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 :صالممخَّ 
التَّعميؿ في البحث النَّحكمّْ يتَّسؽ مع الًعمَّة في تفسير الظَّاىرة المُّغكيَّة , كالنُّفكذ إلى ما كرائيػا , كرػرا ابسػبا        

ػكلن إلػى المحاكمػة الذّْىنيَّػ ٍكـً النَّحكمّْ , كينتظـ معيا في تخطّْػي الحقػائؽ المُّغكيػة , ًك ػرؼ   المقتضية لبناء الحي ًّْ ة ال
فمػػنيـ مػػف اػػصَّىا اًػػًّن مسػػتقًِّّ مػػف اًػػكؿ النَّحػػك , كمػػنيـ مػػف  ,كل ريػػ  فػػي افَّ العممػػاء اختمفػػكا فػػي الًعمَّػػة النَّحكيَّػػة

كبمقتضػػاىا يوػػ   ,اػصَّىا ركنػػان مػف اركػػاف القيػاس الَّػػذم ل يػػتُـّ إلَّ بيػا , فيػػي الَّتػي تومػػع بػػيف المقػيس كالمقػػيس اميػو
ـي ا ٍك يكمػف فػي تعمُّػـ كػًّـ  ,لمقػيس اميػو   كيسػتبيف الرُّرػص مػف القػكؿ إفَّ التَّعميػؿ النَّحػكمَّ نرػل بيػصؼ تعميمػي  لممقيس حي

َـّ نمػا ػؼ الكالػع المُّغػكمّْ , ميػ كاخػذ ينحػك  ,كارتقػى ,العر  , ككيفيَّة نطؽ النًُّكص , كتحصيػص الكظػائؼ النَّحكيَّػة , كًك
َـّ مػػلظَّػػكاىر المختمفػػة إلػػى الػػرَّبط بػػيف ا رمػػيي ,منحػػىن لياسػػيِّا ف طريػػؽ لحػػظ مػػا بينيػػا مػػف ًػػًّك , كطػػرص ابحكػػاـ , ميػػ

ار وصليِّا نظريِّا ييتـ بضركرة منطقة الظَّكاىر كالقكااػص كالعمػؿ وميعػان , كي ,كازصىر ,نضج إلػى إمبػاك حكمػة  رمػيًك
ذه مػػرَّ بمراحػػؿ كمقاًػػصىـ فػػي مكضػػكااتيـ , كىػػك مػػع مًّمحػػو المميػػزة ىػػ ,العػػر  , كالكرػػؼ اػػف ًػػحة ا راضػػيـ

خضػػع فييػػا لتيَّػػاراك اقميَّػػة متفاكتػػة   كفػػي ىػػذا البحػػث صرسػػك التَّعميػػؿ النَّحػػكمَّ انػػص ابػػي إسػػحاؽ  ,ارتقػػاء انػػص النُّحػػاة
ػا رايػك انَّػو اكمػر « , المقاًص الرَّافية في ررا الخًًّػة الكافيػة»( لميورة في كتابو َٕٗالرَّاطبيّْ المتكفى سنة ) ًلمى

يرفػػص نظريَّػػة التَّعميػػؿ فػػي الػػصَّرس  ,تعضػػص فػػي إاػػصاص بحػػث اممػػي   ,فػػرةاالسػػتصلؿ , كافَّ فيػػو مػػاصَّة ك  مػػف التَّعميػػؿ انػػص
 النَّحكمّْ  

 

 :المقدِّمة
ػػػػًّةي كالسَّػػػػًّـي امػػػػى خػػػػاتـً ابنبيػػػػاًء كالمرسػػػػميف , ك ًلػػػػًو الطَّيبػػػػيف       ًَّ الحمػػػػصي ًب ر ّْ العػػػػالميف , كال

حًبًو الغيرّْ ا  لمنتوبيف   الطَّاىريف , ًك
ًضػعى بسػب  النحػراؼ اػف سىػنىًف العػر  فػي كًّميػـ ,        ـى النٍَّحػًك كي امَّا بعص ؛ فًّ ًمػرىاءى فػي افَّ ًاٍمػ

ػريل بًعمَّػة الفااميَّػة,  كذلؾ باستنباط لكااص كلكانيف ميطًَّرصىةو, ييقىاسي امييػا سػائر الكػًّـ , مػف صكف التًَّ
طىػًر النحػراؼ تىيىيَّػلى مػف إحسػاس فىنّْػي  يتممَّػؿ اك المفعكليَّة,  اك اإلارا , اك  ي رىػا , بىٍيػصى افَّ إصراؾ خى

ٍيػ ى فػي افَّ ىػذا اإلحسػاس الفىنّْػيَّ ىػك  ًبرىٍفًض بعض ابنماط التَّركيبيَّة المخالفة لمكػًّـ الفًػيل , كل رى
 باككرة وميَّة لمتعَّميؿ النَّحكمّْ   

ٍنذي ذلؾ الحيف انبمؽ التَّعمي      ـي ليػا فمي رَّصىةى مف السػتقراء , كييقىػصّْ ذى يسعؼ القااصة النَّحكيَّة الميوى ؿ, كاىخى
ٍكـً المصلكؿ اميو بالقااػصة النَّحكيَّػة , كمػع كىػرّْ ابيَّػاـ,  التَّفسير التَّعميميَّ , ليككف معياران يتكافؽ مع الحي
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ار نظامػان متكػامًّن, يوػنل بالتَّعميػؿ لمنُّميػكّْ كالتَّعقيػص كتكالي ابىمىًص,  تىى النٍَّحكي ايكيمىوي نيٍضوان كازصىاران, ًك
ػػذى التَّعميػػؿ  ػػة انػػص إحسػػاس النُّحػػاة بضػػركرة تعميػػؿ الظَّػػكاىر كابحكػػاـ كالقكااػػص النَّحكيَّػػة , فىلىخى ًَّ , كبخا

ـي التَّفسير النَّظرمَّ الَّذم ييسىكّْغي اتّْساؽ النّْظاـ النَّحػكمّْ , كانسػوامو مػع اإلص راؾ العقمػيّْ , ليكػكف اصاةن ييقىصّْ
ػػػكًُّر النَّظػػػرمّْ لمُّغػػػة, كالسػػػتعماؿ الفعمػػػيّْ ليػػػا , حتَّػػػى  ػػػصا نظريَّػػػة بػػػارزة تنضػػػكم إلػػػى  ًى لمػػػرَّبط بػػػيف التَّ
نظرياك العامػؿ كالمعمػكؿ, كابًػؿ كالفػرع, كالمَّفػظ كالمعنػى, ك يرىػا ذاك الكرػائج المنيعػة بالقااػصة 

 النَّحكيَّة   
ػػػٍركى مػػػ      ف تىػػػلىمًُّر النُّحػػػاة بالبيئػػػة المَّقافيَّػػػة المحيطػػػة بيػػػـ , كاسػػػتمصاص منػػػاىويـ, كاسػػػاليبيـ مػػػف كل  ي

ػػػػؿى امػػػػى مباحػػػػث الًعمَّتىػػػػٍيًف الفقييَّػػػػة  ػػػػا حػػػػصا بمباحػػػػث الًعمّْػػػػة النَّحكيَّػػػػة اٍف تيٍحمى الفقيػػػػاء كالمتكمّْمػػػػيف , ممَّ
ػػعى خًائًػػيما , فكػػاف لتػػلمير ايًػػكؿ الفقػػو كالف مسػػفة كالمنطػػؽ فػػي الصّْراسػػاك المُّغكيَّػػة كالكًّميَّػػة كتىٍومى

 كالنَّحكيَّة , رىٍلكه بالغه في سياصة التَّعميؿ في البحكث الَّتي تناكلتيا ىذه الصّْراساك   
( لميوػػرة , إٍذ َٕٗكمػػف ىػػالء النُّحػػاة ابػػك إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف مكسػػى الرَّػػاطبيُّ المتػػكفَّى سػػنة )     

تىػػرىاـو بػػالعمكـ الرَّػػرايَّة , فضػػًّن كػاف لػػو اضػػطًّع حميػػث بعمػـك الكسػػائ لمػاـ مي ؿ, كمقاًػػص الرَّػػريعة , كام
ػصى امػى تكظيػػؼ  , كنبػكغ فكػرم  , فىعىمى ػا كػاف يتمتَّػع بػو مػف إمكػاف اقمػي  اػف سػائر العمػكـ المُّغكيَّػة , ًلمى

ػػة فػػي كتابػػو  ًَّ ػػكؿ الرَّػػرايَّة فػػي القكااػػص النَّحكيَّػػة , كبخا الخيًّىًػػة  المقاًػػص الرَّػػافية فػػي رػػرا»ابًي
ػػاـو , كييعىػػصُّ تلليفػػان نفيسػػان فػػي مسػػالؾ النَّحػػك العربػػيّْ ,  «الكافيػػة , الَّػػذم ينػػتظـ فػػي ارػػرة مومَّػػصاك ًوسى

 ( لميورة   ِٕٔكررحان مستفيضان لمتف الفيَّة ابف مالؾ المتكفَّى سنة )
ػا اىٍلفىٍيػكي افَّ الرَّػاطبيَّ اىٍكصىؽى انػائف التَّعميػؿ انػص السػت      صلؿ فػي ًسػٍفًرًه المقاًػصمّْ , راانػػي اٍف فممَّ

ا فيو مف ماصَّة  زيرة كحًػيمة كافػرة, تعضػص  نًَّفًو بحمان كصراسةن , ًلمى ًى اىٍسًبرى  ىٍكرى التَّعميؿ النَّحكمّْ في مي
, يرفص نظريَّة التَّعميؿ في الصَّرس النَّحكمّْ     في إاصاص بحث اممي 

ي اللتراء اٍف يستقيـ فػي مقصّْمػة, كمطالػ  سػتَّة, كخاتمػة, فرراك بالعمؿ امى منيج التضى ف     
ٍنتييىا القكؿ اف المكضكع ك  مَّ ٍنتىظىـً فػي التَّحًػيؿتقفكىا وريصة المظاف   فلمَّا المقصّْمة, فىضى   منيوو المي

 كامَّا المطال  السّْتَّة, فىاتَّسىقىٍك امى النٍَّحًك اآلتي : 
صّْ التَّعميؿ المُّغكمّْ كالًطًّحيّْ , المطم  ابكَّؿ : مفيكـ التَّ       ًنٍيكي فيو بإمباك حى عميؿ النَّحكمّْ : اي

 كاىكىٍفكي امى محاكلة تلًيمو التَّاريخيّْ في ابىمىًر النَّحكمّْ , كبياف مراحؿ ارتقائو انص النُّحاة   
ػػػػصٍ       ػػػػصّْ الًعمَّػػػػة كي فيػػػػو إلػػػى إالمطمػػػ  المَّػػػػاني : مفيػػػػكـ الًعمَّػػػة النَّحكيَّػػػػة انػػػػص الرَّػػػاطبيّْ : اىمى وػػػػًّء حى

يػػػراص الخػػػًّؼ القػػػائـ فػػػي إلحاليػػػا بالعمػػػؿ العقميَّػػػة اك النَّحكيَّػػػة , كتػػػصليؿ ركنيػػػا فػػػي القيػػػاس النَّحػػػكمّْ , كام
 الفقييَّة , كبياف مفيكميا, كحقيقتيا انص الرَّاطبيّْ   

ٍكػػػـً ًبًعمَّتىػػػ      ٍيػػػكي فيػػػو إلػػػى ًذٍكػػػًر المطمػػػ  المَّالػػػث : مكلػػػؼ الرَّػػػاطبيّْ مػػػف تعميػػػؿ الحي مى ٍيًف فًػػػااصان : رى
بػػراز مظػػاىر ااتػػصاصه  ػػٍربىٍيًف , كام ػػً  ًبًعمَّتىػػٍيًف , كبيػػاف تكويػػو الرَّػػاطبيّْ لييػػلة الضَّ ًً ٍنتى ػػٍربىي التَّعميػػؿ المي ضى

ً  ًبًعمَّتىٍيًف في مقاًصه الرَّافية    ًً ٍنتى  بالتَّعميؿ المي
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ػٍيكي فيػو إلػى إظيػار مفيػكـ  المطم  الرَّابع : مكلػؼ الرَّػاطبيّْ مػف      التَّعميػؿ بالًعمَّػة القاًػرة : مىضى
يػػراص الخػػًّؼ الحاًػػؿ فػػي وػػكاز ابىٍخػػًذ بيػػا تعمػػيًّن , كبيػػاف نىظىػػًر الرَّػػاطبيّْ إلييػػا  الًعمَّػػة القاًػػرة , كام

 كتعميمو بيا في منيوو العاْـّ   
: سىػػعىٍيكي فيػػو إلػػى كىٍرػػًؼ مقًػػكص المطمػػ  الخػػامس : طىػػٍرصي الًعمَّػػة كتخًيًػػيا انػػص الرَّػػاطبيّْ      

يراص الخًّؼ القائـ في ارتراطو فييا , كبياف مذى  الرَّاطبيّْ في ترويل  الطٍَّرًص في الًعمَّة النَّحكيَّة , كام
 الطٍَّرًص امى التَّخًيص في الًعمَّة النَّحكيَّة   

فىٍمػػالمطمػػ  السَّػػاصس      كي فيػػو بتلًػػيؿ اسػػتناص الرَّػػاطبيّْ إلػػى : التَّعميػػؿ النَّحػػكمُّ انػػص الرَّػػاطبيّْ : حى
بػصاء تفريقػو بػيف الًعمَّػػة كالرَّػٍرًط , كبػيف الرَّػػٍرًط  التَّعميػؿ النَّحػكمّْ , كبيػاف مذىبػػو فػي تكويػو التَّعميػػؿ , كام

ٍزًء الًعمَّة , كسىٍرًص انماط تعميمو انص الستصلؿ النَّحكمّْ   كوي
ػ      ٍكتييىػا فػي صراسػة آؿى البحػث بػالوتزاءكامَّا الخاتمة ؛ فىلىٍصرىٍوكي فييا مى , كالنَّتػائج اإلوماليَّػة الَّتػي اىٍصرى

 المكضكع   
ػكا  فممٌػو  كبعص          ًَّ ٍزكي ىذا العمؿ ًبمىٍرالن ميٍكًنؽو , فإف استبطف كيٍنػوى ال اتمنَّى امى اب انّْي اىٍنوى

ٍسًبي انّْي تىكى  ٍف كاف  ير ذلؾ فىحى  انىٍيكي صىاىبىان   الًمنَّةي كالفىٍضؿي , كام
 

 
 مفيكـ التَّعميؿ النَّحكمّْ / المطم  ابكؿ

ٍنيي  »التَّعميؿ لغةن :       بػابىمر كاٍاتىػؿَّ : تىرػا ىؿ كتعمَّػؿ المَّمرة مىرَّةن بعص ايخرل     سىٍقيه بعص سىٍقيو كوى
 (ُ  ) «كامَّمو بطعاـ كحصيث كنحكىما : رىغىمىوي بيما     

؛ فيك تبييف ًامَّة الرَّيء , كتقرير مبكك المامّْر إلمباك ابمر , كييٍطمىؽي امى مػا  كامَّا اًطًّحان      
( , كميػرىاصيهي فػي البحػث النَّحػكمّْ يىتًَّسػؽي مػع ِييٍستىصىؿُّ فيو مف الًعمَّة امى المعمكؿ , كييسىمَّى برىانان لميِّػا )

ٍكػػـً  الًعمَّػػة فػػي تفسػػير الظَّػػاىرة المُّغكيَّػػة , كالنُّفػػكذ إلػػى مػػا كرائيػػا , كرػػرا ابسػػبا  المقتضػػية لبنػػاء الحي
رؼ  ) ًّْ كلن إلى المحاكمة الذّْىنيَّة ال , كينتظـ معيا في تخطّْي الحقائؽ المُّغكيَّة , ًك  (ّالنَّحكمّْ

, يكرػؼ اػف ميػرىاًص المَّفػظ , كيسػكّْغ ًامَّػة إارابػو      , اك إفَّ التَّعميؿ في البحث النَّحكمّْ تفسيره الترانيّّ
ٍي ى في افَّ التَّقييص القائـ امى التَّفسير بنمط اللتراف إنمَّا ىك  بنائو , امى كفؽ ايًكؿ محكمة , كل رى
مّْمىػػػٍيًف بالًعمَّػػػة كالمعمػػػكؿ , فالًعمَّػػػة ىػػػي الػػػصَّليؿ المقتػػػرف بػػػالمعمكؿ  ٍكنىػػػي امميَّػػػة التَّعميػػػؿ الميتىمى إرػػػارة إلػػػى ري

ٍكًمًة المستعمؿ اك النَّظرمّْ الميمؿ  )لتفسيره نحكيِّا , كالمعمكؿ ىك الم  (ْصلكؿ اميو بالًعمَّة الميفىسّْرىًة ًلحي
فالتَّعميػػؿ حركػػة ذىنيَّػػة لكترػػاؼ اسػػرار المُّغػػة الكامنػػة فػػي بيٍعػػًصىىا البػػاطنيّْ , فػػًّ يكتفػػي الميعىمّْػػؿي      

يواص لكااصىا التَّركيبيَّة, كاًّئقيا النّْظاميَّة ,  ؼ الظَّكاىر, كام بؿ يحاكؿ اٍف يياىطّْرى ىذه المنظكمة بًك
وػػًّء  ػػيغ كالمفػػرصاك, كام ًّْ بتفسػػيراك ًامّْيَّػػةو تيٍضػػًفي الغائيَّػػة كالسَّػػببيَّة امػػى تكويػػو العًّلػػاك التَّركيبيَّػػة لم
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ٍف كانك البراىيف  مَّمىاًك كالستنتاواك مبرىنة امميِّا, كام كظائفيما في النّْظاـ النَّحكمّْ , ممَّا يوعؿ الميسى
 ًعمّْيَّة مومكاة فرضيَّة لائمة امى التَّلمُّؿ النَّظرمّْ   ال

ٍزءه مف المنيج العقميّْ في النَّحك العربيّْ , إٍذ يرمي إلى تفسير الظَّػكاىر المُّغكيَّػة,       كالتَّعميؿ بيذا وي
, كبحث العًّلاك بيف ابحكػاـ النَّحكيَّػة , إلنرػاء  كابط كاستكناه ما كراء السُّمكؾ المُّغكمّْ نسػيج مػف الػرَّ

السَّػػببيَّة بػػيف اببػػكا  النَّحكيَّػػة ككظػػائؼ مفرصاتيػػا , فيموػػلي إليػػو النَّحػػكمُّ ممتمسػػان كويػػان اقميِّػػا, ييسىػػكّْغي بػػو 
بو إلى ابذىاف مف طريؽ إيواص اًّلة وامعة بغيره مف ابحكاـ الموانسة لو    , كيقرّْ ـى ٍك  الحي

ػػؼ كالتَّنظيػػر فػػي لقػػص كػػاف التَّعميػػؿ النَّحػػكمُّ نت      يوػػة طبيعيَّػػة لمومكاػػة المبػػاصح الَّتػػي حكمػػك الًك
ػؼ  ٍكـً البيئة الَّتي رفصك الصَّرس المُّغكمَّ امكمان  نذاؾ , كمف مىَـّ؛ فإفَّ الكتفػاء بالًك النَّحك العربيّْ ًبحي

مكلكويَّة لممعرفػػة مػػف صكف التَّفسػػير الًعمّْػػيّْ نظريَّػػة مخركمػػة ابركػػاف, إذا مػػا نظرنػػا إلػػى ابيطيػػر البسػػت
النَّحكيَّػػة العربيَّػػة الَّتػػي ارترػػفك مػػف ركافػػص اقميَّػػة متعػػصّْصة , لػػذا فػػإفَّ التَّفسػػير يفػػرض نفسػػو فػػي النَّحػػك 
ػػكتان , إٍذ تبمػػغ ىػػذه السّْػػعىةي اٍف يتخمَّػػؿ التَّفسػػير  ػػرفان ًك العربػػيّْ , كيتَّسػػع فػػي القكااػػص المُّغكيَّػػة نحػػكان ًك

, كالتَّ  ؼ التَّقعيصمَّ نظير النّْظاميَّ , فيتَّخذ اركالن كتنكُّااكو متفارلة , كتككف لو كظائؼ متعصّْصة, الًك
تتراكا بيف كالع المُّغة كمنطؽ انظمتيا مف كىنىؼو , كازؿ الظَّاىرة المُّغكيَّة اف كالعيا, لتًػبل ظػاىرة 

كع ابىكَّؿ نوػػص كظػػائؼ فمسػػفيَّة توريصيَّػػة, يوػػكؿ فػػي سػػاحتيا العقػػؿ المطمػػؽ مػػف كىنىػػؼو  خػػر , فمػػف النَّػػ
ػػًص المػػتكمّْـ,  ًٍ ػػلىٍمًف المَّػػبس, كالفائػػصة, كمرااػػاة المخاطػػ , كلى صلليَّػػة تبػػيّْف مكانػػة المعنػػى فػػي القااػػصة, كى
كطبيعػػة المقػػاـ , كنوػػص كظػػائؼ بنيكيَّػػة تفسّْػػر طبيعػػة التَّغيُّػػراك الحاًػػمة فػػي التَّراكيػػ  الماتمفػػة, كاىمىػػرى 

رفيَّ  ًَّ ٍفػرو تفااميا في بنيتيا ال كتيَّة , كلص يتَّخذ التَّعميؿ مف سىٍبًر سنف التَّكاًؿ كسيمة لتسػكيغ كي ًَّ ة كال
مف الظَّكاىر المُّغكيَّة, نحك كمرة الستعماؿ, كالطَّبيعة المَّيويَّة لبعض السػتعمالك, كمػا رػابو ىػذا   

مػػيًّك المسػػترفصة مػػف النَّظػػر كمػػف النَّػػكع المَّػػاني نوػػص مقػػؿ ابفعػػاؿ, كخفَّػػة ابسػػماء, كنحكىمػػا مػػف التَّع
 (ٓالتَّوريصمّْ المحض  )

كبالنَّظر إلى ىذا التّْساع في كظيفػة العمػؿ النَّحكيَّػة, فقػص اسػتبطف التَّعميػؿ نظريَّػة النَّحػك العربػيّْ      
ػػؼ كالتَّفسػػير , إٍذ إفَّ تفسػػير الظَّػػكاىر  فػػي كميػػر مػػف مسػػاحاك التَّنظيػػر القػػائـ امػػى المًّحظػػة كالًك

ػيا ة كابح كاـ يممّْؿ مرحمة ميمَّة في البحث العمميّْ ؛ بنَّو انتقاؿ مف تمبيػك ابحكػاـ التَّعميميَّػة, ًك
القكااص التَّصريبيَّة    إلى مرحمة اكتراؼ اسرار النّْظاـ , فالتَّعميؿ يممّْؿ العمػؽ المعرفػيَّ لنظريَّػة النَّحػك 

ػيغيَّة العربيّْ , حيف وعؿ النُّحاة لمُّغة نظامان ذاتيِّا ًّْ , يحمؿ سماتيا الفمسفيَّة بيف مفرصاتيا كتراكيبيػا ال
ػػٍبًر ا كارىمػػا برىانيِّػػا, كتقريبيمػػا  , فمكػػؿّْ ظػػاىرة حكمػػة كىػػصؼ, يوػػرّْص النَّحػػكمُّ ليمػػا اصكاتػػو المعرفيَّػػة لسى

 نحك اليقينيَّة المبرىنة   
امػران مػصار الفتػراض كالحػصس  فالمُّغة تبمغ مػف التعقيػص بمكػاف يوعػؿ الحاوػة إلػى تفسػير سػمككيا     

ػًة ىػذا نيمفػي لػكؿ الخميػؿ بػف  سىػفي , كفػي ليوَّ كالتَّخميف , كاصـ الخضكع لمتَّوري  الَّذم يحيػؿ اميػو الحى
ااتممػػك انػػا بمػػا انػػصم انَّػػو امَّػػة لمػػا اممتػػو منػػو , فػػإٍف اكػػف اًػػبك  »ق( : َُٕاحمػػص الفراىيػػصمّْ )ك
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لغيرم امَّة لما اممتو مف النحك ىػك اٍليػؽى ممَّػا ذكرتػو بػالعمكؿ العَّمة فيك الذم التمسك      فإٍف سنل 
(, كامى الرُّ ـ مف ىذا التَّعميؿ الَّذم يسمّْيو الخميؿ بالفرضيَّة  ير الممزمة في البحػث ٔ)«فميلًك بيا 

تعميميِّا انص ابف  العمميّْ , بؿ يسكلو إلى نحك الحتماؿ التَّفسيرمّْ كاللتراا النَّظرمّْ , فإفَّ ممَّة اتَّواىان 
, ل امػػػػى نحػػػػك الفرضػػػػيَّة ق( ييضػػػػفي اميػػػػو سػػػػمة اإللػػػػزاـ كالمطابقػػػػة لمكالػػػػع العممػػػػيّْ ِّٗونّْػػػػي  )ك
, فيسػػكؽ ابصلَّػػة إلػػى نحػػك اإللػػزاـ فػػي اسػػبا  الظَّػػكاىر المفضػػية إلييػػا , كيحػػتجُّ ليػػا بالنَّقػػؿ المقترحػػة
احتػػػراـ ىػػػذه القكااػػػص كطمػػػ  حكيَّػػػة نارػػػئة مػػػف , كاميػػػو؛ فػػػإفَّ مًّزمػػػة التَّعميػػػؿ لمقكااػػػص النَّ (ٕكالعقػػػؿ )
 (ٖ )ًيانتيا
فالتَّعميؿ إذان محكره نظرمّّ ميـ في المعرفة النَّحكيَّة , يعضصه حوـ التَّلليؼ المستقؿّْ ليذا المبػصا       

ػػػػنيؼ المبكػػػػرة فػػػػي امػػػػـ النَّحػػػػك , كىكيتيػػػػً   لقطػػػػر   «العمػػػػؿ فػػػػي النَّحػػػػك»النَّظػػػػرمّْ , منػػػػذ مراحػػػػؿ التًَّ
 «نقػض امػؿ النَّحػك »ك  «امػؿ النَّحػك  », ك ق(ِْٗلممازنيّْ )ك «امؿ النَّحك  »ق( , ك َِٔ)ك
سىًف ابًبيانيّْ )كل المختار »ق( , كُُّلياركف بف الحائؾ )ك «العمؿ في النَّحك»ق( , كُُّمحى

ػػػػػػػػاويّْ  «اإليضػػػػػػػػاا فػػػػػػػػي امػػػػػػػػؿ النَّحػػػػػػػػك  »ق(, كَِّلبػػػػػػػػف كيسػػػػػػػػاف )ك «فػػػػػػػي امػػػػػػػػؿ النَّحػػػػػػػػك  لمزَّوَّ
, ممَّا يصؿُّ بكضكا امػى مركزيَّتػو فػي النَّظػر النَّحػكمّْ , كلسػيَّما تنظيػر النُّحػاة ( ك يرىاٗق()ّّٕ)ك

الَّػػذيف بحمػػكا فػػي الًعمَّػػة, كاستقًػػكا مسػػائميا, كبيَّنػػكا مسػػالكيا, كلكاصحيػػا, ككضػػعكا رػػركطيا, كذكػػركا 
( اويّْ  ( :َُكظائفيا, كلسَّمكا انماطيا , كلعؿَّ ااَـّ تقسيـ ليا انص الزَّوَّ

ػػيغ   ُ ًّْ الًعمَّػػة التَّعميميَّػػة : تكمػػف كظيفتيػػا فػػي تفسػػير الكالػػع المُّغػػكمّْ , كبيػػاف العًّلػػاك التَّركيبيَّػػة لم
وًّء كظائؼ العناًر النَّحكيَّة , كاميو؛ فإنَّيا تينيخ القكااص  كالمفرصاك في الومؿ كابسالي  , كام

ػػً  )زيػػصان( فػػي  العػػر    نحػػك :كانظمتيػػا التَّركيبيَّػػة , كتسػػكؽ إلػػى انتحػػاء سػػمك كػػًّـ  ًٍ ًامَّػػة نى
(؛ بنَّيا تنً  السـ كترفع الخبر   لكلنا  : إفَّ زيصان لائـه, كذلؾ بػ )إفَّ

ػػػًّك القائمػػػة بينيػػػا, كػػػالطَّرص, كالرَّػػػبو, كاإلخالػػػة ,   ِ ًّْ ػػػر ال الًعمَّػػػة القياسػػػيَّة : تمتػػػـز ابحكػػػاـ, كتفسّْ
ٍكػػـً كابحكػػاـ ابيخػػرل المتص اخمػػة معػػو فػػي اببػػكا  النَّحكيَّػػة , كتحػػصك بانتظاميػػا, كتػػكازف بػػيف الحي

: و في العمميَّة القياسيَّة   نحككاطّْراصىا في القكااص, كبيذا فيي الوامع بيف المقيس كالمقيس امي
( في لكلنا : إفَّ زيػصان لػائـه , ككوػك  نًػبيا السػـ , كذلػؾ لمضػاراتيا  ً  )زيصان( بػ )إفَّ ًٍ ًامَّة نى

اماليػػا إامالػػو فػػي كاخكاتيػػا الفعػػ ٍمًميىػػا اميػػو كام ؿ المتعػػصّْم إلػػى مفعكلػػو المقػػصَّـ امػػى فاامػػو , كحى
 التَّضارع   

ػػػفيا تعمػػػيًّن ليمػػػا مػػػف طريػػػؽ التَّفسػػػير   ّ الًعمَّػػػة الوصليَّػػػة النَّظريَّػػػة : تبػػػصا بعػػػص الًعمَّتػػػيف السَّػػػابقتيف بًك
, كتنبػػذ مػػا سػػكاه, حينمػػا ل  المنطقػػيّْ , فتطػػرا الحتمػػالك المتعػػصّْصة فػػي ابحكػػاـ, كتيٍمبًػػكي  ابصؿَّ

تيقيـ برىانيَّتو , كبذا فإنَّيا تييىيّْئي مسرحان خًبان لعمؿ العقؿ فييا , كتككف مصار التَّنافر كالتَّعارض 
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ػػبًَّو بيػػا , كالعػػصكؿ إلػػى تقػػصيـ  ( كاخكاتيػػا ابفعػػاؿ , كنػػكع ابفعػػاؿ الميرى   نحػػك : ًامَّػػة مرػػابية )إفَّ
, كاإللحػاؽ بػالفرع مػف صكف ابًػؿ , ك يرىػا مػف تعمػيًّك مسػائؿ ىػذا المنًك  امى المرفكع 

 البا  الصَّاخمة في الوصؿ كالنَّظر   
ػرَّ بمراحػػؿ ارتقػاء, خضػع فييػػا       مػع ىػذه المزيَّػة الَّتػػي طبعػك كميػران مػف التَّعمػػيًّك, فػإفَّ التَّعميػؿ مى

كائػؿ القػرف المَّػاني اليوػرمّْ انػص ابػص اب بػف لتيَّاراك اقميَّة متفاكتػة , فػليكلى ىػذه المراحػؿ بػصاك فػي ا
ق( كابػػي امػػرك بػػف العػػًّء ُْٗق( كايسػػى بػػف امػػر المَّقفػػيّْ )كُُٕابػػي إسػػحاؽ الحضػػرميّْ )ك

ق( , كتمخَّضػػػك فييػػػا العمػػػؿ ُِٖق( كالخميػػػؿ بػػػف احمػػػص الفراىيػػػصمّْ كيػػػكنس بػػػف حبيػػػ  )كُْٓ)ك
ػػفك بالبيٍعػػًص اػػف الفمسػػفة, كالقيػػٍرً  مػػف التَّعميميَّػػة الَّتػػي التًػػرك امػػى تسػػكيغ القكااػػص كابح كػػاـ , كاتًَّ
ػػػيىا النَّػػافر مػػػف القبػػيل كالمسػػػتمقؿ ) َـّ تمتيػػػا المرحمػػة المَّانيػػػة فػػي اكاخػػػر القػػػرف ُُركا المُّغػػة كًحسّْ (   ميػػ

ػػػػػا  ِٖٓق( كالمبػػػػػرّْص )كَِٕق( كالفػػػػػرَّاء )كَُٖالمَّػػػػػاني اليوػػػػػرمّْ امػػػػػى يػػػػػص سػػػػػيبكيو )ك ق( كالزَّوَّ
, كرىافػػة  ق( , كبقيػػكُُّ)ك امتػػصاصان لسػػابقتيا فػػي اسػػتنباط العمػػؿ امػػى كفػػؽ سػػًّمة الػػذَّكؽ العربػػيّْ

فيا  , بًك , بحمان امى ىامش القكااص كابحكػاـًحسًّْو , فمـ تىٍنلى العمؿ في  اياتيا اف اإلطار التَّعميميّْ
ػٍذ طابعيػا الرَّػكميَّ فػي العمميَّػة القياسػيَّ  (   كبعػصىا انبمقػك ُِة )كلػـ تكػف ذاك طبيعػة فمسػفيَّة, اك تٍلخي
, كابػػي ُّٔالمرحمػػة المَّالمػػة فػػي اكائػػؿ القػػرف الرَّابػػع اليوػػرمّْ امػػى يػػص ابػػف السَّػػرَّا  )ك ػػاويّْ ق(, كالزَّوَّ

, كاتّْسػػاع منحػػاه ّٕٕامػػي  الفارسػػيّْ )ك , كمػػف تًّىػػـ , نتيوػػة تطػػكر البحػػث النَّحػػكمّْ ق(, كابػػف ونّْػػي 
, كتلمُّر الفكػر العربػيّْ با لمَّقافػاك ابيخػرل , فتغيَّػرك موػالك التَّعميػؿ كاتَّسػع ميػصاف بحمػو بنرػلة العقميّْ

العمؿ القياسيَّة كالوصليَّة النَّظريَّة , كتحكؿ منيوو إلى التَّػلمير فػي القكااػص, كبنػاء ابحكػاـ, امػى كفػؽ 
صان اػف كالػع المُّغػة العمؿ المتَّسمة بالتّْسػاؽ بػيف وزئيَّاتيػا , ليوػنل فػي بعػض طركحاتػو التَّفسػيريَّة بعيػ

ػػػؿ ابمػػػػر إلػػػػى ابػػػػف مضػػػػاء القرطبػػػػيّْ ُّكمنطقيػػػا الخػػػػاصّْ لمنطػػػػؽ فمسػػػػفي  محػػػػض ) (   حتَّػػػػى ًك
ق( الَّذم رال في ىذه التَّعميًّك تراكمان فمسػفيِّا, ينػكء بػالنَّحك, كيمقػؿ كاىمػو , ممَّػا صاػاه إلػى ِٗٓ)ك

( ,  يػر ُْامميَّػة امػى المػتعمّْـ كالباحػث ) طىٍرًا ىػذيف النَّػكايف مػف العمػؿ المَّػذيف ل يعػكصاف بمنفعػة
افَّ الطَّبيعة المعرفيَّة لمنَّحك العربيّْ لـ تىرىٍل اٍف تخمّْص البحث ممَّا راف اميو مػف  مػار العقػؿ الموػرَّص , 

( ُٓكلـ تممر صاكة ابف مضاء إلَّ انص صاػاة التَّيسػير الميٍحػصىًميف, اممػاؿ: ابيسػتاذ إبػراىيـ مًػطفى )
, ككػػػذلؾ انػػػص اتبػػػاع (, كارػػػياايـُٕميػػػصم المخزكمػػػيّْ ) (, كالػػػصُّكتكرُٔتكر رػػػكلي ضػػػيؼ)كالػػػصُّك

فيّْ امى نحػك مػا نوػصه انػص الػصُّكتكر  , زاامػان افَّ المػنيج تمَّػاـ حسَّػاف, حػيف رفػض الًعمَّػةالمنيج الًك
ػؿ فػي بحػث مػا كرا ػؼ الظَّػكاىر, ككيفيَّػة حػصكميا, مػف صكف اٍف يتك َّ ئيػا, معتمػصان العمميَّ يختصُّ بًك

(  ُٖة فػي كوػكص ىػذه الظَّػكاىر )امى الحصس كالتَّخميف, كتفسير اإلراصة, كالبحث اف الحكمة اإللييَّ 
بنائيػػا بىٍيػػصى افَّ اكمػػر المنػػاىج المّْسػػانيَّة فػػي العًػػر الػػرَّاىف تػػكلي الوانػػ  التَّفسػػيرمَّ انايتيػػا فػػي إطػػار 

    ك نظريَّة, كالتراحاك احتماليَّةلـ تخؿي مف تفسيرا ًفيَّة نفسيامف مىَـّ؛ فإفَّ الك , ك النَّظرمّْ كالتَّطبيقيّْ 
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 مفيـك الًعمَّة النَّحكيَّة انص الرَّاطبيّْ / المطم  المَّاني
)المقػػػػيس اميػػػػو( , الفػػػػرع  الًعمَّػػػػة ىػػػػي الػػػػرُّكف المَّالػػػػث مػػػػف اركػػػػاف القيػػػػاس الَّتػػػػي ىػػػػي : ابًػػػػؿ     

ـي )المقيس( ٍك ـى المقػيس اميػو , , الًعمَّة )الوامعة( , الحي ٍك , إٍذ تككف السَّبى ى الَّذم استحؽَّ بو المقيس حي
ما يىتىكلَّؼ  »(   كالًعمَّة بإطًّؽ ىي : ُٗ) «الوامع  »ق( مًطمل ٕٕٓكاطمؽ امييا ابنبارمُّ )ك

 ( َِ ) «اميو الرَّيء , كما يحتا  إليو , سكاء كاف المحتا  المكوكص اك العصـ اك الماىية 
ػػكلكبااتبػػ      يُّكف القيػػاس امػػى : ليػػاس ار الًعمَّػػة الوامعػػة بػػيف المقػػيس كالمقػػيس اميػػو , لسَّػػـ ابًي
ػػبىوو , كليػػاس طىػػٍرصو   كلػػص اختمػػؼ العممػػاء فػػي العمػػؿ النَّحكيَّػػة مػػف ويػػة إلحاليػػا بالعمػػؿ ًامَّػػةو  , كليػػاس رى

ٍكػػـً بالًعمَّػػة , فالعمػػؿ العقميَّػػة العقميَّػػة       اك الفقييَّػػة , كىػػذا الخػػًّؼ نػػاتجه اػػف النَّظػػر فػػي إيوػػا  الحي 
ٍكػػـً , كليسػػك ىػػي الميكًوبىػػػةي  ٍكػػـً , امػػى حػػػيف افَّ العمػػؿ الفقييَّػػة امػػاراكه كصللكه امػػػى الحي ميكًوبىػػةه لمحي

ػفيا , ل يمكػف »ق( يػرل افَّ َٓٓبذاتيا   فالغزاليُّ )ك مبػاك اػيف العمَّػة كًك اًػؿ تعميػؿ الحكػـ, كام
ػػا معنػػى ككنيػػا إلَّ بابصلَّػػة السَّػػمعيَّة  ؛ بفَّ العمَّػػة الرَّػػرايَّة اًّمػػة كامػػارة ل تكوػػ  الحكػػـ بػػذاتيا , إنمَّ

 (ُِ ) «امَّة نً  الرَّرع إيَّاىا اًّمة 
بػا   »كلص لارف ابف ونّْي  بيف العمؿ النَّحكيَّة كالكًّميَّة كالفقييَّة في البا  الذم اقصه بعنػكاف :      

الػػر  إلػػى امػػؿ  »( , ذكػػر فيػػو افَّ امػػؿ النَّحػػكيّْيف ِِ) «ي اـ فقييَّػػة ذكػػر امػػؿ العربيَّػػة اكًّميَّػػة ىػػ
( , فمػػـ ييمحقيػػا بعمػػؿ المتكمّْمػػيف كميِّػػا, كلػػـ يوعميػػا كعمػػؿ ِّ) «المتكمّْمػػيف منيػػا إلػػى امػػؿ المتفقّْيػػيف 

ػػكف فيػػو بمقػػؿ الحػػاؿ, اك خفَّتيػػا »الفقيػػاء , كامَّػػؿ لػػذلؾ, بػػلنَّيـ  امػػى  ييحيمػػكف امػػى الحػػسّْ , كيحتوُّ
النَّفس , كليس كذلؾ حصيث امؿ الفقو , كذلؾ انَّيا إنَّما ىػي ااػًّـ كامػاراك لكلػكع ابحكػاـ , ككوػكه 

 (ِْ ) «الحكمة فييا خفيَّة انَّا ,  يري باصية الًفحة لنا
ٍكػـ بيػا , كااتماصىػا امػى       ذا كانك العمػؿ النَّحكيَّػة فارلػك العمػؿ الفقييَّػة مػف ًػك  إيوػا  الحي كام
( بخػػًّؼ العمػػؿ الفقييَّػػة , فإنَّيػػا ايضػػان ل ِٓ) «ميرػػبَّية بالعمػػؿ الحسّْػػيَّة  »كالمرػػاىصة ؛ بنَّيػػا  الحػػسّْ 

لسنا نىصَّاي افَّ امؿ اىؿ العربيَّة في  »ترلى اٍف تككف مطابقة لمعمؿ الكًّميَّة , ليذا لاؿ ابف ونّْي  : 
ػػٍمًك العمػػؿ الكًّميَّػػة البتَّػػة , بػػؿ نػػصَّاي انَّيػػا ا  »(  كلػػاؿ ايضػػان : ِٔ)«لػػر  إلييػػا مػػف العمػػؿ الفقييَّػػةسى

لحاليا بعمؿ  –اامـ انَّا  نينا بو فلكضحناه مف ترويل امؿ النحك امى امؿ الفقو, كام مع ما ررحناه كاى
 (ِٕ ) «ل نىصَّاي انَّيا تبمغ لىٍصر امؿ المتكمّْميف , كل امييا براىيف المينصسيف  –الكًّـ 

كّْزه لوة انص الرَّاطبيّْ منيا ما ىك ميٍكًو ه لمحي كالعمَّة النَّحكيَّ     , كمنيا ما ىك ميوى , بناءن امى تقسػيـ ٍكـً
كليّْيف لمعمَّة  ػكّْزة) : امَّػةامػى –مػف ويػة التَّػلمير كاصمػو  –ابًي ػٍذؼى (ِٖميكًوبػة , كامَّػة ميوى   فعمَّػؿ حى

تقػصُّـ  », كارػار إلػىان بالحمػؿ امػى التَّػاءمانيو سػاكنالؼ التَّلنيث الرَّابعة في السـ المنسك  فيما كاف 
, فكػػػػاف الحػػػػذؼ فييػػػػا وػػػػائزان ل ا لختًاًػػػػيا بعمَّػػػػة تناسػػػػ  الكوػػػػك , بخػػػػًّؼ ىػػػػذهكوػػػػك  حػػػػذفي

 (ِٗ )«كاوبان 
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, ة كوػص معمكليػاإذا كوصك العمَّ  »( , كرال انَّو َّ) «إذا واءىٍك امَّة ميكوبة اتُّبعىٍك  »كاكَّص انَّو      
كوعى ابًؿ  فإذا ايصمىٍك ايصـى  ( , فإذا فيًقصىٍك العمَّة الميكًوبىة فيًقصى معيا الحكـ, فذكر في امَّػة ُّ) «كري

لفقػػػص العمَّػػػة المكوبػػػة لماػػػرا  فييمػػػا, كذلػػػؾ التفرلػػػة بػػػيف  »بنػػػاء فعمػػػي ابمػػػر كالماضػػػي انَّيمػػػا بيًنيىػػػا 
 (ِّ ) «المعاني الحاصمة بعص التركي  

, فقىٍص زاؿى ما اكوػ  حػذفيا »ذؼ ياء المنقكص في الكلؼ , كمف ذلؾ ما ذكره في تكويو اصـ ح    
(  كرال افَّ امؿ اإلمالة امػى ّّ)«فكو  روكايا إلى حاليا مف اإلمباك , ااتصاصان بعارض الكلؼ 

ػػٍف ل ييميػػؿ ,  يػػر افَّ  »الوػػكاز ل امػػى المُّػػزكـ , معمّْػػًّن لػػذلؾ بػػلفَّ  ػػٍف ييميػػؿ, كمػػنيـ مى مػػف العػػر  مى
ل امػػػى الفػػػتل , كلػػػص يكػػػكف ابمػػػر بػػػالعكس , كلػػػص يىتسػػػاكيىاف اك  اإلمالػػػة فػػػي بعػػػض المكاضػػػع تتػػػروَّ

ػٍعفو  (   ككػػذلؾ امَّػؿ اػػصـ ًذٍكػًر النَّػػاظـ إبػصاؿى الػػكاك ّْ) «يىتقاربىػاف , كذلػؾ بحسػػ  ليػكَّة المكوػػ  كضى
, يؾ منيػاك الكاك امى حاليا فًّ امل يىمـز بؿ ىك وائز , فإذا ترك»المضمكمة ىمزةن , بلفَّ اإلبصاؿ 

ذا كػاف وػائزان فالبقػاء  »(   كرال افَّ ّٓ)«كل تيعىصُّ بذلؾ لحنان  إبصاؿ اليمزة المفرصة وائزه ل لزـه , كام
 ( ّٔ ) «امى ابًؿ ل لحفى فيو 

لَّ ليسػك  »كذى  إلى افَّ حقيقة العمَّػة       مػة فيمػا كوػصك فيػو , كام اٍف تكػكفى واريػةن فػي افراصىػا ميعىمى
كىػي العقميَّػة ,  كاء زامك افَّ امؿ النحك اقميَّة اـ كضعيَّة ؛ بنَّيا إمَّا باامػةه امػى الحكػـ ,بعمَّة , س
مَّا ميعىرَّفةه لػو, اك اًّمػةه اميػو, فػًّ بيػصَّ اٍف تكضػع فًّ بيصَّ  ص الحكـ بكوكصىا, كييعصـ بعصميا , كام اٍف يكوى

فػػػة إذا كوػػػصك ٍف لػػػـ تكػػػف ميعىرّْ (   فػػػنصَّ امػػػى ّٕ) «كلػػػـ ييكوػػػص الحكػػػـ  فػػػي وميػػػع مىحػػػاؿّْ الحكػػػـ , كام
تلميرىا في معمكليا, كوريانيا في وميع افراصىا , سكاءه اىايٍلًحقىٍك العمَّػة النَّحكيَّػة بالعمَّػة العقميَّػة الميكًوبىػة 

ٍكـً بذاتيا , اـ ايٍلًحقىٍك بالعمَّة الرَّرايَّة الميعرّْفة لو, كالصَّالة اميو , بإحصاىما  كلـ ينص امى إلحاليا لمحي
ٍكػػـً الكاحػػص بعمَّتػػيف فًػػااصان إلَّ انَّػػو ييويػػزي تعميػػؿ ا فَّ ب », كىػػذا ييػػاىصّْم إلػػى إلحاليػػا بالعمَّػػة الفقييَّػػة؛ لحي
ًٍ ي اًّمتيف امى ريء كاحص العمَّة الرَّرايَّة اًّمةه   (ّٖ )«, كل يمتنع نى

ىػذه العمَّػة  »ٍكػـً بًعمَّتىػٍيًف فًػااصان , فقػاؿ : كلص اكَّص ىذا ابنبارمُّ امى لساف مىٍف اوازى تعميؿ الحي      
نَّمػػا ىػػي امػػارةه كصللػػة امػػى الحكػػـ , ككىمػػا يوػػكزي اٍف ييٍسػػتىصىؿَّ امػػى الحكػػـ بػػلنكاع مػػف  ليسػػك ميكوبػػة, كام

 (ّٗ ) «ابماراك كالصللك, فكذلؾ يوكز اٍف ييٍستىصىؿَّ اميو بلنكاع مف العمؿ 
ٍكػـً بىٍيصى افَّ الرَّاطبيَّ ل ي      ذى  إلى إلحاليا بالًعمَّة الرَّرايَّة , مف وان  افَّ الًعمَّةى انصه ميكًوبىةه لمحي

ٍكـً بذاتيا فقص رابيتيا فػي  تعمؿ في معمكليا إذا كيًوصىٍك , فيي إٍف فارلك العمؿ العقميَّة في إيوا  الحي
ٍضع  ٍكـً بيا بعص الكى ؿ العقميَّػة , فينبغػي اٍف توػرم فإنَّيا بعص الكضع اًبحك بمنزلػة العمػ »إيوا  الحي

 (َْ )«موراىا
ٍف لػػـ تطابقيػػامػػف ىنػػا يتبػػيَّف افَّ العمػػؿ النَّحكيَّػػة الػػر ي إلػػى ا      , منيػػا إلػػى العمػػؿ لعمػػؿ الكًّميَّػػة كام

ف رابيتيا      الفقييَّة كام
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ٍكـً بًعمَّتىٍيًف فًااصنا مكلؼ الرَّاطبيّْ مف تعمي/ المطم  المَّالث  ؿ الحي
كليّْيف كىك التَّعميؿ بػلكمر مػف ميؿ بعمَّتيف يلتي امى ضربيف: احصيىماتَّعال      : ىك المعنيُّ انص ابًي

ٍكػػـً لممعمػػكؿ  كاآلخػػرًامَّػػة لمعمػػكؿ كاحػػص , تكػػكف كػػؿُّ ًامَّػػة منيػػا مي  : يكػػكف باوتمػػاع سػػتقمَّة بإمبػػاك الحي
ٍكػػـً  بانفراصىػػا , فػػًّ بيػػصَّ مػػف اوتماايمػػا الًعمَّتػػيف امػػى المعمػػكؿ الكاحػػص, إٍذ ل تقػػكـ إحػػصاىما بإمبػػاك الحي

ٍكـً     إليوا  الحي
ٍكػـً بانفراصىػا ييعىبّْػر انػو الرَّػاطبيُّ بوػزء العمَّػة , فػإذا       فالتَّعميؿ بًعمَّتيف ل تقكـ إحصاىما بإمبػاك الحي

ـي الميقىػػػرَّ  ٍكػػػ مبػػػاك  افَّ وػػػزء العمَّػػػة لػػػو مناسػػػبة فػػػي »؛ بنَّػػػو يػػػرل رفيًقػػػصى وػػػزءي العمَّػػػة انتفػػػى الحي التَّػػػلمير كام
ٍكـً  ٍكـً  ُْ)«الحي  (   كبيذا تككف الًعمَّة ميرىكَّبىة ممَّا لو تلمير في إمباك الحي
: فرص الَّذم ايًامٍَّك اينو , نحػككمف مكارص ذلؾ انصه ما ذكره مف ًامَّة لم  الكاك ياءن في ومع الم     

يَّاـ , كلائـ كلييَّاـ , كما اربو ذلؾ حيف اامُّك  ًي فالعمَّػة  »: لقم  كما اامُّػكا مفرصىىػا , فقػاؿىا باًائـ ك
, لكػف الػكاك إذا فَّ لمكىٍسػرة تػلميران فػي اإلاػًّؿ, فػإىنا مومكعه , احصيىما: كىٍسر ما لبؿ الػكاك فػي الومػع

 (ِْ ) «, فانضَـّ إلييا ابمر الماني كىك اإلاًّؿ في المفرص تحرّْكة لـ تىٍقكى الكسرةي اميياكانك مي 
ٍكػػـً بػػلٍف يكػػكف  –نقػػًّن اػػف ابػػف ونّْػػي   –ؿ كامَّػػ      بػػيف  »ضػػركرة اوتمػػاع اوػػزاء الًعمَّػػة إليوػػا  الحي

 (ّْ ) «السب  ابلكل كبيف السب  ابضعؼ فرؽه 
ًَّرؼ فيما كاف بللفي التَّلنيثليذا يرل الرَّاطبيُّ افَّ كميران مف متلخّْرم النَّحكيَّيف يرصُّكف منع ا      , ل

يغة مفااؿ كمفا  (ْْ ) «ل إلى امَّة كاحصة طٍرصان لما مىبىكى في  ير ذلؾ  »ايؿ إلى ًامَّتىيف ًك
افَّ الًعمَّة في لىٍمػً  الػكاك السَّػاكنة فػي المفػرص يػاءن فػي الومػع  –نقًّن اف ابف ونّْي   –ككذلؾ ذكر      

مومػكع ىػذه ابسػبا   فقػص ًػار »( , فقاؿ بعص اٍف ذكرىا : ْٓميرىكَّبةه مف خمسة اوزاء ل بيصَّ منيا )
مّْر , كلـ يكف امَّة ,      , فإذان متى لـ تىٍذكيٍر ىذه ابسبا   يا لـ يياى انصه ىك العمَّة , فإذا انفرصى بعضي

ػا فيًقػصى ْٔ) «كمَّيا , كاٍخمىٍمكى بعضيا انكسر القكؿي , كلـ تىًوٍص ىناؾ امَّػةن  َـّ ممَّػؿ بلمممػة متعػصّْصة ًلمى ( , ميػ
ـي   فيو وزء الًعمَّ  ٍك  ة كلـ يمبك معو الحي

كَّبػػة انػػصه مػػا ذكػػره فػػي ًامَّػػة إمالػػة الفتحػػة     الفتحػػة الكسػػرة بػػلفَّ العمَّػػة فػػي إمالػػة  »كمػػف العمػػؿ الميرى
كَّبػػػػػةالكالعػػػػػة امػػػػػى الػػػػػراء , كالمػػػػػاني: ككنيػػػػػا فػػػػػي راء ل فػػػػػي مػػػػػف رػػػػػيئيف: احػػػػػصيىما الكسػػػػػرة     , ميرى

 (ْٕ )« يرىا
بسػػػب  اػػػصـ  –بحسػػػ  مػػػا ر ه الرَّػػػاطبيُّ  –ييػػػا النَّػػػاظـ النَّحػػػكيّْيف كمػػػف المسػػػائؿ الَّتػػػي خػػػالؼ ف     

ااتصاصه بوػزء الًعمَّػة , مػا ذكػره الرَّػاطبيُّ مػف الخػًّؼ فػي حػذؼ نػكف مضػارع كػاف الموػزكـ , فػذكر 
 ( , كارار إلى افَّ النَّاظـ لـ يعتمػصْٖ) «امراف: كميرةي الستعماؿ , كالتربيو بحرؼ المّْيف »افَّ العمَّة 

, كاٍنبىنىػػى امػػى اػػصـ ااتمػػاصه امػػى ترػػبيو فبنػػى اميػػو التَّعميػػؿ بالسػػتمقاؿ إلَّ امػػى كمػػرة السػػتعماؿ ,
ػػٍذفىيىا بػػإطًّؽ ,  ر حى , امػػى حػػيف افَّ (ْٗسػػكاء اكػػاف بعػػصىا سػػاكف اـ ل )النُّػػكف بحػػرؼ المّْػػيف اٍف لػػرَّ
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الكوػو  »رَّاطبيُّ لذلؾ بػلفَّ , كامَّؿ ال(َٓز الحذؼ إذا كلع بعصىا ساكف )سيبكيو ذى  إلى اصـ وكا
َـّ , الى تػػػرل افَّ السػػػك , كف لػػػص زاؿ مػػػف النػػػكف بوػػػؿ  السػػػاكفالػػػذم بومػػػو وػػػاز الحػػػذؼ انػػػصه لػػػـ يىػػػًت

( , فحػيف فيًقػصى وػزءي الًعمَّػة كىػك ُٓ) «فضعيؼى رىبىوي النكف بحرؼ المػيف , حيػثي لىكيىػك النػكف بالحركػة 
عيؼى انتفى  ـي؛ بفَّ الًعمَّة حينئذو  ير تامَّة  التَّربيو بحرؼ المّْيف اك ضى ٍك  الحي

ٍكػـً لممعمػكؿ؛ فتكػكف كػؿُّ ًامَّػة منيػا مميؿ بلكمر مف ًامَّػة لمعمػكؿ كاحػصامَّا التَّع      , سػتقمَّة بإمبػاك الحي
مّْػػؿى ِٓفتتبػػصَّل فيػػو مػػكارص وميَّػػة ) ( , منيػػا مػػا ذكػػره مػػف تعميػػؿ البًػػريّْيف لفػػتل لـ السػػتغامة , كلػػص اي

ؽ بينيا كبيف لـ الميٍستىغىاث مف اومو , اك التَّربيو لممناصل بالمضمر , اك الفرؽ بينيا كبيف لـ بالفر 
 (ّٓالبتصاء )

ٍمػًؿ )كػـ( الخبريَّػة       مّْمىػةن ًبحى كتتراءل ًسٍيمىاءي ايخرل مف ًسيىـً تعميػؿ الرَّػاطبيّْ بيػذا الػنَّمط السَّػببيّْ ميتىمى
مّْػػػؿى لػػػذ ( , كلػػػص اي ٍمػػػؿي امػػػى المعنػػػى امػػػى )ري َّ بفَّ )كػػػـ(  »لؾ بلربعػػػة اكوػػػو مػػػف التَّعميػػػؿ , كىػػػي الحى

ًممىػٍك امييػا , كايضػان فػإفَّ  ( فػي ذلػؾ؛ فحي الخبرية تستعمؿ في المباىػاة كالفتخػار , كمػا تسػتعمؿ )ري َّ
ػػا كانػػك لمتكميػػر ارػػبيك مػػف ( لمتقميػػؿ؛ فحممكىػػا امػػى ضػػًصىا      , كايضػػان فممَّ  )كػػـ( لمتكميػػر ك )ري َّ
ًممىٍك امييا      , كايضان فممَّا كانك )كـ( , ساالن اف  العصص ما ىك كميره , كىك )مائة( كنحكىا ؛ فحي

 (ْٓ ) «العصص لميمو ككميره؛ اياًطيىٍك ما لممتكسط منو ؛ بفَّ الكسط اصؿه بيف الطرفيف 
ٍمًؿ امى الضّْ       ٍمًؿ امى المعنى, كًامَّة الحى , ة التَّربيو , كًامَّػة المعاصلػةصّْ , كًامَّ فعمَّؿ لذلؾ بًعمَّة الحى

يا الكل مف  يرىا في التَّعميؿ    ٍف كاف بعضي ٍكـً بانفراصىا , كام لُّ اٍف تقكـ بإمباك الحي   كامّّ منيا تًى
 مكلؼ الرَّاطبيّْ مف التَّعميؿ بالًعمَّة القاًرة/ المطم  الرَّابع

ي   كلػػص اختمػػؼ النُّحػػاة فػػفػػي محػػؿ   خػػر ييقػػاس امػػى ابًػػؿة لًػػكر الًعمَّػػة يعنػػي الَّ تكوػػصى الًعمَّػػ     
نىعىوي  خركف, فلواز التَّ وكاز التَّعميؿ بيا امى فريقيف   كاستصؿَّ المويزكف امى وكاز عميؿ بيا لكـه, كمى
, فػػإٍف لػػـ المتعصّْيػػة فػػي اإلخالػػة كالمناسػػبة, كزاصك امييػػا بظػػاىر النقػػؿ »التَّعميػػؿ بيػػا بمسػػاكاتيا الًعمَّػػةى 

ة فػػًّ الػػؿَّ مػػف الَّ يكػػكف اممػػان امػػى الفسػػاص ي ػػحَّ ًّْ , كاسػػتصؿَّ المػػانعكف امػػى (ٓٓ) «كػػف ذلػػؾ اممػػان لم
تيا بػػلفَّ الًعمَّػػة    ػػحَّ ًً ذا لػػـ تكػػف متعصيػػة فػػًّ »اػػصـ  إنَّمػػا تيػػراص لمتعصيػػة , كىػػذه العمَّػػة ل تعصيػػة فييػػا , كام

 (ٔٓ ) «صّْ ل بيا فائصة ليا ؛ بنَّيا ل ضركرة ليا , فالحكـ فييا مابك بالن
؛ فإنَّو يرل افَّ تعميميـ حذؼ اسـ )لك( العاممة امؿ )ليس( تعميػؿه بًعمَّػة لاًػرة ,       امَّا الرَّاطبيُّ

مّْػػؿى بػلفَّ  ػػا لػـ يًػػل إضػماره فييػػا , الى تػرل انَّػػؾ ل  »كلػص اي المبتػػصا معيػا كلنَّػػو  يػري معمػػكؿ ليػا , لىمَّ
, فكلنيـ ااتبركا فييا ىذا المعنى , كما تقكؿ : كاف زمانان ًالحان , تقكؿ : زمانؾ لكى زمانان ًالحان 

كىػػذا تعميػػؿه بًعمَّػػة لاًػػرة , إٍذ يمػػـز وػػكاز الحػػذؼ فػػي  »: ( , فقػػاؿٕٓ) «فلوػػازكا حػػذؼ اسػػميا     
 (ٖٓ ) « اسـ )ما( ك)ل( ك)إٍف(
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مّْػؿى بالرَّػبىًو بالف ,تعميميـ حذؼ الخبر مف صكف السـ ككذلؾ      كىػذا  »: ضػمة, لػاؿ الرَّػاطبيُّ كلػص اي
 ( ٗٓ ) «ايضان تعميؿه لاًره 

ة القياس اميو , لعصـ تعصية الًعمَّة كلًكرىا   ك        حَّ ًً   يىتًَّضلي مف ىذا اصـ 
 

 طرص الًعمَّة كتخًيًيا انص الرَّاطبيّْ / المطم  الخامس
(  فػػالطَّرص َٔ) «كػػؿّْ مكضػػع  اٍف يكوػػص الحكػػـ انػػص كوكصىػػا فػػي »المقًػػكص بػػالطَّرص فػػي الًعمَّػػة      

ٍكػػـً امػػى الًعمَّػػة, كل يتخمَّػػؼ انيػػا , كالتخًػػيصي إامالييػػا فػػي مكضػػع مػػف صكف  بيػػذا يكػػكف ترتيبػػان لمحي
  خر   
ػٍذىىبىٍيًف : فػذى  بعضػيـ إلػى انَّػو رػرطه فييػا ,       كلص اختمػؼ النُّحػاة فػي ارػتراطو فػي الًعمَّػة امػى مى

كل خػًّؼ افَّ العمَّػة العقميَّػة ل تكػكف إلَّ ميطَّػرصةن ,  »حكيَّػة بالًعمَّػة العقميَّػة , بناءن امى إلحػاؽ الًعمَّػة النَّ 
  كبعضػػيـ اآلخػػر ل يػػرل ارػػتراط  (ُٔ)«كل يوػػكز  اٍف يػػصخمىيا التخًػػيص , فكػػذلؾ العمَّػػة النحكيػػة

قىػػػةه بالًعمَّػػة ا لفقييَّػػػة الَّتػػػي تكػػكف امػػػارةن امػػػى ذلػػؾ فييويػػػز تخًيًػػيا بنػػػاءن امػػػى افَّ الًعمَّػػة النَّحكيَّػػػة ميٍمحى
, كصليًّن اميو ) ٍكـً  (ِٔالحي

ػػؼكيػػرل ابػػفي ونّْػػي  افَّ الَّػػذم صاػػاىـ إلػػى القػػكؿ بتخًػػيص ال       », ًعمَّػػة اػػصـي الحتيػػاط ليػػا بالًك
فيىٍحريسكا اكائؿ التعميؿ بو , كىك الذم نىتىؽى اميو ىػذا المكضػع حتػى اضػطرىـ إلػى القػكؿ بتخًػيص 

ؿ العمؿ , كاً يّْز التعذُّر كالتمحُّ  (ّٔ ) «ارىـ إلى حى
ًًَّة في مكاضع مستفيضة)      لى الراطبيُّ الًعمَّة المطَّرصة امى الًعمَّة المخ ( , منيا ما ْٔكلص رىوَّ

, كاسـ الفعؿ المضارع كلكَّهذكره في اسـ الفعؿ الماضي كرىتَّ  مّْؿى بالحمؿ امى اسـ فعؿ , مف انَّو اي افى
, فػإفَّ ىػذا المػذى ى الفارسيّْ كابًف ونّْػي  ك يرىمػام البا ي كمُّو مىٍورىلن كاحصان , كىك رام ليىور  », ابمر

ة ببعض المبنػيّْ كسػائريه ل امَّػة فيػو إلَّ الحمػؿ امػى مػا فيػو   ًَّ ٍعؿي العمَّة خا فيو امره مروكاه , كىك وى
العمَّػة اامَّػة فػي معمكلتيػا اٍكلػى مػف ككنيػا , ككػكف نَّاظـ فإنَّيا اامَّة فػي الوميػع, بخًّؼ امَّة الالعمَّة

ة ببعضيا ما كيًوصى ذلؾ  ًَّ  (ٓٔ ) «خا
مّْمىػػػة بالرَّػػػبىًو بػػػالحرؼ فػػػي النّْيابػػػة, كاػػػصـ التَّػػػلمر       فلفضػػػى الرػػػاطبيُّ إلػػػى ابىٍخػػػًذ بًعمَّػػػة النَّػػػاظـ الميتىمى

ػػٍركى  مػػف اٍف يرفػع امػػى منًػػة التَّممػػيل  ترويحػان كتعػػكيًّن امػػى  يرىػا , لطّْراصىػػا فػػي معمكلتيػا , كل  ي
ػا فيػو ًامَّػةه  ٍمًؿ بعض البػا  امػى بقيَّتػو ًممَّ صىه , في افَّ ًامَّة حى ؾّْ الصَّللة مًر مقًصىه , كيومك في مىحى
ػٍعفان , كيربػك  ليسك ًامَّةن ميطًَّرصىةن , كىذا ما ييعرؼ بقياس الطَّرص , الَّذم يعتمي انماط القياس المًّمػة ضى

 نان   امييا كىىٍ 
ًػػة, يغػػكص فػػي  ػػكر       ًَّ ػػاًف الًعمَّػػة المطَّػػرصة امػػى الًعمَّػػة المخ ػػضّّ لريٍوحى كيتمػػكرص ممػػاؿه تعميمػػيّّ  ى

ٍمػًؿ امػى مػا فيػو  ػلى الرَّػاطبيُّ اػصـ تلمُّرىػا بالعامػؿ امػى ميٍطمىػًؽ الحى ًامَّة بناء اسماء ابًكاك , إٍذ رىوَّ
ة كىذا اكلى مف ميٍطمىؽ ال»ًامَّة , لائًّن :  ًَّ  (ٔٔ ) «حمؿ ؛ بفَّ العمَّة ىنا اامَّة , كفي ابكلى خا
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كَّػػً  لتضػػمُّنو معنػػى       ػػًز فػػي العػػصص الميرى ػػلى الرَّػػاطبيُّ تعميػػؿ بنػػاء العىوي كريػػٍكمىةه مػػف النَّػػكع السَّػػابؽ رىوَّ
ٍكـً , امى تعميمػو بكلكاػو مكلػع النُّػكف ) ص الرَّػاطبيُّ افَّ ليػذا اكَّػ (ٕٔالكاك العاطفة بلنَّو اكلى لطرص الحي

 (ٖٔ )«مكلتو اكلى ممَّا كاف  يرى مطرصكاف مف العمؿ مطرصان في مع »ما 
مائر ًلرىبىًييىا بالحرؼ في الكضع امى حرؼ اك حرفيف ,       كارار إلى اصـ اطّْراص تعميؿ بناء الضَّ

ٍوػػرىلن كاحػػصان , فقػػاؿ : ػػمائر امييػػا لتوػػرم كمُّيػػا مى ٍمػػًؿ سػػائر الضَّ ػػؿ اٍف يكػػكف سىػػبى ي بنائيػػا ييٍحتى  » كحى مى
ُـّ مػف  ٍضعىيا في ابًؿ امى الفتقار إلى ما ييفىسّْػريىا , كمػا افَّ الحػرؼ كػذلؾ      , كىػذه العمَّػة اتىػ كى

 (ٗٔ ) «ابكلى لطراصىا , ككوكصىا في الضمائر كمّْيا مف  ير حمؿ لبعضيا امى البعض 
, مػا ر ه الرَّػاطبيُّ فػي افَّ تعميػؿ اػصـ مئتزران مع مكارص التَّنظيػر ميّْ كًممَّا يىًمجي في ىذا النَّمط التَّعمي     

ٍذًؼ إحصل التَّاءىيف مف الكىًمـً الَّتي تبتصحي بتاءىيف إلَّ في المضػارع مػف صكف الماضػي  , كابمػروكاز حى
مّْؿى لمماضي باللتبػاس بغيػره بعػص الحػذؼ , بخػًّؼ المضػارع, فإنَّػو ل يىمتػبس , ل لتبػاس رفػع الكلص اي

, ارع فػػي ارتفػػاع المَّػػبس بعػػص الحػػذؼ, كاٍاتيػػًرضى امػػى ذلػػؾ بػػلفَّ ابمػػرى كالمضػػبػػصخكؿ العكامػػؿ اميػػو
ر »فلوػػا  اػػف ذلػػؾ بػػلف  يف , فػػابكلى     فػػي ىػػذا كارصه امػػى ىػػذه العمَّػػة الَّتػػي ذكرىػػا بعػػض المتػػلخّْ

ػؿ لسػككف التػاء , كىك افَّ الماضي كابمر لص امكف فييمػا اإلص ػاـ كاإلتيػاف بػلتعميؿ الحذؼ لؼ الًك
ػػة  ٍنتىقىضى ػػا ابيكلػػى؛ فمي ػػحيحةي , كامَّ ًَّ (   فًعمَّػػة َٕ) «ابيكلػػى فيػػك الَّػػذم ازاؿ السػػتمقاؿ , فيػػذه العمَّػػةي ال

ارتفاع المَّبس الَّتي تيًوٍيزي الحذؼ في المضارع لـ تطَّرص في ابمر , إٍذ كيًوػصىٍك الًعمَّػة فػي المعمػكؿ, كل 
ٍكـً , لي ةن   كوكصى لمحي ٍنتىقىضى   ذا اىصَّىىا الرَّاطبيُّ ًامَّةن مي

 
 
 

 التَّعميؿ النَّحكمُّ انص الرَّاطبيّْ / المطم  السَّاصس
مو سيبكيو بقكلػو :       ًَّ كف إليػو إلَّ كىػـ  »استنص الرَّاطبيُّ في تعميمو إلى ما ا كلػيسى رػيءه يضػطرُّ

ٍسػػـً التَّػػكويييّْ منكطػػان , إٍذ ( , فبػػصا رػػكؿ الضػػطرار بالتَّلُٕ) «يحػػاكلكف بػػو كويػػان  ًػػيؿ وميِّػػا, كبالكى
مَّػػؽ  ٍمػػًر ىػػذا اى ػػبىبان ميسىػػكّْ ان لمعػػصكؿ اػػف ابًػػؿ , كفػػي  ى ػػٍراىلن تفسػػيريِّا لمخػػرك  اػػف القااػػصة , كسى ىيَّػػل مى

ف امػؿ مػػا اسػػتكرىكا اميػػو , كىػذا اًػػؿه يػػصاك إلػى البحػػث اػػ »ابػف ونّْػػي  امػػى لػكؿ سػػيبكيو لػػائًّن : 
 «بيػصؾ إلػى مػا كراء ذلػؾ , فتستضػيءي بػو, كتسػتمصُّ التنبُّػو امػى ابسػبا  المطمكبػة منػو  , كيلخػذنىعىـٍ 
( ِٕ) 

برازىػػا, كتكظيفيػػػا فػػي إيوػػػا        ػػذى الرَّػػػاطبيُّ فػػي البحػػػث اػػف ىػػذه العمػػػؿ كام فمػػف ىػػذا التَّلًػػػيؿ اىخى
ػصّْ معر  فػة العػر  بيػذه ابحكاـ بيا, كتعميؿ المنقكؿ المقيس ك يػر المقػيس مػف كػًّـ العػر  , امػى اى

 (ّٕالعمؿ , مريران إلى  ما ذكره ابف ونّْي  اف معرفة العر  لعمؿ كًّميـ  )
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, متنػامران فػي المباحػث القاًػصيَّة كيتوافى اف مكاطف الرَّي  في افَّ التَّعميؿ  صا مبمكمػان فػي منػيٌ      
ػػػعان بػػػيف ًَّ ػػػرفيَّة كالمُّغكيَّػػػة , ميرى ًَّ طيَّػػػاك الطَّرائػػػؽ الحتواويَّػػػة , كلػػػص  تضػػػاايؼ المسػػػائؿ النَّحكيَّػػػة كال

بىػػة كظَّفػػو الرَّػػاطبيُّ فػػي إيػػراص القضػػايا الخًّفيَّػػة , كطػػرا المػػذاى  النَّحكيَّػػة ٍنتىخى , , كتػػرويل المنػػاىج المي
بطاؿ اب ػًج المخػالفيف , ليفيػص منػو فػي تلًػيؿ كام وى لكاؿ الكاىنػة , كنقػض اآلراء المناكئػة , كصحػض حي

رسػػاء القكااػػص الكمّْ  ٍكميَّػػة , كاسػػتنباط ابحكػػاـ النَّحكيَّػػة , كام ػػةالظػػكاىر الحي , يَّػػة , كتكطيػػص القػػكانيف العامَّ
, فػي قميّْ , كالػصَّاىً  السػتصلليّْ صراؾ العكىذا ما يىميٍكاي اف ابيسمك  التَّحميميّْ , كالوصؿ المنطقيّْ , كاإل

 الفكر النّْحكمّْ انص الرَّاطبيّْ   
ًة الغائيَّػػػة       ضػػػفاء ًسػػػمى ؛ لعضػػػص القااػػػصة, كام ػػػض مػػػف النّْظػػػاـ النَّحػػػكمّْ إفَّ التَّعميػػػؿ مبػػػصاه نظػػػرمّّ تمخَّ

, , ل يحصك بتحًيؿ القااػصة اينيػاكالسَّببيَّة امييا, بىٍيصى انَّو ل ينفؾُّ مف اٍف يككف تفسيران ًسيَّ إضافي  
بالنسػبة  »( , كاكَّػص افَّ التَّعميػؿ ْٕ) «التَّعميؿ مف لبيؿ الزَّائص امى الضػركرم  »مف مىَـّ اىصَّ الرَّاطبيُّ 

ينحػك فػي المسػللة نحػك  مف تًكير كيفيَّة النطؽ  ير ضركرم , إٍذ مف يعرؼ ما لاؿ  إلى المقًص
ٍف لـ يعرؼ كو كًّـ العر , ( , لًػص بػذلؾ زياصتػو امػى معرفػة تعمُّػـ كػًّـ ٕٓ) «يان لضـ  كل فتل كام

ـى  العر  , كانَّو في الغال  ل يًمل لتعميـ النَّحك , لكٍف الوػله إلػى اإلكمػار مػف العمػؿ كتتبُّعيػا مػا اٍلػزى
 بو نفسو مف الحتوا  لمنَّاظـ , كالتَّرويل بيف المذاى  النَّحكيَّة, كاآلراء المتباينة  

ٍكاىؿي مالمان في الطا  القياس الَّذم يتككَّل امى السَّماع في بناء لكانيف مستنبطة       كبما افَّ الًعمَّة تىتىمى
 «التَّعميؿ بعػص السَّػماع  »مف الستقراء , لذا وعؿ الرَّاطبيُّ التَّعميؿ تابعان لمسَّماع , إٍذ نىصَّ امى افَّ 

( , ففػي اختيػار النَّػاظـ لمرَّفػع فػي العطػؼ امػى ٕٕ) «مف كرائو التَّعميؿ إنمَّا ينيض  »( , كافَّ ٕٔ)
ـ , كىػػك ابكمػػر فػػي السَّػػماع , كىػػك اختيػػار  ٍطػػؼى نىسىػػؽو , ككػػاف فيػػو ابلػػؼ كالػًَّّ المنػاصل المضػػمكـ اى

( تيض فكؿُّ ما امَّؿ بو اربا  المذاى  ابيخر ل ين »(, لاؿ الرَّاطبيُّ : ٖٕالخميؿ كسيبكيو كالمازنيّْ
 (ٕٗ ) «إلَّ بمقصار مكافقتيا لو لسَّماع مع ا
امػى انَّػو بنػاءن  –كذكر في اختًّؼ النُّحاة في لياس )فىعىػاًؿ( فػي سىػ ّْ اإلنػاث المخػتصّْ بالنّْػصاء      

تىػػوي كمػػرةن يبمػغ القيػػاس امييػػا  كميػره ميطَّػػًرصه فييقػػا حػان كىٍمرى مػػا  »افَّ  –, اك لميػؿه فييٍمنىػػعي القيػػاس اميػػو , ميرىوّْ
ـي إذا كاف السَّماع بحيث يًمل اٍف يقاس اميو لكمرتو  ٍنعي القياس ل يىٍمزى مّْؿى بو مى  (َٖ ) «اي

صًّْه مذى  الفرَّاء )ك      ٍمعً َِٕكلاؿ في رى ٍنًع اإلتباع في وى (, ُٖ)ًفٍعمىة( المكسػكرة الفػاء ) ق( في مى
بفَّ التَّعميؿ بالسًتٍمقاؿ مافو اف كىكنو معصكمان  ؛في الوميع السَّماع كالميٍعتىمىصي  »:ميعىمًّّْن لذلؾ بالستمقاؿ

مو سيبكيو(ِٖ) «اك ناصران  ًَّ ًلػٍؼ حيػث  »:, كنقمو الرَّاطبيُّ انو مػف لكلػو, معتمصان في ذلؾ امى ما ا
لىفيكا  (ّٖ ) «, مـ فىسّْر كى
لَّ افَّ الغالػ  فػي المسػمكًع كىك بيذا يوعؿ التَّعميؿ إلراران لمسَّماع المنقكؿ تيٍستىٍخرى ي منو العمػؿ , إ     

الميعىمًَّؿ المسمكعي المقيسي , امَّا المكلكؼ امى السَّماع؛ فإنَّو ييٍحفىظي كل ييقػاس اميػو   بىٍيػصى افَّ الرَّػاطبيَّ 
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لـ يتكلَّؼ انص تعميؿ المقيس , بؿ لص يتواكز ذلؾ إلى تعميؿ المكلكؼ امى السَّػماع , كتعميػؿ الرَّػاذّْ 
 (ْٖميؿ  ير المقيس مف كًّـ العر  )كالنَّاصر كالق

العػػر  لػػػص رفضػػك فػػػي  »ككػػذلؾ امَّػػؿ لممرفػػػكض فػػي السػػتعماؿ , مػػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػػره مػػف افَّ      
ٍيػػً  ؛ بفَّ يىػػٍكًيل الػػذم يكوبػػو القيػػاس فػػي المضػػارع امقػػؿ  ٍيػػًؿ كالكى ٍيًس كالكى ٍيًل كالػػكى السػػتعماؿ افعػػاؿ الػػكى

 (ٖٓ ) «لك اخروكه اف اًمو      «يكاص  »مف 
كالتَّعميؿ انص الرَّاطبيّْ يككف فيما خالؼ ابًؿ , كمػا وػاء امػى اًػمو فػًّ سػااؿى فيػو , فػذكر      

يًر ابًًؿ,  »في إارا  ابسماء كبنائيا افَّ  يًر ابًًؿ, كما كافى امى  ى ما كافى منيا مبنيِّا فىعىمى  ى
, فػإذان التَّحريػؾ  كو ًلًعمَّػػةو, اػف ابًػؿ فىًمًعمَّػػةو  مػا خػػر  », كاكَّػص افَّ (ٖٔ) «فإنَّمػا يىػلتي كػذلؾ لميكوػػ و 

 (ٕٖ ) «, كىذا يىصاك إلى بياًف امًؿ ميطمؽ التَّحريًؾ كامؿ نىكاو اك الفتل اك الكسر  كو ًلًعمَّةو  كالضُـّ 
تػى إفَّ مػا وػاءى فػي ىػذا البػا  امػى اًػمو فػًّ سيػاىاؿى فيػو ؛ بنَّػو ا »: كلاؿ في البنػاء كاإلاػرا      
ػػا مػػا خػػر  اػػف اًػػمو مػػا ينبغػػي فيػػو, فػػًّى ييقػػاؿ امػػى ـى وػػاءى كػػذلؾ ا كامَّ إلػػى  يػػره؛ فيتكوػػو اميػػو : ًلػػ
ـٍ يىٍبؽى امى اًمو ا إٍذ ل يككف الخيرك  اف ابًًؿ إلَّ لسب و السُّاىاؿ ـى واءى كذلؾ, كلى  (ٖٖ ) «: ًل
كمػػا وػػاءى منيػػا مبنيِّػػا  مػػا وػػاء منػػو معربػػان فػػًّ سػػااؿ فيػػو »كلػػاؿ فػػي اًػػؿ ابسػػماء اإلاػػرا  :      

ـٍ يىٍبؽى امى اًمو مف اإلارا  ا  ـى بيًنيى , كلى مىيو ًل  (ٖٗ ) «فيتكوو السُّااؿي اى
 »كاكَّص في الحصيث اف التَّغييراك الَّتي تمحؽ السـ المنسك  الَّتي ل تىٍمػزـي إلَّ لمكوػ  افَّ كػؿَّ       

ٍكػـو َٗ) «ؿي اػف سػببو تغيير زاص امػى ذلػؾ فإنَّمػا ىػك لعمَّػةو , فييٍسػلى  (   كىػك بيػذا يكوػ  تعميػؿ كػؿّْ حي
 نحكم  خر  اف اًمو   

, كالرَّػرط ل تػلميرى , مػف وانػ  افَّ الًعمَّػة ليػا تػلميره فػي لرَّػاطبيُّ بػيف العمَّػة كالرَّػرطكفرَّؽ ا      ٍكػـً الحي
  ررطى العمؿ بعص مبكك الطم  امراف : »مف ذلؾ ما ذكره في العمؿ مف افَّ  لو,
 : الختًاصي , كىك في الحقيقة المحقّْؽي لمطم    احصيىما    
, كمػا ة ىي الطم  , كىك المناس  لمعمػؿ: الَّ يًيرى مع مطمكبو كالريء الكاحص , فالعمَّ كابخر    

 (ُٗ ) «اصا ذلؾ ررطه 
ػػا كفػػي ىػػذا إرػػارة إلػػى افَّ الختًػػاصى , كالَّ يًػػيرى مػػع مطمكبػػو كالرػػيء الكاحػػص رػػرطا      ف , امَّ

 ًامَّة العمؿ؛ فيي الطم  فقط   
مىػٍك مػف المكانػع الَّتػي تمنػع مػف إورائيػا , فقػص       مىػةن فػي معمكليػا إلَّ إذا خى كالًعمَّة انصه ل تككفي ميٍعمى

امَّػػة الحكػػـ ل تػػامّْر فػػي معمكليػػا الَّ مػػع  »ارػػار فػػي المكانػػع مػػف اإلمالػػة مػػع كوػػكص اسػػبابيا إلػػى افَّ 
 (ِٗ ) «كط, كفقصاف المكانع اوتماع الرر 

ٍنًع مويء النُّكف الخفيفة بعص ابلػؼ ,       كينصر  بضمف فقصاف المكانع في الًعمَّة ما ذكره مف كىٍوًو مى
فإذا التقك مع النكف كىي ساكنةه لىًزـى احصي امريف : إمَّا اٍف تبقى كىمػا ىػي , كذلػؾ محػذكره , إٍذ لػيس »

ليما الفان, كالماني  يري ميص ـ , بؿ في الكًّـ الوارم امى ابلسنة  العربيَّة ساكناف في كممة, يككف اكَّ
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ل بيصَّ مف اف يككف  ميص مان , اك تيحذؼ ابلػؼ, كىػك القيػاس , لكػف يمتػبس المنػاف بالكاحػص , فيمتنػع 
ٍذؼي ابلؼ مع كوكص الًعمَّة, كىي التقاء السَّاكنيف(ّٗ)«ىذا القياس ـي, كىك حى ٍك , كالمػانعي  , فامتنع الحي

ٍكؼي المَّبس     مف ذلؾ خى
ٍمػػػًط بينيمػػػا , إٍذ اكَّػػػص      افَّ لػػػانكف  » كفػػػرَّؽ الرَّػػػاطبيُّ كػػػذلؾ بػػػيف الرَّػػػرط كوػػػزء الًعمَّػػػة , لكلػػػكع الخى

ػػػا  مبػػػاك الحكػػػـ , كامَّ التمييػػػز بػػػيف الرػػػرط كوػػػزء العمَّػػػة      افَّ وػػػزء العمَّػػػة لػػػو مناسػػػبةه فػػػي التػػػلمير, كام
(  فالَّػذم صاػاه إلػى التَّفريػؽ بػيف الرَّػرط كوػزء ْٗ) «فيػو لكوػكص حكػـ كل اصمػو  الررط؛ فػًّ مناسػبةى 

ٍكـً لفكاك رػرط, اك لكوػكص مػانع ل ييعىػصُّ  مُّؼى الحي ػا تكػكف العمَّػة  »الًعمَّة افَّ تىخى نمَّ فسػاصان لمعمَّػة اًػًّن , كام
 (ٓٗ ) «ًّ تككف فاسصةن فييا ًحيحةه , كيككفي تخمُّؼي الحكـ انيا لكوكص مانع اك فكاك ررط ف

ٍكػػـً , كذلػػؾ بسػػب  اتّْبػػاع العػػر  فػػي اػػصـ       فقػػص تكوػػص الًعمَّػػة فػػي المعمػػكؿ, كل تػػلميرى ليػػا فػػي الحي
, فيككف امى )ًفعىؿ( ل يككف صاخػًّن  الاتصاص بيا, مف ذلؾ انصه افَّ الفعؿ الَّذم ل يقع بعص كاكه الؼه

ٍكػػـً لىٍمػػً  الػػكاًك يػػاءن  ٍف كانػػ »فػػي حي ك اػػيف الفعػػؿ معتمَّػػة , كامَّػػة القمػػ  مكوػػكصة ؛ بفَّ السَّػػماع وػػاء كام
ٍف كانػك مكوػكصةبخًّؼ ذلؾ     يعني    افَّ العر  لـ تعتبر فػي ىػذا النػكع تمػؾ ال , عمَّػة المػذككرة كام

وػراء الحكػـ امػى مػا اورتػو , كالغالػ ي فػ , ي كًّميػا تًػحيل مػا كػاف امػى ًفعىػؿكل بيصَّ مف اتّْباايػا كام
ضػػػان , كحػػػاؿى حػػػكىلن , لػػػاؿ اب تعػػػالى :  نحػػػك : (, كاإلاػػػًّؿ ٔٗ) چەئ  ەئ   وئ  وئ   چ اػػػاضى اكى
ػكرة مػف المطَّػرص ٕٗ)«لميؿه  ًُّ ـي امى ىذه ال ٍك (  فميس ىناؾ تلميره لمًعمَّة المكوبة لماًّؿ , فيككف الحي

صىػا , كالمػانع مػف في الستعماؿ الرَّاذّْ في القياس , مف ًك  اػصـ إيوػا  الًعمَّػة لمعمكليػا مػع كوك 
 إورائيا اتّْباع العر  في اصـ الاتصاص بيا , فعمَّؿ لعصـ القم  بًعمَّة السَّماع   

ـى ناتوػػان اػػف الًعمَّػػة , كل       ٍكػػ كلػػص اتَّبػػع الرَّػػاطبيُّ مػػنيج الفقيػػاء  البػػان فػػي إيػػراص العمػػؿ , فيوعػػؿ الحي
ـى صلػػيًّن امػػػى الًعمَّػػة , كبيػػػذا تكػػكف العمػػػؿ ٍكػػػ انػػصه الػػػر  إلػػى امػػػؿ الفقيػػاء منيػػػا إلػػى امػػػؿ  يوعػػؿ الحي

ري ابحكػػػاـ اػػػف طريػػػؽ  ـى صلػػػيًّن امػػػى كوػػػكص الًعمَّػػػة , فالرَّػػػاطبيُّ ييقىػػػرّْ ٍكػػػ المتكمّْمػػػيف , الَّػػػذيف يوعمػػػكف الحي
البحث اف امميا, فييكوبييا, اك ييويزيىػا, اك يمنعييػا , كلػص يخػر  اػف ىػذه الػكتيرة , فيسػتصؿُّ بابحكػاـ 

مىعىتٍػوي العػر  امى منكاؿ المتك ػا فيػو ابلػؼ كالنُّػكف كوى مّْميف   فقص ذكر في تًغير الممحؽ بسكراف ممَّ
الوامع الذم بو التحؽ ىذا كمُّو ىك رىبىوي ابلؼ كالنكف بلفػي التلنيػث , كالرػاىص  » امى )فىعىاليف( افَّ 

 (ٖٗ )«مّْر امى ذلؾ الربو ككف العر  لـ تومعو امى )فعاليف( استصللن بابىمىر امى الماى 
فمك كانا معػان  » كيتمكرص مماؿه تعميميّّ  خر فيما ذكره مف التَّفرلة بيف مىصًَّة اإلنكار كمىصًَّة النُّصبة ,      

لػػكا بينيمػػا , فاسػػتصلمنا بتفرلتيػػا امػػى افَّ الحكػػـ انػػصىا كمػػا لػػاؿ  ػػص  كاحػػص فػػي التًػػاؿ لػػـ ييفرّْ امػػى حى
مّْرالبًريكف , كىذا مف با  الستصلؿ با  (ٗٗ )«بىمىر امى الماى

ًمػيّّ لًّسػتصلؿ بابحكػاـ فػي معػرض الحػصيث اػف لىٍمػً  ابلػؼ ىمػزة فػي       كيىتًَّسؽي رىٍكؿه برىػانيّّ وى
لم  ابلػؼ ىمػزةن طمبػان لتحريكيػا امػره لميػؿه فػي الكػًّـ رػاذّّ,  », فيرل افَّ  «كساء , كرصاء  »نحك : 
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الرّْػػعر , كلػػذلؾ لػػـ يقبمػػو كبػػاري النحػػاة فػػي القيػػاس , كالقمػػ  فػػي  فػػي السػػتعماؿ, لىمَّمػػا يػػلتي إلَّ فػػي
)كساء( , ك)لائـ( كنحكه كمير وصان, كلياسه مطرصه , فمك كاف مػف ذلػؾ ابًػؿ لكػاف لمػيًّن, اك نػاصران, 
اك رػػاذِّا , فككنػػو لػػـ يكػػف كػػذلؾ صليػػؿ امػػى انَّػػو لػػيس امػػى ذلػػؾ التقػػصير , كىػػذا مػػف بػػا  السػػتصلؿ 

 (ََُ ) «ىي مف لكااص سيبكيو ك يرهبابحكاـ , ك 
ػػػفىاًئيىا التَّمميميَّػػػة تتػػػكطَّف فػػػي مسػػػللة لحػػػاؽ النُّػػػكف الخفيفػػػة لفعػػػؿ       ًى كايخػػػرل ًػػػكرة وميَّػػػة تعضػػػص ري

العػػر  لػػـ يتكمَّمػػكا بػػذلؾ مػػع ااتيػػاصىـ التككيػػص  بػػالنكف , صليػػؿه امػػى ااتػػزاميـ  »المنػػيف , فػػذكر افَّ 
لَّ فمك  كاف ميعتبران انصىـ لنطقكا بػو كلػك يكمػان مػا , فتىػٍركييـ لػو راسػان صليػؿه امػى اطراا ذلؾ القياس, كام

ٍوػرىل  اطّْراحو وممةن , كىذا مف با  الستصلؿ بابحكاـ , كىك با ه معركؼه في ابًػكؿ , يوػرم مى
 –رحمػػو اب  –السػػتصلؿ بالسَّػػماع , كلػػص بىيَّنىػػو ابػػف ونّْػػي  فػػي الخًػػائص , ككػػاف رػػيخنا القاضػػي 

 (َُِ ) «( يعتمصهي كيحتجُّ بو َُُ)
كالرَّػاطبيُّ حػيف يػذكر العمػؿ النَّحكيَّػة فػي مسػػائؿ الخػًّؼ يػكازف بينيػا , كييبىػيّْف رايىػو فػي تعمػػيميـ      

ػػة  »لتمػػؾ ابحكػػاـ , كالتَّػػرويل بينيػػا , فيػػرل افَّ ىػػذه ىػػي  ٍنتىقىضى (, َُّ) «العمَّػػة الًػػحيحةي كتمػػؾ مي
ُـّ مػف ابيكلػى  »(, كىذه َُْ) «لاًرةه »كىذه الًعمَّة  سىػفه مػف التعميػؿ  »(, ك َُٓ) «العمَّة اتىػ ىػذا حى

تعميػؿه  »(, كىػذا َُٖ) « التعميػؿي ضػعيؼه  »(, كىذا َُٕ) «امَّة تامَّة مستقمَّة  »(, كىذه َُٔ) «
مَّػؿ بيػا الوميػكر  »(, ك َُٗ) «ايٍوًم ى اميو مف مكاف بعيص  يػؿ تعم »(, كىػذا َُُ) «ىػذه العمَّػة اى

 (ُُِ ) «تعميميـ , كىك مناس ه , كما تقصَّـ امره  خري  ري ه »(, كىذا ُُُ) «سماع 
كلػػػص اسػػػتعاف الرَّػػػاطبيُّ فػػػي تعميًّتػػػو بل مػػػ  انػػػكاع العمػػػؿ الَّتػػػي اسػػػتعمميا النُّحػػػاة لبمػػػو, فيػػػي ل      

رس النَّحػكمّْ , كمػف تختمؼ اف امؿ السَّابقيف , ًلمىا طىرىاى امى تمؾ العمؿ مف الستقرار في مسػيرة الػصَّ 
ًض )ُُْ(, ًامَّة الفىٍرًؽ)ُُّالعمؿ الَّتي اكمر مف التَّعميؿ بيا : ًامَّة المّْقىًؿ ) (, ًامَّة ُُٓ(, ًامَّة الًعكى

ٍمًؿ امى المعنى) (, ُُٗ(, ًامَّػة الختًػار )ُُٖ(, ًامَّة الميعىاصىلىة )ُُٕ(, ًامَّة الميرىاكىمىة )ُُٔالحى
(, ًامَّػػػة التقػػػاء السَّػػػاًكنىٍيًف ُِِ(, ًامَّػػػة اىٍمػػػًف المَّػػػٍبًس )ُُِ(, ًامَّػػػة صللػػػة الحػػػاؿ )ًَُِامَّػػػة التَّخفيػػػؼ)

ػػػػاع )ُِْ(, ًامَّػػػػة كمػػػػرة السػػػػتعماؿ )ُِّ) (, ًامَّػػػػة ُِٔ(, ًامَّػػػػة طػػػػكؿ الكػػػػًّـ )ُِٓ(, ًامَّػػػػة التّْسى
(, ًامَّػة اإلٍتبىػاع َُّلمينىاسىػبىة )(, ًامَّػة اُِٗ(, ًامَّة الستغناء )ُِٖ(, ًامَّة التَّربيو )ُِٕالفتقار )

(, ًامَّػػػػػة الضػػػػػطرار ُّْ(, ًامَّػػػػػة السَّػػػػػمىاع )ُّّ(, ًامَّػػػػػة الكراىيػػػػػة)ُِّ(, ًامَّػػػػػة التَّضػػػػػميف)ُُّ)
ػػؿ)ُّٓ) ًٍ ػػؿ)ُّٔ(, ًامَّػػة ابى ًُّ (, ُّٗ(, ًامَّػػة اللتضػػاء )ُّٖ(, ًامَّػػة النًَّظيػػر )ُّٕ(, ًامَّػػة التَّكى

نىة  ) (,ًَُْامَّة اصـ التَّلىمُّر)  (ًُُْامَّة الميكىازى
(, كىػػي لريبػػة ُِْكىػػذه العمػػؿ مػػف العمػػؿ الَّتػػي تىطَّػػًرصي امػػى كػػًّـ العػػر , كتنسػػاؽ إلػػى لغػػتيـ )     

الملخػػذ, ييمكػػف لبكليػػا ؛ بفَّ التَّعميػػؿ فػػي ابًػػؿ يعتمػػص امػػى ايمػػكر ظنّْيَّػػة فػػي ذىػػف الموتيػػص , كيػػرل 
ٍف  الرَّاطبيُّ       افَّ العر  لص رااتيا في ل الظَّفُّ انصه فػي إيوػا  ابحكػاـ بيػا , كام كًّميا , فيتروَّ
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ػكف( ومػع )ارض(  اٍمػره تػكىُّميّّ ل  »كػاف يػرل افَّ ًامَّػة الًعػكىض مػف لحػاؽ اًّمػة التَّلنيػث فػي )اىرىضي
ع في لياس إليو   (ُّْ ) «ييبنىى اميو , كل ييروى

يسػػك لريبػػة الملخػػذ كالقبػػكؿ , مػػا امَّػػؿ بػػو موػػيء كمػػف التَّعمػػيًّك الَّتػػي ل تسػػتنص إلػػى ظػػف  , كل      
كامَّػة ىػذا كمػو فػي الومػع  » )فىٍعمىى( بفتل الفاء مػف ابنيػة الومػكع , فػي نحػك : لىتيػؿو كلىٍتمىػى , فقػاؿ :

(  كىك مف تعميؿ الخميؿ, ُْْ) «امى )فىٍعمىى(  افَّ ىذه ابرياء امكر ييبتمىكف بيا, كىـ ليا كارىكف 
ٍربىػػى , كارػػباه  –رحمػػو اب  –لخميػػؿ لػػاؿ ا »إٍذ لػػاؿ :  ػػٍكتىى , كوى ػػى , كىىٍمكىػػى , كمى إنمػػا لػػالكا : مىٍرضى

ـٍ لػو كػارىكف , كايًػيبكا بػو  (  ككلنَّػو حممػو ُْٓ) «ذلؾ ؛ بفَّ ىذا امره ييبتمىكف بو , كايصًخمػكا فيػو كىيػ
 امى المعنى   

ؼ لص يككف ميٍرًعران ب       ٍكـً , فذكر بعص اٍف اصَّص اسػبا  ككذلؾ يرل الرَّاطبيُّ افَّ الًك لنَّو ًامَّة الحي
ػاؼ ابلػؼ لػص كيػفَّ  »ق( افَّ ُّٔاإلمالة نقًّن اف ابف السَّرَّا  )ك ػؼه مػف اًك اإلبصاؿ مف اليػاء ًك

ؼ ىك العمَّػة لػذلؾ الحكػـ , فكلنَّػو لػاؿ : اًمػؿ ابلػؼ  في معرض الحكـ اميو , مرعر بلفَّ ذلؾ الًك
اْقُتمُـوا چ :ذلؾ بًعمَّػة القتػؿ فػي لكلػو تعػالى, ميَـّ نىظَّرى لػ(ُْٔ) « مبصلة مف ياءالمبصلة  مف ياء لككنيا 

 (ُْٖ ) «فإفَّ ذلؾ اإلرراؾ ميرعر بلنَّو امَّة ابمر بالقتؿ  » (,ُْٕ)چالُمْشِركين  
مكا إلى التغيير القياسيّْ  »كيرل افَّ العر  لص        ًَّ , (ُْٗ) «ييٍقصميكف امى التغيير ابطةن , ليىتىك

كذلػػؾ فػػي اوتمػػاع الػػكاك مػػع اإلضػػافة إلػػى يػػاء المػػتكمّْـ , إذا كػػاف مػػا لبػػؿ الػػكاك مضػػمكمان فػػي ممػػؿ 
ـى فػػي يػػاء المػػتكمّْـ , فػػًّ  ( , اًػػمو : )زيػػصكف( ومػػع )زيػػص( , إٍذ لػػـ تنقمػػ  الػػكاك إلػػى يػػاء ًلتيػػٍص ى يػػصيمّْ )زى

(, َُٓ) «فاٍكًسػػٍرهي يىييػػٍف  »لنَّػػاظـ : سػػبيؿ إلػػى الكسػػر حينئػػذو مػػف  يػػر امَّػػة مكوبػػة , كلػػص نىػػزَّؿى لػػكؿ ا
احصيىما : اٍف يككف المعنى : يىسييؿ النطؽ بو مع الياء      , كالماني : اٍف يكػكف  »امى تقصيريف : 

ػػػػؿ إلػػػػى اإلص ػػػػاـ  ًُّ (, فػػػػاوتمع امػػػػى الػػػػكاك إاػػػػًّلف , ُُٓ) «المعنػػػػى : يىسػػػػييؿ اإلص ػػػػاـ , اك التك
كاك , ككىٍسري مػا لبميػا   فعمػى التَّعميػؿ بسػيكلة النُّطػؽ يكػكف لػص بىػصىاى ًبقىٍمػً  كبليّْيما ييٍبصىايا كىما : لىٍم ي ال

َـّ كىٍسػػًر مػػا لبميػػا ,  فمػػف رػػلنيـ اٍف ييًعمُّػػكا الحركػػة كالحػػرؼ , ل لعمَّػػة فيػػو , بػػؿ  »الػػكاك إلػػى يػػاء , ميػػ
ػػػصكا مػػػف اإلاػػػًّؿ فػػػي مكضػػػع  خػػػر  ًى ػػػمكا إلػػػى مػػػا لى ًُّ ػػػؿ إلػػػى (  كامػػػى التَّعميػػػؿ ُِٓ) «ليىتىكى ًُّ بالتَّكى

ـى فػػي اليػػاء ,  َـّ لىٍمًبيػا يػػاءن , ًلتيػػٍص ى كىػػك إاػػًّؿ ايضػػان لغيػػر  »اإلص ػاـ يكػػكف لػػص بىػػصىاى بكىٍسػػًر مػػا لبميػػا , ميػػ
ؿ بو إلى إاًّؿ  خر يًلُّ في ليػاس الًػنااة , فػإفَّ لمػ  الػكاك يػاء ل مكوػ ى  ًَّ مكو  , بؿ لييتىكى

ؿ  ًُّ  (ُّٓ ) «لو إلَّ التَّك
ػريؼ , كلػص كارا      ؿ إلى التَّغيير القياسػيّْ يكمػر فػي ابػكا  التًَّ ًُّ ر الرَّاطبيُّ إلى افَّ التَّغيير لمتَّكى

 »(, كارػار كػذلؾ إلػى افَّ تعميػؿ النَّػاظـ بسػيكلة النُّطػؽ ىػك ُْٓامَّؿ النُّحاة الكسر بتًحيل الياء )
ة الياء إذا كيًسرى ما لبميا  الناظـ ىػك حكمػة مػا امػؿ  امَّؿ بو فما »:(, كلاؿُٓٓ) «الحكمة في ًحَّ

ػػمو اىػػؿ ابًػػكؿبػػو النػػاس ًَّ ػػًبطىةن؛ فالتعميػػؿ بيػػا وػػائزه حسػػبما ا  «, كالحكمػػة إذا كانػػك ظػػاىرةن ميٍنضى
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ػػػؿى بػػػو إلػػػى إاػػػًّؿ  خػػػر ُٔٓ) ًَّ  «تعميػػػؿه بالمىظىنَّػػػة »(, كرال افَّ تعميػػػؿ النُّحػػػاة بتًػػػحيل اليػػػاء ًلييتىكى
رى احتماؿ مذى  إُٓ) لى اختيار ابػف (, ميَـّ لىرَّ لنَّاظـ لمكوييف , كلـ يىٍقطىٍع فيو بلحصىما , إلَّ انَّو رىوَّ

لطريقة المًّطىفىة كالمًّيىنىة , كتىٍرًؾ العنؼ امػى المفػظ إلَّ تػصريوان كتلنيسػان , كمػا إذا ليٍمػكى فػي  »ونّْي  
ػمَّة كسػرة اكَّ  ( : إنَّيػـ لمبػكا الضَّ كه ٍرك( كاًمو )اٍوري ( ومع )وى لن ؛ بنَّيػا اضػعؼي , مػـ تػصرَّوكا إلػى )اىٍورو

لمػػػ  الػػػكاك يػػػاءن بوميػػػا , فمػػػـ ييٍقػػػًصميكا امػػػى الحػػػرؼ ابلػػػكل إلَّ بعػػػص اٍف اىنَّسيػػػكا باإللػػػصاـ امػػػى الحركػػػة 
, فمػػػػـ يكػػػػف مكافقػػػػان ى ابلػػػػكل مػػػػف  يػػػػر تػػػػصريج كل تػػػػلنيسالضػػػػعيفة , كلػػػػك اىكسػػػػكا لكػػػػاف إلػػػػصامان امػػػػ

مَّة كسرة   (, فيككف النَّاظـ آُٖ) «لممًّطفة  مى ىذا لص بىصىاى بقىٍمً  الضَّ
ػػؼ العػػاـ  يػػري الظَّػػاىر؛        ػػا الًك ػػكليّْيف إذا كػػاف ظػػاىران , امَّ ػػؼ وػػائز انػػص ابًي كالتَّعميػػؿ بالًك

, اى  : وكاز التَّعميؿ بيا مطمقان فيك ما ييعىبَّري انو بالًحٍكمىة , كاٍختيًمؼى في التَّعميؿ بيا امى مًّمة  مذ
(, كوػكاز التَّعميػؿ بيػا َُٔ(, كاصـ وكاز التَّعميؿ بيػا مطمقػان )ُٗٓق( )َٔٔر الرَّازمّْ )ككىك اختيا

ػػًبطىةن , كىػػك اختيػػار اآلمػػصمّْ )ك (, كالرَّػػاطبيّْ كمػػا يظيػػر منػػو ُُٔق( )ُّٔإذا كانػػك ظػػاىرةن ميٍنضى
 ىنا   
ػػًبطىةن , كىػػي مػػا       ػػًة وػػائز إذا كانػػك ظػػاىرةن ميٍنضى ييعىبَّػػري انػػو بالمًػػالل المقًػػكصة فالتَّعميػػؿ بالًحٍكمى

ػةى اامَّػةه ,  ػًة ؛ بفَّ الًحٍكمى ػؼ مرػتمؿه امػى الًحٍكمى ٍكـً , إٍذ تكػكف معمكمػة القػصر , فالًك مف ترريع الحي
ػةي إذان تعميػػؿه لمًعمَّػة كمػا لػػاؿ  ػؼ فػػرع انيػا   فالًحٍكمى ػةي ىػػي ابًػؿ , كالًك ػؼ خػاصّّ , فالًحٍكمى كالًك

ػؼ الميعىمَّػؿ ُِٔ) «بو الناظـ ىك حٍكمىة ما امَّؿ بو الناس  فما امَّؿ »الرَّاطبيُّ :  (, فيي ًامَّة لمًك
ًة  )  ( ُّٔبو , كىذا وائز انص مىٍف اواز التَّعميؿ بالًحٍكمى

 
 

 :الخاتمة
الحمػص ب ر ّْ العػالميف بىػٍصءان كميٍختىتىمػان , كبعػػصي ؛ فقػص اٍكبىٍبػكي فػي ىػػذا البحػث امػى صراسػة التَّعميػػؿ      
,  «المقاًػػص الرػػافية فػػي رػػرا الخًًّػػة الكافيػػة  »حػػكمّْ انػػص ابػػي إسػػحاؽ الرَّػػاطبيّْ فػػي كتابػػو النَّ 

ؿ إلى النَّتائج اإلومالية اآلتية :  ًُّ  كتىمىكٍَّنكي مف التَّك
بىػة   ُ ٍنتىخى يكظّْؼ التَّعميؿ في إيراص القضايا الخًّفيَّة , كطرا المذاى  النَّحكيَّة , كترويل المناىج المي

بطػػاؿ ابلػػكاؿ الكاىنػػة , كنقػػض اآلراء المناكئػػة , كصحػػض حوػػج المخػػالفيف ؛ ليفيػػص منػػو فػػي , كام 
رساء القكااص الكمّْيَّة , كتمبيك القػكانيف  ٍكًميَّة , كاستنباط ابحكاـ النَّحكيَّة , كام تلًيؿ الظَّكاىر الحي

 العامَّة   
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ػكليّْيف لمًعمَّػة , كيوعػؿ الًعمَّػة النَّ   ِ ٍكػـً , كمنيػا يعتمص امى تقسيـ ابًي حكيَّػة منيػا مػا ىػك ميكوػ ه لمحي
ـى كريًوػعى  ػًص ػًصمىٍك اي ذا اي نيػكطه بالًعمَّػة , فػإذا كيًوػصىٍك كيًوػصى , كام كّْزه لو , كيػرل افَّ المعمػكؿ مى ما ىك ميوى

 إلى ابًؿ   
ة النَّحكيَّػػة يػنصُّ امػػى تػلمير الًعمَّػػة فػي معمكليػػا؛ كوريانيػػا فػي وميػػع افراصىػا , سػػكاءه اىايٍلًحقىػٍك الًعمَّػػ  ّ

فىة لو كالصَّالَّة اميو    ٍكـً بذاتيا , اـ ايٍلًحقىٍك بالًعمَّة الرَّرايَّة الميعىرّْ  بالًعمَّة العقميَّة الميكًوبىة لمحي
ْ   , ٍكػـً يذى  إلى إلحاؽ الًعمَّة النَّحكيَّػة بالًعمَّػة العقميَّػة , كذلػؾ مػف وانػ  افَّ الًعمَّػةى انػصه ميكًوبىػةه لمحي

ٍكػػػـً بػػػذاتيا فقػػػص تعمػػػؿ فػػػي  معمكليػػػا إذا كيًوػػػصىٍك , فيػػػي إٍف فارلػػػك العمػػػؿ العقميَّػػػة فػػػي إيوػػػا  الحي
ٍكـً بيا بعص الكضع     رابيتيا في إيوا  الحي

ٍزءي الًعمَّػة   ٓ ٍزًء الًعمَّة ,  فإذا فيًقصى وي ٍكـً ًبوي ييعىبّْر اف التَّعميؿ بًعمَّتيف ل تقكـ إحصاىما بانفراصىا امى الحي
كٍ  ٍكـً   انتفى الحي مباك الحي ٍزءى الًعمَّة لو مناسبة في التَّلمير, كام ر ؛ بفَّ وي  ـي المقرَّ

ة القياس امييا , كاصـ تعصيتيا , كلًكرىا     ٔ حَّ ًً  يمنع مف الستصلؿ بالًعمَّة القاًرة , لعصـ 
ًًَّػة , بنػاءن امػى مذىبػو فػي إلحػاؽ الًعمَّػة   ٕ ل الًعمَّة المطَّرصة امى الًعمَّة المخ النَّحكيَّػة بالًعمَّػة يروّْ

 العقميَّة الَّتي ل تككف إلَّ مطَّرصة , كل يوكز اٍف يصخميا التَّخًيص   
كا إليػو , يسػكّْغ الخػرك  اػف   ٖ يستنص في تعميمو إلى تلًيؿ سيبكيو المتممّْؿ بإيواص كوو ًلمىا اضطرُّ

ًػػؿ , كمػػا وػػاء امػػى القااػػصة , كالعػػصكؿ اػػف ابًػػؿ   كيػػرل افَّ التَّعميػػؿ يكػػكف فيمػػا خػػالؼ اب
 اًمو فًّ ساىاؿى فيو   

ػػصى مػػف   ٗ ًى ٍق ػػركرمّْ , كياكّْػػص افَّ التَّعميػػؿ فيمػػا يخػػصُّ المى يػػرل افَّ التَّعميػػؿ مػػف لبيػػؿ الزَّائػػص امػػى الضَّ
 تًكير كيفيَّة النُّطؽ  يري ضركرم  , إٍذ مف يعرؼ ما لاؿ ينحك في المسللة نىٍحكى كًّـ العر    

بيّْ تػػػابع السَّػػػماع , كالتَّعميػػػؿ إنَّمػػػا يىػػػٍنيىضي مػػػف كرائػػػو , كل ينػػػتيض مػػػع التَّعميػػػؿ انػػػص الرَّػػػاط  َُ
السَّماع إلَّ بمقػصار مكافقتػو لػو   كييعىمّْػؿي لممقػيس كالمكلػكؼ امػى السَّػماع , كتعميػؿ الرَّػاذّْ كالنَّػاصر 

 كالقميؿ  ير المقيس , ككذلؾ ييعىمّْؿي لممرفكض في الستعماؿ   
, كالرَّػػرط ل تػػلمير لػػو   ييفىػػرّْؽي بػػيف الًعمَّػػ  ُُ ٍكػػـً ة كالرَّػػرط , مػػف وانػػ  افَّ الًعمَّػػة ليػػا تػػلميره فػػي الحي

ٍمًط بينيمػا , ميبىيّْنػان افَّ لػانكف التَّمييػز بػيف الرَّػرط  ٍزًء الًعمَّة ؛ لكلكع الخى كييفىرّْؽي كذلؾ بيف الرَّرط كوي
ٍزءى الًعمَّة لو مناسػبةه فػي التَّػ ٍزًء الًعمَّة , افَّ وي ػا الرَّػرط؛ فػًّ مناسػبةى فيػو كوي ٍكػـً , كامَّ مبػاك الحي لمير كام
ٍكـو كل اصمو , فًّ ييعىصُّ فساصان لمًعمَّة     لكوكص حي
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ر ابحكػاـ   ُِ ـى ناتوػان اػف الًعمَّػة , إٍذ يقػرّْ ٍكػ يىتًَّبعي منيج الفقياء  البان في إيراص العمؿ , فيوعػؿ الحي
ًويزيىا, اك يىٍمنىعييا , كفي بعض ابحياف يخر  اف اف طريؽ البحث اف امميا , فييكًوبييا, اك يي 

ـى صليًّن امى الًعمَّة    ٍك  ىذه الكتيرة , فيستصؿُّ بابحكاـ امى منكاؿ المتكمّْميف , كيوعؿ الحي
يسػػتعيف فػػي تعميًّتػػو بل مػػ  انػػكاع العمػػؿ الَّتػػي اسػػتعمميا النُّحػػاة لبمػػو , فيػػي ل تختمػػؼ اػػف   ُّ

 امى تمؾ العمؿ مف الستقرار في مسيرة الصَّرس النَّحكمّْ    امؿ السَّابقيف , ًلمىا طىرىاى 
ًبطىةن      ُْ ؼ الميعىمًَّؿ بو ( إذا كانك ظاىرةن ميٍنضى  ييًويزي التَّعميؿ بالًحٍكمىة ) كىي ًامَّة لمًك
 
 
 
 
 

 :الهوامش والمصادر
إاػصاص كتًػنيؼ : يكسػؼ ق( , تقصيـ : الريخ ابص اب العًّيمػي , ُُٕلساف العر  المحيط : لبف منظكر )ك (ُ

   ٖٖٔ-ٕٖٔ/ِلبناف , ماصة )امؿ( :  –خيَّاط, صار لساف العر  , بيركك 

ينظػػر : الكميػػاك )معوػػـ فػػي المًػػطمحاك كالفػػركؽ المغكيػػة( : ببػػي البقػػاء ايػػك  بػػف مكسػػى الحسػػني الكفػػكم  (ِ
ق : ُُِْ,  ُق( , تػػػل : اػػػصناف صركيػػػش , كمحمػػػص المًػػػرم , ماسسػػػة الرسػػػالة , بيػػػػركك , ط/َُْٗ)ك

, كرػػاؼ اًػػطًّحاك الفنػػكف : لمرػػيخ محمػػص امػػي بػػف امػػي بػػف محمػػص التيػػانكم الحنفػػي )ك بعػػص  َْْ-ّْٗ
,  ِلبنػػػػػػػػاف , ط/ –ق( , كضػػػػػػػػع حكارػػػػػػػػيو : احمػػػػػػػػص حسػػػػػػػػف بسػػػػػػػػيج , صار الكتػػػػػػػػ  العمميػػػػػػػػة , بيػػػػػػػػركك ُُٖٓ
   ِّٕ/ّـ : ََِٔق/ُِْٕ

   َُٖـ : ُٕٗٗالًّذلية ,  ينظر : اًكؿ النحك العربي : ص  محمص خير الحمكاني , وامعة ترريف , (ّ

ينظر : نظرية التعميؿ في النحػك العربػي بػيف القػصماء كالمحػصميف : ص  حسػف خمػيس سػعيص الممػخ , صار الرػركؽ  (ْ
   َّ-ِٗـ : َََِ,  ُابرصف , ط/ –لمنرر كالتكزيع , اماف 

ـ: ََِٓزيػع , القػاىرة , ينظر : تقكيـ الفكر النحكم : ص  امي ابك المكػاـر , صار  ريػ  لمطبااػة كالنرػر كالتك  (ٓ
ُِْ   

ق( , تل : ص  مازف المبػارؾ , صار النفػائس , بيػركك ّّٕاإليضاا في امؿ النحك : ببي القاسـ الزواوي )ك (ٔ
   ٔٔـ : ُٕٗٗق/ُّٗٗ, ّ, ط/
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ق( , تل : محمص امي النوار , صار اليصل لمطبااة ِّٗينظر : الخًائص : ببي الفتل امماف بف وني )ك (ٕ
    ِْٗ/ُ:  ِلبناف , ط/ –ك كالنرر , بيرك 

,  ُينظر : اًكؿ التفكير النحكم : ص  امي ابك المكاـر , صار  ري  لمطبااة كالنرر كالتكزيػع , القػاىرة , ط/ (ٖ
   ُٗٔـ : ََِٔ

تاريخ كتطكر حتى نياية القرف الساصس اليورم : ص  محمكص واسـ الصركيش , مطبعػة  –ينظر : العمَّة النحكية  (ٗ
   ّٗ-ّْـ : ََِِق/ُِّْ,  ُ, ط/السطكر , بغصاص 

   ٓٔ-ْٔينظر : اإليضاا في امؿ النحك :  (َُ

,  ُينظر : النحك العربي , العمة النحكية نرلتيا كتطكرىا : ص  مػازف المبػارؾ , المكتبػة الحصيمػة , صمرػؽ , ط/ (ُُ
   ٕٓـ : ُٓٔٗق/ُّٖٓ

السػًّـ لمطبااػة كالنرػر كالتكزيػع  ينظر : اًكؿ النحك , صراسة في فكر ابنبارم : ص  محمص سالـ ًالل , صار (ُِ
   ّٕـ : ََِٔق/ُِْٕ,  ُمًر , ط/ –كالترومة , القاىرة 

   َُٖ-ُٕٗينظر : اًكؿ التفكير النحكم :  (ُّ

ق( , تػػػل : ص  رػػػكلي ضػػػيؼ , صار الفكػػػر ِٗٓينظػػػر : كتػػػا  الػػػرص امػػػى النحػػػاة : لبػػػف مضػػػاء القرطبػػػي )ك (ُْ
   ُُٓـ : ُْٕٗق/ُّٔٔ,  ُالعربي , القاىرة , ط/

-ُْٗـ : ُٗٓٗنظر : إحياء النحك : إبراىيـ مًطفى , مطبعة لونة التػلليؼ كالترومػة كالنرػر , القػاىرة , ي (ُٓ
ُٗٓ   

, توصيص النحك : ص  ركلي ضيؼ , صار المعارؼ , مًر  ٕٔ-ُٕينظر : كتا  الرص امى النحاة , المصخؿ :  (ُٔ
توصيػػػػصه : ص  رػػػػكلي ضػػػػيؼ , صار  , تيسػػػػير النحػػػػك التعميمػػػػي , لػػػػصيمان كحػػػػصيمان مػػػػع نيػػػػج ّْ-ُُـ : ُِٖٗ, 

   ْٔ-ْٗـ : ُٖٔٗالمعارؼ , مًر , 

 ّلبناف , ط/ –ينظر : في النحك العربي , لكااص كتطبيؽ : ص  ميصم المخزكمي , صار الرائص العربي , بيركك  (ُٕ
, فػػػػي النحػػػػك العربػػػػي , نقػػػػص كتكويػػػػو : ص, ميػػػػصم المخزكمػػػػي , صار الرائػػػػص العربػػػػي ,  ِِّ-ِِٗـ : ُٖٔٗ, 

   ُٔ-ُْـ : ُٖٔٗ,  ّلبناف, ط/ –بيركك 

فية : ص  تمَّاـ حساف , االـ الكت  , القاىرة , ط/ (ُٖ    َٓـ : َََِ,  ْينظر : المغة بيف المعيارية كالًك

ق( , تػػل : سػػعيص ابفغػػاني , مطبعػػة الوامعػػػة ٕٕٓلمػػع ابصلػػة فػػي اًػػكؿ النحػػك : ابػػك البركػػاك ابنبػػارم )ك (ُٗ
    ّٗـ : ُٕٓٗق/ُّٕٕالسكرية , 

    َِٓك : الكميا (َِ
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ق( , كبذيمػو : فػكاتل الرحمػكك , َٓٓالمستًفى مف امػـ ابًػكؿ : ببػي حامػص محمػص بػف محمػص الغزالػي )ك (ُِ
   َِٖ/ِلبناف :  –صار العمـك الحصيمة , بيركك 

   ْٖ/ُالخًائص :  (ِِ

 المًصر نفسو   (ِّ

 المًصر نفسو    (ِْ

ق( , تػل : ٕٕٓالبركػاك ابنبػارم )كاإلنًاؼ في مسائؿ الخًّؼ بػيف النحػكييف البًػرييف كالكػكفييف : ببػي  (ِٓ
    ِٗ, ـ/ ِْٕ/ُـ : ُُٔٗق/َُّٖ,  ْمحمص محيي الصيف ابص الحميص , المكتبة التوارية , مًر , ط/

   ّٓ/ُالخًائص :  (ِٔ

   ٖٖ-ٕٖ/ُالمًصر نفسو :  (ِٕ

   ُْٔ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ِٖ

ق( , تل : ابص َٕٗكسى الراطبي )كالمقاًص الرافية في ررا الخًًّة الكافية : ببي إسحاؽ إبراىيـ بف م (ِٗ
, كص  ايَّػاص المبيتػي ,  ٗ,  ٖ,  ٕ,  ْ,  ِ, كص  محمػص إبػراىيـ البنَّػا ,  / ُالرحمف بف سميماف العميمػيف ,  /

, كص  سػػميماف بػػف ابػػراىيـ العايػػص , كص  السػػيص تقػػي ,  ٔ,  ٓ,  ْ, كص  ابػػص المويػػص لطػػامش ,  / َُ,  ّ /
حيػػػػػػاء التػػػػػػراث اإلسػػػػػػًّمي , وامعػػػػػػة اـ القػػػػػػرل , مكػػػػػػة المكرمػػػػػػة , ط/, معيػػػػػػص البحػػػػػػكث العمميػػػػػػة  ٕ / ,  ُكام

   ْْْ/ٕ: ََِٕق/ُِْٖ

   َْٖ/ٖالمًصر نفسو :  (َّ

   ُّّ/ٖالمًصر نفسو :  (ُّ

   َُُ/ُالمًصر نفسو :  (ِّ

   ِٖ/ٖالمًصر نفسو :  (ّّ

   ُْْ/ٖالمًصر نفسو :  (ّْ

   ٕٔ/ٗالمًصر نفسو :  (ّٓ

   ٖٕ/ٗالمًصر نفسو :  (ّٔ

   َُِ/ٗالمًصر نفسو :  (ّٕ

   ِّْ/ِلمستًفى مف امـ ابًكؿ : ا (ّٖ

   َُِلمع ابصلة في اًكؿ النحك :  (ّٗ
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   ُُِ – َُِالمًصر نفسو :  (َْ

   ُُِ/ٗالمقاًص الرافية :  (ُْ

   ُِٔ/ٗالمًصر نفسو :  (ِْ

ق( , تػل : ِّٗ, كينظػر : سػر ًػنااة اإلاػرا  : ببػي الفػتل اممػاف بػف ونػي )ك ُّٓ/ٗالمًصر نفسو :  (ّْ
 ُلبنػاف , ط/ –احمص ررصم رحاتو اامر , صار الكت  العممية , بيركك محمص حسف محمص حسف إسماايؿ , ك 

    ّّٕ/ِـ : َََِق/ُُِْ, 

   ْٖٓ/ٓالمقاًص الرافية :  (ْْ

   ّّٕ/ِينظر : سر ًنااة اإلارا  :  (ْٓ

   ُّٓ/ٗالمقاًص الرافية :  (ْٔ

   ّٖٗ,  َِّ/ٗ,  َٔٓ/ٓ, كينظر :  َِٔ-َِٓ/ٖالمًصر نفسو :  (ْٕ

   ُِِ-ُُِ/ِالمًصر نفسو :  (ْٖ

ق( , تػػل : محمػػص كامػػؿ بركػػاك , صار الكاتػػ  ِٕٔينظػػر : تسػػييؿ الفكائػػص كتكميػػؿ المقاًػػص : لبػػف مالػػؾ )ك (ْٗ
ق( , تػل : ِٕٔ, رػرا التسػييؿ : لبػف مالػؾ )ك ٔٓـ : ُٕٔٗق/ُّٕٖالعربي لمطبااة كالنرر , القاىرة , 

,  ُكاإلاػػػػػًّف , ط/ ص  ابػػػػػص الػػػػػرحمف السػػػػػيص , ص  محمػػػػػص بػػػػػصكم المختػػػػػكف , ىوػػػػػر لمطبااػػػػػة كالنرػػػػػر كالتكزيػػػػػع
    ْٕ/ُـ : َُٗٗق/َُُْ

ق( , تل : ابػص السػًّـ َُٖينظر : كتا  سيبكيو : ببي برر امرك بف امماف بف لنبر المريكر بسيبكيو )ك (َٓ
    ُْٖ/ْـ : ُٖٔٗ-ـُٔٔٗق / ُّٖٖ-قُّٖٓمحمص ىاركف , مطابع الييئة المًرية العامة لمكتا  , 

    ُِِ/ِالمقاًص الرافية :  (ُٓ

    ٕٗٓ – ٔٗٓ,  َٗٓ,  ْْْ/ٕلمًصر نفسو : ينظر : ا (ِٓ

ق( , ُٕٔ, مغنػػي المبيػػ  اػػف كتػػ  ابااريػػ  : لبػػف ىرػػاـ ابنًػػارم )ك ّّٔ/ٓينظػػر : المًػػصر نفسػػو :  (ّٓ
, ائػتًّؼ النًػرة  ُِْ/ُلبنػاف :  –تل : محمص محيي الصيف ابص الحميص , نرر صار الكتا  العربػي , بيػركك 

ق( , تػل : ص  طػارؽ َِٖابػص المطيػؼ بػف ابػي بكػر الرػروي الزبيػصم )كفي اخػتًّؼ نحػاة الككفػة كالبًػرة : 
   ِٔ, ـ /  ُٖٓ-ُٕٓـ : ُٕٖٗق/َُْٕ,  ُالونابي , االـ الكت , بيركك , ط/

   َّٔ-َّٓ/ٔالمقاًص الرافية :  (ْٓ

ق( , تػػل : ص  حمػػصم ابػػص الفتػػاا مًػػطفى ُُٗاللتػػراا فػػي امػػـ اًػػكؿ النحػػك : وػػًّؿ الػػصيف السػػيكطي )ك (ٓٓ
   ِِٔـ : ََِٕق/ُِْٖ,  ّتبة اآلصا  , القاىرة , ط/خميؿ , مك
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    ِّٔالمًصر نفسو :  (ٔٓ

   ِٕٓ/ِالمقاًص الرافية :  (ٕٓ

 المًصر نفسو   (ٖٓ

 المًصر نفسو    (ٗٓ

   ُُِلمع ابصلة في اًكؿ النحك :  (َٔ

 المًصر نفسو   (ُٔ

   ُُْ-ُُّينظر : المًصر نفسو :  (ِٔ

   ُْٕ/ُالخًائص :  (ّٔ

   َُِ/ٗ,  ٖٔ/ٖ,  َّٗ/ٓ,  َُ/ِينظر : المقاًص الرافية :  (ْٔ

    َٖ/ُالمًصر نفسو :  (ٓٔ

    َٗ/ُالمًصر نفسو :  (ٔٔ

   ِٔٔ/ٔينظر : المًصر نفسو :  (ٕٔ

   ُٗ/ُالمًصر نفسو :  (ٖٔ

   ٕٔ/ُالمًصر نفسو :  (ٗٔ

   ْٖٔ-ْٕٔ/ٗالمًصر نفسو :  (َٕ

   ُِٖ/ٕ, كينظر : المقاًص الرافية :  ِِ/ُالكتا  :  (ُٕ

   ْٓ-ّٓ/ُالخًائص :  (ِٕ

    ِْٗ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ّٕ

   ّّْ/ُالمقاًص الرافية :  (ْٕ

   ِّٕ/ٓالمًصر نفسو :  (ٕٓ

   َْٖ/ٕ, كينظر :  ِٖٔ/ٓالمًصر نفسو :  (ٕٔ

   ّّٖ/ٓالمًصر نفسو ,  (ٕٕ

   ُٕٖ-ُٖٔ/ِينظر : الكتا  :  (ٖٕ
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    َُّ/ٓالمقاًص الرافية :  (ٕٗ

   ّّٓ/ٓالمًصر نفسو :  (َٖ

ق( , تل : ٖٔٔستراباذم )كينظر : ررا الرضي امى كافية ابف الحاو  : رضي الصيف محمص بف الحسف ال (ُٖ
   ّٔٗ/ّـ : ُٖٕٗق/ُّٖٗيكسؼ حسف امر , منركراك وامعة   لاريكنس , 

   ْٖٕ/ٔالمقاًص الرافية :  (ِٖ

   ِٔٔ/ُ, كينظر : الكتا  :  ْٖٕ/ٔالمًصر نفسو :  (ّٖ

   ُِّ,  ُِْ/ٗ,  ٕٗٓ-ٔٗٓ/ٕ,  ْٓٔ,  ّٖٔ/ْينظر : المقاًص الرافية :  (ْٖ

   ِٖٔ/ٗر : , كينظ ِٖٗ-ِٖٖ/ٗالمًصر نفسو :  (ٖٓ

   ّٕ/ُالمًصر نفسو :  (ٖٔ

   ُُٗ/ُالمًصر نفسو :  (ٕٖ

   َُّ/ُالمًصر نفسو :  (ٖٖ

   ُِٓ/ُالمًصر نفسو :  (ٖٗ

   ّْْ/ٕالمًصر نفسو :  (َٗ

   ُُِ-َُِ/ٗ, كينظر :  ُُٗ- ُُٖ/ٔالمًصر نفسو :  (ُٗ

   ِٗٔ/ٗ, كينظر :  ُٓٔ/ٗالمًصر نفسو :  (ِٗ

   ّّٔ/ٓالمًصر نفسو :  (ّٗ

   ُِِ-ُُِ/ٗالمًصر نفسو :  (ْٗ

    ُُِ/ٗمًصر نفسو : ال (ٓٗ

   َُٖسكرة الكيؼ : اآلية :  (ٔٗ

   ُُٖ/ٗالمقاًص الرافية :  (ٕٗ

    َّٔ/ٕالمًصر نفسو :  (ٖٗ

, كينظػػر : رػػرا المفًػػؿ : لمرػػيخ مكفػػؽ الػػصيف يعػػيش بػػف امػػي بػػف يعػػيش النحػػكم  ّّٗ/ٓالمًػػصر نفسػػو :  (ٗٗ
   َْٗ/ِ, ررا الرضي امى الكافية :  ُٓ-َٓ/ٗق(, المطبعة المنيرية , مًر : ّْٔ)ك

    ّٖٓ/ْ, كينظر : الكتا  :  َِّ/ٗالمقاًص الرافية :  (ََُ
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ػص الرَّػريؼ الحسػنيُّ السَّػبتيُّ , المتػكفى سػنة ) (َُُ ق( , َٕٔىك ابك القاسـ : محمَّص بف احمص بف محمَّص بػف محمَّ
ؿ مكضع ذكره في الكتا  , تنظػر ت رومتػو فػي مف ارياخ الرَّاطبيّْ المغاربة , كلص ًرَّا باسمو الرَّاطبيُّ في اكَّ

: نفل الطي  مف  ًف ابنصلس الرطي  كذكر كزيرىا لساف الصيف بف الخطي  : ريا  الصيف احمص بف محمص 
   ُٖٗ/ٓـ : ُٖٔٗق/ُّٖٖق( , صار ًاصر , بيركك , َُُْالمقرم )ك

   ُُٕ/ُ, كينظر : الخًائص :  ٔٔٓ/ٓالمقاًص الرافية :  (َُِ

   ْٖٔ/ٗالمقاًص الرافية :  (َُّ

    ِٕٓ/ِالمًصر نفسو :  (َُْ

    ِٕٔ/ُالمًصر نفسو :  (َُٓ

   ّْٔ/ْالمًصر نفسو :  (َُٔ

   ِٕٓ/ٓالمًصر نفسو :  (َُٕ

   ْْٔ/ْالمًصر نفسو :  (َُٖ

   ِٖٓ/ِالمًصر نفسو :  (َُٗ

   ّْٔ/ْالمًصر نفسو :  (َُُ

   ُِٓ/ٓ,  ْٓٔ/ْالمًصر نفسو :  (ُُُ

   َِْ/ْالمًصر نفسو :  (ُُِ

  ُُٓ/ٗ, ُْ/ٖ,  َٗٓ,  ْْٓ/ٕ,  ُٔٓ/ٓ,  ِِٗ,  ُُِ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُُّ

   ْٕٗ/ٖ,  َّْ,  ّّٓ/ٕ,  ّّْ,  ُِِ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُُْ

  ِّّ/ٗ,  ُٖٔ/ٔ,  ّّٓ,  ُِٓ/ٓ,  َْٓ/ِ, ِّْ-ُّْ/ُينظر : المًصر نفسو : (ُُٓ

   ِّٓ,  ِِٔ/ٗ,  َّٓ,  َِٗ,  ٖٓ/ٔ,  ُِٗ-ُِٖ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُُٔ

    ِِٕ/ٗ,  ّّٕ/ٓ,  ُِْ/ٔينظر : المًصر نفسو :  (ُُٕ

   ُٖٖ/ٗ,  ُِٖ/ٖ,  َّٔ-َّٓ/ٔ,  ُّٓ/ُنفسو : ينظر : المًصر  (ُُٖ

   ْْٔ/ْ,  ْٖٔ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُُٗ

   ِٕٔ/ٔ,  َُْ,  ّْٗ/ْ,  ُِِ/ُينظر : المًصر نفسو :  (َُِ

   ِْٓ,  ُٔٔ,  َُٓ/ْ,  ْٖٔ,  َُٓ-ُْٗ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُُِ
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   ُِٓ/ٕ,  ْٓٓ/ٔ,  ٔٓٓ,  ّٕٗ/ٓ,  ٖٗٓ/ِ,  ُِْ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُِِ

   َُُ,  ُٔ/ٖ,  ٓٓٓ,  ِّٔ/ٓ,  َُِ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُِّ

   َٓٓ/ٖ,  َّ/ٔ,  َّ/ٓ,  َْٔ/ِ,  ٖٗ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُِْ

   َُُ/ْ,  ِِٗ/ِينظر : المًصر نفسو :  (ُِٓ

    ُِٖ/ٖ,  ْْ/ْينظر : المًصر نفسو :  (ُِٔ

    ُِّ/ْ,  ِٕٔ,  ُِٖ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُِٕ

   ْْٓ/ٕ,  ِٕٔ/ٔ,  ّٓٔ/ٓ,  ُِٓ/ِ,  ُِْ,  َُّ,  ٓٗ/ُينظر :المًصر نفسو :  (ُِٖ

    ٔٗٓ/ٕ,  َِٓ/ٔ,  ُّٗ/ٓ,  ْٕٔ/ْ,  ُْٓ/ِ,  ِْٕ,  ِٖٔ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُِٗ

    َْٖ,  َُٗ/ٖ,  َِْ/ْ,  ِِِ,  ُِّ/ُينظر : المًصر نفسو :  (َُّ

    َّٕ/ٖ,  ُِّ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُُّ

    ُِٗ-ُِٖ,  ٗٗ,  ْٕ-ّٕ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُِّ

    ُٔٔ/ٕ,  ّْْ,  ُِٔ/ٔ,  ّّْ/ِينظر : المًصر نفسو :  (ُّّ

    ُّٖ-ُّٕ,  ّٔ/ٕينظر : المًصر نفسو :  (ُّْ

    ّْْ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُّٓ

    ُِْ/ُينظر : المًصر نفسو :  (ُّٔ

   َِّ-َِِ/ْينظر : المًصر نفسو :  (ُّٕ

    ٕٗ/ٔينظر : المًصر نفسو :  (ُّٖ

    َْٓ/ِينظر : المًصر نفسو :  (ُّٗ

    ِٕٓ/ٓظر : المًصر نفسو : ين (َُْ

    ُّٔ/ٖ,  ُُٔ/ٕينظر : المًصر نفسو :  (ُُْ

    ِْٖينظر : اللتراا في امـ اًكؿ النحك ,  (ُِْ

    ُٖٗ/ُالمقاًص الرافية :  (ُّْ

    ّٗ/ٕالمًصر نفسو :  (ُْْ
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   ْٖٔ/ّ, كينظر : الكتا  :  ٖٗ/ٕالمًصر نفسو :  (ُْٓ

ببي بكر محمص بػف سػيؿ بػف السػرا  النحػكم , كينظر : ابًكؿ في النحك :  ُّٔ/ٖالمقاًص الرافية :  (ُْٔ
  ُّٔ-َُٔ/ّق( , تل : ص  ابص الحسيف الفتمي , صار الكت  العممية : ُّٔالبغصاصم )ك

    ٓسكرة التكبة : اآلية :  (ُْٕ

    ُّٔ/ٖالمقاًص الرافية :  (ُْٖ

   َِّ/ْالمًصر نفسو :  (ُْٗ

ص ابىػؿ , مكتبػة كمطبعػة المرػيص ق( , مراوعة : ابستاذ ابص العزيز سئِٕمتف ابلفية : لبف مالؾ )ك (َُٓ
   ِٗ:  ِالحسيني , القاىرة , ط/

    َِْ/ْالمقاًص الرافية :  (ُُٓ

 المًصر نفسو   (ُِٓ

   َِّ/ْالمًصر نفسو :  (ُّٓ

   َِْ/ْينظر : المًصر نفسو :  (ُْٓ

   َِٓ/ْالمًصر نفسو :  (ُٓٓ

 المًصر نفسو   (ُٔٓ

 المًصر نفسو    (ُٕٓ

   َْٕ/ِ, كينظر : الخًائص :  َِٔ/ْالمًصر نفسو :  (ُٖٓ

ق( , تػػل : ص  طػػو وػػابر َٔٔ: المحًػػكؿ فػػي امػػـ اًػػكؿ الفقػػو : لممػػاـ فخػػر الػػصيف الػػرازم )ك ينظػػر (ُٗٓ
    ِٕٖ/ٓق : ُُِْ,  ِفياض العمكاني , ماسسة الرسالة , ط/

ينظر : ررا تنقيل الفًكؿ : ابك العباس ريا  الػصيف احمػص بػف إصريػس بػف ابػص الػرحمف المػالكي الرػيير  (َُٔ
ـ ُّٕٗق/ُّّٗ,  ُص الراكؼ سعص , رركة الطبااة الفنية المتحصة , ط/ق( , تل : طو ابْٖٔبالقرافي )ك

 :ُ/َْٔ    

ق( , تػل ُّٔينظر : اإلحكاـ في اًكؿ ابحكاـ : ببي الحسف سػيؼ الػصيف امػي بػف محمػص اآلمػصم )ك (ُُٔ
    َِِ/ّـ : ُِٖٗق/َُِْ,  ِ: ابص الرزاؽ افيفي , المكت  اإلسًّمي , ط/

    َِٓ/ْالمقاًص الرافية :  (ُِٔ

    ِّٗ-ِِٗ/ٓنظر : المحًكؿ في امـ اًكؿ الفقو : ي (ُّٔ
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Abstract: 

      Reasoning in the grammatical research consists with the reason in the interpretation 

of linguistic phenomenon , and go beyond it . It explains the reasons that lead to 

linguistic rule making , and organized with it in passing linguistic facts leading up to the 

intellectual grammar rule . There is no doubt that the scientists disagreed in the 

grammar reason in that some of them counts it an independent part of grammar origin , 

whereas others regards it as one of the measurement pillars which can not do without . It 

combins the measured and measured by that under which the measured rule the 

measured by . It is clear to say that the grammar reasoning emerged with the educational 

aim of learning the language of Arabs , and how to pronunce the texts and identify the 

grammatical functions , and describe the linguistic reality . It developed and promoted 

and tend to be regular oriented that aims to link the various phenomena through noticing 

the relation between them , and avoiding the rules . It also developed and prospered to 

become theoritically argumentitive that concerns with getting the phenomena and 

reasons logical . Besides , it aims to prove the wisdom of Arabs , and reveal the validity 

of their purposes and intentions in their subjects . According to its distinctive features , 

it passed through upgrade stage that under went to different mental trends . In this 

research , the researcher examined the grammar reasoning at Abu Ishaq Shattby who 

died in (790) in his book "Almakasid Al Shafiya fi sharh Al Khulasa Al Kafiya". From 

mailto:Aoras80@yahoo.com
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the researcher's point of view , this book increases the reasoning when inference, and it 

has abundant information helps to prepare a scientific research that supports the 

reasoning theory in the grammar class. 
 

 


