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الكايف خطبة

والصالة الحيوان. أجناس سائر عىل وميَّزه البيان، علمه اإلنسان، خلق الذي هلل الحمد
إلرشاد أرسله من أحمد1 وبرهانًا، حجة وأوضحهم بيانًا، األنبياء أفصح عىل والسالم
العلم أعالم وصحبه أثره، اقتفوا الذين الربرة الكرام آله وعىل الحقائق، أسنى إىل الخالئق
أعرب ما بإحسان، لهم التابعني وعىل عناية، أسمى آثاره نرش يف لهم كان الذين والهداية،

لسان. النفس يف ا عمَّ

إثبات به املراد فإن أشكر؛ زيد قيل فإذا الفاعل، من يبنى أن التفضيل اسم وهو يحمد، الذي أحمد: 1
يفضل وأنه مشكوًرا، كونه إثبات املراد يكون أن يجوز وال ذلك، يف غريه عىل يفضل وأنه شاكًرا، كونه
وأجاب ، وأحبَّ أشغل بنحو ذلك عىل واستشهدوا املفعول، من يُبنى أن الكوفيون وأجاز ذلك، يف غريه عىل
أراد حني الكوفيني نرص العلماء بعض حاول وقد سمع. ما عىل فيه فيقرص شاذ هذا بأن البرصيون عنه
كانا وإن فإنهما املعنى، ىف كمحمد أحمد ليكون غريه؛ يُحمد مما أكثر يُحمد الذي بمعنى أحمد يجعل أن

عليها. يُحمد التي الخصال لكثرة كثريًا يُحمد الذي هو فمحمد الصفة؛ إىل إشارة ففيهما عَلمني
خصاله، تُحمد ممن غريه عىل املحمودة خصاله لزيادة غريه يُحمد ا ممَّ أكثر يُحمد الذي هو وأحمد
قولهم: ومنه بالوجهني، استعماله العرب عن ورد فقد أحمد وأما أقوى. البرصيني مذهب أن وعندي
املعروف ابتداء املعنى يكون أن ويجوز يُحمد، بأن أحق والعود محمود، االبتداء معناه فإن أحمد.» «العود

الخري: زيد قال له، أجلب والعود نفسه إىل للحمد جالب

أح��م��ُد ف��ال��ع��ود ب��اإلح��س��ان ع��دت ف��إن س��ج��ي��ة م��ن��ك واإلح��س��ان وأح��س��ن��ت

السواء. عىل الوجهني يحتمل وهو االسم، إىل يشري وصف الخطبة هذه يف وأحمد
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األعالم العلماء وجوه أقبلت يُجهل ال الذي الشأن العربية للغة كان فلما بعد، أما
وال وارد، العذبة مواردها عن َ يُحألَّ ال كي إليها2 السبيل تمهيد وجهتهم وجعلوا عليها؛
كالٍّ وأفردوا أعالمها. ورفعوا وأحكامها، قواعدها فبينوا قاصد،3 الرحبة معاهدها عن يُدرأ
البالد يف ونقبوا العيان، بمنزلة يكون بيانهم كاد حتى بالبيان، والتأليف األفراد حايل من
األصناف، مختلفة مصنفات ذلك يف وأبرزوا أوابدها،4 قيد أسفارهم وجعلوا شواردها، عن
لتكون تامة؛ دعوة إليها الناس ودعوا األصداف،5 عن ممتازة الجواهر بصحاح مشحونة

6 عامة. لهم األََدِب مأُدبة

ساداتهم أي: القوم، وجوه قِدمْت ومنه: وجوه، وجمعه الوجيه والوجه: وأوجه، وجوه وجمعه الوجه: 2
استقبلته. مكان وكل والجهة الِقبلة بالكرس والِوجهة ووجهاؤهم،

واملوارد ووافاه، بلغه وروًدا املاء وورد وروده، من ومنعه عنه صدَّه وتحليئًا، تحِلئة املاء: عن حأله 3

ال الذي املنزل وهو معهد جمع واملعاهد عنه، دفعته اليشء عن ودرأته الورود، موضع وهو مورد جمع
بلد تقول: الواسع، والرحب: شيئًا، به تعهد كنت الذي واملوضع إليه، رجعوا عنه انتأوا إذا القوم يَزال

رحبة. وأرض رحب
ككتاب: والنقاب عنه، بحثوا ونقروا: األمر عن ونقبوا مجال، كل يف وجالوا فيها ذهبوا البالد: يف نقبوا 4
دخيلة ويعرف أرسارهم عن ينقب ألنه ذلك له قيل وعريفهم، ضمينهم القوم: ونقيب مة، العالَّ الرجل
املحاورات، يف واستعمالها األلسنة عىل تداولها لقلة األسماع؛ عند الغريبة اللغات هي والشوارد: أمرهم.
وأَبَْدت شارد. فهو نفر إذا ورشاًدا رشوًدا البعري رشد يقال النفرة، الرشود وأصل شاردة، جمع وهي
غرائبه، الكالم وأوابد شعره، يف بالعويص أتى الشاعر وأبد أوابد، وهن آبدة فهي توحشت البهيمة:

جودة. تشاكل ال التي هي الشعر وأوابد
بهذا اللغة وكتب ذلك، سوى ما باألصداف وأراد الفصيحة، الصحيحة اللغات الجواهر: بصحاح أراد 5

أنواع: ثالثة االعتبار
الصحاح. الجواهر عىل مؤلفوها فيها اقترص التي الكتب األول» «النوع

فلم اآلخر؛ عن أحدهما ميَّزوا أنهم غري النوعني، مؤلفوها فيها ذكر التي الكتب الثاني» «والنوع
هذين وإىل الناس، من الجم الثناء استوجب ممن األول النوع كأرباب وهؤالء التباس، كتبهم يف يقع

الفقرة. هذه تشري الفريقني
لم وهؤالء العني، مورد الناظر عىل فكدروا النوعني؛ بني مؤلفوها مزج التي الكتب الثالث» «والنوع

الكالم. بتهذيب أُولع من مالم من يُخِلهم
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حتى املبهمة7 فصوله ورشحوا امُلحكمة، أصوله فأوضحوا اللغة؛ فقه يف اجتهدوا ثم
التأليف يزل ولم حفي،8 بها هو ملن املونقة خصائصها ومن الخفي رسها من بهر ما ظهر
فيها ألف بما لهم والناس واملكان،9 الزمان حال فيه مرعيٍّا اإلمكان بقدر متواتًرا فيها

الذي الطعام واملأدبة: أديب، فهو بالضم الرجل أُدب منه تقول الدرس، وأدب النفس، أدب األدب: 6
هي بعضهم: وقال الفتح، فيها بعضهم وأجاز الدال، بضم وهي الناس، إليه يدعو الرجل يصنعه
بصنيع القرآن شبه األرض.» يف هللا مأدبة «القرآن مسعود: ابن حديث ويف األدب، من مفعلة بالفتح
صنع قصد: باب من أدبًا القوم الرجل وأدب «مآدب»، وجمعها ومنافع، خري فيها لهم للناس هللا صنعه

طرفة: قال آدب، فهو إليه ودعاهم طعاًما لهم

ي��ن��ت��ِق��ْر ف��ي��ن��ا اآلدب ت��رى ال ال��َج��َف��ل��ى ن��دع��و ال��م��ش��ت��اة ف��ي ن��ح��ن

«كاتب» مثل: أدبة، اآلِدب: وجمع بدعوته، يعمهم بل بعض دون بعًضا يدعو الداعي ترى ال أي:
و«كتبة».

اللغة، بفقه ذلك معرفة وتسمى غريها، إىل نقلها يجوز ال املواضع ببعض تختص ألفاظ اللغة يف 7

األبيض أن غري األبيض، معنى يتضمن منها واحد كل فإن و«األملح»؛ و«األشهب» «األزهر» مثل: وذلك
ومن باألزهر، الناس من بياض فيه ما خص أنه غري بياض؛ فيه ما لكل العام بالوضع وضع وإن
اللغة، فقه لحكم مخالفة يُعد املواضع هذه يف األبيض فاستعمال باألملح؛ الغنم ومن باألشهب، الخيل

هنا. كما ذلك من أعم هو ما اللغة بفقه يراد وقد رعايتها، حق يرعاها أديب عن ذلك يصدر وال
ومن السؤال، يف املستقيص أيًضا: والحفيُّ ، حفيُّ فهو بأمره والعناية إكرامه يف بالغ حفاوة: به حفي 8

فن اللغة ورس َعنَْها﴾، َحِفيٌّ ﴿َكأَنََّك تعاىل: قوله الثاني ومن َحِفيٍّا﴾، ِبي َكاَن َُّه ﴿إِن تعاىل: قوله األول
األصل ليُعلم بعض؛ من بعضها األلفاظ اشتقاق وعن نمت؟ وكيف حدثت؟ كيف اللغة عن فيه يُبحث
أو نفسها، يف لها الثابتة اللغة خصائص وعن واملعاني، األلفاظ بني املناسبات وعن الفرع، من فيها
من عىل إال املنال بعيد أنه غري الفائدة جزيل الشأن جليل فن وهو ذلك، أشبه وما غريها عن لها املميزة

مأخذه. يقرب ما ذلك يف كتبنا وقد عليه، بوجوههم وأقبلوا إليه، هممهم َسَمت
ألن كثرية؛ فيه املؤلفات كانت وإن الفنون من فن يف التأليف عن األعصار من عرص يف يستغنى ال 9

يقبل ال مما الفن ذلك كان إذا هذا التأليف، إىل االحتياج تجدد يف مدخًال واألمكنة األزمنة الختالف
أظهر، االحتياج كان ذلك يقبل مما كان فإن الفنون، من فن يف ذلك يُظن وال والتنقيح والنقص الزيادة
االحتياج لقلة ال العلم يف الرغبة لقلة إال األقطار من قطر أو األعصار من عرص يف التأليف ينقطع ولم
بما وافيًا املؤلف يكون أن أهمها ومن لبيانها، املوضع هذا يتسع ال رشوًطا للتأليف أن غري التأليف. إىل

أهله. إدراك يوافق وجه عىل العرص ذلك يف الحاجة إليه تدعو
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وخفض العلم، بضعف عوارضقضت عرضت ثم ألف.10 زهاء ذلك بلغ حتى إلف، أعظم
عن نجم حتى الذمم. من لها ما رعاية وتُِرك الِهمم، تحصيلها يف ففرتت مِّ؛11 الشُّ أعالمه
أمرها بعضاألغمار جعل بل كالعجم،12 يكونون لغتهم إهمال يف أهلها وكاد نجم، ما ذلك
هذا عىل األحوال من يحىص ال ما وحال اللَّمم،13 من رضبًا بها االشتغال وعدَّ أََمم، غري
ساميًة نفوًسا لها هللا فقيَّض بالبال،14 يخطر ال ما وأتى الحال، تلك حالت ثم البلبال.
تحكي به ما املحاسن من لها فرأت إليها وسمت السامي، قدرها فعرفت عليها أرشفت

بنوع وخاص اللغة أنواع يف وعام وُمختََرص ُمطوَّل بني ما الكتب من يُحىص ال ما اللغة يف أُلف قد 10

الجواب: يف له فقال عليه، القدوم يسأله إليه أرسل امللوك بعض أن عباد بن الصاحب عن ويُحكى منها،
«القاموس» صاحب قال اللغة كتب ولكثرة عندي.» التي اللغة كتب عليها أحمل جمًال ستني إىل «أحتاج
العيالم من س قلمَّ ألفي وسنيح الفاخرة، الكتب من مصنف ألفي رصيح هذا «وكتابي بشأنه: منوًها

اللغويني. طبقات كتب إىل فلريجع الزيادة أراد ومن الزاخرة.»
ونحوه جبل من مانع أي: عاِرض طريقه يف لفالن عرض يقال: املانع، وهو: عارض، جمع العوارض 11
املجاز ومن واملنارة، واألثر والعالمة الجبل وهو بفتحتني، علم جمع واألعالم فيه، امليض من يمنعه
ورجل الرأس، طويل أي أشم جبل يقال: أشم، جمع والشم: الدين، وأعالم العلم أعالم من فالن قولهم:

واإلباء. لألنفة فاستُعري األنف؛ قصبة ارتفاع وهو َمم الشَّ من وأصله ، أبيٌّ كريم أي: أشم
كادوا لغتهم إهمال بسبب أنهم أحدهما: معنيني؛ تحتمل الثانية والفقرة وطلع، ظهر اليشء: نجم 12

االعتناء عدم يف كالعجم يصريون كادوا أنهما وثانيهما: العربية، اللغة معرفة عدم يف كالعجم يكونون
بلغتهم.

والبنيِّ واليسري القرب بفتحتني: واألَمم األمور، يَُجرِِّب لم الذي وهو ُقفل بوزن ُغمر، جمع األغمار: 13
والرضب: قريبًا، هينًا شيئًا أي أمًما: إال سألت وما قرب. من أي أََمم من ذلك أخذت تقول: األمر، من
أيًضا: واللمم الذنوب، من الصغائر هو وقيل: الذنب، مقاربة بفتحتني: واللََّمم األشياء، من نف الصِّ

الجنون. من طرف
كتابه يف مرص نزيل اإلفريقي األنصاري الحسن أبي بن مكرم بن محمد الدين جمال اإلمام قال
النطق املثالب من وعدهم األعجمية اللغة يف عرصه أهل تنافس ذكر أن بعد العرب» «بلسان املسمى
وقومه الُفلك نوح صنع كما وصنعته يفخرون، لغته بغري أهله زمن يف الكتاب هذا «فجمعت بالعربية:

٧١١ه. سنة وتويف ،٦٣٠ سنة مولده وكان يسخرون.» منه
أنت الذي والوقت اليشء عليه ما والحال: أحوال، وجمعه العام والحول: عليه، مرَّ الحول: عليه حال 14

وتفريق األلسنة اختالط كالبلبلة: بالفتح والبَلبال وحاالت، أحوال وجمعه ويؤنث، يُذكَّر مما وهو فيه،
البَلبال واالسم: وحركهم، هيَّجهم بلباًال: وبلبلهم املصدر، بالكرس: والِبلبال والوساوس، الهم وشدة اآلراء

القلب. والبال: بالفتح،
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إماطة قواعدها، وتشييد معاهدها، تجديد يف فرشعوا امُلسامي،15 عن تِجلُّ التي الُعْرُب
السائغ، وردها يف رشًعا الناس ليكون مشارعها؛16 عن القذى وإزالة شوارعها، عن األذى
يف درسها ومساربهم،18وقرروا أرسابهم وتباينت مشاربهم، اختلفت وإن السابغ17 وظلها

األمور: معايل إىل نفسه وسمت وارتفع، عال اليشء: وسما له، وأتاحه به جاءه لفالن: فالنًا هللا قيَّض 15

نقلته حكاية: الكالم عنه وحكيت عليه، اطَّلع اليشء: عىل وأرشف عليها، آمالها ووقفت إليها طمحت
مجاز؛ وهو املشابهة واملحاكاة: وهيئته، فعله مثل فعلت وحاكيته: وحكيته اللغة، أيًضا: والحكاية عنه،
وهي َعروب، جمع تخفيًفا: راؤه وتسكن تني بضمَّ والُعُرب ويحاكيها، حسنًا الشمس يحكي فالن تقول
وأزمن، زمن مثل: أعرب عىل الَعَرب ويجمع العرب، يف لغة قفل: بوزن والُعْرب بعلها، إىل املتحببة املرأة
ال وفالن ويساجله، فالنًا يسامي فالن يقال: املطاول، وامُلسامي: وأُُسد، أََسد مثل: بضمتني ُعُرب وعىل

تباَرْوا. وتساَمْوا: ساماه، من عال وقد يسامى
فيه الناس يسلك الذي األعظم الطريق وهو شارع جمع والشوارع: فيه، أخذ رشوًعا: اليشء يف رشع 16

له انقطاع عدا املاء يكون حتى مرشعة العرب تسميها وال املورد، وهي مرشعة جمع واملشارع: عامة،
وهو: الطريق»، عن األذى «إماطة ومنه نحاه، وأماطه: اليشء وماط معينًا، ظاهًرا ويكون األنهار، كماء
تبن، أو تراب من والرشاب العني يف يقع ما والقذى: ذلك، ونحو والحجر كالشوك فيها يؤذي ما تنحية

ذلك. أشبه وما
سهل سوًغا: الرشاب وساغ تخفيًفا، ويسكن بفتحتني وهو سواء، أي ع: َرشَ األمر هذا يف الناس يقال 17
وهم وللُورَّاد يورد الذي للماء اسم بالكرس والِورد ذلك، له جاز فعل: ما له وساغ الحلق، يف مدخله
ودرع سابغ ثوب يقال: الوايف، الكامل والسابغ: الصدر، خالف وهو للورود، واسم املاء، يِردون الذين

أتمها. هللا: وأسبغها اتسعت، النعمة: عليه وسبغت سابغة،
والطريق وغريها والشاء والقطا الظباء من الجماعة فسكون: بكرس ب ْ والرسِّ رسب، جمع األرساب 18
من مستعار وهو األهل، هنا الرسب وقيل: نفسه، يف أي «… رسبه يف آمنًا أصبح «من ومنه: والنفس،
ب َ والرسَّ ومترصفه، منقلبه يف أي السني، بفتح ويُروى وأرساب، رسب به مرَّ يقال: والقطا، الظباء رسب
رسوبًا: األرض يف ورسب وأنفاًقا، ونفًقا وأرسابًا رسبًا اتخذ تقول: له، منفذ ال األرض يف بيٌت بفتحتني
والنعم وللوحش املذهب، أي الرسبة: بعيد وفالن حوائجه، يف كله النهار يرسب هو يقال: فيها، ذهب

ومسارح. مسارب والنحل
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مصابيحها. وأضاءت ريحها، فهبَّت الدارس؛ كالرسم كان ما كتبها من وأحيوا املدارس،
معول؟19 من دارس رسم عند وهل يقول: كان من وَخَفَت األول، رونقها لها يعود وكاد
الُغلَّة، النفس يف ملا شفاءً الُخلَّة؛ أمارات من أمارة أُبدي أن أحببت لها خليًال كنت وملَّا
وما العزيز، الكتاب ألفاظ فيه فذكرت األلباب. أويل يروق وجه عىل الكتاب هذا فألَّفُت
أوردت وقد معرفته، من لألديب بد ال ما ذلك إىل وضممت واألثر،20 الحديث كتب من يتلوه

وخفت وفرنده، ماؤه السيف: ورونق طراءته، الشباب: ورونق وبهاء، حسن أي رونق؛ له يقال: 19

األثر، والرسم: مات، ونحوه: الزرع وخفت يتكلم، فلم سكت الرجل: وخفت سكن، خفوتًا: الصوت
اليشء: عىل وعول عتق، الكتاب: ودرس آثاره، وخفيت عفا دروًسا: املنزل ودرس وأرُسم، رسوم والجمع
بالفتح: والَخلة الصداقة، بالضم: والُخلة الوالية، وبالكرس: العالمة بالفتح: األمارة به. ووثِق عليه اعتمد
والجوف، العطش حرارة بالضم: والُغلَّة وخالن، ء أِخالَّ والجمع الصديق والخليل: والحاجة، الفقر

الغليل. وكذلك
الصحابي أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول سواء للحديث، مرادف الفن هذا علماء عند الخرب األثر: علماء بعض قال 20

فمن بالصحابي مخصوص األثر وقيل: لهما، مرادف واألثر تقرير، أو فعل أو قول من التابعي أو
بعضهم: وقال الفقهاء، من للمتأخرين التفريق وهذا منهما، أعم والخرب ملسو هيلع هللا ىلص، بالنبي والحديث دونه،
والسالم الصالة عليه النبي إىل أضيف ما فاملرفوع: واملقطوع؛ واملوقوف املرفوع عىل يطلق الحديث
قوًال الصحابة إىل أضيف ما هو واملوقوف: منقطًعا، أو كان متصًال غريه عىل مطلقه يقع ال خاصًة
مثًال، الزهري عىل فالن وقفه فيقال: مقيًَّدا غريهم يف ويُستعمل منقطًعا، أو كان متصًال فعًال أو لهم
واملقطوع: أثًرا، ذلك جميع يسمون واملحدِّثون بالخرب، واملرفوع باألثر املوقوف تسمي خرسان وفقهاء

فعًال. أو له قوًال التابعي إىل أضيف ما هو
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املبنى ساملة وهي النفس يف ُمَمثَّلة الكلمات لتبقى واألمثال؛22 الشواهد21 من كثريًا فيه
نحوهم.23 ينحو أن أراد من الكالم تأليف يف البَُلَغاء منهاج عىل وليقف املعنى، واضحة

يبحث لم ما اللغة كتب يف املذكورة باألحاديث األحكام من حكم عىل االستشهاد يسوغ ال تنبيه: 21

أئمة عند تصح لم التي األحاديث من فيها وقع ما لكثرة وذلك صحتها؛ ويثبت الحديث كتب يف عنها
أويل عىل يخفى ال ما اإليهام من ذلك ويف املوقوف، عىل الحديث إطالق لهم وقع ما وأخف الحديث،

األفهام.
ذلك أشبه ما أو اللغوية األلفاظ أو النحوية القواعد إلثبات به يؤتى الشاهد العربية: أهل قال 22

اختلف وقد بعربيتهم، املوثوق العرب كالم من أو السالم عليه النبي حديث أو تعاىل هللا كالم من
منه فيستدل ملسو هيلع هللا ىلص كالمه «وأما قال: «االقرتاح»، يف السيوطي الجالل ذكره ملا بالحديث؛ االستدالل يف
أيًضا، قلة عىل القصار األحاديث يف يوجد وإنما ا، جدٍّ نادر وذلك املروي، اللفظ عىل قاله أنه ثبت بما
إليه أدت بما فرووها تدوينها قبل واملولدون األعاجم تداولها وقد باملعنى، مروي األحاديث غالب فإن
القصة يف الواحد الحديث نرى ولهذا بألفاظ؛ ألفاًظا وأبدلوا وأخروا وقدموا ونقصوا فزادوا عبارتهم
النحوية القواعد إثباته مالك ابن عىل أنكر ثَمَّ ومن مختلفة؛ بعبارات شتى أوجٍه عىل مرويٍّا الواحدة
«تجويز الجمل»: «رشح يف قال أنه الضائع بن الحسن أبي عن نقل ثم الحديث.» يف الورادة باأللفاظ
بالحديث، اللغة إثبات عىل االستشهاد وغريه كسيبويه األئمة ترك يف عندي السبب هو باملعنى الرواية
يف باملعنى النقل بجواز العلماء ترصيح ولوال العرب، عن النقل ورصيح القرآن عىل ذلك يف واعتمدوا

العرب.» أفصح ألنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي كالم اللغة فصيح إثبات يف األوىل لكان الحديث
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جهًدا آُل ولم داٍع،24 ذلك إىل يدعو أن إال ووحشيها اللغة غريب فيه اجتنبُت وقد
بإيراد النسق حسن رعاية مع الوهم،25 عن وأبعدها الفهم، إىل العبارات أقرب ي توخِّ يف
يُعوَّل الذين األئمة أقوال أتعدَّ لم أني غري اإلمكان.26 بقدر مواضعه أحسن يف يشء كل

اعتنى وقد اللبس، عن وبُعدها النفس يف رسوخها أسباب من بالشاهد مقرونة الكلمة ذكر إن 23
وفائدتها: مجراها، جرى وما األمثال رضوب من وبعضها النظم من وأكثُرها الشواهد، بذكر املتقدمون
التقصري يعرف وبهذا الكالم، تأليف يف العرب منهاج عىل والتوقيف مواقعها بعض وبيان الكلمة إثبات
بعد.» فيما عنه استغنينا بالشاهد ثبتت فإذا الكلمة، إلثبات الشاهد إىل احتيج «إنما القائل: قول يف

ويحتاج يسمعه من أكثر عىل معناه يَخَفى الذي وهو منها، املشكل الغريب وحوشيها: اللغة وحيش 24

يخرجها ا ممَّ الكلمة وغرابة فيها، عليه يعثر لعلَّه املبسوطة اللغة كتب يف عنه ب ينقِّ أن إىل له الطالب
والدواعي املوضع، هذا يحتملها ال مباحث الغريب ويف غريها، مقامها يقوم ال أن إال الفصاحة دائرة عن
أو الزمان ذلك يف الحاجة تكون أن فمنها كثرية، مختلفة الكتاب هذا مثل يف اللغة غريب من يشء لذكر

غريب. كأنه الغريب غري يصري وبفقدها غريب، غري كأنه يصري فبها إليه، دعت قد املكان
شاهًدا اللغة أو الرصف علماء ذكره أو غريبة، قصة أو مثل ورد قد الغريب ذلك يكون أن ومنها:
ميزانًا اتَّخذت قد الغريبة الكلمات من كثري املتداولة اللغة كتب ويف جهله، األديب يسع ال ا ممَّ ليشء
بطريق معناها بيان لزم ضبطها ذكر فإذا بها، ُوِزن ما ملعرفة بل لذاتها ال إليها فيضطر لغريها؛
مبناها، عرف وإن معناها يعرف ال بكلمة إليها املحتاج الكلمات يزن أن للطالب يسوغ ال إذ العرض؛
العلم من إليه يحتاج ما إىل الناس من أحد يصل «ال الخليل: قال و«زبرج»، و«جمزى» «كرصد» وذلك
يحتاج ما إىل يوصل ال كان إن الباهرة الحكمة «لهذه الواعني: بعض فقال إليه.» يحتاج ال ما بتعلُّم إال

إليه.» ُمحتاًجا إليه يحتاج ال ما صار فقد إليه؛ يحتاج ال بما إال إليه
نحو أو اإلبدال أو القلب بطريق غريها عن نشأت أنها إىل لإلشارة الغريبة الكلمة تذكر أن ومنها
قد النكتة هذه وملثل ذلك، إىل يحتاج ال من صدر به يحرج إسهاب إىل فيه يُحتاج ال هذا ومثل ذلك،

فيها. اإلسهاب عدم مع العربية اللغة يف موجودة مادتها أن إىل لإلشارة الغريب من كلمات ذكرت
تعاىل: قوله بهما وقرئ غريهم، لغة يف وبالفتح الحجاز لغة يف بالضم وهو والطاقة، الوسع الجهد: 25
جهد مصدر والجهد املشقة، وبالفتح: الطاقة، بالضم: الجهد وقيل ُجْهَدُهْم﴾، إِالَّ يَِجُدوَن َال ﴿َوالَِّذيَن
تقول: ، قرصَّ وأال: غري، ليس بالفتح وهو الطلب يف غايته بلغ حتى طلب إذا نفع باب ومن األمر، يف

وطلبه. نحاه اليشء: توخى النصح، يف يقرص ال أي نصًحا يألوك ال فالن
والتنسيق: نظمه، الدر: ونسق بعض، عىل بعضه عطف إذا الكالم: نسق مصدر بالسكون النْسق 26
ثغر املجاز: ومن منظًما، كان إذا ومنسق ومنسوق نسق در يقال املنسوق، بفتحتني: والنََّسق التنظيم،
كتب يف يطلب ا ممَّ النسق وحسن واحد، نظام عىل جاء إذا نسق وكالم مستوية، أسنانه كانت إذا نسق،
إىل هممهم النرصاف يلتزموه لم األمر أول يف ألفوا من وأكثر فائدته، لعظم الفنون من وغريها اللغة
مؤنة كفوا قد ألنهم يعذرون؛ فال بعدهم من وأما ذلك، يف معذورون فهم الجمع، أمر وهو األول املقصد
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هو بما نفسه يف الناظر ليأخذ واألفصح؛ الفصيح بني فيه فرَّقُت وقد عليهم،27 اللغة يف
ما عىل الكتاب هذا يكون أن وأرجو سعة، األمر يف كان حيث دعة، يف غريه ويدع األرجح28

املوضوع «املخصص» كتابه مزايا من أن سيده ابن ذكر وملا الوضع، حسن رعاية عليهم فيجب الجمع
عظيم، العلم من باب ألنه وضعه؛ ِقبَل من بحسنه أنبأت «وإنما قال: الوضع حسن رعاية األبواب عىل
العلم يف الغناء كثري عليه والوقوف به املهارة فإن ويرتاض؛ به يُعنى أن فينبغي جسيم، منه ونوع

ذلك.» يف املرضة عظيم به والجهل إغفاله كما بالتأليف،
وهناك وجه من منها واحد كل يناسبها مواضع يتجاذبها الكلم من كثريًا أن وهو مهم، أمر وهنا
إذ للمؤلف؛ تظهر التي الرتجيح وجوه من بوجه املواضع أحد برتجيح إال ذلك من مخلص وال الحرية،

للوقف. هنا طريق ال
الظَّاِلُموَن﴾، ُهُم َفأُوٰلَِئَك ِهللا ُحُدوَد يَتََعدَّ ﴿َوَمن تعاىل: قال غريه، إىل يجاوزه وتعداه: اليشء عدا 27

فعل وقد الخطر، من فيه ملا اللغة أئمة عبارات يف الترصف يسوغ ال أنه إىل العبارة بهذه أشار وقد
لينسخ اليسرية؛ األلفاظ يف الكثرية املواد جمع قاصًدا عباراتهم يف فترصف اللغة يف ألَّف من بعض ذلك
من فيه ما مع األلغاز كتب من كأنه اإليجاز فرط من فيه بما كتابه فصار «الصحاح»، كتاب بكتابه
«جرت النقاد: بعض فيه قال وقد «الصحاح»، يف رغبة النبهاء زاد ا ممَّ ذلك وغري بغريه الفصيح خلط
بها يأتي الصحاح وصاحب عنده.» من يخرتعها بعبارة املادة يفرس أن غالبًا الكتاب هذا يف عادته
سيما ال املساواة عدم من غالبًا يخلو وال معهود، غري اللغة يف الترصف أن يخفى وال الفصيح، بالعربي

خالص. عربي غري املفرس كان إذا
فصيح، وغري فصيح إىل: الصحيح وينقسم صحيح، وغري صحيح إىل: اللغة من ُرِوَي ما ينقسم 28

من والفصيح الصحيح غري من الصحيح منها يعرف بحيث كتبهم يف ذلك كل اللغة علماء بنيَّ وقد
يف الراغب أن غري الناس، من لكثري االلتباس فوقع فيها ألَّف من بعض ذلك أهمل وقد الفصيح، غري
ألسنة عىل تكون أن هو الكلمة يف والفصاحة … ذلك من أراد ما إىل يرشده مرشًدا يعدم ال التمييز
ابن «قال النحويني»: «طبقات يف الزبيدي قال أكثر، لها واستعمالهم أدور بعربيتهم املوثوق الفصحاء
كالم فيه أيدخل عربية سميت مما وضعت ا عمَّ أخربْني العالء: بن عمرو ألبي يقول أبي سمعت نوفل:
األكثر عىل أحمل فقال: حجة؟ وهم العرب فيه خالفتك فيما تصنع كيف فقلت: ال، فقال: كله؟ العرب
الفصاحة مدار أن عىل «بالفصيح» املسمى كتابه أول يف ثعلب أبان وقد لغات.» خالفني ما ي وأسمِّ
وكتبهم الناس كالم يف يجري ا ممَّ الفصيح اختيار كتاب «هذا قال: للكلمة، العرب استعمال كثرة عىل
وأكثر وثالث لغتان فيه ما ومنه ذلك، بصواب فأخربنا خالفها عىل والناس واحدة، لغة فيه ما فمنه
األخرى من أكثر إحداهما تُكن فلم واستعملتا كثرتا لغتان فيه ما ومنه أفصحهم، فاخرتنا ذلك من
الحرب األدب ديوان صاحب قول مثاله: وأفصح، فصيح قيل: الفصيح رتب تفاوتت وإذا بهما.» فأخربنا
وهو يميني ملك هذا ويقال: فعول، عىل يجمع والفعل أفعال عىل يجمع ألنه أفصح؛ بالكرس وهو العالم
«رشح يف خالويه ابن قال الكتاب، يف ورد ما الكالم وأفصح قريش، العرب وأفصح الكرس، من أفصح
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قاموس يف ألجله ُغْصُت فإني إخالل؛29 غري من إليه قصدت فيما كافيًا اإلجمال من فيه
املختلفة جواهره يف النظر فأَجْلُت أرب،30 به التحيل يف لهم من إلسعاف العرب؛ لسان
ليبني كاملصباح،31 مزهر هو ما مفرداتها صحاح مختار من لهم استخرجت ثم األوضاح،
الكالم. وتهذيب املنطق إصالح منهم يريد من األحكام نهاية يف وهو البالغة، أساس عىل

ال القرآن غري يف ا ممَّ أفصح فهي القرآن يف وردت إذا اللغة أن جميًعا الناس أجمع «قد الفصيح»:
القرآن أنزل «إنه قال: أنه الشيوخ بعض عن نقًال «اإلتقان» يف السيوطي الجالل ذكر ذلك.» يف خالف
جرت التي بلغاتهم يقرءوه أن للعرب أبيح ثم الفصحاء، العرب من جاورهم ومن قريش بلسان أوًال
لغة إىل لغته عن االنتقال منهم أحد يكلف ولم واإلعراب، األلفاظ يف اختالفهم عىل باستعمالها عادتهم
ذلك كان العلماء: بعض قال املراد.» فهم تسهيل ولطلب الحمية، من فيهم كان وملا للمشقة، أخرى؛

والحفظ. الكتابة وتيرسُّ العذر بزوال ذلك نسخ ثم األمر، أول يف رخصًة
الذين األئمة عن ثابتًا ذلك وكان فأكثر، بوجهني العزيز الكتاب كلمات من كلمة قرئت إذا تنبيه:
ترجيًحا غريه عىل األوجه أو الوجهني أحد ترجيح يسوغ وال فصيًحا، كله ذلك ُعدَّ ذلك يف إليهم يرجع
يُقال ال أن القراءتان صحت إذا الدين أهل عند «السالمة النحاس: جعفر أبو قال اآلخر، يُسقط يكاد

أجود.» إحداهما إن
االختصار هنا: باإلجمال واملراد رفق، الطلب: يف وأجمل له، يَُفصِّ لم الكالم: يف وأجَمَل الكالَم أجَمَل 29
وتكثر لفظه يقل الكالم من بمخترص هذا كتابي «أنشأت «املجمل»: أول يف فارس ابن قال واإليجاز،
بالشواهد أكثره ولم إجماًال، الكالم فيه أجملت فإني ملتمسه، أنت مما طرًفا بك ويبلغ فوائده،
بني الفرجة هو: الذي الخلل من مأخوذ وهو فيه، الفساد اليشء: يف والخلل اإليجاز.» إرادة والتصاريف

فيه. قرصَّ به: وأخلَّ خلل، ذا تركه باليشء: وأخلَّ الشيئني،
فأخرجه: غامض يشء عىل هجم من لكل ويقال منه، يشء إلخراج املاء تحت النزول الغوص: 30
فانغمس، غمسته فانقمس: املاء يف وقمسته الغوص، والقمس: ذلك، من يُكثر الذي والغواص غائص،
موضع وأبعد ومعظمه وسطه البحر: وقاموس منه، أعلم هو من ناظر إذا حوتًا: يقمس فالن وتقول

زاخر. أي: امليم بتشديد س قلمَّ بحر ويقال: غوًرا، فيه
ويعدى أضاءت، والشمس: النار وزهرت والبياض. الضوء وهو بفتحتني، َوَضح جمع األوضاح: 31
بفتحتني يزهر وزَهر زهره، ظهر إذا النبت أزهر ويقال الرساج، وأزهرت النار أزهرت فيقال: بالهمزة
الناس انتفاع عُظم قد اللغة علم يف متداولة كتب إىل إيماء بعدهما وما الفقرتني هاتني ويف فيه، لغة

منه. فضًال اللغة هذه خدمة يف آثارهم اقتفى وملن ملؤلفيها، الثواب سبحانه هللا أجزل بها،
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فاشكر فيه ما راقك فإن الطبع، يالئم وجه عىل الوضع، غري الجمع مع فيه يل وليس
خلل من راعك ما فيه رأيت وإن مرتدم،32 من فيها يغادر لم من عىل سالم وقل تقدم ملن
صيانة إليه؛34 أرش غري من وأرش عليه، بلطف فنَبِّه الخطل،33 غري عىل حمله يمكن ال

جلل.35 أمره فإن الزلل من للَّسان
الكلم.36 أوائل فيه معتِربًا املعجم، حروف عىل ورتَّبتُُه

تركه، أي غادره السيل ألن غديًرا؛ الغدير وُسمي تركته، إذا اليشء غادرت يقال الرتك، املغادرة: 32
واملرتدم: مرتدم، فهو واسرتقع أخلق الثوب: وتردم رقعه، وردمه: الثوب وردم سدَّها، ردًما: الثلمة وردم

عنرتة: قال يرقع، الذي املوضع

ت��وه��ِم ب��ع��د ال��دار ع��رف��ت ه��ل أم م��ت��ردِم م��ن ال��ش��ع��راء غ��ادر ه��ل

يسبق لم معنى يصلح ألحد يتهيَّأ فال إليه، سبقوا وقد إال معنًى ألحد يُبقوا لم الشعراء أن يريد
عرفت. بل أي … عرفت هل أم فقال: ذلك عن انرصف ثم إليه،

تِعب. باب وهو فيه، أخطأ خطًال: ورأيه كالمه يف وخِطل أفزعه، روًعا: اليشء راعه 33

شدة واألرش: فيه، الرفق العمل: يف واللطف عليه، هو فتنبَّه عليه وقفه تنبيًها: اليشء عىل نبهه 34

بحقها. القيام وقلة النعمة عند الطغيان والبطر: البطر،
وهو اليسري الهنيِّ أيًضا: والجلل العظيم، األمر والجلل: أخطأ، بالكرس: يِزل فعله أو منطقه يف زل 35

األضداد. من
من فيه ينتقل واآلخر: املعنى، إىل اللفظ جانب من فيه ينتقل أحدهما: نوعان؛ اللغة كتب أن اعلم 36

اللفظ. إىل املعنى جانب
جهل ولكن كتاب، يف رآه أو الشفق لفظ سمع كمن باللفظ؛ شعر ملن موضوع منهما: األول فالنوع
للطالب ليتيرس املباني؛ حسب عىل مرتبة وهي يحىص، ال النوع هذا يف والكتب مبناه، هيئة أو معناه

املعنى. عىل فيه ليقف املبنى؛ لذلك املعقود املوضع يف الكلمة يجد أن
الدال اللفظ جهل ولكن السماء يف الشفق رأى كمن باملعنى شعر ملن موضوع منهما: الثاني والنوع

املعاني. حسب عىل مرتبة وهي بها، الخواص غري عناية لقلة قليلة النوع هذا يف والكتب عليه،

كتابًا األول النوع يف ألَّف كما «امُلخصص»، سماه: له؛ نظري ال جامًعا كتابًا سيده ابن فيه ألَّف وقد
يتعلق ما جميع فيه وذكر اإلنسان، يف منها األول جعل كثرية كتب عىل رتبه وقد «امُلحكم»، سماه: كذلك
الكلمة عن الباحث لريجع عليه؛ يدل عنوانًا ذلك من نوع لكل وجعل ذلك، ونحو وُخلُق َخلق من به
طرائق كتبهم ترتيب يف سلكوا قد األول النوع يف ألفوا والذين إليه، النوع ذلك من يبتغيها التي املجهولة

شتى.
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وعمل. قول يرىضمن ملا التوفيق هللا وأسأل

«العني» كتاب يف أحمد بن الخليل األوحد اإلمام طريقة األوىل: الطريقة

عىل كتابه رتب فإنه العني؛ بحرف البتدائه بذلك َي وُسمِّ اللغة، يف أُلِّف كتاب أول وهو
الرتتيب: هذا عىل مسوقة وهي الحروف،

ط ز س ص ض ش ج ك ق غ خ ه ح ع
ي أ و م ب ف ن ل ر ث ذ ظ ت د

ترتيب يف الجمهور أَِلَفُه ما خالف وإن الرتتيب هذا جهة من كتابه يف إشكال وال
ولم واملغاربة، املشارقة ترتيبها يف اختََلف قد املعجم حروف أن ترى أال املعجم، حروف
كما املعجم، حروف عىل رتب فيما اآلخر الفريق بكتب االنتفاع عن الفريقني أحد ذلك يَُعق

جاد؟ أبي نسق عىل رتبت التي بالكتب االنتفاع عن يعقهما لم
بالقلب عنها ينشأ وما الكلمة يذكر أنه وهي أخرى جهة من فيه اإلشكال أتى وإنما
«الرضم»، ثم «الضمر» بذكر ويتبعها الضاد، حرف يف «الرضم» فيذكر واحد؛ موضع يف
إهماله، إىل أشار القلب أنواع من يشء أُهِمَل فإن «املرض»، ثم «الرمض»، ثم «املرض»، ثم
حدة؛ عىل واملعتل واملهموز واملضاعف الصحيح من نوع كل ذكر أنه ذلك عىل وزاد
سيده، وابن األزهري ومنهم اللغويني بعض طريقته جرى وقد غريه، عن نوع كل ليمتاز
الكلم أبنية معرفة غري يف مأرب لهم ليس الذين الجمهور عىل الطريقة هذه ولصعوبة
ألبي اللغة تهذيب من أََجلَّ اللغة كتب يف أجد «ولم العرب»: «لسان صاحب قال ومعانيها
إسماعيل بن عيل الحسن ألبي املحكم من أكمل وال األزهري، أحمد بن محمد منصور
عداهما وما التحقيق، عىل اللغة كتب أمهات من فإنهما هللا؛ رحمهما األندليس ِسيَده بن
املسلك، وعر ومنهل املدَرك َعِرس مطلب منهما كالٍّ أن غري الطريق، بنيات إليهما بالنسبة
ومنعهم مربًعا مرتًعا لهم وارتاد عنه، هم وحألَّ عذبًا مورًدا للناس رشع واضعه وكأن
واملقلوب، املضاعف الثنائي بني الذهن فرق فأعجم. يعرب أن وقصد وقدم، ر أخَّ قد منه،
أمرهما، الناس فأهمل املطلوب. فضاع والخمايس والرباعي واملعتل باللفيف الفكر وبدد
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سبب لذلك وليس منهما، تخلو أن عليهما اإلقبال لعدم البالد وكادت عنهما، وانرصفوا
بحسن ونوَّه الجوهري» «صحاح ذكر ثم والتبويب، التفصيل وتخليط الرتتيب سوء إال

عليه.» وجرى ترتيبه
يف تشرتك التي الكلمات أن يرون الذين عند موقع لها الخليل طريقة أن واعلم
ألنواع جنس هو بينها مشرتك معنى لها يكون أن بد ال الرتتيب يف اختلفت وإن الحروف
معنى لها فإن و«ملك»؛ و«لكم» و«ملك» و«مكل» و«كمل» «كلم» مثل: وذلك موضوعاتها،

والشدة. القوة وهو بينها يجمع

«الصحاح» صاحب الجوهري طريقة الثانية: الطريقة

اآلخر جعل أنه غري املرشق، يف املعروف النسق عىل املعجم حروف عىل كتابه رتب فإنه
وهو األول الباب يف يذكرها «بدا» مثل: ألف؛ آخرها يكون كلمة فكل للفصل، واألول للباب
املد، حروف أحد هي التي اللينة األلف عن احرتاًزا املهموزة باأللف ويسميها األلف، باب
يزل ولم الباء، باب وهو الثاني الباب يف يذكرها «أب» مثل: باء آخرها يكون كلمة وكل
باب كل جعل وقد الياء، حرف وهو األخري الحرف إىل وصل حتى الرتتيب هذا عىل يجري
ملا الثاني والفصل همزة، أوله يكون ملا منها األول الفصل جعل فصًال، وعرشين ثمانية
من أقل فصولها تكون قد األبواب بعض أن غري اآلِخر. إىل وصل أن إىل باء أوله يكون
كلمة وجود لعدم الالم فصل فيه يوجد ال فإنه الراء، كباب األكثر؛ وهو وعرشين ثمانية
عرش، ستة فصوله فإن الظاء؛ باب فصوًال األبواب وأقل راء، وآخرها الم أولها العربية يف
وذلك الياء، باب من الباب فصل يف يذكر و«بغي» «بري» مثل أن تعرف هذا عرفت إذا
أول يف وذلك األلف، باب من الباء فصل يف يذكر و«بطء» «برء» مثل وإن الكتاب، آخر يف
عىل «سأر» فيقدم الرتتيب يف األول بعد ما يراعي أن الفصل يف عادته جرت وقد الكتاب،
أشار وقد «عبهر»، عىل و«عبقر» «خزعل»، عىل «خردل» ويقدم «سرت»، عىل وهي «سرب»
عىل والصالة نواله، عىل شكًرا هلل «الحمد فقال: الصحاح خطبة يف طريقته إىل الجوهري

وآله. محمد
ف رشَّ التي اللغة هذه من عندي َصحَّ ما الكتاب هذا أودعت قد فإني بعد: أما
إليه، أُسبق لم ترتيب عىل بمعرفتها، منوًطا والدنيا الدين علم وجعل منزلتها، تعاىل هللا
عىل فصًال وعرشون ثمانية منها باب وكل بابًا، وعرشين ثمانية يف عليه، أغلب لم وتهذيب
تحصيلها بعد الفصول، من جنس األبواب من يهمل أن إال وترتيبها، املعجم حروف عدد
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آُل ولم بالبادية، ديارهم يف العاربة العرب بها ومشافهتي دراية، وإتقانها رواية، بالعراق
به.» وإياكم هللا نفعنا ُوسًعا، ادخرت وال نصًحا، ذلك يف

و«التكملة»، «العباب» يف الصغانيُّ الحسن الدين ريضُّ اإلمام سلك طريقته وعىل
العرب». «لسان يف الدين جمال واإلمام

الجمهور طريقة الثالثة: الطريقة

فيذكرون الكلم؛ أوائل فيها معتربين املعجم حروف عىل كتبهم عليها السالكون رتَّب وقد
مثل: ألف، أولها يف كلمة كل — الهمزة هنا بها ويراد — األلف باب وهو األول الباب يف
«بر» مثل: باء، أولها يف كلمة كل الباء باب وهو الثاني الباب ويف و«أبي»، و«ألو» «أب»
جعلوا وقد الياء، باب وهي النهاية إىل يصلوا أن إىل النهج هذا عىل يزالون وال و«بري»،
فيذكرون الكلم؛ ثواني إىل فيها ناظرين فصوًال باب كل يف الجوهرية الطريقة كأصحاب
ما الثالث الفصل ويف باء، ثانيه يكون ما الثاني ويف همزة، ثانيه يكون ما األول الفصل
هؤالء عند األول فالحرف النهاية؛ إىل يصلوا أن إىل ذلك عىل يزالون وال تاء، ثانيه يكون
«أبي» فمثل عنده؛ األول كالحرف عندهم الثاني والحرف الجوهري، عند األخري كالحرف
آخر يف الجوهري عند وتذكر األلف، كتاب من الباء فصل يف الكتاب أول يف عندهم تذكر
بالنظر بعض عىل الفصل كلمات بعض ويَُقدِّمون الياء، كتاب من األلف فصل يف الكتاب
«برزخ»، قبل و«برنج» «برح»، قبل مثًال «برج» فيذكرون الثاني؛ الحرف بعد ما إىل
يف فارس ابن جرى الطريقة هذه وعىل «سندس»، قبل و«سنبك» «عندم»، قبل و«عندل»
يف والزمخرشي «املفردات»، يف األصفهاني والراغب «الغريبني»، يف والهروي «املجمل»،

«النهاية». يف األثري وابن البالغة»، «أساس
«وذلك التصحيف: من له املتدبر قارئه أمن لسبب مبينًا أوله يف «املجمل» صاحب قال
كلمة وكل الهمز، كتاب يف همزة أولها كلمة كل وجعلت املعجم، حروف عىل خرَّجته أني
إىل نظرت كلمة إىل احتجَت فإذا كلها، الحروف عىل أتيت حتى الباء، كتاب يف باء أولها
الحاشية يف رة مصوَّ تجدها فإنك الحرف؛ بذلك املوسوم الكتاب يف فالتمستَها حروفها أول

همزة. َههنا األلف تسمى وقد بعد.» من ة ومفرسَّ
«نبدأ املعجمة: الحروف نسق عىل موضوع وهو كتابه يف «الغريبني» صاحب وقال
كل ونفتتح بابًا، حرف لكل ونعمل حرًفا، حرًفا الحروف سائر عىل بها فنفيض بالهمزة
نجده ال أن إال الحروف، آخر إىل التاء ثم الباء ثم الهمزة أوله يكون الذي بالحرف باب

18



الكايف خطبة

ننتهي أن إىل العمل هذا عىل الباء كتاب يف نأخذ ثم فيه، الرتتيب عىل نجده ما إىل فنتعداه
سعي بأهون الكتاب من إصابته إىل الحرف عن املفتِّش ليصري آخرها؛ إىل كلها بالحروف
قولهم: وبدل كذا، كتاب قوله: كذا، باب قولهم: بدل بعضاملؤلفني جعل وقد طلب، وأخف
بقوله: واكتفى العنوان، يف الفصل لفظ ذكر بعضهم ترك وربما كذا، باب قوله: كذا، فصل

سهل.» ذلك يف والخطب مثًال، الباء مع األلف
إن الزوائد من أوًال يجردها أن اللغة كتب يف كلمة عن البحث أراد من عىل ويجب هذا،
هو الذي املوضع عن يبحث ثم تغيري، عراها إن األول أصلها إىل ويعيدها زائد، فيها كان
«ثمد»، يف: و«إثمد» «قبل»، يف: و«استقبل» «تقبل» «أقبل» فرياجع: فيه؛ توجد أن مظنة
«وسع»، يف: و«سعة» «وهب»، يف: و«وهبة» «بري»، يف: و«مرباة» «نسأ»، يف: و«منسأة»

«يدي». يف: و«يد» «بنو»، يف: و«ابن» «أبو»، يف: و«أب» «هدى»، يف: و«هدى»
أناًسا أن إال الرصف، علم معرفة عىل توقَّف وإن األول واألصل الزائد الحرف ومعرفة
ذلك عىل تالميذهم املبتدئني مدارس يف املعلمني بعض مرَّن وقد باملمارسة، ذلك عرفوا
وجرى تلكؤ، بدون اللغة كتب يف الكلمات من عليهم يورد ما يراجعون مدة أقل يف فصاروا
عرف ومن بالياء، وأعىل باأللف، عال مثًال: يرسمون فرتاهم الخط؛ رسم يف ذلك نحو لهم
فيها اختلف قد الكلمات بعض أن وهو شيئًا، هنا أن ذلك من أعظم يستبعد لم التعليم رس
يف فيُذكر زائدة الهاء بأن يحكم بعضهم فإن األكول؛ وهو «هبلع» مثل: اللغويني، رأي
يف ذكره «الصحاح» صاحب فإن «إبَّان» ومثل: أصلية، بأنها يحكم وبعضهم «بلع»، مادة
ذكره البالغة» «أساس وصاحب اًال، ِفعَّ وزنه فيكون أصلية؛ فيه النون أن عىل بناء «أبن»

فعالنًا. وزنه فيكون ونحوها؛ وجدان كنون زائدة، فيه النون أن عىل بناء «أب» يف
موضعه، أنه عندهم ح يرتجَّ الذي املوضع يف يذكروه أن اللغويني عادة جرت وقد
أو كذا يف ذكره مىض قد أنه اآلخر املوضع يف ويذكر املوضعني، أحد يف يذكره وبعضهم
يذكروه أن الناس عىل التيسري يحبون الذين اللغويني من كثري عادة جرت وقد فيه، سيأتي
وقد مذهبه، عىل موضعه ليس كان وإن فيه يذكر أنه الرأي بادئ يف يظن الذي املوضع يف

فيه: قال فإنه البالغة»؛ «أساس يف الزمخرشي ذلك عىل جرى

فيه يهجم متناوًال، وأسهله متداوًال، ترتيب أشهر عىل الكتاب هذا ُرتب وقد
يحتاج أن غري من الذراع، وحبل الثمام طرف عىل موضوعة طلبته عىل الطالب
بإعمال إال يوصل ال فيما النظر وإىل واإليضاع، اإليجاف إىل عنها التنقري يف

وسيبويه. الخليل فيه النظر دقق وفيما إليه، الفكر
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لفقه مع اليشء فرست «وربما فيه: فقال «املغرب» يف امُلَطرِِّزيُّ ذلك مثل عىل وجرى
الذي موضعه إىل انتهيت إذا ثم النظام. ويتضلع الكالم، ينقطع لئال بوفقه؛ ليس موضع

املستفيد.» عىل وتسهيًال للبعيد تقريبًا ذلك كل فيه؛ مفرس غري أثبتُّه يقتضيه،
الحديث غريب يف «النهاية يف األثري ابن املبارك الدين مجد ذلك عىل جرى وممن
األصفهاني موىس أبي وكتاب للهروي، «الغريبني» كتاب ذكر أن بعد قال فإنه واألثر»؛
عليه، اشتمال الذي الرتتيب يف الكتابني طريق «وسلكت الهروي: فات ما استدراك يف
من والثاني األول الحرف بالتزام املعجم حروف عىل التقفية من حوياه الذي والوضع
الحديث يف وجدت أني إال الحروف، سياق عىل منها الثالث بالحرف وإتباعهما كلمة كل
نفسها، من كأنها صارت حتى عليها الكلمة بُنِيَِت قد زائدة حروف أوائلها يف كثرية كلمات
يكادون ال الحديث غريب طلبة وأكثر سيما ال طالبها، عىل األصيل موضعها يلتبس وكان
يكن لم وإن أولها يف هو الذي الحرف باب يف أُثِبتَها أن فرأيت والزائد؛ األصيل بني يفرقون
فيه وضعتها أني فيظن بابها غري يف أحد يراها لئال زيادته؛ عىل ذكره عند ونبهت أصليٍّا،
ومع الظن، وسوء للغيبة عليها الواقف عرَّضت قد أكون وال ذلك إىل أُنسب فال بها؛ للجهل
والزلل! والسهو الغلط يأمن الذي وَمن عديم، بل قليل والفعل القول يف املصيب فإن هذا

والتوفيق.» العصمة هللا نسأل
كقوله: وذلك الكلم، مواضع يف الجوهري ب تعقُّ من «القاموس» صاحب أكثر وقد
الصايف املطر وماء والخمر قضبانها أو العنب شجر كقربوس «و«الزرجون»، «زرج»: يف
«لدن» يف لغة لدى وكقوله ووهم.» النون يف الجوهري وذكره الصخرة، يف املستنقع
عىل العلماء إنكار اشتدَّ وقد «ولد»، يف ال يذكر هنا … «لدَّات» جمع الرتب كِعدة و«اللدة»،
يف الكلمة يذكروا أن اللغويني من كثري عادة أن عرفت ملا ذلك؛ يف «القاموس» صاحب
موضع يف لفقها مع الكلمة يذكرون قد وأنهم فيه، يطلبها الطالب أن يظن الذي املوضع
أصول عىل موضعه يف مذكور هو عليه انتقده ما أكثر أن مع عليه؛ تسهيًال بوفقها ليس
ال أن كادوا حتى ذلك يف أفرطوا أنهم غري منهم، يُعد الجوهري كان الذين الرصف أئمة
ولو الخطأ يخطئ أن يمكن خطؤه كثُر َمن أن مع وزنًا، اعرتاضاته من العرتاض يقيموا
ال األدب أهل أن ملا االعتزال؛ أهل من الجوهري وكون الجماعة من كونه يفده ولم مرة،
هذه خدم من كل مسعى نشكر أن إال لنا فليس كلٍّ وعىل العصبية، هذه غالبًا فيهم تؤثر

مآبهم. السعادة دار إىل وجعل ثوابهم هللا أجزل كان، وجٍه أيِّ عىل اللغة
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الباب لداللة البتة؛ واألخري األول يف التصحيف فيها يؤَمن الجوهري طريقة أن واعلم
لم وحيث ذلك، عىل يأتي ما أو سبق ما لداللة الغالب؛ يف عداهما وفيما عليهما، والفصل
الجوهري: كقول لالحتمال مجاًال يبقى وال اإلشكال، يرفع بما حوا رصَّ التصحيف يؤَمن

معجمة.» غري والدال بالكرس ِشبدعة واحدتها: العقارب، «الشبادع:
يف عداهما وفيما البتة والثاني األول يف التصحيف فيها يؤَمن الجمهور وطريقة
قلَت: فإن مجال؛ فيها له يكون التي املواضع يف اإلشكال يرفع بما ويرصحون الغالب،
كل عىل يحتاج الباحث ألن الرأي؛ بادئ يف بينهما فرق ال قلُت: أرجح؟ الطريقتني أيُّ
عليه َسُهل ذلك له تيرس وإذا أصلها، إىل وإرجاعها الزوائد من الكلمة تجريد إىل حال
مسلًكا؛ أسهل الجمهور طريقة وجد النظر َق دقَّ وإذا الفريقني، كتب من موضعها معرفة
يعرف أن يمكن لم يعرف لم فإذا اآلخر معرفة عىل تتوقف الجوهري طريقة ألن وذلك
يبحث أن املبتدئ أراد فإذا غالبًا. سواه ما معرفة من أصعب اآلخر ومعرفة الكلمة، باب
باب يف فرياجعها أصلية؟ فيها النون هل يدِر لم و«عرجون» و«برهان» «إبَّان» مثل عن
و«دم» «يد» مثل يف الحرية من أقل هذا مثل يف والحرية غريه؟ يف فرياجعها زائدة أم النون؟
أن يُحتمل مما و«برأ» و«ذرأ» «خبأ» مثل ويف آخره، ُحذف مما و«أخ»، و«أب» و«ابن»
باب إىل فيه فرُيجع ناقًصا أو الكتاب، أول يف الهمزة باب إىل فيه فريجع مهموًزا يكون

أخرى. أمثلة لك ولنذكر الكتاب، آخر يف الياء أو الواو
رمى إذا الوادي جفأ من: فإنه السيل؛ نفاه ما وهو بالضم، «الُجفاء» ذلك: فمن
فإنه الصلة، خالف وهو بالفتح «الَجفاء» وأما الهمز، باب يف يُذكر فإنه والزبد، بالقذى
الداء فإن و«الدواء»؛ «الداء» ذلك ومن هجرتُه، إذا َجَفْوتُُه مصدر ألنه الواو؛ باب يف يُذكر
باب يف يُذكر و«الدواء» «أدواء»، عىل ويُجمع الهمزة، ذوات من ألنه الهمز؛ باب يف يُذكر
مثل فإن للجمهور املوضوعة الكتب وأما «أدوية»، عىل ويُجمع الياء، ذوات من ألنه الياء؛

واحد. فصل يف واحد باب يف يُذكر و«َجفاء»، و«ُجفاء» و«ذرأ»، و«ذرا» و«برأ»، «برا»
فيها الهمزة فإن و«أصبع»؛ و«إثمد» «ابن» مثل يف األول يف اإلشكال يقع قد نعم،

أقل. فيه اإلشكال أن غري زائدة
املسلك من أصعب أنه مع سلكه الذي املسلك إىل الجوهري دعا الذي أن والظاهر
تيرس باب يف األواخر املتحدة الكلمات ُجمعت إذا فإنه األدب؛ أهل جانب رعاية هو اآلخر
من وذلك ونَصب، ٍة َمَشقَّ غري من واحد رويٍّ عىل التي الكلم ملعرفة يقصدوه أن لهم
يُِعدوا أن الشعراء من كثري عادة جرت وقد منحاه، به ينحى الذي والنثر النظم يف املهمات
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القوايف، يف تِرد التي الكلم األكثر: يف الكلم من الشعر يف يُشَكل ما وأكثر النَّظم، قبل القوايف
لم الذي الغريب ورود عن فيها تغاَضْوا حتى غريها؛ شأن غري شأنًا للقوايف أن يخفى وال
مما «هذا الناس: قول من شاع ما ويكفيك إليها، االضطرار ملكان الغرابة يف الحد يتجاوز
فيها وذكر رشبها ُمدامة وصف يف أبياتًا عمل األدب أهل بعض أن ويُذكر القافية.» جرَّته
وأنا هجوتني لَم له: فقال املهجوُّ بذلك فسمع فالن، بن فالن يحكي العيِّ يف جعلته أنها

القافية. طريق عىل قعدت ألنك فقال: أصدقائك؟ من
الكلمات فرسَّ أنه إال القوايف عىل صاحبه رتبه العربية اللغة يف كبريًا كتابًا رأيُت وقد
ما لك فلنذكر الجوهرية الطريقة به ت اختُصَّ ما عرفت وإذا الفرس، إلفادة بالفارسية فيه
فصل يف واملعنى اللفظ يف املتقاربة الكلمات جمع وهي الجمهورية: الطريقة به ت اختُصَّ
بني التقارب عىل يدل اللفظني بني التقارب أن االشتقاق علماء عند ثبُت قد أنه وذلك واحد،
فيه واختلف والثالث، األول فيه اتفق مما و«قرت»، و«قدر» و«قصم» «قسم» نحو: املعنيني
واختلف والثالث الثاني اتفق مما و«خضم» و«قضم» و«سعد» «صعد» ونحو: الوسط،
فيه واختلف والثاني األول فيه اتفق مما و«بتك»، و«برت» و«أبق» «أبد» ونحو: األول،
إذا واحد فصل يف الجمهور طريقة يف يُجمع الذي وهو النوع: هذا يف بعضهم قال الثالث،
اتصاًال؛ والعني الفاء يف اتفقتا كلمتني كل بني وجدت اللغوية الرتاكيب يف نظرك أمعنت
بني التباعد كان تباعدا وإن أشد، املعنيني بني التقارب كان املخرج يف الالمان تقارب فإن

ذلك. بقدر املعنيني
الجهة هو املعنى وذلك النظر، إمعان عند ذلك يظهر منه بد فال االتصال أصل وأما
يدل الباء مع الهمزة تركيب أن والنظر البحث من ظهر وقد خفيت، وإن لهما الجامعة
فإن ونحوها؛ و«أبى» و«أبق» و«أبد» « «أبَّ يف: ذلك ويظهر واالنفصال، والبعد النفور عىل
نفرت إذا البهيمة وأبدت للذهاب، تهيأ إذا أبَّ يقال املعنى، ذلك يفارقه ال منها واحد كل
مع الهمزة تركيب وإن امتنع، إذا الرجل وأبى سيده، من هرب إذا العبد وأبق وتوحشت،
ونحوها، و«أزم» و«أزل» و«أزق» « «أزَّ يف: ذلك ويظهر والشدة؛ الضيق عىل يدل الزاي
مكامنه، من يثريه من إىل يحتاج وباقيه للتدريب، يكفي ما أوردوا وقد كثرية ذلك وأمثلة
ملعنًى، ُوِضَعا حرفان هو الباب هذا يف األصل أن إىل يذهبون القول بهذا القائلني وكأن
الذي األول للمعنى النوع بمنزلة يكون آخر معنى عىل ليدل آخر حرف عليهما زيد ثم
الظاهر بحسب وهذا بالزيادة، عنه نشأت التي األلفاظ معاني ألنواع الجنس بمنزلة هو
منه حرف عىل يحكم ال أحرف ثالثة عىل كان ما أن ذكروا فإنهم قرَّروه؛ ما يخالف
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فهو أحرف: ثالثة عىل جاء ما «وأما كتابه: يف سيبويه قال عليه، كاملتفق وهذا بالزيادة،
وذلك فيه؛ مزيد وغري فيه مزيًدا وغريهما واألفعال األسماء من يشء كل يف الكالم أكثر
بنات ثم بعده، أحرف أربعة عىل كان ما ثم الكالم، يف تمكَّن ثَمَّ فمن األول هو كأنه ألنه
الكثرة يف الغاية ألنها للجميع؛ بتمامه يكرس وال البتة، الفعل يف تكون ال أقل، وهي الخمسة

فيها.» ذلك فاستثقل
والخمسة نقصان، وال فيها زيادة ال وخمسة أحرف وأربعة أحرف ثالثة عىل فالكالم
الغاية أقىص وهي أحرف سبعة بالزيادة تبلغ ما أكثر فالثالثة الكالم؛ يف الثالثة أقل
تبلغ واألربعة والسبعة، الثالثة بني ما عىل يجري فهو «اشهيباب»، نحو: وذلك واملجهود،
فتبلغ الخمسة بنات وأما املصدرين، هذين يف إال السبعة تبلغ وال «احرنجام»، نحو: هذا
تكون ال ألنها واألربعة؛ الثالثة بلغتها كما سبعة تبلغ وال ُفوط»، «َعْرضَ نحو ستة، الزيادة
الثالثة عن قرص فما الكلم، حروف عدة هذا فعىل هذا، نحو مصدر لها فيكون الفعل يف

فيه. فمزيد الخمسة جاوز وما فمحذوف،
ثالثة من أقل من يبنيان ال والفعل املتمكِّن االسم أن عىل أجمعوا الرصف علماء وكأنَّ
يُبنى قد للحرف ملشابهته فإنه ؛ املبنيُّ وهو املتمكن غري عن باملتمكِّن واحرتزوا أحرف،
عىل متمكن اسم وجد فإن و«هي»، «من» مثل وذلك كالحرف، أحرف ثالثة من أقل من
عندهم: وأصلهما يشء، منه ُحذف قد بأنه حكموا و«أخ» «كأب» أحرف ثالثة من أقل
استقرءوا وقد و«أََخَوان»، «أَبََوان» تثنيتهما: يف يقال أنه ذلك عىل ويدل و«أخو»، «أبو»
يف األصل وأن األبنية، أعدل بأنه وحكموا سواها، مما أكثر الثالثية األبنية أن فوجدوا الكلم
يكون وحرف عليه، يُوقف وحرف به، يُبتدأ حرف أحرف: ثالثة عىل تكون أن كلمة كل

بينهما. واسطة
إجماع بأن متعلًال السابق القول عن اإلعراض لك عرض ربما ذكرنا ما عرفت إذا
دقائقه، إىل أنظارهم ووجهوا الفن، هذا يف أعمارهم رصفوا فإنهم ة ُحجَّ الرصف علماء
لكونه إال ذلك يكن لم رهبة أو رغبة من ذلك عىل لهم داعي وال منه يشء عىل اتفقوا فإذا
النظر أمعنت إذا لكن حقه، النظر إعطائهم بعد أجمعني بخطئهم الحكم يَعُرس إذ صوابًا؛
يختلف املسائل من كثريًا ألن لإلجماع؛ مصادًما يكن لم ربما القول ذلك لك ظهر ربما
َعَلًما كان إذا — هللا عبد بأن يجزم املنطقي النحوي أن ترى أال الفن، باختالف فيها الحال
جزءُ يدل ال كونه يف زيٍد وبني بينه فرق ال ألنه املنطق؛ يف يبحث كان إذا هذا مفرٌد؟ —
اللفظ، لجانب رعايًة ُمَركَّبًا كونه يَُرجح النحو يف يبحث كان فإذا معناه، جزء عىل لفِظه

23



اللغة يف الكايف

أُعِرب قد فيه جزأين لوجود اسمك ذلك يكن لم إذا هللا، عبد أنا قولك: حكم عنده فحكمه
املثال، إيراد قبيل من هو بل باستدالل ليس هذا إن تقول ولعلك بإعراب، منهما واحد كل
وأبعد الفهم إىل هذا من أقرب عندك فهل اإلشكال، من صدري يف حاك ما يزيل ال وهو

الوهم؟! عن منه
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وصلت الذي األخري الزمن باعتبار الكلمات عن يبحثون إنما الرصف علماء إن فأقول:
باعتبار عنها يبحثون إنما رساللغة وعلماء فيه، ِمريََة ال ذلكصحيح يف وحكمهم فيه، إليهم
بطريق الغالب يف كان وإن ذلك يف وحكمهم فشيئًا، شيئًا ظهورها زمن وهو األول الزمان
باألصالة! بعُد من له حكم األمر أول يف زائد من فكم أولئك، حكم يصادم ال أنه إال الظن
يتوقف ال فإنه «مكن»، ميم إىل وانظر االنتهاء! يف مفرًدا صار االبتداء يف مركَّب من وكم
أن مع و«مكث»، «مرن» ميم نظري فإنها أصلية، بأنها الحكم عن الرصف أهل من أحد
يف لكثرته لكن الكون، من َمْفِعٌل فهو زائدة، وميمه املكان من مأخوذة إنها قال: بعضهم
أخذ ثم أمكنة، عىل وُجمع كزمان، فعال مجرى فأجروه أصلية؛ ميمه أن توهموا الكالم

و«تمكَّن». «مكن» منه
معك.» «أنا له: ويقول رأيه عىل أحد كل يتابع الذي وهو عة»، «إمَّ همزة إىل وانظر
وال متعلًما عامًلا «اْغُد األثر: يف جاء وقد عة.» إمَّ أحدكم يكوننَّ «ال مسعود: ابن قول ومنه
عىل دخلت زائدة أنها الظاهر أن مع لة، ِفعَّ فوزنه أصلية بأنها حكموا فإنهم عة.» إمَّ تكن

وصًفا. يكونان ال وأفعلة أفعل ألن قالوا: أْفعلة، وزنه فيكون «مع»؛ لفظ
قال زائدة، األصل يف كانت أنها مع أصلية بأنها حكموا فإنهم «تخذ»، تاء ذلك ومثل
افتعال و«االتخاذ» بعًضا، بعضهم أخذ أي بهمزتني؛ القتال يف اتخذوا يقال اللغة: علماء
توهموا استعماله َكثُر ملا ثم بالتاء، وإبدالها الهمزة تليني بعد أُدغم أنه إال األخذ، من أيًضا
إذا صديًقا.» زيًدا «تخذت فقالوا: بالكرس فِعَل منه فبنوا «اتبع»: كتاء أصلية فيه التاء أن
«تخذ» فجعل ذلك بعضهم واستبعد وسكونها، الخاء بفتح «تخذ» ومصدره كذلك، جعلته
له تبني النظر ق دقَّ ومن و«اتبع»، «تبع» بمنزلة فُهما منه مأخوذًا «اتخذ» وجعل أصًال،
الكالم ومغزى ذلك؛ عن نشأ اتساعها معظم وأن اللغة، يف يحىص ال التوهم عىل البناء أن
بأنها عليها الحكم ينايف ال يشء فيها زيد ثم مجردة كانت بكونها كلمة عىل الحكم أن هنا

الحارض. الحال إىل نظًرا زائد؛ فيها ليس
كلمة الكلمتني جعل وهو النحت، بأمر بعده خفاء ال ظهوًرا األمر هذا لك ويظهر
قال كذا، عىل حيَّ قال: أي املنادي» «حيعل نحو: التئامهما، يمنع ما إزالة بعد واحدة

الشاعر:

ال��م��ن��ادي؟ ح��ي��ع��ل��ة ي��ح��زن��ِك أل��م ج��ار ال��ع��ي��ن ودم��ع ل��ه��ا أق��ول
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أن يخفى وال منحوت، الثالثة حروفها تجاوزت التي الكلمات أكثر أن ذكروا وقد
أن ينكره أو يعرفه ال ملن يسوغ فليس مركبًا؛ األصل يف كان أنه مع مفرد املنحوت
تقتيض النحت قاعدة أن مع مفردة، نحتها املدَّعى األلفاظ بأن به القائل عىل يعرتض
«أصول كتاب يف ذكرنا وقد مفردة اآلن كونها يف يخالفه ال للنحت املدعي ألن مركبة؛ أنها
وعلماء الرصف علماء من كل أنظار تختلف أن املواضع بعض يف يعرض قد أنه اللغة»
َفنَُّه يعطي أن منهم فريق كل عىل والواجب وجهة. لكلٍّ ويكون فيها الفقه وعلماء اللغة
أهل غري عىل االعرتاض من يعنيه ال ملا متعرِّض غري واالعتبار النظر من يستحقه ما
أجدر كان كلها بها مليٍّا كان وإن والخطل، الخطأ من للسالمة أقرب ذلك فإن مذهبه؛
له يبدو أن إال عٍل، من عليها إلرشافه واالعتبار النظر من يستحقه ما فنٍّ كل يعطي أن
أخطأ وإن الذكر، جميل األجر مع فله أصاب فإن به، فيقول الربهان إليه يضطره يشء
من بقول متمثًال فليكن حال كل وعىل إملام، به له فيما تكلم ألنه باملالم؛ عليه ينح لم

قال:

ف��ع��دن��ان��ي يٍّ��ا َم��َع��دِّ ل��ق��ي��ت وإن ي��م��ن ذا الق��ي��ت إذا ي��م��ان ي��وًم��ا

فيه والهاء الهمزة، تفتح وقد املفتوحة، امليم وتشديد الهمزة بكرس واإلمعة هذا،
معه، إني وهو: يلقاه، من لكل يقوله مما منحوتًا اإلمعة يكون أن أستبعد وال للمبالغة،
فصار «مع»، ميم يف أُدِغمت ثم ميًما، النون ُقلبت ثم املزج ليتيرس الثانية؛ النون ُحذفت

هاء. بدون ع» «إمَّ أيًضا: ويقال عة»، «إمَّ فصار: للمبالغة الهاء فيه زيدت ثم ع»، «إمَّ
ثالثة عىل تكون أن العربية الكلم يف األصل بأن يحكمون كيف يقول: قائًال ولعلَّ
بعد صارتا كلمتني من ركب مما أو فيه املزيد من ا إمَّ يكون ثالثة عىل زاد فما أحرف
إال يشء، منه ُحذف ا ممَّ يكون أحرف ثالثة عن نقص وما واحدة، كلمة النحت بطريق
للحرف املشابهة األسماء قبيل من أو و«قد»، «َهل»، ک الحرف قبيل من الكلمة تكون أن
والخليل يذكرونها، لعلَّة كذلك نشأ قد بأنه فيه يُحكم النوع هذا فإن و«هو»، «من» ک
به، الحروف من حرف كل العني يف ويفتتح ثنائيٍّا، و«رد» «در» مثل: يسمي أحمد بن
املعروفني العدلية من وهو النواصب مبحث يف العلوم» «مفتاح صاحب مثل قول وناهيك
فيها فاألصل لألفعال الناصبة وأما باالعتدال: املوصوفني الجماعة من والخليل باالعتزال،

الدليل: عن يغني الخليل وقول — روحه هللا قدَّس — الخليل عند أن
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َح��ذَاِم ق��ال��ت م��ا ال��ق��ول ف��إن ف��ص��دق��وه��ا َح��ذَاِم ق��ال��ت إذا

إىل البحث بهم أفىض قد العرص هذا يف اللغات أصول عن الباحثني من كثريًا أن عىل
األمر. أول يف ثنائية كانت السامية اللغات يف الكلم أن

لفظ ويف املضاعف؛ بالثنائي و«رد» «در» مثل سمى إنما الخليل إن فنقول:
أنه ترى أال إليه، تشري الذي املعنى الثنائي بلفظ يرد لم أنه عىل يدل ما «املضاعف»
«دردر» بذكر أتبعه منه املضاعف الثنائي نوع يف الدال حرف أول يف «در» ذكر ملا
غري وجود لعدم ثنائيٍّا هو سماه ولكن أحرف، أربعة ذو «دردر» أن شك وال و«دردور»؟
ذو وهو «الدرد» بعده وذكر ضوعف، قد منهما كان وإن حرفان وهما فيه، والراء الدال
غري أحرف ثالثة ذو وهو و«الددن» واحد، جنس من والمه فاءه أن غري أحرف، ثالثة
الثالثي ذكر إىل انتقل املضاعف الثنائي انقىض ملا ثم واحد، جنس من وعينه فاءه أن
عادته عىل منها قلب وما و«دفر» و«درن» «دثر» نحو: من ذكر ما فيه فذكر الصحيح

الحروف. سائر يف جرى ذلك وعىل …
أن الكلم أواخر يف األصل إن قالوا أنهم وهو فيه، يُنظر بأن جدير أمر وههنا
السكون عن يعرف لم ما ساكنة الكلم أواخر اعتبار «إن «املفتاح»: يف قال ساكنة، تكون
ولكون الُعرف، بشهادة مطلوبة الخفة وكون الحس، بشهادة السكون لخفة أقرب مانع
لتوقفها الحركة دون جنسه وهو واحد، اعتبار عىل لتوقفه حصوًال أقرب أيًضا السكون

فتأمل!» ونوعها. جنسها، اعتبارين: عىل
الرتكيب قبل الكلمات ألن وذلك الوضع؛ حني حرفني عىل املضاعف يكون هذا وعىل
الدال، بسكون «َقْد» :« «َقدَّ يف فتقول حرفني عىل بقي عليه وقف وإذا الوقف، عىل تُبنى
«قد قولك: يف قد صورة عىل الوقف حني قد فتصري الالم؛ بسكون «هْل» :« «َهلَّ ويف
الحرف أن وذلك املتكلم؛ به يشعر ما مثل السامع به يُشعر فرًقا بينهما أن غري قام»،
فيشعر التشديد، آثار من يشء فيه فيبقى أكثر، عليه االعتماد يكون عليه وقف إذا املشدد

مشدًدا. الوقف قبل كان بأنه السامع
ابن تََقبََّلُه الذي باملذهب يأخذ أن إال ذلك، عليه عرس الحد هذا يتجاوز أن أراد ومن
أصل أن إىل بعضهم «ذهب بقوله: «الخصائص» يف ذكره ما وهو حسن، بقبول جني
املاء، وخرير الرعد، وحنني الريح، كدوي املسموعات؛ األصوات من هو إنما كلها اللغات
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ُولَِدت ثم ذلك، ونحو … الظبي ونزيب الفرس، وصهيل الغراب، ونعيق الحمار، وشحيج
متقبَّل. ومذهب صالح وجه عندي وهذا بعد.» فيما ذلك عن اللغات

استقرأت وإذا غريه، يف تظهر مما أكثر املضاعف يف تظهر األصوات حكاية فإن
إليه، التفات بأدنى يظهر ذلك من وكثري صوت، بحكاية يُشعر مما ُجلَُّه وجدت املضاعف
بعض إن حتى آخرين؛ عىل ويخفى ألناس فيبدو وحدس حس قوة إىل يحتاج منه وكثري
نشأ املضاعف أن اعتقدوا ملا هؤالء إن ويقول: التخيُّل، تأثري من هذا أن يتخيل املنكرين
يكن لم وإن عنه أخذ ما يشاكل صوتًا املضاَعف يف يتخيلون صاروا األصوات حكاية عن

ُمَشاَكَلة. ثَمَّ
اللطف ما هذا «ووراء للمعنى: اللفظ مناسبة بيان يف أفاض أن بعد جني ابن قال
تشبيه الحروف اختيار إىل يضيفون قد أنهم وذلك وأصنع، أعىل والحكمة أظهر فيه
ما وتأخري الحدث أول يضاهي ما وتقديم ترتيبها بها عنها املعربَّ باألحداث أصواتها
املقصود املعنى َسمت عىل للحروف سوًقا أوسطه؛ يضاهي ما وتوسيط آخره يضاهي

املطلوب. والغرض
انجذاب أول صوت تشبه التفيشِّ من فيها ملا فالشني الحبل»، «شدَّ قولهم: ذلك ومن
بالدال فيعرب الَعْقد وتأريب والجذب الشد إحكام يليها ثم الَعْقد، استحكام قبل الحبل
املعنى عىل وأدلُّ لصيغتها، أقوى فهي مدَغمة وهي سيما ال الشني، من أقوى هي التي
شد من مستعارة فإنها األمر يف الشدة فأما ، يُِشدُّ وهو شدَّ ويقال: بها أريدها الذي
الجر وأول شديد، حرف ألنه الجيم؛ قدم يجره.» اليشء «جرَّ قولهم: ذلك ومن الحبل.،
مع وكرروها تكرير، حرف وهي بالراء ذلك عقبوا ثم جميًعا، واملجرور الجارِّ عىل مشقة
واضطرب عليها اهتز األمر غالب يف األرض عىل ُجرَّ إذا اليشء ألن وذلك نفسها؛ يف ذلك
ملا الراء فكانت والقلق؛ التعتعة من فيه ما عىل منه ذلك وتكرر إليها، ونازًال عنها صاعًدا
الحروف، جميع من املعنى بهذا أوفق نفسها يف كررت قد أيًضا وألنها التكرير، من فيها
أوردناه؛ ما عىل يتابعك وال رسمناه، فيما لك ينقاد ال النحو هذا من شيئًا رأيت فإن
اللغة لهذه ألن أو عنه، فكرك فيقعدك فيه النظر تُنعم لم يكون أن إما أمرين: ألحد فذلك

دوننا.» أسبابها وتقرص عنا تخفى قد وأوائل أصوًال
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تظهر األصوات حكاية وأن األصوات، عن نشأت إنما اللغات أن من ذكر ما وعىل
القول يقوِّي السكون الكلم أواخر يف األصل وأن غريه، يف تظهر مما أكثر املضاعف يف
ثم املضاعف هو الكلم من ُوِضَع ما أول وأن ثنائية، األمر أول يف كانت الكلمات بأن
أم بالتوقيف قلنا سواء األخفش، الحسن أبي رأي «الصواب: جني: ابن قال غريه، تاله

متتابعة.» متالحقة وقعت بل واحد؛ وقت يف كلها توضع لم اللغة أن باالصطالح

ُكلََّها﴾ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم تعاىل: قوله ينايف ال ذلك أن يف

واحد، وقت يف كلها توضع لم وبكونها األصوات، عن اللغات بحدوث قالوا الذين أن واعلم
القول يف ما غاية ألن ُكلََّها﴾؛ اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم سبحانه: قوله ينايف ال هذا إن يقولون
يف ما وغاية الواضع، حكمة عىل داللة ذلك ويف واملعنى، اللفظ بني املناسبة ثبوت األول
إما حينئٍذ. إليها االحتياج لعدم ذاك إذ اسم لها يوضع لم األشياء بعض أن الثاني القول
لليشء االسم وضع فإن إليها؛ تدُع لم الحاجة فإن ُوجدت وإن ألنها أو بعُد توجد لم ألنها

عليه. الحاجة حني به ليدل إليه يُحتاج ا ممَّ كان إذا فائدة له تكون إنما
سبحانه قوله وهي اآلية، تتمة اسم له يوضع لم حينئٍذ يوجد لم ما أن عىل ويدل
ُؤَالءِ ٰهَ ِبأَْسَماءِ أَنِبئُونِي َفَقاَل اْلَمَالِئَكِة َعَىل َعَرَضُهْم ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم وتعاىل:
قال اْلَحِكيُم﴾، اْلَعِليُم أَنَت إِنََّك ۖ َعلَّْمتَنَا َما إِالَّ َلنَا ِعْلَم َال ُسبَْحانََك َقالُوا * َصاِدِقنَي ُكنتُْم إِن
﴿َوَعلََّم التقرير إذ ضمنًا؛ عليها املدلول املسميات إىل عائد عرضهم يف الضمري املفرسون:
اشتمل ما لتغليب وتذكريه املالئكة، عىل املسميات عرض ثم كلها، املسميات أسماء آَدَم﴾
دون للتكثري يأتي قد كل بأن عنه فأجابوا هنا «كل» ب التأكيد وأما العقالء، من عليه
األسماء يف التخصيص بعضهم والتزم ُكلََّها﴾، آيَاِتنَا أََريْنَاُه ﴿َوَلَقْد تعاىل: كقوله اإلحاطة،
«كل» فتكون وعليه كلها، إليها احتاج التي املسميات اْألَْسَماءَ﴾ آَدَم ﴿وََعلََّم التقدير: فقال
ُمَحىلَّ جمع وهو األسماء فإيراد حال كل وعىل اإلحاطة، عىل الداللة من ظاهرها عىل هنا
ما أن عىل يدل «كل» ب ذلك وتأكيد العموم، عىل ظاهره يدل مما وهو والالم، باأللف
معرفة أن يخفى وال بُكنهه، يحاط ال عظيم أمر ذلك من — السالم عليه — آدم علمه
ولذلك النفس؛ يف صورته وحصول املسمى معرفة مع إالَّ تكون ال الحقيقة عىل األسماء
العلوم، من كثري يف للتقصري األكثر يف موجبًا فيها التقصري أو اللغة يف القصور كان

اللغة. علم رشف عىل دليًال اآلية بهذه وكفى
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غريه عىل املضاعف بعضهم رستقديم يف

والثاني األول فيها يتحد الجمهور طريقة أن عرفت قد فنقول: الكالم، أول إىل ولنرجع
إىل بالنظر يكون الواحد الفصل يف الكلمات ترتيب أن إال األبواب، فصول من فصل كل يف
الراغب التزم وقد وغريه، املضاعف بني فرق ال ُقدِّم ًما مقدَّ فيه كان فما الثاني؛ بعد ما
فيذكر املشهور الرتتيب إىل يعود ثم بمضاعفه، ثَمَّ كان إن باملضاعف يبدأ أن األصفهاني

بعده. فما «برأ» ذكر يف يأخذ ثم و«بربر»، « «برَّ الباء: باب من الراء فصل يف
سببني: لذلك وكأن

دخول فإن غريه؛ عىل انطباقه من أكثر املضاعف عىل ينطبق الفصل عنوان أن أحدهما:
عىل فيه زيادة لوجود فيه؛ ونحوه «برأ» دخول من أظهر الراء مع الباء فصل يف « «برَّ
سبب وهذا فوقه، ما عىل مقدَّم والثنائي الرأي، بادئ يف ثنائي وألنه الفصل، عنوان

مراعاته. من مانع ال لفظي
سبب وهذا فصل، كل يف األصل هو املضاعف أن وهو سابًقا إليه أشري ما والثاني:

باملراعاة. جدير معنوي
يف الهمزة النقالب «صبا» يف «صبأ» ومثل: «راب، يف «رأب» مثل: بعضهم ذكر وقد

العلة. حرف إىل املواضع من كثري
موافق وهذا املوضع، هذا يف للمغاربة موافقًة الواو عىل الهاء بعضهم قدَّم وقد
من وكثري سيما ال بفاصل بينهما يُفصل أن ينبغي ال أختان والياء الواو ألن للحكمة؛
باب من «محيته» ورد فقد «محوته» نحو بالياء اللغات بعض يف وردت قد الواو ذوات
لغة، يف «فيًحا» «يفيح» «فاح» فيه جاء فقد «فوًحا»، «يفوح» «فاح» ونحو لغة، يف نفع
ورد فقد عنه، «كنيت» نحو: بالواو اللغات بعض يف وردت قد الياء ذوات من وكثري

لغة. يف «يتوه» «تاه» جاء فقد «يتيه» «تاه» ونحو لغة، يف عنه «كنوت»

الهجاء حروف ترتيب يف واملغاربة املشارقة من كل طريقة

ينفعك ذلك فإن الهجاء؛ حروف ترتيب يف املغاربة طريقة لك نذكر أن أحببنا وقد هذا،
املشارقة وافقوا وقد والتاريخ، اللغة ككتب املعجم حروف عىل املرتَّبة كتبهم مطالعة حني
عىل مسوقة هي وها ذلك، فوق فيما وخالفوهم الزاي، حرف إىل بعدها فما األلف يف

دقيق: بخط وهي املشارقة، ترتيب عىل مسوقة املعجم حروف وتحتها ترتيبهم،
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ك ظ ط ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
ص ش س ز ر ذ د خ ح ج ث ت ب ا
ي و ه ش س ق ف غ ع ض ص ن م ل
ي ه و ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط ض

ل الُجمَّ حساب الحروفيف ترتيب يف طريقتهم

حني أعدادها يف االختالف عليه وترتب «أبجد»؛ يف الحروف ترتيب يف أيًضا وخالفوهم
بعد فيما وقع إنما االختالف أن إال ل الُجمَّ بحساب املعروف الطريق عىل بها الحساب

السابق: النهج عىل إليك مسوقة هي وها «كلمن»، بعد ما وهو األول النصف

ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ
ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ
٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

ش غ ظ ذ خ ث ت س ر ق ض ف ع ص
غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س

١٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠

الجوهري؛ طريقة يف موجود الجمهور طريق مزية من ذكرته الذي إن قلت: فإن
كل يف جمع وهو وثانيها، أولها تماثل التي الكلمات بني فصل كل يف جمعوا الجمهور فإن
الطريقتني، يف حاصل حرفني يف فاالتفاق وآخرها؛ أولها تماثل التي الكلمات بني فصل
التقارب درجات أن إال املعاني بني للتقارب موجبًا كان وإن األلفاظ بني التقارب إن قلت:
عىل فصل يف يجتمع ا ممَّ و«كنز» و«كند» « «كنَّ بني: التقارب فإن بيِّنًا؛ اختالًفا مختلفة
فصل يف يجتمع مما و«سكن»، و«زكن» «ركن» بني التقارب من أبني الجمهور، طريقة
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يلتزم ملن رعاية اآلخر قبل ما رعاية يلتزم فإنه القوايف؛ عىل كتابه رتب من طريقة عىل
مما و«كهن» و«كان» «كمن» بني التقارب من أبني فيها والتقارب يلزم. ال ما األدباء من
لوجود متقاربة كلها الكلمات هذه كانت وإن الجوهري، طريقة عىل فصل يف يجتمع
أجنبي حرف الحرفني بني فيها فصل قد األخرية أن غري أجمع، فيها والنون الكاف
أول وهي الكلمة، مبدأ يف فيها الحرفان جعل قد األوىل أن غري والثانية، األوىل بخالف
املواد هذه أصل هي والنون الكاف من املركَّبة «كن» أن فرضنا فإذا السمع، يقرع ما
من أقوى الثاني ويف الثاني، من أقوى األول القسم يف معناها ظهور يكون املختلفة

الثالث.

اللغة برس يتعلق املنال قريب مثال

السرتة، بالكرس: «الِكن» فنقول: املنال، قريب يظهر فيما فإنه املثال؛ هذا يف البحث ولنتم
السرت ومعنى استرت، الشئ: و«استكن» سرته، و«أكنَّه»: اليشء « و«كنَّ «أكنان»، والجمع:
فهو النعمة كفر إذا فالن «كند» تقول: املادة، هذه أولها يف ُوجدت كلمة كل يف موجود
ويقال: بابرضب، من كنزه وقد املدفون، املال والكنز: اليشء، تغطية الكفر وأصل كنود،
الشجر؛ يف مستَرته وهو «كناسه»، يف دخل كنوًسا: الظبي وكنس وادَّخره، جمعه إذا كنزه
الظبي، كنوس من مأخوذ الدار كنس أن يظهر والذي يصل، حتى الرمل يكنس ألنه
هو والكنيف: عنه، جبُن األمر: عن وكنع وخضع، وذل وانضم انقبض «كنوًعا»: و«كنع»
كنفت ويقال: صاحبه، يسرت ألنه كنيف؛ للرتس: ويقال حظرية، أو بناء من يسرت ما
وغايته ونهايته حقيقته اليشء: وكنه حرزك، أي كنفك يف وجعلته بأمره قمت إذا الرجل
إذا عنه وكنوت األمر عن وكنيت فعل، منه يشتق وال املعرفة، ُكنَْه عرفته يقال: ووقته،
تكنَّى، قد القادسية يوم علًجا رأيت بعضهم: قول ومنه ، تََسرتَّ وتََكنَّى: بغريه، عنه ورَّيت
أنا أحدهم: يقول الحرب، يف املبارزين شعار من وهو كنيته، ذكر بمعنى تكنى وقيل:
وأما بيِّنًا، ظهوًرا الفصل هذا أكثر يف السرت معنى ظهور إىل فالنظر فالن، أبو وأنا فالن
و«لكن» و«عكن» و«سكن» و«زكن» و«ركن» «تكن» نحو: فيه والنون الكاف تأخرت ما
فإنها بالضم الثُّكنة نحو: منها قليل يف إال فيه املعنى ذلك ظهور فيقل و«وكن»، و«مكن»
والنية اليشء، يواري ما بمقدار تكون التي والحفرة النار، وبرئ القرب، بمعنى جاءت
لواء هناك يكن لم وإن صاحبهم لواء تحت ومجتمعهم األجناد ومركز وكفر، إيمان من
وهو «الدكان» وأما الطائر»، «عش بمعنى فإنهما و«الوكنة» «الوكن» ونحو: عَلم، وال
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من كان املعنى فيه وجد فإن الباب، هذا يف له مدخل ال واملعرب ُمعرَّب، فإنه الحانوت
و«كفن» و«كتن» «كبن» نحو: بحرف والنون الكاف بني فيه فصل ما وأما الصدفة، قبيل
وأما و«كمن»، «كفن» نحو كما قبله ا ممَّ أقل فيه ذلك فظهور و«كهن»؛ و«كان» و«كمن»
والخبنة: غيبته، إذا الطعام خبنت تقول: خبن، من مأخوذ فلعله غيَّبه، إذا اليشء»: «كبن

حضنك. يف تحمله ما

أوضاعها من كثري مرضيف لغة تخالف حمري لغة أن يف
إعرابها وحركات وتصاريفها

كثري االنتباه شديد يكون أن سالكه عىل فيجب املسلك؛ صعب املبحث هذا أن واعلم
ونحو اإلبدال أو القلب بطريق غريها من ناشئة أو ُمعرَّبة كلمة عليه يدخل لئال االحرتاز؛
وما حمري لغة من هو ما فيه كان فربما اللغة، لغريب يتعرض ال أن له واألَْوىل ذلك،
وحركات وتصاريفها أوضاعها من كثري يف مرض لغة تخالف حمري ولغة مجراها، جرى
لغة من كالقيل كلماتها بعض يشتق أن بذلك يشعر لم من بعض حاول وقد إعرابها،

حمري. ملوك من امللك والقيل: فأغرب، مرض
والقياس فينفذ، شاء ما يقول ألنه به سمي كميت، بالتشديد قيِّل أصله بعضهم: قال
والقياس العباهلة.» األقيال «إىل الحديث: يف وروي وأموات، ميت مثل: أقوال، قيِّل: جمع يف
من فيعل، هو الذي َقيِّل جمع األقيال يكون أن ويجوز القول، من فيعل جمع يف األقوال
كان ملا تبَّع قيل كما ملكه، يف اآلخر يشبهه ملك كل كأن أشبهه، إذا أباه: تََقيََّل قولهم
عربيتهم وال لساننا، اليمن وأقايص حمري لسان «ما العالء: بن عمرو أبي قال اآلخر، يتبع

عربيتنا.»
لغة من ونحوها حمري لغة بُعد يف نشك «لسنا «الخصائص»: يف جني ابن قال
منه، سمع بمن الظن فيُساء لغتهم يف اللغة تلك من يشء يقع أن يمكن فقد نزار؛ ابني
آخر يف خاليًا — هللا رحمه — عيل أبي عىل يوًما ودخلت اللغة، تلك من منقول هو وإنما
عنهم جاء فيما تقول ما ذلك وما قلت: أطلبك، أنا كنت؟ أين قال: رآني فحني النهار،
ومخالف اليمن، لغة من هو فقال: منه، بطائل نحل فلم فيه معه فخضنا َحْوِريت، من

ألمثلتهم.» مخالًفا يجيء أن ينكر فال نزار، ابني للغة
املشهورين أسماء اشتقاق يف كتاب وهو «االشتقاق»، كتاب يف دريد ابن وقال
األسماء هذه أن يف قولنا تقدم «وقد حيدان: بن مهرة أسماء ذكر أن بعد العرب من

أميتت.» قد أحرف من ة مشتقَّ املستشنعة
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هذا إىل بها يتكلمون لهم الحمريية األوىل لغتهم فبقيت بالشحر انقطعوا قد ومهرة
اليوم.

نقف ال الحمريية األسماء هذه أن آنًفا عرَّفتك «قد الكالع: ذي قبائل أسماء يف وقال
عىل وقف ومن يعرفها.» كان بمن العهد وقدم بعدت، قد لغة ألنها اشتقاق؛ عىل لها
التي الطريقة عىل واحدة مادة إىل املختلفة املواد إرجاع يف وبرع والنحت، واإلبدال القلب
ووقف اللغة، عىل أرشف فقد الواحدة؛ املادة يف األول األصل ذلك مع وعرف إليها، أرشنا

بها. أُنسه وقوي أرسارها، عىل

االتباع مهم أمر الواحدة املادة يف األول األصل معرفة أن يف

مثال االشتقاق، علماء بعض به قال وقد مهم، أمر الواحدة املادة يف األول األصل ومعرفة
األغصان، ذات املعروفة «الشجرة» فيه األصل أن إىل ذهبوا فإنهم ر» ج «ش مادة ذلك
واختلط، اختلف إذا القوم.» بني األمر «شجر تقول: إليها، راجع املادة هذه يف ما وكل
وتشاجروا القوم واشتجر واختالطها، الشجرة أغصان كاختالف واختلط اختلف وتأويله
يف كالغصن فيه جعله أنه وتأويله به، طعنه إذا بالرمح وشجره تنازعوا، أو اختلفوا إذا
أغصانها، من تدىل ما رفع إذا الشجرة وشجر بعمود، عمده إذا بيته وشجر الشجرة،
ال ما ذلك عىل وقس عندهم، الشجرة فأصله املادة هذه من تفرَّع ما فكل ذلك. غري إىل
فإن ن» ط «ب مادة ومثل الظهر، فيه األصل فإن ر» ه «ظ مادة: مثل الكلم، من يحىص
نفسه يف األمر فإن منهم؛ بذلك أحق هم قوم باملالم عليهم أنحى وقد البطن، فيه األصل

كدر. ما ودع صفا ما فخذ معامله، تخفى قد إليه الطريق لكن صحيح
والعقرية: عقريته، فالن رفع قولهم: يف الصوت عىل العقرية إطالق الغريب ومن
األخرى عىل ووضعها فرفعها رجليه إحدى ُقطعت رجًال أن وأصله املقطوعة، الساق
الخصائص: يف جني ابن قال عقريته. رفع قد صوته: رافع ولكل بعُد فقيل ورصخ؛
واحتج االشتقاق، طريق ارتكاب من إسحاق أبو إليه أرسع مما كثري عن بكر أبو ف «توقَّ
لم أسباب لها كانت قد إلينا املنقولة األلفاظ هذه تكون بأن يؤمن ال بأنه عليه بكر أبو
له قال صوته، رفع أي عقريته.» «رفع بقولهم: له ومثَّل حديثها، ما ندِر ولم نشاهدها
وإنما ا، جدٍّ األمر لبُعد الصوت معنى من ر» ق «ع لقولهم: نشتق ذهبنا فلو بكر: أبو
بأعىل ورصخ نادى ثم األخرى، عىل ووضعها فرفعها رجليه إحدى ُقطعت رجًال أن هو
إسحاق أبو فقال بكر: أبو قال املعقورة، رجله أي عقريته، رفع الناس: فقال صوته،
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يصل لم علم إليه وصل األول ألن أو هذا من نحو يف سيبويه قال ولذلك هذا. أدفع لست
الخطأ وقوع من خشية البحث باب سدْدنا ولو قليل، هذا مثل أن يخفى وال اآلخر.» إىل
مثل يف نعم، الكمون. حال يف الفنون أكثر وبقيت العلم، باب النسد املسائل بعض يف
هذا ومن الوسائل، من يلزمه ما االستنباط يف يعد وال املسائل يف يرتوَّى ال ملن زاجر ذلك
عنرتة: قال به، عليك أي كذا كذب يقال ذلك، عن يبعد ظاهره فإن اإلغراء، يف كذب النوع

ف��اذه��ب ص��ب��وًح��ا س��ائ��ل��ت��ي ك��ن��ت إن ب��ارد ش��ن وم��اء ال��ع��ت��ي��ق ك��ذب

ومعنى ترفع.» واليمن به مرضتنصب «إن الرسي: بن محمد قال بالعتيق، عليك أي:
ومما االستهجان، غاية يف عندهم الكذب أن ذلك ووجه وخذه، الزمه أي البزر عليك كذب
الزمه أي به؛ اإلغراء فالن كذب معنى فصار عليه؛ املكذوب ويأخذه بصاحبه، يغري
فخذه، عليك افرتى قلت: كأنك اإلغراء يف أبلغ صار بعليك قرن فإذا كاذب، فإنه وخذه
ملن بعضهم كقول الكذب، منه يصدر ا ممَّ يكن لم وإن يشء بكل اإلغراء يف استعمل ثم
بالعسالن وهو أي العسل؛ عليك أي كذب الرجل: عصب يف التواء وهو املعص، إليه شكا

امليش. برسعة عليك أي: الذئب، ميش وهو
حال له يكون ال ما كثريًا فإنه اإلتباع؛ نهج عىل جاء ما فيه الرتوِّي ينبغي ومما
األول اللفظ بإعادة يكون أحدهما: رضبان؛ اللفظي التأكيد النحاة: قال معنى اإلفراد
الحرف يف اتفاقهما مع موازنه بإيراد يكون وثانيهما: زيد، زيد جاءني نحو: بعينه

أقسام: ثالثة وهو بسن، حسن نحو: األخري
مريئًا. هنيئًا نحو ظاهر معنى للثاني يكون أن أحدهما:

وتقويته لفًظا الكالم لتزيني األول إىل ُضمَّ ولكن أصًال، معنى له يكون أن وثانيهما:
معنى. اإلفراد حال يف له يكن لم وإن معنًى،

أن يمكن فالنبيث نبيث، خبيث نحو: ظاهر، غري متكلَّف معنى يكون أن وثالثهما:
أخرجت إذا البرئ نبثت من يستخرجها، أي الناس؛ أمور ينبث الذي بمعنى: يكون
خبيث. ملوازنة نبيث قيل لكن نابث خبيث يقال: أن قياسه وكان ترابها، وهو نبيثتها،
حيص يف «وقعوا قولهم: يف وذلك ياء؛ بوص واو قلبوا اللفظني بتقارب والعتنائهم
رويها أو وزنها عىل كلمة الكلمة تتبع أن هو «االتباع: اللغويني: بعض قال بيص.»

تأكيًدا.»
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وكالهما واملزاوجة»، «االتباع كتاب «هذا أوله: يف قال كتابًا فيه فارس ابن ألَّف وقد
أن اآلخر: والوجه واحد، رويٍّ عىل متواليتان كلمتان تكون أن أحدهما: وجهني؛ عىل
ذات الثانية الكلمة تكون أن أحدهما: وجهني؛ عىل ذلك بعد تكون ثم الرَِّويَّان. يختلف
أنها إال االشتقاق بيِّنة وال املعنى واضحة غري الثانية تكون أن واآلخر: معروف، معنى
به نَِتد يشء «هو فقال: االتباع هذا عن ُسِئَل العرب بعض أن ُروي قبلها.» ملا كاالتباع

كالمنا.»
لها يكون وقد قبلها، ما بمعنى تكون قد معروف معنى لها التي الكلمات إن ثم
جيء إذا معنى له يكون ال ما إال باالتباع يسمي ال اللغويني بعض كان وقد معناه، غري
«قسيم فالن قولهم: بخالف نطشان»، «عطشان قولك: يف «نطشان» نحو: وحده، به
وامرأة «جميل»، أي «وسيم» رجل يقال: «قسيم»، دون جاء قد «وسيم» فإن وسيم»؛

والجمال. الحسن وامِليسم: «وسيمة»،
هو. ما أدري ال فقال: «بسن»؛ قولهم معنى عن حاتم أبا سألت دريد: ابن وقال
عليه فُردَّ العبث، قبيل من ذكره أن يرى أنه حاتم أبي عبارة من بعضهم توهم وقد
هو ما أدري ال قال: إنما حاتم أبا أن يخفى وال سدى، ذكره وليس التقوية، يفيد بأنه
عىل يخفى ال أمر فهو لحسن تابًعا مجيئه عند التوكيد إفادته وأما وحده، إليه بالنظر
زائد، الحرف هذا قولهم: يف نحاة عىل بعضهم اعرتاض ذلك ونظري اللغة، أهل من أحد
مع العبث، قبيل من هو ما اللغة يف أن عىل يدل بذلك قولهم أن فظنوا زائدة، إذا بعد وما
به جيء إنما أنه زائد.» هذا «إن قولهم: معنى بأن املبسوطة الكتب يف حوا رصَّ قد أنهم
ا و﴿َعمَّ نَْقِضِهم﴾ ﴿َفِبَما تعاىل: قوله من «ما» ک وذلك معنى؛ يحدث ولم الكالم لتوكيد
التتبع أكثر وَمن َعبَْدُه﴾، ِبَكاٍف هللاُ ﴿أََليَْس قوله: يف والباء َخِطيئَاِتِهْم﴾ ا مَّ ﴿مِّ َقِليٍل﴾،
فنهم من ليس ما عىل الفنون أرباب بعض يوردها التي االعرتاضات أكثر أن له تبني
«بسن» ل يوجد أن فحاول هؤالء مثل اعرتاض من ارتاع بعضهم وكأن واهية؛ تكون
السينني إحدى ُحذفت بسست، مصدر و«بس» ،« «بسَّ «بسن» يف األصل فقال: معنى،
الحسن، كامل حسن بسن: ومعنى حسن، مثال عىل وبُني النون، فيه وزيدت تخفيًفا
هو ما عىل ياء تُبدل ولم نونًا هنا الثانية السني أُبدلت األحسن: وهو يقال أن ويمكن
واحد لفظ عىل الكلم أواخر تكون أن فيه مذهبهم ألن لالتباع؛ رعاية املضاعف يف املألوف
هذه مثل ويف التعسف، من أدري ال بقوله: حاتم أبو خلص وقد والسجع، القوايف مثل
املستدركني، بعض يوصل أن غري من العلم نصف أدري» «ال إن يقال أن ينبغي املجاهل

36



الكايف خطبة

والهماز: الهمزة ملزة، همزة هو قولهم: االتباع ومن ينفع. ال الذي النصف من لكنه
همًزا، الكلمة همزت تقول: الكالم، يف الهمز ومنه والضغط، الغمز مثل والهمز العياب،
فقال: الفأرة؟ أتهمز ألعرابي: وقيل ضغط، من فيه بد ال الهمز ألن مهموزة؛ كلمة وهي
ونحوها. بالعني اإلشارة اللمز: وأصل والهماز، كالهمزة واللماز واللمزة يهمزها. السنور

النحويون يذكرها التي العلل يف الخليل عبارة

بعض «ذكر النحو»: علل «إيضاح كتاب يف الزجاجي الرحمن عبد القاسم أبو قال
العرب عن له: فقيل النحو، يف بها يعتل التي العلل عن ُسئل أحمد بن الخليل أن شيوخنا
وعرفت وطباعها، سجيتها عىل نطقت العرب إن فقال: نفسك؟ من اخرتعتها أم أخذتها
أنه عندي بما أنا وعللت عنها، ذلك ينقل لم وإن علله عقولها يف وقامت كالمها، مواقع
ما غري علة هناك يكن وإن التمست، الذي فهو العلة أصبت أكن فإن به، عللته ملا علة

له.» علة يكون أن محتمل ذكرته فالذي ذكرت
وقد واألقسام، النظم عجيبة البناء ُمحَكمة داًرا دخل حكيم مثل ذلك يف ومثيل
فكلما الالئحة، والحجج الواضحة الرباهني أو الصادق بالخرب بانيها حكمة عنده ت صحَّ
وسبب كذا، لعلة هكذا هذا فعل إنما قال: منها يشء عىل الدار الداخل الرجل هذا وقف
تلك لغري فعله يكون أن فجائز لتلك، علًة تكون أن محتملة وخطرت له سنحت لعلة كذا
ملا علة لغريي سنحت فإن لذلك، علة يكون أن محتمل الرجل هذا ذكره ما أن إال العلة،
الخليل. من وإنصاف مستقيم كالم وهذا بها. فليأِت ذكرته مما أليق هي النحو من عللته
— نوح بن سام إىل املنسوبة اللغات ذكره: سبق فيما السامية باللغات واملراد هذا،
العربية، وأشهرها: نسله، من بها املتكلمني أكثر كون النسبة: هذه وسبب — السالم عليه
بمنزلة لهن هو واحد أصل من الثالثة اللغات هذه نشأت وقد والرسيانية. والعربانية،
الثالث اللغات هذه ُعدَّت وقد سام، أبناء أحد آرام إىل نسبًة اآلرامية اللغة وهي األم،
أول يف العربانيني لغة كانت العلماء: بعض وقال بينهن، التشابه ولكثرة ذُكر، ِلما أخوات
وموطنًا، مولًدا رسيانيٍّا — السالم عليه — إبراهيم جدهم كان إذ الرسيانية؛ هي األمر
لغتهم تغريت األرض تلك سكان بالكنعانيني بنوه واختلط كنعان، أرض إىل هاجر فلما
وقد سام، أبناء أحد كنعان، أوالد هم والكنعانيون العربانية، اللغة عنها ونشأت ما ًا تغريُّ

العربية.» تُضارع بلغٍة تكلمت أمة «الكنعانيون بقوله: اللغويني بعض عرَّفهم
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اإلحكام كتاب من منقولة وأخواتها العربية اللغة يف عبارة

عىل الناس اصطالح ننكر «ال األحكام»: ألصول «اإلحكام كتاب يف حزم ابن اإلمام قال
األشياء ماهية عِلموا بها عليها، وقفوا واحدة لغة كانت أن بعد شتى لغات إحداث
أوًال، عليها — السالم عليه — آدم وقف التي هي لغٍة أي ندري وال وحدودها، وكيفياتها
اختصاًرا، وأشدها إشكاًال، وأقلها عبارًة، وأبينها كلها، اللغات أتم أنها عىل نقطع أننا إال
جوهر من العالم يف ما كل من املختلفة كلها املسميات عىل مختلفة أسماء وقوع وأكثرها
اإلشكال يرفع التأكيد فهذا ُكلََّها﴾. اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم وجلَّ: عزَّ هللا لقول َعَرض أو
وقال العربانية، هي قوم وقال الرسيانية، هي قوم قال وقد قلناه، فيما الشغب ويقطع
والعربانية الرسيانية أن يقينًا وعلمناه عليه وقفنا الذي أن إال أعلم، وهللا العربية، هي قوم
أهلها؛ مساكن بتبدل تبدَّلت واحدة لغة ِحْمري لغة ال وربيعة مرض لغة هي التي والعربية
القريواني ومن القريوان، أهل نغمة رام إذا األندليس من يحدث كالذي جرس فيها فحدث
أهل لغة سمع من نجد ونحن نغمتهما، رام إذا الخراساني ومن األندليس، نغمة رام إذا
لغة غري أخرى لغة إنها يقول كاد — قرطبة من واحدة ليلة عىل وهي — البلوط فحص
تبدًُّال لغتها تتبدل ألخرى البلدة أهل بمجاورة فإنه البالد، من كثري يف وهكذا قرطبة، أهل

تأمله. من عىل يخفى ال
أصل عن البُعد يف هو تبديًال العربية اللغة يف األلفاظ بدلت قد العامة نجد ونحن
«السوط»: ويف «العينب» «العنب»: يف يقولون فتجدهم فرق؛ وال أخرى كلغة الكلمة تلك
«الشجرة» يقول أن فأراد الرببري تعرَّب وإذا «ثالثًا»، دنانري»: «ثالثة ويف «أسطوط»
إذا «مهمد» فيقول: هاء والحاء العني من أبدل الجليقي تعرَّب وإذا «السجرة». قال:
أن أيقن والرسيانية والعربانية العربية تدبَّر فمن كثري، هذا ومثل «محمد» يقول أن أراد
واختالف األزمان طول عىل الناس ألفاظ تبدُّل من ذكرنا ما نحو من هو إنما اختالفها
أصٌل فالرسيانية ذلك نَّا تيقَّ قد وإذ األصل، يف واحدة لغة وأنها األمم، ومجاورة البلدان
عليه — إسماعيل العربية بهذه تكلَّم من أول أن واملستفيض مًعا، وللعربانية للعربية
شك بال والرسيانية ولده، ولغه إسحاق لغة والعربانية ولده، ولغة لغته فهي — السالم
املوجب االستفاضة بنقل — وسلم نبينا وعىل عليه هللا صىل — إبراهيم لغة كانت هي

لهما.» أصل فالرسيانية العلم؛ لصحة
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ومعناها األلف

باأللف، ابتدأ املعجم حروف عىل ُرتِّب كتاب كل إن فنقول: الكالم أصل إىل ولنعد هذا،
سائر عىل مخرجها ولتقدُّم األصل، هي التي أبجد حروف يف لتَقدُّمها َمت ُقدِّ وإنما
أهل جميع إن قيل: وقد الكالم، يف ورودها ولكثرة الحلق، أقىص من فإنها املخارج؛
هنا: باأللف واملراد الحبشة، إال الحروف تعداد عند باأللف يبتدئون املشهورة اللغات
بالساكن؛ االبتداء زون يجوِّ الذين عند حتى الكلم أوائل يف توجد ال ألنها املد؛ ألف ال الهمزة
الوسط يف إال توجد لم ثَمَّ فمن مد، إذا بالفتحة متحرك حرف سبقها إذا إال تحدث ال ألنها
قال، كألف املد ألف وأما للهمزة، اسًما كان الوضع أصل يف األلف أن عىل اآلخر، يف أو
مجاًزا األلف عليها يطلق وإنما بنفسها، استقاللها لعدم اسًما الواضع لها يجعل فلم
إليها تقلب ما كثريًا األلف ألن األلف بصورة كتب وإنما الكتابة، يف بصورته تظهر حيث
الحروف ألسماء الواضع إن املحققون: قال و«قرأ»، «سأل» مثال يف وذلك التخفيف، حني
أول أن يخفى وال اسمه، صدر يف حرف كل مسمى جعل أنه وهو بديًعا؛ أمًرا راعى قد
ال الذي الحرف لذلك اسًما األصل يف كانت األلف أن ظن من وهم وقد الهمزة، هو األلف
الحروف وكل الهمزة، ال األلف هو التهجي حروف يف يُذكر الذي إن فقال: بنفسه، يقوم

باملسمى. االسم تصدير فيه يتأتى ال فإنه األلف؛ إال باالسم املسمى فيها صدر قد

بعد فيما حَدَث اسٌم الهمزة أن يف

األلف إطالق وكثر األلف عىل إطالقه كثر شاع وملا بعد، فيما حَدَث اسٌم فهو الهمزة وأما
يف وهذا به، خاص كأنه األلف لفظ صار حتى بنفسه؛ يستقل ال الذي الحرف ذلك عىل

املتأخرين. عرف
ألف هذه فيقولون: ذائع؛ عندهم شائع الهمزة عىل األلف فإطالق املتقدمون وأما
ألف عىل أحد يطلقه فلم الهمزة لفظ وأما استفهام، ألف وهذه وصل، ألف وهذه قطع،
باأللف والهمزة اللينة باأللف املد ألف فسمى النوعني بني بعضهم وفرَّق أصًال، املد
اعتماًدا ساكنة تكون قد أنها مع الهمزة عىل املتحركة األلف بعضهم أطلق وقد اليابسة،
ال أن وينبغي الحركة، تقبل ال التي املد ألف مقابلة يف ألنها ذلك؛ من املقصود فهم عىل
ذكرنا ما هنا إطالقها عىل َحَملنا والذي التباس، فيه يقع موضٍع يف مطلًقا األلف يذكر
وألن للهمزة، األول االسم وألنه اللَّبس، فارتفع الكلم أوائل يف توجد ال املد ألف أن من
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املعجم حروف عىل كتبهم رتب ممن كثري التزم ولذا غريه؛ فيها يُذكر ال املعجم حروف
* ﴿الم تعاىل: قال العزيز، الكتاب يف الوارد وألنه العنوان، يف اللفظ هذا غري يطلق ال أن
جعلت التي اللغة كتب يف املوضع هذا يف االلتباس يقع نعم، ِفيِه﴾، ۛ َريَْب َال اْلِكتَاُب ٰذَِلَك
اللينة، األلف فيها توجد ما كثريًا الكلم أواخر فإن كالصحاح؛ الكلمة آلخر معقوًدا الباب

املهموزة. األلف باب بقوله: اللبس رفع قد «الصحاح» صاحب أن غري

اللَّيِّنة األلف يف

فيهما تكون وإنما واألفعال، املتمكِّنة األسماء يف أصًال تكون ال اللينة األلف أن واعلم
و«غزا» و«باع» «قال» كألف ياء أو واو عن منقلبة أو و«قاتل»، «قتال» كألف زائدة
واألسماء و«مهما»، «ذا» ک لها املتشابهة واألسماء و«ال» «ما» ک الحروف وأما و«رمى»،
الحرف يعتربون ال اللغة أرباب أن عرفت وقد أصلية، فيها فاأللف «الدانق» ک املعربة
«غزا» فيذكرون عنه؛ انقلب الذي الحرف فيعتربون غريه عن املنقلب الحرف وأما الزائد،
ِحَدة عىل بابًا اللينة لأللف «الصحاح» صاحب عقد وقد «رمي»، يف و«رمى» «غزو» يف
رضبني: عىل األلف ألن اللينة. األلف باب فيه: قال للمقصود، إتماًما الكتاب آخر يف جعله
وذكرنا الهمزة ذكرنا وقد همزة، تسمى واملتحركة ألًفا، تسمى فاللينة ومتحركة؛ لينة
منقلبات غري ألفات عىل مبني الباب وهذا والياء، الواو من منقلبة فيه األلف كانت ما أيًضا
الكلمة ألول معقوًدا الباب جعلوا قد الجمهور إن قلت: فإن أفردناه. فلهذا يشء من
يفعلوا لم فِلَم اللينة، لأللف فصًال باب كل يف يجعلوا أن يمكنهم فكان لثانيها والفصل
املعربة األسماء وأما أصلية، لينة ألف ثانيها التي الكلمات لقلة ذلك تركوا قلت: ذلك؟
أن يُظن التي املواضع وهي بها؛ املواضع أشبه يف فذكروها ذلك ونحو و«آب» «دانق» ک
وقس «برق» يف واستربق «أوب» يف وآب «دنق» يف دانق فذكروا فيها، يتحراها الباحث
شدة الهمزة يف أن غري بالذات متحدتان هما فقيل: واأللف الهمزة يف واختُلف غريه، عليه
متحدتان فإنهما واملتحركة الساكنة النون بني ما كالفرق بينهما فالفرق للحلق، رفعتها
أمسكت لو أنك بدليل الخيشوم من تخرج الساكنة النون أن وهي فرًقا، بينهما أن مع
ُغنَّة بعض فيها كان وإن املتحركة، النون بخالف مختلفة لوجدتها بها نطقت ثم بأنفك
الحلق من الهمزة فإن املخرج؛ اختالف بدليل مختلفتان هما وقيل األنف، من تخرج
اللغويني بعض فعل كما بينهما يخلط أن ينبغي فال الحالني وعىل الجوف، من واأللف

حدة. عىل منهما واحدة كل ذكر يجب بل معناهما، ذكر أراد حني
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املباحث من بها يتعلق وما الهمزة

لها ما لكثرة ضخًما؛ ِسفًرا يبلغ فيها ذكروه وما الهمزة، أمر يف العلماء أفاض وقد
فنقول: املقام؛ هذا مثل يف إيراده يمكن ما أقل هنا نُوِرد أن أحببنا ولقد األحوال، من
من كانت فإذا املباني؛ حروف من تكون وقد املعاني، حروف من تكون قد الهمزة إن

القيس: امرئ كقول قريبًا، املنادى كان إذا للنداء تكون فقد املعاني حروف

ف��أج��م��ل��ي ص��رًم��ا أزم��ع��ِت ق��د ك��ن��ِت وإن ال��ت��دلُّ��ِل ه��ذا ب��ع��ض م��ه��ًال أف��اط��ُم،

عمًرا؟» و«أرأيت قائم؟» «أزيد نحو: الفهم، طلب ومعناه لالستفهام، تكون وقد
الرمة: ذو قال ذَا﴾، ٰهَ َفَعْلَت ﴿أَأَنَت نحو: همزة، بعدها جاء إذا مدها ويجوز

س��ال��م أمُّ أم آأن��ت ال��ن��ق��ا وب��ي��ن ج��الج��ل ب��ي��ن ال��وع��س��اء ظ��ب��ي��ة أي��ا

تكن لم إذا هذا العلماء: بعض قال ثقلهما، من فراًرا باأللف الهمزتني بني فصل
وألفني همزتني اجتماع يف ِلما األوىل؛ مدُّ امتنع ممدودة كانت فإن ممدومة، الثانية الهمزة

عمًرا. وأآخيت زيًدا أآسيت نحو: الشديد الثقل من
النحو، كتب يف مذكورة معاٍن ثمانية لنحو فرتد االستفهام عن الهمزة تخرج وقد
أصًال كونها ومعنى وزائدة؛ وبدل أصل أرضب: ثالثة فهي املباني حروف من كانت وإذا
«سأل» نحو: عينه أو و«أبره». و«أذن» و«أنف» و«أمن» «أمر» نحو: الفعل فاء تكون أن
و«وطؤ» و«وطئ» «قرأ» نحو: المه أو و«بؤس». و«ذئب» و«بأس» و«ضؤل» و«سئم»
ملا همزة؛ والمها عينها وال همزة، وعينها فاؤها كلمة تجئ ولم و«رزء»، و«ردء» و«مرء»
سيما ال — الثنتني بكره فهم الواحدة الهمزة كرهوا فإذا التكلُّف، من بالهمزة النطق يف
همزتان فيها توالت لفظة الكالم يف فليس أحرى، — مفرتقتني غري مصطحبتني كانتا إذا
«آءة» نحو: والًما فاءً فيها الهمزة وقعت محصورة أسماء جاءت وقد البتَّة. أصالن وهما

بينهما. الفصل لوجود و«أجأ»
و«األالءة» همزة، والمها فعالة، أنهما إىل و«أباءة» و«أشاءة» «أالءة» يف سيبويه وذهب
النخل، صغار وهي «األشآء» واحدة واإلشارة به، يدبغ مر شجر وهو «األالء» واحدة
محمد بكر أبو وذهب بالفتح، وكلها القصب، من األجمة وهي «األباء» واحدة واألباءة
وأصلها «أبيت» من فهي الياء؛ ذوات من اإلباءة أن إىل الرساج بابن املعروف الرسي بن
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القصب من فيها ينبت بما ممتنعة األجمة أن ملا أبيت معنى عىل حملها وإنما أباية، عنده
سالكها. عىل وامتنعت أبت فكأنها السلوك من وغريه

نحو وذلك المه؛ وال عينه وال الفعل فاء تكون ال أن زائدة: الهمزة كون ومعنى
و«ضهيأ». و«شمأل» و«إكليل» و«إثمد» «أكرم» همزة

أُبدلت وقد استحسانًا، وإما رضورًة إما حرف مقام تقوم أن بدًال: كونها ومعنى
والعني. والهاء والياء والواو األلف وهي: أحرف، خمسة من

العجاج: قول يف العالم ففي األلف من إبدالها وأما

ال��ع��أل��م ه��ذا ه��ام��ة ف��خ��ن��دف آس��ل��م��ي ث��م اس��ل��م��ي ي��ا س��ل��م��ى دار ي��ا

يف تت» «أقِّ ففي والياء الواو من إبدالها وأما «العالم»، يهمز كان أنه روي فقد
وأصله: قام، مثل: ويف يديه، يريدون: أديه.» هللا «قطع قولهم: يف «أديه» ويف تت»، «وقِّ
و«كساء» «عالء» مثل: ويف و«بائع»، «قائم» مثل: ويف «بيع»، وأصله: وباع، «قوم»،
«علوت» من ألنها و«سقاي»؛ و«قضاي» و«كساو» «عالو» وأصلها: و«سقاء»، و«قضاء»
ا ضمٍّ ضمت إذا مطَّرًدا بدًال همزة الواو أبدلت وقد و«سقيت»، و«قضيت» و«كسوت»
القلة ويُجمع والثياب، األثواب واحد «الثوب «الصحاح»: يف قال «أثؤب»، نحو: وذلك الزًما،
والهمزة تستثقل، الواو عىل الضمة ألن فيهمز أثؤب، يقول: العرب وبعض أثوب، عىل
هذا عىل جاء ما وجميع و«أسؤق»، و«ساق» و«أدؤر» «دار» وكذلك احتمالها، عىل أقوى

أشبهه. وما قئول ذلك: ونظري املثال.»
شئت إن بالخيار فأنت مضمومة كانت إذا الواو هذه أن «واعلم سيبويه: قال
«أُلد»، «ُولد»: يف قولهم نحو وذلك مكانها؛ الهمزة أبدلت شئت وإن حالها، عىل تركتها
الواوين، يكرهون كما ضمة فيها صارت حيث الواو كرهوا وإنما «أوُجه»، «وجوه»: ويف
كما أصله عىل الحرف فرتكوا يهمزوا لم الذين وأما و«مئون»، «قئول» نحو: فيهمزون
األوىل؛ همز من بُدٌّ يكن لم الكلمة أول يف واوان التقت وإذا يهمزون، فال «قئول» يقولون:
اجتماع كرهوا أنهم إال فواعل، ألنها «وواقي» وأصلها «واقية» جمع يف «كاألواقي» وذلك
«حرباء» قولهم: نحو يف الزائدة الياء من الهمزة أبدلت وقد همزة، األوىل فقلبوا الواوين
الجمع: يف لقولهم «موه» وأصله «ماء» قولهم: ففي الهاء من الهمزة إبدال وأما و«علباء»،
فأبدلوا همزتان، فتوالت همزة، الهاء أُبدلت «أهل» وأصله «آل» قولهم: ويف «أمواه»،
يستعمل التي املواضع بأرشف خصوه ثم و«آمن» «آخر» يف أبدلوها كما ألًفا، الثانية
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فقد العني من إبدالها وأما «أهل»، فيه يستعمل موضع كل يف يستعملوه ولم «أهل»، فيها
وذلك تهيَّأَ، إذا أبَّ من «هو جني: ابن وقال شاذ، وهو عبابه، يف أي: بحر «أباب» يف وقع
إنها قلت وإن العني، من بدل غري أصًال الهمزة كانت فلهذا به؛ يزخر ملا يتهيأ البحر أن
فلينظر شاكلها وما املباحث هذه استيفاء أراد ومن ، بالقويِّ وليس وجه فهو منها بدل

الصناعة».» «رس ب املسمى: كتابه يف
فنقول: غريه، من املوضع هذا يف أهم فإنه األلف؛ من الهمزة إبدال إىل ولنرجع
الساكنني، اجتماع كرهوا أنهم ذلك وعلة و«دابَّة»؛ و«شابَّة» «الضالِّني» بعضهم همز قد
يتحمل ال املخرج واسع ضعيف حرف األلف ألن همزة؛ فانقلبت اللتقائهما األلف فحركوا
بعض وذكر الهمزة، وهو إليه الحروف أقرب إىل قلبوه تحريكه إىل اضطروا فإذا الحركة،
فراًرا قياس غري عىل همزوا لكنهم «ادهام»، مثل: «اطمان» «اطمأن» أصل أن العلماء:
قولهم: بدليل قياس غري عىل «اطمأن» يف أخرت لكن «طأمن» أصله: وقيل الساكننَْي، من
قلب وقد باأللف، «إدهام» يف بالهمزة «ادهأم» الشعر وجاء خفضه، إذا ظهره «طأمن»
«حكى جني: ابن قال الوقف، يف همزة الكلمة آخر يف وقعت ألف كل العرب بعض
إنما «رجأل» يف والهمزة «رجًال»، ورأيت «حبىل»، يريد «ُحبألْ» هذه الوقف يف سيبويه
بدٌل أنها عىل تُحمل أن ينبغي وال الوقف، يف التنوين من عوض التي األلف من بدل هي
تنوين ال «حبىل» وألن النون، وبني بينها ما وبُعد واأللف، الهمزة بني ما لقرب النون من
أيًضا: وحكي رجأل»، «رأيت همزة فكذلك البتة األلف من بدل فيها الهمزة وإنما فيها،
حبىل ورأيت هذا يا يرضبها» «هو قلت: وصلت فإذا الوقف يف كله وهذا يرضبهأ» «هو

أمس.»
وهذا االبتداء، يف إال العجم الكالم يف الهمزة توجد ال اللغة: علماء بعض قال تنبيه:
من نوع أريد وإن الحال، اقتضاه إذا سائغ وهو اإلجمال، مورد يف لوروده صحيح القول
وهو العربانية ويف قليل، فيها أنه غري الرسيانية يف يوجد العني مهموز إن قيل التفصيل
مهموز هو ما وأكثر فيها، يوجد يكاد فال الالم مهموز وأما الرسيانية، يف ا ممَّ أقل فيها

و«برأ». «قرأ» نحو: الرسيانية يف ناقص هو العربية يف الالم
متحركة كانت فإن الهمزة، تخفيف بعضهم ذكر كما الرسيانيني عند واملشهور
ُقلبت ساكنة كانت وإن هي، ُحذفت ثم قبلها ما إىل حركتها نُقلت ساكنًا قبلها ما وكان
الهمزة هي العربية باللغة املختص أن تعلم وبهذا قبلها. ما حركة يجانس مد حرف
يقلبها من دون يحققها من عند واقرأ و«بئس»، و«بؤس» «رأس» همزة: نحو الساكنة،

كالرسيان. َمدٍّ حرف
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الخالص حاولوا ثقل؛ فيه حرف وهو الهمز يف تفنُّنًا األمم أكثر العرب كان وملا هذا،
كان ولذلك قريش؛ سيما ال الحجاز أهل لذلك محاولة وأكثرهم تخفيفه، يف فتفننوا منه
رواية من كثري كابن طرقهم من جاء إنما الهمزة تخفيف من القراءات يف يِرد ما أكثر
وأما الحجاز، أهل عن قراءته مادة فإن عمرو وكأبي ورش، رواية من وكنافع فليح، ابن
ال قريش معرش «إنا فقال: هللا نبيء يا — السالم عليه — للنبي قيل أنه من يُروى ما

الحرف.» همز «النرب اللغة: علماء قال منكر، فهو ننرب.»
أربعة: عندهم التخفيف وطرق

الدال، بفتح اْفَلَح» «َقَد نحو: حذفها ثم قبلها الساكن إىل الهمزة حركة نقل وهو النقل:
ورش. طريق من نافع قرأ وبه

ألًفا فتبدل قبلها؛ ما حركة جنس من مدٍّ حرف الساكنة الهمزة تُبدل أن وهو واإلبدال:
بعد وياء «يُوِمنُوَن»، نحو: الضم بعد وواًوا َالِة»، ِبالصَّ أَْهَلَك «َواُمْر نحو: الفتح بعد
أن إال الًما أو عينًا أو فاءً الهمزة كانت سواء عمرو أبو يقرأ وبه «ِجيَت» نحو: الكرس
أثقل فيه الهمز ترك يكون أو «أَْرِجئُْه»، ونحو: «ننسأها»، نحو: جزًما سكونها يكون

«رئيًا». وهو: االلتباس يف يوقع أو إَِليَْك»، «تُْؤِوي وهو:
التي الحركة وتجعل حركتها، حرف وبني الهمزة بني بالهمزة تأتي أن وهو والتسهيل:
جعلت «سأل» كهمزة مفتوحة كانت فإن كالساكنة، تكون بحيث سهلة مختلسة عليها
وإن والياء، الهمزة بني ُجعلت «سئم» كهمزة مكسورة كانت وإن واأللف، الهمزة بني
أوًال املخففة الهمزة تقع وال والواو، الهمزة بني ُجعلت «لؤم» كهمزة مضمومة كانت
املحققة الهمزة تمكُّن لها ليس كونها مع وهي الساكن، من بالضعف لقربها أبًدا؛

األعىش: قال الزنة، يف بمنزلتها

خ��ب��ل م��ف��س��د وده��ر ال��م��ن��ون ري��ب ب��ه أض��رَّ أع��ش��ى رج��ًال رأت أإن

البيت. وزن النكرس بني بني جعلها بسبب ساكنة الثانية الهمزة كانت فلو
التقتا، إذا الهمزتني أن «واعلم سيبويه: وقال عمر، أبو قرأ وبه نقل: بال واإلسقاط
ويستثقلون إحداهما يخففون التحقيق أهل فإن كلمة؛ من منهما واحدة كل وكانت
العرب كالم من فليس الواحدة، تحقيق الحجاز أهل استثقل كما لك ذكرت ملل تحقيقهما

فتحققا.» همزتان تلتقي أن
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قولك: وذلك عمرو، أبي قول وهو اآلخرة، وتحقيق األوىل تخفيف العرب: كالم ومن
َك﴾. ُ نُبَرشِّ إِنَّا َزَكِريَّا و﴿يَا اُطَها﴾، أَْرشَ َجاءَ ﴿َفَقْد

«فقد قولك: وهو العرب، من ذلك سمعنا اآلخرة، ويخفف األوىل يحقق من ومنهم
انا». زكرياء و«يا ارشاطها»، جاء

وقلته العربية يف الهمز كثرة السامية اللغات يف الباحثني بعض رأى وملا هذا،
من لسبب بعد فيما قلَّ أنه إال فيهما، شائًعا كان أنه الظاهر أن إىل أشار أختيها؛ يف
العربانية إىل العرب لغات أقرب هي التي قريش لغة يف قلته من ذكرنا ما أن غري األسباب،

الهمز. قلة اللغات هذه يف األصل أن عىل الرأي بادئ يف يدل والرسيانية
إذا قال: بالهمز، يتعلق ما فيها مجاهد ابن عن مهمة فائدة اإلتقان يف نقل وقد
وإن مذكر، القرآن فإن بالياء فليقرأه بالياء؟ أو بالتاء هو هل حرٍف يف القارئ شك
يكون هل حرف يف شك وإن الهمز، فليرتك مهموز غري أو مهموز هو هل حرف يف شك
فليقرأ مقصور أو ممدود هو هل حرف يف شك وإن بالوصل، فليقرأ مقطوًعا أو موصوًال
لحن غري األول ألن بالفتح؛ فليقرأ مكسور أو مفتوح هو هل حرف يف شك وإن بالقرص،

املواضع. بعض يف لحن والثاني: موضع، يف
قال: مسعود ابن عن الرزاق عبد أخرجه ما إىل مذكر القرآن فإن بقوله: وأشار
احتمل ما أن ثعلب منه فهم وقد القرآن.» ذكُِّروا ياء، فاجعلوها وتاء ياء يف اختلفتم «إذا
التذكري اللفظ احتمل إذا أنه مراده العلماء: بعض قال أجود، فتذكريه والتأنيث التذكري
شفاعة»، منها تقبل «وال نحو: ذُكِّر، املصحف مخالفة إىل التذكري يف يحتج ولم والتأنيث
ذهبوا والكسائي كحمزة الكوفة ُقرَّاءِ من مسعود بن هللا عبد أصحاب أن ذلك عىل ويدل
وهذا ألسنتهم»، عليهم يشهد «يوم نحو: بالتذكري القبيل هذا من كان ما فقرءوا هذا إىل

الحقيقي. غري يف
التي األفعال باب الكتاب: «أدب صاحب قول عند «االقتضاب» يف السيد ابن قال
له» استخذأت «وقد الرساج»، «أطفأت الباب: هذا يف ذكر همزتها» تدع والعوام تُهمز
العامة عىل فأنكر السفن»، فيه «ترفأ موضع هذا فيه وذكر لغة، و«خذيت» «وخذأت»
بمعنى يهمز وال األفعال من أوسطه يهمز ما باب يف أجاز ثم األلفاظ، هذه يف الهمز ترك
العرب من أن حكي وقد قال: ثم وأطفيتها. النار وأطفأت وأرفيتها، السفينة أرفأت واحد:

األخفش. ذلك حكى بها، ً مبتدأ الهمزة تكون أن إال يهمز ما كل يف الهمز يرتك من
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الكلم ضبط يف املتأخرين طريقة

كل ضبطوا فإنهم املتأخرين؛ طريقة عىل الكتاب هذا يف الكلم ضبط يف جرينا وقد هذا،
حركاته بذكر وإما مشهور، له مثال بذكر إما الجمهور عىل االشتباه فيه يُخىش لفظ

اللبس. فيها يقع التي
بالفتح: و«النَّور» الكلس، حجر و«النورة» الضوء، بالضم «النُّور» قولهم: األول مثال
ونورت «نوارة»، والواحدة مثله، والتشديد بالضم و«النُوَّاُر» «نَْورة»، والواحدة: الزهر،
يوضع ما و«املنارة» الطريق، علم بالفتح: و«املنار» نَْورها، أخرجت وأنارت: الشجرة،

الرساج. فوقها
بن النمر وهو قبيلة» و«أبو معروف، سبع ككتف «النَِّمر» قولهم: الثاني ومثال
عذب، غري أو كان عذبًا ناجع، كسمري: نمري وماء امليم، بفتح نمري إليه والنسبة قاسط،

مرص. نواحي من قرية كذكرى، ونِْمَرى:
املرام يف كافيًا املثال كون مع الحركات بعض ذكر املثال إىل ون يضمُّ ما وكثريًا
مضبوًطا أو كتبهم يف الناظرين بعض عند الضبط مجهول املثال ذلك يكون أن خشية
فالن يقال: الضياع، املِضيعة: قولهم ذلك مثال الصواب، يخالف وجه عىل لكن عندهم
الضاد سكون فيها ويجوز معيشة، مثل: الياء وسكون الضاد بكرس وهي مضيعة، بدار
سكون إحداهما: لغتان؛ وفيه شاورته، من اسم املشورة وقولهم مسلمة، مثل الياء وفتح

معونة. وزن الواو وسكون الشني ضم والثانية: الواو، وفتح الشني

ذلك يف املتقدمني طريقة

الخواص ضبطه عن يستغني ما سيما ال املواضع من كثري يف ذلك فأغفلوا املتقدمون وأما
شكلها ليتيرس بعددها كرَُّروها لغات الكلمة يف كان فإن الشكل، عىل فيها واقترصوا
«ِقلب» «َقلب» لغات: ثالث وفيه لبها.» النخلة «قلب الجوهري: كقول املختلفة، باألوجه
يغفلوه لم فإن النساخ، يُغفله ما كثريًا أنه إال الضبط يف كافيًا كان وإن والشكل «ُقلب»،
االقتصار عىل حملهم وإنما غفلة، أو جهل عن إما إليه، يتطرق خطأ من غالبًا يخُل لم
كانت فإنها اللغة؛ بكتب العناية من لهم كان ما فيه اإلشكال يعم ال فيما الشكل عىل
جامًعا منها كثري وكان املعتمدة، األصول عىل وتُقابل الحديث، كتب تُروى كما تُروى
اللغة يف التصحيف شيوع من وخيش الهمم فرتت فلما الخط، وحسن الضبط صحة بني
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إليه أرشنا الذي الطريق وهو العثار، من فيه يؤَمن طريًقا وسلكوا ذلك، علماؤها تدارك
أوًال.

كقول ظاهر؛ فاألمر عيَّنوه فإذا يوهمونه، وقد الحركة موضع يعينون قد أنهم واعلم
بالوجهني. «مغربي» إليه والنسبة وبفتحها، األكثر عىل الراء بكرس «املغِرب» بعضهم:

قوم، عند الجمع جمع الراء: بفتح والغَرفات غرف، والجمع العلية الغرفة وكقوله:
وامِلغرفة الواحد، لفظ عىل حمًال وتُسكن لالتباع، الراء وتُضم قوم، عند تخفيف وهو

الطعام. به يُغرف ما امليم: بكرس
مثال األول، الحرف هو الحركة تلك موضع كان قرينة ثَمَّ يكن لم فإن أبهموه وإذا
لعبة فهو به ملعوب وكل والنرد، الشطرنج لعبة بالضم «اللُّعبة» الجوهري قول ذلك:
بالفتح هذه من ثعلب: وقال اللعبة، هذه من أفُرغ حتى اقعد قولهم: ومنه اسم، ألنه
الرِّكبة مثل: اللعب نوع بالكرس: و«اللِّعبة» اللعب، من الواحدة املرة أراد ألنه أجود؛

والِجلسة.
القاَلب قوله: ذلك مثال عليه، دلَّت ما موضعها كان غريه عىل تدل قرينة وجدت فإن
الخاتم، بالفتح: الطابَع وقوله األحمر، البرس بالكرس: والقاِلب وغريه، الخف قالب بالفتح:
األلف لوجود الفتح غري هنا فيه يُتصور ال األول الحرف فإن فيه؛ لغة بالكرس: والطاِبع
الطابع، يف والباء القالب، يف الالم إىل راجًعا والكرس الفتح يكون أن فتعنيَّ بعده اللينة
يحتاجان ال والثالث األول ألن الثالثي؛ من املايض الفعل الثاني الحرف فيه يتعني ا وممَّ
بالفتح «حَلم» منه: تقول النائم، يراه ما بالضم «الُحلم» قوله: ذلك مثال ضبط، إىل
أن بالتحريك والحلم بالضم، الرجل حلُم منه: تقول األناة، بالكرس: و«الِحلم» واحتلم،
حَلم قوله: يف الحركة فموضع بالكرس، األديم حِلم منه تقول: العمل يف اإلهاب يفسد
الُحلم قوله: بخالف الفعل عني هو الذي الالم هو إنما بالكرس، وحِلم بالضم وحًلم بالفتح
وأما الحاء، وهو األول الحرف هو إنما فيهما الحركة موضع فإن بالكرس، والِحلم بالضم
والالم، الحاء وهما والثاني األول الحرف فتح إىل به يشري فإنه بالتحريك، والحلم قوله:
واألصل محرًَّكا، إال يكون ال األول الحرف ألن الثاني؛ فتح عىل بالتحريك قوله: دل وإنما
كان إذا األول الحرف حركة إىل غالبًا يشريون ال ولذلك بالفتحة؛ محرًكا يكون أن فيه
يكون أن املواضع من كثري يف الثاني حرف يف واألصل األصل، عىل جاء ألنه بها؛ محرًكا
فإن محرًكا كان فإذا األصل، عىل جاء ألنه الغالب؛ يف سكونه إىل يشريون ال ولذا ساكنًا؛
باإلشارة اكتفوا بالفتحة محرًكا كان وإذا ذلك، عىل وا نصُّ الفتحة أو بالضمة محرًكا كان

47



اللغة يف الكايف

عوض يستعمل اللغويني من وكثري الحركات، يف األصل هي الفتحة ألن محرًكا؛ كونه إىل
املشقة بفتحتني: الَكبَد بعضهم: قول نحو بفتحتني، قوله: محرًكا، أو بالتحريك قوله:
به ويختضب بالوسمة يخلط ُحمرة فيه نبت بفتحتني: الَكتَم وقوله: لليشء. املكابدة من

كثب». من «يرمي هو تقول القرب، بفتحتني «الَكثَب» وقوله: للسواد،
أن غري العني، هو فيه الحركة موضع فإن مضارعه؛ الثالثي مايض ومثل هذا،
هو فيه الضم موضع كان بالضم يكتب قيل: فإذا الثالث، الحرف هي تكون فيه العني
من النتقالها الثاني هو يكون فيه الحركة موضع فإن « «يقرُّ مثل يف إال التاء، وهو الثالث
بالحركات ضبطوها إذا الثالثي من األَُول الثالثة األبواب يف عادتهم جرت وقد إليه، الثالث
عن حينئٍذ املايض الستغناء للمضارع؛ فيه الضبط ويكون واملضارع، املايض يذكروا أن
الخديعة «الخَالبة»: الجوهري: قول ذلك مثال العني، مفتوح كونه بذلك يعلم إذ الضبط؛
بالضم أنُسبه الرجل نسبت وقوله: مثله، واختلبه بالضم يخلُبه خلبه منه: تقول باللسان،
بها، شبَّب إذا نسيبًا بالكرس ينِسب باملرأة الشاعر ونسب نسبه. ذكرت إذا ونسبًا نسبًة
بالكرس ولِغب لغوبًا، بالضم يلُغب لغب منه: تقول واإلعياء، التعب «اللُّغوب»: وقوله:
من مكرًَّرا باملضارع ويُتبعونه املايض، يذكرون ما وكثريًا فيه، ضعيفة لغة لغوبًا يلغب
قوله: ذلك مثال والثاني، األول الباب من يكون الغالب يف وهذا ضبط، إىل إشارة غري
َمْعُكوًفا﴾، ﴿َواْلَهْدَي تعاىل: قوله ومنه عكًفا، ويعكفه يعكفه ووقفه، حبسه أي عكفه
اليشء عىل وعكف االحتباس، وهو املسجد يف االعتكاف ومنه كذا. عن عكفك ما يقال
أول يف يقعان فال والتشديد السكون وأما مواظبًا. عليه أقبل أي عكوًفا: ويعكف يعكف
موضعهما يكون أن فالغالب يعني لم وإن ظاهر، فاألمر موضعهما َ ُعنيِّ فإذا الكلمة،
«زهرة الجوهري: قول ذلك مثال إليها، فريجع غريه عىل قرينة تدل أن إال الثاني الحرف
بالتحريك، الزَهرة وكذلك نَْوره، أيًضا النبات وزهرة وحسنها، غضارتها بالتسكني الدنيا»
و«القمطرة» «القمطر» وقوله: موضع، بالتشديد: وعثَّر باليمن، بلد مخفًفا «عثر» وقوله:

وينشد: بالتشديد يقال ال السكيت: ابن قال الكتب، فيه يصان ما

ال��ص��در وع��اه م��ا إال ال��ع��ل��م م��ا ال��ق��م��ط��ر ي��ع��ي م��ا ب��ع��ل��م ل��ي��س

بلد، اسم «طرسوس» قوله: ذلك مثال التسكني، به ويريد التخفيف يطلق ما وكثريًا
للرسج، «القربوس» وقوله: أبنيتهم، من ليس فعلوًال ألن الشعر؛ رضورة يف إال يخفف وال
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وال كحلزون، «قربوس» «القاموس» وعبارة «طرسوس»، مثل: الشعر يف إال يخفف وال
قربوسان. وهما الرسج، ِحنُْو الشعر رضورة يف إال يسكن

بذلك يتعلق مما وهي الصحاح مختار مقدمة

يف نحن بما تتعلق فوائد املذكور كتابه مقدمة يف الصحاح» «مختار صاحب أورد وقد
اللغة بعلم للمشتغل ينبغي ال الذي املبحث لهذا إتماًما هنا؛ إيرادها فأحببت بيانه، صدد

قال: عنه، يغُفل أن

أفعالها، ذكر التي الثالثية األفعال مصادر أوزان من الجوهري أهمله ما وكل
عىل بالنص ا إمَّ ذكرته فإني مصادرها؛ ذكر التي الثالثية األفعال أوزان ومن
هللا شاء إن اآلن أذكرها التي العرشين املوازين من واحد إىل ِه ِبَردِّ أو حركاته
واملعتََمد بها املوثوق اللغة أصول يف النوعني هذين من أجده لم ما إال تعاىل،
زائًدا أكون لئالَّ مهمًال، ذكره يف — تعاىل هللا رحمه — أثره قفوت فإني عليها
اللغة أصول من نقلته فيه زدته ما كل بل القياس، بطريق شيئًا األصل عىل

غري: ال أنواع ستة يف محصورة الثالثية األفعال وأبواب بها، املوثوق
واملذكور املضارع، يف وضمها املايض يف العني بفتح يفُعل َفَعَل األول: الباب
كتابًة، يكتُب كتَب ُدخوًال، يدخُل دخَل نًرصا، ينُرص نَرص موازين: سبعة منه

سموٍّا. يسمو سما عْدًوا، يعدو عَدا قوًال، يقوُل قاَل ا، ردٍّ يردُّ ردَّ
واملذكور املضارع، يف املايضوكرسها يف العني بفتح يفِعل فَعل الثاني: الباب
يبيع باع جلوًسا، يجِلس جلس رضبًا، يِرضب رضب موازين: خمسة منه

رميًا. يرمي رمى وعًدا، يِعد وعد بيًعا،
منه واملذكور واملضارع، املايض يف العني بفتح يفَعل فعل الثالث: الباب

خضوًعا. يخضع خضع قطًعا، يقطع قطع ميزانان:
واملذكور املضارع، يف املايضوفتحها يف العني بكرس يفَعل فِعل الرابع: الباب
سالمًة، يسَلم سِلم فْهًما، يفَهم فِهم طَربًا، يطَرب طِرب موازين: أربعة منه

صَدأً. يصَدأ صِدئ
منه واملذكور واملضارع، املايض يف العني بضم يفُعل فُعل الخامس: الباب

سهولًة. يسُهل سُهل ظرافًة، يظُرف ظُرف ميزانان:
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يثِق كوثِق واملضارع، املايض يف العني بكرس يفِعل فِعل السادس: الباب
جاء حيث بل إليه ُه نردُّ ميزانًا منه نذكر لم فلذلك قليل؛ وهو ونحوه وثوًقا
املوازين هذه َخَصْصُت وإنما مصدره، ووزان وزانه عىل تنص الكتاب يف
التي األوزان أكثر فوجدتها عتربتها ألني غريها؛ دون بالذكر العرشين

املخترص. هذا عليها يشتمل

أوىل قاعدة

كان متى «فَعل» أن الثالثية األفعال مصادر أوزان يف الغالب والقياس األصل أن اعلم
وعىل متعديًا، الفعل كان إن العني بسكون «فْعل» وزن: عىل مصدره كان العني مفتوح
ومن ُقُعوًدا، قعد ا، نْرصً نرص األول: الباب من مثاله الزًما، الفعل كان إن «ُفُعول» وزن
خضوًعا، خضع قطًعا، قطع الثالث: الباب ومن جلوًسا، جلس رضبًا، رضب الثاني: الباب
فعل وزن عىل مصدره كان العني مفتوح و«يفَعل» العني مكسور «فِعل» كان ومتى
َفْهًما، فِهم مثاله: الزًما، كان إن بفتحتني َفَعل وزن وعىل متعديًا، الفعل كان إن أيًضا
أو بالفتح َفعالة وزن عىل مصدره كان العني مضموم فُعل كان ومتى طَربًا، طِرب
ظرافًة، ظُرف مثاله: األغلب، هي وفعالة العني وفتح الفاء بكرس ِفَعل أو بالضم ُفعولة
طريق فال السماعية املصادر وأما الكل، يف القياس هو هذا عظًما، عُظم سهولًة، سُهل
عند إال القياس إىل يصادر فال القياس عىل مقدَّم والسماع والحفظ، السماع إال لضبطها

السماع. عدم

ثانية قاعدة

املايض من األوسط الحرف حركة عىل النص فيها يكفي ال األَُول الثالثية األبواب أن اعلم
عىل النص من فالبد املايض، اتحاد مع املضارع وزن الختالف املضارع؛ وزن معرفة يف
فيكفي والخامس الرابع الباب وأما املذكورة، املوازين بعض إىل رده أو أيًضا املضارع
مضارع ألن املضارع؛ وزن معرفة املايضيف من األوسط الحرف حركة عىل النص فيهما
كتبهم؛ يف اللغة أئمة اصطالح كذا بالفتح، يفَعل إال يكون ال اإلطالق عند بالكرس فِعل
الضم مع املايض يف الكرس اجتماع وكذا قليل، واملضارع املايض يف الكرس اجتماع ألن
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فمتى ونحوه، يفضل فضل مثل: اللغتني، تداُخل من أيًضا ألنه أيًضا؛ قليل املضارع يف
بالضم. يفُعل إال يكون ال بالضم فُعل ومضارع فيهما، عليه نصوا اتفق

لإليجاز، طلبًا فقط واملصدر املقيَّد املايض إال نذكر ال والخامس الرابع الباب ففي
محالة ال الوسط مفتوح ماضيه أن فاعلم بالكرس أو بالضم مضارع فعل يف قلنا ومتى
مطَِّرد مصدره ألن نادًرا؛ إال الفعل ذكر مع الرباعي الفعل مصدر نذكر ال أيًضا وكذا —
غالبًا؛ الغائب ضمري إىل نذكره فعل كل نسند وكذا — يختلف ال بالكرس األفعال وزن عىل
اشتباًها بالالزم املتعدي الفعل اشتباه إىل يفيض موضع يف إال الكتابة يف أخرص ألنه
فائدة املتكلم ضمري إىل إسناده يف يكون أو الفعل، به نفرسِّ الذي اللفظ من يزول ال
داالٍّ املتكلم ضمري إىل إسناده فيكون ورميت؛ غزوت نحو: يائيٍّا أو واويٍّا كونه معرفة
حركة عىل النص مع املتكلم ضمري إىل إسناده فيكون مضارًعا يكون أو مضارعه، عىل
طلبها إذا أخرى فائدة أو ونحوهما، ومسْست صدْدت نحو: بابه عىل داالٍّ الفعل عني
أو لالشتباه َدْفًعا االختصار ونرتك املتكلم، ضمري إىل نسنده فحينئٍذ وجدها الحاذق
باب من إنه قولنا: املايضمع لفظ املخترص أثناء يف نذكر وإنما الزائدة، للفائدة تحصيًال
الجر حرف بواسطة أو بنفسه متعديًا كونه وهي: بابه، معرفة عىل زائدة لفائدة كذا؛
عىل جاٍر ألنه ميزانًا؛ له نذكر لم فإنَّا األفعال من الثالثي عدا ما وأما هو، حرف وأي
أو مضارعه خرج ما إال ومصدره مضارعه عرف ماضيه ُعرف فمتى الغالب، يف القياس
أو بالهمزة املتعدي الفعل نذكر لم أيًضا وكذا عليه، ننبه فإنا ماضيه قياس عن مصدره
والتضعيف بالهمزة تعديه ُعِرَف فقد ُعرف متى الزمه ألن الزمه؛ ذكر بعد بالتضعيف
باب من الجارَّة الباء حرف يف أيًضا مذكورة القاعدة تلك وإن كيف العربية، قاعدة من
لفائدة فذلك بواسطة، متعديًا أو الزًما الفعل ذكر اتفق فإن املخترص. هذا يف اللينة األلف

غالبًا. املوضوع بذلك تختص زائدة

ثالثة قاعدة

ذكرنا أو التفِعلة، أو ل التفعُّ أو التفعيل بوزن مصدًرا الفعل مع ذكرنا متى أنَّا اعلم
عىل ا نصٍّ كله ذلك كان ل؛ فتفعَّ َفَعَله قلنا أو وحده، الثالثة األوزان هذه من مصدًرا
أنَّا املوازين من والتزمنا ذلك، مع فيه االشتباه فيؤمن القاعدة هو إذ د؛ مشدَّ الفعل أن
من ذلك غري أو قطع أو نرص أو رضب باب من أنه األفعال من فعل يف قلنا متى
أيًضا ومصدره ومضارعه ماضيه حركات يف له موازنًا يكون فإنه املعدودة؛ املوازين
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غري آخر ترصيف للميزان كان إن غريه عىل ال املوازين ذكر عند املذكور الترصيف عىل
إما األغلب األعم عىل يشتبه اسم كل ضبطنا فإنا األسماء وأما ذكرناه، الذي الترصيف
وإن اللبس، فيها يقع التي حروفه حركات عىل بالنص وإما عقيبه، مشهور مثال بذكر
هللا رحمه — الجوهري أهمله ولهذا الخواص؛ تقييده عن يستغني قيدناه ا ممَّ كثري كان
االنتفاع عموم بالنص أو بامليزان الضبط بزيادة قصدنا ولكنا عنده، لظهوره — تعاىل
اللغة أصول أكثر فإن وتصحيفهم، اخ النُسَّ تحريف األيام بمرور إليه يتطرق ال وأن به،

لعلتني: ويعرس بها، االنتفاع يقل إنما
األغلب. األعم إىل بالنسبة الرتتيب عرس إحداهما:

الحركات أنواع عىل التنصيص وقلة املشهورة باملوازين فيها الضبط قلة والثانية:
قريب، عن والتحريف التبديل يعكسه الذي بالشكل ضبطها عىل مصنفيها من اعتماًدا

التصنيف. أصل من فيهملونها عندهم ظهورها عىل اعتماًدا أو
من عنها يستغني ال التي الفوائد من الكايف خطبة رشح يف إيراده أردنا ما تمَّ وهنا
ونسأل املواضع، من كثري يف اإليجاز آثرنا وقد اللغة، علم يف بصرية عىل يكون أن أحبَّ

بالحسنى. يُجزى ممن يجعلنا وأن العثرة، يقيلنا أن راجيه يخيب ال من
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