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 : ال�ل��

 في ال���ح ال��� ت�فة: ك�اب  َدَرْسَ�َ�ْ�ه في اب� على اللَّْ�لي جعف� أبي ته�ف ه�ه ال�راسة إلى إب�از اع��اضات

ل�عل�، وق� ت��� آراء ����ة م� ش�وح ) الف��ح( الف��ح ، وه�ا ال��اب م� أوسع ش�وح ��اب ك�اب ش�ح

ص�ت�ة وص�ف�ة، ومع���ة و دالل�ة، و�ان له في ه�ا ال��ح آراء  : ة ك�اب الف��ح ، وه� ���� مادة لغ��ة مه�

  .مه�ة  في ال�د على اب� درس���ه

  ت�فة ال���  –الف��ح  –اع��اضات  –اب� درس���ه  –ثعل�  –الل�لي :ال�ل�ات ال�ف�اح�ة 

  

  :مق�مة 

ش�حه ع�د ���� م�  م� أشه� ما ص�ف في الف��ح ، وق�) ١) ( هــ ٢٩١: ت(ل�عل�)  الف��ح(�ع� ��اب 

ا علـى م� خّ�أه م� العل�اء، و�ان م� ب��ه�  ال��اح ، وق� �ان م� ب��ه� م� دافع ع� ثعل� ، وان��� له راد�

شهاب ال�ی� : وم� ال��اح ال��افع�� ع� آراء ثعل� وم�ه�ه  م� وقف على نق�ه م�ّ�ً�ا ما �ه م� أخ�اء ،

وه� م� ال��وح  )ت�فة ال��� ال����في ش�ح ��اب الف��ح (في ��ا�ه )٢()هــ٦٩١: ت(أب� جعف� اللَّْ�لي

) الف��ح(وه�ا ال��اب م� أوسع ش�وح ��اب ، وأق�ل�ا ی�هل�ن م� مع��ـــه ، ال�ي اس��ادها العل�اء ، وأث��ا عل�ها

 ل�عل�، وق� ج�ع الل�لي في ه�ا ال��ح ب�� عل� أهل األن�ل� وعل� أهل ال���ق ، وفي ه�ا ال��ح آراء م�ع�دة

  .ال�� خّ�أ ف�ه ثعل�ا )٣) (ت���ح الف��ح(في ��ا�ه  رد ف�ها على ما أورده اب� درس���ه

وال�� أن ال�فاع ع� الف�� اللغ�� ع�� ثعل� ل� ��� قاصً�ا على العل�اء الق�امي ، فق� دافع ع� ثعل� �ع�   

ه ال��ی� ل�عل� إلى تع��ه ، ُم�جًعا ان�قاد)٤(أوهام اب� درس���ه في ت���ح الف��ح ال���ث�� م�لًِّفا في

  .لل��ه� ال���� 

                                                 
إمام الكوفیین في عھده، وثالث ثالثة قامت ) ٢٩١: ت (  ثعلب ، أو أبو العباس أحمد بن یحیى بن زید بن سیار، البغدادي النحوي، الشیباني   - ١

وبھا  المأمون في السنة الثانیة من خالفة ببغداد والتصانیف ،ولد الفصیح ، صاحبالنحو النحویة،العالمة المحدث،وإمام مدرسة الكوفة على أعمالھم
تزكي مصطفى ، دار إحیاء التراث العربي ،  –أحمد األرناؤوط : الوافي بالوفیات ،  صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، تحقیق : انظر  .تما

  ١٢،  ص  ١١م ، ج  ٢٠٠٠،  ١بیروت ، لبنان ، ط
وھو الفقیھ والمقرئ والنحوي واللغوي ) ـھـ٦٩١(بتونس عام  المتوفى الفھري اللبلي النحوي شھاب الدین أبو جعفر أحمد بن یوسف: ھو   - ٢

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي : ، انظر ) في شرح كتاب الفصیح  تحفة المجد الصریح(األندلسي الذي ألّف كتابھ  الموسوم بـ 
  ١٢٧٣ص  -  ٢دمحم شرف الدین یالتقایا ،  دار إحیاء التراث العربي ، ج : خلیفة ، تحقیق 

  .ھـ ١٣٩٥اإلرشاد،بغداد،  الجبوري،مطبعة هللا عبد:  ،تحقیق ) جعفر  بن عبدهللا(درستویھ  وشرحھ،ابن الفصیح تصحیح  - ٣
مجید خیر هللا . د لثعلب " تصحیح الفصیح" في كتابھ ابن درستویھ أوھام ابن درستویھ في تصحیح الفصیح ، بیان الصحیح والفصیح مما خطأه  - ٤

  ١٤ یة ، دت ، صالزاملي ، دار الكتب العلم
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( كان م�  العل�اء  ال�ی� وقف�ا على نق� الف��ح ، م�لًفا ��ا�ه ال��س�م بـ ) ١) (هــ ٣٤٧: ت(فاب� درس���ه   

 .وه� م� ال��وح ال�ي ان�ق�ت ��اب الف��ح ل�عل� ان�قاًدا ش�ی�ا في م�ه�ه ومادته) ت���ح الف��ح وش�حه

، وم� م�ل )٢"(ق� غل� ثعل�:" آراَء ثعل�، واس�ع�ل ألفاً�ا ص���ة م�اش�ًة ، م� م�ل ���هوق� خّ�أ ابُ� درس

  ) ٤"(ه� ل�� وخ�أ "و) ٣"(ه� خ�ـأ "

وتأتي ه�ه ال�راسة ل���ي ال��اضع  ال�ي خّ�أ ف�ها اب� درس���ه آراء ثعل� ، مع���ة م�هً�ا وصف��ا ت�ل�ل��ا، 

ك�اب  �لي ، ودفاعه عـ� ثعل� ، واع��اضاتـه علـى آراء اب� درس���ه في�ال��ل�ل ردود أبي جعف� الل وت��اول

، وه� ال��ء ال�� حققه ال����ر ع�� ال�ل� ب� ع��ة ب� رواد ال����ي عام س�عة )  ت�فة ال��� ال���ح( الل�لي 

في ���  أشار وألف م� ال��الد ، وج�ی� �ال��� أن ال����ر ع�� الع��� ب� ناص� ال�انع وت�ع�ائة وت�ع��

م���ر له في م�لة معه� ال�����ات الع���ة ال�ي ت��ر ع� معه� ال�����ات الع���ة �القاه�ة إلى وج�د 

ل� �قع ب�� ی�� ال�اح���، ول� ��ل إل�ه العل�اء ، وأن ه�ا  م���� نادر ل��فة الل�لي على ف��ح ثعل�

زار ت�ن� ) هــ١٣٩٨/ ت(الع��� ال����يال����� ُ��� ��� مغ��ي م���� �ال��ل، وق� ذ�� أن العالمة ع�� 

وا�لع على خ�ان�ه العام�ة، وذّ��ته تل� ال��انة ���ازاته ) هــ١٣٩٣: ت(وال�قى عال�ها ال�ل�ل ال�اه� ب� عاش�ر

ع�  و��اصة مقاالت اب� عاش�ر"وش�ح الل�لي وغ��ه "  الف��ح"وم���اته، أو ما حف��ه واع��ه ف��ا ی�عل� بـــــ 

في م�ل�ت�� )  ش�ح الل�لي ل��اب الف��ح(وأنه أث�اء مقامه �ال��از ق� اك��ف م���ً�ا نادًرا ه� الل�لي وش�حه،

  ) ٥(ض�����

، و���ح ف�ه ع� ���� ال����ر ع�� ال�ل� ب� ع��ة ب� رواد ال����ي وق� اع���ت في ه�ه ال�راسة ما حققه

قف م�قف ال��افع ع� ثعل� راّدا على آراء اب� ف��ا جاء �ه ثعل� م� م�ائل أنه و  أبي جعف� الل�لي اس�ق�اء �الم

                                                 
أبو دمحم عبد هللا بن جعفر بن درستویھ بن المرزبان : ابن درستویھ بن المرزبان الفارسي الفسوي النحوي  عبد هللا بن جعفر ابن درستویھ أبو دمحم  - ١

اء المثناة من فوقھا وسكون الواو بضم الدال المھملة والراء وسكون السین المھملة، وضم الت: ودُُرْستُویھ). ھــ ٣٤٧: ت(الفارسي الفسوي النحوي
في كتاب  ابن ماكوال ھو بفتح الدال والراء والواو، وھذا القائل ھو: ، وقال غیرهالسمعانيٍ  وفتح الیاء المثناة من تحتھا وبعدھا ھاء ساكنة، ھكذا قالھ

بیروت،  –إحسان عباس ، دار صادر : ، أحمد بن دمحم بن أبي بكر بن خلكان ، تحقیق األعیان وأنباء أبناء الزمان وفیات : انظر االكمال ، 
  ٤٥ -  ٤٤، ص ٣،ج١٩٧٢

    .١٦٣/ ١ھـ، ١٣٩٥عبد هللا الجبوري ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، : ،تحقیق ) عبد هللا بن جعفر(تصحیح الفصیح وشرحھ ، ابن درستویھ  - ٢
   وما بعدھا     ٣٩/   ١السابق  ،     - ٣
   وما بعدھا  ٤٢/  ١السابق  ،  - ٤
العثور مجدّدا على النسخة التي رآھا المیمني ، عبد العزیز بن ناصر المانع ، مجلة معھد المخطوطات العربیة ، " فصیح ثعلب "تحفة اللبلي على  - ٥

   .وما بعدھا ١٧ص /  ١، ج٦٢م ، مجلد  ٢٠١٨نصف سنویة محكمة ، القاھرة ،  
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)  ت�فة ال��� ال���ح(ال�ي نق�ت الف�� اللغ�� ع�� ثعل� نقً�ا م�اشً�ا ، وق� وردت ه�ه  اآلراء في ��اب درس���ه

  :ی���ها ال��ول اآلتي  ألبي جعف� الل�لي في ث�ان�ة وأر�ع�� م�ضًعا) ١(

رق� 

 ال�ف�ة
 م الفعل ��ض عل�ها أب� جعف� الل�ليمل�� آراء اب� درس���ه ال�ي اع

 ١ َفُ��َ  َفُ�َ�، ��� ال�اضي ل�� وخ�أ ٣٢

 ٢ َصُلحَ  َصُلَح، ��� الالم: ال �قال ٣٤

 ٣  أج�  أِجَ� ���� ال��� م� ال�اضي؛ وه� خ�أ ، إال �الف�ح: أن العامة تق�ل ف�ه  ٥٣

 ٤ َسِ�ْ�ُ�ُه  خ�أ س��ُ�ُه، �ف�ح ال�اء، وه�: ذ�� ثعل� س���ه ؛ألن العامة تق�ل ١٤٥

 ٥ زردُتُه  زردتُه �الف�ح في ال�اضي، وه� خ�أ: ألَن العامة تق�ل: ذ��ه ثعل� ١٤٦

  ٦  لقْ��ُ  .لق��، �ف�ح ال�اضي، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل�؛ ألن العامة تق�ل ١٤٧

 ٧  بلع  إن�ا ماض�ه �ال��� ال غ��  ١٤٨

 ٨  َجِ�ْع�ُ  .ح ال�اضي، وه� خ�أَجَ�ْعُ�ُه، �ف�: ذ��ه ثعل�؛ ألن العامة تق�ل ف�ه ١٤٩

 ٩ ًمِ���ُ  م��ُ�ه �ف�ح ال�اضي، وه� خ�أ: العامة تق�ل ١٥١

��،وه� خ�أ:في ال���ق�ل ش��ُ� �ف�ح ال�اضي،و�ق�ل�ن :العامَّة تق�ل ١٥٤  ١٠  َش���ُ  أُش�ُّ،��� ال�ِّ

 ١١ َعِ�ْ��ُ  العامة تف�ح ال�اضي، وه� خ�أ ١٥٧

 ١٢ َمِ�ْ��ُ  ال�اضي، وتق�ل أم� ��� ال���ق�ل، وه� خ�أوالعامة تق�ل م��ُ� �ف�ح  ١٦٣

 ١٣  َسِفْف�ُ  وال �قال ذل� إال في شيٍء م���ٍن أو م�ق�ٍق، أوح�ٍّ صغار �ال���� ون��ه ١٦٤

 ١٤ ز���ُ   ح�رُت وَخ�َّ��، وال ت��ن ��ع�ى عل��ُ : مع�ى ز���ُ  ١٦٧

 ١٥  َنِهَ�هُ   �ح الهاء، وه� خ�أَنَهَ�ُه ال��ض وغ��ه، �ف ذ��ه ثعل� ألنَّ العامة تق�ل 

 ١٦ دهَ�ْ�ُه� ده��ه�، �الف�ح، وه� خ�أ: العامة تق�ل ١٨٨

 ١٧  شلَّ� .ُشل� ُی�ُه، �ال��، �عُ��ن أنَّه ��ع�ى ُق�ع�، وه� خ�أ: العامة تق�ل ١٩٠

 ١٨  َسِف�َ  .َسَفَ� َ�ْ�ِفُ�، �ف�ح ال�اضي و��� ال���ق�ل: العامة تق�ل ٢١٦

 ١٩  َفِ�َ�ِ�ي ح ال�اضي م�هالعامة تف� ٢١٨

ال�اب إنَّ�ا ه� �اب َفَعْلُ� �غ�� ألٍف، وَهَ�ْقُ�  ال�اب؛ ألنَّ ه�ا/ ُأِخَ� على ثعل� في إدخاله َهَ�ْقُ� في ه�ا   ٢٤٢

  م� �اب أْفَعُلُ� �األلف

 ٢٠  ه�ق�

 ٢١  ْ��ُ َقلَ  أقل�� ال���ان، وأقل�� الق�م وال�َّ�ب،ون�� ذل�،�األلف،وه� خ�أ:العامة تق�ل ٢٤٧

 ٢٢  زررتُ  أزررت �األلف، وه� خ�أ: والعامة تق�ل ٢٥٥

 ٢٣  َشَغلِ�ي .�األلف، وه� خ�أ/ أشغل�ي: ذ��ه ثعل�؛ ألن العامة تق�ل ٢٧٤

                                                 
عبد . د: ، دراسة وتحقیق ) ھــ  ٦٩١( السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي  –یح في شرح كتاب الفصیح تحفة المجد الصر - ١

   .م  ١٩٩٧ھـ ،  ١٤١٨الملك بن عیضة بن رواد الثبیتي ، 
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 ٢٤  َشَفاهُ  أشفاه، �ألف، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل�؛ ألن العامة تق�ل ٢٧٧

 ٢٥ ا��يغ أغا��ي، �األلف، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل�؛ ألن العامة تق�ل ٢٧٨

 ٢٦  َنَفْ��ُ  أنف�� ال�جل، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل�، ألن العامة تق�ل ٢٨٠

 ٢٧  زو�� زو��ه: العامة تق�له �األلف ، وال��اب  ٢٨٢

 ٢٨  هْل�ُ  أهل� ال��اب، �األلف، وه� خ�أ: العامة تق�ل ٢٨٩

 ٢٩ �ف�� .ال �ف�� هللا فاك، ��� ال�اء، وه� خ�أ: العامة تق�ل ٢٩٢

 ٣٠  وَدج ودج داب�ه، �ال���ی�، إال أن ی�اد �ه م�ة �ع� أخ��، ف��د لل�����: ه ثعل� ألن العامة تق�لذ��  ٢٩٤

  ٣١ وت� ق� أوت�، �األلف وتف�ح ال�اء م� ال�ت�، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل� ألن العامة تق�ل ٢٩٦

  ٣٢  جه� أجه� داب�ه، �األلف، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل� ألن العامة تق�ل ٢٩٧

  ٣٣  ِص�ت أص�ت، �األلف، وه� خ�أ: �ه ثعل� ألن العامة تق�لذ� ٢٩٩

  ٣٤  و�� أو���، �ألف، وق� أو����ي، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل� ألن العامة تق�ل ٣١٥

ول� ���ع فعل الفاعل م� ال���ة م��ع�ًال في شيء م� : ال���� وال����، قال: ه� م�ل زه�� عل��ا، وال���ة ٣٣٥

 ال�الم

  ٣٥  ُن�ي

  ٣٦ فلج �ه ثعل� ألن العامة تق�ل ف�ه أفلج ال�جل، �األلف، وه� خ�أذ� ٣٣٦

  ٣٧  ُغ� أُغ�ي عل��ا الهالل، �ألف و�اء، وه� خ�أ: ذ��ه ثعل� ألن العامة تق�ل ٣٤٠

  ٣٨ ُشِ�ه� ل�� مع�اه شغل�، وف��ه �ال�ه� وال���� ٣٤٧

  ٣٩ ب�ّ  الفعل لل�ج، و�ن�ا ال�ج مفع�ل م��ور، ل�� ب�ارَب� ح�ُّ�، �ف�ح ال�اء ��عل�ن : و�ن�ا ذ��ه ألن العامة تق�ل ٣٥٠

  ٤٠ ثلج ل�� ب�� مع�ى ثلج ف�اد ال�جل و��� مع�ى ثلج ���� ف�ق  ٣٥٣

  ٤١ انُقِ�ع انق�ع �ه، �ف�ح القاف وال�اء، وت�� أن الفعل لل�جل، وه� خ�أ: العامة تق�ل ٣٥٥

  ٤٢ نف�� عل لها، وه� خ�أق� نف��،�ف�ح األول، ت�عل الف:العامة تق�ل للُ�ف�اء ٣٥٨

  ٤٣  ق�رت ال���ق�: �ف�ح أوله وثان�ه، وه� م� الق�ار، والق�ار) فعل�(ول�ل� جاء على : قال ٣٦٧

  /ل��  . أصل الفعل�� واح�،�ع�ي ل��� ال��ب ول��� األم�، ألنه�ا ج��عا م� ال�غ��ة واالخ�ال�  

  أل��ه

٤٤  

أخ��� إذا   س��ته لق�ل في �ل م���رول� �ان ف�ه مع�ى » س��ته«ال مع�ى لق�له   ٤٣٧

  س��ته

٤٥  

  ٤٦  كفأت  مع�ى �فأته ��ع�ى قل��ه، وه� أن ت��له ع� االس��اء، ����ه أو ل� ت��ه  ٤٥٢

و�ن�ا ه�ا ج��ًعا ع��نا س�� الل�ل في �ل وق�، م� أوله ووس�ه وآخ�ه، وه� إفعال واف�عال م� ال�لج،  ٤٦٣

 .الج س�� الل�ل ����لة ال���،واإلد: وال�لج

  ٤٧ أدل��

  ٤٨ ل��� ل���، وه� خ�أ: والعامة تق�ل ف�ه�ا ج��ًعا ٤٧٧
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: أولها: وت�يء ه�ه االع��اضات في م��لها ص�ف�ـة مع���ـة ت��ـ� ���ان� ثالثـة تق�م عل�ها م�اور هــ�ه ال�راسـة 

ی�ور ح�ل ال�الف في : ا وثان�ه، و��ّ�ل ال���ة ال���� م� ه�ه االع��اضات ، ی�ور ح�ل ض�� األفعال وأوزانها 

    :، ن��قها ��ا �أتيح�ل وضع �ع� األفعال في أب�اب ل��� لها ی�ور: وثال�هامعاني األفعال ،

  

  اع��اضات ت�ور ح�ل ض�� األفعال وأوزانها: ال���ر األول 

  ���� ال��� م� ال�اضي خ�أ)  أِج�َ ( على ق�ل اب� درس���ه  �أن  اع��اض الل�لي - 

أِجَ� : أن العامة تق�ل ف�ه"  َأَجَ� ال�اء َ�اِجُ�، و�أُج�ُ : "جعف� الل�لي أن اب� درس���ه �ق�ل في  ذ��  أب�        

���� ال��� م� ال�اضي؛ وه� خ�أ، إال �الف�ح ، واب� درس���ه في ه�ا ال��ضع ُ���ئ ثعلً�ا ألن ثعل� ی�� 

ف�ع�اه تغ�� ل�نه  ال�اء �أج�، أج� :هوأما ق�ل:" ���� ال��� م� ال�اضي ، �ق�ل اب� درس���ه في ال����ح 

����  أج�،:و�ن�ا ذ��ه؛ ألن العامة تق�ل ف�ه. على ب�اء فاعل آج�،: واألج�ن م��ره، واس� فاعله... و�ع�ه

  )١(" ق�اس ال�ابفأما م��ق�له ف���� و��� على . ال��� م� ال�اضي، وه� خ�أ، إال �الف�ح

، فال��عة العقل�ة  على ق�اس ال�اب: لق�اس ، م��ً�ا عل�ه �ق�له  وم� ال�اضح ه�ا اه��ام اب� درس���ه �ا    

ألن أخ�يء في ) "هـ٣٧٧(واض�ة في ف�� اب� درس���ه ، وهي ال��عة ال�ي ت�ل� في ق�ل أبي علي الفارسي 

 م� أن اخ�يء في م�ألة واح�ة ق�اس�ة
ّ
  )٢("خ���� م�ألة م�ا �ه ال�وا�ة أحّ� إلي

ا على ما ذ��ه ) أِج�َ (عف� الل�لي إلى أن ��� ال��� م� ال�اضي و في ه�ا ال��ضع ���� أب� ج ل�� ���أ، راد�

 أِج�َ ( ���� ال��� م� ال�اضي خ�أ ، و���ــ� أبـ� جعف� الل�لي أن ��� ال��ـ� فـي )  أِج�َ ( اب� درس���ه م� أن 

  ) ٤(و اب� الق�اع  في أفعاله)  ٣(ك�اع في ال���د: ح�اه �ع� العل�اء ،  م� ب��ه�)  

                                                 
     ٥٣/  ١تصحیح الفصیح ، ابن درستویھ ،    - ١
    ٦٩، بیروت ، لبنان ، ص ظھر اإلسالم ، أحمد أمین ، دار الكتب العلمیة    - ٢
الملقب بـ  الدوسي ھو أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسین الُھنَائِي مجّرد الغریب ، وھو ُكَراع النَّْمل أو صاحب كتاب المجّرد: كراع النمل  - ٣
بن عدثان  دوس بن غنم بن مالك بن فھم ینتسب إلى ھناة بن .ھـ ٣١٠ و قیل ،  ھـ ٣٠٧ وقیل ھـ ٣١٦ النحوي، توفي سنة اللُغَِوي "كراع النمل"

عبد هللا كاتب جلبي القسطنطیني كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ، مصطفى بن : انظر  .األزدي الدوسي زھران بن عبد هللا بن
معجم : ، وانظر  ١٨٥٠، ص  ٢م ، ج  ١٩٤ :بغداد ،   –مكتبة المثنى  ،) ھـ ١٠٦٧: المتوفى(المشھور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة 

، ص  ٧لبنان ، ج  –بیروت المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة ، عمر رضا كحالھ ، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع  ، 
٨١  

ھو أبو القاسم علــي بن جعفر بن علــــي السعدي المعروف بابن القطاع السعدي الصقلي، من )األفعال (ابن القطاع صاحب كتاب  - ٤
لصقلیة ذھب إلى مصر، فأقام یعلم ولد  الفرنج عد احتاللوب األندلس درس في. ھـ   ٤٣٣في العاشر من صفر سنة  بصقلیة ولد. األغالبة أسرة

تراجم ألشھر الرجال  قاموس  - األعالم: ھـ، انظر  ٥١٥سنة  بالفسطاط توفى .اآلمر با� منصور األفضل بن أمیر الجیوش بدر الجمالي، وزیر
 ٤م، ج  ٢٠٠٢،  ١٥، بیروت ،دار العلم للمالیین ،  ط ) ھـ ١٣٩٦: ت (والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین  ، خیر الدین الزركلي 

  .٢٦٩،  ص 



                                                 دداب جامعة بورسعيمجلة كلية اآل                            ١٩

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

ق� ورد بلغات ع�ة ، وم� ذل� ما جاء في ) أج�(وال�� أن  ���ً�ا م� ��� اللغة ت��� إلى أن الفعل          

: " نَ��  ی�ُ��، وضَ�ب ��ِ�ب ، وفِ�ح �فَ�ح ، فقال: أب�اب  القام�س ال���� م� أن ه�ا الفعل ورد م� ثالثة

�أَج� أْج�ا  وأِج�ال�اء �أِج� و�أُج� أج�نا ،  أَج�:"  غ���وفي ج�ه�ة اللغة ی�د بل) ١" (أج� ��َ�ب ونَ�� وفِ�ح 

)"٢(  

بلغات م�ع�دة ، فق� ورد ع�� �ع� العل�اء  م�افًقا رأ� اب� درس���ه ال�� ) أج�(وعلى ال�غ� م� ورود         

��ی� البـ� أبـي ال)  ش�ح نهج ال�الغة(ق��ه على لغة واح�ة ، وهي ف�ح ال��� ،  ��ا ه� ال�ال في ��اب 

في ��ا�ه ) هـ ٦٥٦/ت ( �ق�ل  ابـ� أبـي ال��ی�   ال�ع��لـي ال�� رآه  ��ـا رآه اب� درس���ه �الف�ح ال غ�ـ�

ال�اء ، �ف�ح ال��� ، �أِج� و�أُج� ، �ال��� وال��   أَج�ال��غ�� الفاس� ، : وال�اء اآلج� ):"  ش�ح نهج ال�الغة(

ال��ی� ل�  ی�رد في ال�اضي ال���  وال ال��  ،  ولعل ذل�  وم� ال�الح� في ه�ا ال��ضع أن اب� أبي)  ٣(

هي  لغة الف�ح ���� إلى أن األق�� لغة الف�ح ، وه� ی�اف� ما ذ��ه اب� درس���ه ،  وق� ورد �الم ���� إلى أن

، وح��� ال��� �الف�ح وال���):"أج�(الب� م���ر ، �ق�ل فــــي  )ل�ان الع�ب(األق�� م� م�ل ما ما ورد في  

  )٤" (والف�ح أك��

فلغة الف�ح هي األق�� ، و الق�اس واال��اد  م�ه� ال������ ال�ی� ال �ع��ون �القل�ل، و������ن ف��ا ی�قل ع� 

  .  الع�ب ال���ة

م� ق��ل ال�ه� ،  ��ا  رآها  إذن م�ه� اب� درس���ه �ع��� األق�� ،وآراؤه ال�ي خ�َّأ ف�ها  ثعلً�ا  ل� ت��       

و�ن�ا �ان اب� درس���ه م��ًعا م�ه�ه ال���� ال�� �ع��� ال���ة والق�اس م�هً�ا ) ٥(ء على ه�ا ال����ع� العل�ا

  . في ال��� على الق�ا�ا اللغ��ة 

  

                                                 
تحقیق التراث في مؤسسة مكتب : ،  تحقیق) ه ٨١٧: المتوفى(مجد الدین أبو طاھر دمحم بن یعقوب الفیروزآبادى  القاموس المحیط ،   - ١

م ،  ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦الثامنة، : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  لبنان الطبعة: دمحم نعیم العرقُسوسي ، الناشر: الرسالةبإشراف
      أجن

بیروت  - دار العلم للمالیین : بعلبكي الناشر رمزي منیر: ، المحقق)  ھـ٣٢١: المتوفى(أبو بكر دمحم بن الحسن بن درید األزدي : جمھرة اللغة    - ٢
  ٤٥٠/    ٢م ،  ١٩٨٧األولى، : الطبعة

دمحم أبو : ھـ، المحقق ٦٥٦: المتوفى (شرح نھج البالغة  ، عبد الحمید بن ھبة هللا بن دمحم بن الحسین بن أبي الحدید، أبو حامد، عز الدین    - ٣
    ٢١٣/  ١سى البابي الحلبي وشركاه ، الفضل ابراھیم  ، دار إحیاء الكتب العربیة عی

    )أجن(، مادة   ١، ج  م٢٠٠٣ :، دار صادر  أبو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم  ابن منظورلسان العرب ،    - ٤
. لثعلب  ،  د" تصحیح الفصیح" أوھام ابن درستویھ في تصحیح الفصیح ، بیان الصحیح والفصیح مما خطأه ابن درستویھ في كتابھ: انظر   - ٥

  ١٤مجید خیر هللا الزاملي  ، دت ، ص 
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  ���� ع�� الفعل ال غ��)  بلع�(ال�اضي  على ما ذ��ه اب� درس���ه ال�� جعل اع��اض الل�لي  -

ب ِل ( ���� ع�� الفعل ال غ��) بلع�(ال�اضي ال�� جعل اع��ض أب� جعف� الل�لي على ق�ل اب� درس���ه 

  )١"(إن�ا ماض�ه �ال��� ال غ��:" ، وق� ذ��ه ثعل� �ال��� والف�ح ، �ق�ل اب� درس���ه)ع 

صاح� ) هـ٤٣٦/ت (و����  إلى أن اب� ال��ان ) ٢" (ل�� ���أ )  بلع�(الف�ح فـي : "�ق�ل أب� جعف� الل�لي

  )٤(أنه قال َبَلع� ال�يء، وَ�ِلع�ه ) هـ ٢٠٧/ت (ع� الف�اء ق� ح�ى )  ٣) (ال��ع�(ك�اب

في تف���  ���� الالم وف��ها) بلع�(للف�اء  ن�� أنه  ق� ذ�� )  معاني الق�آن(و�ال�ج�ع إلى ��اب          

  )٥" (ُ�قاُل َبِلَعْ� وَ�َلَعْ�  :" �ق�ل  ) .  ٤٤/ ه�د  " ( اْبَلِعي   �ا َأْرُض : "  - تعالى  –ق�له 

  :في معاج� اللغة ن��ها ��ا �أتي  ) بلع(و�ذا ن��نا  إلى      

  )٦(َجَ�َعه :ال�يَء َبْلعًا واْبَ�َلَعه وَتَ�لَّعه وسَ�َ�ه َسْ��اً  َبِلع) :"  ل�ان الع�ب( �ال��� في ) بِلع(وردت لف�ة  - 

ال�عاَم واب�لعه  عَ بلِ  .، أ� جَ�عه اب�لعه: ، ��ِ�َعه ، بْلًعا  َبِلَعه) :  " تاج الع�وس(و وردت �ال��� في ��اب  - 

  ) ٧(" ل� ���غه : 

  )٨"  (ال�يَء �ال��� واب�لع�ـه ��ع�ـى ، أبلعُ�ه غ���  َبِلْع�ُ :"  �ال���) القام�س ال���� ( ووردت فـي  - 

" ع بلِ " �ف�ح الالم إلى جان� �ل�ة " بَلع : " �ال��� ووردت أ�ً�ا �الف�ح ) ال�ع�� ال�س��(في ) بلع(ووردت  - 

 )٩"(أْنَ�َلَها ُمَ�اَشَ�ًة ِمْ� ُحْلُق�ِمِه إَلى َجْ�ِفِه ، َلْ� َ�ْ�َ�ْغَها :اللُّْقَ�َة  َبلعَ : َبَلَع ... َبَلَع  : َبِلَع َبَلعاً  َبِلعَ :" ���� الالم 

أن الف��ح )  هــ٦٠٦: ت (في غ�� ��� ال�عاج� ، فق�  ذ��  الف�� ال�از� )  بلع(وق� ذ��  ض�� الالم في   

 –أنها �ال���، وه� ما ال ���ع أن ���ن  الف�ح  ص��ً�ا و�ن �ان أقل ف�احة ، ففي  تف��� ق�له )  بلع(في 

                                                 
     ١٤٨/  ١تصحیح الفصیح  ، ابن درستویھ ، عبد هللا بن جعفر  ،   - ١
    ١٤، ص)ھــ٦٩١( لسفر األول،أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي ا–تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح   - ٢
، ) نسبة إلى التین و بیعھ في األغلب(المعروف بابن التّیّان أو ابن التیاني ) ه ـ ٤٣٦(ألبي غالب تّمام بن غالب بن عمر  ) الموعب(كتاب   - ٣

عمر  .،  د . تاریخ األدب العربي: انظر .  في اللغة ثقة و أدیبا بارعا أمینا نزیھا و قد كان إماما. المرسّي القرطبّي األندلسّي، كان من أھل مرسیة
     ٤٧٦- ٤٧٥، ص٤، ج ٢٠١٦،  دار العلم للمالیین ،  ،   فروخ

  ١٤٣، ص)ھــ  ٦٩١( السفر األول،أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي–تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح   - ٤
. م  ٢٠٠١, القاھرة, ٣ط,دمحم علي النجار ,أحمد یوسف نجاتي :ت,دار الكتب والوثائق القومیة ,أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء ,آن معاني القر  - ٥

  ١٧/ ٢ج 
    )بلع(، مادة   ٢، ج  م٢٠٠٣ :، دار صادر  الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم  ابن منظورأبو لسان العرب ،   - ٦
        ٣٥٨،  ٣٥٦ص  ٢٠تاج العروس ، الزبیدي ،  ج  - ٧
الدولیة ، دمحم خلف هللا أحمد  ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق  - عطیة الصوالحي  - عبد الحلیم منتصر  - المعجم الوسیط ، إبراھیم أنیس  - ٨
    )بلع (،  ٢٠٠٤: ،  ٤ط 

مكتبة الشروق الدولیة ،  - دمحم خلف هللا أحمد ، مجمع اللغة العربیة  - عطیة الصوالحي  - عبد الحلیم منتصر  - المعجم الوسیط ، إبراھیم أنیس  - ٩
    )بلع (،  ٢٠٠٤: ،  ٤ط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/606_%D9%87%D9%80
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الف��ح بِلع : أهل اللغة وقال :" �ق�ل الف�� ال�از� : "   )٤٤/ ه�د  " ( َوِق�َل َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك  : " - تعالى 

  )١"(���� الالم ی�َلع �ف��ها 

وهي ع�� الفعل أن الف��ح ���ها ، وال خ�أ في ف��ها، فق� وردت مف��حة ) بلع (إذن ی���� أن ال�اه� في الم 

، وم� ال�ع�وف أن الف�اء رأس م� رؤوس ال��رسة ال��ف�ة ال�ي ت��قل ) معاني الق�آن(في  )هــ  ٢٠٧(ع�� الف�اء 

إن�ا ماض�ه ):" لع�ب(في ) هــ ٣٤٧: ت (��المح خاصة م� ح�� االت�اع في ال�وا�ة ، أما ق�ل اب� درس���ه 

  .اللغة األف�ح  جاء الع��اده" �ال��� ال غ��

  ��� ال�اضي ل�� وخ�أ  )  فُ��(اع��اض الل�لي على ق�ل اب� درس���ه  �أن  - 

، ��� ال�اضي وه� ل�� وخ�أ َفُ��َ : العامة تق�ل: " ي ت����هذ��  أب� جعف� الل�لي أن اب� درس��ر�ه  �ق�ل ف 

)٢(  

�ف�� فه� ض�  فَ�� :وأماق�له:" الب� درس���ه ن��ه �ق�ل )  ت���ح الف��ح وش�حه( و�ال�ج�ع إلى ��اب        

ا ذ��ه و�ن�. الف�اد وال�الح:  فاس� وصالح، وم��ره�ا: صلح ��لح، �ف�ح ال�اضي وض� ال���ق�ل، والفاعل م�ه�ا

ول� �ان ذل� ص�اً�ا صُلح ��� الالم، : ، و��ل� �ق�ل�ن ��� ال�اضي أ�ً�ا، وه� ل�� وخ�أ ؛ ألن العامة تق�ل فُ��

  )٣"(ف��� وصل�ح : ، ل�اء اس� الفاعل م�ه�ا على فع�ل، م�ل

ألفعال ال�الث�ة ��� ال�اضي ل�� وخ�أ إلى أن ا) َفُ��َ (وم� ال�الح� أن اب� درس���ه ����� في ق�له بـأن        

ت�ل في الغال� على معاٍن الزمة ، ف��اس�ها أن ��اغ ) فِعل(أو ص�غة ) فُعل(ال�ي ت�� ع��ها ف��يء على ص�غة 

ل� �ان �ال�� ل�اس�ه أن ) فُ��(ال أس�اء فاعل�� ،  وه� ی�� أن الفعل )  فع�ل(م�ها صفات م��هة �أوزان م� م�ل 

  . ف��� ، وه� ما ال تق�له اللغة: � أ) فع�ل(��يء م�ه صفة م��هة على وزن 

وال�� أن ما ����� إل�ه اب� درس���ه في ه�ا ال��ضع  ت�الفه �ع� االس�ع�االت اللغ��ة، فاالس�ع�ال في         

) فاعل(على وزن ) فِعل –فُعل ( أن ��يء اس� الفاعل م� الفعل الالزم ال�� ���ن على وزني  - م�الً  - اللغة ����

  ) .���ع(فه� �امع ، وال �قال  و�ِ�ع، ) ح���(، وال �قال  حام�فه� ) حُ��(م� م�ل 

                                                 
اإلمام  دمحم الرازي فخر الدین أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن حسین القرشي ، ) التفسیر الكبیر مفاتیح الغیب(تفسیر الفخر الرازي ، المشتھر بــ  - ١

    ٢٤٣/ ١٧، ١٩٨١،   ١، دار الفكر ببیروت ، لبنان ، ط  الطبرستاني األصل
  ٣٢/ ١، )ھــ  ٦٩١( السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي –ة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح تحف - ٢
  ٤٢ھـ،١٣٩٥عبد هللا الجبوري ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، :، تحقیق )عبد هللا بن جعفر ( تصحیح الفصیح وشرحھ،ابن درستویھ - ٣
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 –الق�اس�ة ) فاعل(وه�اك أ�ً�ا ص�غ م���عة م��ع�لة م��اث�ة في ال�الم ت����ل �ال��غ الق�اس�ة ، ف��غة 

ال�جل  ابش: ال ُت��ق�� �ع� األفعال ال�الث�ة على ال�غ� م� أنها ت��ل ال��غة الق�اس�ة، وذل� م� م�ل  - م�الً 

، وه�ا دال على أن اللغة ق� ت����ل  ص�غة  )شائخ(وال �قال  ش�خوشاخ ال�اب فه�  ،)شائ�(وال �قال  أش��فه� 

  .���غة أخ��  �ال�ا أن االس�ع�ال �����غها

في ) ١(قال �عق�ب:" ول�ل� وج�نا أ�ا جعف� الل�لي ی��� أن ما أن��ه اب� درس���ه ق� ح�اه اللغ���ن، �ق�ل 

  )٣(َفُ�َ� ال�يء واألج�د َفَ�� : في األدب) ٢(َفَ�َ� ال�يء وَفُ�َ� لغة ، قال اب� ق���ة : ح اإلصال

��� ال�اضي ل�� وخ�أ  ال )  فُ��(في أن ) هــ ٣٤٧: ت(ول�ل� ی�� أب� جعف� الل�لي أن ق�ل اب� درس���ه   

  )٤(َفارٌِه  حاِمٌ�، وَفُ�َه فه�َحُ�َ� فه� : �ق�له االس�ع�ال ، فق� ورد ما ���هه في الع���ة م� َنْ��ُ 

و �ع�د رأ� اب� درس���ه إلى اع��اده �الق�اس و ان��ائه إلى م�ه� ال��رسة ال����ة ال�ي ُع�ف ع�ها ولعها 

�الق�اس ب�صفه أساًسا عقل��ا ، و��ل� اع��ادها ال���� ال���د ، و�غفالها القل�ل أو ال�اذ ؛ م�ا ����ه� إلى 

  .� أق�اله� مع الق�اس واال��اد ال�أو�ل وال�عل�ل ل��ف

��� ع�� الفعل، أو )  فُ��(إذن ل� ��� إه�ال اب� درس���ه للقل�ل ال�ارد ع� �ع� الع�ب م� م�ل        

غ��ه ، ل� ��� إال ل�أث�� م�ه�ه ال���� في ف��ه اللغ�� ، وه� ما جعله رافً�ا ال��ه� ال��في ال�� ُع�ف ع�ه 

ك�اب ال�د على (ا ف�ال�د على آراء عل�اء ال��فة ، وق� ذ�� العل�اء أنه أّلف ��ا�ه االت�اع في ال�وا�ة ،  م�ّلفً 

  )٥().الف�اء في ال�عاني 

فآراء اب� درس���ه ما هي إال ن�اج ف��ه اللغ�� ، واع��اده الق�اس وس�لًة لل��� اللغ��، و في ن��� أن م�ل ه�ه 

ن ���قة اللغ�� وأق���ه وم�ه�ه، ت�ث� في م�قفه م� اآلراء  ال ی��غي أن ت�صف �ال�ه� أو ال��أ ؛ إذ إ

  .  الق�ا�ا اللغ��ة عامة 

                                                 
یكنى بـأبي یوسف یعقوب بن إسحاق بن السكیت الدروقي األھوازي . حوي و أدیب شھیر ، اشتھر بتشیُّعھإمام من أئمة اللغة العربیة و عالم ن - ١

سیر : انظر   .وطائفة, اني أبي عمرو الشیب:  أخذ عن. حجة في العربیة , , "إصالح المنطق "كتاب ، مؤلف)ھــ  ٨٠٢(النحوي المؤدب  البغدادي
  ١٧، ص ١٢م ، ج ٢٠٠١، مؤسسة الرسالة ،  دمحم بن أحمد بن عثمان الذھبيأعالم النبالء ، 

، وصنف  بغداد نزل. المروزي ، الكاتب ، صاحب التصانیف: الدینوري ، وقیل  لم بن قتیبةعبد هللا بن مس العالمة الكبیر ، ذو الفنون أبو دمحم، - ٢
" المعارف " ، كتاب " غریب الحدیث " ، " غریب القرآن : " ذكر تصانیفھ . كان ثقة دینا فاضال   :أبو بكر الخطیب قال..  . وجمع ، وبعد صیتھ

" ، كتاب " طبقات الشعراء " ، كتاب " عیون األخبار " ، كتاب " أدب الكاتب " ، كتاب " مشكل الحدیث " ، كتاب " مشكل القرآن " ، كتاب 
  ٢٩٧،  ص  ١٣م ، ج ٢٠٠١، مؤسسة الرسالة ،   الذھبي دمحم بن أحمد بن عثمانسیر أعالم النبالء ، : انظر ...  الفرس" ، كتاب " إصالح الغلط 

  ٧، ص ) ھــ  ٦٩١( السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي –تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح  - ٣
  )   فره (،   ٥٢٢ص ،  ١٣لسان العرب ،  ج: انظر .  الجید السیر: الحاذق بالشيء، والسلیح الحسن، ومن الدواب: الفاره   - ٤
إنباه الرواة على أنباه النحاة ، علي :  ، وانظر  ٤٥ – ٤٤، ص  ٣وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ، أحمد بن دمحم بن أبي بكر بن خلكان ، ج   - ٥

   ١١٤/ ٢م ، ١٩٨٦،  ١دمحم أبو الفضل إبراھیم ، ط:بن یوسف القفطي جمال الدین أبو الحسن، تحقیق
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  �األلف خ�أ)  َأَهْل�ُ ( على ق�ل اب� درس���ه  �أن  اع��اض الل�لي - 

و�ن�ا ذ�� ه�ا ألن العامة " :  وهْلُ� عل�ه ال��اب فأنا َأه�له: "ذ�� أب� جعف� الل�لي أن اب� درس���ه �ق�ل في     

و��� أب� جعف� الل�لي أنه ل�� ���أ، فق� أورد أب� ع���  صاح� ) ١" (ل� ال��اب، �األلف، وه� خ�أ أه: تق�ل

  )٣( هل� عل�ه ال��اب ، وأهل�: لغ��� في ه�ا ال��ضع )٢(الغ��� ال���ف 

:  )٤(ألبي ع��� ن�اه ی��� لغ��� له�ا الفعل ، ف��و� ع� أبي ز�� ) الغ��� ال���ف(وع�� ال�ج�ع  إلى ��اب 

  )٦"(لغـــةأَهلُ�ُه وأ��ُّــه: قال أب� ع���:" ث� �ق�ل)  ٥(عل�ه  ِهْلَ�هد��� ال��اب على ال��� أُدكُّه إذا 

األولى م� ه�ه ال�الث هي : قال ف�ه ثالث لغات ) ٧(��ا ی��� أب� جعف� الل�لي أن اب� األع�ابي           

  )٨(   واألولى أف�ح: قال، وه�ل�ه، وأهل�هال��اب،  هل�: ف�ان  �ق�ل. األف�ح 

 :لغة في ه�یل وأن��)  أهل�(و���� أب� جعف� الل�لي أ�ً�ا أن ال�م���� ی���  في ش�حه أن    

َفاِء َ�أنَّهُ   أَهاَل َعَل�ِه� َجاِن� ال�ُّْ�ِب َهاِئلُ  ... َوَأْصَ�َح ِإْخَ�ان ال�َّ

  )٩(ف��ع اللغ��� 

  ) ١) (هل�(لغة في : ي ال��ابأهل� ال�ق�� ف:  لل��ه�� )  ال��اح(وفي       

                                                 
  ٨٨الفصیح ،  ابن درستویھ ، تصحیح   - ١
عاش في  الجرح والتعدیل وإمام من أئمة ومحدث وفقیھ عالم لغة( م ٨٣٨/  ھـ   ٢٢٤ - م  ٧٧٤/  ھـ   157)أبو عبید القاسم بن سالّم الھروي  - ٢

الذي یعد من » األموال«إضافة إلى كتاب » غریب الحدیث«و» الغریب المصنّف«القرنین الثاني والثالث الھجریین، وترك عدد من الكتب أشھرھا 
،  ص  ١٠م ، ج ٢٠٠١،   ، مؤسسة الرسالة دمحم بن أحمد بن عثمان الذھبيسیر أعالم النبالء ، : انظر  .االقتصاد اإلسالمي أمھات الكتب في

٤٩١  
  ٢٩٠السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي ،  –تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح   - ٣
اإلمام العالمة ، حجة العرب ، أبو زید ، سعید بن أوس بن ثابت بن بشیر ، ابن صاحب رسول هللا )  : ھــ  ٢١٥ – ١٢٢(  أبو زید األنصاري  - ٤
سیر أعالم النبالء ، الطبقة العاشرة ، : انظر . ولد سنة نیف وعشرین ومائة . أبي زید األنصاري ، البصري ، النحوي ، صاحب التصانیف  - ملسو هيلع هللا ىلص  - 
  ٤٩٥،  ص  ٩ج
لعلوم واآلداب والفنون،  و دار سحنون ، المجمع التونسي ل  دمحم المختار العبیدي. د: ،  أبو عبید القاسم بن سالم ، تحقیق الغریب المصنف  - ٥

   ٩٥٥، ص  ٣،  المجلد الثاني ، ج   م١٩٩٦ھـ ١٤١٦الثانیة : ، الطبعة  للنشر والتوزیع
   ٩٥٥، ص  ٣السابق  ، المجلد الثاني ، ج   - ٦
مة باللغة، لھ مصنفات أدبیة كثیرة، ولد ھو أبو عبد هللا دمحم بن زیاد بن األعرابي الھاشمي، وھو إمام لغة وراویة وناسب عال ابن األَعرابي  - ٧

وكان أحول، أبوه مولى للعباس  الكوفة ، یعد األعرابي من أعالم أھل 845الموافقھـ  231شعبان  13في بسامراء ومات 767 الموافق ھـ  150في
ضره زھاء مئة إنسان وكان یسأل ویقرأ علیھ فیجیب من غیر كتاب شاھدت مجلس ابن األعرابي وكان یح: بن دمحم بن علي الھاشمي، قال ثعلب

بكر بن  ولزمتھ بضع عشرة سنة ما رأیت بیده كتابا قط ولقد أملى على الناس ما یحمل على إجمال ولم یر أحد في علم الشعر أغزر منھ، من تالمیذه
سیر أعالم : ، انظر )  تفسیر األمثال(في األدب و ) النوادر (و ) تاریخ القبائل(و ) أسماء الخیل وفرسانھا(، أما ، ولھ تصانیف كثیرة، منھا حماد

  ٦٨٨،  ص   ١٠م ، ج ٢٠٠١، مؤسسة الرسالة ،   دمحم بن أحمد بن عثمان الذھبيالنبالء ، 
  ٢٩٠السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي ،  –تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح   - ٨

  ٢٩٠األول ،  أب� جعف� أح�� ب� ی�سف الفه�� الل�لي ، ال�ف�  –ت�فة ال��� ال���ح في ش�ح ��اب الف��ح   -٩
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، ألنه �أخ� �ال���د م� لغة الع�ب ، والع�ب )ال��اب أهال: (وم� ال�اضح أن اب� درس���ه م�ع ق�له�          

إهالة ، وم� ناح�ة أخ�� ال ���ز في الق�اس ع��ه  أن ��يء  ال��اب أه�له ه�اًال، وال تق�ل أهل�ه هل� :تق�ل

  .واح� وأفعل ��ع�ى ه على وزن فعل ، فال ���ن فعلالفعل على وزن أفعل، ��ع�ا

ل�� ال��ام اللغ�� االس�ع�الي ���ً�ا ما ی�عارض مع ال��ام العقلي ال������ ، ف���ج م� القاع�ة ال��ّ�دة ، و   

  )٢(ال �قاس عل�ه ، ف�ع�ه أص�اب م�ه� الق�اس شاذ�ا أو نادًرا ، وأح�اًنا �ع�ونه م� مق���ات ال��ورة ال�ع��ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         

أح�� ع�� الغف�ر ع�ار : هـ ، ت�ق��٣٩٣: ال���فى(تاج اللغة وص�اح الع���ة ، أب� ن�� إس�اع�ل ب� ح�اد ال��ه�� الفارابي   -١

  )هـ � ل( ،  ١٢٥٥/  ٥م ،  ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧ال�ا�عة : ب��وت ال��عة –، دار العل� لل�الی�� 

  ٣٣،ص ٢٠٠٨،  ٢المشرق والمغرب،الدكتور دمحم المختار ولد اباه دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط في تاریخ النحو العربي  - ٢



                                                 دداب جامعة بورسعيمجلة كلية اآل                            ٢٥

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  اع��اضات ت�ور ح�ل ال�الف في معاني األفعال:  ال���ر ال�اني 

  )عل��ُ (ال ت��ن ��ع�ى ) ز�ْ��ُ (اع��اض الل�لي على ق�ل اب� درس���ه  �أن  -

عل�ُ�، و����ه�ون : وأهل اللغة �ق�ل�ن مع�اه: ح�رُت وَخ�َّ��، قال: مع�ى ز���ُ :" أورد الل�لي ق�ل اب� درس���ه 

  :ل�ه ب��� قع�� اب� أم صاح� وه� ع

 ِزْ��ُ� م� أم�ه� ِم�ل ال�� َزِكُ��ا ... ل� ُی�اِجَع قل�ي وُدهَّ� أبً�ا  

، : ، إن�ا مع�اهول�� له� ف�ه دل�ل على تف���ه�: قال خ��ُ� على م�ل ما خ���ا عل�ه م�ي م� س�ء ال��ِّ

  ) ١"(وح�رُت م�ه� على م�ل ما ح�روا عل�ه م�ي 

  )٢"(فغل�أمَّا إن�اُر اب� درس���ه أن زِ��ُ� ال ت��ن ��ع�ى عل�ُ� :" � جعف� الل�لي و�ق�ل أب    

في ال��� ال�اب� على ال��ز وال�����، وح�� ذل� ) ز���(و���� الل�لي أن  اب� درس���ه ق� ق�� مع�ى       

  .عل�،  و���� أن ذل� �ا�ل، ألن مع�ى الفعل م���ل لل��ز وال����� ولل)إنَّ�ا: (�ق�له

بـــ� ق���ة،  �أتي ��ع�ــــى العل� ، و���� أن ه�ا ال�ع�ى م���ر ع�� العل�اء مـــ� م�ال ) ز�ْ��ُ (و���� أن  الفعل     

  )٣( .واب� فارس ، واب� س��ه ، وغ��ه� م� اللغ����

ف�ه ن�� )  �عل(على ال��ز و ال�����، وم�عه أن ی�د ��ع�ى ) ز���(وال��  أن ق�� اب� درس���ه مع�ى        

  :ع�د م� العل�اء  ل�روده ��ع�ى عل� ع��

م�ل : ز���:" وه� م� ال��ق�م�� على اب� درس���ه، ) هــ ٢٤٤: ت (الب� ال����) األلفا� (ورد في ��اب   - 

  )٤"(عل�� 

َزِكْ�ُ�ُه  ) :"هــ ٣٩٣: ت ( ن�� إس�اع�ل ب� ح�اد ال��ه�� ألبي ) َتاُج َاْلُلَغِة َوِصَ�اُح َاْلَعَ�ِ��َّةِ (ورد في ��اب  - 

  )٥" (ل�����، أ� َعِل��ه �ال��� َأْزَكُ�ُه َزَك�ًا �ا

ز�� ال��� ز��ا ، �ال����� ، : ز�� :"   )ــ ه ٧١١:ت (الب� م���ر )  ل�ان الع�ب( ورد في في مع��  - 

غ��ه . ل��� ��ف م� ال�� ا: ه� ال�� ال�� ه� ع��ك �ال�ق�� ، وق�ل : ، وأز��ه غ��ه ، وق�ل عل�ه: وأز��ه 

                                                 
  ١٦٧/  ١ر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي ،  السفر األول ،  أبو جعف –تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح   - ١
  ١٦٧/  ١السابق ،    - ٢
  ١٦٧/  ١السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي ،    –ریح في شرح كتاب الفصیح تحفة المجد الص  - ٣
  ٤٠٥م ، ١٩٩٨مكتبة لبنان ،  فخر االدین قباوة ،:،تحقیق)ھــ٢٤٤: ت (ابن السكیت أبو یوسف یعقوب بن اسحاق األلفاظ،  - ٤
  )ز ك ن( ھـ  ، ٣٩٣: المتوفى(وھري الفارابي تاج اللغة وصحاح العربیة ، أبو نصر إسماعیل بن حماد الج  - ٥

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/711_%D9%87%D9%80
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م�ه رجل ز�� وق� أز���ه : وال �قال : ز���ه صال�ا أ� ����ه ، قال : ال��� �ال����� ، ال�ف�س ، وال�� ، �قال 

  )١(و�ن �ان� العامة ق� أولع� �ه 

أو  .��ه عل�ه وأز��ه: ز�� ال�ئ )  :"هـ 1205: ت (ل��ت�ى ال����� ) تاج الع�وس ( ��اب ورد في  -

" وأفه�ه ح�ى ز��ه  أعل�ه: وأز��ه .فه�ه: ز��ه: ال�ف�س وال�� ، وق�ل: ال���: وق�ل .ال�� ��ف م�: �ال��

)٢(  

العل�  )ز���(أن األصل في :لل����ر م��� خ�� هللا ال�املي ) مع�� ال��اب اللغ�� في أب��ة األفعال(ورد في  -

  )٣( ث� نقل إلى ال�� �ع� اس�ع�اله في م�اضع ال��  وع�م ال�ق��

��ح أن ت��ن ��ع�ى العل� ، أو ال����� أو ال�� ، فهي ل��� قاص�ة : م�ع�دة  ) ز��( إذن معاني الفعل      

  .على ال����� وح�ه ��ا ذ�� اب� درس���ه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )زكن(،  ٧م ، ج ٢٠٠٣: لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدین دمحم بن مكرم  ابن منظور ، دار صادر   - ١
بیدي  تاج العروس من جواھر القاموس،   - ٢ ھـ  ، ١٢٠٥ :المتوفى(محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

     ٢٦٢، ص  ١٨دار الھدایة ، ج : مجموعة من المحققین ، الناشر: المحقق
   ٢١٦مجید خیر هللا الزاملي ، دار االكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  ص . معجم الصواب اللغوي في أبنیى األفعال ،  د  - ٣
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  اع��اضات ت�ور ح�ل وضع �ع� األفعال في أب�اب ل��� لها:  ال���ر ال�ال� 

 :ال�الثي ) َفَعل�ُ (في �اب ) ه�ق�(� درس���ه  م� إدخال  ثعل� اع��اض الل�لي  على ما ذ��ه   اب

�األلف ،  )أفعل�(م� �اب  )َهَ�ْق�ُ (�غ�� ألف، و )َفَعْل�ُ (في �اب  )َهَ�ْق�ُ (أخ� اب� درس���ه على ثعل� أنه وضع 

في ه�ا   )ه�ق� ال�اء(:  في وضعه ق�لهــ�  وق� غل� ثعل�:"  )ت���ح الف��ح(�ق�ل  اب� درس���ه في ��ا�ه 

   )٣(�األلف  )أفعل�(مـــ� �اب )  ٢) (هــ ٣٧٠/ ت (ك�ـــا أشار اب� خال��ـــه) ه�ق� (، فــ )١(ال�اب 

، وه� فعٌل ر�اعي م��� �األلف في أوله،  وق� ورد ) َأَراقَ (ِم� ) َأَرْق�(�ف�ح الهاء وال�اء، وأصله ) َهَ�ق� ال�اء(فــ 

و  »أرق�«فأصله�ا  »ه�ح�«و  »ه�ق�«فأما :" ب� ع�ف�ر ، �ق�ل ال )ال���ع  في ال�����(ذل� في ��اب 

و��ل� . والهاء زائ�ة» أرق�«أصله » أه�ق�«و��ل� . أرق� وأرح�: وأصله . ، والهاء ب�ل م� اله��ة »أرح�«

  )٤(» أه�ح�«

نه إن�ا  أدخله في في أ بّ�� وجه الع�ر ل�عل� ل��ه )٥(�األلف  )أفعل�(م� �اب  )َهَ�ْق�ُ (�أن   وق�  أقّ� الل�لي

  )٦(ه�ا ال�اب م�اعاة للف� ، ألن لف�ه ثالثي ف���ه في ه�ا ال�اب له�ا ال�جه 

: " ، �ق�ل )الغ����� في الق�آن وال��ی�( اله�و� في ��ا�ه  ودفاع  الل�لي ع� ثعل� في ه�ا ال��ضع قال �ه

ا �ع� إب�ال ه�ق� و�عالل أرق� ، به� على اللف�ه�ق� وأرق� في ه�ا ال�اب  -رح�ه هللا  - و�ن�ا ذ�� ثعل� 

 )  ٧" (ول� ذ��ه�ا على أصله�ا ل�ج� أن ی���ه�ا في �اب أفعل 

ی�ور على  ألف أن ه�ا االس�ع�ال شائع ���� �غ��) َفَعْل�ُ (في �اب ) َهَ�ْق�ُ (وق� ���ن ما ح�ل ثعل� على وضع 

ق� ذ�� ثعل� في ��ا�ه  أن م�اده م�ا كأّنها أصل م� أص�ل ال�ل�ة ، و  )ه�ق�(في ) الهاء(األل��ة ح�ى صارت 

                                                 
    وما بعدھا   ١٦٣/  ١، ) ن جعفر عبد هللا ب(تصحیح الفصیح وشرحھ ، ابن درستویھ  -- ١
 ٣١٤عام  بغداد و لكنھ انتقل إلى الیمن في ھمدان ھو عالم لغوي بارز ولد في منطقة ھو أبو عبد هللا الحسین بن أحمد بن خالویھ: ابن خالویھ  - ٢

  .ولم یكن على وفاق معھ الختالف مدرستیھما اللغویتین المتنبي عاصر. وكان یلقب بذي النونین. للھجرة ٣٧٠للھجرة وتوفي عام 
، بیروت ، )ھـ١٣٩٦: ت (، خیر الدین الزركليقاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین    - األعالم: انظر 

    ٢،  ص  ٢م، ج  ٢٠٠٢،  ١٥دار العلم للمالیین ،  ط 
  .١٨٩ص  ٤٦ھــ، ص ١٢٩٩،  دار العلم للمالیین ، بیروت ،   ٢أحمد عبد الغفور عطار ، ط:  لیس في كالم العرب  ، ابن خالویھ ، تحقیق   - ٣
مكتبة  ، ) ھـ ٦٦٩: المتوفى(مؤمن بن دمحم، الَحْضَرمي اإلشبیلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور  علي بن  الممتع الكبیر في التصریف ،   - ٤

  ٩٧/   ١،    ١٩٩٦األولى  :لبنان الطبعة
    ٢٤١/ ١،)ھــ٦٩١( السفر األول، أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي –تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح  -- ٥
  ٣، ص ) ھــ  ٦٩١( السفر األول ،  أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي –یح في شرح كتاب الفصیح تحفة المجد الصر- ٦
ھـ  ،  ١٤١٩ر مصطفى الباز،  أحمد فرید المزیدي  ، مكتبة نزا: تحقیق الغریبین في القرآن والحدیث ، أحمد بن دمحم الھروي أبو عبید ،  - ٧

     ٣٧٥/   ١م،  ١٩٩٩
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ه�ا ��اب اخ��اِر ف��ح ال�الم، م�ا ���� في ) :" الف��ح (���� على أل��ة ال�اس و���ه� ، �ق�ل في ��ا�ه 

  )  ١" (كالم ال�اس و���ه� 

)  ه�ق�(و���� الل�لي أن �الم ثعل� ق� ���ن  ف��ا �قال م� األفعال �غ�� ألف في األف�ح ، وأن في 

مع��ً�ا ما ذ��ه �ع� العل�اء م� م�ألبي ع��� القاس� ب� سالم  في ��ا�ه )  ٢(ه�ق� و أه�ق�  : ن لغ�ا

 وَهَ�قُ� فأنا أَُه��ُ� �ف�ح الهاء ،. َأَرْقُ� ال�اء فأنا ُأر�ُ� ، وه�ا ه� األصل:"  ، �ق�ل )الغ��� ال���ف(

  )  ٣" (وأَْه�قُ� أُْه��ُ� ���م الهاء 

�لي ع� ثعل� في ه�ا ال��ضع ق� جان�ه ال��اب ، ألن وضع األفعال في أب�ابها وفي ن��� أن دفاع  الل

���ن �ال��� إلى األصل ، وال ی�خ� �اللف� ، فعلـى ال�غ� م� وق�ف �ع� ال��اح م�افع�� ع� ثعل� 

  ذاك���  أوجه الع�ر له في ه�ا ال��ضع، فإن �ع� العل�اء  ع�َّ ما وقع ف�ه ثعل� في ه�ا ال��ضع  

أرق� (ووْضُع أبي الع�اس :" ، �ق�ل ) ٤) (هــ ٤٢١/ت (والغل� ، وم� ه�الء أب� على ال��زوقي  �ه�م� ال

  )  ٥" (في ه�ا ال�اب وقع سه�ا م�ه ؛ ألنه أفعل� ) أرق� ال�اء(

، وذ�� أن دفاع  �ع� ال��اح ع� م� الغل�رأ� ثعل� في ه�ا ال��ضع  )هـ1205: ت (ال�����  وق�  عّ�ه  

ف�ه َألْقَ�اٍم ِمْ� َأِئ�َّة  الَغَل�ُ وَقْ� َوَقَع ) : " تاج الع�وس( ، �ق�ل في ��ا�ه م� �اب ال��لفع ثعل� في ه�ا ال��ض

ِ �َغْ�ِ� أِلٍف وِ�ْن  َثْعَل�اللَغِة ِمْ�ه� 
ّ
َ�ْعُ� ُش�َّاِحه الَ�َ�اَب ع�ه  َتَ�لَّففي الَفِ�ْ�ح ، فِإنَّه َذَكَ�ه في �اِب ِفْعل ال�الثي

ِ أو َغْ�� ذِلَ� م�َّا ال َیْ�َه� �أنَّه َصاَر في ُص 
ّ
  )  ٦" (ْ�رة ال�الثي

وخالصة الق�ل في ه�ا ال��ضع أن اب� درس���ه ل� ��� م�ف�ًدا به�ا ال�أ� القائل �غل� ثعل� أو سه�ه  في     

  ، )هـ١٢٠٥: ت(، وال����� )هــ ٤٢١:ت(ال��زوقي فق� وافقه �ع� العل�اء م� م�ل  ه�ا ال��ضع،

                                                 
   ١،ص١٩٨٤عاطف مدكور، دار المعارف، .د: ،تحقیق ودراسة)ھــ٢٩١: ت(العباس أحمد بن یحیى ثعلبالفصیح ،ألبي   - ١
  ٣،ص )ھــ٦٩١( السفر األول ،أبو جعفر أحمد بن یوسف الفھري اللبلي –تحفة المجد الصریح في شرح كتاب الفصیح - ٢
، المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون،  و دار سحنون   ار العبیديدمحم المخت. د: ،  أبو عبید القاسم بن سالم ، تحقیق الغریب المصنف  - ٣

     ٧٠٧،ص    م١٩٩٦ھـ ١٤١٦الثانیة : ، الطبعة  للنشر والتوزیع
كان معلم أبناء بني بویھ فیھا،  .أبو على أحمد بن دمحم بن الحسن المرزوقي األصفھاني  ، من علماء القرن الخامس الھجري ، من أھل أصبھان ٤

ه، في خزانة  ٥٢٣أربعة مجلدات، منھ مخطوطة متقنة كتبت سنة ) شرح دیوان الحماسة ألبي تمام ط(مجلدان، و ) األزمنة واألمكنة ط(كتبھ  من
رسالة ) القول في ألفاظ الشمول والعموم والفصل بینھما ط(قطعة منھ، و ] ثم ُطبع ) [األمالي خ(و ) شرح المفضلیات خ(و ) ٢٧٥١الرقم (مغنیسا 
  ٨م ، ج  ٢٠٠٠،  ١الوافي بالوفیات ،  صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ،  ط: ، انظر 

    ٣سلیمان بن إبراھیم العاید ، المكتبة الوقفیة ، ص : تحقیق ، )  ھــ  ٤٢١: ت (شرح الفصیح لثعلب ، أحمد بن دمحم بن الحسن المرزوقي - ٥
سلسلة  مصطفى حجازي ،: ، تحقیق) ھـ1205(ن عبد الرزاق المرتضى الحسیني الزبیدي  تاج العروس من جواھر القاموس ، دمحم بن دمحم ب  - ٦

    ١٧،  ص  ٢٧ھرق  ، ج : م ،  مادة  ١٩٩٣،   ٢: الطبعة تصدرھا وزارة اإلعالم بالكویت ، 
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وج�نا ف�ه �ع� ش�اح الف��ح ، وم� ب��ه�  الل�لي  ق� ال����ا الع�ر ل�عل� في ه�ا ال��ضع  ففي ال�ق� ال��

 �األلف، وأن الهاء أب�ل� م� اله��ة، أ� أنه م� ال��اعي ، وج�نا) أفعل�(م� �اب ) َهَ�ْق�ُ (مع إق�اره� بـأن

ه غلً�ا أو سه�ا ��ا ه� ال�ال ع�� ال��زوقي  وال�����، وما ذ ��ه ال��زوقي وال����� م�اف� ل���� �ع�ه� �ع�َّ

  .اللغة  في وضع األفعال في م�اضعها م� األب�اب �ال��� إلى أص�لها ال ألفا�ها 

  

  : خات�ة 

 أوجه الع�ر له في �ل م�ضع ، على ال�غ� م� لي م�قف ال��افع ع� ثعل� ذاكً�ا وقف أب� جعف� الل�

 .اضع  م� ال�ه�، أو الغل� أن �ع� العل�اء عّ�وا  ما وقع ف�ه ثعل� في �ع� ال�� 

  ض�� : أولها : ت�ور اع��اضات اب� درس���ه على ثعل� ، ودفاع الل�لي ع�ه ح�ل ج�ان� ثالثة

ح�ل وضع �ع� األفعال في : ح�ل ال�الف في معاني األفعال، وال�ال� : األفعال وأوزانها، وال�اني 

 .أب�اب ل��� لها 

 ل�ي خّ�أ ف�ها ثعلً�ا، فق� وافقه �ع� العل�اء م� م�ل ل� ��� اب� درس���ه م�ف�ًدا ب�ع� اآلراءا

 ).هـ1205: ت (، وال����� ) هــ ٤٢١: ت (ال��زوقي 

  واألق��، و�ن خالف�ها لغات أخ�� وردت ع�� �ع� العل�اء اع��� اب� درس���ه اللغة األف�ح

 ) .هــ ٢٠٧(ال��ق�م�� م� م�ل الف�اء 

 فاعل(م� م�ل ص�غة  ي ال�الم �ال��غ الق�اس�ة،اس���ل� �ع� ال��غ ال����عة ال���اث�ة ف (

ة على ال�غ� م� أنها ت��ل ال��غ زمةال ُت��� م� �ع� األفعال ال�الث�ة الال الق�اس�ة، ال�ي ن��ها

، وشاخ ال�اب فه� ش�خ وال �قال )شائ�(شاب ال�جل فه� أش�� وال �قال : الق�اس�ة، م� م�ل ق�ل�ا  

 ).شائخ(

  رآها �ع� العل�اء على ه�ا ف�ها ثعلً�ا م� ق��ل ال�ه�، ��ا �ه وآراؤه ال�ي خ�َّأ ل� ��� �الم اب� درس��

ال��� ، و�ن�ا �ان اب� درس���ه م��ًعا ���ق�ه في الق�اس ال�ي تع��� ال���ة  واال��اد م�هً�ا في ال��� 

 .على الق�ا�ا اللغ��ة 
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    : م�ادر ال���

  األول ، أب� جعف� أح�� ب� ی�سف الفه�� الل�لي ال�ف–ت�فة ال��� ال���ح في ش�ح ��اب الف��ح � )

 . م  ١٩٩٧هـ ،  ١٤١٨ع�� ال�ل� ب� ع��ة ب� رواد ال����ي ، . د: ، دراسة وت�ق�� ) هــ ٦٩١

  هللا ال���ر� ع�� :  ، ت�ق�� ) هــ ٣٤٧: ت) (ع�� هللا ب� جعف� (ت���ح الف��ح وش�حه ، اب� درس���ه

 .هـ ١٣٩٥، م��عة اإلرشاد ، �غ�اد ، 

  عا�ف م���ر ، دار . د: ، ت�ق�� ودراسة )هــ ٢٩١: ت(الف��ح ، ألبي الع�اس أح�� ب� ���ى ثعل�

 .م ١٩٨٤ال�عارف ، 

 

  :م�اجع ال��� 

 قام�س ت�اج� ألشه� ال�جال وال��اء م� الع�ب وال���ع���� وال�����ق��  ، خ�� ال�ی  -األعالم �

 .م  ٢٠٠٢،  ١٥، ب��وت ، دار العل� لل�الی�� ،  � ) هـ ١٣٩٦: ت ( ال�ر�لي 

  دمحم أب� الف�ل : إن�اه ال�واة على أن�اه ال��اة ، علي ب� ی�سف القف�ي ج�ال ال�ی� أب� ال��� ، ت�ق��

 .م ١٩٨٦،  ١إب�اه�� ، �

   ف�� اال�ی� ق�اوة ، م���ة : �ق�� ، ت) هــ ٢٤٤: ت (األلفا� ، اب� ال���� أب� ی�سف �عق�ب ب� اس�اق

  . م ١٩٩٨ل��ان ، 

 ي ��ا�هأوهام اب� درس���ه في ت���ح الف��ح ، ب�ان ال���ح والف��ح م�ا خ�أه اب� درس���ه ف "

  م��� خ�� هللا ال�املي ، دار ال��� العل��ة ، دت . د ل�عل� ،" ت���ح الف��ح

 هـ1205(�� ال�زاق ال��ت�ى ال����ي ال�����  تاج الع�وس م� ج�اه� القام�س ، دمحم ب� دمحم ب� ع ( ،

 م ١٩٩٣،   ٢: ال��عة م��فى ح�از� ، سل�لة ت��رها وزارة اإلعالم �ال����،: ت�ق��

  م ٢٠١٦دار العل� لل�الی�� ،  ع�� ف�وخ ، . �خ األدب الع��ي، دتار .    

 ٢ه دار ال��� العل��ة ، ب��وت ، �تار�خ ال��� الع��ي في ال���ق وال�غ�ب،  ال����ر دمحم ال���ار ول� ا�ا 

 ،٢٠٠٨ . 

  اإلمام  دمحم ال�از� ف�� ال�ی� أب� ع�� ، ) ال�ف��� ال���� مفات�ح الغ��(تف��� الف�� ال�از� ، ال���ه� بــ

 .م ١٩٩٨،   ١ب���وت ، ل��ان ، � ، دار الف��   دمحم ب� ع�� ب� ح��� الق�شي ال���س�اني األصلهللا

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3020&idto=3020&bk_no=132&ID=1194
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3020&idto=3020&bk_no=132&ID=1194
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  رم�� م��� �عل��ي : ، ال��ق�)  هـ٣٢١: ال���فى(أب� ��� دمحم ب� ال��� ب� در�� األزد� : ج�ه�ة اللغة

 .م١٩٨٧األولى، : ب��وت ال��عة - دار العل� لل�الی�� : ال�اش�

  م  ٢٠٠١ال��الء ، دمحم ب� أح�� ب� ع��ان ال�ه�ي ، م�س�ة ال�سالة ،  س�� أعالم 

 سل��ان ب� إب�اه�� العای� ، : ت�ق�� )هــ  ٤٢١: ت( ش�ح الف��ح ل�عل�، أح�� ب� دمحم ب� ال��� ال��زوقي

 .ال����ة ال�قف�ة ، دت

  ال���فى (�، أب� حام�، ع� ال�ی� ، ع�� ال���� ب� ه�ة هللا ب� دمحم ب� ال���� ب� أبي ال��یش�ح نهج ال�الغة

 .دمحم أب� الف�ل اب�اه��  ، دار إح�اء ال��� الع���ة ع��ى ال�ابي ال�ل�ي وش��اه، دت: ، ال��ق� ) هـ٦٥٦: 

  أح�� : هـ ، ت�ق��٣٩٣: ال���فى(تاج اللغة وص�اح الع���ة ، أب� ن�� إس�اع�ل ب� ح�اد ال��ه�� الفارابي

 م ١٩٨٧ -   هـ ١٤٠٧ال�ا�عة : ب��وت ال��عة –لل�الی��  ع�� الغف�ر ع�ار ، دار العل�

  ، ال���ع ال��ن�ي للعل�م دمحم ال���ار الع���� . د: ت�ق��أب� ع��� القاس� ب� سالم ، الغ��� ال���ف ،

 . م١٩٩٦ال�ان�ة  ، : واآلداب والف��ن،  و دار س���ن لل��� وال��ز�ع  ، ال��عة

 م���ة ن�ار  أح�� ف��� ال�����: ع��� ، ت�ق��� ب� دمحم اله�و� أب� الغ����� في الق�آن وال��ی� ، أح� ،

 .م ١٩٩٩هـ  ،  ١٤١٩م��فى ال�از ،  

  ، م��� : ،  ت�ق��) ه ٨١٧: ال���فى(آ�اد�  م�� ال�ی� أب� �اه� دمحم ب� �عق�ب الف��وزالقام�س ال����

م�س�ة ال�سالة لل��اعة وال��� : ال�اش� دمحم نع�� الع�قُ��سي ،: �إش�اف ت�ق�� ال��اث في م�س�ة ال�سالة

  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦،  ٨وال��ز�ع، ب��وت، ل��ان ، � 

 م��فى ب� ع�� هللا �ات� جل�ي الق������ي ال��ه�ر �اس�  ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن  ك�ف ،

 .م �١٩٩٤غ�اد ،   –، م���ة ال���ى ) هـ ١٠٦٧: ال���فى(حاجي خل�فة أو ال�اج خل�فة 

  م٢٠٠٣: �ان الع�ب ، أب� الف�ل ج�ال ال�ی� دمحم ب� م��م  اب� م���ر ، دار صادر ل  

 دار العل� لل�الی��، ب��وت،  ٢أح�� ع�� الغف�ر ع�ار، �: ل�� في �الم الع�ب ، اب� خال��ه، ت�ق�� ،

 هــ١٢٩٩

 أح�� ی�سف ن�اتي :�� ت�ق، دار ال��� وال�ثائ� الق�م�ة ، أب� ز���ا ���ى ب� ز�اد الف�اء ،  معاني الق�آن ،

 .م ٢٠٠١ ،القاه�ة ،�٣، دمحم علي ال��ار 

 م��� خ�� هللا ال�املي ، دار اال��� العل��ة ، ب��وت ، ل��ان. مع�� ال��اب اللغ�� في أب��ى األفعال ،  د. 
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  ل��� مع�� ال��لف�� ت�اج� م��في ال��� الع���ة ، ع�� رضا ��اله ، دار إح�اء ال��اث الع��ي لل��اعة وا

  .ل��ان، دت –وال��ز�ع  ، ب��وت 

  م��ع اللغة دمحم خلف هللا أح��  - ال��ال�ي  ع��ة - ع�� ال�ل�� م����  - ال�ع�� ال�س�� ، إب�اه�� أن�� ،

  ٢٠٠٤: ،  ٤الع���ة ، م���ة ال��وق ال�ول�ة ،  �

 ، ال�ع�وف �اب� علي ب� م�م� ب� دمحم، الَ�ْ�َ�مي اإلش��لي، أب� ال� ال���ع ال���� في ال����� ��

 .  م ١٩٩٦األولى : ، م���ة ل��ان ال��عة) هـ ٦٦٩: ال���فى(ع�ف�ر 

  ، ت��ي م��فى ، دار  –أح�� األرناؤو� : صالح ال�ی� خل�ل ب� أی�� ال�ف�� ، ت�ق�� ال�افي �ال�ف�ات

 .م  ٢٠٠٠،  ١إح�اء ال��اث الع��ي ، ب��وت ، ل��ان ، �

  إح�ان ع�اس ، دار : ان ، أح�� ب� دمحم ب� أبي ��� ب� خل�ان ، ت�ق�� وف�ات األع�ان وأن�اء أب�اء ال�م

 .  ١٩٧٢ب��وت ، ل��ان ،   –صادر 

 

  :ال�ور�ات 

   ، ٦٢م ، م�ل�  ٢٠١٨م�لة معه� ال�����ات الع���ة ، ن�ف س���ة م���ة ، القاه�ة  
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     Abstract: 
 

          This study aims to highlight the objections of Abu Ja'far Al-Labli against 
Ibn Darstoyah in the book: Tohfat al-Magd al-sareeh in explaining the book of 
Al-Faseeh to the Thalab. It included many opinions of the annotations of the 
book of Al-Faseeh, which contains important language material: phonetic and 
morphological, and lexical and semantic, and had in this explanation important 
views in the response to Ibn Darstoyah. 
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