراد أن يقػل أن الشبي  2سخارة مححج ، أؼ مغ خيارىع

 خالز أىميا وخيخىع. 

إن انرياع المغة لمدمخذخؼ وشػاعية األلفاظ لسخاميو مكشتو مغ استعسال العجيج مغ األلفاظ الستقابمة التي تسشح 
واندجامًا ، وتدبكو سبكًا ، فيصمب أخخه أولو ويجحبو بعزو بعزًا ، برياغة أسمػبية رائعة ، مغ  الكالم تػازناً 
، لقج جسع في "وأبى لي أن أنفخد عغ صسيع أنراِرىع وأمتاز . وأنزػي إلى لفيف الذعػبية وأنحاز" ذلظ قػلو : 

، وىي 3، مثل : أنفخد * أنزػؼ)بسعشى أنزّع( ، صسيع * لفيف )أؼ أخالط الشاس( ىحا الدصخ عّجة متقابالت
الستعجدة لمجحر الػاحج ليؤدؼ السعاني الستعجدة بسا  األبشيةوفي مػضع آخخ يدتعسل  وأبخزتو. قج عّسقت السعشى

 ل خيخة رسمو وخيخ كتبو"" حيُث لع يجعيسشح الكالم شخاوة وحالوة تشع عغ مقجرة الكاتب وُحدغ أسمػبو ، فيقػل : 
فالِخَيخَة : اسع السختار ، وىػ مغ االختيار : االصصفاء ، ُيخيج محسٌج ِخيَخة هللا: أؼ مختاره ، أما خيخ كتبو : ، 

 .4أفزميا

 االقتباس مغ القخآن الكخيع ، وأمثال العخب : 

                                                 
 .1/47ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير( : 1
 .2/360، والشياية في غخيب الحجيث : 3/68ُيشطخ : مقاييذ المغة : 2
 .1/2، وشخح )ابغ الحاجب( : 1/44ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير( : 3
 .1/6، وشخح السفرل )ابغ الحاجب( :  2/651ُيشطخ : الرحاح :  4
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الدمخذخؼ المغػؼ ، والسفدخ ، السرشف في المغة والتفديخ واألمثال أشيخ السرشفات ، جاءت ألفاضو ومعانيو 
مقتبدة بغيخ تكّمف ، جارية عمى لدانو بدالسة وعحوبة ، وىػ يحاكي بيا آيات الشطع القخآني ، وبميغ أمثال 

بو القػل ، ففي مقجمتو القريخة ، كانت العخب وكالميع ، في تشاسق واندجام بسا يشاسب السقام ، وما يصم
"دمحم السحفػف مغ بشي عجنان بجساجسيا اقتباساتو كثيخة مػزعة حدب ما تقتزيو السقاصج ، فسغ ذلظ قػلو : 

َساَلِئَكَة َوَتَخػ الْ ، وقػلو تعالى:   1اَوَحَفْفَشاُىَسا ِبَشْخٍل َوَجَعْمَشا َبْيَشُيَسا َزْرعً ، اقتبدو مغ قػلو تعالى:  وأرحائيا"
َحافِّيَغ ِمْغ َحْػِل اْلَعْخشِ 

ط الحؼ قج ُأشيف بو 2  .3، فالسحفػف : السحػا

ػا كلٌّ عمييا حيثسا "وقال في مػضع آخخ :  فيع متمبدػن بالعخبية أّيًة سمكػا غيخ مشفكيغ مشيا أيشسا وجي 
راُجَمْيِغ َأَحُجُىَسا َأْبَكُع اَل َيْقِجُر َعَمٰى َشْيٍء َوُىَػ َكلٌّ َعَمٰى َوَضَخَب الماـُو َمَثاًل ، وقج أخحه مغ قػلو تعالى :  سي خوا"

يوُّ اَل َيْأِت ِبَخْيخٍ  َمْػاَلُه َأْيَشَسا ُيَػجِّ
 .5، فالَكّل : الثِّقل  4

"ال يبعجون عغ الذعػبية مشابحًة لمحق األبمج" ، ، مغ ذلظ قػلو :  6أما األمثال فقج احتمت مكانًا رحبًا في مقجمتو
 . 7فقج أخحه مغ السثل : الحق أبمج والباشل لجمج، 

وىػ أججػ مغ تفاريق العرا ، مثل ُيزخب لسغ يكثخ "ىحا وإن اإلعخاب أججى مغ تفاريق العرا" ، وقػلو : 
 .8االنتفاع بو 

 استعسالو األبشية الشادرة ، والذاذة : 

                                                 
 . 32الكيف  1
 .75الدمخ :  2
 .1/47ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير( : 3
 .76الشحل :  4
 .1/53ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير( :  5
 .63، 62، 55،  50-1/49ُيشطخ شخح السفرل )ابغ يعير( :  6
 .1/294جسيخة األمثال:  7
 .1/252السرجر الدابق :  8
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، الفعل : َأَبى يْأَبى ، بفتح العيغ  "وأبى لي أن أنفخد عغ صسيع أنراِرىع وأمتاز"في قػلو : استعسل الدمخذخؼ 
كانت عيُشو أو المو حخفًا حمكيًا ، وقج في الساضي والسزارع ، وىػ مغ األفعال الشادرة ، ولع يأت مشو إاّل ما 

وقج عجه آخخون مغ باب تجاخل المغات ،  حكاه سيبػيو واحتج لو ولع يحتج لغيخه ، ألنو مسا ُرِوؼ عغ العخب ،
، والحؼ يعشيشا مغ كل ذلظ استعسال  1عمى ما حكاه ابغ جشي أنو مغ باب ضخب ، وابغ سيجه أنو مغ باب عمع

 الدمخذخؼ لفعل نادر مسا يشع عغ سعة ألفاضو وعسق إشالعو عمى أبشية العخبية .

"وإن اإلعخاب أججى مغ عغ الكياس ، وذلظ في قػلو :  ومغ استعسالو لمذاذ ، اشتقاقو )أفعل التفزيل( مسا شح
، فقج استعسمو بسعشى : أنفع ، وىػ مغ الججا عمى زنة )أفعل( ، وشّح ألن أفعل ال يكػن مسا ىػ  تفاريق العرا"

وقج جّػز حسمو عمى رأؼ عمى أربعة أحخف ، ويفّزل ابغ يعير أن يدتعسل )أنفع( ، فيػ أجػد مغ )أججػ( ، 
 . 2ما أعصاه لمجراىعمغ يقػل : 

 ال تأتي إال مشرػبة عمى الحال: (كاّفة)

عمى الدمخذخؼ قػلو في  وىسا يعيبان،   3الكافيةوابغ الحاجب في ىحا ما ذىب إليو ابغ يعير في شخح السفرل 
 في السقجمة : "إلنذاء كتاٍب في اإلعخاب ، محيٍط بكاّفِة األبػاب" . 

 ابغ يعير يخػ أن قػل الدمخذخؼ )بكافة األبػاب( شاذ مغ وجييغ : 

جػاز ذلظ ، وآخخون  5وعباس حدغ 4األول : خفزيا بالباء ،  ألن كاّفة ال تدتعسل إال حااًل ، وقج أورد العجناني
مجخورة ، جساع أغمب الشحػييغ والمغػييغ عمى استعساليا حااًل ال يعشي عجم جػاز استعساليا مخفػعة أو ، فإن إ

                                                 
 .1/123، وشخح الذافية  7ُيشطخ : إصالح السشصق :  1
 .19/685، وتاج العخوس 1/63ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير( :  2
 .2/52، وشخح الكافية : 1/66ُيشطخ : شخح السفرل )ابغ يعير( :  3
 .219-218ُيشطخ : معجع األخصاء الذائعة :  4
 .379/ ىامر 2ُيشطخ : الشحػ الػافي :  5
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، وذكخ الرّبان أن )كاّفة( جاءت مجخورة مزافة في كالم  1ومجخوة فقج استعسميا صاحبا المدان والتاج مخفػعةً 
، يغ لكل عام مائتي مثقال ذلبًا" ، فقال :" قج جعمت آلل بشي كاكمة عمى كافاة السدمس عسخ بغ الخصاب 

معّخفة بأل أو مزافة جائد  الحال قػؼ وبميغ ، لكغ استعسالياويقخر العجناني : أن استعسال )كاّفة( مشرػبة عمى 
 .أيزاً 

وذكخ ابغ يعير أن عبارة الدمخذخؼ : " بكافة األبػاب" فييا شحوذًا آخخ وىػ : أنو استعسميا مع غيخ الشاس ، 
ذخؼ استعسال وعاب عميو ذلظ أيزًا ابغ ىذام في السغشي ، فقج جػز الدمخ،  2والكاّفة : الجساعة مغ الشاس ُلغةً 

ْمِع َكافاًة ﴾)كاّفة( مع مغ ال يعقل في تفديخ قػلو تعالى :  ، إذ قّجر )كافة(  3﴿ َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػا اْدُخُمػا ِفي الدِّ
ووىع ابغ ىذام الدمخذخؼ أيزًا فيسا جاء عشو في مقجمة السفرل  -كافة  إرسالةأؼ  -لسرجر مححوف نعتًا 

 .4عغ الشرب واستعسالو مع مغ ال يعقل إلخخاجو)كافة األبػاب( ، 

: )أدخمػ في الدمع كاّفة( ، يجػز أن حبا المدان والتاج ، فقػلو تعالىوقج أجاز استعساليا مع غيخ العاقل صا
أؼ ابمغػا في اإلسالم إلى حيث تشتيي شخائعو ، وىي  -في جسيع شخائعو ي الدمع كمو ، أؼ يكػن معشاه: ادخمػا ف

 .5اإلحاشة ، فسعشاه : ما يكف الذيء في آخخهمغ الجسع و 

 ما عجه بعزيع لحشًا :استعسال 

أؼ أديت حّقو ،  -ذكخ ابغ يعير أن قػل الدمخذخؼ :"والحؼ ُيقَزى مشو العجب" : أؼ ُيػفى مشو العجب حقاو 
خيع األمخ والسبالغة وال تكاد العخب تدتعسل ىحه المفطة إال مشفّية ، نحػ: ما قزيُت العجب مغ ىحا ، إلرادتيع تف

في كتابو )ما يحمغ فيو العامة( ، فالعامة ىحا ما ذكخه األصسعي  -فيو ؛ فيػ مسا ال ُيسكغ تػفية حقو لعطسو 

                                                 
 ، 20/233، 12/460، وتاج العخوس : 15/314، 14/142ُيشطخ : لدان العخب :  1
 .1/66ُيشطخ شخح السفرل )ابغ يعير( :  2
 .208البقخة :  3
 .2/733ُيشطخ : مغشي المبيب :  4
 .12/460، وتاج العخوس :9/305ُيشطخ : لدان العخب :  5
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اإلكثار وقج أجازه ابغ يعير إلرادة تقػل : قزيُت العجب مغ كحا ، والرػاب : ما كجُت أقزي مشو العجب ، 
  . 1مغ العجب تفخيسًا لدببو

فالسشفي يكػن مثبتًا بعج كاد ، أو لع يكغ ، وقػل ورأػ ابغ الحاجب أن ما ذىب إليو األصسعي يأباه التحقيق ،  
 .2الدمخذخؼ :ُيقزى مشو العجب : أؼ يبمغ نيايتو ، والعجب يكػن لمتعجب ولسا يكػن مشو التعجب

ب الدابقة لو ، فسقجمة السفّرل حسمت السؤلاف : لقج تسيدت مقجّمة السفرل بخرائز لع تتػافخ في مقجمات الكت
شيئًا مغ السشيجية ، وضػح مػضػع الكتاب ومادتو ، بيان اليجف مغ التأليف ، وإلقاء الزػء عمى كيفية 

 ، وىحا ما سشججه في الشرػص اآلتية :  3وأقدامياترشيف األبػاب 

 سبب تأليف الكتاب ، ومػضػعو:

العخبية وأىسية اإلعخاب ، كان تسييجًا إللقاء الزػء عمى أىسية السفّرل إن ابتجاء الدمخذخؼ السقجمة ببان محاسغ 
، وأىسية السػضػع الحؼ يتشاولو ، بل إنو نّز عمى أىسية العمع الحؼ تشاولو في السفّرل وأثخه في العمػم األخخػ 

ىا وأخبارىا إال ال يججون مغ العمػم اإلسّلمية فقييا وكّلميا وعمسي تفديخ والسيسا اإلسالمية مشيا؛ فيع "
، فزاًل عغ الحاّجة ليحا العمع في شتى جػانب الحياة مغ السكاتبات والعقػد  وافتقاره إلى العخبية بيٌغ ال ُيجفع..."

ػا"والسخاسالت والسجالذ والحمقات   . "فيع متمبدػن بالعخبية أّيًة سمكػا غيخ مشفكيغ مشيا أيشسا وجي 

"ولقج نجبشي مال بالسدمسيغ مغ األرب إلى معخفة :  سبب تأليف السفّرلان ومغ ىحه الحاّجة السمحة يشفح إلى بي
فقج كّلم العخب وما بي مغ الذفقة والحجب . عمى أشياعي مغ حفجة األدب ؛ إلنذاء كتاب في اإلعخاب" ، 

ػن ىحا دعتو حاجة السدمسيغ خرػصًا دون سػاىع ، ألنيع في الغالب ىع الستكمسػن بالمدان العخبي ، والشحػ قان
 المدان ، وىع السحتاجػن لو في معخفة القخآن والدشة المحيغ بيسا عساد ديشيع ، إلى إنذاء كتاب في اإلعخاب.

                                                 
 .1/50ُيشطخ شخح السفرل)ابغ يعير( :  1
 .1/7رل )ابغ الحاجب( : ُيشطخ شخح السف2
 .107ُيشطخ : الجراسات الشحػية والمغػية عشج الدمخذخؼ: 3
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، السفّرل في صشعة اإلعخاب" عميو أيزًا عشػان الكتاب : "ىػ في اإلعخاب ، وىحا مادّل  فسػضػع الكتاب
،  1بحػثًا صخفية ولغػية إضافة إلى البحػث الشحػية"و"معمػم أنو ليذ مخترًا باإلعخاب وصشعتو وإنسا يذسل 

البيان والػضػح ، فالخجل الفريح يقال لو معخب ، والسبيغ عغ ولعل الدمخذخؼ أراد بسرصمح اإلعخاب ىشا 
 .2حاجتو ُيقال لو معخب ، وىػ يتابع البرخييغ الحيغ لع يدتعسمػا غيخ مرصمح اإلعخاب لمجاللة عمى معشاه 

فطة اإلعخاب بمفطة الرشعة في عشػانو ُيخرز االستعسال االصصالحي لإلعخاب بمفطو ومعشاه ، إاّل أن تمبذ ل
لعمو ُيخيج أن جسيع أبػاب الشحػ متعالقة مترمة باإلعخاب ، وما زاده مغ األبػاب الرخفية أو المغػية جاء بو 

ة ىحا الشطخ كالمو في سائخ اح التي البج مشيا لتحقق الفراحة ، ومسا يجّل عمى صحبسعشى اإلبانة واإليز
السقجمة عغ اإلعخاب وأىسيتو وتعالقو مع أبػاب الشحػ األخخػ فزاًل عغ تساسو السباشخ أو غيخ السباشخ مع 

 العمػم اإلسالمية.

 مشيجية الكتاب ، وأدوات الكاتب : 

يجو في التأليف ، تتسيد مقجمة السفرل عغ غيخه مغ الكتب الشحػية السؤلفة في بابو مسغ سبقو أنو يعخض لسش
فأنذأت ىحا الكتاب الستخجع بكتاب السفرل في صشعة اإلعخاب . مقدػمًا أربعة أقدام القدع األول في فيقػل : "

األسساء القدع الثاني في األفعال القدع الثالث في الحخوف القدع الخابع في السذتخك مغ أحػاليا وصشفُت كّل 
 صشٍف مشيا تفريًّل . حتى رجع كلُّ شيء إلى نرابو واستقخ  في مخكده"مغ ىحه األقدام ترشيفا . وفّرمت كل 

 ، 

وال ريب أن ترشيفو الكتاب بيحه الرػرة كان ترشيفًا تعميسيا في السقام األول ، ييجف مغ وراءه التدييل عمى 
بيع األمج البعيج  مختٍب تختيبًا يبُمغ "وأن يجج الشاضخ فيو مخامو ؛ وقج نّز عمى ذلظ بقػلو : الصالب حفطو ، 

فصالب العمع مفتقخون إلى كتاب في تعميع العخبية ، وكتابو " ، بأقخب الدعي . ويسأُل سجاليع بأىػن الدقي

                                                 
 .108السرجر الدابق :  1
 .51ُيشطخ : تصػر السرصمح الشحػؼ مغ سيبػيو حتى الدمخذخؼ : 2
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صشفُت كّل مغ ىحه األقدام ترشيفا . وفّرمت كل "؛ فيػ يجلل عمى ذلظ بقػلو :  1كتاٌب صالح لتعميع العخبية
 ."نرابو واستقخ  في مخكدهصشٍف مشيا تفريًّل . حتى رجع كلُّ شيء إلى 

إن السفّرل "تأليف حدب مشيج معيغ يرجر عغ فكخة واضحة وضعيا السؤلف امام أعيششا .. فالججيج عشجه ىػ 
ججيج أسساه عخضو لخصة البحث أواًل ثع ىحا التقديع الحؼ اختمف فيو عسغ سبقو وذلظ بػضعو قدع في البحث 

والػقف ، والقدع ، تخفيف اليسدة ، التقاء الداكشيغ ، اوائل الكمع ،  ، الحؼ عخض فيو "لإلمالة 2)قدع السذتخك("
 3زيادة الحخوف ، إبجال الحخوف ، االعتالل ، اإلدغام"

: "ولع أّدخخ فيسا جسعُت فيو مغ الفػائج ثع ُيبيغ الدمخذخؼ أدواتو شخيقتو في تشاول مػضػعات الكتاب ، فيقػل
فيػ الستكاثخة ونطسُت مغ الفخائج الستشاثخة مع اإليجاز غيخ السخل والتمخيز غيخ السسل مشاصحة لسقتبديو" ، 

لع يبق شيئا مسا عشجه مغ عمع إاّل أودعيا فيو ، جامعًا فيو كل السدائل الفاخخة الستفخقة ، معبخًا عشيا بإيجاز 
اإليجاز والتمخيز ىػ الدبب الحؼ أدػ إلى شخحو والتعميق عميو  مخميغ وال مسميغ ، ولعل ذلظ وتمخيز غيخ

 . 4وبيانو والتفريل في أبػابو وشػاىجه في مؤلفات عجيجة لعمساء أعالم كابغ يعير وابغ الحاجب

 الخاتسة

مقجمات الكتب الشحػية بجراسة تدتشصق الشز ، وتدتيجفو مغ حيث  يتشاول البحث فكخة ججيجة تدتيجف
إلى معخفة السؤلف ومخجعياتو الثقافية وقجرتو المغػية ، وُيشطخ إليو بػصفو مخآة ىػ يسثل بابًا يمج مشو القارغ 

تاب لعرخه ، حاكيًا عغ أبخز تجمياتو ، وىػ بعج السؤلف يبحث في ثشايا السقجمة عغ مشفح لمتعخف إلى الك
 وىحا الجانب السشيجي كان جانبًا متخوكًا في أغمب مقجمات الكتب الشحػية القجيسة.، ومػضػعو وقيستو ومشيجو 

                                                 
 .1/11شخج السفرل )ابغ الحاجب( :  1
 .110الجراسات الشحػية والمغػية عشج الدمخذخؼ :  2
 .109:السرجر الدابق  3
 .269، والدمخذخؼ :  1/44ُيشطخ : التخسيخ :  4
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 والتعمق بالسحىب شخرية الدمخذخؼ السعخوفة بالػرع والتقػػ ،  : لقج أفرحت مقجمة السفّرل عغ
 االعتدالية .الحشفي وتفزيمو، ولكشيا لع تمسح لشا عغ محىب الدمخذخؼ وعقيجتو 

  وقج دفعو حبو لمعخبية أن يؤسذ جلا أبخزت مقجمة السفّرل حب الدمخذخؼ لمعخبية ودفاعو عشيا
 . مقجمة السفرل عغ العخبية وفزميا ، ونقز مغ يخفزيا أو يجعػ إلى مفارقتيا

  لعخبية لقج تسيدت مقجمة السفّرل بسػقف شجيج مغ الدمخذخؼ تجاه الذعػبية ، وتسجيجًا وزىػًا بعمع ا
والتسكغ مشو ، فيػ يحسج هللا في مقجمة السفرل عمى تسكشو مغ عمع العخبية ، وعجم انجخاره إلى تيار 

محاولة و التعرب لمقػمية ، بالذعػبية ، وسبب ذلظ أن العرخ الحؼ عاش فيو الدمخذخؼ تسيد 
خ شأن العخب إقراء العخبية وإحياء المغات القػمية بجاًل عشيا ، فرارت الذعػبية عمسًا لكل  مغ ُيرغِّ

. 
  أبخزت لشا السقجمة مػاقف الدمخذخؼ مغ قزايا لغػية ونحػية ميسة ، كسػقفو مغ اإلعخاب الحؼ

لع يقرخوا الحيغ عمساء العخبية القجامى في نطختيع لإلعخاب ومكانتو في بيان السعشى ، يتابع فيو 
التخاكيب مغ خالل العالقات القائسة  الجاللة عمى السعشى باإلعخاب فقط ، فيع كانػا ييتسػن بجراسة

والدمخذخؼ يػافق ذلظ فمع ،  بيغ أجدائيا، وما يػجج مغ تكامل بيغ ألفاضيا، وما تحسمو مغ الجالالت
مدائل غيخ اإلعخاب يججر  ُيخكد عمى  هنجج السقجمة نزيقرخ إدراك السعشى عمى اإلعخاب ، ففي 

االىتسام بيا ، كالفخق بيغ السعّخف والسشّكخ ، وتعخيف الجشذ والعيج ، ودالالت الحخوف ، ومػاشغ 
الححف واإلضسار ، وأساليب االخترار والتكخار ، لكشو يخّز اإلعخاب ويسيده عغ غيخه مغ القخائغ 

 .التي تتطافخ إلبخاز السعشى
  مغ فشػن البالغة وصشػف الفراحة ، مدتعساًل لسختمف صػرىا في لقج كان الدمخذخؼ متسكشًا

مقجمتو السػجدة ، فسغ ذلظ  استعسالو األبيشة الستعجدة بسا يشاسب فػاصل الكالم ، ويسشح إيقاعًا 
جسياًل في الدسع ، ومغ ذلظ أيزًا استعسالو العجيج مغ األلفاظ الستقابمة التي تسشح الكالم تػازنًا 

 دبكو سبكًا ، فيصمب أخخه أولو ويجحبو بعزو بعزًا ، برياغة أسمػبية رائعة .واندجامًا ، وت
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  ، إن تسكشو مغ البالغة واقتجاره عمى صػر الفراحة لع يشحى بو مشحى اإلفاضة بألفاظ ال حاجة ليا
بل نججه في أغمب ألفاضو دقيقًا في اإليخاد ، مسحرًا في السعشى ، أو تكخار مسمػل ال مقرج فيو ، 

،  ، ليذسل عمػميا المغػية ، وغيخ المغػيةبجاًل مغ المغة العخبية )العخبية( ذلظ استعسالو مغ 
 واستعسالو لفع )الدّخة( بجاًل مغ الػسط ، لسا فييا مغ معشى التػسط مزافًا إليو الخمػص واألفزمية.

 رشفات ، شخرية الدمخذخؼ المغػؼ ، والسفدخ ، السرشف في المغة والتفديخ واألمثال أشيخ الس
بخزت بػضػح في مقجمة السفّرل الػجيدة ، فقج كانت اقتباساتو كثيخة مػزعة حدب ما تقتزيو 

 السقاصج.
  ُيعمل تػسعو في استعسال بعس األبشية مغ استذياده بذعخ السػلجيغ  إن ما ًعخف عغ الدمخذخؼ ،

الكياس ، وىحا ما نججه في والتخاكيب التي وسسيا جسع مغ العمساء والمغػييغ بالذحوذ والشجرة ومخالفة 
بعس ألفع مقجمتو ، مثل:)الفعل أبى مغ الباب الثالث ، التفزيل بـ)أججػ( خالف الكياس ، 

 استعسال)كاّفة( مجخورة ولغيخ العاقل ، استعسال تخكيب )يقزى مشو العجب( مثبتًا(.

الدابقة لو ، فقج أسذ فييا لفكخًا وأخيخًا قّجم لشا الدمخذخؼ مقجّمة في السفّرل تختمف كثيخا عغ مقجمات الكتب 
مشيجيًا واضحًا ، يعخض فيو أىسية الكتاب ومػضػعو ، سبب التأليف ومجػ الحاجة إليو ، مشيجية الكتاب 

 تشاولو والشيل مغ فػائجه الستعجدة.وترشيف أبػابو برػرة تديل عمى الصالب والستعمع 

 

 السرادر :

، مؤسدة الصبع في اآلستانة الخضػية  1412، 1ىـ( ، ط244إصالح السشصق ، البغ الدكيت )ت .1
 إيخان . -السقجسة 

 ىـ.1328أشػاق الحىب في السػاعع والخصب ، لجار هللا الدمخذخؼ ، شبع بسصبعة الدعادة سشة  .2
ىـ( ، تحقيق 646اإليزاح في شخح السفّرل ، البغ الحاجب أبي عسخو عثسان بغ أبي يػنذ الجوني )ت .3

 م.2005،  1دمذق ، ط - ، دار سعج الجيغ : أ.د.إبخاليع دمحم عبج هللا
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 - 1414ىـ( تحقيق : عمي شيخؼ ،  1205)ت   تاج العخوس ، الديج دمحم مختزى الحديشي الدبيجؼ .4
 بيخوت -، دار الفكخ   م1994

،  4تاج المغة وصحاح العخبية ، إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ ، تحقيق : أحسج عبج الغفػر عصار ، ط .5
 م.1987بيخوت ،   -لمسالييغ دار العمع 

 الصبعة األولى ىـ( ، تحقيق وترحيح : أحسج حبيب قريخ العاممي 460التبيان ، الذيخ الصػسي )ت  .6
 ىـ ، دار إحياء التخاث العخبي 1409

األردن ،  -تصػر السرصمح الشحػؼ مغ سيبػيو إلى الدمخذخؼ ، أ.د. يحيى عصية عبابشة ، عالع الكتب  .7
 م.2006،  1ط
 لبشان. -، دار الفكخ  3ىـ ( ، ط 606خ الخازؼ ، لمسفدخ الخازؼ )تفدي .8
جسيخة األمثال ، ألبي ىالل الحدغ بغ عبج هللا بغ سيل العدكخؼ ، ضبصو وكتب ىػامذو د.أحسج عبج  .9

 م.1988،  1بيخوت ،ط -الدالم ، خّخج أحاديثو أبػ ىاجخ دمحم سعيج بغ بديػني زغمػل ، دار الكتب العمسية 
ىـ( ، الصبعة األخيخة ، دار الفكخ لمشذخ والتػزيع ، بيخوت 1252البغ عابجيغ )ت  -حاشية رد السختار  .10
 م . 1995لبشان ،  -

بغجاد ،  -الجراسات المغػية والشحػية عشج الدمخذخؼ ، د. فاضل صالح الدامخائي ، مصبعة الخشاد  .11
 . 2م ، ط 1971

 م ، )د.ط(.2008لقاىخة ، دراسات في المغة ، عبج الحميع بػ فاتح ، ا .12
 أدب.529ديػان الدمخذخؼ ، مخصػشة في دار الكتب السرخية بخقع  .13
ىـ( ، تحقيق: أبػ القاسع كخجي ، 436الحريعة في أصػل الفقو ، لمديج أبػ القاسع السػسػؼ السختزى )ت  .14

 شيخان ، )د.ط(. -ش، دانذكاه 1346
 . 1م ، ط1966القاىخة ، - الدمخذخؼ ، د.أحسج دمحم الحػفي ، دار الفكخ العخبي .15
 -الدمخذخؼ لغػيًا ومفّدخًا ، مختزى آية هللا زادة الذيخازؼ ، تقجيع : د. حديغ نّرار ، دار الثقافة  .16

 م .1977القاىخة ، )د.ط( ، 
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ىـ( ، ترحيح وتعميق : د. يػسف حدغ عسخ ، 686شخح الخضي عمى الكافية ، لمخضي االستخاباذؼ )ت .17
 م ، )د.ط(.1975شيخان ،  -مؤسدة الرادق 

شخح السفّرل في صشعة اإلعخاب السػسػم بالتخسيخ ، صجر األفاضل القاسع بغ الحديغ الخػارزمي )ت  .18
 ىـ ، )د.ط(. 1402مكة ،  -ىـ( ، تحقيق : عبج الخحسغ بغ سميسان العَثيسيغ ، دار الغخب اإلسالمي 617
ىـ( ، قّجم ووضع ىػامذو وفيارسو 643شخح السفّرل لمدمخذخؼ ، مػفق الجيغ أبي البقاء بغ يعير )ت .19

 م. 2001،  1لبشان ، ط -د:إميل بجيع يعقػب ، دار الكتب العمسية بيخوت 
ىـ( ، تحقيق وضبط وشخح : دمحم نػر الحدغ 686)ت  رضي الجيغ األستخاباذؼ شخح شافية ابغ الحاجب .20

 لبشان. -بيخوت  -ب العمسية ، دار الكت م 1975 - 1395، دمحم الدفداف ، دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج ، 
 2ىـ( ، تحقيق : د.ميجؼ السخدومي ، د.إبخاليع الدامخائي ، ط175العيغ ، لمخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ) .21
 إيخان. -ىـ ، مؤسدة دار اليجخة 1409، 

 م ، )د.م(.1985،  1ىـ( ، ط370الفرػل في األصػل ، لألمام أحسج بغ عمي الخازؼ الجراص )ت .22
 إيخان. -ىـ ، قع 1405،  1( ، ط711)ت  ، ابغ مشطػر لدان العخبلدان العخب ، :  .23
ىـ( ، 852لدان السيدان ، لألمام الحافع شياب الجيغ أبي الفزل أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني )ت .24

 .1971،  2بيخوت لبشان ، ط -مؤسدة األعمسي 
 م.2004،  4، طالقاىخة  -المغة العخبية معشاىا ومبشاىا ، د.تسام حدان ، عالع الكتب  .25
 بيخوت. -م ، مكتبة لبشان ناشخون 2003،  2معجع األخصاء الذائعة ، دمحم العجناني ، ط .26
ىـ( ، تحقيق: د. مازك 711ُمغشي المبيب عغ ُكُتب األعاريب، جسال الجيغ بغ ىذام الجيغ األنرارؼ ) .27

 م.1985بيخوت،، 6السبارك، ودمحم عمي حسج هللا ، راجعو : سعيج األفغاني، دار الفكخ ، ط
ىـ ، وبحيمو في شخح أبيات السفزل لمديج دمحم بجر 538السفّرل في عمع العخبية ، أبػ القاسع الدمخذخؼ  .28

 ، )د.ت(. 2بيخوت ، ط -الجيغ أبي فخاس الشعداني الحمبي ، دار الجيل 
ىـ 1404 عبج الدالم دمحم ىارون،تحقيق : ( ، 395مقاييذ المغة أبػ الحديغ أحسج بغ فارس زكخيا )ت  .29

 قع. -، مكتبة اإلعالم اإلسالمي 
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 م السديحية لبديا السحخوسة عشج اوغدت بغ قشيدل الصباع.1843مقجمة األدب لمدمخذخؼ ، شبع سشة  .30
 مرخ ، )د.ت(. -، دار السعارف  3الشحػ الػافي ، عباس حدغ ، ط .31
ومحسػد دمحم الصشاحي  ىـ( ، تحقيق : شاىخ أحسج زاوؼ ،606الشياية في غخيب الحجيث ، ابغ األثيخ )ت .32
 قع إيخان . -ش ، مصبعة اسساعيميان 1364، 4، ط
 .563مكتبة الستحف العخاقي ببغجاد ، بخقع  -نػابغ الكمع لمدمخذخؼ  .33
 -ىـ( ، تحقيق : إحدان عباس ، دار الثقافة 681وفيات األعيان وأنباء وأبشاء الدمان ، ابغ خمكان )ت .34

 لبشان ، )د. ط( ، )د.ت(

 


