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 ُممخص:ال

لممذاىب المغوية في المغة العربية  يتناول ىذا البحث ترجيح ُشراح الشافية 
ىما المذىب البصرّي والمذىب الكوفّي، و أنَّ نظرة واحدة في  :متمثمة بأىم مذىبينِ 

صولو أولكل مذىب  ،أكثر من مذىب لغويّ تدّلنا عمى وجود  كتب المغة بصورة عامة
خر، وىذا الخالف نتيجة عن المذىب اآل وقواعده وخصائصو الذي يختمف فيوِ 

تيادات الشخصية في استنباط قواعد المغة، وقد رّجح شّراح الشافية في القرن لالج
العاشر اليجرّي المذىب البصرّي عمى الكوفّي عند شرحيم متن شافية ابن الحاجب 

، و يةباستثناء بعض المسائل المغو  مقدميَن حجج وبراىين مقنعة في أكثر من موضع
  .ذىب البصريّ لمم انتماؤىمفيو  ،دلَّ عمى شيء إنْ ىذا 
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Abstract: 

This research discusses likelier of Shurah Al-Shafyah for 

linguistic doctrines in Arabic language represented in two schools: Al-

Kufi and Al-Basrri schools. Only one look in linguistic books will 

guide us to more than one linguistic school. Each school has different 

origin, rules and characters different from other schools. This 

difference due to the personal efforts in inference of Arabic Grammar. 

Shurah Al-Shafyah prefers in the 10th Hegira century Al-Basrri 

doctrine than Al-Kufi school in more than two presented subjects 

(Convincing evidence and proof), except some linguistic issues, and 

that refers to their belonging to Al-Basrri Doctrine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رفل هادي مهدي القره غولي   الباحثة/ في القرن العاشر الهجري  ترجيح المذاهب عند شراح الشافية 

 - 423 - 

 المقدمة:

نعائمو العادوَن، والصالة  يمدحُتُو القائموَن، وال يحص الحمُد لّمِو الذي ال يبمغ 
خرَج نبي الرحمة الذي أ ،أوضح ُبرىانعمى رسولِو وعمى من ُأرِسل بوحدانيتو بوالسالم 

طيار مصابيح الُدجى نور الُفرقان وعمى أىِل نبيِو األب إلى النور الناس من الُظممات
  و بإحسان إلى يوم الدين.ومن تبع

 .عنوان البحث: ترجيح المذاىب عند شراح الشافية في القرن العاشر اليجري 
 أهداف البحث:

 .ىمية الشافية العمميةأبراز إـ ٔ

 .ـ كيفية تعامل الُشّراح مع الموروث الصرفّي القديمٕ

 .ـ توضيح المنيج الذي اتبعو الُشراح من خالل ترجيحاتيمٖ

 .مذىب الذي اتبعو كل شارحـ معرفة الٗ

  :منهج البحث

 تبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ا

 : الدراسات السابقة

 .ال توجد دراسات سابقة في نفس الموضوع
  :ُشر اح شافية ابن الحاجب في القرن العاشر الهجري

 ىـ(، بمادتيا العممية مقدمة جزيمة ذاتٙٗٙت: )تّعُد شافية ابن الحاجب  
التعممي، ال سيما في الدراسات الصّرفية وىي من ي نطاق االتجاه العممي و فائدة ف

العمماء  ا ُحظيت باىتمام، لذي عمم الصرف عمى منيج المتأخرينَ الُكتَب المتخصصة ف
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زالة ا  وتفسير غوامضيا، و  شرح الشافية، وانبرى ليا الكثير منيم عمى عجابيمإونالت 
عميق عمى بعض ، وشرح مفرداتيا والتياما َعمَق بيا من الغموض، وضبط مباحث

 . مسائميا

فيي  تناولتيانَّما بالشروح التي ا  ت أىمية الموضوع منحصرة بالشافية، و وليس 
شرحيا ما ُيقارب ثالثوَن  ، فقدالفكر الصرفّي لدى ىؤالء الُشراحمثاٌل عن تطور 

 :هموذاىب ىم الموترجيحيم أل يمنا ىنا ىم ُشّراح القرن العاشر. والذي يشارًحا

)أزكريا بن  :وًل أ    :هـ(293حمد بن محمد األنصاري 

، فقد وجدنا رجمت لألنصارّي في اسمِو وشيرتوِ اختمفت المصادر التي ت 
زكريا، قال  حمد بنأرْت أنَّ اسمو زكريا بن محمد بن بعض المصادر ذك

 حمد بن زكريا الزين االنصاريّ أىـ(:"وىو زكريا بن محمد بن ٕٜٓالسخاوّي)ت:
بسنيكة من ولد سنة ست وعشرين وثمان مائة  زىرّي القاضّي.بكي القاىري األالسن

  .(ٔ) ونشأ بيا فحفظ القرآن عند الفقييين" ،الشرقية
  :هـ(233براهيم بن محمد السفراييني)إ :ثانًيا 

 ،(ٕ)ويعرف بــ )العصام(" ،براىيم بن محمد بن عربشاه عصام الدينإوىو:" 
  .(ٖ)سرافيين مدينة نيسابورإفراييني نسبة إلى مدينة ام باالسُلقب العص

  :هـ(233محمد بن طاهر الفتني)ت:  :ثالثًا 

ن أبي ىو محمد بن طاىر بن عمي ب :اتفقت كتب التراجم عمى أنَّ اسمو 
  .(ٗ)النصر بن عبد الممك الفتني
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  :ُشراح فهماهم المذاهب التي رجَّحها الأأمَّا من 

  :ي  المذهب البصر  :اوًل 

 ل سميمة وعمى مادةصو أُبنَي عمى لغٍة ذات  رّي بأنَّويتميز المذىب البص 
عمى في جمع المغة  ا مثاًل اعتمادىمومنيفصيحة أصمية تميزت بخصائص رصينة 

الموثوق ر الجاىمي والشع إذ قاموا منيجيم عمى القرآن الكريم ؛فواه العربأمن  السماع
كان اعتمادىم  كماسالمّي وسالمة لغتِو اإل ر، كما اعتمدوا عمى الشعة قائموِ حبص

لغة ىؤالء لم ألنَّ  ؛وبعض الطائيينَ  سد وُىذيلأو  قيس :ومنيا عمى بعض القبائل
  .(٘)فكانت لغتيم لغة نقية ،ولم تفسد باختالطيا باألعاجم المحن يصبيا

  :المذهب الكوفي   :ثانًيا

أي أنَّ  ،البصري ي ظيَر بعد المذىبأتأخر المذىب الكوفي في الظيور  
وُعرَف  ،نتقَل في الكوفةاصطالحي ظيَر في البصرة ثم الدرس المغوّي بمعناه اإل

 الدكتور إنَّ إال  كما ىو معروف عند المحدثينَ  ،الكوفيةالمدرسة بالمذىب الكوفي أو 
ـ قال في القرن الرابع اليجري إاّل ميدي المخزومّي يرى أنَّ المذىب الكوفي لم ُيعرف 

 ،إنَّ الكوفييَن لم ُيعرف مذىبيم إال في القرن الرابع اليجري":ور ميدي المخزوميّ الدكت
نفسيم أوسّموا  ،خذوا بمذىب البصريينَ أ الذينوأنَّ الكوفة اسم اخترعو البغداديوَن 

خذوا بمذىب البغداديين أيَن تميًزا ألنفسيم عن مخالفييم من البغداديين الذيَن بالبصر 
 . (ٙ)وائل"األ

ْن لم  لقد  تبين لنا أنَّ ُشراحنا بصريو المذىب من خالل شرحيم لممسائل وا 
نَّ المتأمل إلمذىب وأْن لم ُيصرح بمذىبو إال نصارّي بصرّي افمثاًل األ ؛يصرحوا بيذا

أّما  ،في آرائو في متن الشافية يجد ميمو الواضح لممذىب البصرّي وكذلك العصام
انتمائِو لممذىب البصرّي عمى  ِو وعندنا وىذا يدلالفتني فقد صّرح بمذىبو البصرّي بقول

 ميمو الواضح لممذىب البصرّي. الذي يظيرفضاًل عن شرحِو لممسائل المغوية 
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  :هم تمك المسائل التي تم فيها ترجيح المذاهبأومن 

 :صمها ووزنهاأمسألة )زلزل( و  :وًل أ

وُممخصيا:  ،يوىذِه المسألة من مسائل الخالف بين المذىبين البصري والكوف
نَّ نياية إي أد بناء رباعي أو خماسي لألسماء، أّن الكوفييَن ذىبوا إلى عدم وجو 

فيو مزيد خالًفا لمبصرييَن الذيَن جعموا لألسماء ، الكممة ثالثية وما تعدى ذلكصول أ
 .بناء رباعي وخماسي

 ناتب ىذا باب تمييز) ًبا في الرباعي والخماسّي سّماهوقد وضع سيبويو با 
ربعة ال زيادة فيِو؛ "... فأّما جعفر فمن بنات األ:وِ ( وقال فيوالخمسة من الثالثة ربعةاأل

نما بنات األ ،ميات الزوائد بثبتأألنَّو ليس شيء من  كما  ،ربعة صنف ال زيادة فيوِ وا 
وىو صنف من  ،وأّما َسَفْرجل فمن بنات الخمسة ،أن بنات الثالثة صنف ال زيادة فيوِ 

  .(ٚ)الثالث وقصتو كقصة جعفر ال زيادة فيِو وال حذف..." وىو ،الكالم

وىذا تصريح واضح من سيبويو وىو زعيم المدرسة البصرية بعد الخميل بوجود 
 .بناء رباعي وخماسي لالسم

إذ  ؛ثالثية ورباعية وخماسيةفاألصول عنده  ،يًضاأوىذا مذىب ابن جني 
صل أو  ،صل ثالثيأصول: أكون عمى ثالثة زيادة فييا تالتي ال  عمم أنَّ األسماءأقال:"
صل ثالثي أصميِن: أال التي ال زيادة فييا تكون عمى فعـأوال ،صل خماسيّ أو  ،رباعي

 .(ٛ)وأصل رباعي"

ّما ما أ ،صول ثالثيةأفعال ذات فقد ذىبوا إلى أنَّ األسماء واأل ،ّما الكوفيونأ 
 الزيادة فالكسائي عنده الزائد واختمفوا في ىذهِ  ،أو خماسّي فيو زائد كان منيا رباعي

 ،ىذا فيما يخص الرباعيفالزائد عنده الحرف األخير  ،ّما الفّراءأ ،خيراألالحرف قبل 
 . (ٜ)صحاب المذىب أباتفاق الحرفان اآلخران خماسي فعندىم الزائد أّما ال
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صول ال رباعية األ زلزل()فقد رّجَح المذىب البصرّي في أنَّ  ،ّما العصامأ 
"...وال تضاعف الفاء نحو زلزل وقوقيت من قوى :بقولوِ  ،كما ذىب الكوفيون ثالثية

 وال ُيفصل في المكرر ،وليست بتكرار الفاء وال العين لمفصل ،صاح :الديك قوقاة
نيم إف ،خالًفا لمكوفيينَ  ،عند البصريينَ وال يجوز تكرار الفاء مع الفصل  ،صميّ أبحرف 
ْن قمت قد حكَم بتكرير العين في مرمريس إف ،صمو زلَّ أزلزَل ثالثًيا مكرر الفاء و  جعموا
ّما بأن يقال المراد الفصل بحرف قمت أ ،عشوشب مع الفصلاالفصل و في مع 

ي مرمريس أو يقال ال يحكم بالتضعيف مع الفصل ما لم يقْم دليل وف ،صميّ أ
 قمُت االشتقاق حاكم التضعيف والتضعيف ،عمى التضعيف واعشوشب دلَّ االشتقاق

 .(ٓٔ)حاكم بزيادة الثاني"

"وقال الكوفيون بجواز تكرار :فقد رّجح المذىب البصرّي بقولوِ  ،أّما الفتني 
نحو زلزل ثالثي عندىم ووزنو )َفْعفل( من  ،الفاء وحدىا بالفصل بين المكرريِن بالعين

 .(ٔٔ)وعندنا رباعّي" ،زلَّ 

ىو يرى أنَّ و  ،ىـ( رأي المذىب الكوفي بالضعيفٕٛ٘ٔقشيرّي)ووصف األ 
".... ومذىب الكوفيين مذىب ضعيف؛ إذ قال: ؛صول ال زيادة فييازلزل رباعية األ

ليِو إذىب  ماصمية عمى أألنَّ مثل زلزَل رباعي مجرد ال زيادة فيِو. بل كل حروفِو 
  .(ٕٔ)"البصريون

 ،فيي رباعية ال زيادة فييا ،صالة حروف زلزلأصوب عمى ما يبدو واأل 
 ْعمل. وىي عمى وزن فَ 

  :وزنتها ()موسى :المسألة الثانية 

فذىب بعضيم إلى أنَّو )ُمْفعل( وىذا مذىب  ،اختمف المغويون في وزن موسى
 .خرون إلى أنَّو )ُفْعمى( وىذا مذىب الفّراء والكوفيينَ آوذىب  ،سيبويو والبصريينَ 
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ربعة ات األوالياء فيِو ممحقة ببن ،وِعيسى ِفْعمى ،وُمْوَسى ُمْفَعلقال سيبويو:" 
مؤنثة ألنيا  ؛ولو سميت بيا رجاًل لم تصرفيا ،وُموسى الحديد ُمْفَعل ،بمنزلة ياء معزى

 .(ٖٔ)"ن الياء في موسى من نفس الكممةإإال  بمنزلة ِمْعزى

لف منقمبة عن ياء التي ىي ألنو رباعي واأل؛ ُمْفعل فوزن موسى عند سيبويو 
 .صل لذا وزنيا ُمْفَعلأ

وىي  ،لف في موسى الحديد منقمبة عن ياءالفارسي بقولِو:"األبو عمي أواتبع  
 عجميأالذي ىو وكذلك موسى  ،عن واوما أنَّ افعى افعل وليست منقمبة ُمْفَعل ك

 عمى صرف جماعيمإففي  في حد النكرة ى لم يصرفلو كان ُفْعموزنو: ُمْفَعل؛ ألّنو 
  .(ٗٔ)النكرة ِداللة عمى أّنُو ُمْفَعل وليس ُفْعمى"

ه(:"قال ٘٘ٛإذ قال بدر الدين العيني )؛ ووزن موسى عند الكسائي ُفْعَمى 
من  بحال قمت إْن كان عربًيا يكون اشتقاقوالكسائي: ووزنو ُفْعَمى وىو ال ينصرف 

زائدة ويكون  فتكون الميم ،أوسيتويقال من  ،صميةأفالميم  وىو حمق الشعرالموس 
 . (٘ٔ)وزنو ُفْعَمى"

 ،: ُمْفَعلذىب البصرّي في أنَّ وزن ُمْوَسىفقد رّجحوا الم ،ثةّما ُشرُحنا الثالأ 
وقال  ،: حمقتأي ،رأسو ُمْفَعل؛ ألّنو من أوسيت "وُمْوَسى الحديد وزنو :نصاريّ قال األ

والراجح  ،؛ ألنَّو من ماَس أي يتبختر أو من قوليم رجل ماسالكوفيون وزنو ُفْعَمى
لى الخفة والطيش؛ ا  ق أكثر منيا إلى التبختر و عندي األول؛ ألنَّ نسبة موسى إلى الحم

ْعَمى فُ  وألنَّو مصروف ولو كان ؛؛ ألنَّو ُيبنى من كل افعمتكثر من ُفْعمىأألنَّ ُمْفَعاًل 
 . (ٙٔ)لف فعمى لمتأنيث"ألما ُصِرَف؛ ألنَّ 

 ،: ُفْعَمى من ماَس إذ تبختروالكوفيون ،: ُمْفَعل"وموسى:ّما العصام فقالأ 
 .(ٚٔ)"ىو األولى ْفَعلوُمْوَسى: مُ 
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وذلك في  ،نيا من أوسيتألفتني فقد رجح ُمْفعل وزن موسى و وكذلك ا 
والكوفيون: ُفْعَمى من ماَس فميمو  ،: حمقتأي ،الرأسأوسيت : ُمْفَعل من قولِو:"وُمْوَسى

  .(ٛٔ)وضح"أإلى الحمق  و؛ ألنَّ نسبراجح واألول. صميةأ

بدليل زيادة الميم؛ ألن  ،)ُمْفَعل( عمى ُفْعمى ويبدو مما تقدم أنَّ الُشراح رجحوا 
أّما الدليل  ،كما ذىب الكوفيون صميةأفالميم زائدة وليست  ،أوسيت: صل موسىأ

 ،لف زائدة وىي لمتأنيث لما ُصرفت موسىأنَّ موسى ُصرفت ولو كانت األخر فيو اآل
صميا من أن في أنَّ الميم زائدة بدليل يمذىب البصريعمى ما يبدو ىو صوب واأل

 . أوسيت
 : يمن اهلل(االمسألة الثالثة: ) 

فذىب  ،م جمعأىي  مفردة أواختمفوا  ،ىي من مسائل الخالف بين المذىبينو 
نَّو اسم مفرد إل فيو ليس جمع يمين ب :أّما البصريون ،الكوفيون عمى أنَّيا جمع يمين

ا الكوفيون مّ أبارّي:"نبو البركات األأقال  ،وقدم كال المذىبين حججومن الُيمن.  مشتق
أْفُعل وىو  أنَّو عمى وزن ،: الدليل عمى أنَّ )ايمن اهلل( جمع يمينفاحتجوا بأنَّ قالوا

يدل عميِو أنَّ التقدير في قوليم )ايمن وال يكون في المفرد  ،وزن يختص بِو الجمع
صل ...، واأل.ون في جمع يمين أْيُمنوىم يقول ،قسُم بوِ أأي عميَّ ايمان اهلل عميَّ  ،اهلل(

البصريون  أّما ،نيا وصمت لكثرة االستعمالإال إ... .،في ىمزة ايمن ان تكون لمقطع
 لوجب جمع يمين؛ ألنَّو لو كان نَّما قمنا إنَّو مفرد وليس جمع يمين: إفاحتجوا بأنَّ قالوا
 . (ٜٔ)دلَّ عمى أنَّو ليس بجمع يمين" وصل ىمزةأْن تكون ىمزتو 

صحابو أظة فذىب سيبويو وجميع ف الناس في ىذِه المفاختم":وقال الزجاجيّ  
وذىب  ،فالحالف بيا حالف بيمين واحدة ،(ٕٓ)لف وصلألفيا أوأنَّ  ،إلى أنَّيا اسم مفرد

قل ما أفالحالف بيا  ،(ٕٔ)لف قطعألفيا أنَّ أالكوفيينَ إلى أّنيا جمع يمين و الفّراء من 
 ()إيمن اهلل ،ألنَّ بعضيم يقول فييا؛ والصحيح ىو مذىب سيبويو ،أيمان ةيمزمو ثالث
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م سقوطيا في الدِّرج يشيد بأنيا ولزو  ،لف وصلأوال خالف في ىذِه أنيا  اليمزة بكسر
  .(ٕٕ)لف وصل..."أ

؛ قيل أنيا سميت بذلك ،: أيمن وايمانوقال الجوىري:"واليمين: القسم الجمع 
، ويبدو أّنو (ٖٕ)ضرب كل أمرئ منيم بيمينو عمى يمين صاحبو" كانوا إذا تحالفوا يمألنَّ 

  مذىب البصرّي.رّجح ال

ىـ( مذىب البصريين بعد عرضِو رأي كال ٜٜ٘بو الحسن البكيمّي)أ حَ ورجّ  
..، .لفو وصلأاهلل ىو عند البصريين اسم مفرد و وايمن " وذلك في قولِو: ،المذىبينِ 

..، وقول البصرييَن .جمع يمين لف قطع وىوأعند الكوفييَن اسم مجموع وألفو  وىو
وِمَن  ،وىيم اهلل ،وأيم ،والقسم وَلِيمن اهلل ،ايمن اهلل بالكسر :ومنو ست لغات ،وضحأ

 . (ٕٗ)..".ما اهلل ،اهلل

نيا أو ،يمين ورّجح األنصارّي مذىب البصرييَن في أنَّ ايمن اهلل مفردة ال جمع 
ليِو البصريوَن من أنَّو إاهلل بناء عمى ما ذىب وايمن :"نصاريّ أْفَعل، قال األ وزنعمى 

أي الرصاص المذاب  سربعميِو المفرد كآجر وآنك ىو األ إذ جاء ؛مفرد بزنة )أْفعل(
 ،ألنَّ العرب قد تصرفت فيِو تصرفات لم يجيء مثميا في الجمعو  صل؛والمفرد ىو األ

وايمن  ،ع ضم الميم فيياوام بفتح اليمزة وكسرىا في الثالثة م ،يمن وايم اهللأفقالوا 
عمى زنة  ألّنو لم يجيء ؛إلى أنَّو جمع يمين ...، وذىب الكوفيون.بفتحيما ومثمتو

فيمزتو  ،من فاعلولى أاْفَعال  يًضا ليس جعميماأو  عجميانأنيما أواحدة وآجر وآنك 
نّما سقطت لكثرة االستعمال ،ىمزة قطع  . (ٕ٘)"وا 

ين بل اكتفى بذكر رأيو وذلك من خالل حد المذىبأّما العصام فيو لم يرجح أ 
في  الًفا لئال تثبت اليمزة لمبس إّنما كان االفصح جعميا ".... وايمن اهلل يمينك:قولوِ 

 .(ٕٙ)الوصل فقمبوىا الًفا ليكون ثبوتيا المحتاج اليِو بصورة االلف ال اليمزة"
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 ؛ ألن مقام القسم ال يالئم كونصوببصريين ىو األواجد أنَّ مذىب ال 
وىذا دليل آخر عمى ضعف  ،وكذلك أنَّ ىمزة الجمع ال ُتكسر ،األيمن من الُيْمن
 . (ٕٚ)المذىب الكوفي

  :همزة بين بين :المسألة الرابعة 

فذىب  ؟اختمف المغويون في ىمزة بين بين أ متحركة ىي أم ساكنة 
من  وَقدََّم كل   ،إلى أنَّ اليمزة ساكنة فذىبوا أّما الكوفيون ،نَّيا متحركةأ البصريون إلى
َبْيَن بين في  نيا تقع مخففةإحتَج البصريون عمى أّنيا متحركة: اف ،الفريقيِن حججوِ 

أّما  ،الشعر وبعدىا ساكن في الموضع الذي لو اجتمع فيِو ساكنان ال ُيكسر البيت
 ،ةمبتدأزة َبْين َبْين ال يجوز أْن تقع أنَّ ىم، و ّنيا ساكنةأالكوفيون فكانت حجتيم عمى 

 . (ٕٛ)يمزة متحركة لجاز أْن تقع مبتدأةال ولو كانت

ّنما يمنعك إذ قال:" ؛ويمنع سيبويو وقوع ىمزة َبْين ِبْين من ىمزات السواكن  وا 
وقد بمغت غاية ليست بعدىا  ،أن تجعل ىذِه السواكن َبْين َبْين أنَّيا حروف ميتة

 . (ٜٕ)...".تضعيف

"... :إذ قال ،ىمزة َبْين َبْين ساكنةنَّ أورجح العصام المذىب الكوفيّ في  
وال صرييَن كأنيا ساكنة لضعف حركتيا وىمزة َبْين َبْين عند الكوفيين ساكنة وعند الب

َبْين َبْين ساكنة لبقاء  فصحواأل ،وال يصح فيِو الحرف الساكن ،تجعل بين بين
 .(ٖٓ)"اليمزة

متحركة  ن ىمزة بين بينأ تني فقد رجح المذىب البصريّ فيّما الفأ 
ومن  ،(ٖٔ)ومتحركة ضعيفة عندنا" ،..... وىمزة َبْين َبْين ساكنة عند الكوفيين.بقولِو:"

إذ قال  ؛في ىذِه المسألة الجدير بالذكر أنَّ الفتني يتأثر بّنظام وبشرحو وبخاصة
وعندنا متحركة حركة ضعيفة ينحنى  ،ىمزة بين بين ساكنة عند الكوفيين:"... و الّنظام

 .(ٕٖ)ساكن"بيا نحو ال
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نما ىي نتيجة التقاء  ،فيي ليست ىمزة ،أّما ىمزة بين بين عند المحدثينَ   وا 
براىيم إقال الدكتور  ،حركة مع حركة مع وقيفة بين الحركيتيِن بعد أن سقطت اليمزة

فميس من اليسر الجزم بوصفِو وصًفا عممًيا ّما التكيف الصوتي ليذِه الحالة أنيس:" أ
ذ صح الن ؛مؤكًدا وتكون ىذِه الحالة  ،فواه المعاصريَن من الُقّراءأطق الذي سمع من وا 

ال يمت  ،الذي نسمعو حينئذ ،تاركة وراءىا حركة ،عبارة عن سقوط اليمزة من الكالم
ُيسمى عادة حركة اليمزة من فتحة أو ضمة  ،إلى اليمزة بصمة بل صوت لين قصير

 .(ٖٖ)"قصيرالتقاء صوتي لين  عمى ىذا النطق ويترتب ،أو كسرة

ال سقوط إشاىين أنَّ ىمزة بين بين ما ىي  ويرى الدكتور عبد الصبور 
ن َبْين في الواقع سقوط "... إنَّ ىمزة َبيْ :بقولوِ  ،وىي عبارة عن التقاء حركتينِ  ،لميمزة
حيث يكون المزدوج الذي تنشأ ب ،واتصال الحركتيِن قبميا وبعدىا مباشرة ،ساًساأاليمزة 
 .(ٖٗ)كات )الواو( و )الياء("نصاف الحر أعنو 

وال  ،ال نتيجة التقاء حركتينِ إذلك أن ىمزة َبْين َبْين ما ىي  والصواب في 
نيم لم يضعوا أحتى  ؛ذىب القدماء من المغويينَ كما  ،وجود ليمزة بين بين أو التخفيف

كتين، نيا عبارة عن التقاء حر أأنَّ ىمزة بين بين ال وجود ليا و والدليل عمى  ،رمًزا ليا
حركة أو متحركة بعد  أنَّيم لم يتحدثوا عن ىمزة بين بين حين تكون اليمزة ساكنة بعد

 .(ٖ٘)طالق ساكن عمى اإل
   :اشتقاق السم :المسألة الخامسة

 ،صل اشتقاق االسم من المسائل الخالفية بين المذىبينأإنَّ االختالف في  
 . (ٖٙ)و عند البصريينَ ومن السُّمُ  ،فاالسم مشتق من الوسم عند الكوفيينَ 

 ،وقال الكوفيون: من الَوْسم ،االسم مشتق من السُُّموَّ عندناقال العكبرّي:" 
وىناك وجو آخر في اشتقاق االسم ذكره  .(ٖٚ)وعندىم فاؤه" ،فالمحذوف عندنا المو

صمو من )َوْسمت( أُحكي أنَّ بعضيم يذىب إلى أنَّ  "... وقد:ىـ( بقولوِ ٖٖٛالزجاجّي)
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وحسب القائميَن بيذا القول ذىبوا إلى ظاىرة المعنى ولم  ،ُجِعَل سمة لممسمى كأنَّو
 . (ٖٛ)يمعنوا النظر في مقاييس المغة "

ّي، وأنَّ أّما ابن جني فعنده اسم مشتق من السمو كما ىو المذىب البصر  
سماء : َسمَّيُت وأمحذوف الالم لقوليم :"واسمٌ :إذ قال ،ي الواوأ ،اسًما ُحذفت الالم منو

وكذلك  ،(ٜٖ)..".؛ ألّنو من الّسُمو والّرْفَعةيُت وِدماء والمحذوف منو الواوفيذا بمنزلة َدمَّ 
 .(ٓٗ)أي أنَّ االسم مشتق من السمو مذىب ابن عصفور

صمو عند البصريين سمو أنصاري المذىب البصري بقولِو:"واسم ورّجح األ 
لتعاقب  إلى السين ونقل سكون الميمعرابية ت واوه لمثقل بتعاقب الحركات اإلكقنو ُحذف

ا ثم أتى باليمزة، وعند الكوفيين: وسم أي عالمة؛ ألنَّ االسم عميي تمك الحركات
سماء وفي تصغيره أألول؛ ألنَّيم يقولون في تكسيره والمختار ا ،عالمة عمى مسماه

ولو صح الثاني لقيَل اوسام و  ،وعند اتصال الضمير المرفوع المتحرك سميت ،سمى
 .(ٔٗ)وسيم و وسمت"



 9102سبتمبر  -الخمسون الحادي و  لعددا                                             مجمة بحوث الشرق األوسط

 - 313 - 

 :الخاتمة

إال في  ،ويتضح مما تقدم أنَّ ُشراحنا رجّحوا المذىب البصرّي ولم يخالفوه 
نصاري و تأييده لألخفش في وجود بناء سادس عض المسائل ومنيا مثاًل ترجيح األب

وىو  صل الممكأفقد رّجح الكسائي في  ،، وكذلك الفتني.لألسماء عمى زنة )جخدب(
وىذا  ،كما ذىب الكسائي ،فيو عمى وزن َمْعل ،األلوكة وىي الرسالةمن مألك من 

  .لممذىب البصريّ  انتماؤىمْن دلَّ عمى شيء فيو إف ،الترجيح لممذىب البصري
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 الهوامش
 : الحنبميّ  ،خبار من ذىبأوينظر: شذرات الذىب في  ،ٖٕٗ/  ٖ: السخاويّ  ،الضوء الالمع (ٔ)
  .ٓٛ/  ٖالزركمّي:  ،واألعالم ،ٖٗٔ/  ٛ
 .ٙٗ/ ٔدب العربّي: وتاريخ األ ،ٜٕٔ/ ٛ: شذرات الذىب (ٕ)
 .ٚٚٔ/ ٔومعجم البمدان:  ،ٕٜٕ/ ٛ: الذىب : شذراتينظر (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ ٖ: ومعجم المؤلفين ،ٓٔٗ/ ٛ: ( ينظر: شذرات الذىبٗ)
  .٘ٔ: براىيم السامرائيإد.  ،سطورة وواقعأ( ينظر: المدارس النحوية ٘)
  :شوقي ضيف ظر: المدارس النحويةين (ٙ)
 .ٕٓ٘ :الدكتور خضر موسى ينظر: النحو والنحاة المدارس والخصائص (ٚ)
  .ٙٚ: د. خديجة الحديثي ،ينظر: المدارس النحوية (ٛ)
  .ٕٔ٘: النحو والنحاة المدارس والخصائصينظر:  (ٜ)
 .ٚٚ: والمدارس النحوية ،ٕٚ: ينظر: مسائل خالفية في النحو (ٓٔ)
  .ٙ: د. ميدي المخزوميّ  ،الدرس النحوّي في بغداد (ٔٔ)
 .ٖٕ٘: والنحو والنحاة ،ٕٛ: : مسائل خالفية النحوينظر (ٕٔ)
 : النحاة: الشيخ محمد الطنطاويّ  شيرأونشأة النحو وتاريخ  ،ٚ٘ٔ: السيوطي ،االقتراح( ٖٔ)
ٔ /ٔ٘٘.  
  .ٕٖٛ/ ٗ( الكتاب: ٗٔ)
 .ٛٔ/ ٔ :المنصف (٘ٔ)
 .ٜٛ: بنية الصرفأ، و ٜٕٚ/ٕ: افنصينظر: اإل (ٙٔ)
  .ٖٚٔ :شرح العصام (ٚٔ)
 .ٕٙٔ :كفاية المفرطين (ٛٔ)
  .ٜٔ: قشيرياأل ،ساس في التصريفتمخيص األ (ٜٔ)
 .ٖٕٔ/ٖالكتاب:  (ٕٓ)
 .ٖٕٚ/ ٗ: ابن سيده ،المخصص (ٕٔ)
  .ٙٔٔ/ ٕ: بدر الدين العيني ،عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري (ٕٕ)
 .ٙٗٔ/  ٕ :ةمناىج الكافي (ٖٕ)
  .ٖٔٔـ  ٖٓٔ :شرح العصام (ٕٗ)
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 .ٖ٘ٔ: كفاية المفرطين (ٕ٘)
 .ٖٙٗـ  ٖ٘ٗ/ ٔ :نصافاإل (ٕٙ)
  .ٖٓ٘ـ  ٕٓ٘/  ٖ :ينظر: الكتاب (ٕٚ)
  .ٖٙٗـ  ٖ٘ٗ/ ٔ: نصافينظر: اإل (ٕٛ)
  .ٖٔ٘/  ٔ: الزجاجيّ  ،شرح الجمل (ٜٕ)
  .ٕٕٓ :ن(آعموم القر  ،الرازي )مادة يمين ،مختار الصحاح (ٖٓ)
 .٘ٛٔ :كشف المشكل في النحو (ٖٔ)
  .ٕٖٕ: بدر الدين العيني ،رواح في الصّرفلواح في شرح مراح األمالمح األ (ٕٖ)
 .ٜٔٔـ ٛٔٔ/ ٕ: مناىج الكافية (ٖٖ)
 .ٓٔٔ: شرح العصام( ٖٗ)
 .ٕٜ: الشيروزي ،: الذىب المذاب في مذاىب النحاةينظر (ٖ٘)
 .ٖٖـ ٕٖ :مشكمة اليمزة :ظرين (ٖٙ)
 .ٕٗٗ/  ٕ: نصاف: اإلرينظ (ٖٚ)
 .٘٘: مسائل خالفية في النحو (ٖٛ)
  .ٕ٘٘سماء اهلل: أاشتقاق  (ٜٖ)
  ٓٙ/ ٔ:المنصف (ٓٗ)
 . ٜٖٙ: ينظر: الممتع (ٔٗ)
 .ٛٔٔ/ ٕ :مناىج الكافية (ٕٗ)
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  :لمصادرا
 ،نمكتبة ناشرو  ،الدكتورة خديجة الحديثي ،ـ أبنية الّصرف في كتاب سيبويو )معجم ودراسة(ٔ

 .مٖٕٓٓ، ٔط:  ،لبنان، بيروت
 .مٕٕٓٓ، ٘ط:  ،دار العمم لمماليين ،عالم، خير الدين الزركميّ اإل ـٕ
ىـ(، ضبطو وعّمق عميِو: عبد ٜٔٔمام جالل الدين السوطّي)ت: اإل ،صول النحوأاالقتراح في  ـ ٖ

 .مٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔ ،ٖط:  ،عالء الدين عطّية وراجع ،الحكيم عطّية
بي أمام كمال الدين اإل ،مسائل الخالف )بين النحوييَن البصرييَن والكوفييَن(نصاف في اإلـ ٗ

دار الطالئع  ،محمد محيي الدين عبد الحميد :تح ىـ(،ٚٚ٘ٓالبركات عبد الرحمن االنبارّين
 .ٜٕٓٓ)د.ط(،  ،القاىرة

-ىـ ٖٔٛٔ ،مطبعة المجمع العممّي العراقيّ  ،عباس العزاويّ  ،دب العربي في العراقتاريخ األـ ٘
 .مٜٔٙٔ

ىـ(، تح: ٕٛ٘ٔقشيرّي)ت:لمعالمة الشيخ عمي بن عثمان األ ،ساس في التصريفتمخيص األـ ٙ
 م. ٖٕٔٓ)د.ط(،  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العممية ،محمد عمي مالح

 ،الشيروزي لياس الكورانييوسف بن حمزة اإل عراب،لنحاة ودقة اإلالذىب المذاب في مذاىب اـ ٚ
 .)د.ط(،مٜٜٚٔ ،نابمس ـ فمسطين ،باليتح: حمدي الج

المكتب التجارّي  ،ىـ(ٜٛٓٔابن العماد الحنبمّي)ت:  ،خبار من ذىبأشذرات الذىب في ـ ٛ
 .)د.ت(،)د.ط( ،بيروت لبنان ،لمطباعة

 ،حمد كاملأ ، مطبعة:ٕىـ(، ط:ٜ٘ٗبن محمد ) براىيمإ ،: الفاضل العصامشرح الشافيةـ ٜ
 .اسطنبول

: تح ،نصارّي )ابن ىشام(بو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف األأاجي، شرح الجمل الزجـ ٓٔ
  .مٜٙٛٔ ،ٕط:  ،لبنان، بيروت ،عالم الكتب ،عمي محسن عيسى مال اهلل

 ،(ىـٕٜٓ)ت:  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويّ  ،الضوء الالمع ألىل القرن التاسعـ ٔٔ
 .مٕٜٜٔ -ىــ ٕٔٗٔ، ٔط: ،لبنان ،بيروت ،منشورات دار مكتبة الجيل

، ٖط:  ،ه(، تح: عبد السالم محمد ىارونٓٛٔبو بشر بن عثمان بن قنبر سيبويو)أالكتاب، ـ ٕٔ
 .مٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ

ىـ(، ٜٜ٘عمي بن سميمان بن أسعد التميمّي البكيمّي)ت: بو الحسن أكشف المشكل في النحو، ـ ٖٔ
 .مٕٕٔٓ، ٕط:  ،انلبن ،بيروت ،دار الكتب العممية ،تح: د. يحيى مراد
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 م. ٕٓٓٓ ،ىـ(، تح: نياز محمدٜٙٛمحمد طاىر الفتني ) ،كفاية المفرطينـ ٗٔ
ىـ(،تح: خميل ابراىم ٛ٘ٗالمخصص، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: ـ ٘ٔ

 .مٜٜٙٔ-ىـ ٚٔٗٔ، ٔلبنان، ط:  ،بيروت ،جفال، دار إحياء التراث العربي
 .مٜٚٛٔ ،ٔط: ،دار الفكر ،براىيم السامرائيإد. ،ة وواقعسطور أالنحوية  المدارسـ ٙٔ
 .مٕٔٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ ،ٖط:  ،ردناأل ،ملد.خديجة الحديثي، دار األ ،المدارس النحويةـ ٚٔ
مكتبة  ،ىـ(، تح: الدكتور عبد الفتاح سميمٙٔٙبو البقاء الُعكبرّي )أ ،مسائل خالفية في النحوـ ٛٔ

  .مٕٗٓٓ ،)د.ط( ،القاىرة ،االداب
 .مٜٜٙٔ -ىـٚٔٗٔ ،ٔط:  ،مكتبة الخانجيّ  ،عبد التوابد. رمضان  ،مشكمة اليمزة العربّيةـ ٜٔ
ىـ ٖٙٚٔ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربّي، مكتبة المثنى ،عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفينـ ٕٓ

 .مٜٚ٘ٔ -
بن عمي بن  حمدأالصرف ألبي الفضائل حسام الدين  رواح في شرح مراح األرواح فيمالح األـ ٕٔ

تح:  ،ىـ(٘٘ٛمحمود بن أحمد العيني)ت:  مام بدر الدينىـ(، تأليف: اإلٓٓٚ)ت:  مسعود
  .مٕٗٔٓ، ٔط:  ،دار الكتب العممية ،عثمان محمد السيد

براىيم إني لكتاب التصريف لممازني(، تح: بي الفتح عثمان بن جأمام المنصف )شرح اإلـ ٕٕ
  .مٜ٘ٗٔ -ىـ ٖٖٚٔ، ٔط:  التراث،حياء إلو أمين، دار مصطفى و عبد اإل

 ،لبنان ،عالم الكتب بيروت ،د. خضر موسى محمد حمود ،النحو والنحاة المدارس والخصائصـ ٖٕ
  .مٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ ،ٔط: 

مد عبد الرحمن بن عبد بو محأتح:  ،الشيخ محمد الطنطاويّ  ،شير النحاةأنشأة النحو وتاريخ ـ ٕٗ
 .مٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ ،ٔط:  ،سالميّ التراث اإل حياءإمكتبة  ،سماعيلإالرحمن بن 

 


