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ABSTRACT 

This research aims at dis covering the langnage of oratorical 

expression among the ancients in langnisic basis for phonotic preposition 

speech and langnage. 

It stndies the accurate of phrase in ibin sinan Al_khafaje and ciarifes 

the concepts and oratovical technicai tarms in siv AL_fasaha book in 

order to variate in stndying the pure Arabic langnge. 

 
الممخص 

محاكلة لمكشؼ عف لغة التعبير المساني عند القدماء في باب التاصيؿ المغكم  البحث
كدقة العبارة عند ابف سناف الخفاجي مع كجكد مفاىيـ  (لمصكت كالحرؼ كالكالـ كالمغة)

تمييدا لمتكسع في  (سر الفصاحة)كمصطمحات لسانية كشفت الدراسة عنيا جاءت في كتابو 
. دراسة الفصاحة

 
 المقدمة

لقد  كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل االحمد هلل الذم ىدانا ليذا كـ ،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  كبو أثؽ"
صمكات اهلل عمييـ كعمى سيدىـ محمد كاألبرار مف عترتو الذيف أذىب  ربنا بالحؽ جاءت رسؿ

.  عنيـ الرجس كطيرىـ تطييران 
: بعد أما

كحقيقتيا أكدعت كتابي ىذا طرفان مف  الفصاحة ةمائيلما رأيت الناس مختمفيف في  فإني
كلـ أمؿ باالختصار إلى . شأنيا كجممة مف بيانيا كقربت ذلؾ عمى الناظر كأكضحتو لممتأمؿ

أف الغرض  اعمـ. أستمد المعكنة كالتكفيؽ تعالىاإلخالؿ كال مع اإلسياب إلى اإلمالؿ كمف اهلل 
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ثمرة ذلؾ كفائدتو لتقع  نبيفبسرىا فمف الكاجب أف  بيذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة كالعمـ
 تأليؼالخفاجي النيا تبيف منيجو في  ابف سناف نص مقدمة ذكرف أف أحببنا ،( )..."فيو الرغبة

. كتاب سر الفصاحة كىي مادة البحث كميداف الدراسة كالتطبيؽ
 األربعةحث سابقة لممبا كتابفي مقدمة اؿ قراءة تكطئة: كىي ىنا جاءت خطة البحث مف
 أىمياكقد تـ التركيز فيو عمى مسائؿ  ،(األصكاتفي  فصؿ) :بعنكاف المبحث األكؿ تمثمت في

 فصؿ) :فقد تسمى بػ المبحث الثاني أماالصكت،  إدراؾداللة الصكت في الدرس المغكم كمسالة 
 كالمنيج المسائؿ كمنيا التكسع الداللي لمعنى حرؼ، أىـفيو  نبرز أفكقد حاكلنا  ،(في الحركؼ

التعميمي مرتبطا بالتكجيو المغكم، كدراسة الحركؼ كالمقاطع كما يمحؽ الحركؼ مف االستعماؿ 
الفرؽ  اآلتيةالمسائؿ  عندكقفنا  ،(في الكالـ فصؿ) :المبحث الثالث أماالفصيح كمما ال يحسف، 

عند  لكالـكا ،الكالـ مصطمحعمى صحة تسمية  كاالستدالؿبيف مصطمح الكالـ كالكممة كالكمـ، 
 ،الكالـ كأقساـكالفاعؿ،  كالكالـ ،كالحدث الكالـ كمسالة ،المغة بيف الخاص كالعاـ كأىؿالنحاة 
: تضمف مسالتاف كىما قدك ،(في المغة فصؿ) :بعنكاف الرابع المبحثكجاء  القرآف، إعجازكمسالة 

نا بما ختـ ختـ الكتاب مقدمةب بدأنا ككمامفيكـ مصطمح المغة، كخصائص المغة العربية، 
كىي رسالة لسانية الى  ،(فصؿ فيما يحتاج مؤلؼ الكالـ الى معرفتو) ضاءةبإالخفاجي كتابو 
 إبراز أمالمنيج فيك منيج كصفي تعميمي  أما ،األدبيةكالكتابة  عبيركالت اإلنشاءالميتميف بمادة 

لشاىد اك الحدث المغكية ثـ التعميؿ ليا كفؽ رؤية االستدالؿ المساني كطريقة تعضيد ا لظاىرا
. المغكم ثـ خاتمة كنتائج البحث

كخدمة لمتراث  كأىمويتقبؿ منا ىذا العمؿ المتكاضع خدمة لمعمـ  أفنساؿ اهلل تعالى  ختاما
برازالعربي  العزة  برسبحاف ربؾ  األرض،التي ىي مف كنكز  مصنفاتيـجيكد العمماء في  كا 

. الميفالمرسميف كالحمد هلل رب الع لعما يصفكف كسالـ عؿ
 

 صاحةسر الف ابكت مقدمة توطئة
: اآلتيةيقؼ عند المسائؿ  أفالناظر في مقدمة الكتاب يمكف  إف

كالعمة في ذلؾ  (معرفة حقيقة الفصاحة)الكتاب كىك  تأليؼالغرض كالسبب في  :األكلى المسالة
ائية رأيت الناس مختمفيف في ـ لمافإني " :( )ؿفقا قتيافي ماىية الفصاحة كحقي ؼاالختال

 اظركحقيقتيا أكدعت كتابي ىذا طرفان مف شأنيا كجممة مف بيانيا كقربت ذلؾ عمى الف الفصاحة
 كأكضحتو لممتأمؿ، كلـ أمؿ باالختصار إلى اإلخالؿ كال مع اإلسياب إلى اإلمالؿ كمف اهلل

بسرىا اعمـ أف الغرض بيذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة كالعمـ  ،تعالى أستمد المعكنة كالتكفيؽ
. "...ذلؾ كفائدتو لتقع كنقده فيو ةفمف الكاجب أف نبيف ثمر

                                                             

 .39/ـ 00 ،  /ط بيركت،شمس الديف،  ىيـإبرا: لو قدـ ،مقدمة كتاب سر الفصاحة ينظر  (( 

 .39/سر الفصاحة  ( )
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باعتبار  األدبيةالعمكـ  إدراؾعف طريؽ  التعبير اما كأسرارحقيقة الفصاحة  معرفة :الثانية المسالة
ما تأليفو،نظـ الكالـ كحسف  البياني  عجازاإل إلىالعمكـ الشرعية فاالعتبار مرجعو  عف طريؽ كا 

اعمـ أف الغرض بيذا الكتاب معرفة حقيقة الفصاحة كالعمـ بسرىا " :( )فقاؿ فصاحة،اؿالقائـ عمى 
أما العمكـ األدبية فاألمر في تأثير : فمف الكاجب أف نبيف ثمرة ذلؾ كفائدتو لتقع كنقده فيو فنقكؿ

ا ىذا العمـ فييا كاضح ألف الزبدة منيا كالنكتة نظـ الكالـ عمى اختالؼ تأليفو كنقده كمعرفة ـ
فال غنى . بالفصاحة بؿ ىك مقصكر عمى المعرفة بيا متعمؽككال األمريف . منو مما يكره ختارم

العمكـ الشرعية فالمعجز الداؿ عمى  كأما ،عما نكضحو كنشرحو في ىذا الباب لممنتحؿ األدب
 فيما بو كاف معجزا ىركالخالؼ الظا القرآفنبكة محمد نبينا صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ ىك 

لمذاىب  كليس ،ذلؾ مجرل قمب العصا حية كجرل أنو خرؽ العادة بفصاحة أحدىما: عمى قكليف
إلى ىذا المذىب مندكحة عف بياف ما الفصاحة التي كقع التزايد فييا مكقعا خرج عف مقدكر 

أف فصاحة  معصرؼ العرب عف المعارضة  القرآف مأف كجو اإلعجاز ؼ: كالقكؿ الثاني، البشر
في مقدكرىـ لكال الصرؼ كأمر القائؿ بيذا يجرم مجرل األكؿ في الحاجة إلى تحقؽ  كانت القرآف

 ...".الفصاحة
 

 إشارةكفيو  ـالكالكمخارج الحركؼ مدخؿ الى دراسة فصاحة  األصكاتحقيقة  :الثالثة المسالة
خارج ـ نكاكذكر الغاية مف ذلؾ تميزا لمكتاب عما ذكره المتكممكف الذيف لـ يبي الى نظـ الكالـ

النحك الذيف لـ يكضحكا تفصيؿ  كأصحابكاحكاـ مجيكرىا كميمكسيا كشديدىا كرخكىا،  الحركؼ
 . ( )كحقيقة الكالـ األصكاتالحديث عف  منقد الكالـ كىـ البالغيكف الذيف ىـ فرع ؼ كأىؿذلؾ، 

 
  (3)األصواتفصل في  :األول المبحث

لسانية الى انتظاـ  إشارةكىي  األصكاتالـ في ما بدا بذكره ابف سناف الخفاجي الؾ أكؿ          
: الخفاجي في ىذا الفصؿ إلييا أشاركاىـ المسائؿ الذم  ،األلفاظالحدث المغكم كترتيب معاني 

الصكت لفظ عاـ  أفالقائـ عمى بياف  (صكت)لداللة  االستدالؿ المغكم المعجمي :األكلى المسالة
َأْنَكَر  إِإفَّن }: مالقرآفكمنو الشاىد  ماركصكت الح افاإلنسكال يختص لتنكع االستعماؿ فنقكؿ صكت 

 مالقرآف، كىك تكجيو لساني باعتبار ضابط االستعماؿ 9 /لقماف سكرة {َلَصْكتُت اْلَحمِإيرِإ  األصكات
 تأتيكقد  ،كالقتؿ كالضرب الكالـ كاعظمو، كاف لفظ الصكت مذكر بدليؿ انو مصدر أفصحكىك 

                                                             

 .40-39/الفصاحة  سر ( )
 .40/نفسو  المصدرينظر  (( 
 .بذكر األصكات كختـ بذكر المغة داتنكيو تـ اختيار جميع عناكيف البحث كفؽ اختيار الخفاجي في كتابو فب ((3
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 أييا يا:    كعميو قكؿ الشاعر التأكيؿ،فيستعمؿ مؤنثا عمى بمعنى االستغاثة نقكؿ ىذه الصكت 
 ( )ما ىذه الصكت سدٍد أُت المزجي مطيتو       بمغ بني  اكبالر
كمفردات المغة كثركتيا المفظية كجمعيا مع  األلفاظدراسة فركع المغة العربية ينبغي دراسة  إف

ة التنكع الداللي كما يصيب دراس أمافي مجاؿ الدرس المعجمي،  تدرسدالاللتيا في مصنفات 
كالتقييد كىك مفيكـ لساني يعد حمقة مف حمقات  كاإلطالؽالمغة مثؿ التخصص كالتعميـ  ألفاظ

.  ( )مباحث المغة
 

الخفاجي الى استدالؿ منطقي لبياف ذلؾ بانو  أشارالصكت فقد  إدراؾ مسالة :الثانية المسالة
حسي سكاء بنطقو اك سماعو كىذا االستدالؿ  إدراؾمكجكد كلو  ألنو اإلدراؾمعقكؿ كيستمـز العقؿ 
 عماؿتككف حسية كتتطكر الى االست افباالستعماؿ المعجمي لمكممة  بأصكؿيبيف اىتماـ العمماء 

الصكت  إدراؾالمعنكم ككذلؾ االستدالؿ باف الصكت عرض كليس بجسـ كال صفة لجسـ بدليؿ 
اف  كىكرتب عمى ىذا االستنتاج المنطقي الى ما يت إشارة آخرسمعا، ىذا مف جانب كمف جانب 

غير مدرؾ بالسمع  متماثمة كاألجساـ ،صفات الذكات فالصكت عرض بأخص عمؽيت اإلدراؾ
كىك عرض ليس . العقالء في كجكد ما يدرؾ اكالصكت معقكؿ ألنو يدرؾ كال خالؼ بيف" :(3)فقاؿ

السمع كاألجساـ متماثمة كالدليؿ عمى أنو ليس بجسـ أنو مدرؾ بحاسة  ،بجسـ كال صفة لجسـ
فمك كاف جسما لكانت األجساـ جميعيا مدركة بحاسة . كاإلدراؾ إنما يتعمؽ بأخص صفات الذكات

الف الصكت يدرس مجاؿ  ،"السمع كفي عممنا ببطالف ذلؾ دليؿ عمى أف الصكت ليس بجسـ
.  (4)الكظيفي األصكاتككذلؾ المقطع كعمـ  كاإلدراؾالنطقية كالسمع  األصكات

فالراء مخالفة لمزام   مختمفةاؿاالصكت  إدراؾالى المعيار النطقي في  شارةاإل كنجد        
الصكت ليس بجسـ الف االجساـ متماثمة  أفككذلؾ سائر الحركؼ المختمفة، كىذا استدالؿ عمى 

 لؾتدرؾ مختمفة كىي ليست بصفة لجسـ الف االعتبار في ذلؾ تجدد الصكت ككذ األصكاتك
ذا كنا دلمنا عمى أف الصكت ليس بجسـ فالذم يدؿ عمى أنو ليس بصفة " :(5)قاؿككنو مدركا ؼ كا 

أك غير  ذاتيةلجسـ بؿ ىك ذات مخالفة لو أف الصكت لك كاف صفة لـ يخؿ مف أف يككف صفة 
كال يجكز أف يككف صفة غير . يجكز أف يككف صفة ذاتية لتجدده كأف دكامو غير كاجب كالذاتية 

 كمعبال خالؼ  درؾأف األدراؾ ال يتناكؿ إال الصفات الذاتية كالصكت ـ ذاتية لما بيناه مف
 ،، كىناؾ مفيكـ لممماثمة كالمخالفة"أعراض ففييا المتماثؿ كالمختمؼ األصكاتالداللة عمى أف 

                                                             

 . 4/سر الفصاحة ينظر( )   
 .  /ـ0 0 القاىرة، عبد المجيد مجاىد،الشركة العربية المتحدة،.د عمـ المساف العربي، ينظر  ( )

 .43/سر الفصاحة  ((3
 .44،47،55/ـ007 ،  /ط األردف، دار المسيرة، خميؿ، إبراىيـ.د لمسانيات كنحك النص،في ا ينظر  ((4
 .45/احةسر الفص  ((5
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ىذه الظاىرة المماثمة مثاؿ  لبصكرة عامة الى التماثؿ كتدع"المتجاكرة تميؿ  األصكاتؼ
 اما ،( ).."احفي كممة تؼ/ ت/لتماثؿ / ت/في اؿ التعريؼ الى / ؿ/حيث تحكلت  (التفاح)ذلؾ

التي تتحكؿ  (كلدافَ )مثاؿ ذلؾ  لويتغير ليخالؼ صكتا مجاكرا  اكالمخالفة ىي اف يتعدؿ صكت "
 .( )تباعدية تكجد مخالفة تجاكرية كتباعدية كمماثمةككما تكجد مماثمة تجاكرية  ،.."الى كلدافِإ 

 
 األلكافكمرجعو الى االختالؼ كذلؾ باالستدالؿ عمى الجمع بيف  دضاالت: الثالثة المسالة

أف حمؿ الصكت عمى المكف مف حيث كاف إدراؾ كؿ : أحدىما"مف طريقيف  كتضادىماكالصكت 
كاحد منيما مقصكران عمى حاسة كاحدة فمما قطع عمى تضاد المختمؼ مف األلكاف قاؿ بمثؿ ذلؾ 

لصكت مدرؾ فيك ىيئة لممحؿ إذا أكجب مختمفة ىيئتيف أف ا: كالطريؽ الثاني. األصكاتفي 
كليس بعد امتناع  في األلكاف ؾكما يستحيؿ ذؿ كاحدةاستحاؿ اجتماعيما لممحؿ في حالة 

. (3)"اجتماعيما في المحؿ الكاحد في الكقت الكاحد إال التضاد
دراؾ األلكاف إدراؾىناؾ فرؽ بيف  كلكف يدرؾ  األكؿؼ إدراكا،حسيا كاف اتفقا  األصكات كا 
فتدرؾ بالسمع مع  األصكات أما أيضا،المكف الكاحد كتدرجو  إدراؾتفاكت  إمكانيةبالنظر مع 

 ناؾكه ،التدرج في مخارج الحركؼ كلكف لكؿ صكت صفتو التي تميزه مف غيره كدكج إمكانية
  .ليس ليا ضد ماباعتبار ما ليا ضد ك لألصكاتتقسيـ 

 
 األصكاتك" :(4)قاؿ الخفاجي ،الصكت كالحرؼ فبي اإلدراكيكع االنتقاؿ كالتف :األخيرة المسالة

تدرؾ بحاسة السمع في محاليا كال تحتاج إلى انتقاؿ محاليا كانتقاليا كككنيا أعراضا منع مف 
كقد استدؿ عمى ذلؾ بأنيا لك انتقمت لجاز أف تنتقؿ إلى بعض الحاضريف دكف بعض . انتقاليا

لسالمة يسمع الصكت بعضيـ دكف بعض كأف يجكز حتى يككف مع التساكم في القرب كا
لك احتيج في : كاستدؿ عمى ذلؾ أيضان بأنو. إختالؼ انتقاؿ الحركؼ حتى يدرؾ الكالـ مختمفا

إلى انتقاؿ المحاؿ لما كقع الفرؽ مع السالمة بيف جية الصكت كالكالـ مكانيما  األصكاتإدراؾ 
منيا الحرارة  درؾالقييا مف األجساـ التي مكما أنو ال يعرؼ في أم جية انتقؿ إلى محؿ ما م

كادراكيا في محميا كبيف  الصكتكالـ دقيؽ كتعميؿ يبرز لنا الفرؽ بيف نطؽ  كىذا ،..."كالبركدة
كىك مف مقكمات  جكاز اختالؼ انتقاؿ الحركؼ لندرؾ الكالـ حدثا لغكيا مرتبط بمكاف كزماف

خركج الكالـ مف صكرتو النظرية الكمية التي  ىااليىي جممة الركائز الفعمية التي يستند "الكالـ ك 
صكرة الحدث المنجز كىك ما يفضي بالبحث عف معطيات التشكيؿ المساني بما يجعمو معطى 

                                                             

 . 9  /ـ990 األردف،الفالح،  دارمحمد عمي الخكلي،  .دالمغكية،  األصكات  (( 
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مف حيز الكجكد المجرد الى حيز  الظاىرة كالعقؿ حيث اف التشكيؿ يقتضي خركج لحسمدركا با
. ( )"المعطى المتالبس مع المكجكدات المكضكعية

كالصكت يخرج مستطيال ساذجا حتى يعرض لو في " :( )بقكلو األصكاتالخفاجي فصؿ  كيختـ
كسنبيف . أينما عرض لو حرفا الحمؽ كالفـ كالشفتيف مقاطع تثنيو عف امتداده فيسمى المقطع

 ."ذلؾ
 

فصل في الحروف  :الثاني المبحث
: بما ىك آت نكجزىا يمكف أف المسائؿ التي تعرض ليا الخفاجي في ىذا الفصؿ أىـ إف
مع بياف لمتنكع في مجاالت االستعماؿ  ،معجميا (حرؼ)معنى  كتأصيؿالمغكم  الدرس -

الحرؼ ) ارةفنجد عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر عب ،كالتعميؿ كاالستقراء التأصيؿالمغكم بيف 
الى الظاىرة المسانية في المتعارؼ عميو في سنف العرب  إشارة كىي (3)(في كالـ العرب

 .ا كمنطؽ كالمياكفؽ لغتو
فقد ذكر تفسير ابي عبيد معمر بف  مالقرآفالعمماء في تكجيو الشاىد  بأقكاؿ االستدالؿ -

كفسره أبك . أم ال يدكـ {النَّناسِإ َمْف َيْعبُتدُت المَّنَو َعَمى َحْرؼٍد  َكمِإفَ }: قكلو تعالى"مثنى في 
المراد أنو غير ككال التأكيميف عمى ما قدمناه ألف . بف يحيى أم عمى شؾ دالعباس أحـ

فنجد  ،(4)"ثابت عمى دينو كال مستحكـ البصيرة فيو فكأنو عمى حرفو أم غير كاسط منو
 .لماءالع أقكاؿالمنيج التعميمي مع الربط التناسبي بيف 

 ستعماؿالمسميات مع تعميؿ التسمية في اال أسماءالمنيج التعميمي مف باب بياف  ككذلؾ -
كسميت الحركؼ حركفان ألف الحرؼ حد منقطع : "(5)المغكم كما في قكؿ الخفاجي

، "جياتوألنيا جيات لمكالـ كنكاح كحركؼ الشيء ك بذلؾإنيا سميت : كقد قيؿ. الصكت
كمنو سمى مكسب الرجؿ حرفة ألنو الجية التي انحرؼ " :(6)أيضاقاؿ  آخركفي مكضع 

 ."كسمكا الميؿ محرافان لدقتو. إلييا
كالمراد عند الخفاجي اف  (حرؼ ابي عمرك)القائؿ االستعماؿ المساني تكجيو قكؿ  كمف -

الصكتي كىك معيار دقيؽ  األداءفي  أكضحبيف القراءتيف اك باستدالؿ  االحرؼ كالحد ـ
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أف القارلء يؤدم حركؼ أبي عمر كبأعيانيا مف غير زيادة كال : كالمعنى: "( )فقاؿ
 .كقد يككف المراد مف الحرؼ داللة الحركؼ ،"نقصاف

التسمية مظير مف مظاىر الحدث المساني نجده في مبحث تكجيو المعاني  في االختالؼ -
المساني الذم ينضكم تحت دائرة  األثرفي منيج الخفاجي االستداللي كىك يبرز لنا ذلؾ 

أم أنيا : قكـ فقاؿفي تسمية الناقة الضامر حرفان  اكقد اختمفك" :( )فقو المغة تمثؿ في قكلو
. ألنيا انحرفت عف السمف: ؿ أبك العباس أحمد بف يحيىكقا بالضمرقد حددت أعطافيا 

أنيا شبيت بحرؼ : كزعـ بعضيـ ،بحرؼ الجبؿ في الشدة كالصالبة ىتشب: كقاؿ غيره
ككؿ ىذا . شبيت بالياء مف الحركؼ لدقتيا كتقكيسيا: كقاؿ آخركف. في مضائو ؼالسي

 ."راجع إلى ما تقدـ
التي في لغة  (حركؼ المعجـ)العربية كعبارة  عند عمماء (المعاني أدكات)عند عبارة  نقؼ -

أما تسمية أىؿ العربية أدكات المعاني " :الخفاجي معمال سبب تسميتيا ةالعرب كمناقش
مف كقد حركفا فإنيـ زعمكا أنيـ سمكىا بذلؾ ألنيا تأتي في أكؿ الكالـ كآخره : نحك

نحرافيا عف األسماء إنما سميت حركفان ال: كقد قاؿ بعضيـ. فصارت كالحركؼ كالحدكد لو
كىي )كنجد عبارة  ،"كىي عندنا نحف كالـ ألنيا منتظمة مف حرفيف فصاعدان . كاألفعاؿ

النيا منتظمة مف حرفيف )في عبارة  ىامقترنا بضابط التعميؿ بعد (عندنا نحف كالـ
كأما قكليـ لمحركؼ التي " :في منيج الخفاجي في عبارتو لمغكمالتكجيو ا كنجد ،(فصاعدا
: غة العرب حركؼ المعجـ فميس بصفة لمحركؼ ألف ذلؾ يفسد مف كجييف أحدىمافي ؿ

كالصفة عند  قإضافة المكصكؼ إلى صفت: كالثاني ،امتناع كصؼ النكرة بالمعرفة
كالمعجـ بمنزلة  ،"النحكييف ىي المكصكؼ في المعنى كمحاؿ أف يضاؼ الشيء إلى نفسو

. لتو مدخال كالمراد ادخاالادخ :االعجاـ أم باعتبار تقدير المصدر مثاؿ
ذكر الصفة  ابانو ليس مف ب (حركؼ المعجـ)الشخصية في تكجيو عبارة  اآلراء كمف

كليس كذلؾ حركؼ المعجـ ألنو ليس معناه حركؼ : "(3)المكصكؼ فقاؿ الخفاجي كحذؼ
كليس يبعد عندم ما أنكره أبك الفتح بؿ يجكز أف . الكالـ المعجـ كال حركؼ المفظ المعجـ

حركؼ الخط المعجـ ألف الخط العربي فيو أشكاؿ متفقة لحركؼ مختمفة : كف التقديريؾ
كقد يتفؽ في غيرىا مف الخطكط أف تختمؼ أشكاؿ . عجـ بعضيا دكف بعض ليزكؿ المبس

حركؼ : كقيؿ. الحركؼ فال يحتاج إلى النقط فكصؼ الخط العربي بأنو معجـ ليذه العمة
، ..".حركؼ العربي أم حركؼ الخط العربي: يقاؿالمعجـ أم حركؼ الخط المعجـ كما 

كىك مف باب تقارب االستعماؿ المغكم مع تصكيب المعاني كالضابط تقدير المحذكؼ مع 
. بياف عمة االستعماؿ
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فإذا قيؿ " :( )البياف المساني فقاؿ طرؽكىك مف  لحجةالصرفي عمى تقكية ا االستدالؿ -
ألف ىذه .ؿ اشكيتو إذا إذا أزلت ما يشككهأعجمت الكتاب فمعناه ازلت ابيامو كما يقا

كعجـ الزبيب كغيره أم المستتر .... رجؿ أعجـ: كمنو. المفظة في كالـ لالبياـ كالخفاء
 ."يفصح بالقراءة فييما الألنو  كيفعجما: كسمكا صالتي الظير كالعصر. فيو

 
نيج العمماء كيمكف اف نقؼ عند عبارتيف في ـ ،الحركؼ كمقاطع الصكت :الثانية المسالة
: كىماالقدماء 
كالمقصد ىنا  (كالحركؼ تختمؼ باختالؼ مقاطع الصكت) جيقكؿ الخفا األكلى العبارة       
 األصكاتالصكتي في نطؽ الحركؼ كاف االختالؼ في الحدث المساني في تنكع سماع  األداء

الؼ مقاطع تختمؼ بأخت كالحركؼ" :( )مكقع الحرؼ عند النطؽ بو فقاؿ ؼمرجعو الى اختال
منو مستطيالن ساذجان فإذا  يخرج الصكت حتى شبو بعضيـ الحمؽ كالفـ بالنام ألف الصكت

كضعت األنامؿ عمى خركقو ككقعت المزاكجة بينيا سمع لكؿ حرؼ منيا صكت ال يشبو 
 األصكاتصاحبو فكذلؾ إذا قطع الصكت في الحمؽ كالفـ باإلعتماد عمى جيات مختمفة سمعت 

 لصكتكليذا ال يكجد في صكت الحجر كغيره ألنو ال مقاطع فيو ؿ. ىي حركؼالمختمفة التي 
نما الغرض ذكر ما في المغة العربية التي . كليس يحتاج إلى حصر الحركؼ التي يتعمؽ بيا كا 

كىك  ،"كالمنا عمييا ألف في غيرىا مف المغات حركفان ليست فييا كمغة األرمف كما جرل مجراىا
فالصكت ىك الذم نسمعو كنحسو كالحرؼ "كبيف الحرؼ كالصكت تميز  ،قارفـاؿ األدبمف باب 

تبادليا فيما بينيا  ؤدمم ال أصكاتىك الرمز الكتابي الذم يعبر عف صكت معيف اك مجمكعة 
اعـ مف الصكت النو يضـ مف  ككففي الكممة الى اختالؼ في المعنى، كالحرؼ بذلؾ م

احد افراد تمؾ المجمكعة كىذه التفرقة بيف  ما ينسب الى رمز معيف، كالصكت يككف األصكات
، اما عمماء العربية القدامى األصكاتالمحدثكف مف عمماء  قالصكت كالحرؼ تطابؽ ما ذىب الي

تفرقة تختمؼ عما يعنيو  أحيانافانيـ كانكا يستخدمكف الكممتيف بمعنى كاحد احيانا كيفرقكف بينيما 
 .(3)"المحدثكف بيما

مع البياف التعميمي لظاىرة  (اليمزة ال صكرة ليا اف)فيي قكؿ الخفاجي العبارة الثانية  اما
كالحديث عف عدد حركؼ المغة العربية كىي تسعة كعشركف حرفا ذكرىا  ،ثنائية الخط كالمفظ

ما ذكر اليمزة، كيذكر قكؿ ابي العباس محمد بف يزيد  كأكؿالخفاجي جميعا مرتبة عمى المخارج 
 لياىمزة كعدد الحركؼ ثمانية كعشريف حرفا كالعمة اف اليمزة ال صكرة المبرد الذم ال يعتد باؿ
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ألف  ال صكرة ليا مستكره غير مرضى مزةكاعتاللو بأف الو: "( )كىك مرفكض عند الخفاجي فقاؿ
كلك أف العرب خط ليا كغيرىا مف األمـ لـ يمنع ذلؾ . االعتبار بالمفظ دكف الخط كىي ثابتة فيو

لمخط كالخط فرع  أصؿ، كيذكر قاعدة في اف المفظ "المذككرةذه الحركؼ مف االعتداد بجميع ق
. عميو كىذا القكؿ منسكب الى ابف جني

كاف ىناؾ تمايز ليمزة الكصؿ مف  ،لكتابةاليمزة ليا صكر معركفة في ا أفنبيف  أف كنكد
 . ( )كىناؾ تفصيؿ في الحديث عف ىمزة الكصؿ ،ىمزة القطع

 
 يحسف استعمالو في الفصيح مف الكالـ كبعضيا ال يحسف مماؽ الحركؼ ما يمح :ثالثةاؿ المسالة
النكف الخفيفة التي تخرج مف الخيشكـ كاليمزة المخففة : فالتي تحسف ستة أحرؼ كىي" :(3)فقاؿ

الزكاكة كالصاد : كألؼ اإلمالة كألؼ التفخيـ كىي التي بيا ينحا نحك الكاك كذلؾ كقكليـ في الزكاة
. كالجيـ نحك قكليـ في أشدؽ أجدؽ قكليـ في مصدر مزدر كالشيف التيالتي كالزام نحك 

التي ال تستحسف ثمانية كىي الكاؼ التي بيف الجيـ كالكاؼ نحك كميـ عندؾ كالجيـ  كالحركؼ
التي كالكاؼ نحك قكليـ لمرجؿ ركؿ كالجيـ التي كالشيف نحك قكليـ خرشت كالطاء التي كالتاء 

كقكليـ في أثرد أضرد كالصاد التي كالسيف في قكليـ صدؽ كقكليـ طمب كالضاد الضعيفة 
 األلفاظ، كىذا مف بديع التقابؿ بيف "كالظاء التي كالثاء كقكليـ ظمـ كالفاء التي كالباء كقكليـ فرند

كىذا يكشؼ عف مقاصد الخطاب كما يقكـ بو مف  ،صكتيا عمى كفؽ معيار التجاكر المفظي
ككظيفة فكرية  سيةكىي كظيفة اجتماعية ككظيفة نؼ لمسانيةا الكظائؼالمغكم مف خالؿ  األداء

 . (4)الحدث إدراؾتجمع بيف الفكر كالعاطفة في 
 

فقد ذكر  صفاتيا كذلؾاالعتبار المساني في ذكر كتفصيؿ مخارج الحركؼ ك :الرابعة المسالة
الخفاجي تفصيؿ مخارج الحركؼ كىي ستة عشر مخرجا، كذكر صفات الحركؼ كىي الحركؼ 

مجيكر كالميمكس كالرخك كالشديد كما بيف الرخك كالشديد كذكر المنطبقة كالمنفتحة كحركؼ اؿ
كنمحظ التكصيؼ المساني لصفات الحركؼ بيف  ،االستعالء كحركؼ االنحفاض كحركؼ الذالقة

معنى )ك (معنى اليمس)ك (كمعنى الجير في الحرؼ)عبارة  عرض صفاتيا كمعانييا، فنجد
. (5)مصطمحات لسانية سميياكيمكف اف ف (معنى الذاللقة)ك (تعالءسمعنى اال)ك (االطباؽ
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في منيج الخفاجي نمحظ ذلؾ في خاتمة فصؿ الحركؼ مؤكدا اىمية  اإليجاز: الخامسة المسالة
نما: "( )قاؿ الصكتي لمعرفة حقيقة الفصاحة كاألداءالبحث المساني  إدراؾ أربنا ذكر ماال  كا 

لي ةفصاحيستغنى عنو طالب معرفة اؿ تقنع  لممحةفأما ما سكل ذلؾ فا ينحك ىاالتي ليا يقصد كا 
كفيما أردناه مف أقساـ الحركؼ كأحكاميا في ىذا الفصؿ مقنع كال يميؽ بو  منو كالممعة تغنى فيو

الزيادة عميو كاإلسياب ألنو كالطريؽ الذم يجتاز فيو إلى مرادنا كنتكصؿ بسمككو إلى مقصدنا 
 ."محمكد غيرث فيو فالميث بو غير كاجب كالرم

 
فصل في الكالم   :الثالث المبحث

: اآلتيةنقؼ عند المسائؿ  أفالمقاصد المغكم ىك بياف ضكابط الكالـ كيمكف  كاىـ
الكالـ اسـ عاـ يقع عمى القميؿ كالكثير، : "( )الكالـ كالكممة كالكمـ فقاؿ طمحمص :األكلى المسالة

 المَّنوُت  َكَكمَّنـَ }: لمصدر كالمصدر التكميـ قاؿ اهلل تعالىكذكر السيرافي أنو مصدر كالصحيح أنو اسـ ؿ
الكمـ فإنو اسـ يدؿ عمى الجنس ىكذا مذىب أىؿ النحك في األسماء التي  فأما....،{مُتكَسى َتْكمِإيمان 

يككف فييا االسـ عمى صكرتيف تارة بالياء كتارة بطرحيا نحك تمرة كتمر كبسره كبسر كما أشبو 
كقد .... ،جعؿ الكمـ جمع كممة لكف األحرل عمى مذىبيـ ما ذكرناه عمى أف بعضيـ قد. ذلؾ

استدؿ عمى أف الكالـ ليس بمصدر بأف الفعؿ المستعمؿ منو إنما ىك كممت كفعمت يأتي مصدره 
كسرت تكسيرا كال يأتي مصدره في القياس عمى مثاؿ التفعيؿ : في القياس عمى مثاؿ التفعيؿ نحك

. "عمى لفظ آخركسرت تكسيرا كال يأتي : نحك
كالمنا لفظ مفيد )النحكية  ألفيتوكما قاؿ ابف مالؾ في مطمع  كاإلفادةعند النحاة التمفظ  كضابطو
. كبيف تكالما داللة المشاركة فرؽ تكمـ كىناؾ، (كاستقـ

عف حركؼ  حديثكاؿ ىكية المغة إطارفي  كاإلفادةعند الخفاجي فضابط الكالـ عنده االنتظاـ  أما
كالكالـ عندنا عمى ما انتظـ مف ىذه الحركؼ التي : "(3)دكف غيرىا مف المغات فقاؿ ةعربيالمغة اؿ

، "المغات العربية دكف غيرىا مف لمغةذكرناىا أك غيرىا عمى ما بيناه مف أننا ال نذكر إال حركؼ ا
م ؼ ،كىك مف باب االستدراؾ زيادة في التكضيح كاالستدالؿ كاإلفادةثـ بيف عمة اشتراط االنتظاـ 

. بياف معاني العبارات
الدليؿ عمى صحة المصطمح باعتبار ذكر الشركط حتى يصح بكصفو بانو كالـ  :الثانية المسالة

نما شرطنا " :بعنصر الزمف فقاؿ الكالـقيد الخفاجي  كقدكبخالفو ال يمكف تسميتو كالما،  كا 
. أنو كالـاالنتظاـ ألنو لكاتي بحرؼ كمضى زماف كأتى بحرؼ آخر لـ يصح كصؼ فعمو ب
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. تقطعت عمى كجو يمتبس بالحركؼ بماكذكرنا الحركؼ المعقكلة ألف أصكات بعض الجمادات ر
يبيف لنا المستكل النحكم بيف  كىذا ،ػ"كتفصيؿ الحركؼ التي ذكرناىا صؿكلكنيا ال تتميز كتتؼ

. ( )التعميؿ كالقياس اعتمادا عمى ما نطقت بو العرب كمكافقة االستعماؿ العربي قياسا عميو
البد  إذمتعذر غير ممكف  أمر كىك كاحد حرؼ نطؽب تتعمؽالبحث مسالة منطقية  كيبرز
ليس كالما كالتعميؿ  (ع)ك  (ؽ)فعؿ االمر  أفكذلؾ  ،كالكقكؼ عمى ساكف تحرؾمف االبتداء بـ

 فالحذؼ (اكع)ك  (اكؽ)الكممتيف ىك  أصؿ أفالنطؽ بحرؼ كاحد  إمكانيةالصرفي يبيف عمة عدـ 
كىذا الكالـ يكرده الخفاجي ردا عمى عبارة ابي  ـ،التصريؼ كالمحذكؼ مقدر في الكالنكع مف 

ىي نظاـ مف القيـ "كىناؾ تميز بيف المغة كالكالـ فالمغة  ،قد يقع منو حرفاف األخرسىاشـ الف 
الفردم  ختياركالعادات الرمزية كالمعجمية التي تستخدميا طائفة لغكية معينة اما الكالـ فيك اال

 .كبو تظير قدرة المغة عمى التكسط بيف الذىف كالعالـ الخارجي ،( )"حركؼ المغةؿ
 
المغة  كأىؿالكالـ عند النحاة  :الثالثة المسالة
 ىمؿقسميف ـ إلىالمغة فيقكؿ انيـ قسمكه  أىؿالخفاجي الحديث عف الكالـ عند  كيفصؿ        

كالميمؿ ما لـ يكضع في المغة التي أضيؼ أنو ميمؿ إلييا لشيء " أفكمستعمؿ، كالفرؽ بينيما 
فمك كاف الكالـ ىك المفيد عندىـ . مف المعاني كالفكائد كالمستعمؿ ىك المكضكع لمعنى أك فائدة

 الـكما لـ يفد ليس بكالـ لـ يككنكا قسمكه إلى قسميف بؿ كاف يجب أف يسمبكا ما لـ يفد اسـ الؾ
. (3)"عمى أف الكالـ إنما يفيد بالمكاضعة حد قسميورأسا ال أف يجعمكه أ

ىذا الكالـ بياف الفرؽ بيف الكالـ كالتكمـ بضابط كمعيار المساف كالنطؽ باسمكب  كيمحؽ       
ألست تقكؿ لمف نطؽ : قمت فإف: "(4)فقاؿ الخفاجي منطقي معتمد عمى طريقة السؤاؿ كالجكاب

ف لـ يكف ما قدكأظير كممة كاحدة  تكمـ كال أقكؿ قاؿ كالما ألف  أقكؿ قيؿ قاؿ ذكره جممة تكمـ كا 
كنائبان  لمصدرالكالـ ما كقع عمى الجمؿ مف حيث ذكرت أف كالما إنما كقع عمى أف يككف اسما ؿ

 مؿكلفظ ىذا يحت أال ترل أنؾ تقكؿ فعمت كذا ككذا تكثيرلممبالغة كاؿ مكضكعالمصدر  كذلؾعنو 
ذابو القمة أف يككف كثيرا كأف يككف قميال كبا  ؿبتشديد العيف لـ يكف إال لمتكثير كزا لتقاؿ فع كا 
. "عنو معنى القمة مف أجؿ التشديد
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المنيج التعميمي في عبارة الخفاجي كىك يتكمـ خفة الفعؿ كثقمو كاختالؼ المعنى : الرابعة المسالة
قد تقرر أف  أليس: "( )في قكلو (اف تكفي حؽ لفظيا نبغيفي)مع حسف التعميؿ كالمقصد عبارة 

كككنيا عمى حالة كاحدة عندم أبمغ في . لفظ فعؿ لمتكثير كالتكرير فينبغي أف يكفى حؽ لفظيا
 صؼالمعنى حتى صارت عندىـ لفظة ال تستعمؿ إال لممبالغة مف حيث كاف الكالـ أجؿ ما يك

:  (مف الطكيؿ)قاؿ الشاعر حتىبو اإلنساف 
صكرة المحـ كالدـ فمـ يبؽ إال .. .الفتى نصؼ كنصؼ فؤاده لساف

: قبؿ ىذا البيت كقاؿ
  ( )"زيادتو أك نقصو في التكمـ.. .ترل مف ساكت لؾ معجب ككائف

لمكضع المبالغة في  المنطقياالستدالؿ  كيأتي، (كككنيا عمى حالة كاحدة)ذلؾ في عبارة  كبياف
كصفة مبالغة لما  شريفة فمكال أنيا شيمة. فالف متكمـ: ألىؿ الديف كالكالـ عميو كيقاؿ: "(3)قكلو

فقد باف بما ذكرتو . ىذا ليس بكالـ: ثـ يقاؿ لإلنساف الذم يكرد ما تقؿ فائدتو. كصؼ بذلؾ
معيار القمة  أيضااالستدالؿ في منيجو  أصكؿ كمف، "فالف متكمـ: المبالغة في قكليـ مكضع

ف الطير ليا كالكثرة في تكجيو الكالـ بيف االستعماؿ الكضعي الحقيقي كاالستعماؿ المجازم ال
أم يعـ الكالـ كالكممة  (كالقكؿ عـ)كالـ كاف تككف لمداىية فـ كىك استعارة كىنا نجد عبارة النحاة 

: (4)بف مالؾ ألفيةفي متف 
لفظ مفيد كاستقـ    اسـ كفعؿ ثـ حرؼ الكمـ  كالمنا
كممة كالقكؿ عـ     ككممة بيا كالـ قد يؤـ  كاحده

المنطقي المتحاكر  اإلقناع أسمكبف كالتكضيح القائـ عمى عبارة الخفاجي في البيا كتعجبنا
ىذا المعنى لممتأمؿ أف العرب لشرؼ الكالـ عندىـ كأف القميؿ المفيد منو  كيكشؼ: "(5)فيقكؿ

بعد ذلؾ يذكر الخفاجي  ،"إنما يريدكف القصيدة. في كممتو فكقاؿ فال: عندىـ كثير أنيـ يقكلكف
المعمكمات كغكامض  أسرارالتحقيؽ كالكشؼ عف  صحابأ بأنيـالمنطؽ كيصفيـ  أىؿمكانة 
كاف ليـ منيج كاضح في التعميؿ ككذلؾ بياف مكانة النحاة في طريقة تعميمييـ فقد كصفيـ  األشياء
 .ىذه الصناعة كأرباب الشأفىذا  أىؿ بأنيـ
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: اآلتيعمى النحك  كىيقضايا ناقشيا الخفاجي : كاألخيرةالرابعة  المسالة
بفعل التي هي  إالقكليـ أنيـ لـ ينطقكا في الكالـ  كأما: "( )نجد ذلؾ في قكلو كالحدث الكالـ
لشرؼ الكالـ عندىـ فذلؾ ىك الحجة في إطالؽ لفظ الكالـ كتكمـ عمى القميؿ الذم ليس  لمتكثير
استداللو عمى شرؼ الكالـ عندىـ باألبيات التي ذكرىا  كأما. لما ذكره مف الشرؼ كالمبالغة يدبمؼ
 :يمكف إيراد مثمو إال أف ذكرهفمما 

لساف المرء مف خدـ الفؤاد ... تكانت الحكماء قاؿ كمما
أعمـ مكقع الداللة منو عمى شرؼ الكالـ كىك بالداللة عمى تشريؼ الفؤاد كالكضع مف المساف  ال

 .كىذا مف حسف االستدالؿ كالمناقشة لتحديد مكطف الشاىد ،"بأنو خادمو أليؽ
: قكلو أنيـ يقكلكف لإلنساف الذم يكرد ما تقؿ فائدتو كأما: "( )في قكلو كالفاعؿ كذلؾ الكالـ -

كما . ىذا ليس بكالـ قمنا ذلؾ كأمثالو إنما يكرد عمى سبيؿ الجكاز كاإلسراؼ في المبالغة
كىذا  .ليس بإنساف كالفرس البطيء ليس بفرس ال أف ذلؾ عمى الحقيقة: يقاؿ لمرجؿ البميد

قكلو إف العرب لشرؼ الكالـ عندىـ كأف القميؿ المفيد  كأما. ةمما ال تدخؿ في مثمو شبو
قاؿ فالف في كممتو يريدكف القصيدة فذلؾ كمو ىك كأمثالو ىك الكجو في : يقكلكف. منو كثير

 ،"التي لـ تكضع لمتكثير األلفاظ كفاقتصارىـ عمى لفظ التكثير في الكالـ أفاد أك لـ يفد د
فالمغة  كأفكاره كأحاسيسو اإلنسافلتعبير عف عكاطؼ لمغة ىي ا األساسيةالف الكظيفة 

مع تنكع كسائؿ  آلخرفكرة مف شخص  إيصاؿكسيمة التعبير كتتضمف رسالة التبميغ في 
 .(3)تكصيؿ الرسالة

ليسمب عنو صفة "المغكم عند الخفاجي بمنزلة الفعؿ المكضكعي كالضرب كغيره  فالحدث
 األفعاؿنعا لحدث الكالـ كيككف الكالـ  بالتالي مف قبيؿ المتكمـ صا فيككفكالعمـ كالقدرة  التالحا

. الى الترابط المكضكعي بيف الكالـ كصاحبو إشارة ،(4)...."المنفصمة عف صاحبيا
حد الكالـ  كقد: "(الكالـ فعؿ المتكمـ اف)الكالـ بقكليـ  تعريؼناقش قكؿ بعض النحاة  في  كقد

كذلؾ ينتقض بجميع أفعالو  المتكمـفعؿ  بحدكد غير صحيحة كحد بعض النحكييف لو بأنو
عقؿ الكالـ كلـ  ماالحادثة منو في حاؿ كالمو كالضرب كما أشبيو عمى أف مف عقؿ ككنو متكؿ

. (5)"يحتج إلى حده
الكالـ ىك الصكت قاؿ الخفاجي بيذا المفيكـ ردا عمى مفيكـ اف جنس الكالـ  مفيكـ -

ىك الصكت الكاقع عمى بعض  الكالـ يدؿ عمى أف كالذم: "(6)فقاؿيخالؼ جنس الصكت 
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الكجكه ألف ىذه  عضالكجكه أنو لك كاف غيره لجاز أف يكجد أحدىما مع عدـ اآلخر عمى ب
المقطعة  األصكاتالقضية كاجبة في كؿ غيريف ال تعمؽ بينيما كلما استحاؿ أف تكجد 

مقطع دؿ عمى أنو  صكتعمى كجو مخصكص كال تككف كالمان أك الكالـ مف غير 
كىي اف الكالـ ليس بمعنى في  أخرلبياف مسالة  في، كيستطرد الخفاجي "كت بعينوالص

 كيأتي (فاف قيؿ)منطقي باف يتصكر سائؿ يساؿ في استعماؿ عبارة  بأسمكبالنفس 
 .الجكاب مفصال

 شارةبضابط العبارة كاإل أكسعالنحك مقيد بالتمفظ اما المغة فيي  افبيف النحك كالمغة  مفارقة -
 :( )النفسي فقاؿ كاألثركذلؾ في مناقشة الخفاجي مسالة الكالـ  األلكافداللة كالحركة ك

كما يقكؿ في  في نفسي بناء دار كنسج ثكب فيقكؿفإف اإلنساف قد يطمؽ أيضان  كبعد"
نفسي كالـ فيؿ يدؿ ذلؾ عمى أف البناء كالنساجة معنياف في النفس كما دؿ عندىـ عمى 

كؿ القائؿ في نفسي كالـ كجيان صحيحان كذلؾ أف المعنى ثـ أف لؽ. أف الكالـ معنى فييا
كأما . إني عاـز عميو كمريد لو كليذا لك أبدلكا ىذا المفظ مما ذكر لقاـ مقامو في الفائدة

تعمقيـ بأف الساكت يقاؿ فيو أنو متكمـ فميس بصحيح ألف المراد بذلؾ إمكاف الكالـ منو أك 
إنو  -في حاؿ ىك ال يصكغ فييا  -ؿ لمصائغ إضافتو إليو عمى طريؽ الصناعة كما يقا

كقد بينا فساد  راتككذلؾ سائر الصناع ثـ ىك مع ذلؾ استدالؿ بالمعاني عمى العبا. صائغ
". ذلؾ فيما تقدـ

بديع االستنتاج عند الخفاجي تعمؽ الكالـ بالمعاني كتعمؽ فكائده بالمكاضعة، كجكاز  كمف
غات كقد يككف مف باب التطكر الداللي، ككؿ تعدد المسميات السـ الكاحد الختالؼ الؿ

. مف مقكمات الكالـ صفة الشمكؿ الفذلؾ كفؽ قصد المتكمـ كالمكاضعة 
الصحيح )عمى قسميف  كالمستعمؿ، (ميمؿ كمستعمؿ)الكالـ فيك عمى قسميف  أقساـ -

 جنسمف نكع مثؿ لكف كككف، كلبياف  نكع فلبيا)كىي  أنكاع، كالمفيد عمى ثالثة (كالمفيد
المفيد مف الكالـ فعمى  أما ،(ف جنس مثؿ جكىر كسكاد، كلبياف العيف مثؿ عالـ كقادرـ

المفظ المكصكؼ بالحقيقة ىك ما  أفكالتمايز بيف االستعمالييف  (حقيقة كمجاز)قسميف 
 .ألفادتوكالمجاز ما لـ يكضع  ألفادتوكضع 

 ،( )الخبر أسمكبالى  الطمبية كغير الطمبية مرجعيا جميعا اإلنشائية األساليب استعماؿ -
امر اك نيي اك استفياـ كالتقدير السياقي  أسمكبمف باب تناكب المعاني فالظاىر  كىك

كالكالـ المفيد يرجع كمو إلى معنى الخبر " :(3)لممعنى يرجعيا الى الخبر قاؿ الخفاجي
أما الجحكد كالتنبيو كالقسـ . كمتى اعتبرت ضركبو كجدت ال تخرج عف ذلؾ في المعنى
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فاألمر في ككنيا أخباران في المعنى ظاىر كأما األمر فيفيد ككف األمر  عجبالتمني كالتك
 كالطمب كالسؤاؿ ،يفيد أنو كاره فيك أيضان كذلؾ مكالنو ،مريدان لمفعؿ فمعناه معنى الخبر

فأما النداء فقد اختمؼ فيو  الحقيقةفيك سؤاؿ عمى  كالعرض ،كالدعاء يجرم ىذا المجرل
أقبؿ يا زيد كعمى  :بو المراد كقيؿ ،ا زيد أدعك زيدان كىذا عمى الحقيقة خبرم: فقيؿ معنى

كأما التخصيص فيك في معنى األمر ألنو يغبىء  ،ىذا المعنى فيك داخؿ في قسـ األمر
 (المسانيات التكاصمية)كىذا يحقؽ مفيكـ  كالكالـ فيو نظر، ،"عف إرادة المخصص لمفعؿ

المرسؿ باعتبار صاحب المباداة في : أكليا ألقطاباعمى منظكمة ثالثية "كىي تقكـ 
المجتمع كباعتباره كذلؾ : المستقبؿ باعتباره ىدفا مباشرا لمرسالة، كثالثيا: التكاصؿ، كثانييا

  .( )..."ىذه العممية أساسومصدر النظاـ الذم تبنى عمى 
كمنيا حقيقة  قبؿ ذلؾ أفكارافي خاتمة ىذا الفصؿ كقد بحث الخفاجي  القرآف إعجاز مسالة

رادتو بأحكالوالمتكمـ كالكالـ البد اف يككف  فال يككف نسبة الكالـ الى المتكمـ عمى  ،كقصده كا 
كالذم يدؿ عمى ذلؾ : "( )فقاؿ إلييماالنائـ اك الساىي  ـكال إضافةسبيؿ الفعمية كعميو فال يمـز 

متكمـ كمتى لـ  نوكصفكه بأأف أىؿ المغة متى عممكا أك اعتقدكا كقكع الكالـ بحسب أحكاؿ أحدنا 
يعممكا ذلؾ أك يعتقدكه لـ يصفكه فجرل ىذا الكصؼ في معناه مجرل كصفيـ ألحدنا بأنو ضارب 

كىي المفظ كما كضع لو مع  أخرلكىذا يثير مسالة  ،"كمحرؾ كمسكف كما أشبو ذلؾ مف األفعاؿ
عمؿ ليا مثؿ االصناـ اك الى تعمؽ المعاني باعتبار الفيـ المست شارةفساد االعتقاد كىك مف اإل

 الصكتالكالـ ىك  أفيثبت  أفكالخفاجي يريد  ،االعتقاد بيا ادتدؿ عمى العبادة مع فس األكثاف
 .يككف كالما أفكلكف يستحيؿ  الصدلكالقصد كلذا فاف الكالـ يكجد في  األحكاؿبحسب 

محكي لينقؿ المناسبة بعد القكؿ في حقيقة الكالـ كالمتكمـ الكالـ عف الحكاية كاؿ كمف
الحكاية ىي المحكي كأف التالي لمقرآف يسمع منو كالـ اهلل  أف: "كيبدأمناقشا ليا  اآلراءالخفاجي 

عمى الحقيقة كأف البقاء يجكز عمى الكالـ كيكجد في الحاؿ الكاحدة في األماكف الكثيرة فيكجد مع 
جكده في األماكف الكثيرة كيجرم في ك. حفكظان الصكت مسمكعان كمع الكتابة مكتكبان كمع الحفظ ـ

مجرل األجساـ كيزيد عمى األجساـ بأنو يكجد في األماكف الكثيرة في الكقت الكاحد كاألجساـ إنما 
. (3)"تكجد في األماكف عمى البدؿ

أف الكالـ ىك الصكت الكاقع عمى بعض الكجكه كال يجكز " :كيأتي بالرد عمى ىذه المقكلة
ف كانت مثموعميو البقاء كال يكجد إال في الـ كالقارئ ال . حؿ الكاحد كالحكاية غير المحكي كا 

نما ىي إمارات لمحركؼ  يسمع منو إال ما فعمو كالقراءة غير المقركء كالكتابة غير الكالـ كا 
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كعمى ىذا القكؿ أكثر الشيكخ كىك الصحيح الذم ال شبية . كالحفظ ىك العمـ بكيفية الكالـ كنظمو
بينا فيما تقدـ أف الكالـ ىك الصكت الكاقع عمى بعض الكجكه بما ال فيو كالذم يدؿ عميو أننا قد 

ىنا نجد الخفاجي قد  كمف ،"أنو غير باؽ لما بيناه أيضان  فيكالصكت فال شبية . فائدة في إعادتو
ابرز طاقة الكالـ عمى اف تتعاقب حاالت كجكده عمى بعدم الزماف "اثار لنا قضية الحكاية كقد 

 أصالقدرة االنبعاث الذم ىك تجديد لمكينكنة  -بو الى جانب القدرة االنتشاريةكالمكاف كىك ما يكس
أم طكاعية الكالـ في التكاجد  -فالذم نستنبطو باالستقراء كالتحميؿ ىك اف خاصية الحكاية

.  ( )"يقكـ معدال لطبيعة االنقطاع في الكالـ مبدأالمتجدد 
االبتداء دكف  بيؿعمى س كالتحدم لقرآفا إعجازمطاؼ الفصؿ بالحديث عف  كانتيى        

لمقرآف  معمى االبتداء دكف االحتذاء كالتاؿ القرآفالتحدم إنما كقع بفعؿ مثؿ  أف" :( )االحتذاء فقاؿ
كعمى ىذا أيضان كاف يقع التحدم مف العرب . قد أتى بمثمو محتذيان فال يككف بذلؾ معارضان 

تكمف في  اإلعجازكحقيقة  ،"مر في ىذا كاضحاالبتداء كاأل يؿبعضيا بعضا باألشعار عمى سب
. (3)كفي حقائقو كىناؾ تمايز بيف التحدم كالمعارضة أثرهتاريخو كفي 

العرب  ةككؿ ذلؾ مف لغ (مفيكـ التعارؼ بالحقيقة)ك  (صكرة الكالـ)عند عبارة  كنقؼ
اهلل تعالى خالؼ بيف األمة أف المسمكع في المحاريب كالـ  كال: "(4)كبو تكممت فقاؿ الخفاجي

أف إضافة الكالـ إلى المتكمـ أف كاف األصؿ فييا أف يككف مف : كالجكاب عف ىذا. عمى الحقيقة
كليذا يقكلكف فيما نسمعو اآلف . فعمو فقد صار بالتعارؼ يضاؼ إليو إذا كردت مثؿ صكرة كالمو

حتى ال يقدـ  كقد صار ىذا بالتعارؼ حقيقة. الفاعؿ لذلؾ غيره فىذه قصيدة امرئ القيس كأف كا
كقد تخطى ذلؾ إلى أف صاركا . أحد عمى أف يقكؿ ما سمعت شعر امرئ القيس عمى الحقيقة

". لما كاف مثؿ ىذه الصكرة. ىذا عمـ فالف كىذا كالـ فالف: يشيركف إلى ما في الدفتر كيقكلكف
 

فصل في المغة  :الرابع المبحث
: المسائؿ التي تـ عرضيا كمناقشتيا مسالتاف كاىـ
العرب كتكممت بو  قالتما  باعتبارمفيكـ مصطمح المغة بيف الدرس المعجمي : األكلى سالةالـ
أف السيؼ : يقاؿ في لغة العرب: عبارة عما يتكاضع القكـ عميو مف الكالـ أك يككف تكقيفان  المغة"

كقد . كتجمع لغة عمى لغات كلغيف كلغكف. أم تكاضعكا عمى أف سمكه ىذا االسـ. القاطع حساـ
بؿ ىي : كقيؿ .بالشيء إذا أكلعت بو كأغريت بو لغيت: ؿ في اشتقاقيا أنيا مشتقة مف قكليـقي

، "أم تكممت كلغكت ،سمعت لكاغي القكـ أم أصكاتيـ ليـكمنو قك. مشتقة مف المغك كىك النطؽ
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في لغة بني تميـ كذا كفي : قكليـ فأما: "في قكلو (لغة بني تميـ)لمفيكـ كعبارة  كتأصيؿمع بياف 
كلـ يتكاضع  ذلؾكالمعنى أف بني تميـ تكاضعكا عمى . لغة أىؿ الحجاز كذا فراجع إلى ما ذكرناه

 أصؿ إف)، ككذلؾ عبارة "أف أصؿ المغات مكاضعة كليس بتكقيؼ كالصحيح .أىؿ الحجاز عميو
. ( )(المغات مكاضعة كليست تكقيؼ

حمؿ  كقد: "الكريـ لقرآفابنص  كاالستدالؿكالمسميات  األسماءبدليؿ المفارقة بيف  كذلؾ
ـَ اأْلَْسَماَء كُتمَّنَيا َكَعمَّنـَ }: أىؿ العمـ قكلو تعالى مكاضعة تقدمت بيف آدـ  عمى  3/سكرة البقرة {آَد

عميو السالـ كبيف المالئكة عمى لغة سالفة ممف خاطبو اهلل تعالى عمى تمؾ المغة كعممو األسماء 
. ( )"كلكال تقدـ لغة لـ يفيـ عنو عز أسمو

  (3)(المقارف األدب)خصائص المغة العربية : الثانية مسالةاؿ
: اآلتيالخفاجي عمى النحك  إلييا أشارتمؾ الخصائص التي  كاىـ
 .لممسمى الكاحد األسماء كثرة - 
 .مع االختصار ككفاء المعاني اإليجاز - 
 .ىي المعيار التي تميز االستعماؿ المغكم الفصاحة -3
 .اإلبداعيةكالفنكف  األساليب -4
 . سالمة النطؽ اعتمادا عمى الخفة معاالستعماؿ كالنطؽ بيا كالتمفظ  فيالثقؿ  تجنب -5
 :منيا ( )كمعيار صكتي كقكاعد لسانية مف تمؾ العبارات عند الخفاجي ضكابط -6

لحزكنة ذلؾ  دةيكاد يجىء في كالـ العرب ثالثة أحرؼ مف جنس كاحد في كممة كاح فال): قكلو
 كعبارة، (الحمؽ خاصة مما قؿ تأليفيـ ليا مف غير فصؿ كؼكحر)، كعبارة (عمى ألسنتيـ كثقمو

القاؼ كالكاؼ كالجيـ فمـ تتجاكز في كالميـ البتة لـ يأت عنيـ قج كال جؽ كال كج كال جؾ  فأما)
 .(المكرر معرض في أكثر أحكالو لإلدغاـ ألنؾ تقكؿ فرس أمؽ أف)، كعبارة (كال قؾ كال كؽ

العرب كمقكمات سمككيـ مف القيـ  أصحابيا أخالؽالمغة العربية نابعة مف  فضؿ -7
كالنجدة  كالبأسالكـر كالجكد ككالكفاء كالتضحية )كقد فصؿ القكؿ فييا كىي  كاألخالؽ،

العقؿ  كأصحابكالسفر كالترحؿ  كالتاكيبالسرل  أصحابكطاعة الغضب كالحمية كىـ 
جميؿ الثناء كالديف كالتمسؾ بالشريعة كحب الذكر ك اإليمافمع فضؿ  كالرأمكالفكر 

 .األنسابكالغيرة كالصبر كالجمد كمراعاة 
 

دكافع البحث المساني عند العرب الدافع الديني كالدافع العاطفي كىك تعمؽ العرب  فمف
 . (5)بمغتيـ كالدكافع الذاتية مثؿ كجكد الشعر العربي كمنيا الباعث االجتماعي كالسياسي
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خمت المغة العربية مف  كقد: "( )فاجيالى الحركؼ قاؿ الخ النتسابالضاد كلغة ا لغة
حركؼ تكجد في غيرىا مف المغات ال سيما لغة األرمف فإنيا عمى ما قيؿ ستة كثالثكف حرفان إال 

أنؾ إذا تأممتيا كجدت بعض الحركؼ التي فييا يتشابو ببعض كثيران عمى حد تشابو الظاء 
تصنيؼ الكتب  لىؾ احتاج الناس إفإف ىذيف الحرفيف متقارباف ألجؿ ذؿ. كالضاد في لغة العرب
األعراب فقؿ مف رأيت  فأما"قاؿ  ثـ ،"ذلؾ في غيرىما مف الحركؼ يتكمفكافي الفرؽ بينيما كلـ 

كلست  التشابه وقوة التماثل شدةمف فضحائيـ اليكـ مف يفرؽ بينيما في كالمو كىذا يدلؾ عمى 
لى أقتباس المغة مف الحضر أقكؿ ىذا عمى كجو األحتجاج بكالميـ فإنيـ اآلف محتاجكف إ

صالح المنطؽ بأىؿ المدر  كالـإال أنيـ قؿ ما يتفؽ منيـ العدكؿ عف النطؽ بحرؼ مف اؿ. كا 
ككؿ ذلؾ يكشؼ عف ظاىرة اف المغة " قإلى حرؼ آخر إال كالشبو فييما قكل عمى ما قدمت ذكر

 . ( )لذاتيالكضكح كالمكضكعية كالنسقية كالضبط ا: عمـ لو اسسو كقكاعد كضكابط منيا
 

 (3)(معرفته إلىفيما يحتاج مؤلف الكالم  فصل): كتاب الخفاجي خاتمة
 األدبيةكالكتابة  كاإلنشاءطمبة العمـ كمف ييتـ بالتعبير  إلىخاتمة الكتاب رسالة  تعد

حسب ذكرىا في  أكردىاالعمـ كما يتعمـ منو لذا  إلىكمدار الرسالة بياف حاجتة مؤلؼ الكالـ 
 :اآلتيالنحك  الكتاب كىي عمى

يحتاج مؤلؼ الكالـ إليو مف معرفة المغة التي ىي لغة العرب  الذم" فقو المغة فػ معيار (1
 ".ما يعرؼ كؿ شئ باسمو الذم كضعتو لو درؽ

أفصح أسمائو إف كانت لو  االسـ أف يككف ذلؾ يجب"ام  كاألفصح الفصيح إدراؾ معيار (2
 ".ما مضى مف كتابنا ىذاعدة أسماء كقد بينا الطريؽ إلى معرفة الفصيح في

فإذا عرؼ ما ذكرتو مف المغة احتاج إلى معرفة ما يتصرؼ ذلؾ االسـ "معيار صرفي  (3
عميو مف جمع كتثنية كتذكير كتأنيث كتصغير كترخيـ ليكرده عمى جميع ما يتصرؼ فيو 

 ".صحيحا غير فاسد
ر ما يحتاج منو كليذا افتقر إلى عمـ النحك كسأذكر قد"كىذا يدعك الى معرفة عمـ النحك  (4

فإذا عمـ ما أشرت إليو افتقر إلى معرفة عدة أسماء لما يقع استعمالو في النظـ كالنثر كثيران 
في عمـ  كيحتاج. إلى غيره ؿليجد إذا ضاؽ بو مكضع أك حظر عميو كزف إيراد اسـ العدك

يذكر لفظة إال مكضكعة حيث  الالنحك إلى معرفة أعراب ما يقع لو في التأليؼ حتى 
 ...".كضعتيا العرب مف إعراب أك بناء عمى حسب ما كردت عنيـ
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الشاعر  كيحتاج"كما يمحقو مف القكافي  لعربيذكقي يدعك الى تعمـ بحكر الشعر ا معيار (5
خاصة إلى معرفة الخمسة عشر بحرا التي ذكرىا الخميؿ ابف أحمد كما يجكز فييا مف 

فإف النظـ مبنى عمى الذكؽ كلك نظـ  الزحاؼ كلست أكجب عميو المعرفة بيا كلينظـ بعممو
نما أريد لو معرفة ما ذكرتو مف العركض  بتقطيع األفاعيؿ جاء شعره متكمفان غير مرضى كا 
ألف الذكؽ ينبك عف بعض الزحافات كىك جائز في العركض كقد كرد لمعرب مثمو فمكال عمـ 

 ".العركض لـ يفرؽ بيف ما يجكز مف ذلؾ كبيف ما ال يجكز
كيحتاج أيضان إلى معرفة المشيكر "المشيكر مف اخبار العرب  فةم كىي معردالؿ معيار (6

مف أخبار العرب كأحاديثيا كأنسابيا كأمثاليا كمنازليا كسيرىا كصفة الحركب التي كانت 
ليا كما لو قصة مشيكرة كحديث مأثكر فإنو قد يفتقر في النظـ إلى ذكر شئ منو كيككف 

ذا كرد ا  ."ستحسفلممعنى بو تعمؽ شديد كا 
الكريـ كالحديث  القرآفالتعبير مف خالؿ قراءة  كدقةعمى فصاحة االستعماؿ  االطالع (7

الكاتب إلى جميع ىذا أيضان كيختص بما يفتقر إليو مف معرفة المخاطبات  كيحتاج"النبكم 
كفنكف المكاتبات كالتكقيعات كرسكـ التقميدات مع االطالع عمى كتاب اهلل تعالى كشريعتو 

 ...".صمى اهلل عميو كسمـ كسنتو اهللكؿ كحديث رس
ليما ليما ترؾ التكمؼ  كالكصية"العمـ فقد ابدع فييا كىذا نصيا  ألىؿالخفاجي  كصية

الطبع كفرط التحرز كسكء الظف بالنفس كمشاكرة أىؿ المعرفة كبغض اإلكثار  عكاالسترساؿ ـ
اإلنساف ترجماف عقمو  كاإلطالة كتجنب اإلسياب في فف كاحد مف فنكف الصناعة فإف كالـ

لخفي منو كبحسب ذلؾ يحتاج إلى فضؿ  لكاله كمعيار فيمو كعنكاف حسو كالدليؿ عمى كؿ أمر
ذ التثقيؼ كاجتماع المب عند النظـ كالتأليؼ قد انتيى بنا القكؿ إلى ىذا المكضع فالكاجب أف  كا 

 االعتباطيةكىي كما تمتاز بو  اإلنسانيةككؿ ذلؾ يكشؼ عف خصائص المغة  ،"نختـ الكتاب
. ( )كاإلبداعيةكاالزدكاجية كالتمايز 

نسجؿ  أفمع ابف سناف الخفاجي يمكف  البالغيىذه الرحمة العممية في رحاب البحث  بعد
الترتيب المنطقي في بحث القضايا المغكية، منيج : المالحظات التي تـ رصدىا كمنيا أىـ

دقة عبارة العمماء في االستدالؿ  ،لخفاجيا أسمكبكاف كاضحا في  قياساالستقراء كالتعميؿ كاؿ
 .كالتحميؿ، برز في البحث مفاىيـ كمصطمحات لسانية مع بياف سبب التسمية ليا
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