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Abstract: 

Research in the sciences of the Arabic language in all its branches is a great honor 

and a great merit, whether for the researcher in it or for the researcher for one of 

the major authors in it and the eminent scholars who devoted their lives to 

researching these great sciences. It is an effort we ask God Almighty to make it pure 

for his honorable face and to make it acceptable. 

The author, the grammatical jurist, Salami Zadeh, was able to move the reader and 

researcher to a great treatise in one of the arts of morphology. His predecessors and 

distinguished scholars came before him, as he brought new things in this science, 

and he relied, as we mentioned earlier, on the notables from grammarians and 

science, such as the great scholar Al-Istirbadi and others. And he mentioned the 

opinions of Sibobeh, Al-Mubarrad, and Al-Suhaili in many of the points that were 

mentioned in this letter. 
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ي تعدي باب األفعال ولزومه 
 
 رسالة ف

ي المعروف بـ سالمي زاده 
 دراسة وتحقيق  - لمحمد بن مصطف  األزنيف 

 
ي  2 نور عبد الكريم صبر

 

 

 الملخص 

ف عظيم وفضل كبير سواء للباحث فيها أو للباحث عن أحد كبار  ي جميع فروعها شر
ي علوم اللغة العربية ف 

يعد البحث ف 

ي هذه العلوم الجليلة، وقد كان بحثنا هذا منصبا عىل الحديث  
المؤلفير  فيها والعلماء األجالء الذين أفنوا أعمارهم للبحث ف 

بذل بابه وقد  ي 
ف  يجعله  عن مخطوط جليل، وعظيم  الكريم وأن  يجعله خالصا لوجهه   

ْ
أن تعاىل  نسأل هللا  فيه جهدا  نا 

  .مقبوال

ي فن من فنون علم 
بالقارئ والباحث إىل رسالة عظيمة ف  ينتقل  النحوي سالمي زاده أن  الفقيه  العالم  المؤلف  استطاع 

ي هذا العلم، كما  
ي بجديد ف 

نا سابقا إىل األعالم  الرصف، وقد سبق من سبقه من العلماء واألفاضل فقد أت  ه استند كما أشر
ّ
أن

ي تمَّ ذكرها  
ي عديد من النقاط الت 

د والسهيىلي ف  ه، وذكر أراء سيبوبه والمير باذي وغير
من النحاة والعلم كالعالم الجليل اإلسي 

ي هذه الرسالة
 .ف 

، سالمي زاده، المتعدي والالزم، األفعال : الكلمات المفتاحية ي
   . اإلزنيق 

 

 المقدمة: 

  
ّ
  باب الالزم والمتعدي  إن

ُّ
 يعد

 
   بابا

 
   ،من أبواب علوم اللغة العربية  عظيما

ّ
ا بشأنه  وقد تحد ث النحاة والرصفيون كثير

ي والمعروف بسالمي    ،وكتبوا فيه الكتب وألفوا فيه المؤلفات
ي األزنيق  وكان من أهم من كتب فيه العالمة والفقيه اإلزمير

   ،زاده نزيل القسطنطينية
ّ
ي نحن بصدد    إال أن

ي  والحديث حو   تحقيقها،رسالته هذه والت 
لها لم ُيكشف عنها الغطاء إال ف 

ي بابها   ،وقتنا هذا 
   ،وهي رسالة عظيمة ف 

 
ي واحدا عىل    ،من أولئك الذين كتبوا حول هذا الموضوع  وقد كان اإلمام اإلزمير

ي حينها 
ه من العل ،إال أننا وبالمقارنة بير  ما كتبه هذا العلم الفقيه ،الرغم من عدم ظهور رسالته هذه ف  ماء  وبير  ما كتبه غير

ة بير  كل منهما  ي هذا البحث    ، األجالء وجدنا أن هناك فوارق كبير
ي  الذي ِوسم بـ )وهذا ما سنبينه عند الحديث ف 

رسالة ف 
ي    بن مصطق    محمد ل  ولزومه  األفعالباب  تعدي  

ي  دراسة وتحقيق(، وانتظم    -المعروف بـ سالمي زادهاألزنيق 
القسم  البحث ف 

ي مطالب  الدراسي 
   عدة،  ف 

 
   نتناول فيها شيئا

 
ا ة اإلمام    يسير حسب ما توصلنا إليه من المعلومات المتعلقة    سالمي زادهمن سير

ي  ،ثم نتعرض لوصف المخطوط محل الدراسة  ، بهذا العلم الجليل   ، ثم اسم المخطوط ومدى نسبته لمؤلفه اإلمام اإلزمير
ي التحقيق

ء يسير إىل وصف النسخة الخطية ومنهجنا ف  ي
ي من هذه الدراسة   ، وخاتمة البحث  ،ثم نتعرض بشر

أما القسم الثات 
ق  فكان

ّ
 . ل البحث بذكر المصادر والمراجعثم ذي   ،لنسخ المخطوط للنص المحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 noorsabrinoor@yahoo.com  ،2  الباحثة، الجامعة العراقية، العراق 
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 . التعريف بالمؤلف : األول المبحث

ي بير  أيدينا 
ف الرسالة الت 

ِّ
 عن مؤل

 
اجم والطبقات شيئا لنا كتب الي  ك  ت علينا بالمعلومات حول    ، لم تي 

ّ
فقد ضن

اث اإلسالمي  اسمه ونشأته وشيوخه وتالميذه بل حت  سنة وفاته
، وما وجدته إشارة واحدة فقط ذكرها صاحب معجم الي 
ي البالغة والوعظية. 

 عن الرسائل ف 
ً
ي التفسير فضال

ها رسائل ف 
ُّ
ي كان جل

 مع هذه اإلشارة مؤلفاته الت 
 
 ومصطحبا

ي المعروف بسالمي زاده  محمد بناسمه: هو: " •
ي العثمات 

ي األزنيق   سالمي اإلزمير
 . 3" مصطق 

ة، فهو  • ب بألقاب كثير
ّ
يلقبه: لف . اإلزمير ي

 ، واإلزنيق 
)  تسّّم )يزمير

 
ي تركيا، وكانت سابقا

ي نسبة إىل مدينة إزمير الموجودة ف   . 4واإلزمير

، فهو   ي
أزنيك بالفتح ثم السكون وكرس النون وياء ساكنة وكاف مدينة عىل ساحل بحر    إىل مدينة  نسبةوأّمأ اإلزنيق 

ي الجودة 
الغاية ف  أزنيق هي بلدة مسّورة، بها الجداول  وذكرها المولوي، فقال: "  ،5القسطنطينية والمماطر األزنيكية هي 

، ألن بها مصانعه وأحجار  ي
 . 6" هواألشجار المختلفة الثمار، وإليها ينسب الفخار األزنيق 

 شيوخه:  •
اجم من ذكر لنا شيوخه أو مّمن تتلمذ عىل أيدهم سوى ما ذكره صاحب الرسالة  لم نعير   فات وكتب الي 

َّ
بير  المؤل

ي السعود   . الشيخ أتر

ي "السعود: هو    و أب .1  العمادي اإلسكليتر
،    شيخ اإلسالم أبو السعود بن محمد بن مصطق  ي الملقب بخواجه جلتر

مخزن العلوم وأعلم علماء الروم، المتوف  يوم األحد الخامس من جمادى األوىل سنة اثنتير  وثمانير  وتسعمائة عن ست  
"  . 7" وثمانير  سنة المفرسين:  معجم  السعود وقال صاحب  أبو  الموىل  العمادي،  بن مصطق   بن محمد  مفرس،  ،  محمد 

، شاعر، عارف باللغات العرب كأصوىلي كية والفارسية، من فقهاء الحنفية وعلماء الي   .8" ية والي 
ي أهداها له بعد االنتهاء منها.  

ي تأليف هذه الرسالة، والت 
 ف 
 
ي السعود كان سببا ي مقدمة  والشيخ أتر

قال سالمي زاده ف 
اعة، رسالته: " ي مضمار الير

 قصبات السبق ف 
ُ
 العالمة الهمام والقرم القمقام سلطان شير الفصاحة والبالغة وُمْحِرز

ّ
... فإن

ع   الرسر ي 
ت 
ْ
ُمف االنتظام،  دائرة  النظام، ومركز  فلك   

ُ
اد
َ
ِمد الدهر،  العرص، وحيد  الفضائل قطب  أرباب  األفاضل، سيد  سند 

إن حرر مقاله ورتب  ...  أستاذي وأستاذ العالم أبا السعود، حماه إله العالمير  القويم والنهج المستقيم، الموىل المسعود،  
 . 9" رسالة، فعلت ما أمرت فكتبت بهذه العجالة معمولة

ي السعود، فقال الناسخ: "  تمت  وبعد أن انتىه سالمي زاده من تأليف هذه الرسالة أعطاها إىل شيخه وأستاذه أتر
ي السعود نوّر هللا مرقده الرسالة المنسوبة اىل الفاضل الشهير   .10" بسالمي أعطاها إىل أستاذ العالمة أستاذ العرص أتر

 

 : 11مؤلفاته •
 . تفسير سورة النوح  .1
 . تفسير سورة األحزاب  .2
ٍة{ اآلية .3

َ
ْم ِمْن ِلين

ُ
ْعت
َ
ط
َ
 . تفسير قوله تعاىل }َما ق

4. } ِمير َ
َ
َعال
ْ
 . الرسالة المتعلقة بقوله تعاىل }َرب  ال

ي قوله  .5
. . .{ اآليةرسالة ف 

َ
ك  َرب 

َ
َر ِإىل

َ
ْم ت
َ
ل
َ
 . تعاىل }أ

 
اث  3 : معجم الي   . 3228/ 5اإلسالمي
 . 233/  1رحلة ابن بطوطة: هامش ينظر  4
 . 169/ 1ينظر معجم البلدان:  5
 . 189رحلة الشتاء والصيف:  6
 . 94/ 1سلم الوصول إىل طبقات الفحول:  7
 . 626/ 2معجم المفرسين:  8
ق:   9

ّ
 ينظر النص المحق

ق:   10
ّ
 ينظر النص المحق

11  : اث اإلسالمي
 . 3229 -3228/ 5ينظر معجم تاريــــخ الي 
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اِد. . .{ اآلية .6
َ
ْصف

َ ْ
ي األ ِ

ِنير َ ف  رَّ
َ
ي تفسير قوله تعاىل }ُمق

 . رسالة ف 
 ستعارةرسالة اال  .7
ي ذّم الدنيا  .8

 . مقالة ف 
ي نروم تحقيقها.  .9

ي تعدية األفعال ولزومها، وهي الرسالة الت 
 رسالة ف 

 

 وفاته:   •
ه  
ّ
اجم من ذكر سنة وفاته، وما وجدناه فقط إشارة إىل أن ي القرن  لم نجد من أصحاب الطبقات والي 

  11  -  10عاش ف 
 ، رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته. 12ـه تقريبا
 

ي  المبحث
 . وصف المخطوط : الثان 

كيا   مكتبة قصيدة    : ومصدر المخطوط  ،628  : رقم الحفظ  - يعد المخطوط أحد محفوظات مكتبة حالت أفندي بي 
ي سليمان شي ضمن مجموع برقم  ي نسخة كاملة    ،لوحات  8ويتألف المخطوط من    ،301-   294  : من  ،675  : جر

ويقع ف 
باب األفعال ولزومه ي تعدي 

الجيد وهي رسالة لطيفة ف  التعليق  يفة  ،مكتوبة بخط  الرسر المسائل    ،وما يتعلق بذلك من 
 واألبحاث اللطيفة

المخ بدأ  بقولهوقد  اإللهام  : طوط  باسمه سبحانه واىلي  األمجاد    ،"حمدا هلل  آله  األنام وعىل  والصلواة عىل سيد 
األوتاد  ي مضمار   ، وصحبه 

ف  السبق   قصبات 
ُ
وُمْحِرز الفصاحة والبالغة  القمقام سلطان شير  الهمام والقرم  العالمة  فإن 

اعة ي حلية الهداية واالرشاد  ،الير
ُل مشكالت   ، حجة الحق عىل الخلق أجمعير    ،ملة والدينعماد ال ،مالك زمام الرشاد ف 

َّ
َحَّل

 13برشيق تبيانه"  ،كشاف معضالت الخواص والعوام  ،االنام ببليغ بيانه

تمت الرسالة المنسوبة اىل الفاضل الشهير بسالمي أعطاها إىل أستاذ العال أستاذ العرص   : ثم انتىه المخطوط بقوله
ي السعود نور هللا مرقده   أتر

ي اال 
ح اإلمام الرض  باذي للشافيةوقد اعتمد المؤلف بشكل أساسي عىل عىل شر ي بابه  ،سي 

  ، وهو كتاب مهم جدا ف 
 
ّ
فة  كما نجد أن ي استشهاداته بالعديد من اآليات القرآنية والنصوص النبوية المرسر

كما استعان أيضا    ،المؤلف قد استعان ف 
ي الشعر ا

ي للداللة عىل ما ذكره من آراء بما ورد ف   . لعرتر

ي  
ي ثمان لوحات تتكون كل لوحة من وجه وظهر يقوم كل وجه أو ظهر عىل عدد من األسطر الت 

تقع المخطوطة ف 
ي الوجه الواحد 

ون سطرا ف  ي متوسطها ثالثة وعرسر
اوح بير  ثالثة عرسر وخمسة عرسر  ،ف 

ي كل سطر من هذه األسطر ما يي 
وف 

تبت المخطوطة بالخط    ،سطرا 
ُ
سخت بخط مقروء وواضحوق  ، التعليق الجّيد وقد ك

ُ
ي بعض األلفاظ احتجنا    ، د ن

إال أنه ف 
ولكن معظم العبارات كانت   ،إىل تدقيق الكلمات والبحث عنها نظرا لعدم وجود نسخة ساندة نستطيع المقابلة من خاللها 

 واضحة. 

ي الحديث عن هذا ال  ،وموضوع الرسالة )المخطوط( كان تعدي األفعال
باب فقد خصص  وقد أكير العلماء والنحاة ف 

ح المفصل تحدث فيه عن هذا الباب المهم وكان مما ذكره ي كتابه شر
  ، وللتعدية أسباب ثالثة"  : ابن يعيش فصال كامال ف 

الهمزة الحشو   ، وهي  الجر   ،وتثقيل  المتعدي  ،وحرف  بغير  إىل مفعول واحد    ،تتصل ثالثتها  ، وبالمتعدي 
 
متعديا ه  فتصير

مفعولير   ذا  ه  الضيعة  ، فتصير عليه  القرآن، وغصبت  ا، وعلمته  بير  وأحفرته  به،  أذهبته، وفرحته، وخرجت  قولك    ، نحو 
 ."14أعلمت: "فتنقله إىل ثالثة نحو ،وتتصل الهمزة بالمتعدي إىل اثنير  

، من  :قال الشارح بير  ُ متجاوز له إىل مفعول،قد ذكرنا أن األفعال عىل ض  غير  " :وُيقال له ها ما هو الزم للفاعل غير
به،"متعد مفعول  إىل  الفاعَل  يتجاوز  ما  ومنها  له ،  إىل   ."المتعدي" :وُيقال  متعد  ا غير  ما كان الزم  عدَي 

ُ
ت أن  أردت  فإذا 
، وحرف ا  .15لجّر مفعول، كان ذلك بزيادة أحد هذه األشياء الثالثة، وهي الهمزة، وتضعيف العير 

 
12  : اث اإلسالمي

 .  3228/ 5ينظر معجم تاريــــخ الي 
ي تعدية األفعال، سالمي زادة، مخطوط الدراسة، اللوحة األوىل، وجه  - 13

  1رسالة ف 
، المعروف    - 14 ، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصىلي ي الرسايا محمد بن عىلي ي المؤلف: يعيش بن عىلي بن يعيش ابن أتر ح المفصل للزمخرسر شر

  : وت  643بابن يعيش وبابن الصانع )المتوف  : دار الكتب العلمية، بير   1422لبنان الطبعة: األوىل،    -ـه( قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب الناشر

   299، ص 4م، ج  2001 -ـه 
ح المفصل، ابن يعيش، المرجع السابق، نفس الموضع  - 15  شر
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ي أّوله،  ، فأّما األول
ه"، و"ذهب" :فنحُو  وهو زيادة الهمزة ف 

ُ
ْم   ىل: قال هللا تعا  . "أخرجته"، و"خرج"، و"أذهبت

ُ
ْبت
َ
ه
ْ
ذ
َ
"أ

ْم 
ُ
َباِتك ي 

َ
ةِ "    : وقال"،  ط

َّ
َجن
ْ
ْم ِمَن ال

ُ
َبَوْيك

َ
َرَج أ

ْ
خ
َ
َما أ

َ
خر أال ترى أنه حدث بدخول الهمزة تَعد لم يكون قبُل؟ ولهذا  " ك

ُ
البناء معاٍن أ

، ِإال أن الغالب عليه التعدية
ُ
ر َبْعد

َ
ك
ْ
ذ
ُ
  16.. .ت

 
ّ
أن يدل عىل  فيه    وهذا  ألفت  الذي  الرصف  باب  وهو  العلم  أبواب  من  عظيما  باب  قد طرق  زاده  اإلمام سالمي 

ي بابها 
ي فن الرصف فقال  ،المجلدات وقامت عليه العلوم وكانت مخطوطته عظيمة ف 

  : وقد ذكر صاحب كتاب شذا العرف ف 
ا. فالمتعد ا، وإىل الزم ويسّم قاِض 

 
، ويسّم ُمتجاِوز

ٍّ
ى عند اإلطالق: ما ُيجاوز الفاعل إىل المفعول ينقسم الفعل إىل متعد

به عمرو، وأن يصاغ   به بنفسه، نحو حفظ محمد الدرس. وعالمته أن تتصل به هاء تعود عىل غير المصدر، نحو زيد ض 
وب ن بحرف َجّر أو ظرف، نحو: مرص   .منه اسم مفعول تاّم؛ أى غير مقي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ح المفصل، ابن يعيش، المرجع السابق، نفس الموضع - 16  شر
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ي التحقيق. اسم الكتاب ونسبته للمؤلف : الثالث  المبحث
 
 ، ومنهجنا ف

 
ا
ي تعدية األفعال : اسم الكتاب: أول

 
   ولزومها.  رسالة ف

مة رسالته ما ذكره من اسمه محمد، و  : نسبته إىل المؤلف
ّ
ي مقد

ة من هذا المخطوط قول  ورد ف  ي الفقرة األخير
ورد ف 

ي السعود نور هللا مرقدهىل الفاضل الشهير  إتمت الرسالة المنسوبة    : الناسخ ،  بسالمي أعطاها إىل أستاذ العال أستاذ العرص أتر
ي محمد بن  وبــهذا ترصيــــح واضح بنسبة الكتاب إىل مؤلف الشيخ الفقيه  

 عن هذا فقد اشتهر الشيخ  مصطق  األزنيق 
ً
، وفضال

ي المبحث األول  
ي ذكرناها ف 

ي قسم )مؤلفاته(. سالمي زاده بكتابة الرسائل، وخير دليل عىل ذلك رسائله الت 
 ف 

 هذه الرسالة الموسومة بـ )تعدية األفعال ولزومها( هي للشيخ محمد بن مصطق  المشهور بـ  
ّ
من هنا يتبيرّ  لنا أن

 سالمي زاده. 

 
 
ي التحقيق : ثانيا

 
 . منهجنا ف

ي  
   المباحث السابقةلقد سبقت اإلشارة ف 

ّ
   إىل أن

ّ
نا عليها إن ي عير

ما هي نسخة فريدة ووحيدة من هذا  هذه النسخة الت 
ي تفسير   ،وبالتاىلي كان من الصعب مضاهاتها بواحدة أخرى  ،المخطوط

ي نسخ العبارات وف 
فكانت هناك صعوبة ماسة ف 

ا كلمات الناسخ وعباراته ممّ  اللهم    ، لوجهه الكريمنسأل هللا تعاىل أن يكلله بالنجاح وأن يكون خالصا    ، ا تطلب جهدا كبير
 آمير  

 أمّ 
ّ
ي النقاط اآلتيةا عن المنهج المت

ي التحقيق فيمكننا إيجازه باختصار شديد ف 
ي تعد بمثابة المنهج المتبع    ، بع ف 

والت 
ي مناهج التحقيق

   : وهي كالتاىلي  ،لدى جميع الباحثير  ف 

 . نسخ النص ❖

ي النسخة الخطية ❖
 . التحقق من جميع الكلمات والعبارات الواردة ف 

ي الكلمات والعبارات الغامضة ❖
 . ذكر معات 

 . التعليق عىل النص ❖

   . التأكد من مدى نسبة األبيات الشعرية لقائلها  ❖

ي النص ❖
ي القصيدة ، ذكر اسم القصيدة الوارد بها األبيات الواردة ف 

 . مع اإلشارة إىل رقم البيت ف 

يفة من مصادرها وذكر صحيحها من حسنها من ضعيفها  ❖  . تخريــــج األحاديث الرسر

ي نص الناسخ    –زو اآليات القرآنية إىل مواضعها  ع ❖
يف -المذكورة ف  ي المصحف الرسر

وذلك بذكر موضع اآلية    ، ف 
ي السورة الكريمة )سورة

 . ..(. ... آية . ف 

ي النسخ ❖
 . تحري الدقة ف 
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: صور المخطوط. 
 
 ثالثا

مة(. 
ّ
 صورة اللوحة األوىل )المقد
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 التحقيق خاتمة بحث 

ا للباحث فيه فا كبير ي مؤلفات السابقير  من النحاة والعلماء والبالغيير  يعد فخرا عظيما وشر
ولقد أوالنا    ،إن البحث ف 

الكبير   والحير  الجليل  العلم  هذا  لدراسة مخطوطة  أن وفقنا  الكبير  والخير  العظيم  ف  الرسر من هذا  وتعاىل  هللا سبحانه 
زادة سالمي  البارع  األجالء   ،والنحوي  العلماء  من  السالفير   بأقوال  واألخذ  والدقة  بالحنكة  مخطوطته  تتصف    ، حيث 

ي هذه المخطوطة وعىل الرغم
ي مجالها   وبالبحث ف 

فقد طرق فيها الشيخ   ،من صغر حجمها إال أننا نجد أنها وافية وكافية ف 
ولم يبتدع الشيخ من عند نفسه ولم يأخذ كالما وينسبه إىل نفسه   ، دربا عظيما من دروب الترصيف ووصل فيه إىل منتهاه

ي أثارها من منابعها   راء المتعلقة بكلفقد صدر كالمه بذكر اآل  ،وإنما بت  كالمه عىل منهج علّمي قويم
قضية من القضايا الت 

الباب  ،األصلية ي هذا 
بالمؤلفات القوية ف   عىل  الكبار  األعالم  من  أقوالهم  وأورد  بهم  استعان  من  بير    من  وكان  ،كما استعان 

ي  الحرص ال المثال سبيل
اباذي الرض  ي ،األسي  د والزمخرسر هم ،والسهيىلي والمير    . والزبيدي وغير

الشيخ    استعان  المحيطكما  المشهورة كالقاموس  والكتب  الجمة  المؤلفات  بذكر  هذه  رسالته  ي 
  ، والصحاح  ،ف 

ي اللبيب  ،والراموز عىل الصحاح
ح الشافية  ،ومغت  ها   ،وتفسير الكشاف  ،ومقاييس اللغة  ،وشر ، وإن  ،وتفسير البيضاوي وغير

 
ّ
ء فإن ي

ي علوم اللغة  دل هذا عىل سر
كما تجدر اإلشارة بأن الشيخ لم يهمل    ،والشعر واألدبما يدل عىل إتقان الشيخ وتبحره ف 

مما يجعلنا عىل يقير  تام بإن الشيخ قد بذل جهدا    ، االستشهاد بآيات القرآن الكريم وال بنصوص السنة النبوية المطهرة
ي إخراج رسالته هذه بهذا الشكل وذلك المضمون

ا ف     ،كبير
ّ
ر ولم تطمس  نسخها كان منذ قرون خلت ومع ذلك لم تتأث  كما أن

ي تأليفها    ، عباراتها ولم تبهت كلماتها 
وإنما كانت ذات رونق وبــهاء مما يدل عىل إخالص العمل فيها وقيمة العمل الذي ُبذل ف 

    . نفعنا هللا بما فيها وجعلها خالصة لوجهه الكريم ،وصياغتها 

 

ق
ّ
: النص المحق ي

 القسم الثان 

 باسمه سبحانه

 حمدا هلل وىلي اإللهام، والصلواة عىل سيد األنام وعىل آله األمجاد وصحبه األوتاد. 

ي مضمار    
 قصبات السبق ف 

ُ
 العالمة الهمام والقرم القمقام سلطان شير الفصاحة والبالغة وُمْحِرز

ّ
أّما بعد.. فإن

ي حلية الهداية واالرشاد، عماد الملة والدين،  
اعة، مالك زمام الرشاد ف  ُل مشكالت  الير

َّ
، َحَّل حجة الحق عىل الخلق أجمعير 

ي الكل، المصون عن الذل الحر السامي 
االنام ببليغ بيانه، كشاف معضالت الخواص والعوام، برشيق تبيانه، أستاذ الكل ف 

 فل
ُ
اد
َ
، سند األفاضل، سيد أرباب الفضائل قطب العرص، وحيد الدهر، ِمد ك النظام،  والبحر الطامي أبا المعاىلي مرجع األعاىلي

ع القويم والنهج المستقيم، الموىل المسعود، أستاذي وأستاذ العالم أبا السعود، حماه إله   ي الرسر
ت 
ْ
ومركز دائرة االنتظام، ُمف

، ، من قال آمير 
 
، كما َحَّم ِحَّم ُحُموَمِة الدين القويم مكرما  العالمير 

ي المنام  
، لما مر ف  ذل خدمة بابه المنيع،  أحقر عبيد خبابة الرفيع و أ أبق  هللا منهجه فإن بهذا دعاء يشمل البرسر

المبتهج   الحقير  الفقير  أفاضته، محمد  المستضيفير  من جداول  الباهرة،  افادته  المستضيئير  من مشاعل  وأقل تالميذه 
مرت  باكتساء إحرام العبودية واإلخالص والمفتخر باالرتداء برداء الرق واالختصاص إن حرر مقاله ورتب رسالة، فعلت ما أ

اللطيفة   يفة واألبحاث  الرسر المسائل  يتعلق بذلك من  االفعال ولزومه وما  باب  ي تعدي 
العجالة معمولة ف  بهذه  فكتبت 

ي عن تحقيق الحق بمعزل  
ي بأت 

اف  ي كنت قد اقتبست من أنواره الرائقة واغتنمت من مغانم اثاره الفائقة مع اعي 
والمزايا الت 

ل امتثال ألم   وعن صوب الصواب بألف مي  
 
ي كل قاص ودان واعتمادا عىل لطفه العميم، واعتضادا

ره لعاىلي الشأن النافذ ف 
بقال بنوع توجه من ذا  عىل ما مر شئابيب نواله وفضله وأفضاله نفح ريف قدا قبل اإل   \ 1و\ بلطفه الجسيم فالمفروض  

زال بقاع العلوم بسجال افضاله  كالجناب ورائحة اقبال كي يكتسب رغس غرسة حالوة الرواج ويكتشي حالوة االبتهاج، فال  
 مبلولة ورباع الفهوم بلطائف انظاره مأموله، ويرحم هللا عبدا قال آمينا. 

 أاعلم  
ّ
ي بحسب القسمة   ن

ي ذلك ترتق 
ي التعدي واللزوم والتوافق له ف 

باب االفعال باعتبار التخالف لما زيد عليه ف 
زم وما يكون الزما والمزيد عليه متعديير  وما يكونان الزمير  وكل  العقلية اىل اربعة اقسام ما يكون متعديا والمزيد عليه ال

ي االستعمال: 
 من هذه االقسام وارد ف 
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ي نبذ الباب من اذهب يقال ذهب زيد واذهبته انا اي جعلته ذاهب فأن معت  التعرية  
فالقسم االول وهو الغالب ف 

ي 
ح الشافية  17كما ضح به الشيخ الرض  ي شر

ي مفعوال لمعت  الجعل فاعال للحدث عىل   هو ان يجعل ما كان  18ف 
فاعال للثالتر

الجعل كما   الهمزة كلمة عىل حيالها دالة عىل معت   المستفاد ومن  الجعل  لمعت   المذكور مفعول  المثال  ي 
ما كان مزيد ف 

ي كألف 
ي حكمها بل هي من حروف المبات 

ضارب  توضحه ظاهر اطالقاتهم فإن اذهب مثل كلمة واحدة حقيقية ال كلمتان ف 
فكما انها زيدت عىل االصل وجعل المجموع داال عىل معت  الجهل اال ان هذه الداللة لما كان حصولها بزيادة الهمزة قيل  

ح الشافية ي شر
ي ف 

 لمعت  الجعل المستفاد   19انها للتعدية كما ضح به الشيخ الرض 
ً
ي مفعوال

 للثالتر
ً
هو ان يجعل ما كان فاعال

ي ذهب زيد وال تتوهمن ان الهمزة كلمة عىل حيالها دالة ٌ عىل معت  الجمل كما توضحه    ومن الهمزة فاعل للذهاب كما 
ف 

ي كالف ضارب فكما انها  
ي حكمها بل هي من حروف المبات 

ظاهر اطالقاتهم فأن اذهب مثل كلمة واحدة حقيقية ال كلمتان ف 
 عىل معت  الجعل اال ان هذه الداللة  

ً
لما كان حصولها بزيادة الهمزة قيل انها للتعدية  زيدت عىل االصل وجعل المجموع داال

ومفيدة لمعت  الجعل كما قيل الف ضارب للفاعل ومن ههنا يظهر ان التعدية بالهمزة اوىل من التعدية بالباء من حيث  
ي فىهي كلمة عىل حيالها منفصلة عما عدى بها متصلة بمدخولها دالة عىل معت  

  اللفظ وذلك ألن الباء من حروف المعات 
ي هو /ظ  

/ الجر واثر معنوي هو ايصال متعلقها بأن تغير معناه اىل مدخولها وكذلك الهمزة كما عرفت  1التعدي لها اثر لفظ 

 من التعدية بالباء اوىل لكونها ابلغ لما فيها من معت  االستصحاب بخالف التعدية  
 
فالمقدمة بها احرص  وهي اوىل لفظا

  بالهمزة فأنها يجوز فيها المصاحبة وع
 
ء فقد اذهبه وليس كل من اذهب شيئا ي

ي المثل السائر كل من ذهب بشر
ندما قال ف 

فقد ذهب به الن قولنا ذهب به يفهم منه انه استصحبه وامسك عن الرجوع اىل الحالة األوىل وليس كذلك انتىه كالمه،  
د  ي العباس المير وهذا قول اتر

والسهيىلي   20
وقيل ال فرق بينهما من حيث المعت  فقولنا ذهب له واذهبه بمعت  واحد هو    21

 وهو مذهب سيبويه
ً
اوال ي حيث قال نجد ما ذكر اختصاص    22جعله ذاهب استصحبه 

الرض  الشيخ  النحاة وكالم  واكير 
فرس المتعدي بالباء    التعدية المطلقة بالباء نحو ذهبت بزيد وقمت به اي اذهبته واقمته يشعر بارتضاء هذا القول حيث

ي المتعدي
ي القاموس   ، بالهمزة  بالمتعدي بالهمزة وف 

 فهو ذاهب و ذهوب سار ومر    23وف 
 
 ومذهبا

 
ذهب كمنع ذهب وذهوبا

 
ي عام    -  17

ي ف 
اباذي )توف  ي االسي 

ي من ـه686ـه أو  684محمد بن الحسن الرض 
 الرض 

ُّ
ستان، ُيعد ي طير

اباذ ف  (، هو نحويٌّ وعالم لغة من بلدة اسي 

ح َب بـ»نجم األئّمة«. من أشهر مؤلفاته »شر
 
ق
ُ
 لمكانته ل

 
هد بآرائه، ونظرا

َ
ش
َ
 ما ُيست

 
ا حو عىل مر  العصور، وكثير

َّ
ي    أشهر علماء الن

كافية ابن الحاجب« ف 

ي الترص 
ح شافية ابن الحاجب« ف  حو و»شر

َّ
وت. طبعة    -دار الكتب العلمية    : أبجد العلوم، محمد صديق خان، ط  : ينظر   يف. الن . الجزء 1889بير

 51الثالث، ص. 
 "  : قال صاحب الشافية  - 18

ً
 لمعت  الجعل فاعال

ً
 لالزم مفعوال

ً
، وهي أن يجعل ما كان فاعال

 
 ما كان ثالثيا

ُ
َعَل تعدية

ْ
ي أف

فاعلم أن المعت  الغالب ف 

، فزيد مفعول لمعت   " أذهبت زيدا " ألصل الحدث عىل ماكان، فمعت  
 
 ذاهبا

 
 جعل زيدا

زيد، َب 
َ
ه
َ
ذ ي 

ف  للذهاب كما كان  فاعل  الهمزة  من  استفيد  الذي  الهمزة  الجعل  لمعت   مفعول  فو  واحد  إىل  متعديا  إر  غير  ي 
الثالتر الفعل   فإن كان 

 إىل   :ومنه أعظمت كأذهبته،  -الجعل والتصيير   :أي -
 
 إىل واحد صار بالهمزة متعديا

 
 باعتقادي، بمعت  استعظمته، وإن كان متعديا

 
أي جعلته عظيما

ي ألصل الفعل،
ي محفور، ومرتبة المجعول  أحفر  :نحو اثنير  أولهما مفعول الجعل والثات 

 له، فاألول مجعول، والثات 
 
 النهر: أي جعلته حافرا

 
ت زيدا

اباذي، نجم الدين  : ينظر   .مقدمة عىل مرتبة معفول أصل الفعل، ألن فيه معت  الفاعلية ي اإلسي 
ح شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن الرض  شر

ي محمد    -محمد الزفزاف    -محمد نور الحسن    : ـه(، تحقيق  686)ت   وت    -الدين عبد الحميد    محتر   1395  : عام،  لبنان  –ط: دار الكتب العلمية بير

   .   86/ 1 م، 1975 -ـه 
اباذي - 19 ي اإلسي 

ح شافية ابن الحاجب، الرض   .    86/ 1 ،شر
د ينتىهي نسبه بثمالة، وهو عوف بن أسلم من األزد. )ولد    و أب  - 20 م، 825ـه/   210ذو الحجة    10العباس محمد بن يزيد بن عبد األكير المعروف بالُميرَ 

عام   ي 
)التاس899ـه/   286وتوف  الهجري  الثالث  القرن  ي 

ف  العباسي  العرص  ي 
ف  والنقد، عاش  والنحو  البالغة  ي علوم 

ف  الجهابذة  العلماء  أحد  ع م(، 

ي بكر بن خلكان ـ تحقيق د. إحسان عباس ـ دار  : ينظر  .الميالدي( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أتر

وت  . 234/ 2، الثقافة ـ بير
ي الحسن، محدث فقيه نحوي أ  - 21 ة من أهمها أبو القاسم السهيىلي هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد بن أتر صوىلي له تصانيف كثير

 بن حسير  بن سعدون بن رضوان بن فتوح، هذا هو  
ُ
ة الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص. اسمه: أصبغ ي تفسير حديث سير

ع الّروي، ف  كتاب الّروض األنف، والمرسر

ي رويحة الخثعّمي الذي عقد له رسول هللا محمد ملسو هيلع هللا ىلص لواء عام الفتح، والسهيىلي نسبة إىل   نسبه الذي أماله عىل تلميذه ابن دحية، وهو من ولد أتر

ي األندلس اسمها سهيل، ولد سنة  
ي مالقة508قرية من القرب من مالقة ف 

ي أبو القاسم السهيىلي سنة    ،ـه ف 
ي مراكش بالمغرب  581توف 

  : ينظر ،  ف 

ي ملوك مرص والقاهرة، ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن، ط  النجوم
  . 92/ 6 وزارة الثقافة المرصية، القاهرة، : الزاهرة ف 

، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بّسط علم النحو.    180  -ـه    148ِسيَبَوْيه )  - 22 ي بالوالء، ُيكت  أبو برسر
ـه( عمرو بن عثمان بن قنير الحارتر

ي الخطاب األخف ، أخذ النحو واألدب عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب وأتر ي
ش وعيش بن عمر، وورد بغداد، وناظر بها الكساتر

ي النحو 
 . 81/ 5:  األعالم : ينظر ،  وتعصبوا عليه، وجعلوا للعرب جعال حت  وافقوه عىل خالفه. من آثاره: كتاب سيبويه ف 

بيدي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  - 23 ي الزَّ
ي الكويت    ،محّمد مرتض  الحسيت 

ي للثقافة    -من إصدارات: وزارة اإلرشاد واألنباء ف 
المجلس الوطت 

 .  449/ 2  ،ـه 1385ط   ،والفنون واآلداب بدولة الكويت
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والحريري  الفرق  بعد  القول  اىل  ذهاب  ترى  انتىه وهو كما  ازالة كأذهبه  الخواص    24وبه  اوهام  ي 
ف  الغواص  درة  ي 

ف  حكم 
      والفاضل ابن هشام  25"ذهب هللا بنورهم"   : ه تعاىلبأصحية هذا القول بدليل قول

ً
رد القول بالفرق بهذه اآلية و زاد دليال
اخر هو ان الهمزة والباء متعاقبان لم يجزأ قمت بزيد يريد ان الباء لو افادت ما تفيده الهمزة مع زيادة لجاز الجمع بينهما إذ  

ي احدهما من الفائدة مع زيادة غير مست 
ي موضعه مع ان ذلك غير جائز ثم لما  اجتماع حرفير  ف 

ي لقد عىل ما بير  ف 
نكر كما ف 

   \ 2و\ فيمن ظم اوله وكرس ثالثه رفعه او ال يجعل  26ورد عليه النقض لظاهر قوله تعاىل " تنبت بالدهن " 
 
الباء زائدة وثانيا

 يجعل انب 
 
 للدهن وثالثا

 
ي قول الشاعر  يجعلها للمصاحبة للدهن او من المفعول اي تنبت الثمر مصاحبا

 ت بمعت  نبت كما ف 

  27رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم        قطينا لهم حت  إذا أنبت البقل

ي مواضع االخذ واالستصحاب كما أشار اليه العالمة  
ونحن نقول القول بالفرق هو الحق بدليل ورود البعدية بالباء ف 

ي تفسير قوله " ذهب هللا بنورهم "  28صاحب الكشاف 
والفرق بير  أذهب وذهب به ان معت  أذهب ازاله    29حيث قال ف 

 
 
 لذهب كل إله   إذا ويقال ذهب به  30وجعله ذاهبا

 
استصحبه ومض  به معه وذهب السلطان بماله اخذه فلما ذهبوا به اذا

 . انتىه ،بما خلق ومنه ذهبت به الخيالء 

النقاد سلطان المفرسين وبرهان المتبحرين سلمه هللا السالم    31المة األستاذ النحرير فصح عن ذلك ما ذكره العأو 
ي تفسير هذه اآلية الكريمة وإسناد اإلذهاب إىل هللا تعاىل إما لما ان الكل بخلقه تعاىل وإما    32اىل قيام الساعة حيث قال 

ف 
ي أو أمر سماوي كريــــح أو مطر وإما للمبال

غة كما يوزن به تعدية الفعل بالباء دون الهمزة لما  ألن االطفاء حصل بسبب خق 
فيه من معت  االستصحاب واالمساك يقال ذهب السلطان بماله إذا أخذه وما أخذه هللا عز وجل فأمسكه فال مرسل له  
ي الجملة لعدم استلزام عدم القوي لعدم الضعيف  

من بعده ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتض الظاهر إىل النور ف 
ي ظلمات ال يبرصون " وا

ي هي عدم النور وانطماسه    33لمراد ازالته بالكلية كما يفصح عنه قوله تعاىل " وتركهم ف 
فأن الظلمة الت 

اكب بعضها عىل بعض كما يفيد الجمع والتنكير والتفخيم وما بعدهما من   اكمة مي  بالمرة ال سيما اذا كانت متضاعفة مي 
 من النور عير  وال أثر هذا كالمه الرائع ومقاله    \ 2ظ\ ال يحقق    34قوله تعاىل "ال يبرصون"

وال يتحقق إال بعد أن ال يبق 

 
، صاحب »المقامات الحريرية    516  -   446الحريري )  - 24   -ـه( القاسم بن عىلي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البرصي: األديب الكبير

ي أوهام الخواص  ط« سماه »مق
«. ومن كتبه »درة الغواص ف  ي ي زيد الرسوجر ط« و»صدور زمان الفتور وفتور   -ط« و»ملحة اإلعراب    -امات أتر

ي »ديوان« و »ديوان رسائل«. وكان دميم الصورة غزير العلم 
. وله شعر حسن ف  ي التاريــــخ. و»توشيح البيان« نقل عنه الغزوىلي

.  زمان الصدور« ف 

 . 177 / 5:  الزركىلي  ،األعالم، ينظر ة فوق البرصة( ووفاته بالبرصة. ونسبته إىل عمل الحرير أو بيعهمولده بالمشان )بليد
 . 17 آيةسورة البقرة،  - 25
   20سورة المؤمنون، آية  26
ي سلّم، - 27  . 235ينظر ديوانه:   البيت ينسب إىل زهير بن أتر

  
ه الكشاف عن حقا اإلمام ال - 28 ي تفسير

ي ف  ي تخريــــج االستشهاد التاىلي منهئق غوامض زمخرسر
يل وسيأت   . التي  

 17سورة البقرة، آية  - 29
والفرق بير  أذهبه وذهب به، أن معت  أذهبه: أزاله وجعله ذاهبا. ويقال: ذهب به إذا استصحبه ومض  به معه. وذهب السلطان بماله: أخذه   - 30

ُبوا ِبِه(
َ
ه
َ
ا ذ مَّ

َ
ل
َ
َق(  ،)ف

َ
ل
َ
لُّ ِإلٍه ِبما خ

ُ
َب ك

َ
ه
َ
ذ
َ
 ل
 
 نورهم وأمسكه، )وما يمسك فال مرسل له( فهو أبلغ من    . )ِإذا

َّ
: أخذ اَّلل ومنه: ذهبت به الخيالء. والمعت 

 نورهم. وترك: بمعت  طرح وخىل، إذا علق بواحد، كقولهم: تركه ترك  
َّ
: أذهب اَّلل ي

ي اإلذهاب. وقرأ اليمات    ظله. فإذا علق بشيئير     ظتر
 
كان مضمنا

، فيجري مجرى أفعال القلوب يل مع الكتاب حاشية )االنتصاف فيما تضمنه الكشاف( البن  ، ينظر  معت  صير الكشاف عن حقائق غوامض التي  

ي جار هللا )ت   ،(، وتخريــــج أحاديث الكشاف لإلمام الزيلىع683المنير اإلسكندري )ت    المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرسر

ي  : ط  ،ـه(538 وت –دار الكتاب العرتر   . 74/  1 ،ـه 1407 -الطبعة: الثالثة  ،بير
ي كتابه : يقصد به اإلمام - 31

ي علوم القرآن : محمد األمير  بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافىعي ف  ي رواتر
 . تفسير حدائق الروح والريحان ف 

ه  - 32 ي تفسير
، أو أمر سماوي،   : قال اإلمام الهرري ف  ي

 اإلنطفاء حصل بسبب خق 
ّ
 الكّل بخلقه تعاىل؛ وإما ألن

ّ
"وإسناد اإلذهاب إىل هللا تعاىل: إّما ألن

بماله   كريــــح أو مطر؛ وإما للمبالغة، كما يؤذن به تعدية الفعل بالباء دون الهمزة؛ لما فيها من معت  االستصحاب واإلمساك، يقال: ذهب السلطان

 ذهاب الضوء قد  إذا أخذه، وما أ
ّ
خذه هللا تعاىل وأمسكه، فال مرسل له من بعده، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتض  الظاهر إىل النور؛ ألن

ُه 
َ
َرك
َ
ية، كما يفصح عنه قوله تعاىل: }َوت

ّ
ي الجملة، لعدم استلزام عدم القوي، لعدم الضعيف، والمراد إزالته بالكل

ماٍت  يجامع بقاء النور ف 
ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

ال ْم ف 

 الظلمة هي عدم النور، وانطماسه بالمرة
ّ
{ فإن

َ
ون ي علوم القرآن   : ينظر ،  .. ". ُيْبرِصُ ي رواتر

الشيخ العالمة محمد األمير    ،تفسير حدائق الروح والريحان ف 

اف وم  ،بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافىعي  وت    دار طوق النجاة،  : ط  ،ة: الدكتور هاشم محمد عىلي بن حسير  مهديينظر إشر  ،لبنان  –بير

 . 189/ 1  ،م 2001 -ـه   1421الطبعة: األوىل، 
 . 17سورة البقرة، آية  - 33
 . 17سورة البقرة، آية  - 34
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اتيتموهن"  ما  ببعض  لتذهبوا  قائل " وال تعضلوهن  الفرق المذكور قوله عز وجل من   عىل 
ً
فأنه    35البارع وناهيك دليال

 ليس غرضهم من الفصل مجرد إزالة بعض ما أتوا بل إزا
ْ
ي ذلك لظهور أن

 معت  اإللصاق  كالنص ف 
 
لته بطريق األخذ وايضا

ي الباء بحيث ال يكون معت  إال وفيه سمة منه. 
 كما قيل هو اصل معات 

الكتاب ي 
ف  عليه سيبويه  اقترص  واالستصحاب وكيف ال وقد طال  36فلهذا  األخذ  من معت   التعدية  باء  ي 

ف  فإذا   ،
يل والنظم الجزيل ومقاالت المفلق ي التي  

ير  من سحرة البيان وخطب المصاقع من مهره قحطان  واستفاض التعدية بها ف 
األخذ   معت   إال  هو  وهل  بالهمزة  التعدية  إال  عن  عدل  لما  زائدة  معت   لها  يكن  ولم  يل  التي   ي 

ف  بها  التعدية  واستفاض 
ي ذهب هللا 

ي كما ف 
  واالستصحاب إذ ال قائل بالفصل فقد بان بينهما الفرق لمن كان له قلب فحيث يتعذر المعت  الحقيق 

بنورهم ولو شاء هللا لذهب بسمعهم فأن ال ذهاب فيه وال اخذ واالستصحاب وجب المصير اىل الحمل عىل التجوز كما  
ي قوله تعاىل " لذهب  

ح الكافية حيث  قال بعد ذكر االختالف المذكور ف  ي شر
ي ف 

ي امثاله وإليه اشار الشيخ الرض 
هو الشأن ف 
د   37بسمعهم" ع عىل الكتابة فال    38الباء فيه عند المير للتأكيد كان هللا سبحانه وتعاىل ذهب معه ونعما قال انه مجاز مفي 

ي ان يباشر الفعل اىل المفعول  
داللة فيه عىل عدم الفرق وانما لم يجز الجمع بير  التعديتير  لما ان التعدية بالهمزة تقتض 

ي وال تلقوا بأيديكم اىل    بالذات ولهذا تراهم يوجهون المتعدي بنفسه اذ قورن بحرف الجر تارة
بالمجمل عىل الزيادة كما ف 
ي بينهما لم يجز جمعها

ة الفعل اليه بواسطة الباء فكلما التناف  ي مباشر
ي من    \ 3و\التهلكة والتعدية بالباء تقتض 

والقسم الثات 
ي الصحاح   39اكب قال الجوهري 

كبه هللا لوجهة ضعة فأكب هو عىل وجهه وهذا من النوادر أن يقال أفعلت أنا وفعلت    40ف 
ي القاموس 

ي عامة كتب اللغة وما ف 
ي يقال كب هللا عدو المسلمير  وال يقال اكب كذا ف  من قولهما كب    42والراموز   41غير

ي 
ها ال يقال اكبه وقال الموىل التفتازات  ء اىل   ،بعض تصانيف  43ضعه كأكبه فأكب مخالف لقول غير ي

أعلم أنه قد ينقل الشر

 
 . 19سورة النساء، آية  -35
ي االنطالق   : قال سيبويه  - 36

 حيث نق 
 
ي التوكيد، وذلك قولك: ما زيد بمنطلٍق، ولست بذاهٍب، أراد أن يكون مؤكدا

لتها ف  وقد تكون باء اإلضافة بمي  

ي الحسحاس 
   :والذهاب وكذلك: كق  بالشيب لو ألق  الباء استقام الكالم. وقال الشاعر، من عبد بت 

 
 . كق  بالشيب واإِلسالُم للمرء ناِهيا

، الملقب سيبويه )ت    ،الكتاب  : ينظر  ي بالوالء، أبو برسر
مكتبة    : ط  ،عبد السالم محمد هارون  : تحقيق  ،ـه(180عمرو بن عثمان بن قنير الحارتر

، القاهرة ي    . 255/ 4 ،م 1988  -ـه  1408الطبعة: الثالثة،  ،الخانجر

 
   20سورة البقرة، آية  - 37
ي نحو: ذهبت به    - 38

 بمعت  أذهبته، كقوله تعاىل: }ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم{. فلم ال تكون الالم كذلك؟جاءت الباء للتعدية ف 

ي الباء؛ إذ ال يقال: دخلت لزيٍد، بمعت  أدخلته، كما يقال: دخلت به،  
ي الالم، كما ثبت عند الجمهور ف 

فالتعدية  والجواب عنه: أن ذلك لم يثبت ف 

د عىل هذا المعت  غير ثابٍتة لالم مطل ا، بل وال لحٍرف من حروف الجر عند المير
 
ح ألفية ابن   : ينظر ،  ق ح الخالصة الكافية )شر ي شر

المقاصد الشافية ف 

)المتوف     ،مالك( ي  الشاطتر بن موس  إبراهيم  القرى    : ط  ،ـه(  790أبو إسحق  أم  اث اإلسالمي بجامعة 
الي  العلمية وإحياء  البحوث  مكة    -معهد 

 .  615/ 3 م.  2007 -ـه  1428الطبعة: األوىل،   ،المكرمة
ي عام  - 39

ري )توف 
َ
َجْوه

ْ
ي من 1003 -ـه  393إسماعيل بن حّماد ال

ي كازاخستان حاليا«، ثات 
ي نرص، أصله من »فاراب ف   بأتر

م( هو عالم ولغوي، يكت 

ان بعد عباس ابن فرناسحاول   ي سبيله  ،الطير
ا، وسافر إىل الحجاز فطاف البادية، وعاد إىل خراسان،    .ومات ف  أصله من فاراب، ودخل العراق صغير

، فأخذ العربية مشافهة   ، ثم طاف بالد ربيعة ومرص  ي
اف  ، والسير ي عىلي الفارسي ي نيسابور. عندما دخل العراق قرأ العربية عىل أتر

رب،  من العثم أقام ف 

ي الناس: لقد   ،قال عنه ياقوت: كان من أعاجيب الزمان، ذكاء وفطنة وعلما 
وصنع جناحير  من خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره، ونادى ف 

اعه، فسقط إىل األرض   صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة، فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأّبط الجناحير  ونهض بهما، فخانه اخي 

 . 313/ 1 ،مرجع سابق ،الزركىلي  ،األعالم : ينظر قتيال. 
ي الرازي )ت    ،تار الصحاحمخ  : ينظر   - 40

ي بكر بن عبد القادر الحنق    : ط ،يوسف الشيخ محمد   : تحقيق   ،ـه(666زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أتر

وت  -المكتبة العرصية     265ص  ،م1999ـه / 1420الطبعة: الخامسة،  ،صيدا  –الدار النموذجية، بير
 . 321ينظر القاموس المحيط:   - 41
 . 126/ 2: الراموز عىل الصحاحيقصد كتاب  - 42

:    ،الراموز عىل الصحاح ي   : تحقيق  ،ـه(866المؤلف: السيد محمد بن السيد حسن )المتوف 
دمشق    -دار أسامة    : ط   ،د محمد عىلي عبد الكريم الرديت 

 1986الطبعة: الثانية،  
، الفقيه المتكلم ال  - 43 ي

ي السمرقندي الحنق 
ي بكر بن محمد بن الغازي التفتازات  نظار  هو سعد الملة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن أتر

ي صفر سنة  
ي خراسان ف 

. ولد بقرية تفتازان من مدينة نسا ف  ي
ي المنطق 

ي العلم حيث كان أب   722األصوىلي النحوي البالغ 
ي أشة عريقة ف 

 ـه ف 
 
وه عالما

 وكذا كان جده ووالد جده من العلماء. 
 
 وقاضيا
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ي  ؛ افعل فيصير الزما

  44وذلك نحو اكب واعرض يقال كبه اي القاه عىل وجهه فأكب وعرضه اي اظهره فأعرض قال الزوزت 
ي  ي سمعنا أنتىه وهكذا ذكر الفاضل محمد بن حسن بن عىلي النواجر

ي ما نقل    45وال ثالث لهما ف 
ي ديوانه ونقل عن الزوزت 

ف 
ضاه وقد جعلهما الفاضل بدر الدين لغزا بقوله نظم أي فعل بنفسه قد تعدى وهو عكس األفعال بالهمزة الزم وبعث وارت

 نظم يا إماما أبدى بديع معان ببيان كل ناظم جاء من نحوكم اىل العبد لغز فيه فعالن حير  
 
ي فكتب اليه مجيبا به إىل النواجر

ّل علم كبه فأكبه معناه ألقاه عىل الو 
ُ
جه منه واألنف راغم وعرضت االس فأعرض أظهرت أس كان للضلوع مالزم قبل  أك

ي ديوانه، قلت إن الفعالن لهما غير نظير منها أحجم بتقديم  
ي ف  ي العوالم ذكره النواجر

ا مثل يا غي يا واحدا ف  كانا كعلمكم واخير
ء فاحجم اي كفه فكف ومنه قول ا  ي

ي الحاء المهملة عىل الجيم يقال حجة عن الشر ي مدح فتح بن خاقان 46لبحي 
   47ف 

      و 
 
 أفأحجم لما لم يجد فيك مطمعا

 
  48قدم لما لم يجد عنك مهربا

ي الصحاح 
ــح السحاب كشفته فاقشع وانقشع    49قال ف  وهو من النوادر مثل كبه فأكب ومنها أقشع يقال أقشعت الريــ

ي الراموز ومن قول الشاعر  
 وتقشع كذا ف 

 عطاشا غمامة          فلما رأوها اقشعت وتجلت 
 
   50كما ابرقت قوما

 عىل 
 
ء الزما ي ي محل المنع وذلك الن عرض كما يجر

ي الصحاح والقاموس ثم ان كون اعرض من هذا القبيل ف 
  51 ما ذكر ف 

ر تحقيقه ثم   ثم التحقيق بهذه االفعال ليست    \ 3ظ\ فاعرض منقول من عرض الالزم ال من عرض المتعدي كما سيجر
ي 
ي بل من باب انفض واآلم بمعت  صار ذا كذا قال الشيخ الرض 

بعد ما ذكر كون افعل الفاعل ذا اصله الذي   52مطاوعة للثالتر
ي بم

عت  انه مفعول نحو احصد الزرع ومنه اكب اي صار يكب وقولهم اكب مطاوع كبه تعكيس الن القياس  هو مصدر الثالتر
ي تفسير قوله تعاىل  53كون أفعل التعدية فعل ال لمطاوعته انتىه وقال العالمة صاحب الكشاف

"   : ف 
 
ي مكبا

  54"أفمن يمشر
حوه قشعت الريــــح السحاب كأقشع وما هو كذلك  آلنه يجعل اكب مطاوع كبة ويقال كببته فاكب من الغرائب والشواذ ون

ي  
 وال تقن نحو هذا اال حملة كتاب سيبويه وانما اكب من باب انفض وألمَّ ومعناه دخل ف 

 
ء من بناء افعل مطاوعا ي

وال سر
ء من بناء   ي

ي القشع ومطاوع كب وقشع انكب وانقشع قلت قوله وال سر
الكب وصار كب وكذلك أقشع السحاب دخل ف 

ي افعل وعىل ظ
 وما نقل من الشيخ الرض 

 
ي كونه للمطاوعة مطلقا

ي نق 
من قوله ألن القياس كون افعل لتعدية فعل   55اهر ف 

ي أفعل مطاوع  
ء يعت  ي ي وقد ضح به بعيد هذا القول حيث قال وقد يجر

ال لمطاوعته يشعر بجواز كونه لمطاوعة غير الثالتر

 
ي   - 44

الزوزت  الحسير   الحسير  بن أحمد بن  الهجري. ،  أبو عبد هللا  الخامس  القرن  ي 
   هو كاتب ولغوي ونحوي وفقيه وشاعر فارسي عاش ف 

َ
وِلد

ي بلدة زوزن، وُينَسب إليها، وتاريــــخ ميالده مجهول. ال يُ 
ي الحسير  بن أحمد بن الحسير  ف 

يه القضاء ف 
ِّ
ي سوى تول

ء مفصل من حياة الزوزت  ي
عَرف سر

الفارسيَّ   من المصنفات بلغته األم 
 
ف عددا

َّ
المعرفة، وأل ه كان واسع 

َّ
أن ه لم يغادر مسقط رأسه. ويظهر من مؤلفاته 

َّ
أن ح  ة إضافة إىل زوزن، وُيرجَّ

ي سنة    مؤلفات باللغة العربية، واشتهر عىل وجه الخصوص بأحد مؤلفاته العربية 
ي ف 
ي الحسير  بن أحمد الزوزت 

وف  
ُ
َح فيه المعلقات السبع. ت الذي شر

، مرجع سابق، ص  : ينظر ، ـه486  231األعالم، الزركىلي
، أديب العرص. ولد سنة ثمان وثمانير     - 45 ي ، شمس الدين محمد بن حسن األديب محمد بن حسن بن عىلي بن عثمان، شمس الدين النواجر ي النواجر

ماي، والنحو والمعقول عن العز بن جماعة وسبط  وسبعمائة، وتال ع هان البيجوري، والشمس الير ، وابن الجزري. وأخذ الفقه عن الير ي
ىل الزراتيت 

ي باألدب ففاق أهل العرص، وألف كتبا من
. وبرع، وألف حاشية عىل التوضيح، وحاشية عىل الجار بردي. وعت  ، والبساطي ي

ها:  ابن هشام، والدماميت 

ي جمادى األوىل سنة تسع وخمسير  وثمانمائة. تأهيل الغريب، 
ها، وديوان شعر. مات ف    وغير

ي )  - 46
ي العرص العباسي   280  -هجري    204الُبْحي ُ

، أحد أشهر الشعراء العرب ف  ي
ي الطاتر

 .هجري(؛ واسمه أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحتر التنوج 

ي العالء المعري: أي الثالثة يقال لشعره سالسل الذهب، وهو أحد الثالثة الذين   ي، قيل ألتر
ي وأبو تمام والبحي  كانوا أشهر أبناء عرصهم، المتنتر

ي.  ي وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحي   أشعر؟ فقال: المتنتر
ي أحضان الدولة العباسية، من أصول فارسية، عينه  - 47

  أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج، هو وزير وأديب وشاعر ترعرع ف 
 
 ونائبا

 
ا المتوكل أمير

ي وقعت بير  بطون قبيلة  
ي إخماد الفتنة الت 

، وكان يقدمه عىل سائر ولده وأهله. اشتهر بدوره ف 
 
تغلب  لشؤون مرص وإفريقية. اتخذه المتوكل أخا

ي سامراء سنة    857هجرية    243العربية عام  
 ميالدية.   861جرية الموافقة لـ  ه   247ميالدية حير  عهد إليه المتوكل بذلك. قتل مع الخليفة المتوكل ف 

ي، عنوان القصيدة - 48  36أجدك ما ينفك يرسي لزينبا، رقم البيت  : البيت ينسب إىل البحي 
 . 14/ 22  ،مرجع سابق ،مرتض  الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس - 49
ي كتابه  :ت{: 429}  : إسماعيل النيسابوري الفراء قائل البيت كثير عزة كذا نسبه أبو منصور عبد الملك بن محمد بن    - 50

ة  : ف     ""التمثيل والمحاض 

 . كثير عزة
 .  14/ 22 ،مرتض  الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس - 51
ح الشافية:  - 52  . 85/ 1ينظر شر
يل  - 53 ي ،الكشاف عن حقائق غوامض التي    .  582/ 4 ،الزمخرسر
 . 22سورة الملك، آية  - 54
ح شافية ابن الحاجب  ينظر  - 55 باذي ،شر ي األسي 

   88ص   ،1ج  ،مصدر سابق ،الرض 
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ي اف
ته فأبرسر والظاهر ان الهمزة ف  ي أكب واقشع كما ذهب  فعل كفطرته فافطر فبرسر

ورة مثلها ف  طر و ابرسر ونحوهما للصير
ي المفصل

ة ومن أبرسر وأفطر    56اليه العالمة حيث قال ف  ء ذا كذا ومثل له بأمثلة كير ي
ورة الشر بعدما ذكر كون أفعل لصير

ي نحو أذهبته  
ي أكب وأمثاله من أسباب التعدية كما أن إسقاطها ف 

وأكب وأقشع الغيم فليتأمل واعلم ان إسقاط الهمزة ف 
ي 
ح معت  اللبيب   57من أسباب اللزوم قال الفاضل الدماميت  ي شر

ي يتعدى بها الفعل    59اماقترص ابن هش   58ف 
ي ذكر االمور الت 

ف 
 وهو اسقاط الهمزة عىل خالف المنهج المعروف مثل

 
ي    \ 4و\عىل ثمانية وزاد بعضهم معديا

اكب الرجل ومنه من يمشر
ي انزف 

ي اكب واما ف 
 مسلم ف 

 
  وكببه انا وانزفت البير ونزفتها انا وانسل ريش الطائر ونسلته انا قلت كون اسقاط الهمزة معديا

 والزما
 
ء متعديا ي ي كل منهما مما يجر

فت هي وكذا يقال نسل الطائر   وانسل فممنوع فان ثالتر يقال نزف ماء البير نزحه كله في  
ي الصحاح والراموز 

 من نزف ونسل الالزمير  ال المتعديير  حت     60ريشه ونسل الريش نفسه كذا ف 
ً
فأنزف وانسل من منقوال

 كم
 
ي اكب والقسم الثالث عىل نوعير  ما يكون هو وما زيد عليه بمعت  واحد وما يكون  يكون إسقاط الهمزة فيهما متعديا

ا ف 
 من غير بابه كقوله تعاىل

 
 جما "   : بخالفه فمن النوع االول احب يقال احبه حبا

 
فهو محبوب ومثله    61" وتحبون المال حبا

ي هذا كله قد فعل بغير ا 
ي مفعول عىل فعل واال فال وجه  محزون ومجمون ومزكوم ومكزوز وذلك انهم يقولون ف  لف ثم ينتر

 قال الشاعر    ،له انتىه ويقال حبه يحبه بالكرس بالضم والكرس

 أحب ابا مروان من اجل تمره      وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق  

ق  أدت  ووهللا لوال تمره ماحببته وال         كان   62من عبيد ومرسر

ي الصحاح 
 ما خال   63قال ف 

 
كه يفعل بالضم إذا كان متعديا ي المضاعف يفعل بالكرس اال ويرسر

ي ف 
 ألنه ال يأت 

ٌ
وهذا شاذ

 وأنكره 
 
ا  بضمهما ونكير

 
 ونكورا

 
   64جهلة كاستنكره   إذا هذا الحرف ومنه أنكر يقال نكره بكرس العير  نكرا محركة ونكرا

ي قوله:  65وقد جمعهما بشار
 ف 

 
ي صنعة اإلعراب  - 56

ي جار هللا )ت    ،المفصل ف  مكتبة    : ط  ،المحقق: د. عىلي بو ملحم  ،ـه(538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرسر

وت –الهالل   341ص  ،1993الطبعة: األوىل،  ،بير
ي بكر بن    - 57 ي بكر بن محمد بن سليمان بن جعفر )محمد بن أتر ،   827  تعمر بن أتر ي

ي أو ابن الدماميت  ِ
َماِميت 

َّ
َب ببدر الدين، وُيعرف بالد

 
ق
ُ
ـه(، ل

ي مرص وبالد الشام. 
خون من رجال المدرسة النحوية ف  ه المؤر 

َّ
، َيُعد  وهو شاعر وأديب ونحوي وفقيه مرصي من مدينة دمامير 

ي الل - 58
 . بيبيقصد المصنف كتاب مغت 

ي اللبيب عن كتب األعاريب
  ، ـه(761المؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت    ،مغت 

 . 679  – 678ص  ،1985الطبعة: السادسة،  ،دمشق –دار الفكر  : ط ،المحقق: د. مازن المبارك / محمد عىلي حمد هللا
ـه(   761 -ـه   708األنصاري هو أبو محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري المرصي من )ابن هشام    - 59

ي سعة 1360  -م  1309)
 غبار ف 

ُ
 وشأن من تقدمه من النحويير  وأعيا من أت  بعده. ال يشق له

ً
، فاق أقرانه شهرة ي م(. وهو من أئمة النحو العرتر

ي حيان األندلشي ديوان االطالع وحسن ا لعبارة وجمال التعليل، صالح ورع. لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل وتال عىل ابن الرساج وسمع عىل أتر

ه  ي سلّم، ولم يالزمه، وال قرأ عليه غير  زهير بن أتر
   ،مرجع سابق ،السيد محمد بن السيد حسن ،الراموز عىل الصحاح - 60
   20سورة الفجر، آية   - 61
ي لسان العرب فقال  - 62

ه  : حىك األزهري عن الفراء قال  : ذكر ابن منظور ف  وكره بعضهم حببته، وأنكر أن يكون هذا البيت    : وحببته، لغة. قال غير

 : لفصيح، وهو قول عيالن بن شجاع النهشىلي 

 أحب أبا مروان من أجل تمره     وأعلم أن الجار بالجار أرفق 

ق فأقسم، لو   ال تمره ما حببته     وال كان أدت  من عبيد ومرسر

د يروي هذا الشعر   . 7/ 4 العرب، : لسانينظر ، وكان أبو العباس المير
ي اللغة للجوهري   - 63

: كتاب الصحاح ف  ي  . 105/ 1 الفاراتر
ي )ت    ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  - 64   ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار   ،ـه(393المؤلف: أبو نرص إسماعيل بن حماد الجوهري الفاراتر

وت  –دار العلم للماليير   : ط  . 105/ 1 ،م 1987 - هـ  1407الطبعة: الرابعة  ،بير
مير  حيث عاض نهاية الدولة  168 -ـه   96الُعقيىلي ) بشار بن برد بن يرجوخ - 65 ـه(، أبو معاذ، شاعر مطبوع إمام الشعراء المولدين. ومن المخرص 

القريحة، كثير االفتنان، المجودين. كان غزير الشعر، سمح  العباسية. ولد أعّم وكان من فحولة الشعراء وسابقيهم  الدولة  قليل   األموية وبداية 

ي 
ي زمن بشار بالبرصة غزل وال مغنية وال نائحة إال التكلف، ولم يكن ف 

 الشعراء المولدين أطبع منه وال أصوب بديعا. قال أئمة األدب: »إنه لم يكن ف 

ي آخر  
ي المحدث إال وبشار أشعر منه.« اتهم ف 

ي األرض مولد قروي يعد شعره ف 
يروي من شعر بشار فيما هو بصدده.« وقال الجاحظ: »وليس ف 

ب بالسياط حت  ماتحياته بالزندق  .ة. فرص 
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ي بلدة او نكرتها 
  66خرجت من البادي عىل سواد           إذا انكرتت 

 حيث قال:  67وكذا االعشر 

ي وما كان الذي نكرت     من الحوادث إال الشيب والصلعا  
 وأنكرتت 

ي التعدي والمعت  نعم  
ومنه قال تقول أقلته البيع وقلته اياه بالكرس إذا فسخته فهذه االفعال موافق للمزيد عليه ف 

ي  4د لزيادته من معت  وإن لم يكن /ظالمزيد فيه لغير اإللحاق ال ب
/ وإن لم يكن إال التأكيد والتقرير كما ضح به الشيخ الرض 

ي اللحاق وال  
ي كما كانت ف 

حيث قال وأعلم ان المزيد فيه لغير األلحاق ال بد لزيادة من معت  ألنها إذا لم يكن لغرض لفظ 
 فإذا قيل مثال إن أقال بمعت  قال فذلك ت

 
ي  لمعت  كانت عبثا

ي كق  باهلل ومن ف 
ي العبادة وذلك نحو ما يقال ان الباء ف 

سامح ف 
ي من  

ي اقالت 
ي الكالم فائدة زائدة سوى تقدير المعت  الحاصل وتأكيده فكذا ال بد من الهمزة ف 

مأمن له زائدتان لما لم يغدا ف 
 المبالغة انتىه 

آى بادي الرأي من هذا القبيل وليس م ي التحقيق كأصد فأنه كما يقال صده عن كان تنبيه من هذا الباب ما يي 
نه ف 

 قال  
 
 اليه وصده سبحانه يقال اصده عنه ايضا

 
االمر اي ضفه ومنعه كنحو قوله فمض  فينظر كيف الح ولم يطق نظرا

 الشاعر  

ي عن انوف الحوائم 
  68اناس اصدوا الناس بالسيف عنهم     صدود السواف 

إال أن الهمزة ليست لنقل صد   69آيات هللا بعد اذا أنزلت اليك "    وقد قرئ منهما قوله تعاىل " وال يصدنك عن
 يقال صد عنه  يصد بالضم اي اعرض ومصدره  

 
 ايضا

 
ء الزما ي  يجر

 
ء متعديا ي المتعدي بل لنقل صد الالزم فأن صد كما يجر

ح الشافية للشيخ ي شر
 ومصدر المتعدي كرد وزنا ومعت  وف 

 
ي اال وقد    كدخول قال هللا تعاىل يصدون عنك صدودا

الرض 
 وفتنة أي أدخلت فيه الفتنة وحزن حزنته أي  

 
ي معت  واحد نحو في   الرجل اي صار مفتنا

 والزما ف 
 
ي متعديا

ء الثالتر ي يجر
  وحزن الالزمير  ال المتعديير  فاصل معت  احزنته جعلته حزينا  

جعلت فيه الحزن ثم تقول أفتنته وأحزنته فهما لنقل في 
 حزنته جعلت فيه الحزن وأدخلته فيه ككحلته وذهبته اي جعلت فيه كحال ودهنا والمغزى  كأذهبته وأخرجته وأصل معت  

ء واحد ألن من أدخلت فيه الحزن فقد جعلته حزينا إال أن األول يفيد هذا المعت  عىل سبيل النقل   ي
من أحزنته وحزنته سر

ي انتىه  5و/ 
 / والتصيير لمعت  فعل آخر وهو حزن دون الثات 

ي ليفيد معت  غير حاصل هو معت  التعدي الذي هو الغالب  
ي المتعدي لنقل متعدي الزم الثالتر

وإنما لجعل الهمزة ف 
ي هذا الباب ولو كان لنقل متعديه ألفادت تقرر المعت  الحاصل وتأكيده لما مر والتأسيس خير من التأكيد يقال جلوا عن  

ف 
هم ومصدرهما جالء بالفتح  ي قوله عز وعال " ولوال ان كتب  اوطانهم وجالهم غير

 ف 
 
وقد جعل من الالزم والمتعدي جميعا

ي الصحاح 70هللا عليهم الجالء "  
هم كذا ف   أجلوا عن اوطانهم وأجالهم غير

 
ي والمزيد   71ويقال ايضا

واألساس فكل من الثالتر
ي كآوى بمد الهمزة وق

ء متعديا ًوالزما  فيه مما يتعدى وال يتعدى فالمتعدي من المزيد لنقل الزم الثالتر ي رصها فأن كالهما يجر
ي المتعدي أشهر وبه جاء النظم الكريم " أرأيت إذا أوينا إىل الصخرة  

ي الالزم والمد ف 
عىل ما ذكره بعض االفاضل لكن القرص ف 

 75، " وآويناهما إىل ربوة ذات قرار ومعير  " 74، " فأواهم وأيدهم بنرصه " 73، " سآوى إىل جبل " 72"

 
 . 187، ينظر ديوانه: البيت ينسب إىل بشار ابن برد  - 66
ي اللغة    570- 629ـه/   7أعشر قيس )  - 67

ي الجاهلية لقب باألعشر ألنه كان ضعيف البرص، واألعشر ف 
م( شاعر جاهىلي من شعراء الطبقة األوىل ف 

ي هو الذي ال يرى ليال ويقال له: أعشر قيس واألعشر األكير 
 وأدرك اإلسالم ولم يسلم، عّمي ف 

ً
ا طويَّل . عاش عمر 

ً
، تفاؤًل : أبا بصير . ويكت  األعشر

ه.  ي قرية منفوحة باليمامة، وفيها داره وبــها قير
 أواخر عمره. مولده ووفاته ف 

 . البيت ينسب إىل الفراء  - 68
 . 87 آيةسورة القصص،  - 69
، آية  -  70  . 3سورة الحرسر
ي )ت   ،وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة  - 71    . 2217/ 6 ،ـه(393أبو نرص إسماعيل بن حماد الجوهري الفاراتر
 . 63سورة الكهف، آية  - 72
 . 43سورة هود، آية  - 73
   . 26سورة األنفال، آية   - 74
  . 50سورة المؤمنون، آية  - 75
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اليهما واىل   ي يتعد 
 اىل مفعولير  والثالتر

 
فالمتعدي من الممدود لنقل الالزم المقصود وكذا الحال فيما كان متعديا

اىل واحد ال   المتعديير   لنقل جرم وكسب  الهمزة  أن  إىل مفعولير  عىل  يتعدى  منهما  واحد آخر كأجرم وأكسب فإن كال 
 وإىل أخرى المتعديير  اىل اثنير  فأنهما يتعديان اليهما تارة 

ي تفسير قوله تعاىل " وال يجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا  76قال صاحب الكشاف 
ف 

 نحو كسبه وجرمته ذنبا نحو كسبته إياه   77"
 
ي تعديه إىل مفعول واحد واثنير  تقول جرم ذنبا

اآلية جرم يجري مجرى كب ف 
 وعليه قراءة عبدهللا وال يجرمنكم  ويقال أجرمته عىل نقل المتعدي إىل مفعول  

 
بالهمزة إىل مفعولير  كقولهم أكسبه ذنبا

ي أجل الالزم  
بضم الياء وأول المفعولير  أن تعتدوا وأن صدوكم بفتح الهمزة متعلق بالشأن بمعت  العلة انتىه وهكذا الشأن ف 

/ظفانه منقول من جال الالزم فإنه منقول من جل الالزم كأجل المتعدي كي يفيد ف
ً
/ فائدة التأكيد والمبالغة ولو كان  5ائدة

 والزما  
 
ي مت  كان متعديا

ابه والحاصل أن الثالتر ي أض 
ي المعت  وكذا القياس ف 

 ف 
 
ي اللفظ ناقصا

منقوال من المتعدي لكان الزائد ف 
 اىل اثنير  

 
 اللهم اال اذا كان متعديا

 
 من الالزم سواء كان الزما او متعديا

ً
يكون منقوال من    78 فأنه حينئٍذ يكون المزيد فيه منقوال

تها   ي موضعه وأما قوله عز من قائل " سنعيدها سير
المتعدي حتما إذ الالزم ال يتعدى بالهمزة اىل مفعولير  عىل ما بير  ف 

تها مفعوال ثانيا محمول عىل أن يكون أعاد منقوال من عاده بمعت  عاد إليه ومنه بيت زهير    79األوىل "  فعىل تقدير كون سير

 80رصم وجهها ان ضمته           وعاد إن تالقيها عداء ف

ي أوعد يقال أو عن األمر كوعده 
فيتعدى اىل مفعولير  كما ذكره أهل التفسير وأرباب التقرير والتحرير ومن النوع الثات 

ي الرسر كما هو المشهور ويجب أن يعلم أن ذلك هو ف
ي الخير والمزيد فيه ف 

ي يستعمل ف 
يما إذا أسقط الخير  إياه غير أن الثالتر

ي وإن وعدتها ووعدته               لمخلف أبعادي ومنجز بوعدي
ي قول الشاعر وات 

 كما ف 
 
 والرسر حقيقة ترك المفعول رأسا

                 يحمل الخير والرسر 
 
 أو كلما يجعله أمرا مبهما

ي م  
ي قوله وأخلفوك عدا األمر الذي وعدوا وقولها وأنت الذي أخلفتت 

ي من كان فيك يلوم  كما ف  ي وأشمت تر
ا وعدتت 

ي الرسر والخير مقبل وأما المزيد فيه فما ذكره صاحب القاموس  
ي يستعمل ف 

حيث قال وعده  81واما اذا لم يسقطا فالثالتر
ي الرسر وعد  

ي الخير وعد وف 
ا فإذا اسقطا قيل ف  ا وشر األمر وبه يعده عده ووعدا و موعودا وموعودة وموعودا وموعدة وخير

ي مج
ي الرسر حاجته  وف 

مل اللغة ترصيــــح بعدم جواز ذلك فانه قال والوعد يكون بالخير والرسر وال يكون االبعاد والوعيد إال ف 
ي الخير المرصح به فيما رواه ابن مسعود 82كذا قال اإلمام الراغب

 /  6و/ 83ويؤيد الجواز إيراد االبعاد ف 

ي هللا عنه من قوله صىل هللا عليه وسلم
" إن للشيطان لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالرسر وتكذيب بالحق    : رض 

 ومشاكله ومن هذا   فذكر بلفظ اإلبعاد أجرى الوعد بالخير   84وأما لمة الملك فإبعاد بالخير وتصديق بالحق " 
 
مجراه اتباعا

 
 .  501/ 1 ،الكشافينظر  - 76
 . 2سورة المائدة، آية  - 77
حينئذٍ    78 لكلمة  مخترص  حاء  االصل  ي 

الكبيشي ينظر    . ف  محمود  معه،  التعامل  وكيفية  النساخ  عند  مير  
،    الي  ،   (2020)الكبيشي

2.2-5403.4-/10.47832/2757http://dx.doi.org 

( . مير  عند النساخ وكيفية التعامل معه. 2020, 12 1محمود فوزي عبدهللا الكبيشي
 International Journal of Humanities and(. الي 

Educational Research 37 - 19، الصفحات .doi:http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.4-2.2 

 
 . 21سورة طه، آية  - 79
 . 107ينظر ديوانه:  - 80
وزآبادى )ت    ،القاموس المحيط  - 81 ي مؤسسة الرسالة  ،ـه(817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفير

اث ف   ،تحقيق: مكتب تحقيق الي 

، ط  اف: محمد نعيم العرقُسوسي وت    : بإشر  . 326/  1  ،م  2005  -ـه    1426الطبعة: الثامنة،    ،لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنرسر والتوزيــــع، بير
ي رجب  - 82

ي )ولد بأصفهان ف 
َهات 
َ
ْصف

َ
اِغب األ ي   -م 954ـه / نوفمير 343الرَّ

م( هو الحسير  بن محمد بن المفضل، أبو القاسم   1108ـه /  502توف 

  ) ي
ي )أو األصبهات 

ي التفسير السائد للقرآن باللغة العربية. األصفهات 
ي القرن الحادي عرسر ف 

المعروف بالراغب، أديب وعالم، وأحد علماء مسلمير  ف 

ي التفسير واألدب والبالغة. 
ف عدة كتب ف 

َّ
، : ينظر   أصله من أصفهان، وعاش ببغداد وال ُيعرف الكثير عن حياته. أل   . 45/ 5 األعالم، الزركىلي

ي زهرة )المتوف  سنة    أبو عبد الرحمن  - 83
ي وفقيه ومقرئ ومحدث، وأحد رواة الحديث النبوي،   32عبد هللا بن مسعود الُهذىلي حليف بت  ـه( صحاتر

ي محمد وسواكه، وواحد ممن هاجروا الهجرتير  إىل الحبشة وإىل المدينة، وممن أدركوا ال ،  وهو أحد السابقير  إىل اإلسالم، وصاحب نعىلي النتر قبلتير 

ي خالفة عمر وصدر من خالفة عثمان. وهو أول من ج 
ي مكة. وقد توىل قضاء الكوفة وبيت مالها ف 

 هر بقراءة القرآن ف 
مذي ) - 84 ى(( )2988أخرجه الي    الكير

ي ))السي 
ي ف 
 ( باختالف يسير 997(، وابن حبان )11051(، والنساتر

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.4-2.2
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ي المعت  فإنهم فرقوا بير  الفعلير  فقالوا صفن قيل وأصفك أعطاه  
ي التعدي مخالف له ف 

ي ف 
النوع أصفد فإنه موافق للثالتر

ي تفسير   85عكس وعده وأوعده قال اإلمام البيضاوي 
ي ذلك نكته ولكن    87قوله تعاىل " وآخرين مقرنير  باألصفاد "   86ف 

وف 
ا فقال الموىل المحشم المرحوم سعد االفاضل والذي نسخ بالبال هو أن زيادة الحرف تدل عىل زيادة المعت  وقلته  لم يبينه

ي فيه  
ي تقليل حروف فعل الوعد إشارة إىل ابتغاء تقليل زمنه الن اهنأ الير جاعله بخالف االبعاد فأن الذي يبتىع 

عىل قلته فق 
ة  هو التنفيس والتأخير قيل الخلف عن الوعي ي الصفد واالصفاد فان المناسب بحال المرص 

د كرم ويمكن مثل ذلك االعتبار ف 
ي الفعلير   

النفع ثم أورد رحمه هللا تعاىل من نفسه سؤاال وجوابا بقوله فإن قيل فلم اعتير ف  التعليل بخالف جانب  هو 
ي اآلخرين الحدث نفسه قلنا الوعد واالبعاد من باب األقوال  

 القول ولذا قيل خير  األولير  زمان الحدث وف 
وال يعتير تكير

 فإن 
ً
الكالم ماقل و دل فأعتير فيهما الزمان وال كذا الصفد واالصفاد وهللا الهادي اىل سبيل الرشاد قلت فيه بحث أما أوال
ي الرحمن 

الرحيم   زيادة الحرف إنما تدل عىل زيادة المعت  الذي هو الحدث تارة باعتبار الكمية واخرى باعتبار الكيفية كما ف 
ي الفعلير  االولير  ليس كما  

ي قلة الحروف فما ذكره ف 
وأما داللتها عىل زيادة زمان متعلق الحدث فغير مسموعة وكذا الحال ف 

ي محل المنع وما قيل خير الكالم ما قل ودل/ظ
 فالن قوله وال يعير تكثير القول ف 

 
ي واما ثانيا

/ ما دل عبارة عن ان ال 6ينبىع 

ي الكالم إطنا
ب ممل وال إيجاز مخل وإال فاإلطناب لفائدة يقتضيها المقام ونكتة يستدعيها المرام باب من البالغة يكون ف 

ي الوعد  
ي ساحة بيان إطناب اإلطناب وعقدوا له الفصول واألبواب فالوجه أن يقال الشأن ف 

عريق وفن منها أنيق قدموا ف 
ي مزيد التشديد  تقليل الكالم شائبة المن فيتناسب تعليل حروف فعله بخالف ا 

هيب والتخفيف يقتض  ألبعاد فان مقام الي 
ي االخرين  

ي المفعولير  االولير  الحدث نفسه كما ف 
والتأكيد األكيد فيناسبه تكثير حروف فعل الوعيد فعىل هذا يكون المعير ف 

 وهللا أعلم سبحانه وهو الهادي اىل سبيل السالم  

 ب
 
ء بالمد وأبطأ هو مبطأ فهو مبظر واشع بالضم يوزن  والقسم الرابع منه أشع وأبطأ يقال بطؤ بطأ الضم هو بظي

ي  
ي الصحاح فالهمزة فيهما ليست للتعدية بل الثالتر

ي السير كذا ف 
صفر فهو شيــــع وعجبت من شعته ومن شعة وأشع ف 

ي صدور الفعلير  أعىل ا 
ي أشع وأبطأ من التأكيد والمبالغة ف 

 غير متعديير  خال أن ف 
 
لرسعة والبطؤ عن الفاعل والمزيد فيه معا

 حكمهما أما عدم الداللة فظاهر وأما التأكيد والمبالغة وألن المزيد فيه لغير اإللحاق  
من غير داللة عىل كونهما طبيعة له اوف 

ي أشع وبطؤ داللة عىل د 
 كما مر وأن ف 

 
ي يفيد تقرير المعت  الحاصل وتأكيده وإال كانت الزيادة عبثا

اللة  اذا كان بمعت  الثالتر
عىل كون الرسعة والبطؤ غريزة أو هي حكمها من حيث مجيئهما من باب فعل بضم العير  الموضوع بحكم قوة الضم االفعال  
الطباع الصادرة عن الطبيعة وأما يجري مجراها بأن صار بالتكرار والتكلف ملك للفاعل حت  صار كاألفعال الطبيعية له 

ي حكمها ألن الفعلير  ال 
مذكورين مما يكون بالنسبة اىل شخص طبيعيا صادرا عن الطبيعة وبالنسبة ىلي آخر  وإنما قلنا أو ف 

ي نظر إىل اعتبار /و
لة الطبيىعي بحسب التكرار والتكلف والشيخ الرض 

ي بيان باب فعل من أفعال  7بمي  
/ األول حيث عدهما ف 

ي حيث قال بعد ذكر توافق الرسع وا
ي الملزوم لكن الفرق بينهما اي  الطبائع كالحسن والقبح وإىل االعتبار الثات 

ي ف 
بطأ للثالتر

ي الباب الخامس ومنه أحمض فانه  
ي بيان إال بلغيه عىل أقل ما يعتير ف 

شع وبطؤ أبلغ ألنهما كأنهما غريزة كسفر اقتصارا ف 
ي معت  المتعدي اي المعت  بما تعلق المفعولية يقال حمضت اإلبل وأ

حمضت أي  ما زيد هو عليه كالهما الزم غير انهما ف 
القاموس  ي 

ف  الخلة كجزهما كما ذكر  ام  اإلبل كما  النبات وهو كفاكهة  ملح وأمر من  ما  الحمض وهو    89والراموز   88أكلت 
ي القاموس 

هما حجم بتقديم الجيم عىل الحاء المهملة يقال حجم الرجل اي فتح عينيه قبل ان يفتح وف  صأصأ   90ونظير
ي المجمل

ي المجمل  91الجرو حرى عينيه كالشاخص ذكره ف 
الصاء صأة تحريك الجرو عينيه قبل ان يفتح    92وصأصأ قال ف 

ي القاموس
أو   93وف  التفتيح  كاد بفتحهما وسدد يقال سدو الرجل إذا طلب السداد أو لزم    صأصأ الجرو حرى عينيه قبل 

 
، ومتكلم ومحدث ومفرس ونحوي. عبد هللا بن عمر البيضاوي، أحد علماء أهل السنة والجماعة، وهو فقيه وأ - 85 ي   صوىلي شافىعي

هو اإلمام القاض 

ي 
، ولد ف  ازي الشافىعي ي الحسن عىلي البيضاوي الشير ي القاسم عمر بن محمد بن أتر المدينة    المفرس ناض الدين أبو سعيد أو أبو الخير عبد هللا بن أتر

از، وال تعلم سنة والدته  -وإليها نسبته  -البيضاء بفارس  ا والغالب أن مولده أوائل القرن السابع الهجري. قرب شير
 
 تحديد

يل وأشار التأويل  - 86 ازي البيضاوي )ت   ،أنوار التي   المحقق: محمد عبد    ،ـه(685المؤلف: ناض الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشير

ي  : ط ،الرحمن المرعشىلي  اث العرتر
وت –دار إحياء الي   . 204/ 3 ،ـه  1418  -الطبعة: األوىل  ،بير

 . 38سورة ص، آية  - 87
   . 1111/ 1 ،الجوهري ،الصحاح - 88
 . الراموز عىل الصحاح - 89
 . 1112/ 1 ،الجوهري ،الصحاح - 90
   107ص  ،1ج  ،مرجع سابق ،ابن منظور  ،لسان العرب - 91
ي اللغة:  - 92

 . 25ينظر المجمل ف 
وز أبادي   ،القاموس المحيط - 93  الفير
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ي قوله صىل هللا عليه وسلم " ان الدين يرس ولن يشاد أحد الدين إال غلبه فسددوا او  
الطريق المستقيمة وقد فرق بينهما ف 

وا "   اىل آخر الحديث  94قاربوا وابرسر

إ أعطاها  الشهير بسالمي  الفاضل  اىل  المنسوبة  الرسالة  العال تمت  أستاذ  نوّر هللا    مةىل  السعود  ي  أتر العرص  أستاذ 
 مرقده. 
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 : المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
وت. طبعة  - دار الكتب العلمية  : محمد صديق خان، ط ،أبجد العلوم  . الجزء الثالث 1889بير

:    ،األعالم ي )المتوف 
دار العلم للماليير     : ط  ،ـه(1396خير الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس، الزركىلي الدمشق 

 . م  2002 - الطبعة: الخامسة عرسر 
يل وأشار التأويل ازي البيضاوي )ت    ،أنوار التي     ، ـه(685المؤلف: ناض الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشير

ي    : ط  ،بد الرحمن المرعشىلي المحقق: محمد ع اث العرتر
وت  –دار إحياء الي   . ـه  1418  -الطبعة: األوىل    ،بير

القرآن علوم  ي  رواتر ي 
ف  والريحان  الروح  حدائق  الهرري    ،تفسير  العلوي  األرمي  عبد هللا  بن  األمير   محمد  العالمة  الشيخ 

اف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد عىلي بن حسير  مهدي  ،الشافىعي  وت    دار   : ط  ، إشر   – طوق النجاة، بير
 م   2001 -ـه  1421الطبعة: األوىل،  ،لبنان
:    ،الراموز عىل الصحاح ي   : تحقيق  ،ـه(866المؤلف: السيد محمد بن السيد حسن )المتوف 

  ، د محمد عىلي عبد الكريم الرديت 
 1986دمشق الطبعة: الثانية،  -دار أسامة  : ط

ي تعدية األفعال
 راسة مخطوط الد ،سالمي زادة ،رسالة ف 

  : ي فن الرصف المؤلف: أحمد بن محمد الحمالوي )المتوف 
ـه( المحقق: نرص هللا عبد الرحمن نرص  1351شذا العرف ف 

: مكتبة الرشد الرياض   هللا الناشر
ح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك المؤلف ي المرصي )المتوف    ،ابن عقيل  : شر

  : عبد هللا بن عبد الرحمن العقيىلي الهمدات 
ي الدين عبد الحميد الناشر   : ـه( المحقق769 اث    : محمد محتر سعيد   ،القاهرة، دار مرص للطباعة  -دار الي 

كاه الطبعة ون  : جودة السحار وشر    2ج  ،م 1980  -ـه  1400العرسر
ي المؤلف: يعيش بن عىلي بن يعي  ح المفصل للزمخرسر ، أبو البقاء، موفق الدين األسدي  شر ي الرسايا محمد بن عىلي ش ابن أتر

  : ، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )المتوف  :  643الموصىلي ـه( قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب الناشر
وت     4ج  ، م 2001 -ـه   1422لبنان الطبعة: األوىل،   -دار الكتب العلمية، بير

ح شافية ابن الحاجب اباذي، نجم الدين )ت    محمد   ،شر ي اإلسي 
  - محمد نور الحسن    : تحقيق  ،ـه(  686بن الحسن الرض 

وت    -محمد محتر الدين عبد الحميد    -محمد الزفزاف   ـه   1395  : عام  ،لبنان  –ط: دار الكتب العلمية بير
 م  1975 -

ي   ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق: أحمد    ،ـه(393 )ت  المؤلف: أبو نرص إسماعيل بن حماد الجوهري الفاراتر
وت  –دار العلم للماليير   : ط ،عبد الغفور عطار   م  1987 -  هـ  1407الطبعة: الرابعة  ،بير

الكبير  ح  بالرسر المشهور  ح المية األفعال  بَبْحَرق    ،فتح األقفال وحل اإلشكال برسر المعروف  الدين محمد بن عمر  جمال 
  1993  -ـه    1414عام:    ،جامعة الكويت  -كلية اآلداب    : ط  ،د. مصطق  النحاس  : تحقيق  ،ـه(  930  -  869)
 م
وزآبادى )ت    ، القاموس المحيط ي    ،ـه(817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفير

اث ف  تحقيق: مكتب تحقيق الي 
، ط  ،مؤسسة الرسالة اف: محمد نعيم العرقُسوسي وت  مؤسسة الرسالة للطباعة والنرسر والتوزيــــ  : بإشر ع، بير

 م  2005  -ـه  1426الطبعة: الثامنة،  ،لبنان –
)ت    ،الكتاب الملقب سيبويه   ، برسر أبو  بالوالء،  ي 

الحارتر قنير  بن  عثمان  بن  السالم محمد    : تحقيق  ،ـه(180عمرو  عبد 
، القاهرة : ط ،هارون ي  م  1988 -ـه   1408الطبعة: الثالثة،  ،مكتبة الخانجر

ي خليفة أو    ، نكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنو  ي المشهور باسم حاجر
ي القسطنطيت  مصطق  بن عبد هللا كاتب جلتر

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها،    -مكتبة المثت     : ط   ،ـه(1067الحاج خليفة )ت  
، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية( ي اث العرتر

:  ،مثل: دار إحياء الي   م  1941تاريــــخ النرسر
اللغوية والفروق  المصطلحات  ي 

ف  معجم  )ت   ،الكليات  ي 
الحنق  البقاء  أبو  الكفوي،  القريّمي  ي 

الحسيت  موس  بن  أيوب 
وت  –مؤسسة الرسالة  : ط ،محمد المرصي - تحقيق: عدنان درويش  ،ـه(1094  بدون تاريــــخ ،بير

ي ا   ، مختار الصحاح
ي بكر بن عبد القادر الحنق  يوسف الشيخ   : تحقيق  ،ـه( 666لرازي )ت  زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أتر

وت  -المكتبة العرصية   : ط ،محمد   م 1999ـه /  1420الطبعة: الخامسة،  ، صيدا  –الدار النموذجية، بير
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ي اللبيب عن كتب األعاريب
المؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين،    ، مغت 

الطبعة:   ،دمشق  –دار الفكر    : ط  ، ق: د. مازن المبارك / محمد عىلي حمد هللاالمحق  ، ـه(761ابن هشام )ت  
 1985السادسة، 
ي صنعة اإلعراب

ي جار هللا )ت  ،المفصل ف  المحقق: د. عىلي بو   ،ـه(538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخرسر
وت – مكتبة الهالل   : ط ،ملحم  1993الطبعة: األوىل،  ،بير
ح ألفية ابن مالك(المقاصد الشافية   ح الخالصة الكافية )شر ي شر
ي )المتوف     ،ف    790أبو إسحق إبراهيم بن موس الشاطتر
اث اإلسالمي بجامعة أم القرى    : ط  ،ـه(

الطبعة: األوىل،    ،مكة المكرمة  -معهد البحوث العلمية وإحياء الي 
 م   2007 -ـه   1428

ي ملوك مرص والقاهرة
 القاهرة   ،وزارة الثقافة المرصية : ط ،ابن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن ،النجوم الزاهرة ف 

ي بكر بن خلكان ـ تحقيق د. إحسان عباس  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أتر
وت   ـ دار الثقافة ـ بير

 


