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 ممخص
أف النحك : ييدؼ ىذا البحث إلى تبييف حقيقتيف يغفؿ عنيما كثير مف الدارسيف المعاصريف، أكالىما

العربي في نشأتو كترعرعو كاكتمالو الذم تـ لو في كتاب سيبكيو برمء كؿ البراءة مف التأثر بالنحك 
: اليكناني كالسرياني كاليندم، كبرمء كذلؾ كؿ البراءة مف التأثر بالمنطؽ األرسطي، كثانيتيما: األجنبي

أف نحك سيبكيو عمى الخصكص كاف لو تأثير كاضح عمى ما جد في الغرب مف مفاىيـ كنظريات لسانية، 
 .مع ما بيف الثقافة العربية كالثقافة الغربية مف فكارؽ

 كمف أجؿ تبييف ىاتيف الحقيقتيف عمؿ البحث عمى دراسة االستدالؿ كأنكاعو عند سيبكيو، ألف 
دراستيما تبيف كبشكؿ قاطع أف نحك سيبكيو لو منطقو الخاص بو، كأف سيبكيو كاف رائدا في كثير مف 

 .األفكار التي يظف بيا الجدة كأنيا بنت العصر عند الغرب
كفعبل فقد خمص البحث إلى أف استدالؿ سيبكيو استدالؿ أصيؿ مبني عمى النظر إلى المغة نفسيا، 

كاستنتاج خصائصيا مف ذاتيا، كأنو اعتمد أكؿ ما اعتمد عمى السماع الذم ىك مف أنكاع المشاىدة، ألنو 
 .يرجع إلى الحس، كعمى قياس النظائر المبني عمى مفيـك النظائر بالمعنى الرياضي

 كتأكد مف خبلؿ البحث أف قياس النظائر ىك الذم أفرز مفاىيـ إجرائية جد أصيمة، لـ تعرؼ 
المسانيات المعاصرة الكثير منيا إال مؤخرا، كمف تمؾ المفاىيـ اإلجرائية األصؿ كالفرع كالمكضع، كالنظير، 

 .كالعامؿ، كالتقدير، كالعمة
كتأكد أيضا أف النحك العربي كبكاسطة كتاب سيبكيو عمى الخصكص كاف لو تأثير عمى النحك عند 
الغرب قديما كحديثا، كأف البنكية كالتكزيعية كالتحكيمية كالكظيفية كحتى التداكلية كالسياقية ما كاف ليا 

ال فما سر كجكد مبلمح المسانيات المعاصرة في كتاب  لتظير لكال ما ترجمو الغربيكف مف نحك سيبكيو، كا 
سيبكيو، كىذا باعتراؼ المنصفيف مف الغربييف كمايكؿ جي كارتر األسترالي كألريكو مكزؿ األلمانية 

 .كغيرىما
كقد استعاف البحث مف أجؿ الخمكص إلى ىاتيف الحقيقتيف باألفكار التي جاءت بيا النظرية الخميمية 

 . عبد الرحمف الحاج صالح. د.الحديثة، كالتي يرجع الفضؿ فييا إلى رائدىا أ
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 إىــــــداء
 إلى سيبكيو

 صاحب الكتاب
 النابغة الذم لـ يعش بجسده طكيبل في عالـ الدنيا

 كلكنو مؤلىا بعممو كشغؿ الناس
 إليو أىدم ىذا العمؿ المتكاضع

 عرفانا بفضمو
حياء لذكراه  كا 
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المقدمة 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

.الحمد هلل ككفى، كالصبلة كالسبلـ عمى عباده الذيف اصطفى  
: - أما بعد

 فإف كتاب سيبكيو أقدـ كتاب في النحك العربي كصؿ إلينا كامبل غير منقكص، فيو تنظير كتأصيؿ لقكاعد 
المغة العربية، كفيو استدالؿ عمى أحكاميا، كتعميؿ لمختمؼ ظكاىرىا، كقد ضمنو صاحبو آراء شيكخو كآراء الركاد 

مع اجتياداتو الخاصة التي انفرد بيا، فعد بكؿ ىذا - اإلفرادية كالتركيبية - مف النحاة في شتى الظكاىر المغكية
. كتاب العربية األكؿ

 ككؿ مف طالع الكتاب مف أىؿ االختصاص سكاء مف المتقدميف أك المتأخريف انبير بما فيو مف استدالؿ 
إنو كتاب يتعمـ : لؤلصكؿ كلما خرج عف األصكؿ، حتى قيؿ كبحؽ- بطريقة عممية، كمنيجية صارمة - كتعميؿ

. منو النظر كالتفتيش
 فيك كتاب جمع فيو صاحبو بيف النحك كأصكؿ النحك، أم بيف األحكاـ كأصكؿ األحكاـ، فما مف حكـ فيو إال 
كيرجع بو إلى األصؿ الذم استمد منو، كالسماع كالقياس، أك إلى المعنى الذم مف أجمو كاف، كالعمة التعميمية 

. كالقياسية كالجدلية
 كىك أثناء ذلؾ كمو يصدر عف تصكر كامؿ كشامؿ لعمـ العربية، تكاد ال تند عنو أم كمية مف كمياتو كال 

. جزئية مف جزئياتو، كقد تضمنت كؿ كمياتو كجزئياتو أدلتيا التي تشيد ليا، مف المنقكؿ أك المعقكؿ
 كىذا الذم أىاب بكثير مف الدارسيف قديما كحديثا لشرح مشكبلتو، كالكشؼ عف مخبآتو، فكاف بذلؾ سببا 

مف أجؿ معرفة خمفيتو - عصر المسانيات الحديثة - لحركة دراسية كبيرة لـ تيدأ إلى غاية العصر الحاضر
. النظرية، كأسسو اإلبستيمكلكجية

 كىك األمر الذم جعمني أنشغؿ بما في الكتاب مف استدالؿ قؿ نظيره في غيره مف كتب النحك المتخصصة، 
ككلَّند ًفيَّن الرغبة لمبحث عف طرائؽ االستدالؿ التي استعمميا سيبكيو، ذلؾ ألف الكتاب كمو مف أكلو إلى آخره 

. مميء بأنكاع مف االستدالؿ لكؿ صغيرة ككبيرة، حتى لما يبدك لنا بادم الرأم بديييا ال يحتاج إلى دليؿ
 كرحت أنظر في كثير مف الدراسات التي قامت حكؿ كتاب سيبكيو لعمني أطمع عمى ما يبيف طرائؽ سيبكيو 

. في االستدالؿ كيكشؼ عف آلياتو كتقنياتو، كلكف عمـ اهلل أنني لـ أظفر بما كنت أتكخاه
 ذلؾ ألف أكثر الدارسيف إنما يقتصركف في أنكاع االستدالؿ عند سيبكيو عمى ما ىك معمـك في أصكؿ النحك 

قياس األكلى كقياس المساكاة )كمف قياس  (القرآف ككبلـ العرب)مف القياس بأنكاعو المتعارؼ عمييا مف سماع 
جماع كاستصحاب حاؿ، كقد يفيضكف في شرح ىذه األنكاع كضرب األمثمة عمييا، كقد  (كقياس األدنى كا 

الشاىد كأصكؿ النحك في "يعرضكف أيضا لمعمؿ كأضربيا فيتصيدكف عمبل كثيرة تحت أساـ كثيرة، كما في كتاب 
. لمدكتكرة خديجة الحديثي" كتاب سيبكيو

رغـ كؿ ما قالكه كىك -  كليس في كؿ ىذا الذم ذكركه ما يشفي الغميؿ أك يبؿ الصدا، ألف قارئ الكتاب يبقى 
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. في حاجة ممحة إلى مزيد مف التعمؽ لكشؼ أسرار الكتاب كاستكناه منيجو في االستدالؿ– جميؿ كعظيـ 
 ذلؾ ألنيـ في الغالب يدرسكف استدالالتو كىـ مقتنعكف بأف صاحبو متأثر باستدالالت الفقياء أك المتكمميف 
أك المناطقة، فتراىـ يسمطكف عميو تمؾ الظبلؿ كيحاكلكف جاىديف رؤية خيكطيا في نسيج استدالالتو، فيخرج 

القارئ مف دراساتيـ كىك مقتنع بأف عمؿ سيبكيو كمف سبقو كالخميؿ صكرة عادية لثقافة العصر الفقيية كالكبلمية 
. كالفمسفية

 كلكف مع ذلؾ فقد كجد في دارسي الكتاب مف حاكؿ أف ينبو أك يشير أك حتى يؤكد عمى أف في الكتاب 
. مبادئ في التحميؿ النحكم أشبو ما تككف بمبادئ التحميؿ المساني المعاصر عند الغربييف عمى الخصكص
 بؿ كجد فييـ مف ألؼ في ذلؾ كتابا أك أكثر، بيف فيو أكجو الشبو في مبادئ التحميؿ النحكم كطرائؽ 

الكصفية : االستدالؿ كمنيج التفكير المساني بيف ما في الكتاب كأحدث النظريات المسانية كمناىجيا، كالبنكية
. كالكظيفية كالتكزيعية، ككنظرية النحك التحكيمي التفريعي

، "نظرية النحك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الحديث"  كىك ما فعمو الدكتكر نياد المكسى في كتابو 
حيث كشؼ عف أصكؿ مف البنكية في النحك العربي، مثؿ التحميؿ إلى المؤلفات المباشرة، كأصكؿ مف التحكيؿ 

. كالتفريع، كمفيـك النحك كالسميقة، كأصكؿ مف الكظيفية كمناىج التكسيع، كسياؽ الحاؿ
، حيث "بحث في المنيج: النحك العربي كالدرس الحديث" كىك أيضا ما فعمو الدكتكر عبده الراجحي في كتابو 

قسـ الكتاب إلى بابيف أكليما في النحك الكصفي كثانييما في النحك التحكيمي، كبيف خبلليما كصفية النحك العربي 
. كالجكانب التحكيمية فيو

 كأربىى عمييما كعمى غيرىما جميعا عبلمة الجزائر األستاذ الدكتكر عبد الرحمف الحاج صالح في رسالتو 
لمدكتكراه، التي شرح فييا نظرية النحك العربي كمبادئيا العقمية كالمسانية، كبيف أثناء شرحو ليذه المبادئ عف 

طريؽ المقارنة أكجو الشبو بيف النحك العربي كالدراسات المسانية الحديثة، بؿ كبىيَّنفى تفكؽ النحك العربي في بعض 
. مبادئ التحميؿ عمى المسانيات الغربية الحديثة

 كلبعض الغربييف المعاصريف دراسات فذة لمنحك العربي عامة كلمكتاب خاصة، ساركا فييا كفؽ ما نزعـ مف 
مبادئ التحميؿ "كجكد خصائص في نحك الكتاب تحميبل كاستدالال تجعمو مميزا، منيـ مايكؿ كارتر في أطركحتو 

، كقد خمصا معا إلى  [2"]المصطمح النحكم عند سيبكيو"، كأكلركو مكزؿ في أطركحتيا [1]"النحكم عند سيبكيو
. أف منيج التحميؿ عند سيبكيو ىك منيج التحميؿ إلى المؤلفات المباشرة

الذم عرض فيو في  "[3]"التنكع كالتكحد: النظرية العربية النحكية المبكرة" كمنيـ جكناتاف أكينز في كتابو 
الفصؿ الرابع لمنيج سيبكيو كقارنو بمنيج المدرسة البنيكية األمريكية في الثبلثينيات كاألربعينيات مف القرف 

العشريف، كلـ يكف ىذا المنيج معمننا عند سيبكيو لكفَّن كتابو كاف نتيجة لمنيج محدد يمكف اكتشافو، كمف كجكه 
التي استعمميا لتحديد الكظيفة النحكية، كتكزيع الكممات، كاكتشاؼ " التبادؿ"ىذا المنيج استعماؿي سيبكيو فكرةى 

أصح األشكاؿ لمكممة، كتحديد المعنى، ثـ ذىب يعطي أمثمة لذلؾ، كما استعمؿ سيبكيو بعض الطرؽ المنيجية 
ٍمبي، كالتصنيؼ، كالتبادؿ القياسي، كاستعماؿ األمثمة الممثِّبمة لغيرىا، ككذلؾ  األخرل، مثؿ استعماؿ الدليؿ السَّن
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[. 4]"الكممات، كاستعماؿ األصؿ كغير ذلؾ
 كغير ىؤالء الذيف ذكرتيـ كثيركف، كقد اتفقكا عمى أف في الكتاب مبلمح مناىج المسانيات الحديثة بنظرياتيا 

كمبادئيا كأصكؿ تفكيرىا، كال بدع في ىذا، ألف ما منع الناس مف تبيف أصكؿ التفكير النحكم األصيؿ عند 
سيبكيو، كبخاصة في العصكر المتأخرة، ىك التأثر الذم كقع لثقافتيـ بمنطؽ أرسطك العقيـ، فراحكا يقرأكف الكتاب 

. بمنطؽ غير المنطؽ الذم ألفو بو صاحبو
 كاليكـ بعد تشبعنا بثقافة العصر المسانية أمكف لمدارسيف الجاديف قراءة الكتاب عمى ضكئيا، كأمكف ليـ بالتالي 

. أف يتبينكا مبلمح األصالة كتقاسيـ اإلبداع في نحكنا عامة كفي نحك الكتاب خاصة
مقدمة لمنظرية العربية " كقد صرح بيذا الذم نزعمو جكناتاف أكينز الذم سبؽ أف ذكرناه، في مقدمة كتابو 

أف الفكرة التي مؤداىا أف الممارسة المسانية العربية ييمكف أف : " حيث يشير إلى [5]"النحكية في القركف الكسطى
كيبلحظ - تيفيـ حؽ الفيـ مف خبلؿ المبادئ المسانية العامة لـ تبدأ إال في أكائؿ السبعينيات مف القرف العشريف

التي تظير في عنكاف الكتاب يجب أال ييفيـ منيا الفيـ المألكؼ في " القركف الكسطى"في المقدمة أف كممة 
ذلؾ أف النظرية العربية - الدراسات الغربية التي يمكف فييا أف تشير ىذه العبارة إلى غمكض المنيج كتعقيده

النحكية في تمؾ الفترة تتشابو مع النظرية المسانية المعاصرة في عدد مف األمكر األساسية، كىك ما يجعؿ 
.  مناقشتيا أسيؿ لمقارئ الغربي

 كيشير كذلؾ إلى أنو يمكف البرىنة عمى أف أحد األسباب التي أدت إلى عدـ تقدير النظرية العربية حيف 
ف التقاليد االستشراقية، أنو لـ يكف في الحضارة األكركبية في  اكتشفيا الغربيكف في القرف التاسع عشر إٌباف تككُّ

تمؾ الفترة ما يماثميا، كلـ تكضع ىذه النظرية في منظكر أفضؿ إال مع التقاليد البنيكية التي أتى بيا دم سكسكر 
 [.4]"كبمكمفيمد كتشكمسكي

ذا كاف األمر في كتاب سيبكيو ىك ما كصؿ إليو ىؤالء الدارسكف الباحثكف فإنو يجب عمى مف تعرض   كا 
لدراسة استدالالتو أف يعي أنيا تصدر عف نظريات لسانية بحتة، كأنيا تسير في تدرجيا إلثبات قضية أك نفييا 

. بحسب مبادئ تممييا ىذه النظرية أك تمؾ
زالة غمكضيا ىك أكال طبيعة االستدالؿ عند   كمف ىنا فإف اإلشكالية التي أىمتني كأىمني أمر كشفيا كا 
سيبكيو، كثانيا أنكاع ىذا االستدالؿ، كثالثا كجو ارتباطو بنظرية النحك العربي األصيمة، أك النظرية الخميمية 

عبد الرحمف الحاج صالح فيما سماه بالنظرية . د.القديمة، التي ضمنيا سيبكيو كتابو، كالتي عمؿ عمى اكتشافيا أ
الخميمية الحديثة، مع ما تتميز بو ىذه النظرية مف نقاط اشتراؾ أك تقاطع مع أحدث النظريات المسانية المعاصرة 

. عند الغربييف
 فالذم استقر عندم مف خبلؿ قراءتي لمكتاب مف حيف آلخر كمطالعاتي لبعض الدراسات الجادة حكلو أف 
طبيعة االستدالؿ عند سيبكيو لسانية، ال فقيية كال منطقية، كال يعدـ الدارس شيئا مف أكجو الشبو بينيا كبيف 

. استدالالت الفقياء أك المناطقة، كلكف ىذا التشابو في غالب األحياف مرده إلى التكارد
 كطبيعة االستدالؿ عند سيبكيو لسانية ألنيا كما نكىت ترتبط بنظرية النحك مف جية، كبمبادئ كمفاىيـ تممييا 
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المغة نفسيا أك يقدرىا العقؿ مف جية ثانية، ككما سبؽ مني القكؿ فيما نقمتو عف بعضيـ فإف نظرية النحك العربية 
إنما تفيـ بنظائرىا مف النظريات المسانية الحديثة، كبالتالي فإف منيج سيبكيو كطريقتو في االستدالؿ إنما تفيـ 

. بنظائرىا مف مناىج االستدالؿ الحديثة كآليات التحميؿ المساني المعاصرة
 كىذا الذم أقكلو اآلف يبقى رغـ القناعة الشخصية مجرد فرضية، ال يمكف لمباحث أف يجـز بو إال بعد قراءة 
متأنية كمتفحصة الستدالالت الكتاب، بؿ بعد دراسة متعمقة ليا، كمراجعة ما يمكف مف شركح الكتاب كشرح 

السيرافي كالرماني، كقراءة ما يمكف االطبلع عميو مف الدراسات المسانية التي قيدِّبمت عنو كعف منيج صاحبو في 
. التحميؿ كالتدليؿ

 كعميو فإف أكؿ ما اعتمدت عميو في بحثي ليذا المكضكع ىك الكتاب نفسو، إذ حاكلت استقراء كؿ 
استدالالتو، كقد انتبيت إلى ما فيو مف صريح التعبير عف كثير منيا بصيغ عديدة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ قكؿ 

، كقكلو كىك كثير جدا "أال ترل أف" كقكلو" كالدليؿ عمى"، كقكلو "كيدلؾ عمى أف"سيبكيو في كثير مف المكاضع 
". ألف"

 كمنيا استعمالو في كثير مف الحاالت لنماذج مف الكبلـ كأنيا بنى يقيس عمييا غيرىا أك يختبرىا بو، مف 
، كأخرل [7]"عشركف درىما في كتاب سيبكيو"ذلؾ مثبل ما نبو عميو مايكؿ كارتر كألؼ فيو رسالة بعنكاف

]"استعماؿ أسماء العمـ في كتاب سيبكيو أداة لبلختبار"بعنكاف 8 .]
مفيـك : في كتاب سيبكيو (كىذا ما ال يقاؿ)"كمف ذلؾ أيضا ما ألفت فيو جكرجينا أيكب رسالة بعنكاف

. حيث تحدثت عف مفيـك التمثيؿ الذم يتكرر إيراده في كتاب سيبكيو أداة مف أدكات التحميؿ [8]"التمثيؿ
 كثاني ما اعتمدت عميو ىك المقارنة ما أمكف بيف ما يستنتج مف ضركب االستدالؿ عند سيبكيو كما ىك اآلف 
معركؼ كشائع في المسانيات المعاصرة، لتككف ىذه المقارنة سببا في كضكح منيج سيبكيو في االستدالؿ، كدليبل 

. عمى أصالة النحك العربي، كلتككف ىذه المقارنة أيضا بمثابة قراءة جديدة لمكتاب
ىك مجرد التبجح بما كاف لمسمؼ مف السبؽ، فإف ىذا الغرض قد عفَّنى عميو - معاذ اهلل -  كليس الغرض 

نما الغرض ىك إثبات ما أقرَّن بو الغربيكف أنفسيـ مف أصالة سيبكيو  الدىر كلـ يبؽ لو مف النفع كثير كال قميؿ، كا 
. كحداثتو، كعمؽ تفكيره كبعد نظره، كريادتو في مفاىيـ لسانية يظف الكثير منا أنيا ابنة العصر عند الغربييف

: -  كخطة البحث بالتالي ىي كاآلتي
كفييا فصمت القكؿ في األسباب التي حدت بي إلى اختيار مكضكع االستدالؿ عند سيبكيو، كقد : المقدمة

حددت بدقة اإلشكالية التي شغمتني كأىمتني كجعمتني أفكر في كشفيا ككضع اليد عمييا، كنصصت عمى 
. الفرضية أك الفرضيات التي انطمقت منيا في معالجة البحث، كقدرت النتائج التي استيدفتيا

 كبعد المقدمة تأتي أبكاب الكتاب، كقد جعمتيا أربعة، الباب األكؿ في معنى االستدالؿ في العمـك عامة كفي 
الفصؿ األكؿ في االستدالؿ لغة كاصطبلحا، كالفصؿ : النحك عند سيبكيو خاصة، كينقسـ إلى ثبلثة فصكؿ

الفقو كالكبلـ كغيرىما، كالفصؿ الثالث في االستدالؿ عند سيبكيو في : الثاني في االستدالؿ في العمـك اإلسبلمية
الكتاب، كقد اعتمدت في ذلؾ قدر اإلمكاف عمى عبارات سيبكيو نفسو، فقد استعمؿ في الكتاب كممات تدكر في 
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". حجة"ك" يحتجكف"، ك"االحتجاج"ك" سيستدؿ"ك"كيستدؿ"بؿ"يدؿ"ك"يدلؾ"معرفة كنكرة، ككػ" الدليؿ"فمؾ االستدالؿ كػ
 كالباب الثاني خصصتو لمحديث عف ضركب االستدالؿ النقمية في الكتاب، كفيو ثمانية فصكؿ، األكؿ في 

معنى السماع كتحقيؽ سماع سيبكيو المباشر، كالفصؿ الثاني في القرآف، كالثالث في القراءات، كالرابع في 
. الحديث النبكم، كالخامس في كبلـ العرب النثرم، كالسادس في األمثاؿ، كالسابع في التمثيؿ، كالثامف في الشعر
 ثـ الباب الثالث كالذم خصصتو ألنكاع االستدالؿ العقمي، كفيو تسعة فصكؿ، األكؿ في القياس، كما بعده 
فيما أفرزه القياس مف مفاىيـ إجرائية، فكاف الفصؿ الثاني في العمة، كالثالث في العامؿ، كالرابع في األصؿ، 

كالخامس في النظير، كالسادس في المكضع، كالسابع في االستبداؿ، كأما الباب الثامف ففي اإلجماع، كالتاسع في 
. السياؽ

 كيأتي الباب الرابع كىك في طبيعة االستدالؿ عند سيبكيو كمكقعو مف النظريات الحديثة، كفيو ستة فصكؿ، 
األكؿ في معنى السميقة، كالثاني في طبيعة االستدالؿ عند سيبكيو، كالثالث في مكقع استدالؿ سيبكيو مف 

الكصفية، كالرابع في مكقعو مف البنكية، كالخامس في مكقعو مف التحكيمية، كالسادس كىك األخير في تأثير نحك 
سيبكيو عمى النظريات المسانية الغربية الحديثة، ثـ الخاتمة التي جمعت فييا أكبر قدر ممكف مف النتائج التي 

. تكصؿ إلييا البحث
 كقد حاكلت في بحثي قدر اإلمكاف تعزيز كؿ حكـ بأمثمة مف الكتاب، حتى تككف تمؾ األمثمة شكاىد عمى 

. استدالالت سيبكيو، كيتضح بالتالي عمقيا كبعد غكرىا- بطريقة عممية - كؿ ضرب كنكع، كحتى تتضح
 كمف أجؿ أف يككف البحث مكضكعيا كعمى درجة مف الصحة كالدقة حاكلت جاىدا الرجكع إلى شراح الكتاب، 

كعمى الخصكص منيـ أبك سعيد السيرافي، كعمي بف عيسى الرماني، فنقمت مف شرحييما ما تيسر لي شرحا 
كتعقيبا كتعميقا عمى ما استشيدت بو مف أقكاؿ سيبكيو، أعتضد بيما في ذلؾ، كال أتحاشى أف يقاؿ نقؿ كال عقؿ، 

. ألنو عاش مف عرؼ قدره، كلـ يتعد طكره
 كال يعني ىذا غمبة التقميد، ألني كمما كجدت فرصة لبلستدراؾ أك الرد، كبخاصة عمى الطاعنيف في نحكنا أك 
نحك سيبكيو اىتبمتيا كجردت لساف القكؿ، كقكس الرأم، إذ لبلجتياد فسحة في غير القدح في عممائنا األفذاذ، كال 

. في االعتراض عمى الكبراء
 كفي األخير أرجك أف أككف قد كفقت في معالجة ىذا البحث، كحققت مف كرائو ما استيدفتو قبؿ كؿ شيء 
كبعده مف فيـ كتاب سيبكيو حؽ فيمو، كاهلل مف كراء القصد، كلي إف أخطأت كؿ العذر، ألنو قؿ مف خاض 

.بحر الكتاب كلـ يعترؼ بأمكاجو العالية، كرياح قامكسو العنيفة  
مخمكؼ بف .د.أ: أعني  ىذا كال أنسى تقديـ الشكر لؤلستاذ المشرؼ الذم شرفني بالثقة التامة، كاألمانة الكاممة

لعبلـ، الذم ىك عندم مثاؿ األستاذ الكؼء، كالمشرؼ الناصح، كالمكجو الصادؽ، كالعارؼ بخبايا النظرية 
. الخميمية القديمة كالحديثة، كىك مع ذلؾ كمو متحؿ بحمية العالـ الحؽ، كىك التكاضع

 كما ال أنسى تقديـ الشكر لجميع أساتذة جامعة سعد دحمب الذيف عرفتيـ عف كثب، كشيًيدى ليـ بالعمـ 
.  كاألدب
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 : 1الفصل 
 االستدالل عند سيبويو وفي العموم اإلسالمية

 االستدالل لغة واصطالحا 1.1
 االستدالل لغة .1.1.1

، كزيادة األلؼ كالسيف كالتاء تدؿ في الغالب عمى الطمب، كلذلؾ (دىؿَّن )االستدالؿ في المغة استفعاؿ مف الفعؿ 
اعمـ أف االستدالؿ طمب الدليؿ، كما أف االستفياـ طمب الفيـ، كاالستعبلـ طمب : "قاؿ ابف األنبارم

 45ص[9]".العمـ
:  الداؿ كالبلـ أصبلف: "قاؿ ابف فارس (دؿ)كفي الفعؿ 

.  إبانة الشيء بأمارةو تتعٌمميا: - أحدىما
ر . اضطرابه في الشيء: - كاآلخى

ر : دلىٍمتي فبلنان عمى الطريؽ، كالدليؿ: فاألكَّنؿ قكليـ األمارة في الشيء، كىك بيِّبف الدَّناللة كالدِّباللة ، كاألصؿ اآلخى
  2/259[10]".تىدىٍلدىؿ الشَّنيءي، إذا اضطرىبى : قكليـ

لىٍيوً : "كقاؿ الفيكمي مىى الشَّنٍيًء كىاً  ـي : دىلىٍمتي عى ، كىأىٍدلىٍمتي ًباألىًلًؼ ليغىةه، كىاٍلمىٍصدىري ديليكلىةه، كىااًلٍس الدَّناللىةي، : ًمٍف بىاًب قىتىؿى
ـي اٍلفىاًعؿً  ًقًو، كىاٍس ا يىٍقتىًضيًو المَّنٍفظي ًعٍندى إٍطبلى فىٍتًحيىا، كىىيكى مى ، كىىيكى اٍلميٍرًشدي كىاٍلكىاًشؼي : ًبكىٍسًر الدَّناًؿ كى دىًليؿه [ 11]".دىاؿٌّل كى

  270ص
أصؿ الداللة ما يتكصؿ : "كأف. 81ص [12]"ما يرشد إلى المطمكب: "كمف عبارتو األخيرة نفيـ أف الدليؿ لغةى 

[  13]".بو إلى معرفة الشيء
ٍف يىٍكفيميوي  : "كمنو قكلو تعالى مىى مى ـٍ عى  40: اآلية[14".]ًإٍذ تىٍمًشي أيٍختيؾى فىتىقيكؿي ىىٍؿ أىديلُّكي

ميٍمؾو ال يىٍبمىى: "كقكلو تعالى ٍمًد كى رىًة اٍلخي مىى شىجى ـي ىىٍؿ أىديلُّؾى عى  120: اآلية[14]".قىاؿى يىا آىدى
ـٍ : "كمثمو قكلو مىى أىٍىًؿ بىٍيتو يىٍكفيميكنىوي لىكي ـٍ عى  12: االية[15".]فىقىالىٍت ىىٍؿ أىديلُّكي
ٍقتيـٍ كيؿَّن ميمىزَّنؽو : "كقكلو تعالى ـٍ ًإذىا ميزِّب ؿو يينىبِّبئيكي مىى رىجي ـٍ عى  7: اآلية[16".]ىىٍؿ نىديلُّكي

ـٍ ًمٍف عىذىابو أىًليـو : "كقكلو ارىةو تيٍنًجيكي مىى ًتجى ـٍ عى نيكا ىىٍؿ أىديلُّكي ]".يىا أىيُّيىا الَّنًذيفى آىمى  10: اآلية[17
 .ما يؤدم إلى إدراؾ المطمكب: "كأما الدليؿ اصطبلحا، فيك

. ما يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر: كقيؿ
. ما يمكف التكصؿ بصحيح النظر فيو إلى مطمكب خبرم: كقيؿ
كمثمو ، 77ص [18]".ىك كؿ أمر صح أف يتكصؿ بصحيح النظر فيو إلى عمـ ما لـ يعمـ باضطرار: كقيؿ

 : قكؿ ابف األنبارم
]". عبارة عف معمـك يتكصؿ بصحيح النظر فيو إلى عمـ ما ال يعمـ في مستقر العادة اضطرارا"   45ص[9

]".معمـك يتكصؿ بصحيح النظر فيو إلى عمـ ما ال يعمـ في العادة اضطرارا: " أك  81ص[12
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عمـ ضركرم، كىك ما يحصؿ :  كمعنى ىذه التعاريؼ يتضح إذا عممنا أف العمـ الذم يحصؿ لئلنساف عمماف
استعماؿ : بداىة مف غير ركية، كال إعماؿ فكر، كعمـ نظرم، كىك ما يحصؿ بإعماؿ الفكر كاالستدالؿ، أم

األدلة، كلذلؾ لما تحدث ابف جني عف أنكاع الداللة الثبلثة، اعتبر الداللة المفظية كالصناعية مف باب المعمـك 
كأما المعنى فإنما داللتو الحقة بعمـك االستدالؿ، كليست : "بالمشاىدة، كالمعنكية مف باب عمـك االستدالؿ، قاؿ

رىبى )في حيز الضركريات؛أال تراؾ حيف تسمع  ، ثـ (مف كزنو: أم)، كزمانو (مف لفظو: أم)قد عرفت حدثو  (ضى
ىذا فعؿ، كال بد لو مف فاعؿ، فميت شعرم مىف ىك؟ كما ىك؟ فتبحث حينئذ إلى أف تعمـ : تنظر فيما بعد، فتقكؿ

رىبى )الفاعؿ مىف ىك كما حالو، مف مكضع آخر ال مف مسمكع    3/98[19(".]ضى
: - كىا ىك ذا الباقبلني يقكؿ في معنى الدليؿ

ىك المرشد إلى معرفة الغائب عف الحكاس، كما ال يعرؼ باضطرار، كىك الذم ينصب مف األمارات، كيكرد  "
. مف اإليماء كاإلشارات، مما يمكف التكصؿ بو إلى معرفة ما غاب عف الضركرة كالحس

كمنو سمي دليؿ القـك دليبل، كسمت العرب أثر المصكص دليبل عمييـ، لما أمكف معرفة مكانيـ مف جيتو كمنو، 
.  كسمت األمياؿ كالعبلمات المنصكبة كالنجـك اليادية أدلة لما أمكف أف يتعرؼ بيا ما يمتمس عممو

نما سمي ناصب اآليات كاألمارات التي يمكف التكصؿ بيا إلى معرفة المعمكـ دليبل مجازا كاتساعا، لما بينو  كا 
. كبيف الدليؿ الذم ىك األمارات كالتأثيرات مف التعمؽ

نما الدليؿ في الحقيقة ىك ما قدمنا ذكره مف األسباب المتكصؿ بيا إلى معرفة الغائب عف الضركرة كالحكاس  كا 
مف األمارات كالعبلمات كاألحكاؿ التي يمكف بيا معرفة المستنبطات، كىذا الدليؿ الذم كصفنا حالو ىك الداللة، 

ة   13ص [20]".كىك المستدىؿ بو، كىك الحجَّن
حسيا كاف أك شرعيا، قطعيا كاف أك غير قطعي، : اسـ الدليؿ يقع عمى كؿ ما يعرؼ بو المدلكؿ: " فمف ثىَّـن 

]".حتى سمي الحس كالعقؿ كالنص كالقياس كخبر الكاحد كظكاىر النصكص كميا أدلة 21]3/320 
مىٍيًو دىًليبل،  : "كمف ذلؾ قكلو تعالى عىٍمنىا الشَّنٍمسى عى عىمىوي سىاًكننا، ثيَّـن جى لىٍك شىاءى لىجى ، كى بِّبؾى كىٍيؼى مىدَّن الظِّبؿَّن ـٍ تىرى ًإلىى رى أىلى

ا يىًسيرنا . 46-45: اآلية[22 ](ثيَّـن قىبىٍضنىاهي ًإلىٍينىا قىٍبضن
:  قاؿ في تفسير الجبلليف

ـٍ تىرى }" بِّبؾى كىٍيؼى مىدَّن الظؿ}فعؿ  {إلى}تنظر  {أىلى لىٍك شىاءى }مف كقت اإًلسفار إلى كقت طمكع الشمس  {رى ربؾ  {كى
عىمىوي سىاًكنان } مىٍيوً }مقيمان ال يزكؿ بطمكع الشمس  {لىجى عىٍمنىا الشمس عى فمكال الشمس ما عرؼ  {دىًليبلن }أم الظؿ  {ثيَّـن جى

 364ص [23]".الظؿ
فالظؿ الممدكد يبدك ساكنا، كلكال حركة الشمس لما تبينت حركتو، فمـز مف العمـ بحركة الشمس العمـ بحركة 

. الظؿ، فيي دليؿ عمى كجكده كعمى زكالو تدريجيا
رَّن تىبىيَّننىًت : "كمنو قكلو أيضا ٍكًتًو ًإال دىابَّنةي اأٍلىٍرًض تىٍأكيؿي ًمٍنسىأىتىوي، فىمىمَّنا خى مىى مى ـٍ عى ا دىلَّنيي مىٍيًو اٍلمىٍكتى مى ٍينىا عى فىمىمَّنا قىضى

ا لىًبثيكا ًفي اٍلعىذىاًب اٍلميًييفً   14: اآلية[16]".اٍلًجفُّ أىٍف لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى اٍلغىٍيبى مى
:  قاؿ في تفسير الجبلليف
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مىٍيوً }" ٍينىا عى أم مات كمكث قائمان عمى عصاه حكالن ميتان، كالجٌف تعمؿ تمؾ  {المكت}عمى سميماف  {فىمىمَّنا قىضى
ةي عصاه فخٌر ميتان  ٍكًتًو ًإالَّن دىآبَّنةي }األعماؿ الشاقة عمى عادتيا ال تشعر بمكتو حتى أكمت األىرىضى ـٍ عمى مى ا دىلَّنيي مى

ةي  {األنٍرضً  عصاه، ألنيا : باليمز كتركو بألؼ{ تىٍأكيؿي ًمنسىأىتىوي }مصدر أيًرضىت الخشبة بالبناء لممفعكؿ أكمتيا األىرىضى
ري بيا  رَّن }تنسأ تطرد كييٍزجى  {لَّنٍك كىانيكٍا يىٍعمىميكفى الغيب}أم أنيـ : مخففة {أف}انكشؼ ليـ  {تىبىيَّننىًت الجف}ميتان  {فىمىمَّنا خى

ا لىًبثيكٍا ًفي العذاب المييف}كمنو ما غاب عنيـ مف مكت سميماف  العمؿ الشاٌؽ ليـ لظنيـ حياتو خبلؼ ظنيـ  {مى
ـى ككنو سىنىةن بحساب ما أكمتو األرضة مف العصا بعد مكتو يكمان كليمة مثبلن  ًم ].عمـ الغيب، كىعي  429ص [23

. فدليؿ مكتو عميو الصبلة كالسبلـ سقكطيو مف قياـو إثرى أكًؿ األرضًة عصاه
 االستدالل اصطالحا .2. 1.1

[ 18]".مسألة السائؿ عف الدليؿ: ىك البحث كالنظر، كقيؿ":  كأما االستدالؿ اصطبلحا فقاؿ الحافظ السيكطي
 77ص

: يقصد االستدالؿ كعممية عقمية يقكـ بيا المستًدؿ، ألنو عرَّنؼ المستًدؿَّن بقكلو" ىك البحث كالنظر: "فقكلو
، ألف النظر يطمؽ عمى جكالف العيف في المحسكسات، كعمى جكالف الفكر في  [18]"الناظر الطالب لمعمـ"

ترتيب أمكر معمكمة أك مظنكنة لمتأدم "المعقكالت، كىذا األخير ىك المراد ىنا، كجكالف العقؿ في المعقكالت يتـ بػ
 1/116[24]".إلى أمر آخر

، ألنو عرَّنؼ المستدىؿَّن بقكلو" مسألة السائؿ عف الدليؿ: "كقكلو : "يقصد االستدالؿ كاستفسار يقكـ بو المستدىؿُّ  
 77ص [18]".السائؿي نصبى الدليؿً 

تقرير الدليؿ إلثبات المدلكؿ، سكاء كاف ذلؾ مف األثر إلى : االستدالؿ في عرؼ أىؿ العمـ: "كقاؿ الكفكم
 2/322[21]".المؤثر، أك بالعكس، أك مف أحد األمريف إلى اآلخر

ذا كانت  ة)كا  جَّن ما بو غمبة الخصـ في االستدالؿ، إما بإثبات ما ينكره، مف جممة األدلة فإنيا في تعريفيـ  (الحي
ما بإبطاؿ ما يثبتو، فيي كما قاؿ في التعريفات ، كذلؾ ألف في 36ص[25]"ما ديؿَّن بو عمى صحة الدعكل: "كا 

ةن : "تعريفيا لغة قاؿ صاحب المصباح اجَّن و ميحى اجَّن ، كحى ، مثؿ غيٍرفىةو كغيرىؼو جه جى ، كالجمعي حي ةي الدليؿي كالبرىافي جَّن كالحي
و مف باب قىتىؿى إذا غمبو في الحجة جُّ و يىحي جَّن  167ص [11].فحى

: - قاؿ الراغب– كىك المفاعمة بيف الخصميف – كليذا المعنى في الحجة 
تو، قاؿ تعالى" تو كمحجَّن كنِّبي ًفي ): كالمحاجة أف يطمب كؿ كاحد أف يرد اآلخر عف حجَّن اجُّ وي قىٍكميوي قىاؿى أىتيحى اجَّن كىحى
اءىؾى ) 80: اآلية[26](المَّنوً  اجَّنؾى ًفيًو ًمٍف بىٍعًد مىا جى ٍجتيـٍ ًفيمىا ) كقاؿ تعالى 61: اآلية[27](فىمىٍف حى اجى ىىاأىٍنتيـٍ ىىؤيالًء حى

ـٍ ًبو ًعٍمـ كفى ًفي النَّناًر ً )، كقاؿ تعالى 61: اآلية[27]ه (لىكي اجُّ ٍذ يىتىحى  106ص [29".]47: اآلية[28] (كىاً 
كفي تعريؼ الراغب نفيـ أف الحجة ما سميت كذلؾ إال ألنيا ترد الخصـ إلى المحجة كىي الطريؽ، بؿ إنيا 

د كتيطمىب، قاؿ األزىرم جُّ أم تيقصى : -  سميت كذلؾ ألنيا تيحى
، أم: الحجة" جُّ ةن ألنيا تيحى جَّن نما سميت حي دي، ألف القصد : الكجو الذم يككف بو الظفر عند الخصكمة، كا  تيٍقصى

لييا  3/73[30]".ليا كا 
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ذا كاف ىذا معنى االستدالؿ في االصطبلح عمكما فإنو في عمـ النحك كما قاؿ قباكة استخداـ الدليؿ : "  كا 
العممي الستنباط الحكـ أك تثبيتو أك تفسيره أك تعميمو أك إضعافو أك إبطالو، كقد يككف ىذا الدليؿ مؤنسا بصحة 

. النتيجة أك مرجحا ليا أك قاطعا بيا
:   كىك منشعب في ميداف الدرس النحكم إلى شعبتيف

. كالسماع، كاالستقراء: االستدالؿ المغكم
كالقياس، كاإلجماع، كالعمة، كالسبر كالتقسيـ، كباب األكلى، كمراعاة النظير، كاالستحساف، : كاالستدالؿ الذىني

 88ص [31]".كاستصحاب الحاؿ، كالرجكع إلى األصؿ
االستدالل في العموم اإلسالمية . 2. 1
:  تمييد. 1. 2. 1

 ال شؾ أف أعظـ حدث في تاريخ العرب خاصة كالناس عامة ىك بعثة سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كما 
جاء بو مف قرآف يدعك إلى تكحيد اهلل عز كجؿ كعبادتو، بمغة أعجزتيـ، كشرائع بيرتيـ، كىك في نفس الكقت 

يدعك إلى النظر في القرآف لتبيف إعجازه كدليؿ عمى صدقو صمى اهلل عميو كسمـ كأنو مف اهلل عز كجؿ، كيدعك 
. إلى إنعاـ النظر في الككف لتبيف نظاميتو الدالة عمى مخمكقيتو

 كلذلؾ فإف عمـك المسمميف إنما نشأت في فضاء إسبلمي خالص، ىك الفضاء الذم صنعو القرآف، بما جاء 
فيو مف حديث عف نظـ القرآف كنظامية الككف، كداللتيما عمى اهلل عز كجؿ، كأنو المتصؼ بالكماؿ المطمؽ، أم 

. صفات الجبلؿ كصفات الجماؿ، كمنيا الحكمة
كضع األشياء في مكاضعيا - كىك الحكيـ ذك الحكمة -  كالحكمة تعني أكؿ ما تعني في حقو عز كجؿ

البلئقة بيا، التي يحصؿ بيا فييا ما أراده منيا مف منافع حسية كمعنكية، دنيكية كأخركية، كال أدؿ عمى ذلؾ مف 
. ىذا الخمؽ المسمى بالعالـ

ًعًبيفى }:  قاؿ اهلل عز كجؿ ا بىٍينىييمىا الى مى مىٍقنىا السَّنمىاءى كىاأٍلىٍرضى كى مىا خى مىٍقنىا }: ، كقاؿ16: اآلية [32]{ كى مىا خى كى
ـٍ الى يىٍعمىميكفى  لىًكفَّن أىٍكثىرىىي ؽِّب كى ا ًإالَّن ًباٍلحى مىٍقنىاىيمى ، مىا خى ًعًبيفى ا بىٍينىييمىا الى مى ، 38ك37: اآليتاف[33{]السَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى

ؿو ميسىمًّى}: كقاؿ ؽِّب كىأىجى ا ًإالَّن ًباٍلحى ا بىٍينىييمى مى مىؽى المَّنوي السَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى ـٍ مىا خى كا ًفي أىٍنفيًسًي ـٍ يىتىفىكَّنري لى  8: اآلية[34{.]أىكى
 كقد أجمع عمماء اإلسبلـ عمى أف العالىـ ما سمي عالىما إال ألنو عبلمة عمى خالقو، كذلؾ لما فيو مف نظامية 

: في صكرتو كمادتو، مف الذرة إلى المجرة، فبل نقص كال فطكر كال انخراـ لقانكف مف قكانيف سيره، قاؿ تعالى
ؽٌ } ـٍ أىنَّنوي اٍلحى تَّنى يىتىبىيَّنفى لىيي ـٍ حى ًفي أىٍنفيًسًي ـٍ آىيىاًتنىا ًفي اآٍلىفىاًؽ كى  53: اآلية[35.]{سىنيًريًي

 كىذه العقيدة التي جاء بيا القرآف كىي كحدة الككف كنظاميتو كداللتو عمى حكمة اهلل عز كجؿ ىي التي كانت 
اآلفاؽ : مف كراء كؿ تفكير عمماء اإلسبلـ، فراحكا عمى ىدم منيا ينعمكف النظر في آيات القرآف كآيات الككف

. كاألنفس، رغبة في كشؼ أسرار الظكاىر، كسبر أعماقيا، كمعرفة نظميا
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نما حرضيـ عمى ذلؾ   كالقرآف العظيـ لـ يكتؼ بمفت انتباه مدعكيو إلى النظر في آيات الككف كآيات القرآف، كا 
كجعؿ التدبر كالتفكر عبادة، كبيف ليـ كيفية النظر كالبحث كاالستدالؿ، ليس فقط في مجاؿ العقيدة، كلكف في 

. سائر مجاالت الحياة، كاآليات في ذلؾ كثيرة جدا
نَّنةى ًإالَّن مىٍف كىافى }:  فأكؿ ما عمميـ القرآف أف أم دعكل ال تثبت إال بدليؿ، كفي ذلؾ قكلو ؿى اٍلجى قىاليكا لىٍف يىٍدخي كى

اًدًقيفى  ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ صى ـٍ قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي اًنيُّيي ارىل ًتٍمؾى أىمى نىزىٍعنىا ًمٍف كيؿِّب أيمَّنةو }: ، كقكلو111: اآلية[36]{ىيكدنا أىٍك نىصى كى
كفى  شىًييدنا ـٍ مىا كىانيكا يىٍفتىري ٍنيي ؿَّن عى ؽَّن ًلمَّنًو كىضى ـٍ فىعىًمميكا أىفَّن اٍلحى ]{فىقيٍمنىا ىىاتيكا بيٍرىىانىكي . 75: اآلية[15

أىًإلىوه مىعى المَّنًو }:  كقد بمغ مف حرصو عمى الدليؿ أف دعاىـ إليو فيما ادعكا كافتركا مف شريؾ هلل عز كجؿ فقاؿ
اًدًقيفى  ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ صى ـٍ }: ، كقكلو64: اآلية[37]{قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي ذيكا ًمٍف ديكًنًو آىًليىةن قيٍؿ ىىاتيكا بيٍرىىانىكي : اآلية[32]{أىـً اتَّنخى

كفى }: ، كقكلو24 بِّبًو ًإنَّنوي الى ييٍفًمحي اٍلكىاًفري رى الى بيٍرىىافى لىوي ًبًو فىًإنَّنمىا ًحسىابيوي ًعٍندى رى ٍف يىٍدعي مىعى المَّنًو ًإلىينا آىخى مى ].{كى : اآلية[38
117 

أنكاع مف األدلة عمى – كىك الذم أنزؿ لدعكة كؿ الخمؽ مف مختمؼ المذاىب كالمشارب –  كفي جدؿ القرآف 
اشتمؿ القرآف العظيـ عمى جميع أنكاع البراىيف كاألدلة، : "ألسنة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كثيرة، قاؿ العمماء

كما مف برىاف كداللة كتقسيـ كتحذير يبنى مف كميات المعمكمات العقمية كالسمعية إال ككتاب اهلل قد نطؽ بو، 
: -  لكف أكرده عمى عادة العرب، دكف دقائؽ طرؽ المتكمميف ألمريف

ٍمنىا ًمٍف رىسيكؿو ًإالَّن ًبًمسىاًف قىٍكًمًو ًلييبىيِّبفى لىييـٍ }: بسبب ما قالو: - أحدىما ا أىٍرسى مى ].{كى   4: اآلية [39
أف المائؿ إلى طريؽ المحاجة ىك العاجز عف إقامة الحجة بالجميؿ مف الكبلـ، فإف مف  : - كالثاني

استطاع أف يفيـ باألكضح الذم يفيمو األكثركف، لـ ينحط إلى األغمض الذم ال يعرفو إال األقمكف، كلـ يكف 
ممغزا، فأخرج تعالى مخاطباتو في محاجة خمقو في أجمى صكرة ليفيـ العامة مف جميميا ما يقنعيـ كتمزميـ 

].الحجة، كتفيـ الخكاص مف أثنائيا ما يربى عمى ما أدركو فيـ الخطباء 40  ]
االستدالؿ المنطقي، :  كذكر الحافظ السيكطي في اإلتقاف مف أنكاع الحجة العقمية في القرآف تسعة أنكاع ىي

. كداللة التمانع، كالسبر كالتقسيـ، كالقكؿ بالمكجب، كالتسميـ، كاإلسجاؿ ، كاالنتقاؿ، كالمناقضة، كمجاراة الخصـ
 كخص ابف الحنبمي جدؿ القرآف برسالة فذكر فييا ما في القرآف مف أنكاع الحجة، بغرض أف القرآف يخاطب أكؿ 

دىؿً )، كأربى عميو الطكفي في كتابو  [41]ما يخاطب في اإلنساف عقمو ذىًؿ في ًعٍمـً الجى ـي الجى مى فتتبع كؿ ما في ( عى
[ 42].القرآف مف أنكاع الحجة كالبرىاف مف الفاتحة إلى الناس

 استعممو الرسكؿ األعظـ صمى اهلل عميو كسمـ في كثير مف -بمعناه الفطرم- ككما استعمؿ القرآف القياس 
مكاقؼ التعميـ كالتبكيت، كقد بيف ذلؾ أيما بياف عمماء األصكؿ كىـ يذكركف حجية القياس الفقيي، كقد قاـ 

كىك يشرح قكؿ  (إعبلـ المكقعيف)العبلمة ابف القيـ بتفصيؿ القكؿ في ىذا النكع مف األحاديث النبكية في كتابو 
ثـ الفيـ الفيـ فيما أدلي إليؾ، مما كرد عميؾ، : " عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو في رسالتو إلى أبي مكسى

مما ليس في قرآف كال سنة، ثـ قايس األمكر عند ذلؾ، كاعرؼ األمثاؿ، ثـ اعمد فيما ترل إلى أحبيا إلى اهلل، 
 1/130[43]".كأشبييا بالحؽ
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كبعد أف ذكر ابف القيـ قياسات قرآنية مدارىا عمى إثبات المعاد، كأنيا كميا مف باب ما يسمى بقياس األكلى، 
ككميا أقيسة عقمية، ينبو بيا عباده عمى أف حكـ الشيء حكـ مثمو، فإف : "كنبو إلى ما في القرآف مف أمثاؿ قاؿ

األمثاؿ كميا قياسات، يعمـ منيا حكـ الممثؿ مف الممثؿ بو، كقد اشتمؿ القرآف عمى بضعة كأربعيف مثبل، تتضمف 
كفى }: تشبيو الشيء بنظيره، كالتسكية بينيما في الحكـ، كقاؿ تعالى ـٍ يىتىفىكَّنري ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّناًس لىعىمَّنيي ". {كى

[43]1/130-131  
 كىذا التأثير الذم كاف لمقرآف في عمماء اإلسبلـ ىك الذم ظير أثره في محاكالتيـ لتأسيس أصكؿ التفكير 

الصحيح، كالتي بدأت أكؿ ما بدأت مضمرة في خطاباتيـ العممية كمما تكممكا في الفقو أك العقيدة أك العربية، إلى 
. أف جاء اإلماـ الشافعي فألؼ رسالتو في أصكؿ الفقو، كجاء ابف جني فألؼ كتابو الخصائص في أصكؿ النحك

االستدالل في العموم اإلسالمية . 2. 2. 1
 لقد تكصؿ عمماء اإلسبلـ األكائؿ كىـ يتناكلكف القرآف كالسنة بالفيـ كاالستنباط اعتمادا عمى المغة كالعقؿ 

الفطرم إلى كضع منيج عممي في البحث دكف أف يككف لمنطؽ أرسطك كال لمفمسفة اليكنانية أثر فيو، كىك منيج 
الحد كاالستدالؿ، كلذلؾ ينبغي تفصيؿ القكؿ : تجريبي استقرائي، يتميز عف المنطؽ اليكناني في أىـ أركانو، كىي

].في ىذيف الركنيف ليتضح كجو استقبلؿ المنيج اإلسبلمي عف منطؽ أرسطك 44  ]
الحد . 1. 2. 2. 1

 إذا كاف الغرض مف الحد األرسطي حصر الصفات الذاتية لممحدكد بغية التعريؼ بماىيتو كاإلحاطة بحقيقتو، 
الصفات التي تميز المحدكد عف غيره، : فإف الحد عند عمماء اإلسبلـ األكائؿ ىك ذكر خصائص الشيء، أم

ف كاف بعضيـ اشترط فيو الطرد كالعكس بحيث ال يدخؿ في معنى المحدكد ما  سكاء كانت ذاتية أك عرضية، كا 
ليس منو كال يخرج منو ما ىك منو، فالحد اوألرسطي يككف بالجنس كالفصؿ، كالحد اإلسبلمي يتـ بكؿ ما يميز 

. المحدكد عف غيره، سكاء كاف جنسا أك فصبل أك غيرىما
 كالحد بيذا المعنى ىك الذم تعارؼ عميو عمماء اإلسبلـ األكائؿ مف مختمؼ الفرؽ اإلسبلمية، كلـ يككنكا 

يعرفكف الحد األرسطي، كلـ يستسيغكه عندما اطمعكا عميو، بؿ قاكمكه أشد المقاكمة، لما في الحد األرسطي مف 
صعكبة، باعتراؼ أىؿ االختصاص مف عمماء المنطؽ، كلما فيو مف معنى ميتافيزيقي، كىك دعكل أف الفصؿ 

. عمة الجنس، كما انتشر الحد األرسطي في الثقافة العربية إال في أكاخر القرف الخامس اليجرم
المحققكف مف النظار يعممكف أف الحد فائدتو التمييز بيف المحدكد كغيره كاالسـ ليس فائدتو : " قاؿ ابف تيمية

نما يدعي ىذا أىؿ المنطؽ اليكنانيكف أتباع أرسطك كمف سمؾ سبيميـ كحذا  تصكير المحدكد كتعريؼ حقيقتو، كا 
حذكىـ، تقميدا ليـ مف اإلسبلمييف كغيرىـ، فأما جماىير أىؿ النظر كالكبلـ مف المسمميف كغيرىـ فعمى خبلؼ 

 14ص[45]".ىذا
كيجب أف يعمـ : "  كتصكير المحدكد كتعريؼ حقيقتو ىك غاية الحد عند المناطقة كما يؤكده ابف سينا بقكلو

أف الغرض في التحديد ليس ىك التمييز كيؼ اتفؽ، كال أيضا بشرط أف يككف مف الذاتيات مف غير زيادة اعتبار 
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 1/251[46]".آخر، بؿ أف يتصكر بو المعنى كما ىك
نما أدخؿ ىذا في كبلـ مف تكمـ في أصكؿ الديف كالفقو بعد أبي : " كيكاصؿ ابف تيمية كبلمو السابؽ بقكلو كا 

حامد في أكاخر المائة الخامسة كأكائؿ السادسة، كىـ الذيف تكممكا في الحدكد بطريقة أىؿ المنطؽ اليكناني، كأما 
األشعرية كالمعتزلة كالكرامية كالشيعة كغيرىـ فعندىـ إنما يفيد الحد التمييز بيف : سائر النظار مف جميع الطكائؼ

. المحدكد كغيره
 بؿ أكثرىـ ال يسكغكف الحد إال بما يميز المحدكد عف غيره، كال يجكز أف يذكر في الحد ما يعـ المحدكد 

نما يحدكف بما يبلـز المحدكد طردا كعكسا، كال فرؽ عندىـ بيف ما  كغيره، سكاء سمي جنسا أك عرضا عاما، كا 
. يسمى فصبل كخاصة كنحك ذلؾ مما يتميز بو المحدكد عف غيره

 كذلؾ مشيكر في كتب أبي الحسف األشعرم كالقاضي أبي بكر كأبي إسحؽ كابف فكرؾ كالقاضي أبي يعمى 
]".كابف عقيؿ كالنسفي كأبي عمي كأبي ىاشـ كعبد الجبار كالطكسي كمحمد بف الييثـ كغيرىـ  15-14ص[45

 فالغرض مف الحد إذف عند عمماء اإلسبلـ أف يتميز المحدكد عف غيره فقط، فيك مف باب شرح االسـ 
كالتعريؼ، كعند األرسطييف أف تحصؿ صكرة المحدكد في الذىف، حتى أف مف لـ ير المحدكد إذا سمع الحد 

كىك ما - بالكسر– عند األصكلييف مرادؼه لممعرِّبؼ  (الحد)ك: "أمكف لو أف يتصكره عمى حقيقتو، قاؿ التيانكم
]".بالفتح- يمٌيز الشيء عف غيره، كذلؾ الشيء يسٌمى محدكدا ك معرَّنفا 47]1/1058 

 كالسبب األصيؿ في عزكؼ عمماء اإلسبلـ عف الحد األرسطي ىك ما سبؽ أف أشرنا إليو مف أف فيو معنى 
ميتافيزيقيا، يصعب معو تحصيمو، كذلؾ ألف الحد عندىـ ما داـ الغرض منو تصكير المحدكد عمى الحقيقة فإنو 

يجب أف يتككف مف جنس المحدكد كفصمو، كالجنس عندىـ بمنزلة مادة الشيء، أم ىيكاله، كالفصؿ بمنزلة 
. صكرتو، كصكرة الشيء كمالو، كما بو قكامو، كىك عمة الجنس، الستحالة كجكد الجنس المطمؽ

 كالعمة بيذا المعنى مما لـ يقبمو عمماء اإلسبلـ، كبخاصة األشعرية منيـ، ألنو ال عمة لشيء في آخر، أم ال 
مؤثر إال اهلل، كالعمة عندىـ مجرد الـز غير مؤثر، أم عبلمة أك أمارة، أك معرِّبؼ، أضؼ إلى ذلؾ أف غرض 
اإلسبلمييف مف الحد ىك تمييزه، ال تحصيؿ ماىيتو، كعميو فيـ في غير حاجة إلى تكمؼ ما ال يدرؾ، أك ما 

فصعكبة التكصؿ إلى الحد إذف ناتجة مف تعريؼ الحد األرسططاليسي مف أنو المعرؼ لمماىية، "يعسر إدراكو، 
]".أما إذا كاف قصد بو التمييز غير الذاتي بيف المحدكد كغيره كاف في غاية السيكلة  105ص[48

 كمما يؤكد انصراؼ عممائنا عف منطؽ أرسطك بعد ثبكت عزكفيـ عف الحد، أنيـ لـ يقكلكا بالقضية الكمية 
]"كالقضية الكحيدة التي يعترؼ بيا مفكرك اإلسبلـ ىي القضية الجزئية...ىي مادة البرىاف عنده"التي  49]1/40 ،

كىك ما برىف عميو الشيخ ابف تيمية بكثير مف األدلة 
كذلؾ ألف العمـ بالقضية الكمية إف كاف بديييا كاف العمـ ببدييية أفرادىا أكلى، كأما إف كاف نظريا فإنو يحتاج 

].إلى دليؿ بدييي، كىذا يؤدم إلى الدكر المعي أك التسمسؿ، ككبلىما باطؿ  107ص[45
 كقبؿ أف ننتقؿ إلى الحديث عف االستدالؿ ال بد مف التنبيو ىنا إلى أف سيبكيو في الكتاب كثيرا ما يستعمؿ 
مصطمح الحد، كىك قطعا ال يريد بو التعريؼ بالجنس كالفصؿ، كلكف القارئ العادم قد يفيـ ذلؾ، فما ىك الحد 



29 

 

عنده يا ترل ؟ 
]"الكصؼ المميز لطريقة صكغ كحدة أك أم عبارة: " إف الحد عند سيبكيو ىك  فصكغ جمع تكسير 124ص[50

لمفردة ما ال يككف في العربية إال بطريقة معينة، كصكغ تصغير لكممة ما ال يككف أيضا إال بطريقة معينة، 
كالنسبة إلى كممة أيضا ال تككف إال بطريقة معينة، كىكذا الجمؿ، ال تصاغ جممة مفيدة إال بطريقة معينة، كىذه 
الطريقة أك تمؾ ال تعرؼ إال بتصفح كبلـ العرب كالتعرؼ عمى طريقتيـ في الصكغ، فإذا حددىا النحكم صارت 

. حدا يصكغ عمى كفقو ما شاء مف كمـ كعبارات
فالحد عند النحاة األكليف ال يحدد المعاني كالمفاىيـ، بؿ يختص بضط اإلجراءات أك العمميات التي تتكلد  "

]".منيا العبارات، كال يككف لمحد عند سيبكيو كمعاصريو أم كظيفة أخرل إال ىذا التحديد اإلجرائي  122ص[50
االستدالل . 2. 2. 2. 1

صكَّنر " كنقصد بو ىنا أدلة العقكؿ التي كاف يعتمد عمييا األصكليكف متكمميف كفقياء كمناىج لمبحث العممي، 
، كأىـ ىذه األدلة القياس األصكلي، أك 111ص [48]" األكلكف بيا حججيـ، كاستنبط اآلخركف بيا أحكاميـ

قياس الغائب عمى الشاىد، كيكاد يككف كاحدا عند الجميع، كيتمكه في المرتبة أدلة أخرل استعمميا أكائؿ 
. األصكلييف قبؿ أف يغزكىـ المنطؽ األرسطي

 كقد فرؽ األستاذ الدكتكر عمي سامي النشار بيف القياس األصكلي كقياس التمثيؿ األرسطي رغـ ما يتكىـ مف 
اتحاد طبيعتيما كىي االنتقاؿ مف جزئي إلى جزئي بفكارؽ جد بيِّبنة بحيث يظير معيا أنيما مختمفاف في 

. جكىرىما كفي طريقة العبلج كالعرض
القياس األصكلي أك قياس الغائب - قبؿ عصر الغزالي- اعتبار جميع المتكمميف ككثير مف األصكلييف: أكال

. عمى الشاىد مكصبل إلى اليقيف، بينما قياس التمثيؿ األرسطي ال يفيد إال الظف
قانكف العمية، كقانكف : أرجع األصكليكف القياس إلى نكع مف االستقراء العممي الدقيؽ القائـ عمى قانكنيف: ثانيا

. االطراد، كىك ما تابعيـ عميو فيما بعد جكف ستيكارت مؿ
 كسر ىذيف القانكنيف اعتقاد عمماء اإلسبلـ أف الككف مف عرشو إلى فرشو لو نظاـ يحكمو، ألنو خمؽ اهلل، 

كاهلل حكيـ، ككؿ أفعالو محكمة، كبالتالي فأحداث الككف الطبيعية تخضع لقكانيف مطردة، فإذا كقع أف شيئا حدث 
لعمة ما في ظركؼ معينة، أمكف أف يتكرر حدكثو بنفس العمة في ظركؼ مشابية، كىذا منشأ العبلقات الكمية 

. كالبلزمة بيف العمة كالمعمكؿ، كمنشأ اطرادىا
 كابتناء القياس األصكلي كاالستقراء العممي عمى ىذيف القانكنيف يجعمو بمنأل عف مشابية قياس التمثيؿ 

]"مخالفا لممنطؽ األرسطي تماـ المخالفة- "عمى حد قكؿ الدكتكر النشار- األرسطي، بؿ يجعمو  . 113ص[48
ذا كاف ىذا النكع مف القياس يقكـ عمى أساس االرتباط العمي، فإف ىناؾ نكعا آخر مف القياس عرفو عمماء   كا 
اإلسبلـ يقـك عمى أساس االرتباط العرضي، فيكتفى فيو بما بيف المقيس كالمقيس عميو مف مشابية، كىك بخبلؼ 

كالعجيب أف المناطقة المحدثيف بحثكا أيضا في ىذيف القسميف مف : "األكؿ ظني ال يقيني، قاؿ الدكتكر النشار
. 114ص[48]"أقساـ التمثيؿ
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 كحتى يتبيف جيدا مدل التخالؼ بيف القياس األصكلي كقياس التمثيؿ األرسطي يجب تفصيؿ القكؿ في أىـ 
. أركاف القياس األصكلي كىك العمة، ألف بيا أمكف رده إلى نكع االستقراء العممي التجريبي

ذا كاف بينيـ مف   ذلؾ ألف كؿ عمماء اإلسبلـ يعتقدكف نظامية الككف، كأنو عالـ األسباب، أم عالـ الحكمة، كا 
خبلؼ فيك ذاؾ الذم كاف بيف المعتزلة كاألشاعرة في طبيعة العمة، فعمى رأم األكليف العمة مؤثرة بذاتيا، لكف 

ليس استقبلال كما ىك رأم األرسطييف، كلكف بقكة أكدعيا اهلل فييا، كعمى رأم األشاعرة فإنيا غير مؤثرة، كلكنيا 
. أمارة أك معرِّبؼ أك باعث فقط، أك مؤثرة كلكف بفعؿ اهلل ال بطبيعتيا كال بقكة فييا

 شروط العمة .3. 2. 2. 1
: -  كقد اشترط األصكليكف في عمة القياس أف تككف

ىك أف يغمب عمى ظف المجتيد أف الحكـ حاصؿ عند ثبكتيا ألجميا دكف شيء "ك: - مؤثرة في المعمكؿ- 1
. 132ص[51]"سكاىا
]" أم كمما كجدت العمة كجد المعمكؿ، ككمما فقدت العمة فقد المعمكؿ: " مطردة كمنعكسة- 2 . 44ص[52
]".ألف تأثيرىا لحكمة مقصكدة لمشارع، ال حكمة مجردة لخفائيا: "منضبطة غير مضطربة- 3 51]5/133 .
ال لـ يمكف إثبات الحكـ بيا في الفرع: "ظاىرة جمية- 4 . 5/134[51]"كا 
 5/135[51]".أم بحيث ال يردىا نص كال إجماع: " سالمةن بشرطيا- 5
. 5/135[51]"أف ال يعارضيا مف العمؿ ما ىك أقكل منيا" أم : غير معترضة- 6
 5/146[51].كأال تكجب لمفرع حكما كلؤلصؿ حكما آخر غيره- 7
 5/147[51].كأال تكجب ضديف ألنيا تككف حينئذ منتجة لحكميف متضاديف- 8

كال نجد : "قاؿ الدكتكر عمي سامي النشار كقد ذكر مف شركط العمة االطراد كاالنعكاس كالتأثير كاالنضباط
. 117ص[48]"ليذه الشركط شبييا في المنطؽ الحديث

مسالك العمة . 4. 2. 2. 1
:   كقد استعمؿ المسممكف طرقا في اكتشاؼ العمة كتحقيقيا، منيا ما سبؽ ذكره في الشركط كىي

بأف تدكر العمة مع الحكـ كجكدا، فكمما ظيرت ظير، كىك نفسو طريؽ التبلـز في الكقكع عند :  ػ االطراد1
إذا اتفقت حالتاف أك أكثر : "جكف ستيكارت مؿ ػ كاضع المنيج التجريبي االستقرائي عند الغربييف ػ فإنو قاؿ

لمظاىرة التي نبحثيا في أمر كاحد فقط، كاف ذلؾ األمر الكاحد الذم تشترؾ فيو كؿ الحاالت عمة أك معمكال 
 1/42[49]".لمظاىرة التي نحف بصددىا

بأف تدكر العمة مع الحكـ عدما، فكمما اختفى اختفت، كىك عيف طريؽ التخمؼ في الكقكع عند :  ػ االنعكاس2
حالة تقع فييا الظاىرة، كحالة ال تقع فييا، يشتركاف في كؿ شيء ما عدا شيئا : إذا كجدنا حالتيف: "مؿ، فقد قاؿ

كاحدا يظير في الحالة األكلى كال يظير في الحالة الثانية استنتجنا أف ىذا الشيء ىك العمة أك المعمكؿ، أك جزء 
 1/42[49]".ضركرم مف عمة أك معمكؿ الظاىرة
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بأف تدكر العمة مع المعمكؿ كجكدا كعدما، كىك قانكف التبلـز في الكقكع كالتخمؼ عند مؿ، حيث :  ػ الدكراف3
إذا بحثنا حالتيف تظير في كؿ منيما ظاىرة معينة، فكجدنا أنيما تختمفاف في كؿ شيء عدا أمر كاحد فقط، : "قاؿ

كحالتيف أخرييف ال تظير فييما الظاىرة فكجدنا أنيما ال تتفقاف في شيء عدا تغيب ذلؾ األمر، فإننا نستنتج أف 
 1/42[49]".ذلؾ األمر المكجكد في المثاليف ىك عمة الظاىرة

بأف يحذؼ الباحث القائس ما ال يصمح لمعمية مف أكصاؼ المحؿ، كأف يعيف بعد ذلؾ مف :  ػ تنقيح المناط4
...كتنقيح المناط يشبو الطريقة السمبية في إثبات الفرض عند المحدثيف، كىي طريقة الحذؼ"بيف ما تبقى العمة،   

ثـ نقـك بحذؼ الفركض التي تناقض ...كىذه الطريقة ىي أف يككف لدينا عدد مف الفركض فنضع قائمة ليا
التجارب التي نعمميا لتحقيؽ المسألة التي نريد بحثيا، ثـ نعتبر الفرض الباقي في القائمة ىك الفرض 

  1/42[49]".الصحيح
 كليس مف التبجح أف نزعـ أف ىذه األسس المنيجية في البحث كاالستنباط كاالستدالؿ ىي مما سبؽ إليو 

، الذم اطمع عمى الكثير مف عمـك العرب، كبيا أليـ (1294 ػ 1214)المسممكف، كعنيـ أخذىا ركجر بيككف 
، الذم يعد أكؿ تجريبي حقيقي في العصكر الحديثة، كمنيما انتقمت إلى (1626 ػ 1561)فرنسيس بيككف 

 1/44[49.]ليصكغيا الصياغة النيائية (1873 ػ 1806)مؿ .س.ج
 the الفيمسكؼ كالعالـ الرياضي في كتاب Berter andrusselيقكؿ برتراند راسؿ اإلنجميزم  "

scientificoutlook : طيمة العصكر التي كانت ممسكحة بالظممة كالجيؿ، في مرحمة العمؿ، المسممكف ىـ الذيف
 في أكاخر Croger baconكانكا يقدمكف سنة الحضارة، ككؿ معرفة عممية التي كسبيا عمماء كركجر بيككف 

 126ص[53]".القركف الكسطى قد اقتبست منيـ
 كليس صحيحا ما زعمو بعضيـ أف المسمميف استخدمكا منيج البحث بيذه األسس في الفقييات فقط، بؿ 

استخدمكه في شتى المجاالت كمنيا الطبيعيات، كالدليؿ عمى ذلؾ أف الدكراف مثبل كىك أىـ ىذه األسس صرح 
الدكراف عيف التجربة، كقد تكثر التجربة فتفيد : "الكثير مف عمماء المسمميف أنو ىك التجربة، فقد قاؿ القرافي مثبل

الدكرانات الدالة عمى عمية المدار كثيرة جدا، : "، كقاؿ النيسابكرم8/3345[54]"القطع، كقد ال تصؿ إلى ذلؾ
تفكؽ اإلحصاء، كذلؾ ألف جممة كثيرة مف قكاعد عمـ الطب إنما ثبتت بالتجربة، كىي الدكراف 

 8/3345[54]".بعينو
الفروق بين العمة عند المسممين وعند الغربيين . 5. 2. 2. 1

مؿ فإف طرائؽ .س. كعميو فإنو رغـ كجكد اختبلفات بيف طبيعة العمة عند عمماء األصكؿ كطبيعتيا عند ج
ىذا األخير في الكصكؿ إلييا مطابقة لمسالؾ العمة عند األكليف، كقد كضح الدكتكر محمكد يعقكبي أكجو 

:  االختبلؼ بيف العمتيف كحصرىا في فركؽ خمسة
. ، كعند األصكلييف شرعية(فيزيائية) ػ العمة عند مؿ طبيعية 1
ظاىرة طبيعية يفسر كجكدىا كجكد ظاىرة طبيعية أخرل، في حيف أف العمة  (مؿ.س.ج)أف العمة عند : "أم

 184ص[54]".عند عمماء األصكؿ ظاىرة سمككية، نفسر بيا حكما شرعيا
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.  ػ العمة عند مؿ عقمية، كعند األصكلييف نقمية2
. أم أف العمة عند مؿ يحددىا العقؿ، كعند األصكلييف يحددىا الشارع

.  ػ العمة عند مؿ أنطكلكجية، كعند األصكلييف مكجبة3
... تفسر كجكد الشيء دكف انشغاؿ بفكرة اإليجاد كال بكيفية حصكلو: " أم أنيا عند مؿ

لكف األمر ليس كذلؾ بالنسبة إلى العمة الشرعية، ألف ىذه العمة ال تكجد الحكـ بؿ تكجبو فقط، كتكجبو عمى 
 186ص[54]".المكمؼ الذم يتعيف عميو الفعؿ أك الترؾ

.  ػ العمة عند مؿ متغيرة، كعند األصكلييف ثابتة4
ليا تاريخ، ألنيا عمة متطكرة كمتغيرة بحسب تدرج العقؿ البشرم في تفسير الظكاىر : " أم أنيا عند مؿ

العمة الشرعية باعتبار ككنيا جزءا مف خطاب اهلل، فيي ال تقبؿ التغيير ما داـ كماؿ اهلل  (بينما)...الطبيعية
يقتضي أف يككف خطابو قديما ال يقبؿ التغيير، ألف ىذا الخطاب مف لكاـز القديـ الذم ىك إحدل صفاتو الدالة 

  188ص[54]".عمى كمالو
.  ػ تصكر العمة الشرعية يتقكل بتصكر العمة الطبيعية، كتكتسي منيا المعقكلية كال عكس5
كمعنى ىذا أف العاًلـ األصكلي يمكنو أف يقيس الغائب عمى الشاىد، كبالتالي يمكنو أف يجد في العمة "

]".الطبيعية دليبل مرشدا إلى العمة الشرعية، بناء عمى أف تماثؿ العمتيف يقتضي تماثؿ معمكلييما   191ص[54
 كقد انتيى الدكتكر يعقكبي بعدما بيف أكجو االختبلؼ كالكفاؽ بيف مسالؾ العمة عند األصكلييف كطرائؽ 

االستقراء عند الغربييف إلى أف اختبلؼ طبيعة العمة عند األصكلييف عنيا عند الغربييف ىك الذم منع الدارسيف 
:  غربييف كعربا إال القميؿ مف تبيف التشابو بيف مسالؾ العمة كطرائؽ االستقراء، فقاؿ

ما يكفي  (س، مؿ.ج)كليذا فإننا نعتقد أف في عرضنا لمسالؾ العمة عند األصكلييف كلطرائؽ االستقراء عند  "
ألف يحمؿ كؿ ذم نظر سميـ كنية حسنة عمى المقارنة بينيما، لكي يجد إلى جانب المادة التي يختمفاف في طمبيا 

]".صكرة كاحدة، ال ينكر كحدتيا إال مكابر سقيـ النظر أك سيء النية  213ص[54
كال يمكف أف يككف االختبلؼ في المادة التي ىي العمة الطبيعية التي تطمبيا طرائؽ االستقراء، كالعمة : " ثـ قاؿ

الشرعية التي تطمبيا مسالؾ العمة، اختبلفا جكىريا بينيما، ألف العبرة في المنيج بصكرتو، كليس بالمادة التي 
 214ص[54]".يعالجيا

 كجذكر القياس األصكلي مكجكدة بصكرة فطرية في أقيسة القرآف كالنصكص النبكية كاجتيادات الصحابة 
. رضي اهلل عنيـ، كأكؿ مف صاغ ىذا القياس الصياغة الفنية ىك اإلماـ الشافعي في كتابو الرسالة

 ىذا فيما يخص القياس األصكلي عمى الخصكص الذم ىك أىـ األدلة العقمية الستنباط األحكاـ الشرعية مف 
، ذكرناه عمى انفراد لما لو مف أىمية كبرل في احتجاج الفقياء باسـ قياس (نصكص القرآف كالسنة)مظانيا 

. التمثيؿ، كفي احتجاج المتكمميف باسـ قياس الغائب عمى الشاىد



33 

 

الدليل العممي عند عمماء المسممين . 3. 2. 1
فيك كؿ ما  (سنة كشيعة كغيرىما) كأما فيما يخص الدليؿ بصفة عامة عند عمماء اإلسبلـ مف كؿ الطكائؼ 

يستمـز المدلكؿ، بحيث يككف الدليؿ ممزكما كالمدلكؿ الزما، كىك ما أجيد الشيخ ابف تيمية نفسو في إثباتو في 
، فبعد أف أثبت أف الدليؿ العممي ال ينحصر فيما زعمو مناطقة اليكناف مف أنكاع (الرد عمى المنطقييف)كتابو 

القياس الحممي كالشرطي بيف أف الدليؿ العممي ىك كؿ ما استمـز المدلكؿ، كأنو ال يتكقؼ عمى مقدمتيف كما 
. ادعكا كأف ركح االستدالؿ ىك التبلـز بيف الدليؿ كالمدلكؿ

ىك الذم يمـز : " كمف ىنا كجدنا أف أحسف تعريؼ لمدليؿ عند عمماء اإلسبلـ ىك ما جاء في كشاؼ التيانكم
ال معنى لمدليؿ إال ما يمـز مف العمـ بو العمـ : "، كفيو1/1380[47]"مف العمـ بو العمـ بشيء آخر

إف الدليؿ ما يمـز مف ثبكتو لزـك المطمكب قطعا، أك : "، كيؤكد ىذا قكؿ اآلمدم في اإلحكاـ1/283[47]"بالمدلكؿ
 4/118[56]".ظاىرا

أف يطرد ترابط بيف شيئيف بحيث إذا تأممت أحدىما تصكرت : "  كالتبلـز بيف الدليؿ كالمدلكؿ معناه
قبمو أك : ، ذلؾ ألف أحداث الككف متصؿ بعضيا ببعض، فما مف حدث إال كيحدث معو آخر40ص[52]"اآلخر

معو أك بعده، كنحف نستدؿ بما نراه مف األحداث عمى ما لـ نره مما يسبقيا أك يصاحبيا أك يعقبيا، كعممنا بما 
ىك مشاىد لنا منيا عمـ ضركرم، ألنو حاصؿ بإحدل الحكاس، كبمنزلتو ما ىك حاصؿ بالبداىة، كعممنا بما لـ 

. نشاىده منيا عمـ نظرم ألننا نستدؿ عميو بما ىك مشاىد
أف اطراد الترابط بيف شيئيف إنما :  أم215ص[57]"التبلـز إنما يثبت باالستقراء" لكف يجب التذكير بأف 

يعرؼ باالستقراء، كىك التتبع كالتصفح المستمر، بأف يثبت عف طريؽ المشاىدة المتكررة أف ىذا الحدث كمما كقع 
، إنما يؤتى بالعكس ... كدليؿ التبلـز الطرد"سبقو أك صحبو أك أعقبو كقكع آخر،  كالطرد كحده كاؼ في التبلـز

. ، فيصير ىذا االرتباط كالتبلـز كسيمة لبلستدالؿ بأحدىما عمى اآلخر215ص[57]"لتقكيتو
كذلؾ كداللة النحكؿ الشديد عمى المرض، ككداللة المآذف في البمدة عمى إسبلـ أىميا، ككداللة صكت  "

الصفارة الخاصة بعربة اإلطفاء عمى حدكث حريؽ، ككداللة عربدة الرجؿ في الطريؽ عمى أنو قد شرب 
 41ص[52]".مسكرا

أف يككف عمة في المدلكؿ، ألف الذم ييـ ىنا - كما في األمثمة السابقة -  كليس يشترط في الدليؿ أك الداؿ 
أف  (مف داللة التبلـز)كسبيؿ االستفادة " ىك التبلـز بينيما في حد ذاتو، إذ ىك كجو داللة الدليؿ عمى المدلكؿ، 

أف تمؾ الظاىرة تستمـز حقيقة - عف طريؽ داللة االستقراء - تتأمؿ في ظاىرة ما، تشاىدىا أمامؾ، فإف رأيت 
]".معينة، كاف مف الطبيعي في ميزاف العقؿ أف تؤمف بيا، كلك لـ تجدىا ماثمة أماـ عينيؾ  41ص[52

 كلكف يجب التنبيو إلى أف ىذا التبلـز بيف الشيئيف يختمؼ قكة كضعفا، ألنو قد يككف غير بيف كقد يككف بينا، 
. تارة بالمعنى األعـ كتارة بالمعنى األخص

كالتزاـ زكايا المثمث لقائمتيف، فإف العقؿ ال يجـز " فالتبلـز غير البيف ىك ما يحتاج إلثباتو إلى دليؿ منفصؿ 
بذلؾ لكؿ مثمث ما لـ يطمع عمى برىاف آخر مثبت لو، كتصكر الدائرة كمعرفة درجاتيا، كمف ثـ فإف ىذا التبلـز 
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كحده ال يعتبر دليبل، ألنو ىك نفسو يحتاج إلى برىاف كدليؿ عميو، كلكنو يعتبر جزءا مف دليؿ، يتكامؿ بضـ 
 42ص[52]".تتمتو إليو

نما يحتاج إلى شيء مف التأمؿ، أك إلى  كالتبلـز البيف بالمعنى األعـ ما ال يكفي فيو تصكر البلـز كالممزكـ كا 
 فيك ال يتبيف إال بتأمؿ في معنى 43ص[52]"كداللة الشيء الممكف عمى أنو حادث"، كاسطة كالحدس كالتجربة

. الممكف كأنو ما يقبؿ الكجكد كالعدـ، فبل يكجد إال بمرجح، كفي معنى الحادث كأنو ما كاف معدكما فكجد
كداللة سيارة  " 2/645[ 47].  كالتبلـز البيف بالمعنى األخص ىك ما يكفي فيو مجرد تصكر البلـز كالممزكـ

فإف الذم يرل سيارة اإلسعاؼ كىي تنيب األرض بصفيرىا المتكاصؿ، ال  "43ص[52]"اإلسعاؼ عمى المريض
ف لـ يكف يراه بعينيو، بؿ لعمو ال ينتبو لحقيقة السيارة  يشؾ أف ثمة مريضا يعاني مف حالة خطيرة عمى حياتو، كا 

]".التي تمر أماـ عينيو بمقدار ما ينتبو لحالة المريض التي تقفز إذ ذاؾ إلى ذىنو  43ص[52
 ثـ إف التبلـز بيف أمريف قد يككف في الذىف كقد يككف في الخارج، أم الكاقع في نفس األمر، كقد يككف في 
كمييما، فاألكؿ مثؿ لزكـ البصر لمعمى، فإف العمى ىك سمب البصر، كلذلؾ ىما ال يجتمعاف، أم في الخارج، 

لمتنافي بينيما الذم ىك مف نكع التنافي بيف العدـ كالممكة، كلكف ذىنيا كمما ذكر العمى حضر معنى 
 15ص[58].البصر

 كالثاني مثؿ لزكـ السكاد لمغراب، فإفَّن مىف لـ ير الغراب قط كسمع بأنو طائر أمكف لو أف يتصكر أنو أبيض، 
كلكف في الخارج ال يمكف لمغراب إال أف يككف أسكد، فمزـك السكاد لمغراب ىك في الخارج فقط كليس في 

 15ص[58].الذىف
 كالثالث مثؿ لزـك الزكجية لؤلربعة، فإف الزكجية أم االنقساـ إلى متساكييف الـز لؤلربعة في الذىف كفي 

 14ص[58].الخارج، حيث أف كؿ مف فيـ معنى األربعة فيـ أنيا زكج
 كىذا التبلـز بأنكاعو الثبلثة معتبر عند عمماء األصكؿ كالبياف، بينما عند المناطقة ال يعتبر منو إال ما كاف 

:  في الذىف أك في الذىف كفي الخارج، كفي ىذا يقكؿ الشيخ سعيد قدكرة
 ال يطمؽ عميو في عمـ المنطؽ داللة التزاـ، كأما في فف -أم البلـز في الخارج فقط-كىذا البلـز الثالث  "

األصكؿ كفف البياف فبل يشترطكف في داللة االلتزاـ أف يككف المزـك ذىنيا، بؿ يطمؽ المزـك بأم كجو أمكف، 
اليوي ثىبلىثيكفى : "كلذلؾ كثرت الفكائد التي يستنبطكنيا مف الكتاب كالسنة كألفاظ األئمة، كداللة قكلو تعالى ًفصى ٍمميوي كى كىحى

ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيفً : " مع قكلو تعالى15: اآلية[59]"شىٍيرنا  عمى أف أقؿ 233: اآلية[36]"كىالكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالىدىىيفَّن حى
الحمؿ ستة أشير، ألف ىذا المدلكؿ الـز عمى المفظيف، كيصدؽ عميو داللة المفظ عمى معنى خارج عما كضع 
لو المفظ، كليست بداللة االلتزاـ عند المنطقييف، الشتراطيـ فييا ككف المزـك ذىنيا، بحيث يككف ال يمكف أف 

 46ص[60]".يحصؿ الشيء في العقؿ إال كيحصؿ معو شيء آخر الـز لذلؾ الشيء
 ككاضح مف ىذا الفرؽ بيف المناطقة كعمماء اإلسبلـ أف اىتماـ ىؤالء إنما بالمزـك أك التبلـز مطمقا، كاىتماـ أكلئؾ 
إنما بالمزكـ العقمي، ألنو في اعتقادىـ الكحيد الذم يمـز عنو اليقيف، بينما عمماؤنا يعتمدكف عمى المزـك الخارجي زيادة 

. عمى العقمي ألنو يمثؿ سنف اهلل الككنية التي ال تتخمؼ إال النعداـ شرط أك كجكد مانع، كىذا محض العمـ
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المنطقيكف اشترطكا في داللة االلتزاـ المزكـ الذىني المفٌسر بككف المسٌمى بحيث  : " كيؤكد ىذا قكؿ التيانكم
يستمـز الخارج، بالنسبة إلى جميع األذىاف، كبالنسبة إلى جميع األزماف، الشتراطيـ المزكـ الكٌمي في الداللة كما 

سبؽ، كأىؿ العربية كاألصكؿ ككثير مف متأخرم المنطقييف كاإلماـ الرازم لـ يشترطكا ذلؾ، فالمعتبر عندىـ 
]".مطمؽ المزكـ، ذىنيا كاف أك خارجيا، الكتفائيـ بالمزـك في الجممة في الداللة 47]1/1371 

 ثـ ىذا التبلـز قد يككف قطعيا كقد يككف ظنيا، كالقطعي ىك الذم ال يتخمؼ فيو البلـز عف الممزكـ، كالظني 
فاألكؿ كداللة المخمكقات عمى خالقيا سبحانو كتعالى كعممو كقدرتو "ىك الذم قد يتخمؼ فيو البلـز عف الممزكـ، 

كمشيئتو كرحمتو كحكمتو، فإف كجكدىا مستمـز لكجكد ذلؾ، ككجكدىا بدكف ذلؾ ممتنع، فبل تكجد إال دالة عمى 
كمثؿ داللة خبر الرسكؿ عمى ثبكت ما أخبر بو عف اهلل، فإنو ال يقكؿ عميو إال الحؽ إذ كاف معصكما في .ذلؾ

فيذا دليؿ مستمـز لمدلكلو لزكما كاجبا ال ينفؾ عنو .خبره عف اهلل ال يستقر في خبره عنو خطأ البتة
 166-165ص[45]".بحاؿ

كيستدؿ " كىذا التبلـز قد يككف بيف كجكديف أك إثباتيف، كقد يككف بيف عدميف أك نفييف، أك بيف كجكد كعدـ، 
بكؿ منيما عمى كجكد كعدـ، فإنو يستدؿ بثبكت الشيء عمى انتفاء نقيضو كضده، كيستدؿ بانتفاء نقيضو عمى 
، بؿ كؿ دليؿ يستدؿ بو فإنو  ، كبانتفاء البلـز عمى انتقاء الممزـك ثبكتو، كيستدؿ بثبكت الممزـك عمى ثبكت البلـز

 166-165ص[45]".ممزكـ لمدلكلو
 ىذا كقد بيف الشيخ ابف تيمية خطأ المنطقييف في حصرىـ األدلة في القياس كالتمثيؿ كاالستقراء، كأف دليؿ 

االستدالؿ بالكمي عمى الكمي المبلـز لو، كىك المطابؽ لو في العمـك : "حصرىـ ناقص، كاستدرؾ عمييـ
كالخصكص، ككذلؾ االستدالؿ بالجزئي المبلـز لو، بحيث يمـز مف كجكد أحدىما كجكد اآلخر، كمف عدمو 

]".عدمو، فإف ىذا ليس مما سميتمكه قياسا كال استقراء كال تمثيبل، كىذه ىي اآليات  163ص[45
كىي الدليؿ الذم يستمـز عيف المدلكؿ، كال : "العبلمات ػ جمع عبلمة:  كابف تيمية يقصد باآليات ػ جمع آية

يككف مدلكلو أمرا كميا مشتركا بيف المطمكب كغيره، بؿ نفس العمـ بو يكجب العمـ بعيف المدلكؿ، فيك العمـ 
باستدالؿ جزئي عمى جزئي مبلـز لو، بحيث يمـز مف كجكد أحدىما كجكد اآلخر، كمف عدمو 

 276ص[48]".عدمو
:  كقد ضرب عمى ذلؾ أمثمة عدة فقاؿ

" كاالستدالؿ بطكع الشمس عمى النيار، كبالنيار عمى طمكع الشمس"  ػ 1
.  فاالستدالؿ بطمكعو معيفو عمى نيارو معيفو ىك استدالؿ بجزئي عمى جزئي مبلـز لو
. كاالستدالؿ بجنس النيار عمى جنس الطمكع ىك استدالؿ بكمي عمى كمي مبلـز لو

". االستدالؿ بالككاكب عمى جية الكعبة" ػ 2
". كاالستدالؿ بالجدم كبنات نعش كالكككب الصغير القريب مف القطب" أ ػ 

".  االستدالؿ بظيكر كككب عمى ظيكر نظيره في العرض" ب ػ 
". االستدالؿ بطمكعو عمى غركب آخر كتكسط آخر" ج ػ 
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".  االستدالؿ عمى المكاقيت كاألمكنة باألمكنة"  ػ3
كمف عرؼ مقدار أبعاد : "ثـ قاؿ".أمر اتفؽ عميو العرب كالعجـ كأىؿ الممؿ كالفبلسفة" ىك:  قاؿ ابف تيمية

الككاكب بعضيا مف بعض كعمـ ما يقارف منيا طمكع الفجر استدؿ بما رآه منيا عمى مقدار ما مضى مف الميؿ 
. كما بقى منو

.  كىك استدالؿ بأحد المتبلزميف عمى اآلخر
]". كمف عمـ الجباؿ كاألنيار كالرياح استدؿ بيا عمى ما يبلزميا مف األمكنة  164-163ص [45

كيرل ابف تيمية أف العمـ بككف ىذا مستمزما ليذا ىك جية الدليؿ، كال بد أف يككف كؿ دليؿ في الكجكد  "
كىي العمـ باستمزاـ المعيف لممعيف المطمكب أدؽ كأقرب إلى الفطرة مف القياس المنطقي : مستمزما لممدلكؿ، كاآلية

 277ص[48]".الذم ينتقؿ فيو العقؿ مف حكـ كمي عاـ إلى أحكاـ جزئية
 كسر الخبلؼ بيف دليؿ اآلية الذم ىك مف المنطؽ الفطرم كقياس الشمكؿ الذم ىك مف المنطؽ األرسطي 

أف العقؿ ينتقؿ في األكؿ مف فرد معيف إلى فرد معيف، بينما في الثاني ينتقؿ العقؿ مف كمي مطمؽ كىك ال كجكد 
. لو إال في األذىاف إلى فرد فرد بعبلقة االندراج أك الشمكؿ، كفي ذلؾ عمى رأم الشيخ ابف تيمية طكؿ كتعسؼ

دكراف المقدـ أك العمة مع : دليؿ اآلية يشبو في الحقيقة مسمؾ الدكراف في مباحث العمة األصكلية، أم" ك
التالي أك المعمكؿ كجكدا كعدما، كىك ما يسميو المحدثكف قانكف التبلـز في الكقكع كفي التخمؼ، كىذا ما يكضح 

 278ص[48]".لنا االختبلؼ الشديد بيف طريقي اآلية، كالتمثيؿ األرسططاليسي
إف كاف دائما ال يعرؼ لو ابتداء، بؿ ىك منذ خمؽ : " كالتبلـز بيف أمريف ميما كانا يستدؿ بو بحسب نكعو، فػ

النيؿ، كالفرات، كسيحاف، كجيحاف، كالبحر، كاف االستدالؿ : اهلل األرض، ككجكد الجباؿ، كاألنيار العظيمة
. مطردا

ف كاف أقؿ مف ذلؾ مدة، مثؿ الكعبة شرفيا اهلل استدؿ بيا بحسب ذلؾ، فيستدؿ بيا كعمييا، فإف أركاف  كا 
:  الكعبة مقابمة لجيات األرض األربعة

.  يقابؿ المشرؽ: الحجر األسكد
.  كالغربي الذم يقابمو ػ كيقاؿ لو الشامي ػ يقابؿ المغرب

. يقابؿ الجنكب: كاليماني
.  العراقي إذا قيؿ لمذم مف ناحية الحجر الشامي: كما يقابمو يقاؿ لو

ف قيؿ لذاؾ العراقي فيذا الشامي العراقي يقابؿ الشماؿ كىك يقابؿ القطب، كحينئذ : الشامي، قيؿ ليذا: كا 
. فيستدؿ بيا عمى الجيات، كيستدؿ بالجيات عمييا

كما كاف مدتو أقصر مف مدة الكعبة، كاألبنية التي في األمصار كاألشجار كاف االستدالؿ بيا بحسب ذلؾ، 
. عبلمة الدار الفبلنية أف عمى بابيا شجرة مف صفتيا كذا ككذا كىما متبلزماف مدة مف الزماف: فيقاؿ

فيذا كأمثالو استدالؿ بأحد المتبلزميف عمى اآلخر، ككبلىما معيف جزئي، كليس ىك مف قياس 
 165-164ص[45]".التمثيؿ
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الضابط في الدليؿ أف يككف مستمزما لممدلكؿ، فكؿ ما كاف مستمزما لغيره أمكف أف يستدؿ بو "أف: كالخبلصة
عميو، إف كاف التبلـز مف الطرفيف أمكف أف يستدؿ بكؿ منيما عمى اآلخر، فيستدؿ المستدؿ مما عممو منيما 

 165ص[45]".عمى اآلخر الذم لـ يعممو
 كىذا في رأم الشيخ ابف تيمية ىك الذم جعؿ نظار المسمميف يعدلكف عف طريؽ المنطقييف، فعرفكا الدليؿ 

: أك.ىك المرشد إلى المطمكب، كىك المكصؿ إلى المقصكد، كىك ما يككف العمـ بو مستمزما لمعمـ بالمطمكب: "بأنو
ما يككف النظر الصحيح فيو مكصبل إلى المطمكب، كىك ما يككف النظر الصحيح فيو مكصبل إلى عمـ أك إلى 

. 165ص[45]"اعتقاد راجح
كأشار إلى أف نظار المسمميف اختمفكا فيما يكصؿ إلى اعتقاد راجح، أك ما يسمى بغمبة الظف ىؿ يسمى في 

كالجميكر يسمكف الجميع دليبل، كمف أىؿ الكبلـ مف ال يسمي : "االصطبلح دليبل، أك يخص باسـ اإلمارة، قاؿ
 165ص[45]".بالدليؿ إال األكؿ

 كما ذىب إليو الجميكر ىك الحؽ، ألف التبلـز قطعي بيف ما قد يسمى أمارة ػ كيفيد الظف ػ كبيف المظنكف، 
نما الفرؽ بيف ما يستمـز العمـ كما يستمـز  كما إذا أغيـ الجك بالغيـ الرطب، فإنو يحصؿ ظف حدكث المطر، كا 

مكاف حصكؿ المظنكف في الثاني . الظف في المطابقة، أم في ضركرة حصكؿ المعمكـ في األكؿ، كا 
كحاصمو أف ظف المطر في المثاؿ المذككر مبلـز لظف رطكبة الغيـ، بحيث ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر،  "

كما ال ينفؾ العمـ الحاصؿ عف الدليؿ عف العمـ بكجو داللة الدليؿ، فإذا زاؿ ظف المطر كشؼ زكالو عف زكاؿ 
ظف الرطكبة، فإنو ىك األمارة، ال نفس الغيـ فإنو مشاىد ال مظنكف، كال نفس الرطكبة فإنيا في حيز المجيكالت، 

لعدـ تحققيا إال بتحقؽ المطر، نعـ بيف العمـ كالظف فرؽ، فإف العمـ ال ينفؾ عف متعمقو، بخبلؼ 
 55-54ص[57]".الظف

:  طرق إسالمية أخرى في االستدالل. 4. 2. 1
باب القكؿ في العمـك )، في (البرىاف في أصكؿ الفقو)في  (ىػ478-ىػ419) قاؿ إماـ الحرميف الجكيني 

رتب أئمتنا أدلة العقؿ ترتيبا ننقمو ثـ نبيف فساده، كنكضح مختارنا فنككف جامعيف بيف نقؿ : "(كمداركيا كأدلتيا
:  قالكا. تراجـ المذاىب، كالتنبيو عمى الصكاب منيا

:  أدلة العقكؿ تنقسـ أربعة أقساـ
.  ػ بناء الغائب عمى الشاىد: أحدىا
.  ػ إنتاج المقدمات النتائج: كالثاني
.  ػ السبر كالتقسيـ: كالثالث
 127-1/126[61]".ػ االستدالؿ بالمتفؽ عميو عمى المختمؼ فيو: كالرابع

 كىذا يعني أف ىذه األدلة التي ذكرىا كاف معمكال بيا قبمو مف طرؼ أئمة الكبلـ المعتزلة كاألشاعرة عمى 
. الخصكص، ألف ىؤالء كانكا فحكلة عمـ الكبلـ مف بيف سائر عمماء األمة اإلسبلمية

نما الذم ييمنا ىك اعترافو بأنيا أدلة عمؿ بيا مف   كال ييمنا أف يضعؼ الجكيني ىذه األدلة كال أف يرفضيا، كا 
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. سبقو مف األئمة، كأنيا عمى ما يبدك خمك مف التأثر بمنطؽ أرسطك كفمسفة اليكناف
:   قياس الغائب عمى الشاىد.1. 4. 2. 1

 كأكؿ ىذه األدلة ىك قياس الغائب عمى الشاىد، كأصؿ الشاىد الحاضر، ألنو يشاىد، أم يدرؾ بالحكاس، 
كأىميا البصر، فيك معمكـ، كالعمـ بو ضركرم، كأصؿ الغائب ما ليس كذلؾ، أم ما ال يدرؾ إال باالستدالؿ، أم 

إنا نسمي المعمـك شاىدا، كما : " بالعقؿ أك البصيرة، فالعمـ بو نظرم، كلذلؾ قاؿ القاضي عبد الجبار المعتزلي
دُّ الشاىًد ما عمـ : "(ىػ458ت) كقاؿ القاضي أبك يعمى الحنبمي 1/165[62]"ليس بمعمـك غائبا، اصطبلحا منا كحى

دُّ الغائًب ما يتكصؿ إلى معرفتو بالتأمؿ كالنظر . 42ص[63]"ضركرة، كحى
 كلكفَّن المتكمميف غالبا ما يستعممكف ىذا القياس في إثبات صفات اهلل عز كجؿ أك نفييا قياسا عمى اإلنساف، 

نما يسمككنو إذا حاكلكا : "، كلذلؾ قاؿ في شرح المكاقؼ5/2299[64]"خمؽ اهلل آدـ عمى صكرتو: "مف باب كا 
قياسا فقييا كيطمقكف اسـ الغائب عميو تعالى لككنو غائبا عف  إثبات حكـ هلل سبحانو فيقيسكنو عمى الممكنات

 1/190[24]".الحكاس
]الذم تردد في القرآف عشر مرات" عالـ الغيب كالشيادة: " كلعؿ ىذه الثنائية مأخكذة مف قكلو تعالى ، قاؿ  [65

كىك ما شاىدكه  {كالشيادة}كىك ما غاب عف العباد مما لـ يعاينكه،  {عالـ الغيب}: قكلو تعالى: "ابف الجكزم
ف كاف يصدؽ عميو 2/46[66]، "كرأكه  غير أف اهلل عز كجؿ حسب التعبير القرآني ال يدخؿ في ىذه الثنائية، كا 

نما يشاىد بالبصائر . أنو غيب، ألنو ال يرل باألبصار، كا 
 كقياس الغائب عمى الشاىد ىك نفسو القياس األصكلي المركب مف األصؿ كالفرع كالعمة كالحكـ، بؿ ىك 
صادؽ عمى كؿ قياس، كقد نقؿ القاضي عبد الجبار عف أحد رؤكس المعتزلة كىك أبك ىاشـ أنو كاف يجعؿ 

كلكف ىذا اإلطبلؽ يقتضي في كؿ : "قياس الغائب عمى الشاىد استدالال بالمعمـك عمى ما ال يعمـ، قاؿ القاضي
كال شبية أف : "ثـ قاؿ".استدالؿ أنو استدالؿ بالشاىد عمى الغائب، ألف الدليؿ أبدا معمكـ، كالمدلكؿ غير معمكـ

.  يقصد اصطبلحا منيـ1/164[62]"العمماء قد خصكا بذلؾ بعض ضركب االستدالؿ دكف بعض
كمنيا أف يجب الحكـ كالكصؼ : " كقد عرؼ الباقبلني قياس الغائب عمى الشاىد أثناء ذكره ألنكاع األدلة فقاؿ

لمشيء في الشاىد لعمة ما، فيجب القضاء عمى أف مف كصؼ بتمؾ الصفة في الغائب فحكمو في أنو مستحؽ 
ليا لتمؾ العمة حكـ مستحقيا في الشاىد ألنو يستحيؿ قياـ دليؿ عمى مستحؽ الكصؼ بتمؾ الصفة مع عدـ ما 

 12ص[20]".يكجبيا
كذلؾ كعممنا أف الجسـ إنما كاف جسما لتأليفو، كأف العاًلـ إنما كاف عاًلمان لكجكد عممو، : "ثـ مثؿ لذلؾ بقكلو

فكجب القضاء بإثبات عمـ كؿ مف كصؼ بأنو عاًلـ، كتأليؼ كؿ مف كصؼ بأنو جسـ أك مجتمع، ألف الحكـ 
العقمي المستحؽ لعمة ال يجكز أف يستحؽ مع عدميا، كال لكجكد شيء يخالفيا، ألف ذلؾ يخرجيا عف أف تككف 

 12ص[20]".عمة لمحكـ
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الجوامع العقمية لمقياس . 2. 4. 2. 1
 كقد أطبؽ المتكممكف عمى أنو ال يجكز التحكـ بقياس الغائب عمى الشاىد مف غير جامع عقمي، قاؿ 

لـ نر فاعبل : كمف التحكـ بو شبيت المشبية كعطمت المعطمة كعميت بصائر الزنادقة، فقالت المشبية: "الجكيني
]".المكجكد الذم ال يناسب مكجكدا غير معقكؿ: ليس متصكرا، كقالت المعطمة 40]1/127 

 يقصد بذلؾ أف المشبية أدرجت الحؽ عز كجؿ في كصؼ جامع ىك مناط الحكـ مع الخمؽ، كلـ يراعكا أنو 
 فشتاف بيف القديـ كالمحدث، كأف المعطمة بالغت في تنزييو إلى 12: اآلية[67]، "ليس كمثمو شيء" عز كجؿ 

كأما الزنادقة فمـ يثبتكا هلل "درجة إنكار الصفات التي جاء بيا النقؿ، كأيد كجكدىا العقؿ، فقالت صفاتو عيف ذاتو، 
 155ص[68]".شيئا كال حتى الكجكد

:  المتكممكف ػ الجكامع في أربع جيات: ثـ حصركا ػ أم : "قاؿ الجكيني
.  ػ الجمع بالعمة: أحدىا
.  ػ الجمع بالحقيقة: كالثاني
.  ػ الجمع بالشرط: كالثالث
 128-1/127[40]".ػ الجمع بالدليؿ: كالرابع

مف جية العمة، : أحدىا: كقد يستدؿ بالشاىد عمى الغائب مف كجكه أربعة: " كقاؿ القاضي أبك يعمى الحنبمي
 41ص[63]".الدليؿ: المصحح، كالرابع: الحد، كالثالث: كالثاني

أحدىما : إنما يككف االستشياد بالشاىد عمى الغائب في كجييف: " كأما القاضي عبد الجبار المعتزلي فإنو قاؿ
 1/164[62".لبلشتراؾ في الداللة، كالثاني لبلشتراؾ في العمة

:  الجمع بالعمة. 1. 2. 4. 2. 1
إذا كاف ككف العاًلـ عالما شاىدا معمبل بالعمـ لـز طرد ذلؾ : فكقكؿ مثبتي الصفات" أما الجمع بالعمة 

كحاصؿ ىذا الجمع أف العمة العقمية تتبلـز مع معمكليا، كال يجكز تقدير كاحد منيا دكف  "1/128[40]".غائبا
 فكما ال يجكز تقدير عاًلـ دكف عمـ ال يجكز تقدير عمـ دكف محؿ يقكـ بو كىك العاًلـ، 133ص[48]"اآلخر

فالكصؼ بالمعنى المشتؽ دليؿ كجكد مكصكؼ بو، فبل معنى لمعاًلـ إال مىٍف قامت بو صفة العمـ، كال لممريد إال 
فإذا ثبت في الشاىد أف ككف العاًلـ "مف قامت بو صفة اإلرادة، كال لمقدير إال مف قامت بو صفة القادرية، كىكذا، 

]"عالما شاىدان معمؿ بالعمـ، لـز ككف الغائب العاًلـ معمبل بالعمـ أيضا . ، كىكذا مع بقية الصفات133ص[48
 كبيذا الدليؿ كىك قياس الغائب عمى الشاىد احتج األشاعرة عمى إثبات صفات المعاني السبعة ػ التي ىي 

الذيف يقكلكف بقياس الغائب عمى الشاىد  القدرة كاإلرادة كالعمـ كالحياة كالسمع كالبصر كالكبلـ ػ عمى المعتزلة
. كبالصفات المعنكية كينكركف صفات المعاني

اعمـ أف المعتزلة لما ساعدت عمى أف العاًلـ القادر الحي المريد في الشاىد عاًلـ بعمـ : " قاؿ السنكسي في شرح الكبرل
]".كقادر بقدرة كمريد بإرادة كحي بحياة ألزميـ أىؿ السنة رضي اهلل تعالى عنيـ اعتبار الغائب بالشاىد  112ص[69
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اهلل عاًلـ، فيككف : كما يثبت الحكـ بالقياس فقد تثبت الصفة أيضا بالقياس كقكلنا: " كقاؿ الرازم في المحصكؿ
لو عمـ، قياسا عمى الشاىد، كال نزاع في أنو قياس، ألف القياس أعـ مف القياس الشرعي كالقياس 

 5/9[70]".العقمي
 كالمعتزلة إنما خالفكا مذىبيـ في ىذه المسألة اعتقادان منيـ أف إثبات الصفات القديمة هلل ىك مف باب تثنية 

القديـ، كيؤدم إلى التجسيـ كالتشبيو، كلذلؾ قالكا إف البارم تعالى يستحؽ ىذه الصفات لذاتو أك لما ىك عميو في 
 182ص[71].ذاتو

 كمع ذلؾ فقد استدلكا عمى استحقاقو ىذه الصفات بقياس الغائب عمى الشاىد، فقد اعتبر القاضي عبد الجبار 
كما عداه مف الصفات يترتب : "ككنو تعالى قادرا أكؿ ما يعرؼ استدالال مف صفات القديـ، قاؿ

كتحرير الداللة عمى ذلؾ ىك أنو تعالى قد صح منو الفعؿ، كصحة الفعؿ تدؿ عمى : " ثـ قاؿ151ص[71]"عميو
 .151ص[71]".ككنو قادرا
إحداىما : كأما الذم يدؿ عمى أف صحة الفعؿ داللة عمى ككنو قادرا، فيك أنا نرل في الشاىد جممتيف: "ثـ قاؿ

صح منو الفعؿ كالكاحد منا، كاألخرل تعذر عميو الفعؿ كالمريض المدنؼ، فمف صح منو الفعؿ فارؽ مف تعذر 
عميو بأمر مف األمكر، كليس ذلؾ إال صفة ترجع إلى الجممة كىي ككنو قادرا، كىذا الحكـ ثابت في الحكيـ 

]".تعالى، فيجب أف يككف قادرا، ألف طرؽ األدلة ال تختمؼ شاىدان كغائبان   152-151ص[71
 فأنت تراه كيؼ استدؿ بقياس الغائب عمى الشاىد، كأثبت القادرية بالتفريؽ في الشاىد بيف الصحيح الذم 

يصح منو الفعؿ، كالمريض الذم يتعذر عميو ذلؾ، كاهلل عز كجؿ قد صح منو الفعؿ، كالدليؿ عميو كقكعو منو، 
ألف طرؽ األدلة ال : "، كختـ استداللو بقكلو151ص [71]".كىك أجساـ العالـ ككثير مف األعراض: "قاؿ القاضي

". تختمؼ شاىدان كغائبان 
:  الجمع بالحقيقة أو الحد. 2. 2. 4. 2. 1

 كغير 1/128[40]". حقيقة العاًلـ شاىدان مىٍف لو عمـ، فيجب طرد ذلؾ غائبان : كالجمع بالحقيقة كقكؿ القائؿ "
فأما مف جية : " كأبي يعمى، فإنو قاؿ1/212[72]الجكيني يستعمؿ بدؿ الجمع بالحقيقة الجمع بالحد كاآلمدم

الحد فيجكز االستدالؿ عمى أف البارم جؿ جبللو ليس بجسـ، لما ثبت أف حقيقة الجسـ أنو المؤلَّنؼ، كجب أف ال 
]".يككف في الغائب جسما غير مؤلَّنؼ، ألف ذلؾ يخرجو عف أف يككف حد الجسـ  42ص[63

ذا كانا شيئيف مختمفيف : كقد اختمؼ المتكممكف في الحد كالحقيقة" ىؿ ىما شيء كاحد أـ شيئاف مختمفاف؟ كا 
  134-133ص[48]".فيؿ يعتبر الجمع بالحد غير الجمع بالحقيقة ؟

:  الجمع بالشرط. 3. 2. 4. 2. 1
 1/128[40]".عمى الغائب العمـ مشركط بالحياة شاىدان فيجب الحكـ بذلؾ: كقكلنا: " كأما الجمع بالشرط فػ

كتفسير ىذا أنو يجب طرد الشرط شاىدان كغائبان، فإف ككف العالـ عالما لما كاف مشركطا بككنو حيا في الشاىد "
 133ص[40]".كجب طرده في الغائب
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كأما مف طريؽ المصحح نحك استداللنا عمى أف البارم حي، لما : "كعبر أبك يعمى عف الشرط بالمصحح فقاؿ
ثبت أنو عالـ قادر، ألف ككف الحي حيا مصحح لككف الكاحد منا عالما قادرا فمك قدرنا أف يككف في الغائب عالـ 

قادر كليس بحي لخرج ككف الحي عف أف يككف مصححا، ألف الطريؽ الذم بو نعمـ أف المتحرؾ أك الساكف 
ليسا بمصححيف لككف العالـ القادر منا عالما قادرا ىك أف ذلؾ يحصؿ تارة مع ككنو متحركا كأخرل يحصؿ مع 

انتفاء ككنو متحركا، ككذلؾ لككف العالـ كالقادر يحصبلف تارة مع ثبكت ككنو ساكنا، كأخرل مع انتفائو، فمك قدرنا 
أيضا بالثبكت ككف العالـ القادر عالما قادرا مع انتفاء ككنو حيا لخرج ككف الحي مف أف يككف مصححا لككف 

 42ص[63]".الكاحد منا قادرا
:  الجمع بالدليل. 4. 2. 4. 2. 1

الحدكث كالتخصيص كاإلحكاـ يدؿ عمى القدرة كاإلرادة كالعمـ شاىدان فيجب : كقكلنا: " كأما الجمع بالدليؿ فػ
كتفسير ىذا أنو يجب طرد الدليؿ شاىدان كغائبان، فإف ككف التخصيص كاإلحكاـ  "1/128[40]".طرد ذلؾ غائبان 

 133ص[48]".دليبل عمى القدرة في الشاىد كجب طرده في الغائب
إذا دٌؿ قبكؿ الحكادث شاىدان عمى : فقالكا: كأما الٌداللة: " كقاؿ اآلمدم كسمى الجمع بالدليؿ الجامع بالداللة

]".استحالة تعرل القابؿ ليا عنيا لـز مثمو في الغائب، ألف شرط الداللة االطراد 72]1/213 
كأما مف جية الدليؿ نحك استداللنا عمى أف البارم سبحانو قادر لما ثبت أف كقكع الفعؿ دليؿ : "كقاؿ أبك يعمى

]".عمى ككف الكاحد منا قادرا، كجب في الغائب ككنو قادرا لكجكد األفعاؿ منو  42ص[63
:  قياس الغائب عمى الشاىد عند المعتزلة. 5. 2. 1

 ىذا كيعد قياس الغائب عمى الشاىد عند المعتزلة أىـ أنكاع االستدالؿ، بؿ ىك أحد مككنات العقؿ االعتزالي، 
ألنو قياس، كالقياس أحد دعائـ العقؿ؛كآلة مف آالتو في الدفاع عف األسس التي كضعيا المعتزلة، أك في الرد 

 .عمى الخصكـ
كقد كانت المعتزلة أشير مدارس عمـ الكبلـ في عيد السمؼ، كذلؾ قبؿ ظيكر األشاعرة بدءا مف كاصؿ بف 

، كامتازكا باستعماؿ العقؿ كتغميبو عمى النقؿ في فيـ اإلسبلـ كفي الدفاع عنو، كامتازكا مف يـك (ىػ131)عطاء 
.  ظيكرىـ بالدفاع عف اإلسبلـ ضد ىجمات كتشكيكات الييكد كالنصارل كالمجكس كالينكد كالزنادقة

كقد تناكؿ كثير مف الباحثيف قياس الغائب عمى الشاىد بالدراسة كلكف عرضا كفي بحكث مكجزة، كالكحيد الذم 
خصص لو دراسة متخصصة كمتعمقة ىك عبد العزيز عبد المطيؼ المرشدم، مف جامعة األزىر، كمية أصكؿ 

قياس الغائب عمى الشاىد في الفكر " الديف، قسـ العقيدة كالفمسفة، في رسالة دكتكراه تحت عنكاف
.  ج: ص[73]".اإلسبلمي

كىذه الدراسة القيمة رغـ أنيا أعطت فكرة شمكلية عف قياس الغائب عمى الشاىد في الفكر اإلسبلمي إال أنيا مف 
كجية نظر أشعرية فقط، كلذلؾ لـ تبيف أف قياس الغائب عمى الشاىد مف أىـ مككنات العقؿ المعتزلي، كلـ تظير مدل 

. القيمة العممية ليذا القياس، كال ما تسبب فيو أحيانا مف تأكيؿ لنصكص قرآنية كرد أحيانا أخرل لنصكص حديثية
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كاعمـ أف إثباتو تعالى عمى ىذه الصفات : " قاؿ القاضي عبد الجبار في كتابو المجمكع في المحيط بالتكميؼ
فرع عمى ككنيا في نفسيا معقكلة، ألف إيراد الداللة عمى ما ال يعقؿ ال يصح، كككنيا معقكلة ىك مف الشاىد، 

]".فميذا يعد الكبلـ في صفاتو تعالى مف باب االستدالؿ بالغائب عمى الشاىد 62]1/164 
 كىذا إقرار منو بأف المعتزلة يعتمدكف عمى ىذا القياس إلثبات صفات اهلل عز كجؿ، كال يجدكف في ذلؾ 
غضاضة، غير أنيـ ضبطكه بما سبؽ أف عرفناه بشركط في الجامع حتى يككف دليبل معتبرا، كفي ذلؾ قاؿ 

:  القاضي
اعمـ أف ىذا باب كبير، قد كثر كبلـ الناس فيو، كلعؿ كثيرا ممف : باب في االستدالؿ بالغائب عمى الشاىد "

]".ضؿ سبب ذلؾ أنو استدؿ بالشاىد عمى الغائب فيما ىك خارج عف الباب فيو 62]1/165  
 ثـ بعد أف ذكر أف أبا الحسيف الخياط لو كتاب فيو، كأف لمشيخيف كبلما متفرقا فيو، كأف أبا ىاشـ لو مسألة 

كاألكلى في ىذا الباب أف نجعؿ ىذا مخصكصا باالستدالؿ بالمعمـك فيما : "فيو راح يبيف كجو االستدالؿ بو فقاؿ
ثبتنا عمى ما ىك غائب عنا إذا كاف الغائب ال يمكف معرفتو ابتداء إال بطريقة البناء عمى الشاىد، كأف نثبت في 

 1/165[62]".ىذا الباب طريقة األجزاء كالجمؿ
 ككاضح مف كبلمو أف قياس الغائب عمى الشاىد إنما يمجأ إليو حيف تمتنع معرفة الغائب إال بقياسو عمى 

:  الشاىد، كلكف بشرط جامع جزئي أك جممي، كىك ما قاؿ عنو بعد ذلؾ
:  فإذا ثبتت ىذه الجممة"

... فإما أف يككف ذلؾ مف باب االشتراؾ في الداللة
ما أف يككف مف باب االشتراؾ في العمة . كا 

ما أف يككف فيما يجرم مجرل العمة . كا 
ما أف ال يككف ىناؾ عمة كال ما يجرم مجراىا، كلكف يتعمؽ الحكـ في الشاىد بأمر ثـ نكجد في الغائب ما  كا 

". ىك أبمغ مف ذلؾ األمر
:  ثـ راح يشرح ىذه الجكامع فقاؿ

فاألكؿ ىك كالداللة عمى صفاتو جؿ كعز، ألنو إنما يجب ككنو قادرا لثبكت الطريؽ فيو، كىك صحة الفعؿ،  "
]".كىذه حاؿ كثير مف صفاتو تعالى، كأكثر مسائؿ التكحيد تجرم عمى ىذا الحد 62]1/165  

التمثيؿ بالقادرية ألنيا : كيؼ أف الدليؿ كاحد في الشاىد كالغائب، كالثانية:  كفي ىذه الفقرة ثبلث فكائد، األكلى
اعمـ أف أكؿ ما يعرؼ استدالال مف صفات القديـ جؿ كعز إنما ىك : "األكلى ترتيبا بيف الصفات، قاؿ القاضي

أف أكثر مسائؿ التكحيد الذم ىك أحد :  كالثالثة151ص[71]".ككنو قادرا، كما عداه مف الصفات يترتب عميو
. األصكؿ الخمسة عند المعتزلة مبني عمى ىذا القياس بجامع الداللة

ثباتا عمى : "كالتكحيد كما شرحو القاضي ىك العمـ بأف اهلل كاحد ال يشاركو غيره فيما يستحؽ مف الصفات نفيا كا 
 128ص[71]".الحد الذم يستحقو، كاإلقرار بو
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كالثاني ىك االشتراؾ في العمة، كنحك ما نقكلو في حاجة المحدىث منا إلينا لحدكثو، ثـ يقاس الغائب : " قاؿ
عميو، فيجعؿ أفعالو محتاجة إليو لحدكثيا، ككثير مف مسائؿ العدؿ يبنى عمى ذلؾ، ألنو في صكرة القياس، فإنؾ 
تبيف أنو ال يجكز أف يككف اهلل تعالى فاعبل لمقبيح بعممو بقبحو كبغناه عنو، كترده إلى الشاىد، فيبيف أف العمة في 
أحدنا في أف ال يختار القبيح حاصمة فيو تعالى، ككذلؾ فيبيف أف الفاعؿ لمظمـ يستحؽ الذـ، كأنو يقبح منو لككنو 

 166-1/165[62]".ظمما، فيبيف أف الغائب كالشاىد في ذلؾ
 كأىـ فكائد ىذه الفقرة أف مسائؿ العدؿ الذم ىك أصؿ آخر مف أصكؿ المعتزلة الخمسة مبني عمى ىذا 

 ال يفعؿ القبيح أك ال يختاره، كال يخؿ بما -عز كجؿ-أنو : " القياس بجامع العمة، كالعدؿ كما عرفو القاضي ىك
 301ص[71]".ىك كاجب عميو، كأف أفعالو كميا حسنة

كالفرؽ بيف : "فقاؿ،  ثـ إف القاضي عمؿ عمى التفريؽ بيف الجامع بالدليؿ كالجامع بالعمة ألنيما أىـ الجكامع
ىذا الكجو كبيف الكجو األكؿ أف الكجو األكؿ قد صار نفس ما دؿ في الشاىد دليبل في الغائب، ألنؾ تستدؿ في 
كبل المكضعيف عمى ككنو قادرا بصحة الفعؿ، فيككف الحكـ في المكضعيف معركفا بداللة، كفي الثانية نعرؼ 
الحكـ في الشاىد ضركرة، كنحتاج إلى الداللة عمى العميؿ، ثـ نرد الغائب إليو لممشاركة في العمة، كلما عرفت 

 1/166[62]".الحكـ في الغائب إال بيذا التعميؿ كبطريقة الرد
كالثالث ىك خارج عف ىذيف الكجييف، كذلؾ ىك في أف تعرؼ أف لككف أحدنا مريدا حكما، : " قاؿ القاضي

كقد عرفت نفس الصفة ضركرة فينا، ثـ عند معرفتؾ بحكميا كمعرفتؾ بثبكت ىذا الحكـ في الغائب أثبت الصفة 
في الغائب، فيك خارج عف الكجييف األكليف، ألنؾ لـ تسمؾ طريقة التعميؿ، كال كانت الصفة في الشاىد معركفة 

]".بالطريؽ الذم عرفتيا في الغائب، بؿ عرفت في الشاىد ضركرة كفي الغائب بداللة 62]1/166 
 فالقاضي إذف يقرر أف صفة اإلرادة في اإلنساف الذم ىك الشاىد إنما ثبتت بالضركرة، كلذلؾ قاؿ في شرح 

]".فاعمـ أف الطريؽ إلى معرفة ىذه الصفة في الشاىد إنما ىك الضركرة: "األصكؿ الخمسة  كأنيا في 433ص[71
:  اهلل عز كجؿ تثبت بالدليؿ، كىذا الدليؿ مبني عمى صحة اتصافو بيا كعمى ثباتيا لو، كلذلؾ قاؿ

كالذم يدؿ عمى أف ىذه الصفة تصح عمى اهلل تعالى ىك ما ثبت أف المصحح ليا إنما ىك ككنو حيا، : "أكال
  434ص[71]".بدليؿ أف مف كاف حيا صح أف يريد

ذ قد صحت ىذه الصفة هلل تعالى، فالذم يدؿ عمى ثباتيا لو ىك أف في أفعالو تعالى ما كقع عمى : "كثانيا كا 
]".كجو دكف كجو، كالفعؿ ال يقع عمى كجو دكف كجو إال لمخصص ىك اإلرادة  435ص[71

ـي ًمٍف حالو أنو ال يقبؿ، بأف يقاؿ: " ثـ قاؿ ٍسًف تكميًؼ مىف ييٍعمى قد ثبت في : كأما الرابع فيك عمى ما نقكلو في حي
الشاىد أف العمـ كالظف يستكياف في كؿ ما طريؽ حسنو المنافع كدفع المضار، بؿ إذا ما حسف مع الظف كالعمـ 
أقكل منو فيجب أف يحسف مع العمـ، ثـ نقكؿ فإذا كاف تقديـ الطعاـ مع غمبة الظف أف الجائع ال يتناكلو أحسف 

]".ففي العمـ أكلى، ألنو أبمغ منو في معناه، فيذه طريؽ االستدالؿ بالشاىد عمى الغائب 62]1/166  
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 كمعنى كبلمو أف تكميؼ مف لـ يقبؿ التكميؼ حسف غير قبيح منو تعالى، كما أف في الشاىد يحسف تقديـ 
الطعاـ لمجائع مع ظف أنو ال يقبمو، كيؤدم بنفسو إلى التيمكة، كال فرؽ بيف الظف كالعمـ، بؿ إذا كاف ذلؾ مع ظف 

 513-512ص[71].عدـ قبكلو فمع العمـ أحسف كأكلى
إف : " ىذه إذف طريؽ االستدالؿ بالشاىد عمى الغائب كما قاؿ القاضي عند المعتزلة، كقد قاؿ أكثر مف مرة

 كلكف ليس معنى ىذا أف كؿ ما في الشاىد يستدؿ 161كص152ص[71]"طريؽ األدلة ال تختمؼ شاىدا كغائبا
بو عمى الغائب، بؿ ال بد مف جامع، كأكثر الجكامع استعماال عندىـ ىما جامع الدليؿ كجامع العمة، حيث صرح 

القاضي أف أكثر مسائؿ التكحيد مبني عمى قياس الغائب عمى الشاىد بجامع الدليؿ، كأف أكثر مسائؿ العدؿ 
. مبني عمى قياس الغائب عمى الشاىد بجامع العمة

:  قياس الغائب عمى الشاىد عند األشاعرة. 6. 2. 1
 ىذا كالمشيكر عف متقدمي األشاعرة اعتماد قياس الغائب عمى الشاىد، بخبلؼ متأخرييـ كربما أكليـ 

الجكيني فإنيـ استضعفكه كدليؿ، كالمقصكد بذلؾ في مجاؿ الصفات اإلليية، كلذلؾ قاؿ الجكيني بعدما صرح 
أما بناء الغائب عمى الشاىد فبل أصؿ لو، فإف التحكـ بو باطؿ كفاقا، كالجمع بالعمة  : "برفض ىذه األدلة األربعة

]".ال أصؿ لو، إذ ال عمة كال معمكؿ عندنا، كككف العاًلـ عاًلمان ىك العمـ بعينو 40]1/129-130 
 كالمعركؼ عف األشاعرة أنيـ رغـ إنكارىـ لمعمة كالتعميؿ، العتقادىـ انفراد الحؽ عز كجؿ بالفعؿ، ال ينكركف 

القياس األصكلي، مع أف مبناه عمى العمية، كىك األمر الذم حير كثيرا مف الدارسيف، كجعؿ بعضيـ يتيـ 
. األشاعرة بالتناقض
غير أف األمر المدىش حقا ىنا ىك أف الجكيني كعامة األشاعرة يقبمكف القياس : "زكريا.كفي ىذا يقكؿ د

فبل عمة كال معمكؿ عند : "، كذلؾ بعد قكلو"األصكلي، كىك استدالؿ مبني عمى العمية بشكؿ كاضح كجمي
 156ص[68]".الجكيني كاألشاعرة عمكما

نما جاء الغمط ىؤالء الباحثيف مف سكء فيميـ لمذىبيـ، فيـ   كالحؽ أف األشاعرة كانكا منسجميف مع أنفسيـ، كا 
يقكلكف بالعمة، كلكف دكف أف يككف ليا تأثير طبيعي، بؿ عمى أنيا أمارة، فاالرتباط عندىـ بيف العمة كالمعمكؿ 
ارتباط عادم، كالتأثير الحقيقي هلل عز كجؿ، كلكف يقركف بأف سنة اهلل الككنية جرت بخمقو المعمكؿ إثر كجكد 
العمة، دكف أف يككف ليذه األخيرة دخؿ في إيجاده، كىذا عند التحقيؽ ىك ما استفاده منيـ جكف استيكارت مؿ 

].كدفيد ىيكـ، كىما مف ينسب إليو كضع المنيج التجريبي االستقرائي في البحث العممي  141ص[53
إف االستدالؿ ىك النظر كالفكرة مف المفكر كالمتأمؿ، : " فيذا أبك الحسف األشعرم مؤسس المذىب كاف يقكؿ
 ففسر االستدالؿ بقياس الغائب عمى 302ص[74]".كىك االستشياد، كطمب الشيادة مف الشاىد إلى الغائب

. الشاىد
منظكر فيو، كمردكد إلى المنظكر )، ك(فرع)ك (أصؿ)كمعنى قكلنا  (غائب)ك (شاىد)معنى قكلنا : " ككاف يقكؿ

 كمف ىذا يتبيف أف قياس الغائب عمى 302ص[74(".]مشككؾ فيو مطمكب عممو مف المعمكـ)ك( معمكـ)، ك(فيو
. الشاىد ىك نفسو القياس األصكلي البتنائيما عمى نفس األركاف
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نما المراد غيبة العمـ كذىاب العاًلـ عف العمـ : " ككاف يقكؿ ليس المراد بالغيبة ىينا البعد كالحجاب، كا 
كاف "كىذا صريح في أف المراد بالغائب المجيكؿ، كيؤكد ذلؾ أف الشاىد ىك المعمكـ، كلذلؾ .302ص[74]"بو

إف ذلؾ يرجع إلى المعمكمات التي ىي األصؿ في باب : يقكؿ في معنى المشاىدة كالشاىد
إف المستدؿ إنما يطمب باستداللو عمـ ما لـ يعمـ، بأف يرده إلى عمـ، : " ككاف يقكؿ302ص[74]".االستدالؿ

 303ص[74]".كينتزع حكمو منو
 ثـ إف األصؿ في المعمـك أف يككف ضركريا ليتكصؿ بو إلى المعمكـ نظريا، لكف قد يصير المعمكـ نظريا 

:  أصبل فيتكصؿ بو أيضا إلى نظرم آخر، كفي ذلؾ كاف يقكؿ أبك الحسف
إنو ال ينكر أف يككف أصؿ عمـ االستدالؿ عمـ االضطرار، كال ينكر أف يككف أصمو عمـ االستدالؿ أيضا، "

ألف المعمـك باالكتساب قد ثبت، فيصير أصبل لغيره، كنحك ما عممنا مف إثبات األعراض التي ليست بمدركة 
 303ص[74]".بالنظر، ثـ جعمنا العمـ بذلؾ أصبل لمعمـ بحدثيا

 كما يرد إليو المجيكؿ في العقميات ىك اليقينيات سكاء كانت مف قسـ المحسكسات أك البديييات، كلذلؾ كاف 
إف سبيؿ المحسكسات كالمعمكمات ضركرة في باب العقميات، كسبيؿ المسمكعات : "يقكؿ أبك الحسف

لييا يقع الرد، كيقبح مف السائؿ فييا  ـى ؟)كالمنصكصات في باب الشريعة، في أنيا األصكؿ كاألميات، كا   ".(ًل
.  كمعنى ىذا أف األصؿ إذا كاف يقينيا كجب عمى الخصـ أف يسمـ بالفرع إذا كاف في معناه303ص[74]

 ثـ إف أبا الحسف األشعرم تحدث عف أنكاع االستدالؿ باستفاضة كبيف أف قياس الغائب عمى الشاىد ال 
إنا إنما نكجب القضاء بالشاىد عمى الغائب كنرد الحكـ : " يصح إال بجامع مف عمة أك دليؿ، كفي ذلؾ كاف يقكؿ

]".إلى الحكـ إذا استكل معنياىما، كاتفقت عمتاىما، ككاف ألحدىما مثؿ ما لصاحبو 74]306 
:   كيشرح أبك الحسف ىذه األنكاع مف القياس فيقكؿ

إف ذلؾ عمى أنحاء، فمنيا ما سبيؿ القكؿ في الغائب عف حكاسنا كسبيؿ ما بحضرتنا، في أنا نعرؼ ما  "
بحضرتنا باستدالؿ، كما نعمـ ما غاب عنا، كذلؾ كالذم تظير منو األفعاؿ فيما بيننا، فتدؿ عمى أنو حي قادر 
عالـ، فسبيؿ العمـ بأنو حي قادر عالـ كسبيؿ العمـ بمف ظيرت منو األفعاؿ كىك غائب عف حكاسنا، ألف طريؽ 

. العمـ بأف الذم غاب عنا حي قادر عالـ، ىك مثؿ طريؽ العمـ بأف مف بحضرتنا حي قادر عالـ
إف مف غاب عنا حي قادر عالـ قياسا عمى أنا لـ نشاىد فاعبل إال حيا قادرا عالما، كمف قاؿ :  كلسنا نقكؿ

. إف العمـ بالقديـ أنو حي قادر عالـ بظيكر أفعالو الحكمية منو: ذلؾ كاف غالطا، بؿ نقكؿ
 كذلؾ أنو لك جاز أف يظير العالىـ عمى إتقاف صنعو ممف ليس بعالـ كال حي قادر كاف ظيكر األعراض ممف 

. ليس بعالـ كال حي قادر أجكز
 فدلت أفعاؿ القديـ عمى أنو حي عالـ قادر، كما دلت أفعاؿ اإلنساف إذا كانت محكمة عمى أنو عالـ قادر 
حي، إذ كاف الطريؽ إلى أف العاًلـ منا عالـ قادر حي ىك االستدالؿ ال المشاىدة، كذلؾ الفعؿ ىك الذم يعمـ 

بظيكره حياة مف ظير منو منا كقدرتو كعممو، ككذلؾ فعؿ القديـ عندنا يعمـ بو حياتو كعممو كقدرتو 
 303ص[74]".استدالال
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 كال يكتفي أبك الحسف بشرح ىذا النكع مف قياس الغائب عمى الشاىد كأنو مبني عمى جامع ىك االشتراؾ في 
:  الدليؿ بيف الشاىد كالغائب، كلكف يكاصؿ شرحو بضرب مثاؿ ظاىر عمى ذلؾ فيقكؿ

ألف ىذا كما أنا إذا عممنا بالكتابة الظاىرة منا أف ليا كاتبا، كبالبناء أف لو بانيا، كبالفعؿ أف لو فاعبل، ثـ  "
رأينا كتابة كبناء كفعبل، كلـ يكف الذم بناه ككتبو كفعمو حاضرا لحكاسنا، استدلمنا بالكتابة التي كجدناىا كبالبناء 

كالفعؿ أف ليا بانيا ككاتبا كفاعبل، ألنو لك جاز حدكث العالـ كاألجساـ ال مف فاعؿ لـ يكف ذلؾ بأبعد مف ظيكر 
الكتابة ال مف كاتب كمف حدكث األعراض ال مف فاعؿ، فمما كاف الفعؿ الذم بحضرتنا يعمـ فاعمو بحدكثو، 

فكذلؾ الكتابة كالبناء، ككؿ فعؿ ككتابة يعمـ بو أف لو فاعبل ككاتبا مف ىذا الضرب مف االستدالؿ، ىك أف يستدؿ 
عمى الشيء بأف ينقسـ في العقؿ إلى أقساـ فيفسد األقساـ كميا إال كاحدا، فيعمـ أف ذلؾ القسـ ىك 

 304ص[74]".الصحيح
 كفي عبارة أبي الحسف األخيرة تصريح بتنقيح المناط الذم يتـ بو تحصيؿ العمة، كىك الذم يذكر باسـ السبر 
كالتقسيـ، كأنو مسمؾ مف مسالؾ العمة، كىك مسمؾ يؤدم إلى اليقيف إذا كانت القسمة منحصرة، بخبلؼ ما إذا 

. كانت منتشرة، فإف أكثر األصكلييف عمى استضعافو
:   ككاف أبك الحسف يقكؿ ػ كما نقؿ عنو ابف فكرؾ ػ في النكع اآلخر مف االستدالؿ

لىٍيسى  ]: كنحك ما ذكر اهلل تعالى مف التنبيو لمنكرم اإلعادة عمى االستدالؿ باالبتداء عمى اإلعادة لما قاؿ أىكى
ـٍ بىمىى مىى أىٍف يىٍخميؽى ًمٍثمىيي مىؽى السَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبقىاًدرو عى ًمٍمتيـي النَّنٍشأىةى اأٍليكلىى ]:  قاؿ81: اآلية [75][الَّنًذم خى لىقىٍد عى كى

كفى  مىٍيوً  ]:  كقاؿ62: اآلية[76][فىمىٍكالى تىذىكَّنري في عى في كؿ ذلؾ تنبيييـ عمى االستدالؿ : 27: اآلية[34][كىىيكى أىٍىكى
باالنتياء عمى االبتداء الذم أقركا بو كاعترفكا بصحتو، فأراىـ أف ما صمح لبلبتداء مف القدرة فيك يصمح 

 304ص[74]".لئلعادة
 كىذا النكع مف قياس الغائب عمى الشاىد لـ يخالؼ فيو أحد، ألنو كرد في القرآف، كألنو في غير اهلل عز كجؿ 

. كصفاتو، كىك مع ذلؾ قياس فطرم، كلذلؾ أقر بو الظاىريكف في العقيدة رغـ تعنتيـ
 كمع ذلؾ فإف أبا الحسف حذر مف قياس الغائب عمى الشاىد بمجرد الكجكد، فميس مف حؽ الزنجي الذم لـ 
ير إنسانا إال أسكد أف يحكـ أف كؿ إنساف أسكد، كال لمف لـ ير ماء إال عذبا أف يعتقد أال ماء إال عذب، كىكذا 

. ليس مف حؽ مف لـ ير في الكجكد فاعبل إالجسما أف يدعي أف كؿ فاعؿ فيما غاب عنو ىك أيضا جسـ
إف حقيقة اإلنساف ىك ما كاف لو ىذه البنية كليس ما كاف أسكد، كأف :  كيشرح أبك الحسف ىذه المسائؿ فيقكؿ

الماء كالعذكبة شيئاف مختمفاف، فميس ألنو ماء ىك عذب كال ألنو عذب ىك ماء، كأف الفاعؿ ليس فاعبل ألنو 
. جسـ، كال ىك جسـ ألنو فاعؿ

 كالطريؼ أف أبا الحسف يرجع ىذه المسائؿ إلى تكقيؼ أىؿ المغة، كأننا نتبع أىؿ المغة فيما أكقفكنا عميو، فما 
. سمكه ماء سميناه ماء في الغائب كما في الشاىد، ال ألننا نقيس الغائب عمى الشاىد، كىكذا في بقية المسائؿ

أليس لما لـ تشاىدكا نارا إال حارة كال فاعبل إال جسما، : إف قاؿ قائؿ: ككاف يقكؿ عمى ىذا: " قاؿ ابف فكرؾ
فيؿ تحكمكف عمى كؿ فاعؿ أنو جسـ، كعمى كؿ نار أنيا حارة ؟ 
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إنا لسنا نعمـ النار الغائبة عنا باالستدالؿ عمييا بالنار الحاضرة، بؿ نعمـ أف ما :  أجيب عف ذلؾ بأف يقاؿ لو
كقع عميو اسـ نار في الحاضر كالغائب فيك حار بتكقيؼ أىؿ المغة لنا عمى أف ما كاف بيذا الضرب مف الحرارة 

. كالضكء كالبنية فيك نار، ألنيـ أكقفكنا عمى ذلؾ
ف لـ يرىا أىؿ المغة بالتكقيؼ المتقدـ منيـ، فالقكؿ في النار   كلك قدحنا ماء كرأينا نارا لكنا نسمييا نارا، كا 
الحاضرة كالقكؿ في النار الغائبة، كلسنا نقكؿ إف النار الغائبة حارة ألجؿ أف النار الحاضرة حارة، ككذلؾ إذا 

ما الجسـ ؟ أشاركا إلى المجتمع، فبل يسمى في الغائب كالحاضر شيء جسما إال ما كاف : سألنا أىؿ المغة فقمنا
]".كذلؾ، كلسنا نقكؿ إف الجسـ في الغائب مجتمع ألجؿ أنو في الشاىد مجتمع  305ص[74

كقد يستدؿ بتكقيؼ أىؿ المغة لنا عمى أنو ال نار : " كيؤكد ىذا الرأم قكؿ الباقبلني كىك يذكر أنكاع االستدالؿ
إال حارة ممتيبة، كال إنساف إال ما كانت لو ىذه البنية، عمى أف كؿ مف خبرنا مف الصادقيف بأنو رأل نارا أك 

إنسانا، كىك مف أىؿ لغتنا، يقصد إلى إفيامنا أنو ما شاىد إال مثؿ ما سمي بحضرتنا نارا أك إنسانا، ال نحمؿ 
بعض ذلؾ عمى بعض، لكف بمكجب االسـ كمكضكع المغة ككجكب استعماؿ الكبلـ عمى ما استعممكه ككضعو 

 33ص[20]".حيث كضعكه
 كاألطرؼ مف ذلؾ كمو أف أبا حامد الغزالي فيما بعد استثمر فكرة أبي الحسف ىذه فأنكر القياس كمو، كرد كؿ 

لى عمكـ المفظ مف جية أخرل، كألؼ في ذلؾ كتابو  أساس )ما سمي قياسا إلى تكقيؼ أىؿ المغة مف جية كا 
. (القياس

مف اعتقد أف القياس ىك إلحاؽ الشيء بمثمو ػ بسبب ككنو مثبل لو فقط ػ فيذا القياس باطؿ ال : " قاؿ أبك حامد
كالذم يقطع بو أنو ال مدخؿ لمقياس ال في : " كقاؿ2ص [77]، "مدخؿ لو في الشرع كال في المغة كال في العقؿ

 إذف ما ىك القياس المعتبر عند 3ص[77]".المغة كال في الشرع كال في العقؿ إف كاف القياس عبارة عما ذكرناه
ف كاف ينكر تسميتو  الغزالي ؟ الجكاب ىك أف القياس المعتبر عنده ىك ما كاف عمى صكرة القياس المنطقي، كا 

بمفظ أك إشارة أك سككت أك استبشار أك قرينة أك معنى "قياسا، كيعني بو ما دؿ دليؿ عمى عمـك العمة فيو، 
مدرؾ مف ألفاظ كثيرة متفرقة أك أفعاؿ كثيرة متكررة تكشؼ عف عادتو ػ أم الشرع ػ في اتباع معنى كاطراح 

 12-11ص[77]".معنى
نما باندراجو في عمكـ العمة التي ىي اإلسكار، فإنو   فتحريـ النبيذ ليس بقياسو عمى الخمر بجامع اإلسكار، كا 

لما ثبت أصبلف كىما أف الخمر إنما حرمت إلسكارىا أم إذىاب العقؿ، كأف النبيذ مسكر مثميا لـز أف يككف 
دخاؿ خصكص تحت : "حراما مثميا، يؤكد ىذا قكلو كيرجع حاصؿ الغرض إلى دخكؿ تفصيؿ تحت جممة كا 

كؿ مسكر خمر، كتارة : تارة تككف عقمية، كؿ جسـ متحيز، كتارة تككف شرعية كقكلنا: عمكـ، كالقضية العامة
كؿ مف لو قدرة فإنو يسمى قادرا، فإف ثبت في شيء أف لو قدرة دخؿ بالضركرة تحت العمكـ، : تككف لغكية كقكلنا

ف ثبت في شيء  ف بت في شيء أنو مسكر دخؿ تحت العمكـ كاستحؽ صفة التحريـ، كا  كاستحؽ اسـ القادر، كا 
 16ص[77]".أنو جسـ دخؿ تحت العمـك كاستحؽ الكصؼ بالتحيز

:  ككما سبؽ القكؿ فإف الغزالي ال يسمي ىذا قياسا، بؿ كينكر عمى المناطقة تسميتو قياسا، كفي ذلؾ يقكؿ
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نما يسميو المنطقيكف قياسا، كىك - في اصطبلح الفقياء كاألصكلييف - كباالتفاؽ ال يسمى ىذا الجنس " قياسا، كا 
: ظمـ منيـ عمى االسـ، كخطأ عمى الكضع، فإف القياس في كضع المساف يستدعي مقيسا كمقيسا عميو، إذ يقاؿ

حمؿ فرع عمى : قاس النعؿ بالنعؿ إذا سكَّناه عميو، فالقياس ىك حمؿ شيء عمى شيء في شيء بشيء، أم
 كىذا ما أكده الغزالي في 17ص[77]".أصؿ في حكـ بعمة، فإطبلؽ اسـ القياس عمى ىذا ظمـ عمى كضع االسـ

]".فيك عبارة عف معنى إضافي بيف شيئيف: "المستصفى كعممو بقكلو 78]2/229 
ـى : فإف قيؿ: " قاؿ الغزالي فالمتكممكف قاسكا، كردكا الغائب إلى الشاىد، كأثبتكا عمة األصؿ، كردكا الفرع إليو، فًم

كشرح ذلؾ بأف المتكمميف قالكا بأف عمة الرؤية ىي الكجكد، كما في األعراض كالجكاىر، كما داـ ".أنكرتمكه ؟ 
الكجكد ىك مصحح الرؤية، كاهلل عز كجؿ مكجكد، إذف يجب أف يرل، كىذا كما ىك معمـك قالو أىؿ السنة في 

. مكاجية منكرم الرؤية كىـ المعتزلة
إف لـ يثبت ليـ أف كؿ مكجكد مرئي عمى العمـك ػ حتى يككف : " كيجيب الغزالي عمى ىذا االعتراض بقكلو

ف ثبت ليـ ذلؾ فقد استغنكا عف ذكر الشاىد  ىذا قضية عامة ػ فبل يمكنيـ الحكـ بأف البارم تعالى مرئي، كا 
كؿ مكجكد مرئي، كالبارم تعالى مكجكد، فإذف ىك مرئي، كىذاف أصبلف إذا : كالقياس، كانتظمت حجتيـ بقكليـ

سمما لـز تسميـ محؿ النزاع بالضركرة، كاألصؿ األخير مسمـ كىك أف البارم مكجكد، كالممنكع ىك األصؿ األكؿ 
ف ثبت فيك حجة دكف االستشياد كالقياس، فيككف : كىك قكلنا كؿ مكجكد مرئي، فإف لـ يثبت ذلؾ فبل حجة، كا 

 20-19ص[77]...".ذكر الجكىر كالعرض حشكان 
 ثـ إف الغزالي يفصح بإيمانو المطمؽ بمنطؽ غير رد الغائب إلى الشاىد فيطرح سؤاال عمى لساف مخاطىبو 

إلى ماذا ترجع أدلة العقكؿ ؟ إذا كاف القياس ال يتطرؽ إلييا، كرد الغائب كالشاىد ال ينفع : فإف قاؿ قائؿ: "فيقكؿ
". فييا ؟

 ال غير، ذكرنا صكرىا كشكاىدىا مف -ىي مكازيف العقميات-يرجع ذلؾ إلى خمسة طرؽ : "كيجيب بقكلو
كعمى التفصيؿ في  (محؾ النظر)، كذكرنا شركطيا عمى الجممة في كتاب (القسطاس المستقيـ)القرآف في كتاب 

كنذكر اآلف مجرد صكرىا لتعمـ أف سبيؿ النظر في العقميات مميَّند دكف رد الغائب إلى  (معيار العمـ)كتاب 
"  الشاىد

 (في مسألة الرؤية)ىك التمسؾ بالعمكـ، كمثالو ما ذكرناه : األكؿ: "-كىك الذم ييمنا فيما نناقشو اآلف- ثـ قاؿ
 27-26ص[77]...".كيرجع حاصمو إلى تقديـ أصميف، كقد بينا أف النتيجة تستثمر مف االزدكاج بيف األصميف

 28-27ص[77]".كأمثمة ىذا في العقميات ال تكاد تخفى: "قاؿ
 كأخيران فإف مف الكاضح أف متأخرم األشاعرة قد تنكركا لقياس الغائب عمى الشاىد، كلكف عمى ما يبدك فإف 

: "أكثرىـ إنما تنكر لو كأنكره إذا لـ يكف ثمة جامع، كفي ذلؾ قاؿ الرازم فإف قياس الغائب عمى الشاىد مف غير  
 كفي معرض رده عمى 2/53[79]"فإف قياس الغائب عمى الشاىد مطمقا باطؿ : " كقاؿ2/38[79]"جامع باطؿه 

ما شاىدنا ليبل إال كقبمو نيار، كال نيارا إال كقبمو ليؿ، فكجب أف يككف األمر : "القائميف بقدـ العالـ حيف قالكا
بمحض التحكـ، كأنو .ىذا جمع بيف الشاىد كالغائب: كالمتكممكف شٌنعكا عمييـ، كقالكا: "قاؿ" كذلؾ
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 4/191[79]".باطؿ
 كأما إماـ الحرميف الجكيني فقد أنكره كلك بجامع، ألنو رفض الجكامع األربعة، كتابعو عمى ذلؾ كثير مف 

فيما يخص - األشاعرة منيـ اآلمدم كالغزالي كمىف بعدىما كالسنكسي مثبل، كباختصار فإف مرد ىذا اإلنكار 
ىك اختبلؼ ما بينيما، إذ الفرؽ كبير كشاسع بيف القديـ كالمحدث، كقد - قياس الحؽ عز كجؿ عمى اإلنساف 

  136ص[80]".إفراد القدـ عف الحدث: "قاؿ الجنيد رحمو اهلل في تعريؼ التكحيد
كليس األمر في القديـ كالمحدث عمى : " كفي ىذا المعنى قاؿ جابر بف حياف إماـ العمـك الطبيعية عند العرب

ما ظنو جيمة المتكمميف في ىذا الباب، الذيف استدلكا عمى الغائب بالشاىد، مع تناىييما في العناد، كبالجزء عمى 
  543ص[81]".الكؿ مع ظيكر الفساد في ذلؾ

:  (الحنابمة)قياس الغائب عمى الشاىد عند الظاىرية 
 أما قياس الغائب عمى الشاىد عند غير المعتزلة كاألشاعرة، أعني عند الظاىرية منكرم المجاز كالتأكيؿ، فيـ 

مجمعكف عمى القكؿ بو كلك عف غير قصد، ألف خصكميـ يتيمكنيـ بالتشبيو كالتجسيـ، نتيجة أخذىـ بيذا 
.  القياس، كقد سبؽ أف نقمنا كبلـ أحد رؤكسيـ كىك أبك يعمى الحنبمي

 كعمى منكالو سار ابف تيمية رحمو اهلل، كلعمو أحسف مف يمثميـ، ألف الجميع مف الحنابمة، كقد بيف في كتابو 
أف قياس الغائب عمى الشاىد معتبر في العقميات كما ىك معتبر في الشرعيات، كسىكَّنل  (الرد عمى المنطقييف)

:  بيف قياس التمثيؿ الفقيي كقياس الشمكؿ المنطقي، كذىب إلى أف العبرة في كؿ منيما ىي بكجكد الجامع، قاؿ
إف المنطقييف كجميكر النظار يقيسكف الغائب عمى الشاىد إذا كاف المشترؾ مستمزما لمحكـ، كما يمثمكف بو  "

كقاؿ في معرض الرد عمى منكرم القياس في العقميات 118ص[45]".مف الجمع بالحد كالعمة كالشرط كالدليؿ
ىذا مع أنيـ خالفكا فيو جماىير النظار كأئمة النظر فنزاعيـ فييا يرجع : "كالغزالي كادعائيـ أف االعتبار بالدليؿ

 366ص[45]".إلى المفظ
فإنيـ يقكلكف العقميات ال تحتاج إلى أف يعيف فييا أصؿ يمحؽ فيو الفرع، كليس : " كشرح كجية نظرىـ بقكلو

]".جعؿ أحدىما أصبل كاآلخر فرعا بأكلى مف العكس، بؿ االعتبار بالدليؿ الشامؿ لمصكرتيف 45 ]
ال ريب أنو في العقميات كالشرعيات لـ يقع النزاع في جميع أفراد المعنى : فيقاؿ ليـ: " ثـ قاؿ في الرد عمييـ

العاـ الذم يسمى الجامع المشترؾ، بؿ كقع في بعضيا، كبعضيا متفؽ عميو، فتسمية ىذا أصبل كىذا فرعا أمر 
إضافي، كلك قدر أف بعض الناس عمـ حكـ الفرع بنص كخفي عميو حكـ األصؿ لجعؿ األصؿ فرعا كالفرع 

[ 45]".أصبل
ما أف يككف بإبداء الجامع، كىذا يككف " ثـ لخص القكؿ في الجامع بقكلو كالجمع إما أف يككف بإلغاء الفارؽ، كا 

[ 45]".في العقميات قطعيا كظنيا كما يككف في الشرعيات
ثَّنؿى لما قالو بأمثمة لمجكامع األربعة فقاؿ :   كبعد ذلؾ مى

.  اإلحكاـ كاإلتقاف يدؿ عمى عمـ الفاعؿ شاىدا، فكذلؾ غائبا: فإذا قيؿ"
.  عمة ككف العاًلـ عاًلمان قياـ العمـ بو في الشاىد فكذلؾ في الغائب: أك قيؿ
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.  الحياة شرط في العمـ شاىدا، فكذلؾ غائبا: أك قيؿ
.  حد العاًلـ في الشاىد مف قاـ بو العمـ فكذلؾ في الغائب: أك قيؿ

الحد، كالدليؿ، كالعمة :  فيذه الجكامع األربعة التي تذكرىا الصفاتية مف الجمع بيف الغائب كالشاىد في الصفات
فذكر الشاىد حتى يمثؿ القمب صكرة معينة، ثـ يعمـ بالعقؿ عمـك الحكـ، كىك أف اإلحكاـ كاإلتقاف  .كالشرط

]".مستمـز لعمـ الفاعؿ، فاف الفعؿ المحكـ المتقف ال يككف إال مف عاًلـ، ككذلؾ سائرىا  367ص[45
كىذا الذم قالو الشيخ ابف تيمية في نظرم ىك الحؽ، ككأنو يريد أف يقكؿ أف العبرة في االستدالؿ ال تككف إال 
بالدليؿ، كىك أحد الجكامع األربعة أك عدـ الفارؽ، كأف الشاىد الذم يذكر في قياس الغائب عمى الشاىد إنما ىك 

. مثاؿ لتقريب أفراد الكمي مف الذىف
إنما كاف غرضو الرد عمى  (أساس القياس) لكف يجب التنبيو إلى أف الغزالي في إنكاره لمقياس في كتابو 

منكرم القياس، كىك أف يرييـ أف القياس الذم ينكركف ىك في الحقيقة تكقيؼ كليس رأيا، كىك ما أكده في كتابو 
ٍرنىاهي ًفي ًكتىاًب أىسىاسي اٍلًقيىاس: "المستصفى بقكلو ا قىرَّن ٍكـه ًبالتَّنٍكًقيًؼ اٍلمىٍحًض كىمى ]".فىاٍلًقيىاسي ًعٍندىنىا حي 78]2/238  

أكليما ىؿ الغائب مثؿ الشاىد :  كالحؽ أف الخبلؼ بيف الفريقيف مثبتي القياس كمنكريو ىك في أمريف اثنيف
ىؿ ىذا الجامع الداؿ : فيما كقع فيو القياس حتى يمكف أف يجمع بينيما بالعمة أكالحد أكالدليؿ أكالشرط؟ كثانييما

مستمـز لممدلكؿ، ألف الدليؿ كما سبؽ ىك ما استمـز المدلكؿ؟ 
:  أما فيما يخص السؤاؿ األكؿ فإف الجكيني قد أنكر قياس الغائب عمى الشاىد كرد الجكامع األربعة حيف قاؿ

كالجمع بالحقيقة ليس .الجمع بالعمة ال أصؿ لو إذ ال عمة كال معمكؿ عندنا، كككف العالـ عالما ىك العمـ بعينو" 
بشيء، فإف العمـ الحادث مخالؼ لمعمـ القديـ، فكيؼ يجتمعاف في الحقيقة مع اختبلفيما، فإف قيؿ جمعتيما 

 1/130[40]".العممية فيك باطؿ مبنى عمى القكؿ باألحكاؿ
كالدليؿ القاطع عمى بطبلف القياس في العقؿ أف الحكـ : " كأما فيما يخص السؤاؿ الثاني فقد قاؿ فيو الغزالي

 في صفة، -قال محالة ؿ-إذا ثبت في شيء فمف أيف يمـز أف يثبت الحكـ في غيره ؟ ألف ذلؾ الغير مغاير
]".كألجمو كاف مغايرا لو، كربما يككف الحكـ منكطا بالكصؼ الذم فيو المغايرة، فإذا انتفى انتفى الحكـ  14ص[77

:  قياس الغائب عمى الشاىد عند الفالسفة اإلسالميين. 7. 2. 1
قياس التمثيؿ  (كتاب القياس) كنقتصر منيـ عمى اثنيف ىما الفارابي كابف رشد، أما الفارابي فقد ذكر في 

األرسطي كقياس الغائب عمى الشاىد، كمثؿ لكمييما بما يدؿ عمى أنو يعتبرىما شيئا كاحدا، كقد أرجعيما إلى 
. (السيمكجسمكس)الشكؿ األكؿ مف القياس الحممي 
التمثيؿ ىك نقمة الحكـ مف جزء إلى جزء آخر شبيو بو، متى كاف كجكده في : " قاؿ الفارابي في تعريؼ التمثيؿ

أحدىما أعرؼ مف كجكده في الثاني، ككانا جميع تحت المعنى الكمي الذم مف أجمو كجد الكؿ 
ىك أف نعمـ بالحس أمرنا بحاؿ، كأف شيئنا : "كقاؿ في تعريؼ قياس الغائب عمى الشاىد147ص[68]".األعرؼ

مكجكد ألمر ما، فينقؿ الذىف تمؾ الحاؿ أك الشيء مف ذلؾ األمر إلى أمر آخر شبيو بو، فيحكـ بو 
 148-147ص[68]".عميو
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الحائط مككف كىك جسـ كلو فاعؿ، كالسماء مشابية لمحائط في أنيا جسـ، كىذا ىك :  كمثاؿ قياس التمثيؿ
ف  نة أف ليا (فاعؿ)المعنى الكمي الذم مف أجمو كجد لمحائط مككِّب ، فحكـ عمى السماء بما أنيا جسـ كأنيا مككَّن

نا  . (فاعؿ)مككِّب
 كألف الفارابي متأثر بالثقافة اإلسبلمية فإنو أرجع قياس التمثيؿ الظني عمى رأم أرسطك إلى السيمكجسمكس 

:  كلذلؾ صاغ ىذا القياس عمى صكرة الشكؿ األكؿ فقاؿ (مقدمة صغرل كأخرل كبرل كنتيجة الزمة)اليقيني 
 (مقدمة صغرل)السماء جسـ 
 (مقدمة كبرل)كالجسـ مككف 

 (نتيجة)إذف السماء مككف 
ف  نا، إذف فممسماء مككِّب ف مككِّب . (فاعؿ)ككما أف لكؿ مككَّن

يحس أنيا محدثة، ألنيا مقارنة لمحكادث، فينقؿ  (حيكاف كنبات)األجساـ :  كمثاؿ قياس الغائب عمى الشاىد
الذىف الحدكث مف الحيكاف كالنبات إلى السماء، فيحكـ بأنيا محدثة، بجامع المقارنة لمحكادث، ألف ما ال يخمك 

. مف الحكادث فيك حادث
 ككاضح أنو ال فرؽ عند الفارابي بيف قياس التمثيؿ كقياس الغائب، مف جية، كأنيما يقينياف، في معنى 

. السيمكجسمكس األرسطي مف جية ثانية
أما ابف رشد فيظير أنو قبؿ قياس الغائب عمى الشاىد إذا كاف بجامع، ىك أحد الجكامع األربعة ما عدا  " 

جامع الحد أك الحقيقة، فإنو رفضو كبخاصة فيما يخص إثبات الصفات اإلليية ألنو ال كجو شبو بيف حقيقة 
القديـ كحقيقة الحادث، كذلؾ عند حديثو عف صفة العمـ اإلليي، كأنو في نظره منزه عف أف يككف عمما بالجزئيات 

أك الكميات، ألنو ػ بخبلؼ العمـ البشرم ػ عمة كؿ مكجكد، ألف الكجكد تابع لو، كأما العمـ البشرم فيك معمكؿ، 
 150-149ص[68]".ألنو تابع لمكجكد

:  قياس الغائب عمى الشاىد عند عمماء العربية. 8. 2. 1
 أما النحاة فسيأتي تفصيؿ القكؿ في القياس عندىـ عند الحديث عنو عند سيبكيو، كلكف ال بأس أف نشير ىنا 

إلى أف القياس في النحك بمعناه الكاسع الشامؿ لمصرؼ ىك كسيمتيـ الفضمى في تقعيد القكاعد كتفسير ما ند 
. عنيا

قاؿ فيو ابف  (ىػ117ت ) كأكؿ نحكم حكي عنو استعماؿ القياس ىك عبد اهلل بف أبي إسحؽ الحضرمي 
ككاف ابف أبي إسحاؽ أشد تجريدان : "كقاؿ فيو1/14[82]".كاف أكؿ مىف بعج النحك، كمد القياس كالعمؿ: "سبلـ

ىؿ يقكؿ : قمت لو: ىؿ سمعت مف ابف أبي إسحاؽ شيئان ؟ قاؿ: قمت ليكنس : "كقاؿ فيو أيضا [82]".لمقياس
نعـ، عمرك بف تميـ تقكليا، كما تريد إلى ىذا ؟ عميؾ بباب مف النحك يطرد : قاؿ.أحد الصكيؽ ؟ يعني السكيؽ

 1/15[82]".كينقاس
 ككاضح مف كبلـ ابف سبلـ أف القياس الذم برع فيو ابف أبي إسحؽ ىك قياس النظائر الذم يمثؿ ركح قكاعد 

المطرد، أم المستمر عمى منكاؿ كاحد في بنيتو كأحكامو، كىك الذم كاف : العربية، كىك كما جاء في كبلمو
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كِّبميوي ابفي أبي إسحؽ في شعر الشعراء أمثاؿ الفرزدؽ، كفي ذلؾ ركيت عنو كقائع، منيا :  ييحى
:  كأخبرني يكنس، أف ابف أبي إسحاؽ قاؿ لمفرزدؽ في مديحو يزيد بف عبد الممؾ : " قاؿ ابف سبلـ

 مستقبميف شماؿ الشأـ تضربنا
 

 بحاصب كنديؼ القطف منثكر*** 
 عمى عمائمنا يمقى كأرحمنا 

 
 عمى زكاحؼ تزجى، مخيا رير*** 

]".أسأت، إنما ىي رير، ككذلؾ قياس النحك في ىذا المكضع: قاؿ ابف أبي إسحاؽ  82]1/17 
 كتبع ابف أبي إسحؽ في تحكيـ القياس كاالعتراض عمى الشعراء عيسى بف عمر، كبمغ الخميؿ بالقياس 

بنكعيو درجة عالية مف العممية كالمكضكعية، كما في كتاب سيبكيو الذم جمعو مف عمـ الخميؿ كمؤله بأقكالو 
. تقعيدا كتحميبل

 كميما يكف فإف النحاة كانكا سباقيف إلى ممارسة القياس بكعي، أم قبؿ الفقياء كربما قبؿ عمماء الكبلـ، كال 
أقؿ مف أنيـ استعممكه كآلة منيجية في البحث كالتقنيف تقريبا منذ بدء النشأة، ألف العمـك اإلسبلمية بدأت كميا 
تقريبا معا، كفي جك عربي إسبلمي كاحد، مع التنبو إلى شيء ىاـ، كىك أف العمماء األكائؿ كانكا مكسكعييف 

متعددم المكاىب كالتخصص فىقىؿَّن منيـ مف لـ يكف عالما بالعربية كبالقراءات كفي نفس الكقت فقييا كمحدثا أك 
. فقييا كمتكمما

:   كيكفي دليبل عمى ىذا الذم قمناه أف النحك كما قاؿ الكسائي
 حك قياس يتبعػػػػػما الفػػػإف"
 

 2/267[83] "كبو في كؿ أمر ينتفع*** 
اعمـ أف إنكار القياس في النحك ال يتحقؽ، ألف  : "كقاؿ ابف األنبارم كىك يرد عمى منكرم القياس في النحك 

، فمف أنكر القياس "النحك عمـ بالمقايس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب: النحك كمو قياس، كليذا قيؿ في حده
 95ص[12]".فقد أنكر النحك

تيوي :  كأما عمماء الببلغة فقد استفادكا مف القياس أيما استفادة حيف انتبيكا إلى ما في المغة مف منطؽ ليٍحمى
سىدىاهي التشبيو كاالستعارة كالكناية، ككميا مبناىا عمى أركاف أربعة كالقياس األصكلي أك قياس الغائب عمى  كى

. الشاىد
كاف أكضح مف غيره مف عمماء الببلغة في بياف العبلقة المكجكدة بيف عمـ البياف (ىػ626ت) كلعؿ السكاكي 

إف مف أتقف أصبل كاحدا مف عمـ البياف كأصؿ التشبيو أك : "كالقياس كدليؿ منطقي كلك لئلقناع، كفي ذلؾ قاؿ
الكناية أك االستعارة ككقؼ عمى كيفية مساقو لتحصيؿ المطمكب أطمعو ذلؾ عمى كيفية نظـ 

 229ص[84]".الدليؿ
كبيف أف عمـ  (المطابقية كالتضمنية كااللتزامية) ككاف السكاكي قد ميد لكبلمو ىذا قبؿي بذكر أنكاع الداللة 

إيراد المعنى الكاحد عمى صكر مختمفة، ال يتأتى إال في الدالالت العقمية، كىي االنتقاؿ مف معنى "البياف كىك 
ظير  (ىذا)إذا عرفت : "قاؿ"176ص[84]"إلى معنى بسبب عبلقة بينيما، كمزـك أحدىما اآلخر بكجو مف الكجكه

كقد سبؽ أف تحدثنا بشيء مف اإلسياب عف  [84]".لؾ أف عمـ البياف مرجعو اعتبار المبلزمات بيف المعاني
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. معنى المزـك كالتبلـز كأف الدليؿ ىك ما استمـز المدلكؿ
 ثـ إف السكاكي قسـ المزـك بيف الشيئيف إلى ما يككف مف الطرفيف كما يككف مف طرؼ كاحد، ككؿ منيما إما 

. أف يككف بحسب العقؿ أك بحسب االعتقاد
.  ػ مف الطرفيف بحكـ العقؿ كالذم بيف األماـ كالخمؼ1
.  ػ مف الطرفيف بحكـ االعتقاد كما بيف طكؿ القامة كبيف طكؿ النجاد2
.   ػ مف طرؼ كاحد بحكـ العقؿ كالذم بيف العمـ كالحياة3
.   ػ مف طرؼ كاحد بحكـ االعتقاد كما بيف األسد كالجراءة4

:  فمرجع عمـ البياف إذف إلى اعتبار ىاتيف الجيتيف
، "كذلؾ في المجاز،  [84]"جية االنتقاؿ مف ممزـك إلى الـز" ػ 1 فإف المجاز ينتقؿ فيو مف الممزكـ إلى البلـز

.  رعينا غيثان، كالمراد الزمو كىك النبت: كما تقكؿ
ينتقؿ فييا مف البلـز إلى الممزكـ، كما "كما في الكناية، ألنيا  [84]". ػ كجية االنتقاؿ مف الـز إلى ممزكـ2
فبلف طكيؿ النجاد، كالمراد طكؿ القامة، الذم ىك ممزـك طكؿ النجاد فبل يصار إلى جعؿ النجاد طكيبل أك : تقكؿ

]".قصيرا إال لككف القامة طكيمة أك قصيرة، فبل عمينا أف نتخذىما أصميف 84 ]
كال يربؾ بظاىره االنتقاؿ مف أحد الزمي الشيء إلى اآلخر، مثؿ ما إذا انتقؿ مف بياض الثمج : " قاؿ السكاكي

]".إلى البركدة، فمرجعو ما ذكر ينتقؿ مف البياض إلى الثمج، ثـ مف الثمج إلى البركدة   177-176ص[84
 ثـ إف السكاكي بيف أف طريؽ االنتقاؿ مف الممزكـ إلى البلـز أك مف البلـز إلى الممزـك  

كلذلؾ 177ص[84]"كىك العمـ بككف البلـز مساكيا لمممزـك أك أخص منو"كاضح غير أنو في الثاني بالغير 
[  84]"نازلة مف المجاز منزلة المفرد مف المركب"كانت الكناية 

، بؿ ال   كأما االستعارة كىي مف فركع التشبيو فقاؿ السكاكي إنو ال يكفي فييا االنتقاؿ مف الممزكـ إلى البلـز
. بد فييا مف تقدمة تشبيو شيء بذلؾ الممزـك في الـز لو

ثـ إذا كاف : "  كحتى يتضح كجو اعتبار عمـ البياف ضربا مف االستدالؿ ضرب السكاكي أمثمة عمى ذلؾ فقاؿ
:  حاصؿ االستدالؿ عند رفع الحجب ىك ما أنت تشاىد بنكر البصيرة، فكحقؾ

تصنع شيئان سكل أف تمـز الخد ما تعرفو يستمـز الحمرة الصافية، فيتكصؿ بذلؾ  (خدىا كردة): إذا شبيت قائبل
. إلى كصؼ الخد بيا

تثبت شيئان غير أف تثبت لفبلف كثرة الرماد المستتبعة لمقرل، تكصبل  (فبلف جـ الرماد): أك ىؿ إذا كنيت قائبل
. بذلؾ إلى اتصاؼ فبلف بالمضيافية عند سامعؾ

تريد أف تبرز مف ىك في الحماـ في معرض مف سداه كلحمتو  (في الحماـ أسد): أك ىؿ إذا استعرت قائبل
. شدة البطش كجراءة المقدـ، مع كماؿ الييبة، فاعبل ذلؾ ليتسـ فبلف بياتيؾ السمات

في الحماـ ): أك قمت (ًقٍدري فبلفو بيضاء): أك قمت (خدىا باذنجانة سكداء)أك ىؿ تسمؾ إذا رمت سمب ما تقدـ 
 268ص[84".]مسمكا غير إلزاـ المعاند بدؿ المستمـز ليتخذ ذريعة عمى السمب ىنالؾ (فراشة
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كما قد يتكىـ البعض، بدعكل أف أرسطك ذكر مف -  كؿ ىذا الذم قالو السكاكي لـ يقمو تأثرا بمنطؽ أرسطك 
بؿ قالو تبعا لعمماء العربية الذم آمنكا منذ البداية أف المغة العربية ليا - جممة الحجج الخمس الخطابة كالشعر 

منطقيا الخاص الذم يعبر عف حكمة أىميا مف جية، كعف كجو إعجاز القرآف الذم بير العمماء بمو الفصحاء 
. مف جية أخرل

ىناؾ مف الباحثيف العرب المعاصريف مف يمـك السكاكي عمى ككنو مزج الحديث عف : " قاؿ الدكتكر الجابرم
، كنحف 159ص[85]البياف كىك فرع مف فركع عمـ الببلغة بالحديث عف االستدالؿ كىك أحد أقساـ عمـ المنطؽ

ال نرل ما يبرر ىذه المؤاخذة، الميـ إال إذا كاف المرء يصدر عف تصكر يقيـ فاصبل بيف الخطاب المنطقي 
. كالخطاب الببلغي، كما ىك الشأف عند أرسطك

 أما عندما ينظر المرء إلى الخطاب العربي كما ىك في ذاتو ػ ال كما يمكف أف يقرأ مف منظكر يتخذ أرسطك 
. سمطة مرجعية ػ فإنو سيجد أف لو منطقا خاصا ىك بالذات أساليبو الببلغية

 كنحف نعتقد أنو إذا كاف السكاكي أك غيره مف الببلغييف المتأخريف قد قرأكا أساليب البياف العربي قراءة منطقية 
ذا كاف ىناؾ مف تدخؿ " يقحمكف"فؤلنيـ اكتشفكا طابعيا المنطقي، كليس ألنيـ  المنطؽ في غير ميدانو، كا 

 128ص[86]".فيك ينحصر في طريقة عرض المادة كتنظيميا" أجنبي"لمنطؽ 
ذا كاف التشبيو أكثر كبلـ العرب، كبو تعرؼ الببلغة، ك ىك الذم إذا ميرت فيو ممكت زماـ التدرب في " كا 

، كمرد أساليب البياف 70ص[87]قياسا– كما قاؿ الجرجاني-، ككاف مع ذلؾ 177ص[84]"فنكف السحر البياني
إليو، عرفنا أف المغة العربية بطبعيا ذات منطؽ، ألف المنطؽ قياس، لكف ليس - بإجماع عمماء الببلغة-العربي 

نما قياس غائب عمى شاىد، كالغالب في التشبيو أف يككف الغائب معنى كالشاىد  بالضركرة كالقياس األرسطي، كا 
 129ص[86].محسكسا

قناعيات، ألف : "كفي ىذا قاؿ اليكسي فالمنطؽ مكدع في كبلـ العرب، كال يضر ككف كثير منيا خطابيات كا 
المنطؽ صادؽ بالصناعات الخمس كميا، كما مر التنبيو، كمف تتبع االستدالالت الشعريات كجد أمرا كثيرا، 

ف كانكا قد تنبيكا فيو لبعض  نما ذلؾ ألف المنطؽ مرككز في الفطر، فبل يختص بو الحكماء، كا  فاعرؼ ذلؾ، كا 
 27-26ص[88]".ما لـ يتنبو إليو غيرىـ مف الكيفيات كالشرائط، صكرة كمادة

 كقد بيف الجرجاني سر اإلعجاز في التشبيو بككف األديب الماىر يعقد بيف المختمفات المتنافرات ػ بادم الرأم 
ػ عبلقات، كينشئ بيف المتباينات المتباعدات ركابط تكشؼ عف حذؽ كحسف صنعة، كتبيف عف قياس دقيؽ، فيو 
حمؿ شيء عمى شيء في حكـ بجامع، كما فعؿ ابف المعتز حيف شبو ىيئة البرؽ في كميضو بمصحؼ يفتح 

:  كيغمؽ فقاؿ
كىأىفَّن البىٍرؽى ميٍصحىؼي قىارو   كى

 
ا***   فىانًطبىاقان مىرَّنةن كىانًفتىاحى

لـ ينظر مف جميع أكصاؼ البرؽ كمعانيو إال إلى الييئة التي تجدىا العيف لو مف انبساطو : "قاؿ الجرجاني 
، كانتشارو يتمكه انضماـه، ثـ فىمىى نفسىو عف ىيئات الحركات لينظرأيُّيا أشبو بيا، فأصاب ذلؾ فيما  يعقبو انًقباضه
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يفعمو القارئ مف الحركة الخاٌصة في المصحؼ، إذا جعؿ يفتحو مرة كييطبقو أيخرل، كلـ يكف إعجابي ىذا التشبيو 
يناسو إياؾ ألف الشيئيف مختمفاف في الجنس أشدَّن االختبلؼ فقط، بؿ ألف حىصؿى بإزاء االختبلؼ اتفاؽه  لؾ كا 

]".كأحسف ما يككف كأتمَّنو، فبمجمكع األمريف شٌدة ائتبلًؼ في شٌدة اختبلؼ حبل كحسيف، كرىاؽى كفىتىف 87 ]
 كالخبلصة أف عمماء الببلغة اعتمدكا قياس الغائب عمى الشاىد كأضرابيـ مف عمماء الفقو كالكبلـ كالنحك، 
عندما بنكا عمـ البياف عمى التشبيو، كمبناه عمى أركاف أربعة، أىميا كجو الشبو الذم يمثؿ العبلقة بيف المشبو 

. كالمشبو بو
بؿ أيضا " كقد ذىب الجابرم إلى أف األكلى أف نقكؿ إف القياس تشبيو، ليس ألف أكثر كبلـ العرب تشبيو، 

كىذا صحيح ليس فقط عمى ...ألف بنية التشبيو ىي نفسيا بنية القياس، كألف آلية التشبيو ىي نفسيا آلية القياس
بؿ أيضا عمى مستكل الكظيفة المعرفية، ألف كظيفة كؿ منيما إنما ىي المقاربة، مقاربة طرفيف ...مستكل البنية

 244-243ص[89]".بعضيما ببعض
:  كفي ذلؾ قاؿ

، كالمجاز كاالستعارة كالتشبيو أساليب تعبيرية تقـك كميا عمى حمؿ فرع عمى أصؿ (التشبيو قياس)نعـ  "
لمناسبة بينيما، كلكف إذا كاف ىذا صحيحا مف الناحية المنطقية، أعني مف زاكية التحميؿ المنطقي لكبلـ العرب، 

ناحية التحميؿ التاريخي ػ التككيني آللية التفكير في العقؿ العربي، ىك : فمربما كاف األصح مف الناحية التاريخية
، بمعنى أف القياس الذم كاف كما يزاؿ يشكؿ الفعؿ العقمي المنتج في الثقافة العربية في (القياس تشبيو): أف نقكؿ

النحك كالفقو كالكبلـ، إنما ىك تكظيؼ عمى صعيد التفكير المجرد لنفس اآللية التي يؤكؿ إلييا أمر الببلغة 
 130ص[86]".العربية، آلية التشبيو

ذا صح ىذا، كنحف ال نرل ما يطعف فيو بعد البيانات السابقة، فإف جينيالكجيا أك عمـ أصكؿ التفكير : " قاؿ كا 
العربي يجب البحث عنيا في المغة العربية كأساليبيا البيانية أكال كقبؿ كؿ شيء، تماما مثمما أف نظرة اإلنساف 

]".العربي (العالـ)العربي المعاصر إلى الككف يجب البحث عف أصكليا في نظرة األعرابي صانع  86 ]
:  قياس الغائب عمى الشاىد عند عمماء المسممين في العموم الدقيقة. 9. 2. 1

 سبؽ أف ذكرنا مسمؾ الدكراف عند األصكلييف كأف الدكرانات كما قاؿ القرافي عيف التجربة، كقد تكثر التجربة 
فتفيد القطع، كفي كتاب الرد عمى المنطقييف تنكيو كبير بالتجربة كمنيج لمبحث في الطبيعيات كمنيا 

، كىذا نذكره ىنا لمتذكير بأف عمماء اإلسبلـ قد عرفكا منيج البحث االستقرائي القائـ عمى 92ص[45]الطب
. التجربة

[ 90](ىػ160ت) كيكفي إلعطاء لمحة جيدة عمى ىذا المنيج عند عممائنا أف نذكر ما قالو جابر بف حياف 
كالذم يجب أف يتكخاه الباحث، فإنو ػ رغـ معرفتو  (استدالال كاستنباطا)رائد الكيميائييف في كيفية البحث العممي 

:  الجيدة بمنطؽ أرسطك كقياسو الشمكلي ػ استعمؿ قياس الغائب عمى الشاىد، فقاؿ في كجو تعمؽ الشيء بآخر
]"المجانسة، كمجرل العادة، كاآلثار: إف ىذا التعمؽ يككف مف الشاىد بالغائب عمى ثبلثة أكجو، كىي" ، 415ص[81

].ثـ شرحيا كاحدا كاحدا، غير أف المخطكط سقط منو آخره فمـ يعمـ ما قاؿ في الكجو الثالث  424ص[81
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. المجانسة: الوجو األول. 1. 9. 2. 1
إف مثؿ داللة المؤانسة : " كالذم ييمنا ىنا ىك أف جابرا شرح الكجو األكؿ في تعمؽ الشاىد بالغائب بمثاؿ فقاؿ

"األنمكذج، كالرجؿ يرم صاحبو بعضا مف الشيء ليدؿ بو عمى أف الكؿ مف ذلؾ الشيء مشابو ليذا البعض 81 ]
رأكه - ما قاؿ - ، كىذا الكجو في رأيو ال يفيد إال الظف، بخبلؼ ما ذىب إليو جماعة مف أىؿ النظر، فإنيـ عمى

يقكلكف إف الجزء كالكؿ مف باب المضاؼ، كألجؿ ذلؾ يقتضي كجكدي أحدىما كجكدى اآلخر، : "مفيدا لمقطع، ألنيـ
 116ص[81]"إذ كاف ال جزء إال مف كؿ، كال كؿ إال مف أجزاء

ال فقد   كرد عمييـ جابر بأف تعميميـ ىذا صحيح، كلكف يشترط ليثبت القطع أف يبرىنكا أف ىذا الجزء جزء، كا 
فمتى قدركا عمى ذلؾ في شيء مف األشياء كاف ىذا االستدالؿ : "يككف ما ادعكا أنو جزء ىك الكؿ بعينو، قاؿ

صحيحا، كمتى لـ يقدركا عمى بياف ذلؾ لـ يكف صحيحا اضطراريا، لكف ممكنا، يجكز أف يككف كأف ال يككف، 
  118-117ص[81]".ليس فيو عمـ ثابت يقيف

كالذم يحصؿ إذف مف ىذا الكجو مف : " كخبلصة ىذا الكجو مف قياس الغائب عمى الشاىد ىك ما قاؿ جابر
كىذا يعني أف  [81]".االستدالؿ ما ذكرنا دكف غيره، أعني المشابية في الطبع متى كجدت ال إيجاب الكجكد
. جابرا ردد ما قالو األصكليكف مف أف داللة ىذا القياس في صكرتو الفقيية ظنية ال غير

. العادة: الوجو الثاني. 2. 9. 2. 1
كأما التعمؽ المأخكذ مف جرم العادة، فإنو ليس فيو : " كشرح جابر الكجو الثاني في تعمؽ الشاىد بالغائب بقكلو

عمـ يقيف كاجب اضطرارم برىاني أصبل، بؿ عمـ إقناعي يبمغ إلى أف يككف أحرل كأكلى كأجدر ال 
عبارة عما يستقر في النفكس مف األمكر المتكررة – كما في كشاؼ التيانكم – العادة "ك118ص[81]".غير

فإف اإلنساف اعتاد إذا ىك شاىد حادثة كأعقبتيا أخرل كتكرر ذلؾ أف يعتقد أنو " المعقكلة عند الطبائع السميمة
قياسيـ عمى فكرة – متكمميف كفقياء – كقد أقاـ أصكليك اإلسبلـ "كمما كقعت األكلى أعقبتيا الثانية ضربة الزب، 

. 340-339ص[48]"العادة
نما الظف فقط، كبعد أف بيف اىتماـ الناس بيذا النكع مف   كبعد أف بيف جابر أف ىذا القياس ال يفيد اليقيف، كا 

:  القياس، العتمادىـ عمى تجاربيـ، قسمو إلى ثبلثة أقساـ مف حيث كثرة األشباه كالنظائر كقمتيا
 419ص[81]".ما لـ يكجد لو إال مثاؿ كاحد" – 1
مف حيث : إف امرأة ما ستمد غبلما، فسألناه عف الدليؿ، مف أيف عمـ ذلؾ ؟ فأجابنا بأف قاؿ: كرجؿ قاؿ مثبل"

كىذا أضعؼ ما يكجد مف : "قاؿ".أنيا كلدت في العاـ األكؿ غبلما، كلـ تكف تمؾ المرأة كلدت إال كلدا كاحدا فقط
[ 81]".القياس

إف : كرجؿ قاؿ" "ما كاف جميع ما في الكجكد مثالو، كلـ يكجد فيما قد كاف كال في الشاىد مخالؼ لو" – 2
مف قبؿ أني لـ : ليمتنا ىذه ستنكشؼ عف يـك يتبعيا، كيككف بعقبيا، فسألناه مف أيف عمـ ذلؾ ؟ فأجاب بأف قاؿ

: أم" كىذا أقكل ما يكجد منو: "قاؿ جابر.[81]"أجد ليمة إال كانكشفت عف يكـ، فظاىر أال يككف إال ما كجدت
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. قياس الغائب عمى الشاىد
]".كأما ما بيف ىذيف فقكية كضعيفة بحسب كثرة النظائر كقمتيا" ػ 3 81 ]

 ىذا ك يرجع جابر اعتماد الناس عمى قياس الغائب عمى الشاىد كاعتقادىـ في قياسيتو إلى أف النفكس 
نما كقع منو تعمؽ كاستشياد بالشاىد عمى الغائب لما : "مفطكرة عمى ىذا الحسباف كالظف، حتى كأنو يقيف، قاؿ كا 

في النفس مف الظف كالحسباف، فإف األمكر ينبغي أف تجرم عمى نظاـ كمشابية كمماثمة، فإنؾ تجد أكثر الناس 
]".يجركف أمكرىـ عمى ىذا الحسباف كالظف، كيكاد أف يككف ذلؾ يقينا 81 ]

حتى إنو لك حدث في يـك ما مف السنة حادث : " كضرب جابر عمى كبلمو ىذا مثاال يكضح بو مدعاه فقاؿ
لترجكا حدكث مثؿ ذلؾ الحادث بعينو في ذلؾ اليـك مف السنة األخرل، فإف حدث في ذلؾ اليـك بعينو مف ىذه 
ف حدث في السنة الثالثة أيضا،  السنة مثؿ ذلؾ الحادث تأكد عندىـ ذلؾ أف سيحدث مثمو في السنة الثالثة، كا 

حتى إذا حدث مثبل عشر مرار في عشر سنيف لـ يشككا البتة في حدكثو في كؿ سنة تككف مف 
 420-419ص[81]".بعد

ذا كاف ىذا مقدار ما يقع في النفس مف ىذا المعنى، فما ترل يككف فيما لـ يشاىد : " كانتيى جابر إلى قكلو كا 
]".قط إال عمى ذلؾ الكجو، كما ذكرنا مف استدالؿ المستدؿ بأف ليمتنا ىذه ستنفرج عف يكـ   420ص[81

. اآلثار: الوجو الثالث. 3. 9. 2. 1
لجابر مخركمة سقط منيا آخرىا، كلذلؾ لـ يعرؼ الدارسكف  (رسالة التصريؼ)سبؽ أف نبينا إلى أف مخطكط 

مف الممكف أف نقـك بتركيب ليذا االستدالؿ عنده مف : "ما قالو جابر في االستدالؿ باآلثار، إال أف النشار قاؿ
. 344ص[48]"مكاضع متعددة مف كتبو

ىك الدليؿ النقمي، أك شيادة الغير، أك السماع، أك – إف ما يقصده جابر بف حياف باآلثار : " قاؿ النشار
، ثـ بعدما شرح فكرة جابر في اآلثار خمص النشار إلى أف اآلثار ال تعتبر عند جابر إال إذا كانت  [48]"الركاية

. عف طريؽ األنبياء أك كرثتيـ مف أئمة الشيعة، ألف الرجؿ كاف إسماعيميا
كقد ينبغي : " كقد أشار جابر إلى دليؿ اآلثار عندما ناقش جالينكس فيما استدؿ بو عمى قدـ العالـ كىك قكلو

ف، مف أف آباءنا كجميع القدماء لـ يزالكا يركنو – يعني جزء السماء – لنا أف نعمـ أف ىذا الجزء الشريؼ  غير مككَّن
 (أبعاده كأحجامو=)عمى مثاؿ كاحد، كقد رصد المنجمكف قبؿ ألكؼ السنيف فكجدكه عمى مثاؿ كاحد في أعظامو 

  420ص[81]".كحركاتو
لـ يركا كلـ يشاىدكا رجبل إال عف امرأة كأال يككف يـك إال بعقب : " كفي الرد عميو كعمى الدىرية القائميف بأنيـ

فميس ألحد أف يدعي بحؽ أنو ليس في الغائب إال ما في الشاىد، أك في : "قاؿ جابر" ليمة كال ليمة إال بعقب يكـ
الماضي كالمستقبؿ إال مثؿ ما في اآلف، إذ كاف مقصرا، متناىي المدة كاإلحساس، ككذلؾ ال ينبغي أف يستدؿ 

، مف أنو لـ يدرؾ أحد مف الناس ابتداء ككنو، كال عمى أنو لـ يكف رجؿ (أزلي=)اإلنساف عمى أف العالـ لـ يزؿ 
إال عف امرأة كرجؿ، ألنو لـ يدرؾ األمر إال كذلؾ، مف قبؿ أنو يمكف أف يككف كجكد الناس متأخرا عف ابتداء 

]"ككف العالـ، كأف يككف ككف اإلنساف األكؿ مخالفا لما عميو األمر في تككيف سائر الناس . 422ص[81
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 كالخبلصة أف جابرا يؤكد عمى أنو ليس مف الدليؿ في شيء تكذيب ما لـ تشاىد، كال تصديقو، ألف عممنا 
نما ظنية  قاصر غير إحاطي، كعميو فالمعرفة التي نحصؿ عمييا بقياس الغائب عمى الشاىد ليست يقينية كا 

. احتمالية
 كآخر ما نقكؿ في منيج جابر العممي، أنو استقرائي، كبالتالي فنتائج عممو احتمالية، كىك األمر الذم أكشؾ 
أف يجمع عميو رجاؿ المنيج العممي منذ دفيد ىيكـ، كأف جابرا في قكلو باحتمالية الداللة بمجرل العادة يرد العمة 

[ 91].األرسطية كال يقكؿ بيا، كيفسح المجاؿ لخكارؽ العادات كالمعجزات
:   قيمة قياس الغائب عمى الشاىد10. 2. 1

 سبؽ أف عرفنا أف كؿ عمماء اإلسبلـ استعممكا قياس الغائب عمى الشاىد بما فييـ قدماء األشعرية، كىذا في 
الذم سمي  (القياس الشمكلي)مختمؼ التخصصات، كسبؽ أف عرفنا أف ىذا القياس بعيد عف القياس األرسطي 

. تقدير شيء عمى مثاؿ شيء آخر كتسكيتو بو: خطأ قياسا، ألف القياس معنى إضافي يعني
 كلمدكتكر محمد عابد الجابرم رأم في قيمة قياس الغائب عمى الشاىد كاستيتار بالحديث عنو في أكثر كتبو، 

بنية العقؿ ) كتحدث عنو في كتاب 115ص[86](تككيف العقؿ العربي)فقد تحدث عنو في كتاب 
، كفي ىذا (قراءات معاصرة في تراثنا الفمسفي: نحف كالتراث)كما تحدث عنو في كتاب  137ص[89](العربي

ما ىي آلية ىذا القياس؟ : "األخير يقكؿ إجابة عمى سؤاؿ طرحو ىك
طريقة عممية، ما في ذلؾ شؾ، كلكف شريطة التقيد بشركط صحتيا، لقد " قياس الغائب عمى الشاىد"  إف

استعمؿ عمماء النحك كالفقو ىذه الطريقة في عمميـ العممي العظيـ الذم أسفر عف تقعيد المغة العربية كتقنيف 
الشريعة، كأخذىا عنيـ عمماء الكبلـ فأغنكىا بمجادالتيـ كمصطمحاتيـ، كاستعمميا عمماء الطبيعة فنحكا بيا 

منحى تجريبيا زادىا دقة كخصكبة، فكانت بحؽ منيج البحث العممي في الثقافة العربية اإلسبلمية، المنيج الذم 
. ساىـ مختمؼ الباحثيف المختصيف في تقنينو كضبطو كبياف حدكده كشركط صحتو

:   كبالجممة يمكف حصر أىـ الشركط التي كضعكىا لضماف صحة ىذا القياس في شرطيف أساسييف
في شيء بعينو يعتبر - داخؿ طبيعتيما الكاحدة-ال يجكز قياس الغائب عمى الشاىد إال إذا كانا يشتركاف - 

. بالنسبة لكؿ منيما أحد المقكمات األساسية
، التقسيـ يعني تحميؿ المقيس كالمقيس عميو، "السبر كالتقسيـ"ال بد مف القياـ بػ" المقـك الذاتي" كالكتشاؼ ىذا 

كبل عمى حدة، أم حصر صفتيما الكتشاؼ ما يشتركاف فيو، كالسبر ىك اختبار تمؾ الصفات المشتركة بينيما 
لتحديد أم منيما يشكؿ جكىرىما كحقيقتيما، التقسيـ ىنا استقراء تحميمي، كالسبر اختبار كتحقؽ، فيك بمثابة ما 

". التجربة الحاسمة"دعاه فرنسيس بيككف بػ 
]".يتعمؽ األمر إذف بخطكات منيجية سميمة، ركعي فييا كؿ ما يمـز مف االحتياطات  17ص[92

 ثـ إف الدكتكر الجابرم عاب عمى المتأخريف استيتارىـ كاستيانتيـ في نفس الكقت بيذا القياس لما راحكا 
يستعممكنو دكف كفاء بشركطو التي تقيده كالتي تجعؿ منو قياسا عمميا منتجا، كاعتبر ذلؾ سبب تدىكر العمـ 

. ككثرة األخطاء، بؿ كسبب الجمكد الذم سيطر عمى الثقافة العربية، كأدل بيا إلى التقميد
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كلكف بما أف ىذا المنيج كاف ىك السائد كالمفضؿ، فمقد حصؿ مع ذيكعو كانتشاره التساىؿ : " قاؿ الدكتكر
تغني عف مكاصمة البحث كاالستقصاء،  (...كقس عمى ذلؾ)كالتفريط في شركط استعمالو، كىكذا أصبحت عبارة 

الكحيد الذم يعتمد عميو في " الفعؿ العقمي" لقد ترسخت آلية ىذا القياس في نشاط العقؿ العربي حتى أصبحت 
[ 92]".اإلنتاج المعرفي

عمكما، أم التقاعس عف البحث كاالستقصاء اكتفاء " قياس الغائب عمى الشاىد"  كىذا في نظره سبب فساد 
بما كصؿ إليو األكائؿ مف النتائج، كأما تفصيبل فيرجع فساده عند الفقياء إلى جعميـ الفركع أصكال كالقياس 

. عمييا، بحيث صار يصعب استعماؿ آلية السبر كالتقسيـ في التحقؽ مف العمة
 كيرجع فساده عند المتكمميف إلى عدـ اتفاقيـ عمى ىدؼ كاحد في اجتياداتيـ، كالذم اتفؽ عميو الفقياء في 

ليو ييدفكف، فكاف كؿ متكمـ يطكع قياس "جمب المصمحة كدفع المضرة"رجكع األحكاـ إلى  ، الذم منو ينطمقكف كا 
.  الغائب عمى الشاىد لرأيو الخاص حتى كثر بينيـ الخبلؼ، كتكسع الجداؿ، دكف أف يككف لذلؾ أم جدكل

إلى " خفة النطؽ عمى المساف"رغـ اتفاقيـ عمى أف مبنى كبلـ العرب عمى –  كيرجع فساده عند النحكييف 
. تسمسؿ القياس بحيث صار ىدفا في حد ذاتو، ال كسيمة لمتقعيد كما كاف عميو األمر أكال

لما فقد االىتماـ بشركط إنتاجو، كاستغنى - في نظر الجابرم- كالخبلصة أف قياس الغائب عمى الشاىد 
الجامع فيو عف استعماؿ السبر كالتقسيـ، صار آلية غير ذات جدكل، يجريو صاحبو كعممية ذىنية بصكرة 

صاركا يبنكف – عكض أف يكاصمكا مسيرة البحث فيما كاف يبحث فيو المتقدمكف - الشعكرية، ألف المتأخريف 
. بحكثيـ عمى نتائج المتقدميف، تقميدا ليـ

– تمؾ الطريقة العممية التي كانت األساس المنطقي–ىكذا تحكؿ قياس الغائب عمى الشاىد : " قاؿ الجابرم
"القديـ"عمى " الجديد"إلى قياس لػ –المنيجي الذم قامت عميو العمـك العربية اإلسبلمية   فأصبحت معرفة الجديد -

 19-18ص[92]".متكقفة عمى قديـ يقاس عميو
:  إنتاج المقدمات النتائج. 11. 2. 1

 أم أف المقدمة الكاحدة سكاء كانت نظرية أك ضركرية قد تنتج نتيجة سكاء كانت نظرية أك ضركرية، كال 
ألف القائؿ إذا أراد مثبل أف يدؿ عمى أف "يحتاج في ذلؾ إلى مقدمتيف كما ىك الرأم في المنطؽ األرسطي، 

:  أستدؿ عمى نفس الشيء المطمكب مف غير تقديـ المقدمتيف، كىك أف يقكؿ: اإلنساف جكىر فقاؿ
.  (إف الدليؿ عمى أف اإلنساف جكىر أنو يقبؿ المتضادات في أزماف مختمفة)

:  كليس يحتاج إلى مقدمة ثانية ىي قكؿ القائؿ
.  (أف كؿ قابؿ لممتضادات في أزماف مختمفة فجكىر)

ىك نفس ما خكلؼ فيو كأراد الداللة  (كؿ قابؿ لممتضادات في أزماف مختمفة فجكىر)ألف داللتو عمى أف 
]".عميو، ألف الخاص داخؿ في العاـ، فعمى أييما دؿ استغنى عف اآلخر  337ص[45

كغرضو أف اإلنساف في غير حاجة – كما حكاه عنو ابف تيمية –  ىذا ما قالو النكبختي ردا عمى المناطقة 
إلى المقدمة الكبرل فيما يزعمكف، فميس شرطا كي تنتج المقدمة الكاحدة أف تككف في ذىنو أخرل مقدرة، قد 
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:  يحذفيا استغناء عنيا، اختصارا أك اعتمادا عمى ذكاء المخاطب، فكأف المتكمـ قاؿ
اإلنساف قابؿ لممتضادات في أزماف مختمفة  

. جكىر– إذف-فاإلنساف
:  كال يحتاج أف يقكؿ

. اإلنساف قابؿ لممتضادات في أزماف مختمفة
ككؿ ما يقبؿ المتضادات في أزماف مختمفة فجكىر 

. جكىر- إذف-فاإلنساف 
أم أف الجكىر ما يقبؿ -  كسر ذلؾ أف العقؿ يفيـ جكىرية الشيء مف قبكلو لممتضادات في أزماف مختمفة 

مف رؤية شيء كاحد بتمؾ الصفة، كتعدد األشياء بتمؾ الصفة ال يشترط في فيمو ذلؾ، كلذلؾ – صكرا متعددة 
. فيك ال يحتاج إلى كمية يعتمد عمييا في استنتاجو

 خطأن 4 في 4إذا رؤم أحد عىدَّن حاصؿ ضرب : " كيضرب األستاذ مصطفى طباطبائي مثاال عمى ذلؾ بقكلو
إف حاصؿ الضرب ىذا ال ينطبؽ عمى الكاقع كالحؽ، فيك خطأ، يعني : ، ففي ىذه الصكرة يحؽ لنا أف نقكؿ15

. 15 ال 16 أربع مرات فتككف نتيجة ىذا العمؿ 4في عالـ الكاقع كًحسًّا بالعقؿ، إذا ضعفت كمية 
: ، يعني نحف امتنعنا أف نجيء بيذه العبارة أف(الكبرل) كفي ىذه الصناعة القياسية كما ىك مبلحظ حذفت 

أخذت  (الكبرل الكمية)كؿ حاصؿ ضرب ال يطابؽ الكاقع كالحؽ فيك خطأ، ألننا بغنى عنيا أصبل، بدليؿ أف 
حاصؿ ضرب معيف الذم ال ينطبؽ : كصنعت مف األفراد، كيتقدـ الفرد عمييا، يعني أننا إذا عجزنا أف نفيـ بأف

كؿ حكاصؿ الضرب التي ال تطابؽ الكاقع كالحؽ فيي : عمى الكاقع كالحؽ فيك خطأ، فكيؼ سنفيـ بأف
 36-35ص[53]".خطأ

إف كجكد : إف كجكد الكبرل في بنياف المقدمة زائدة أصبل، ال كما يقكؿ المناطقة: مف ىنا نقكؿ: " قاؿ األستاذ
]".الكبرل أمر ضركرم في المقدمة، إال أف نضمرىا كنخفييا رعاية لئليجاز أك معرفة المخاطب بيا  36ص[53

ىك نفس ما خكلؼ  (كؿ قابؿ لممتضادات في أزماف مختمفة فجكىر)ألف داللتو عمى أف : " كفي قكؿ النكبختي
 إشارة 337ص[45]".فيو كأراد الداللة عميو، ألف الخاص داخؿ في العاـ، فعمى أييما دؿ استغنى عف اآلخر
داللة إحدل المقدمتيف : "عمى ما انتقد بو القياس األرسطي بعده بصراحة، كىك أف فيو مصادرة لممطمكب، ألف

 239ص[48]"عمى المطمكب تغني عف داللة المقدمة األخرل
 كىك األمر الذم أفاض الشيخ ابف تيمية في شرحو عندما أكد أف نظار المسمميف كانكا يذكركف الدليؿ 

المستمـز لممدلكؿ، سكاء كاف مقدمة كاحدة أك اثنتيف أك أكثر، ألف العبرة بحاجة المستدؿ، فرب شخص ال يحتاج 
إلى االستدالؿ أصبل، ألنو يعمـ الشيء بالضركرة، كرب شخص يحتاج إلى مقدمة كاحدة، كرب آخر يحتاج إلى 

. مقدمتيف أك أكثر
 كبعد أف أقاـ ابف تيمية عدة أدلة عمى إمكاف االكتفاء في االستدالؿ بمقدمة كاحدة، بيف أف قكؿ المناطقة 
بكجكب مقدمتيف ىك أمر صناعي مخالؼ لمفطرة، فيو تطكيؿ كتيكيؿ، كبيف أنو سبب الخبلؼ بيف ابف سينا 
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كالرازم في أف العمـ بالمقدمتيف فقط ىؿ يكفي في اإلنتاج أـ البد مف التفطف لكيفية اندراج الصغرل في الكبرل، 
كخالفيما معا بأف المعتبر ىك العمـ بمزـك المدلكؿ لمدليؿ سكاء كاف عف استحضار ليذا المزـك أك تفطف لو، كأف 

. ىذا المزـك قد يككف ضركريا كقد يكتفى فيو بمقدمة كاحدة، كقد يحتاج إلى مقدمتيف أك أكثر
 كالخبلصة أف عمماء اإلسبلـ لـ يتابعكا المنطؽ األرسطي في دعكل كجكب المقدمتيف في كؿ نظر، ألنيـ 

استغنكا بمنطؽ الفطرة عف منطؽ صناعي فيو تكمؼ كتعسؼ، كاعتراض النكبختي الشيعي الذم تابعو عميو ابف 
تيمية الحنبمي يفيد أف عمماء اإلسبلـ بمختمؼ طكائفيـ كانكا عمى عمـ بنقائص المنطؽ األرسطي، كأنيـ كانكا 

. ركادا في نقده قبؿ فبلسفة أركبا
القياس الشرطي لـ يعرفو أرسطك، بؿ أخرجو أحد تبلميذه، كالركاقيكف : " كفي األخير ال بد مف التنبيو إلى أف

الفبلسفة منيـ :  كىك القياس الذم عمؿ عمى تطكيره كاستغبللو عمماء العرب89ص[50]، "قد أفاضكا فيو
. كالمناطقة كاألصكليكف، ألف مبناه عمى المزكـ، كليس عمى االندراج كما في القياس الحممي األرسطي

االستدالل عند سيبويو . 3. 1
عف حذؼ المبتدأ إذا كاف  (ىذا باب يككف المبتدأ فيو مضمران، كيككف المبني عميو مظيران ) تحدث سيبكيو في 

عبلمة في المبتدأ ػ الذم ىك المتحدث عنو ػ يدركيا : في أثناء الخطاب ما يدؿ عميو، مف كجكد آية، أم
المخاطىب، ألف ىذه اآلية أك العبلمة التي تقكـ مقاـ المحذكؼ تعتبر خمفا عف المبتدأ، كبيا يستدؿ المخاطىب 

. عميو
الذم يجكز في المبتدأ الذم يحذؼ كيبقى الخبر أف يككف دليؿ يخمؼ المحذكؼ، كيقـك : " كلذلؾ قاؿ الرماني

كالدليؿ الذم يغني عف المحذكؼ ىك : "، ثـ قاؿ2/148[93]"مف غير إخبلؿ بالمعنى...مقامو، فيجكز ذلؾ
خاصة لمشيء مشاىدة في الحاؿ منعقدة بو، أك صفة تقـك ذلؾ المقاـ، كال يخرج مف ىذيف القسميف شيء مف 

[ 93]".الداللة التي تقـك مقاـ المحذكفات
 كىذا يعني أف إدراؾ الشيء عف مشاىدة يحصؿ بو العمـ الضركرم، كىك الذم ال يحتاج معو صاحبو إلى 

استدالؿ، بينما إدراؾ الشيء عف غير مشاىدة لذاتو، كلكف عف طريؽ مشاىدة أك إدراؾ شيء مف خصائصو أك 
. صفاتو المميزة لو، يحصؿ بو عمـ نظرم، كىك ما احتاج صاحبو في تحصيمو إلى االستدالؿ عميو

كالفرؽ بيف طريؽ االضطرار كطريؽ االستدالؿ في ىذا ىك أف االضطرار إلى عمـ الشيء يقع : " قاؿ الرماني
]".مع المشاىدة، كأما مشاىدة خاصة لو مف غير مشاىدة كجيو فتككف الخاصة المشاىدة دليبل عميو 93 ]

كلـ قمَّنت األعبلـ في المعاني، ككثرت في األعياف نحك زيد، كجعفر، : فإف قمت: " كيؤكد ىذا ما قالو ابف جني
ألف األعياف أظير لمحاٌسة، كأبدل إلى المشاىدة، فكانت أشبو : كجميع ما عمِّبؽ عميو عمـ كىك شخص؟ قيؿ

نما يعمـ تأٌمبل كاستدالال، كليست كمعمكـ الضركرة لممشاىدة ]".بالعممية مٌما ال يرل كال يشاىد حٌسا، كا  19]2/200 
كيكضح ذلؾ أف العقبلء يستككف في المشاىدة، كال يستككف في عمـ ما ال يشاىد مما يظير : " ثـ قاؿ الرماني

]".كيشاىد، فمف استدؿ منيـ عمـ، كمف لـ يستدؿ لـ يعمـ، كىكذا منزلة الدليؿ 93]2/148 
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 كألف اإلنساف إنما يستفيد العمـ أكؿ ما يستفيد بالحكاس الخمس، ثـ بالعقؿ أك النقؿ، كىك ما قرره كؿ العمماء 
ككؿ كاحدة منيا إذا كقعت المشاىدة بيا لخاصة "مف مختمؼ التخصصات، بدأ سيبكيو بذكر الحكاس الخمس، 

الشيء الدالة عميو صح الحذؼ الذم تقكـ ىذه الخاصة مقامو في إظيار المعنى، كالكممة المحذكفة كيذه 
الخاصة في إظيار المعنى الذم ىك لو، فإذا أغنت عف الكممة حذفت الكممة، كاجتزئ بداللة الخاصة عف 

 2/148[93]".الكممة، إذ كانت تظير المعنى إظيار الكممة أك أكثر
كذلؾ أنؾ رأيت صكرة شخص فصار آيةن لؾ عمى : " فأكؿ مثاؿ ضربو سيبكيو لمسألة حذؼ المبتدأ ىك قكلو

]".(ىذا عبدي اهلل)أك  (ذاؾ عبدي اهلل): ، كأنؾ قمت(عبدي اهلل كربِّبي): معرفة الشخص، فقمت 94]2/130 
أنو إذا كاف المتكمـ كالمخاطب يعرفاف عبد اهلل مثبل، كالمتكمـ دكف المخاطب يعرؼ أف عبد اهلل لو :  يقصد

خاصة في طكلو أك شخصو أك لبستو، كحدث أف طمع عبد اهلل عمييما 
ف لـ ير كجيو بعد، فمو أف يقكؿ لمخاطبو  ، ما داـ (عبدي اهلل كربِّبي)فعرؼ المتكمـ عبد اهلل مف تمؾ الخاصة كا 

ذاؾ عبدي ): المخاطب يعرؼ عبد اهلل، كلكنو ال يعرؼ أف تمؾ الخاصة لو، فيصح الخطاب كيككف في قكة قكلو
. صاحب ىذه الييئة عبدي اهلل: ، أك كأنو قاؿ(ىذا عبدي اهلل)أك  (اهلل

 فالمتكمـ ىنا إنما عرؼ عبد اهلل مما شاىده مف خاصة لو، ال مف مشاىدة كجيو، ألنو لك شاىد كجيو لكاف 
عممو بو عمـ ضركرة، كلىمَّنا كاف عممو بو بتمؾ الخاصة، كانت تمؾ الخاصة دليبل عميو، كيككف المتكمـ قد استدؿ 

. عمى عبد اهلل بتمؾ الخاصة، كبيا أيضا استدؿ المخاطب فعرؼ مف يعني
كىذا ليس مف داللة الكممة عميو في شيء، ألف الكممة إنما يظير : " كعمؽ الرماني عمى ىذا المكضع فقاؿ

معناىا عند إدراكيا، ثـ تظير الخاصة عند إدراكيا، فيككف ذلؾ دليبل عمى الشيء الذم لـ يدرؾ، فأما ما أدرؾ 
]".كعمـ باإلدراؾ فميس أحدىما دليبل عمى اآلخر كما يظير المعنى مف الكبلـ 93]2/148  

أك سمعت صكتان فعرفت صاحب الصكت، فصار آيةن لؾ عمى : "  قاؿ سيبكيو عطفا عمى المثاؿ السابؽ
صاحب الصكت زيد، ألف األصكات مختمفة كيمكف لئلنساف أف يميز بينيا، إذ : أك".(زيده كربِّبي): معرفتو، فقمت

فرؽ بيف صكت الرعد كصكت الطبكؿ، كبيف صييؿ الفرس كنييؽ الحمار، كبيف صكت زيد الرخيـ كصكت عبد 
 .اهلل الجيكرم، كىكذا

: فإذا سمع كطأ قد تقرر في نفسو بالعادة الجارية أنو كطء زيد جاز لو أف يقكؿ: " كزاد الرماني مثاال آخر فقاؿ
فعمى ىذه الشريطة يصمح حذؼ المبتدأ أك حذؼ الخبر بحسب الخمؼ : "ثـ قاؿ".صاحب الكطء زيد: زيد، أم

[  93]".الذم يقكـ مقامو مف الدليؿ، كقد باف كجو الفائدة لممخاطب
، أك ذقت طعامان (المسؾي )أك  (زيده ): أك مسست جسدان، أك شممت ريحان فقمت: " ككاصؿ سيبكيو كبلمو فقاؿ

ألف المممكسات تختمؼ لينا كخشكنة، كغمظة كنعكمة، كما تختمؼ المشمكمات بيف طيبة ".(العسؿ): فقمت
ككريية، كالطيبة تختمؼ بيف ريح المسؾ كريح الياسميف، كالكريية تختمؼ بيف رائحة الجيفة كرائحة العرؽ، كىكذا 

. المذكقات فإنيا تختمؼ في طعميا حبلكة كمرارة، كحمكضة كمزة، كغير ذلؾ
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 كىذا مف سيبكيو يعني أنو كما يستدؿ بالمبصرات كالمسمكعات يستدؿ بالمممكسات كالمشمكمات كالمذكقات، 
زيده، : مىٍف مىسَّن جسدنا فكاف لو عبلمة عمى المختص بو مف جية لينو كخشكنتو أك لطفو أك غمظتو فمو أف يقكؿ"فػ

ككذلؾ إذا ذاؽ طعما فمو ...ىذا المسؾ: صاحب ىذا الجسد زيد، أك شـ رائحة تدلو عمى رائحة المسؾ، أم: أم
[  93]".طعمو طعـ العسؿ: العسؿ، أم: أف يقكؿ

 ككاضح أف المممكسات كالمشمكمات كالمذكقات أنكاع، كقد يمتبس بعضو ببعض عمى مف لـ يميز بينيا، فإذا 
ىذا ريح المسؾ، حتى ال يذىب تصكره إلى شيء آخر، كبيذا : المسؾ مثبل، فكأنو قاؿ لمخاطبو: قاؿ المتكمـ

. تحصؿ فائدة الخطاب
دِّبثتى عف شمائؿ رجؿ فصار آيةن لؾ عمى معرفتو لقمت: " كختـ سيبكيو مكضكع الباب بقكلو عبدي ): كلك حي

، فيعرؼ أف 2/130[94(".]فبلفه كاهلل: )فقمت( مررت برجؿو راحـو لممساكيف بارٍّ بكالديو: )، كأف رجبل قاؿ(اهلل
. صاحب الصفة فبلفه 

:  (يمكت: أم)تمثمت بيذا البيت كأبك بكر يقضي :  كىذا كما كقع لمسيدة عائشة رضي اهلل عنيا أنيا قالت
ـي بكجيو  كأبيضى ييستسقىى الغما

 
 ًثمىاؿي اليتامىى عصمةه لؤلرامؿً *** 

 5/280[95]".ذاؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: فقاؿ أبك بكر 
 كالحاصؿ أف سيبكيو في معالجتو لمسألة حذؼ المبتدأ لكجكد ما يدؿ عميو، كأنو بيف معنى االستدالؿ، ألف ما 

أنو يمكف معرفتو كتحصيؿ العمـ بو عف : ال يشاىد ألنو غائب أك مجيكؿ ال يمكف إدراكو إال باالستدالؿ، أم
. يدرؾ عف طريؽ بدائو العقؿ، أك حسيا، يدرؾ عف طريؽ الحكاس: طريؽ الدليؿ، بشرط أف يككف الدليؿ بديييا، أم

التي )بعد تطكر عمـ الكبلـ بدأ النحاة يستعممكف أكثر فأكثر مصطمحاتو : "عبد الرحمف الحاج صالح.د. قاؿ أ
المبلحظة بكاسطة الحكاس  (ىي نفسيا مستعارة مف غيره مف العمـك اإلسبلمية كالتي منيا النحك عمى الخصكص

المبادئ العقمية مثؿ )أك العياف، كالعمـ الذم ال طريؽ لو إال الحس أك العقؿ  (شكاىد النحك: انظر)ىي المشاىدة 
العممية التي بيا نقرر : يسمى العمـ الضركرم، كيقابؿ العمـ الذم يحصؿ باالستدالؿ (مبدأ عدـ احتماؿ النقيضيف

كما عند =النظر)الحقيقة الكاقعية أك الصكرية مف معطى ما بمعكنة الدليؿ، كالذم يسمى العمـ النظرم، 
 1/124[96".]( ىػ معاصر البف جني 403الباقبلني، كلنبلحظ أف ىذا المؤلِّبؼ المتكفى سنة 

 كال بد في كؿ دليؿ مف لزـك بينو كبيف المدلكؿ، كقد عرفنا أف عمماء اإلسبلـ اعتمدكا في الدليؿ عمى معنى 
المزـك بينو كبيف المدلكؿ، كأف كجو الدليؿ عندىـ ىك استمزاـ الدليؿ لممدلكؿ، كقد عرفنا مف كبلـ الشيخ ابف تيمية 

". أف العمـ بككف ىذا مستمزما ليذا ىك جية الدليؿ، كال بد أف يككف كؿ دليؿ في الكجكد مستمزما لممدلكؿ: " قكلو
كؿ دليؿ يستدؿ بو فإنو : "، كقكلو"جميع األدلة يرجع إلى أف الدليؿ مستمـز لممدلكؿ: "، كقكلو296ص [45]

 166ص[45]".ممزكـ لمدلكلو
أنو إذا ثبت أف الكصؼ المشترؾ مستمـز الحكـ كاف ىذا دليبل في جميع ): كأحسف ما قالو ابف تيمية ىك "
 314ص[50]". كأما في النحك، فيذا االستمزاـ ىك دائما تبلـز بسبب التناظر118ص [45](العمكـ
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 كىذا يفضي بنا إلى أف سيبكيو استدؿ بكؿ ما يمكف االستدالؿ بو، بشرط كجكد عبلقة التبلـز بيف الدليؿ 
كالمدلكؿ، فالسماع كالقياس كالمكضع كالنظير كالعامؿ كغيرىا، مف األدلة اإلجمالية كحتى األدلة التفصيمية التي 

. استعمميا سيبكيو ىي مما بني عمى مفيـك التبلـز
 فإذا قرر سيبكيو حكما ما فؤلف السماع عف العرب الذيف كبلميـ مكضكع الدرس جاء بذلؾ الحكـ، فيمـز عف 

ٍربو مف الكبلـ مثبل باطراد أك بكثرة في كبلـ العرب أنو مف كبلميـ الثابت عنيـ كمما يجب عمينا  مجيء ضى
.  انتحاؤىـ فيو، كيسمي سيبكيو ىذا بالقياس المستمر أك البلـز

ذا ثبت عند سيبكيو تناظر كحدات لغكية، بأف يقابؿ عنصر في كؿ كحدة منيا عنصرا آخر في كحدة أخرل   كا 
كتتابع ىذا التكافؽ أك التكافؤ بيف الكحدات ثبت عنده بمكجب ىذا التبلـز األفقي كالعمكدم قياس مف نكع رياضي 

. ىك التطبيؽ
ذا ثبت أف كممةن تقع في مكضع أخرل في تراكيب متناظرة، كجب أف تأخذ نفس حكميا، فكممة   (مصطفى) كا 

جاء )كميا تعرب عمى أنيا فاعؿ مرفكع، ألنيا كقعت في مكضع زيد في مثؿ  (غبلمي)ك(القاضي)ك(ىؤالء)ك
مرفكع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة، بينما عبلمة رفع األسماء األخرل مقدرة، كىذا قالو ( زيد)، غير أف (زيده 

. أم الفاعؿ (زيد)النحاة لما لـز مف كقكعيا في مكضع 
منع مف  (القاضي)منع مف ظيكرىا التعذر، كفي  (مصطفى) كلذلؾ نجد أف تسكيغيـ تقدير الضمة بأنيا في 

منع مف ظيكرىا حركة البناء  (ىؤالء)منع مف ظيكرىا الحركة المناسبة، كفي  (غبلمي)ظيكرىا الثقؿ، كفي 
األصمية، مقبكال كمنطقيا، كفيو زيادة عف ذلؾ المحافظة عمى أصؿ ثبت بالسماع كالقياس، كىك أف حكـ الفاعؿ 

. الرفع، كالضمة عبلمتو ظاىرة كمقدرة
مررت برجؿو )كقد يقع الشيء مكقع الشيء، كليس إعرابو كإعرابو، كذلؾ قكلؾ : " كمف ىذا الباب قكؿ سيبكيو

 2/132[94". ]، كليس إعرابو كإعرابو(قائؿو )في مكضع ( يقكؿي )، فػ(يقكؿي ذاؾ
 كما أف في أمثمة الباب الذم عالجو سيبكيو كىك حذؼ المبتدأ لكجكد ما يدؿ عميو، دليبل عمى ىذا الذم 

نقكلو، كىك أف الحذؼ ما ساغ إال ألف خاصة الشيء أك صفتو ىك مما يبلزمو، فبيف الشيء كخاصتو أك صفتو 
ال لما أمكف االستدالؿ بأحدىما عمى ذلؾ الشيء ، كا  . تبلـز

، كيبلحظ : " كخبلصة القكؿ في ىذا المكضكع أنو إذا ثبت لزـك شيء لشيء استنتج الممزـك مف كجكد البلـز
أف عبلقة المزـك بيذا الشكؿ ىي التي يبنى عميو االستدالؿ العربي، فالبحث عف النظائر في القياس النحكم 

ذا استمـز الشيء شيئا آخر  خاصة ىك بحث عف ثبكت المزكـ بيف األشياء، بدكف اندراج شيء منيا في شيء، كا 
]".كاستمـز كذلؾ األخير األكؿ، حصؿ التكافؤ، كتكافؤ القياس العربي ىك تبلـز  310ص [50

إف سيبكيو ككؿ عمماء اإلسبلـ ما راعى في أدلتو إال مفيـك المزكـ، كلذلؾ لـ نجد :  كمف ىنا يمكف أف نقكؿ
كلف نجد في كتابو أثران لمنطؽ اليكناف، ال لمقياس الحممي، كال لمقياس الشرطي، كال لحدكده كال لصناعتيا بالجنس 

. كالفصؿ
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كيدلؾ عمى كذا، )كما قاؿ فيو  (كالدليؿ عمى كذا، كذا ككذا) كفيما يمي أمثمة مف الكتاب فيما قاؿ فيو سيبكيو 
أك ( حجج)أك ( كفي ىذا حجة لكذا)كما قاؿ فيو ( استدالؿ)أك ( استدؿ)أك ( كيستدؿ)كما قاؿ فيو  (كذا ككذا

. ، ألنو بيذه التعابير يصارحنا سيبكيو بما يعتبره دليبل يستدؿ بو، كحجة يحتج بيا(كيحتج)
الدليل عند سيبويو . 4. 1

في مكاضع كثيرة، عممت عمى استخراجيا كترتيبيا حسب نكع الدليؿ، فمنيا  (الدليؿ) استعمؿ سيبكيو مصطمح 
السماع، كمنيا القياس، كمنيا المكضع، كمنيا النظير، كمنيا المعنى، كمنيا التجربة كاالمتحاف، كفيما يمي 

. عرضيا، لتتبيف لنا أنكاع األدلة التي كاف يعتمدىا في تحميبلتو كاستدالالتو
:  دليل السماع. 1. 4. 1

متحدثا عف الظرؼ المتصرؼ  (ىذا باب ما يحسف عميو السككت في ىذه األحرؼ الخمسة  )قاؿ في  - 
.إفَّن مكانىؾ زيدان : إفَّن بىدىلىؾى زيدان، أم: كزعـ يكنس أف العرب تقكؿ: "(إفَّن )فيما دخمتو   

ف جعمت : ىذا لؾ بىدىؿى ىذا، أم: كالدليؿ عمى ىذا قكؿ العرب  (البديؿ)بمنزلة  (البدؿ)ىذا لؾ مكاف ىذا، كا 
 2/143[94]".إفَّن بديمىؾ زيده : إفَّن بدلىؾ زيده، أم: قمت

عمى  (إفَّن بدلىؾ زيده )، كتقكؿ (إفَّن مكانؾ زيدان )عمى الظرؼ، كأنؾ قمت  (إفَّن بدلىؾ زيدان )تقكؿ : "قاؿ الرماني
 2/154[93]".، فالبدؿ احتمؿ معنى الظرؼ كالصفة(إفَّن بديمىؾ زيده )معنى 
يقع مف المنفي في ىذا المكضع  (التنكيف)اعمـ أف : " (ىذا باب المنفي المضاؼ ببلـ اإلضافة  )كقاؿ في - 

كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب .(ال مثؿى زيدو )كما يقع مف المضاؼ إلى اسـ، كذلؾ إذا قمت  (ال غبلـى لؾ)إذا قمت 
 276 /2[93]". [ (ال مسممي لؾ)ك] (ال غبلمي لؾ)ك (ال أبالؾ)

 (ال)أف ىذه األسماء مضاؼ إلييا كاالسـ قبؿ  (مسممي)ك (غبلمي)كالياء في  (أبا)فعيمـ بثبات األلؼ في 
:  كالنداء، كقكلؾ (ال)مضاؼ، كالبلـ شاذة، كال تزاد إال في 

 يا بؤسى لمحرًب ضرارا بأقكاـً  **
 

** 
كأخرجو عف القياس سيبكيو، كطكؿ الكبلـ عميو، كاالحتجاج لو، كذكر األشياء الشاذة ليؤنس "

 3/22[97]...".بشذكذه
ًييتي كأىٍحيىٍيتي : ىذا باب التضعيؼ في بنات الياء كذلؾ نحك )كقاؿ في -  ًييتي كحى : (عى  
قد حيي الرجؿ، كحييت المرأة، فبيف، كلـ يجعمكىا بمنزلة المضاعؼ مف غير : كقاؿ ناسه كثير مف العرب"

. الياء، كأخبرنا بيذه المغة يكنس
ذا قمت: كسمعنا بعض العرب يقكؿ : أعيياء كأحييةه، فيبيف، كأحسف ذلؾ أف تخفييا كتككف بمنزلتيا متحركة، كا 

رأيت معييان، كيريد أف يحييو، لـ تدغـ، ألف الحركة غير الزمة، كلكنؾ : ييٍحًيي أك ميٍعًي ثـ أدركو النصب فقمت
ًييى  ف شئت بينت كما بينت حى . تخفي كتجعميا بمنزلة المتحركة، فيك أحسف كأكثر، كا 

ٍكتىى: " كالدليؿ عمى أف ىذا ال يدغـ قكلو عز كجؿ مىى أىٍف ييٍحًييى المى ]".أىلىٍيسى ذىًلؾى ًبقىاًدرو عى 94]4/397 
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:  قاؿ أبك حياف في البحر المحيط
، كىي حركة إعراب، ال تنحذؼ (أف يحًيي): بسككف الياء مف قكلو: قرأ طمحة بف سميماف كالفيض بف غزكاف"

بنقؿ حركة الياء إلى  (ييًحيَّن )كجاء عف بعضيـ .بفتحيا: كقرأ الجميكر.إال في الكقؼ، كقد جاء في الشعر حذفيا
دغاـ الياء في الياء ، قالكا لسككف (يحيي)ال يجيز أىؿ البصرة سيبكيو كأصحابو إدغاـ : قاؿ ابف خالكيو.الحاء كا 

:  كأما الفراء فاحتج بيذا البيت.الياء الثانية، كال يعتدكف بالفتحة في الياء ألنيا حركة إعراب غير الزمة
 تمشي بسدهو بينيا فتعيى **

 
** 

 10/354[98]".فتعيي، كاهلل تعالى أعمـ: يريد
تظير الياءيف، كتكسر  (أف يحيي المكتى): كقكلو عز كجؿ: " كما أشار إليو مف مذىب الفراء فإف الفراء قاؿ

ف كسرت الحاء كنقمت إلييا إعراب الياء األكلى التي تمييا كاف صكابا، كما قاؿ الشاعر :  األكلى، كتجـز الحاء، كا 
 ككأنيا بيف النساء سبيكة

 
 تمشي ًبسيدَّنًة بيتيا فتىعيُّ *** 

 3/104[99]".فتعيا: أراد 
ما )كأنؾ قمت  (ما أتاني إال عمران إال بشران أحده )كتقكؿ : "أم تكراره (ىذا باب تثنية المستثنى  )كقاؿ في - 

مالي إال بشران )، فصار كقكلؾ (بشران )، ثـ قدمت (أحد)بدال مف ( بشران )، فجعمت (أتاني إال عمران أحده إال بشره 
(. مالي أحده إال بشره )، فكأنؾ قمت (مالي إال عمران أحده إال بشره )، ألنؾ إذا قمت (أحده 

:  كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ الشاعر كىك الكيمىٍيتي 
ٍيرىهي )  فما ًليى إاٌل اهللي ال رىبَّن غى
 

ا ًليى ًإالَّن اهللى غيىرؾى ناًصري ***  مى  (كى
 2/339[94]".(إالَّن زيدان )بمنزلة  (غيرؾ)فػ 

رى المستثنى ككاف المستثنى منو متقدما جاز إبداؿ أحد المستثنيات، كانتصب الباقي، ىذا ما : " يعني إذا كيرِّب
أما إذا تأخر المستثنى منو فبل بد .ما أتاني أحده إال زيده إال عمران : يفيـ مف كبلـ ابف أبي إسحؽ كسيبكيو، تقكؿ

:  ما أتاني إال عمران إال بشران أحده، قاؿ الكميت: مف نصب المستثنى المتكرر، تقكؿ
ٍيرىهي )  فما ًليى إاٌل اهللي ال رىبَّن غى
 

ا ًليى ًإالَّن اهللى غيىرؾى ناًصري ***  مى  205ص[100](كى
نما رفع أحدىما : "كفي النكت  ف اختمؼ إعرابيما فيما مشتركاف في معنى االستثناء، كا  اعمـ أف االسميف كا 

كمما يدؿ عمى أنيما مستثنياف جميعا أنؾ لك : "كنصب اآلخر عمى ما يكجبو تصحيح المفظ ػ كشرح ذلؾ ثـ قاؿ
:  ما لي إال عمران إال بشران أحده، كاحتج سيبكيو ليذا بقكؿ الكميت: أخرت المستثنى منو كقدمتيما نصبتيما كقكلؾ

ٍيرىهي )  فما ًليى إاٌل اهللي ال رىبَّن غى
 

ا ًليى ًإالَّن اهللى غيىرؾى ناًصري ***  مى  (كى
ـً    1/640[ 101]". فنفى كؿَّن ناصرو سكل اهلًل عزَّن كجؿَّن كسكل المخاطىًب، كنصبيما باالستثناء المقدَّن

إما أف تفعؿ : في قكلؾ (إما)ك (حيثما)ك (كأنما)ك (أنما)ك (إنما)كسألت الخميؿ عف : "كقاؿ في نفس الباب- 
ما أف ال تفعؿ، فقاؿ ، أال ترل أنيا لـ (حضرمكت)في  (مكت)ىذه لـ تجعؿ بمنزلة  (ما)ىف حكايات، ألف : كا 

نما تدخؿ لتمنع  (حيث)تغير  في  (حيث)مف النصب، كلتدخؿ  (أفٍ )عف أف يككف فييا المغتاف الضـ كالفتح، كا 
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، كألٍف إذ نقمتيا مف العاممة إلى الميممة ػ كلـ : الجزاء، فجاءت ميغىيِّبرىةن ػ أم مغيرة لحيث إذ نقمتيا إلى نطاؽ الجكاـز
. كال لغكان  (حضر)في  (مكت)تجيء كػ

:  قكؿ الشاعر (إفٍ )مضمكمة إلى  (ما)كالدليؿ عمى أف 
 لقد كىذىبىٍتؾ نىٍفسيؾ فاٍكًذبىٍنيا

 
ٍبرً ***  ٍف إٍجماؿى صى زىعان كا   فإٍف جى

نما يريدكف   ]". أما أنت منطمقان انطمقت معؾ: في قكلؾ (أفٍ )مع  (ما)، كىي بمنزلة (إما)كا  94 ]3/331 
 3/332[94]".(إما)مف  (ما)الشاىد فيو إسقاط : قاؿ عبد السبلـ ىاركف

:  قاؿ الرماني
ذا سمي رجؿ " التي في الجزاء، فكؿ ذلؾ عمى  (إال)أك  (إما)أك  (حيثما)أك  (كأنما)أك  (أنما)أك  (إنما)كا 

الحكاية، ألنو عمى مجرل التسمية بمركب حرؼ مع حرؼ مما ال نظير لو في أصكؿ األسماء قبؿ الخركج إلى 
. األسماء األعبلـ

ذ سمي رجؿ  مَّنا عمرنا، فيك عمى الحكاية عند سيبكيو، ألف األصؿ فيو : مف قكلؾ (إما)كا  اضرب إمَّنا زيدنا كا 
في التسمية،  (ذفرل)عمى التركيب مف حرفيف، كعمى مذىب غيره يجب ترؾ الحكاية فيصير بمنزلة  (إٍف ما)

:  كقاؿ الشاعر
 القد كذبتؾ نفسؾ فاكذبنو

 
ٍف إجماؿ صبر***   فإٍف جزعا كا 

. (ما)ك (إفٍ )فيذا شاىد في أنيا مركب مف  
ذ سمي رجؿ مف  أمَّنا أنت منطمقا انطمقت معؾ، فالحكاية، ألنيا مركبة مف : مف قكليـ (أمَّنا)كا 

  3/8[102]".حرفيف
ذا قمت: "(ىذا باب اإلدغاـ في الحرفيف المذيف تضع لسانؾ ليما مكضعان كاحدان ال يزكؿ عنو  )كقاؿ في -  : كا 

ف شئت بينت، كال تسكِّبف، ألنؾ حيث أدغمت الكاك في عىديكٍّ  ، فإف شئت أخفيت كا  ًليدو ًليِّب يىًزيدى كعىديكِّب كى مررتي ًبكى
ًليٍّ فرفعت لسانؾ رفعةن كاحدة ذىب المد، كصارتا بمنزلة ما يدغـ مف غير المعتؿ، فالكاك األكلى في  كالياءى في كى

ًليٍّ )عىديكٍّ بمنزلة البلـ في دىٍلكو كالياء األكلى في  . (ظىٍبيو )بمنزلة الياء في  (كى
]".كالدليؿ عمى ذلؾ أنو يجكز في القكافي لىٌيا مع قكلؾ ظىٍبيىا، كدىكَّنا مع قكلؾ غىٍزكىا 4]4/442 

يريد أنو ال تدغـ الثانية المتحركة مف كلي في ياء يزيد ألنا إذا أدغمناىا سكناىا بطؿ إدغاـ الياء األكلى  "
. الساكنة مف كلي فييا

ذا لـ ندغميا فظيرت كىي ياء ساكنة قبميا كسرة صار فييا مد، كقد كاف بطؿ بإدغاـ، كقد تقدـ أنا ال ندغـ  كا 
. في المنفصميف إذا كاف اإلدغاـ يكجب تغيير بنية الكممة، ككذلؾ القكؿ في عدك كليد

فصارت الياء األكلى لما ذىب المد  (ليا)فؤلف المد قد ذىب مف  (ظبيا)مع  (ليا)كأما قكلو يجكز في القكافي 
. (ظبيا)بمنزلة الياء في 
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كعندم أف قائبل لك قاؿ أف ذلؾ ال يجكز ألف فيو مدا ما لـ يكف بعيدا، كالدليؿ عمى ذلؾ أنا رأينا القكافي 
:  المبنية عمى الياء المشددة ال يأتي فييا الياء المشددة، كقكؿ العجاج

 بكيت كالمختزف البكي
 

نما أتى الصبي الصبي***   كا 
:  إلى آخر القصيدة قد لـز فييا الياء المشددة، كقاؿ أبك األسكد الدؤلي 

 يقكؿ األرذلكف بنك قشير
 

 طكاؿ الدىر ال تنسى عميا*** 
 5/403[97]".إلى آخر القصيدة 

:  دليل االستعمال. 2. 4. 1
، ألف المعنى كاحده (ريبَّن )في الخبر ال تعمؿ إال فيما تعمؿ فيو  (كـ)كاعمـ أٌف : "(ىذا باب كـ  )كقاؿ في - 
. (مىفٍ )غير اسـ بمنزلة  (ريبَّن )اسـ، ك (كـ)إال أف 

ـٍ رجؿو أفضؿي منؾ)كالدليؿ عميو أف العرب تقكؿ  ـٍ )، تجعمو خبر (كى . (كى
 2/161[93]".أخبرناه يكنس عف أبي عمرك

ـٍ ): "قاؿ الرماني ـٍ )لمتقميؿ، ك (ريبَّن )ألنيا نقيضيا، فػ (ريبَّن )في الخبر ال يعمؿ إال فيما يعمؿ فيو  (كى لمتكثير،  (كى
الكبلـ في الخبر كأف تعمؿ في النكرة دكف المعرفة كأف يجكز عمميا في الجمع كما جاز في ....كما يكجب ليا

. في الخبر (ريبَّن )
نما لـ يجز أف تعمؿ  إال في النكرة ألف تقميؿ جماعة كؿ كاحد منيـ لو مثؿ اسـ الذم دخمت عميو،  (ريبَّن )كا 

ـٍ )فبل يككف إال نكرة ليذه العمة، ككذلؾ  كنت قد قممت جماعةن كؿ كاحد منيا  (ريبَّن أثكابو عندؾ)لك قمت ...في (كى
ـٍ أثكابو عندؾ، فقد كثرت جماعة كؿ منيا أثكاب، فميذا صمح فييما معنى النكرة كلـ )أثكاب، ككذلؾ لك قمت  كى

. يصمح معنى المعرفة، ألف المعرفة لمشيء تعينو مف غير شركة
ـٍ )ك ـٍ )حرؼ، ألف  (ريبَّن )اسـ ك (كى لمعدد كمعناىا في نفسيا، كلذلؾ صمح أف تككف فاعمةن كمفعكلةن كظرفان  (كى

، ألنيا تقميؿ عدد معناىا فيما اتصمت بو، كدليؿ ذلؾ قكؿ (ريبَّن )كمبتدأةن ليخبر عنيا، كلـ يجز مثؿ ذلؾ في 
[ 93]".(ريبَّن رجؿو أفضؿي منؾ)كال يجكز عندىـ  (كـ رجؿو أفضؿي منؾ)العرب 
ىذا باب يككف فيو االسـ بعدما يحذؼ منو الياء بمنزلة اسـ يتصرؼ في الكبلـ لـ يكف فيو ىاء  )كقاؿ في - 
، فإنيـ لـ يجعمكه اسما حذفكا منو شيئا يثبت فيو في غير النداء، كلكنيـ بنكا (يا فيؿي أىقبؿٍ )كأما قكؿ العرب : "(قط 

. (دىـو )االسـ عمى حرفيف كجعمكه بمنزلة 
نما (يا فيمىةي )، فإف عنكا امرأة قالكا (يا فيؿى )كالدليؿ عمى ذلؾ أنو ليس أحد يقكؿ  ، كىذا االسـ اختص بو النداء، كا 

بني عمى حرفيف ألف النداء مكضع تخفيؼ، كلـ يجز في غير النداء، ألنو جعؿ اسمان ال يككف إال كناية لمنادل 
 2/248[94]".(يا رجؿي )، كمعناه (يا ىناه)نحك 

الذم ال يستعمؿ إاٌل في ": (باب ما ال يقع إاٌل في النداء خاصة كال يستعمؿ في غيره) قاؿ ابف عصفكر في 
أىك  (فيعىؿى )أك  (فىعاؿً )مقيس كمسمكع، فالمقيس ىك كؿ ما عيدؿ في النداء عمى : النداء خاصة ينقسـ قسميف
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ٍفعىبلفً ) ". (الميَّـن )ك (يا فيؿي )ك (يا ىىناهي )، كالمسمكع (مى
، كال يستعمؿ أبدان إاٌل في النداء، إاٌل في ضركرة شعر كقكلو (فيؿي )كأىمَّنا : "ثـ قاؿ مىـو :  فيك كناية عف عى

ةو أىمًسٍؾ فيبلنان عف فيؿً  * *   في لىجَّن
 

* * 
. (يا فيمىةي )كتقكؿ لممؤنَّنث 

ٌنما ىك اسـ مختص بالنداء، كىك ... كاختمؼ فيو النحكيكف كمذىب سيبكيو رحمو اهلل أنو غير مرخـ، كا 
". الصحيح
ـى : "ثـ قاؿ :  ، كلجاء عمى األصؿ في بعض المكاضع فيقاؿ(يا فيبل)لقالكا  (فبلفو )فمك كاف ترخي

 2/152[103]".، فدؿَّن ذلؾ عمى أنَّنو ليس بمرٌخـ(يا فبلفي )
كناية عف الفرج، ثـ استعمؿ كناية  (ىىفه )فيك إذف عندنا .... فكناية عف النكرات (يا ىناهي )فأىمَّنا : "كقاؿ قبؿ ذلؾ

فاء، فإذا قمت  يا ): كلممؤنث (يا ىناهي ): كتقكؿ لممذكر.(يا جافي): فكأنؾ قمتى  (يا ىناهي )عف الرجؿ عند الجى
 2/151[103".](ىنتاهي 
كاعمـ أف جميع ما ينتصب في : "(ىذا باب ما ينتصب ألنو ليس مف اسـ ما قبمو كال ىك ىك  )كقاؿ في - 

.ىذا الباب ينتصب عمى أنو ليس مف اسـ األكؿ كال ىك ىك  
كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ لك ابتدأت اسما لـ تستطع أف تبني عميو شيئا مما انتصب في ىذا الباب، ألنو جرل في 

 2/121[94]".كبلـ العرب أنو ليس منو كال ىك ىك
الذم يعني بو فيما يقكؿ أنو منو ما كاف نعتا لو جاريا عميو، كما ليس منو ليس بنعت لو جار عميو، كقد  "

عبر بعض أصحابنا بأنو ما كاف تماما لو، فيدخؿ فيو النعت كالصمة، كأما ما ىك ىك فما صيغ لذاتو مف أسماء 
 2/449[97]".زيد الطكيؿ، كزيد ذاىب: الفاعميف نحك
ليس محمكال عمى إعرابو ألنو نكرة بعد معرفة فبل يككف : أم (ليس باسـ ما قبمو)قاؿ سيبكيو : " كفي النكت

. نعتا
، ألف الثاني مصدر أك معنى مصدر، كاألكؿ ليس : أم (كال ىك ىك)كقكلو  ليس اآلخري ىك األكؿى
 1/503[101]".بمصدر

:  دليل اإلعراب. 3. 4. 1
ىذا باب اإلضافة إلى كؿ اسـ كاف عمى أربعة أحرؼ فصاعدان إذا كاف آخره ياءن ما قبميا حرؼه  )كقاؿ في - 

فإذا كاف االسـ في ىذه الصفة أذىبت الياء إذا جئت بياءم اإلضافة، ألنو ال يمتقي حرفاف ساكناف، : "(منكسر 
كال تحرؾ الياء، ألف الياء إذا كانت في ىذه الصفة لـ تنكسر كلـ تنجر، كال تجد الحرؼ الذم قبؿ ياء اإلضافة 

.  إال مكسكران 
(صحارمٌّل )، كفي صحارو (أدليٌّل )، كفي أدؿو (ناجيٌّل ) فمف ذلؾ قكليـ في رجؿ مف بني ناجية  ، كفي (ثمانيٌّل )كفي ثمافو ، 

نما ثقمت ألنؾ لك أضفت إلى رجؿ اسمو يمنيٌّل أك ىجرمٌّل أحدثت ياءيف سكاىما كحذفتيما(يمانيٌّل )رجؿ اسمو يماف  .، كا   



70 

 

كلك كنت ال تحذؼ .(ىذا بخاًتيٌّل كما ترل)لقمت  (بخاًتيٌّل ) كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ لك أضفت إلى رجؿو اسمو 
، كلكنيما ياءاف تحدثاف، كتحذؼ الياءاف المتاف كانتا (بخاًتيٌّل )الياءيف المتيف في االسـ قبؿ اإلضافة لـ تصرؼ 

.  في االسـ قبؿ اإلضافة
ذا أضفت إلى عرقكةو قمت(يرميٌّل كما ترل)كتقكؿ إذا أضفت إلى رجؿ اسمو يرمي   3/340[94".](عىٍرًقيٌّل : ، كا 

نحك قاض : (أك ياء منقكص غير ثبلثي...كيحذؼ اآلخر إف كاف): "قاؿ ابف عقيؿ شرحا لقكؿ ابف مالؾ
، بحذؼ الياء اللتقاء الساكنيف: كمعتؿ كمستدع، فتقكؿ أك ياء مشددة بعد أكثر مف )...قاضيٌّل كمعتميٌّل كمستدعيٌّل

نما حذفت كراىة اجتماع أربع ياءات، كألنو ال يكجد اسـ آخره أربع زكائد : نحك (حرفيف ، كا  كرسيٍّ كمرميٍّ كشافعيٍّ
 357-3/356[104]".مف جنس كاحد

: نحك (فصاعدا)نحك عرقيكة كترقيكة، فتقكؿ عرقي كترقي، بحذؼ الكاك،  (أك كاكا تمي مضمكما ثالثا): "ثـ قاؿ
نما حذفكا ألف تاء التأنيث تحذؼ، فيبقى آخرى االسـ المعرب كاكه قبميا ضمة، فيجب : قمحديكة، فتقكؿ ، كا  قمحدمٌّل

]".قمب الكاك ياء، كالضمًة كسرة، فيصير مف باب قاض كمشتر، فتحذؼ الياء كما تحذؼ مف ىذيف 104 ]
:  دليل الموضع. 4. 4. 1

ذا قمت: "(كما أشبييما  (ليس)ك (ال يككف)ىذا باب  )كقاؿ في -  أتكني إال أٍف يككفى زيده، فالرفع جيده : كا 
في مكضع  (أٍف يككفى )، كليس فييا معنى االستثناء، ك(أفٍ )صمة لػ (يككفى )بالغه، كىك كثير في كبلـ العرب، ألف 

. يأتكنؾ إال أٍف يأتيىؾ زيد (ال): اسـ مستثنى، كأنؾ قمت
]".ال يقعف ىينا (خبل)ك (عدا)ك(ليس )ليس فييا ىنا معنى االستثناء أف  (يككفي )كالدليؿ عمى أفَّن  94]2/349 
، كىما في تقدير (يككفى )مع  (أفٍ )، كالمستثنى (إال)فإف االستثناء بػ (إال أٍف يككفى )فأما : "قاؿ في النكت

، كمعناه: أتكًني إال أٍف يككفى زيده، فتقديره في المفظ: المصدر، فإذا قمت إال زيدان، كمف نصب زيدان : إال ككفى زيدو
يـ زيدان، كما أضمر في  إالَّن )كمعنى ذلؾ كمو  (ليس، كال يككف)فعمى معنى إالَّن أٍف يككفى بعضي

 1/649[101".](زيدان 
:  والموضع (قول بني تميم)دليل السماع . 5. 4. 1

ىىٍؿ )كما عممت فيو في مكضع ابتداء، كما أنؾ إذا قمت  (ال)كاعمـ أف : "(" ال"ىذا باب النفي بػ )كقاؿ في - 
ؿو  . فالكبلـ بمنزلة اسـ مرفكع مبتدإ (ًمٍف رىجي
ؿو ): ككذلؾ ا ًمٍف رىجي ا ًمٍف شىٍيءو )ك (مى ف شئت (مى ، كالذم يبنى عميو في زماف أك في مكاف، كلكنؾ تضمره، كا 
. أظيرتو

ؿى )ككذلؾ  ؿى ًفي مىكىافو )إنما تريد  (الى شىٍيءى )ك (الى رىجي . (الى شىٍيءى ًفي زىمىافو )ك (الى رىجي
ؿى )كالدليؿ عمى أفَّن  ؿو )في مكضع اسـ مبتدأ، ك (الى رىجي ا ًمٍف رىجي في مكضع اسـ مبتدإ في لغة بني تميـ قكؿي  (مى

ؿى أفضؿي منؾ)العرًب ًمٍف أىًؿ الحجاًز   2/275[94]".(الى رىجي
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 1: جدول رقم
الخبر المبتدأ 
ؿى  أفضؿي منؾ الى رىجي

ؿو  ا ًمٍف رىجي أفضؿي منؾ مى
كما عممت فيو اسـ مبتدأ في لغة بني تميـ، كاستدؿ  (ال)ذكر سيبكيو أف مكضع : "قاؿ الشنتمرم في النكت

، كمعنى استداللو بيذا أف بني تميـ كأنيـ يقكلكف (ال رجؿى أفضؿي منؾ)عمى ذلؾ بقكؿ العرب مف أىؿ الحجاز 
 3/16[101]".كيسكتكف عف إظيار الخبر، فاحتج بمغة أىؿ الحجاز ألنيـ يظيركف الخبر (ال رجؿى )

أحقًّا أنَّنؾ : كذلؾ قكلؾ: "[105](فيو مبنية عمى ما قبميا  (أفَّن )تككف  (أفَّن )ىذا باب مف أبكاب  )كقاؿ في - 
، ككذلؾ إف أخبرت فقمت ، كآلحؽُّ أنَّنؾ ذاىبه ، ككذلؾ أأكبري ظنِّبؾ أنَّنؾ : ذاىبه ، كالحؽُّ أنَّنؾ ذاىبه حقًّا أنَّنؾ ذاىبه

، ككذلؾ ىما في الخبر ، كأجيد رأًيؾ أنَّنؾ ذاىبه . ذاىبه
، عمى القمب، كأنؾ قمت: ما منعيـ أف يقكلكا: كسألت الخميؿ فقمت نَّنؾ : أحقان إنَّنؾ ذاىبه إنَّنؾ ذاىبه حقًّا، كا 

. ذاىبه الحٌؽ، كأإنَّنؾ منطمؽه حقًّا
يـك الجمعة إنؾ : ال يبتدأ بيا في كؿ مكضع، كلك جاز ىذا لجاز (إفَّن )، ألفَّن (إفَّن )ليس ىذا مف مكاضع : فقاؿ

، تريد ، تريد: إنؾ ذاىبه يكـ الجمعة، كلقمت أيضان : ذاىبه ، فمما لـ يجز : ال محالة إنؾ ذاىبه إنؾ ال محالة ذاىبه
، كعمى: ذلؾ حممكه عمى ، كصارت : أفي حؽ أنؾ ذاىبه مبنيةن عميو كما يبنى  (أفَّن )أفي أكبر ظنؾ أنؾ ذاىبه

. غدان الرحيؿ: إذا قمت (غدو )عمى  (الرحيؿ)
. كالدليؿ عمى ذلؾ إنشاد العرب ىذا البيت كما أخبرتؾ

:  زعـ يكنس أنو سمع العرب يقكلكف في بيت األسكد بف يعفر
ٍندىؿو  ٍممىى بًف جى قًّا بني أبناًء سى  أىحى

 
اًلسً ***  ٍسطى المجى  تىيىدُّديكـ إيَّنامى كى

أحقان : كنظير.بمنزلتو، كمكضعو كمكضعو (أفَّن )، كأفَّن (غدو )بعد  (الرحيؿ)ىاىنا بمنزلة  (التيدد)فزعـ الخميؿ أف  
، مف أشعار العرب قكؿ العبدم : أنؾ ذاىبه

قَّنا أفَّن جيرتىنا استىٌقمكا  أحى
 

 فنيَّنتينا كنيَّنتييـ فىرًيؽي *** 
، كقاؿ عمر "عف اليميف كعف الشماؿ قعيد: "ىـ صديؽ، كقاؿ اهلل تعالى جده: فريؽ كما تقكؿ لمجماعة: قاؿ 

:  بف أبي ربيعة
باًب تبىاعدتٍ   أألحؽَّن أٍف داري الرَّن

 
ٍبؿه أف قمبؾى طائري ***   أًك انبتَّن حى

:  كقاؿ النابغة الجعدم 
مىؼو رسكالن   أىال أبمٍغ بني خى

 
 أىحٌقان أٌف أىٍخطىمىكـ ىىجاًني*** 

. فكؿ ىذه البيكت سمعناىا مف أىؿ الثقة ىكذا 
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، تجعؿ : كالرفع في جميع ذا جيد قكم، كذلؾ أنؾ إف شئت قمت ، كأأكبري ظنِّبؾ أنَّنؾ ذاىبه أحؽٌّل أنَّنؾ ذاىبه
 3/135[94]".اآلخر ىك األكؿ

إذا أمكف تأكيميا مع ما بعدىا باالسـ كانت ىمزتيا : مكاضع أفَّن المفتكحة اليمزة: "قاؿ في نظاـ الجممة
: الكتاب)مفتكحة، كال تككف في أكؿ الكبلـ إال عمى تقدير حرؼ جر محذكؼ  1/463 ...)

، : كبيف الخميؿ أنيا تفتح إذا كانت في مكضع مبتدأ لخبر متقدـ ظرؼو أك جار كمجركر، تقكؿ أحقا أنؾ ذاىبه
، كأفي حؽ أنؾ ذاىب، قاؿ العبدم ، كجيدى رأيي أنؾ ذاىبه ، كحقا أنؾ ذاىبه أحقا أف جيرتنا : الحؽ أنؾ ذاىبه

الخ ...استقمكا
فبل  (أما)كبيف الخميؿ أنو ال يجكز كسرىا في ىذه المكاضع ألنو ال يتقدـ معمكؿ خبرىا عمييا إال إذا سبقت بػ

 395ص[100]".حقا إنؾ ذاىبه : تقكؿ
كىذه كممةه تكمـ بيا العرب في حاؿ اليميف كليس كؿ العرب تتكمـ : "(ىذا باب آخر مف أبكاب إفَّن )كقاؿ في - 

ؿي ًصٍدؽو ): بيا تقكؿ . (لىًينَّنؾى لىرىجي
حيف  (ما)كما لحقت  (إفَّن )، كلحقت ىذه البلـي (ىىرىٍقتي )، كقكلو (األلؼ)مكاف  (الياء)كلكنيـ أبدلكا  (إفَّن )فيي 

، فمحقت : قمت ا لينطمقفَّن الـي اليميف،  (لىًينَّنؾى )، فالبلـ األكلى في (ما)البلـي في اليميف كما لحقت  (إفَّن )إفَّن زيدان لىمى
ا لىينطمقفَّن )، كفي (إفَّن )كالثانيةي الـي  . ، كالثانية لميميف(أفَّن )البلـ األكلى لػ (لىمى

الـ  (إفَّن زيدان لما ليفعمفَّن )التي معيا، كما أفَّن البلـ الثانية في قكلؾ  (النكف)كالدليؿ عمى ذلؾ 
 3/150[94]".اليميف

في ىذه الكممة الـ االبتداء،  (البلـ في لىًينَّنؾى : أم)ىذا ما اختاره ابف جني كابف مالؾ مف أنيا : "قاؿ السيكطي
لتغير لفظيا بالبدؿ، كجمع بينيما تنبييا بيا عمى مكضعيا األصمي، كذىب سيبكيو كابف  (إفَّن )جاز دخكليا عمى 

، قاؿ سيبكيو كىذه كممة تتكمـ بيا العرب في حاؿ : السراج إلى أنيا الـ قسـ مقدر ال الـ إفَّن
 510-1/509[106]".اليميف

أحدىا لسيبكيو، كىك أف الياء بدؿ مف ىمزة : ثبلثة مذاىب- أم الجمع بيف إفَّن كالبلـ - كفيو : "كقاؿ الرضي
بقمب ىمزتيا ىاء، جاز مجامعة البلـ إياىا بعد  (إفَّن )، كإياؾ كىياؾ، فمما غيرت صكرة (إفَّن )

 4/362[107]".االمتناع
أبدلكا ىمزتيا ىاء، كما أبدلكا  (أفَّن )قكؿ سيبكيو، أف أصميا : أحدىا: ثبلثة أقكاؿ (لىًينَّنؾى )في : "كقاؿ السيرافي

إف )حيف قمت  (ما)لميميف، كما لحقت  (الياء)، كلحقت البلـ التي قبؿ (أرقت)مكاف ألؼ  (ىرقت)مف  (الياء)
الـ اليميف، كالبلـ ( لينَّنؾ)، فالبلـ األكلى في (ما)البلـ لميميف كما لحقت بعد ( إفَّن )فمحقت  (زيدان لما لينطمقفَّن 

. النكف التي معيا: كالدليؿ عمى ذلؾ.كالثانية لميميف (إفَّن )البلـ األكلى لػ (لما لينطمقفَّن )، كفي (الـ إفَّن )الثانية 
ف كاف بعدىا  (أفَّن )كذكر سيبكيو أف ىذه الكممة يقكليا بعض العرب، كشبو دخكؿ البلـ عمى   (أفَّن )لميميف كا 

ف كاف قبميا  كقد يجتمع الحرفاف في معنى كاحد .كىي لمتككيد (لىمىا)كىي لمتككيد بدخكؿ الـ اليميف في آخرىا كا 
  3/379[97]".ما إٍف زيده قائـه، كىما حرفا جحد: فيؤكِّبد أحديىما اآلخرى كقكليـ
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:  دليل السماع والموضع والمقابمة. 6. 4. 1
ف (أكؿي ما أقكؿي أنو بسـ اهلل): ، كأنو قاؿ(أكؿي ما أقكؿي أٍف بسـ اهلل): كمثؿ ذلؾ: "كقاؿ في نفس الباب-  ، كا 

:  شئت رفعت في قكؿ الشاعر
ٍمبً  * * *  ًريدىاهي ًرشىاءي خي  كىأىٍف كى

 
* * *  

:  ، أك يككف ىذا المضمر ىك الذم ذكر كما قاؿ(إنو مف يأتيا تعطو): عمى مثؿ اإلضمار الذم في قكلو
مىـٍ    ** *   كىأىٍف ظىٍبيةه تىٍعطيك ًإلىى كىاًرًؽ السَّن

 
* **  

، (أٍف بسـ اهلل): كأما قكلو.لكاف كجيان قكيان  (لكفٍ )بمنزلة  (إفٍ )كما جعمكا  (إنما)كلك أنيـ إذ حذفكا جعمكه بمنزلة 
. فإنما يككف عمى اإلضمار، ألنؾ لـ تذكر مبتدأ أك مبنيان عميو

أف )، حتى تقكؿ (قد عرفت أف يقكؿ ذاؾ): أنؾ تستقبح (الياء)كالدليؿ عمى أنيـ إنما يخففكف عمى إضمار 
، كلك كانت بمنزلة حركؼ االبتداء لذكرت الفعؿ مرفكعان بعدىا، كما (قد)أك ( السيف)أك ( سكؼ)، أك تدخؿ (ال

 3/165[94]".(لكف تقكؿ)، ك(إنما تقكؿ): تذكره بعد ىذه الحركؼ، كما تقكؿ
ا أقكؿي أٍف أحمدي اهلل)كقكلو : "قاؿ السيرافي ؿي مى ضمار األمر  (أٍف بسـ اهلل)ك(أىكَّن حممو سيبكيو عمى المشددة كا 

حيف ذكر في الكبلـ الذم قبمو، كيككف ذلؾ  (كأٍف ظبيةه )كالشأف، ألنو ليس قبمو اسـ يضمر كما أضمر في 
. (إنما)كما تككف بعد  (أفٍ )االسـ الذم يضمر مبتدأن كمبنياًّ عميو بعد 
قد )، كاستحسانيـ (قد عرفت أٍف تقكؿ ذاؾ)المخففة استقباحيـ  (أفٍ ) كمما استدؿ بو عمى اإلضمار في 

ك ( كإنما)مف حركؼ االبتداء ( أفٍ )كلك كانت ( عرفت أٍف ستقكؿ فيما لـ يكف عكني)ك(عرفت أٍف ال تقكؿ ذاؾ
 404-3/403[97]". ما استقبحكا الفعؿ المرفكع بعدىا (إفٍ )
:  دليل السماع واالستبدال في الموضع. 7. 4. 1

. فالكاؼ منصكبة (عساؾ)كأما قكليـ : "كقاؿ في نفس الباب بعدما سبؽ- 
:  رؤبة [كىك  ]قاؿ الراجز 

مَّنؾى أك عىساكىا * * *   يا أىبىتىا عى
 

* * * 
. (ني)كالدليؿ عمى أنيا منصكبة أنؾ إذا عنيت نفسؾ كانت عبلمتؾ 

:  قاؿ عمراف بف حطاف
 كلي نفسه أقكؿي ليا إذا ما

 
 تيناًزعيني لىعىٌمي أك عىساًني*** 

 2/375[94]".في ىذا المكضع (لعؿَّن )، كلكنيـ جعمكىا بمنزلة (عسام)مجركرة لقاؿ  (الكاؼ)فمك كانت  
 (كانظر بقية كبلمو ففيو احتجاج كرد)

ينتصب بعدىا المبتدأ،  (لعؿ)في محؿ نصب، كىي في ذلؾ مثؿ  (عسى)فمذىب سيبكيو أف الضمير بعد "
كىذا كجو ردمء لما ذكرت لؾ، : كيرتفع الخبر، كذكر بعضيـ أف ضمير النصب في محؿ رفع، فقاؿ سيبكيو
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 471ص[100".]2/376[94]" كألنؾ ال ينبغي لؾ أف تكسر الباب كىك مطرد كأنت تجد لو نظائر
بمنزلة لعؿ تنصب ما بعدىا االسـ،  (عسى)فإف سيبكيو جعؿ  (عساني)ك (عساؾ)كأما : "قاؿ في النكت

ٍف كاف محذكفا، كاستدؿ عمى نصب  :  في قكلو (الكاؼ)كالخبر مرفكع في التقدير كا 
مَّنؾى أك عىساكىا * * *   يا أىبىتىا عى

 
* * * 

:  كبقكؿ عمراف بف حطاف
 كلي نفسه أقكؿي ليا إذا ما

 
 تيناًزعيني لىعىٌمي أك عىساًني*** 

 1/666[101]".ال تككف إال لمنصب (ألؼه )في ما آخره  (الياء)ك (النكف)ك 
:  دليل القياس. 9. 4. 1

:  (ىذا باب جمع أسماء الرجاؿ كالنساء  )كقاؿ في - 
ف سميتو بػ" نما (اآلخر)ك (القادـ)، ألنو صار اسمان بمنزلة (خكالد)فأردت أف تكسر لمجميع قمت  (خالدو )كا  ، كا 
، كما قالكا: غبلـه، ثـ قالكا: القكادـ كاألكاخر، كاألناسي كغيرىـ في ذا سكاءه، أال تراىـ قالكا: تقكؿ ، : غممافه غربافه
، كما قالكا: كقالكا ، كقد قالكا: صبيافه . فكارس، في الصفة، فيذا أجدر أف يككف: قضبافه

المناذرة، كالميالبة، لقمت : كما قمت (حاتـ)ك (خالد)كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ لك أردت أف تجمع قكمان عمى 
 3/399[94]".(الخكالد)ك (الحكاتـ)

ف سميت رجبل أك امرأة بػ: "قاؿ السيرافي شارحا  (خكالد): كلـ تجمعيما جمع السبلمة قمت (خالد)أك بػ (مسمـ)كا 
. (األكاخر)ك (القكادـ)، كما تقكؿ في قادـ الرحؿ أك الضرع كآخره (مسالـ)ك

: غبلـ، كغمماف، كما قالكا: كجمع التسكير يستكم فيو المذكر كالمؤنث، كما يعقؿ كما ال يعقؿ، أال تراىـ قالكا
. قضيب كقضباف: صبي كصبياف، كما قالكا: غراب كغرباف، كقالكا

ذا كاف ىذا في الصفة : أنيـ يقكلكف في الصفة (خالد)جمع رجؿ اسمو  (خكالد)كمما يقكم  فارس كفكارس، كا 
. فيك في االسـ أجدر

كالقياس أف يقاؿ في فاعؿ فكاعؿ، ألنو عمى أربعة أحرؼ، كعبلمة الجمع تنتظـ فيو عمى طريؽ كاحد انتظاـ 
فتدخؿ ياء التصغير ثالثة، كيكسر ما بعدىا، ككذلؾ تدخؿ ألؼ  (خكيتـ)ك (خكيمد): عبلمة التصغير، ألنؾ تقكؿ
 4/148[ 97]". الجمع ثالثة كيكسر ما بعدىا

 (ذرحرحو )كتقكؿ في تحقير : "(ىذا باب ما يحذؼ في التحقير مف بنات الثبلثة مف الزيادات  )كقاؿ في - 
نما ضاعفت الراء كالحاء كما ضاعفت الداؿ في ميدد(ذريرحه ) . ، كا 

، فضاعؼ بعضيـ الراء، كضاعؼ بعضيـ الراء كالحاء كحقرتو كتكسيركو (ذركحه )ك (ذراحه )كالدليؿ عمى ذلؾ 
. (جبللع)ك (جمعمعه )كقالكا ، (ذرارح)يقكؿ  (ذرحرحه )لمجمع، أال ترل أف مف لغتو 
، فإذا حقرت  (دمكمؾو )ك (صمحمحو ): في (دمامؾ)ك (صمامح): كزعـ يكنس أنيـ يقكلكف

.  (جميمعه )ك (دميمؾه )ك (صميمحه ): قمت
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ف شئت قمت لمتضعيؼ كالتقاء الحرفيف  (ذريححه )ك (ذراحح)، ككرىكا (ذراريح): عكضان، كما قالكا (ذريريحه ): كا 
 (ذراحيح)مف مكضع كاحد، كجاء العكض فمـ يغيركا ما كاف مف ذلؾ قبؿ أف يجيء كلـ يقكلكا في العكض 

، كمع ذا أف  أكثر كأعرؼ مف  (فعاعؿ)ك (فعاعيؿ)فيككف في العكض عمى ضربو كفي غيره عمى ضربو
 3/432[94]. (فعاليؿ)ك (فعالؿ)

قاؿ الرماني في شرح األصكؿ البف السراج، بعد أف شرح أف التصغير يككف عمى منكاؿ التكسير في 
 : 103ص
ٍيًرح، يمزمو حذؼ الحاء األكلى حتى يصير في تقدير ذيرَّنح، ألنيـ حذفكا قالكا: كتحقير ذيرىٍحرىحو " ذيرَّناحه : ذيرى

، كجمع ذرحرح ذرارح، ككؿ ما كاف مف ىذا المضاعؼ فإنو يحذؼ منو ما تككف الياء فيو عمى تضعيؼ  كحه كذيرُّ
العيف دكف البلـ، ألف تضعيؼ العيف أكثر في الكبلـ، فمذلؾ صيرتى ذيرىٍحرىح إلى ذيرَّناح، كلـ تصيرىا إلى ذيرَّناح، 

مَّنع، فتقكؿ جميمع كجميميع، كما تقكؿ جبللع كجبلليع، ككذلؾ تحقير : كعمى ىذا قياس جمعمع، ألنؾ تصيرىا إلى جي
مَّنح، كتجمعو عمى صمامح كصماميح: صمحمح  117ص[108]".صميمح كصميميح، ألنؾ تصيره إلى صي

. (ىذا ما قيس مف المضاعؼ الذم عينو كالمو مف مكضع كاحد كلـ يجئ في الكبلـ إال نظيره مف غيره)كقاؿ في 
ف كاف فعبل قمت" ٍكدىده اسما، كا  ؿو مف رددت رى ٍكًددي، ككذلؾ فىٍيعىؿه اسما: كتقكؿ في فىٍكعى ٍكدىدى ييرى كءدىدتُّ كرى ٍيدىده، : رى رى

ف كاف فعبلن قمت ، فكما لـ تغير : كا  ٍمبىبى ٍيدىدى، ألنو ممحؽ باألربعة فأردت أف تسمـ تمؾ الزنة كما سممتيا في جى رى
. الزنة حيف ألحقت بالتضعيؼ، كذلؾ ال تغيرىا إذا ألحقت بالكاك كالياء

نما دعاىـ إلى التسميـ أف يفرقكا بيف ما ىك ممحؽه بأبنية األربعة كما لـ يمحؽ بيا، كما ألحؽ بالخمسة كما لـ  كا 
. يمحؽ بيا

ٍكدىدان كنحكه قكليـ ثىٍكثىؿو : كيقكِّبم رى .  ألىٍندىده، ألنيا ممحقة بالخمسة، كعىقىٍنقىؿو كعى
كالدليؿ عمى ذلؾ أف ىذه النكف ال تمحؽ ثالثةن بناء ببناءو كالعدة عمى خمسة أحرؼ إال كالحرؼ عمى مثاؿ 

، كال تكاد تمحؽ كليست آخران بعد ألؼ إال كىي تخرج بناءن إلى بناء ]".سفرجؿو 94]4/428 
ٍكدىده : كتقكؿ في مثؿ فكعؿ: ثـ قاؿ: " قاؿ اليسككرم .  رى

ىذا كمو بيف جدا، كيتضمف الفصؿ أبنية ممحقة فبل يجكز إدغاميا، ألنيا تختؿ عما لحقت بو، في اسـ : قمت
. كانت أك فعؿ

ٍكدىدان كنحكه قكلييـ: قاؿ . ألىٍندىده : كيقكم رى
. يريد أف يستدؿ مف السماع عمى أف الممحؽ ال يدغـ، أال ترل أف ألىٍندىدان لما كاف ممحقا لـ يدغـ

بأنيا ال تمحؽ عمى ىذه الصكرة إال كالكممة عمى : ثـ استدؿ عمى أف النكف الثالثة الساكنة تككف أبدا ممحقة
. مثاؿ سفرجؿ

ككجو الدليؿ مف ىذا أنيا لك كانت لغير إلحاؽ خرجت إلى مثاؿ ال يككف لؤلصكؿ، فككنيـ ال يخرجكنيا إال 
. لؤلصؿ دليؿ عمى أنيـ عزمكا عمى إلحاقيا

. بعد ألؼ إال كىي تخرج بناءن إلى بناءكال تكاد تمحؽ كليست آخرا : ثـ قاؿ
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، ممحقاف : إذا لـ تكف مع األلؼ كتككف كحدىا آخرا، فبل تكاد تجدىا إال ممحقةن نحك: أم فو كرىٍعشىفو ٍمجى عى
، كنحك ٍعفىرو "ًعرىٍضنىةو كًخمىٍفنىةو، ممحقاف ًبًيدىٍممىةو : ًبجى [.109]5/376 

:  دليل السماع والقياس والرد إلى األصل. 10. 4. 1
مف بنات الياء كالكاك التي الياءات كالكاكات الماتيف كما " فيعىٍيؿ"ك" فىًعيؿ"ىذا باب اإلضافة إلى  )كقاؿ في - 

. (كاف في المفظ بمنزلتيا 
.  كراىية أف تجتمع الياءات (حيكمٌّل )فقاؿ  (حٌيةو )كسألتو عف اإلضافة إلى " 

، كحركت الياء ألنو ال تككف الكاك ثابتةن كقبميا ياء (حيكمٌّل )كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب في حية بف بيدلة 
، ألنؾ احتجت إلى أف تحرؾ ىذه الياء كما احتجت إلى تحريؾ ياء (لككمٌّل )قمت  (لٌيةو )ساكنة، فإف أضفت إلى 

. (حييٌّل )قاؿ  (أمييٌّل )حيةو، فمما حركتيا رددتيا إلى األصؿ، كما تردىا إذا حركتيا في التصغير، كمف قاؿ 
، كليةه : ككاف أبك عمرك يقكؿ  3/345[94]".مف لكيت يده لٌيةن : حييٌّل كلييٌّل

:  في شرح التسييؿ: قاؿ ابف عقيؿ
كأما حيكم فمـ ينسبكا إليو عمى لفظو، كراىة اجتماع أربع ياءات، فحرككا أكؿ يائيو بالفتح، فقمبت الثانية كاكا، "

 3/360[104]...".فصار حيكم كفتكم
نما لـ يقكلكا حٍيكٌم بسككف الياء، ألف الياء كالكاك : فيقاؿ (كيفتح كيصحح ثاني حيٌ ): "كقاؿ حيكم كما سبؽ، كا 

، باجتماع  إذا اجتمعا، كسبقت إحداىما بالسككف، قبمت الكاك ياء، كأدغمت إحداىما في األخرل، فيصير حيِّبيٌّل
ف كاف الثاني كاكا في األصؿ رد إلى أصمو، فتقكؿ في النسب إلى طيٍّ  ، ألنو مف طكيت: أربع ياءات، كا  . طككمٌّل

ككذا كؿ شيء آخره ىكذا، كحكى عف : ذكر سيبكيو أنيـ يقكلكف في حي حيكم، قاؿ (حيِّبيٍّ كأميٍّيٍّ : كشذ نحك)
نما اختار أبك عمرك ىذا ألنو ليس فيو زائد يحذؼ، كقكؿ سيبكيو: أبي عمرك أنو كاف يقكؿ ، كا  آخره : حيِّبيٍّ كليِّبيٍّ

 3/361[ 104]...". ياء مشددة: ىكذا، يعني
:  دليل القياس والموضع. 11. 4. 1

، (أمرتو أف قيـٍ )، ك(كتبت إليو أف افعؿٍ ): كأما قكلو: "(ىذا باب ما تككف فيو أٍف بمنزلة أٍم  )كقاؿ في - 
:  فيككف عمى كجييف
إذا  (تفعؿ)بػ  (الذم)التي تنصب األفعاؿ، ككصمتيا بحرؼ األمر كالنيي، كما تصؿ  (أفٍ )عمى أف تككف 
 (تقكؿ)بػ (الذم)، ألنو في مكضع أمر، كما كصمت (قيـٍ )بػ (أفٍ )، فكصمت (أنت الذم تفعؿ): خاطبت حيف تقكؿ

. كأشباىيا إذا خاطبت
 (أمٍ )، فمك كانت (أكعزت إليو بأف افعؿٍ ): فتقكؿ (الباء)التي تنصب أنؾ تدخؿ  (أفٍ )كالدليؿ عمى أنيا تككف 

. كما تدخؿ في األسماء (الباء)لـ تدخميا 
]".في األكؿ (أمٍ )كما كانت بمنزلة  (أمٍ )أف تككف بمنزلة : كالكجو اآلخر 94]3/162 
ذا قمت : "قاؿ السيرافي :  ففيو كجياف (أمرتو أف قـ)ك(كتبت إليو أف افعؿ)كا 
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كتبت إليو بأف )كفعؿ المصدر بعدىا بمنزلة المصدر، كمكضعيا نصب أك خفض، كمعناه  (أفٍ )أفَّن : أحدىما
. كحذفت الباء( أمرتو بأف قيـٍ )ك(افعؿ

داخمة في  (أفٍ )، فبل تدخؿ فيو الباء، ألف الباء إذا دخمت صارت (أمٍ )بمعنى  (أفٍ )أف تككف : كالكجو اآلخر
ذا كانت بمعنى  . فيي جممة تفسر الجممة التي قبميا (أمٍ )الفعؿ الذم قبميا كىي جممة كاحدة، كا 

أنت )ك (أنت الذم تفعؿ)بفعؿ المخاطب حيف تقكؿ  (الذم)باألمر كالنيي ككصؿ  (أفٍ )كشبو سيبكيو كصؿ 
. (الذم تقكؿ

بفعؿ األمر ؟  (أفٍ )، فمـ جاز كصؿ (الذم قـ إليو زيد)ال تكصؿ بفعؿ األمر، ال يجكز  (الذم): فإف قاؿ قائؿ
يحتاج إلى صمة ىي إيضاح، كال يجكز كصميا بما ليس بخبر مف الفعؿ كالجممة، كلك  (الذم): قيؿ لو

الذم ىؿ في الدار  )كصمتيا باالستفياـ أك بغيره مما ليس بخبر لـ يجز، كال يجكز 
(. مررت بالذم الميـ اغفر لو)كال  (زيد

فإنيا تكصؿ بما يصير معيا مصدرا كىك الفعؿ المحض، سكاء كاف أمران أك خبران، ألف المعنى الذم  (أفٍ )كأما 
]".أمرت بالقياـ: فمعناه (أمرت بأٍف قيـٍ )يراد بو يحصؿ فيو، أال ترل أنؾ إذا قمت  94]3/401-402 

:  دليل قياس النظائر. 12. 4. 1
ٍمقىن )كذلؾ قكلؾ  (سمقيتو)كمثؿ ذلؾ المفعكؿ مف : "(ىذا باب المقصكر كالممدكد  )كقاؿ في -   (ميسى

. (ميٍسمىٍنقىن )ك
حرؼه غير الياء لـ تقع إال بعد مفتكح فكذلؾ  (سمقيت)كالدليؿ عمى ذلؾ أنو لك كاف بدؿ ىذه الياء التي في 

 3/536[94]".ىذا كأشباىو
كاعمـ أف بعض المنقكص يعمـ بقياس، كبعضو يسمع مف العرب سماعا، فأما ما يعمـ بقياس : " قاؿ السيرافي

مسمنقى ...كمسمنقى، ىذه مقصكرات، كنظير:... فأف تعرؼ نظيره مف الصحيح قبؿ آخره حرؼ مفتكح، كذلؾ
]...".محرنجـ كنظير مسمقى مدحرج، ألف اسمنقيت مثؿ احرنجمت، كسمقيت مثؿ دحرجت 97]4/270-271 

ىذا باب ما ىك اسـ يقع عمى الجميع لـ يكسر عميو كاحده كلكنو بمنزلة قكـو كنفرو كذكدو إال أف  )كقاؿ في - 
ـه )ك (أىًديـه )كمثؿ ذلؾ ": (لفظو مف لفظ كاحده  . (أىدى

ـي ): كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ تقكؿ ، كقاؿ يكنس (عىمىده )ك (عىميكده )ك (أىفىؽه )ك (أىًفيؽه )، كنظيره (ىذا أىًديـه )ك (ىك األىدى
 3/625[94]".(ىك العىمىدي )يقكلكف 

نما ىك : "  قاؿ السيرافي اعمـ أف ىذا الباب ذكر فيو سيبكيو الجمع الذم ىك مف الكاحد كليس بجمع مكسر، كا 
اسـ  (سىٍفره )ك (رىٍكبه )أسماء لمجميع كليست مف لفظ كاحده، فت (ذىٍكدنا)ك (نفرنا)ك (قكمنا)اسـ لمجميع، كما أف 

ػ ثـ ذكر " مف لفظ كاحده، كسائر ما يتمك ىذا عند سيبكيو بيذه المنزلة (ليس)، إال أنو (نفر)ك (قكـ)لمجمع كػ
ليس بجمع مكسر،  (فىٍعبلن )كقاؿ الزجاج محتجا لسيبكيو في أف "مذىب األخفش مخالفا في ذلؾ سيبكيو ثـ قاؿ ػ 

نما  نما ىك اسـ لمجمع المكسر، حقو أف يزيد عمى لفظ الكاحد، كىذا أخؼ أبنية الكاحد، فميس بجمع مكسر، كا  كا 
ٍمسه كال : ىك اسـ لمجمع، كاسـ الجمع يجرم مجرل الكاحد، كال يستمر قياس ىذا في الجمكع، ال يقاؿ جالس كجى
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 4/368[97]".كاتب ككىٍتبه 
ال بد مف تحميؿ كؿ الباب ألنو عبارة عف جمع نظائر، كعبارة سيبكيو التي ترد في آخر الفقر المكالية : قمت

. تدؿ عمى كيفية االستدالؿ في المكضكع
عميو التذكير : كالدليؿ.(بقرةه )كال  (جمؿه )لـ يكسر عمييما  (الباقر)ك (الجامؿ)كمثؿ ذلؾ : "كقاؿ في نفس الباب ػ

عمى ىذه األشياء، كىذا النحك في كبلميـ استدل فبيذا . ال ييكسَّنر عميو شيءه  (فاعبلن )كالتحقير كأف 
 3/625[94]".كثير

:  قاؿ الرضي في شرح الشافية
اسـ الجمع اسـ مفرد مكضكع لمعنى الجمع فقط، كال فرؽ بينو كبيف الجمع إال مف حيث المفظ، كذلؾ ألف "

:  لفظ ىذا مفرد بخبلؼ لفظ الجمع، كالدليؿ عمى إفراده جكاز تذكير ضميره، قاؿ
 فعبت غشاشا ثـ مرت كأنيا

 
 مع الصبح ركبه مف أحاظة ميٍجًفؿي *** 

  2/333[110]. ("مجفؿ"أف ركبا لفظو مفرد بدليؿ عكد الضمير عميو مفردا في قكلو : كالشاىد فيو)  
:  كأيضا تصغيره عمى لفظو، كقكلو

ٍيبلن عاديا * * *   أخشى ريكىٍيبان أك ريجى
 

* * * 
[  110].(أف ركبا اسـ جمع كلفظو مفرد بدليؿ تصغيره عمى لفظو كما تصغر المفردات: الشاىد فيو)

ركبه مسرعه، كبمجيء : كاستدؿ سيبكيو عمى أنيا ليست بجمع بتذكيرىا في األغمب، نحك: "ثـ قاؿ الرضي
 335-2/333[111]".التصغير عمى لفظيا

كىذا رغـ أف الرضي كافؽ ابف الحاجب في أف ما اعتبره سيبكيو اسـ جمع ىك جمع تكسير 
. (سىٍفرو )لػ (سىاًفرو )ك (رىٍكبو )لػ (رىاًكبو )يقصد مثؿ ".ألف لمجميع مف تركيبو لفظا يقع عمى مفرده: "قاؿ
ىذا باب ما لحقتو الزكائد مف بنات الثبلثة كألحؽ ببنات األربعة حتى صار يجرم مجرل ما ال  )كقاؿ في - 

ألحقكا الزيادة مف مكضع البلـ ( فعممت)كذلؾ نحك : "(زيادة فيو كصارت الزيادة بمنزلة ما ىك مف نفس الحرؼ 
. كأجركىا مجرل دحرجت

:  كالدليؿ عمى ذلؾ أف المصدر كالمصدر مف بنات األربعة، نحك
. شمممة= جمببة، كشمممت = جمببت 

.  صكمعةن = حكقمةن، كصكمعة = حكقمت : نحك (فكعمت)كمثؿ ذلؾ 
. ىينمةن = بيطرةن، كىينمت = بيطرت : كمثؿ ذلؾ فيعمت نحك

، كىركلتي : نحك (فعكلت)كمثؿ ذلؾ  . ىركلةن = جيكرتي
.  قمساة= جعباة، كقمسيتو = سمقاةن، كجعبيتو = سمقيتو : نحك (فعميتو)كمثؿ ذلؾ 
.  قمنسةه = قمنست : كىك في الكبلـ قميؿ نحك (فعنمت)كمثؿ ذلؾ 

 4/286[94]".دحرجت: فيذه األشياء بمنزلة
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كدخمت ىذه الزيادة عمييا لئللحاؽ، كليست ىذه الزيادات  (دحرج)فيذه األبنية الستة ممحقة بػ: " قاؿ السيرافي
، كذلؾ أف مصادر تمؾ األفعاؿ الستة (فعَّنؿ)كزيادة إحدل العينيف في  (قاتؿ)كاأللؼ في  (أفعؿ)بمنزلة اليمزة في 

 5/181[97]...".حكقمة، كحيقمة= حكقؿ )كبابو، تقكؿ  (دحرج)كمصدر 
دليل قياس الشبو . 13. 4. 1

.(ىذا باب الحكاية التي ال تغير فييا األسماء عف حاليا في الكبلـ  )كقاؿ في  3/326 
ٍيدو )كسألت الخميؿ عف رجؿو يسمى " ٍيدو )ك (ًمٍف زى ٍيدو )فقاؿ أقكؿ  (عىٍف زى ٍيدو )ك (ىذا ًمفي زى . (عىفي زى

كلك سميتو  (ًمفٍ )ك (عىفٍ )أغيره في ذا المكضع كأصيره بمنزلة األسماء، كما فعؿ ذلؾ بو مفردان، يعني : كقاؿ
ٍيدو ) ٍيدو )لقمت  (قىٍط زى ٍيدو )ك (ىذا قىطي زى ٍسبيؾى )، حتى يككف بمنزلة (مررتي ًبقىًط زى نما عمميو  (حى ألنؾ قد حكلتو كغيرتو، كا 

.  (ىذا غبلـي زيدو )إذا قمت  (الغبلـ)فيما بعده كعمؿ 
ٍيدو )أال ترل أف  ٍيدو )ال يككف كبلمان، حتى يككف معتمدان عمى غيره، ككذلؾ  (ًمٍف زى ال  (غبلـ زيدو )كما أف  (قىٍط زى

يككف كبلمان، حتى يككف معو غيره، كلك حكيتو مضافان كلـ أغيره لفعمت بو ذلؾ مفردان، ألني رأيت المضاؼ ال 
. يككف حكايةن، كما ال يككف المفرد حكايةن 

. (طمحةى )فتجعمو بمنزلة  (ىذا كىٍزفي سبعةى )قمت  (كىٍزفى سىٍبعىةى )أال ترل أنؾ لك سميت رجبل 
 (أمس)تغير كما تغير  (ىذا خمسةى عىشىري زيدو )لقمت  (خمسةى عىشىري زيدو )كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ لك سميت رجبل 

 330-3/329[94]".ألف المضاؼ مف حد التسمية
أحدىما إعراب المتضايفيف، كلـ يذكر : جاز لؾ كجياف (منذ اليكـ)أك  (مف زيد)فإذا سميت بػ: " قاؿ ابف عقيؿ

ىذا مف زيد، كمنذ اليكـ، كرأيت مف زيد، كمنذ اليكـ، كمررت بمف زيد، كمنذ اليكـ، فتعطي : سيبكيو غيره، فتقكؿ
  3/53[104]".(كالكجو الثاني الحكاية)... األكؿ ما كاف لو لك سميت بو مستقبل، كتضيفو إلى ما بعده

ذ سمي رجؿ بقكلؾ : " كقاؿ الرماني ىذا كزفي سبعةى، فمـ تصرؼ، ألف اإلضافة الحقيقية : قمت (كزف سبعة)كا 
ال تككف إال عمى إضافة معرفة إلى معرفة، قد تعرؼ األكؿ بيا كتخصص عمى تمؾ الطريقة مف المعرفة، كال 

يصح في اإلضافة الحقيقية إضافة نكرة إلى معرفة، فبل بد عمى ىذا األصؿ الصحيح مف أف يتعرؼ سبعة، ألنو 
. ال بد مف أف يككف األكؿ في حكـ ما قد تعرؼ بالثاني كال يتعرؼ بو كىك نكرة

ذا سميت رجبل  أعربت، ألنو قد بطؿ عمة البناء، ككجب أف يككف بمنزلة حضرمكت،  (خمسةى عشري زيدو )كا 
، كرأيت خمسةى عشرى زيدو عمى قياس المركب المضاؼ : فتقكؿ ، كمررت بخمسةى عشًر زيدو ىذا خمسةى عشري زيدو

. إلى األسماء األعبلـ
ذا سميت رجبل  أعربت كصرفت االسـ عمى اختبلؼ مذاىب العرب فيو، فمف بناه فقد زالت عمة  (أمس)كا 

ذا سمي بو صار  البناء، ألنو إنما بناه ألنو معدكؿ عف قياس نظائره بترؾ األلؼ كالبلـ فيو، كالمعنى عمييما، كا 
التعريؼ بكضعو لمشيء بعينو كضع غيره مف األسماء األعبلـ، فبطمت تمؾ العمة، كأما مف لـ يصرفو فقد زالت 

العمة التي تمنع الصرؼ بالتسمية، ألنو إنما كاف ال ينصرؼ ألنو معدكؿ عف الحاؿ التي كاف عمييا في 
، كقد بطمت تمؾ العمة، ألنو ليس بمعدكؿ عف (سحر)االستعماؿ بإخراج األلؼ كالبلـ منو عمى حد العدؿ في 
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الحاؿ التي كاف عمييا في ذلؾ المعنى، كال معدكؿ عف قياس نظائره، فإذا يجب أف يعرب كيصرؼ، ألنو قد 
. 3/7[102]".خرج إلى االسـ المتمكف
، : فًإف كاف ثانيو حرفان صحيحان فًإنؾ تحكيو فتقكؿ: " كقاؿ ابف عصفكر ، كرأيت مف زيدو جاءني مف زيدو

، كمررت ًبمًف : كيجكز لؾ أف تعربو كتضيفو إلى الثاني فتقكؿ.كمررت بمف زيدو  ، كرأيت ًمفى زيدو جاءني ًمفي زيدو
، كذلؾ أنَّنو أشبو المضاؼ إليو في أنَّنو خافض كما أفَّن المضاؼ خافض، كىك عمى أزيد مف حرؼ كاحد كما  زيدو

 2/191[ 103]". أفَّن المضاؼ كذلؾ
ىذا باب ما تكسر فيو أكائؿ األفعاؿ المضارعة لؤلسماء كما كسرت ثاني الحرؼ حيف قمت  )كقاؿ في  -
( تفعممت)أك ( تفاعمت)أك ( تفعَّنمت)ككذلؾ كؿ شيء مف "."كذلؾ في لغة جميع العرب إال أىؿ الحجاز"(فىًعؿى 

 يجرم ىذا المجرل ألنو كاف عندىـ 

في األصؿ مما ينبغي أف تككف أكلو ألؼ مكصكلة، ألف معناه معنى االنفعاؿ، كىك بمنزلة انفتح كانطمؽ، 
. كلكنيـ لـ يستعممكه استخفافان في ىذا القبيؿ، كقد يفعمكف ىذا في أشياء كثيرة، كقد كتبناىا كستراىا إف شاء اهلل

، ثـ قاؿ يىتَّنًؽً م اهللى، أجركه : كالدليؿ عمى ذلؾ أنيـ يفتحكف الياءات في يفعؿ، كمثؿ ذلؾ قكليـ تىقىى اهللى رجؿه
ف كانكا لـ يستعممكا األلؼ حذفكىا كالحرؼ الذم بعدىا، كجميع ىذا يفتحو أىؿ الحجاز، كبنك  عمى األصؿ، كا 

 4/112[94]".تميـ ال يكسركنو في الياء إذا قالكا يفعؿ
أيضا غير الياء مف حركؼ المضارعة فيما أكلو ىمزة الكصؿ مكسكرة، نحك أنت  (كا)ككسر: " قاؿ الرضي

ًتستغفر كًتحرنجـ، تنبييا عمى ككف الماضي مكسكر األكؿ، كىك ىمزة ثـ شبيكا ما في أكلو تاء زائدة مف ذكات 
الزكائد، نحك تكمـ كتغافا كتدحرج بباب انفعؿ، لككف ذم التاء مطاكعنا في األغمب، كما أف انفعؿ كذلؾ، فتفعؿ 
كتفاعؿ كتفعمؿ مطاكع فعؿ، كفاعؿ، كفعمؿ، فكسركا غير الياء مف حركؼ مضارعاتيا، فكؿ ما أكؿ ماضيو 

 1/100[111]".ىمزة كصؿ مكسكرة أك تاء زائدة يجكز فيو ذلؾ
كزعـ يكنس أف ألؼ أيـ مكصكلة، "(ىذا باب ما عمؿ بعضو في بعضو كفيو معنى القسـ)كقاؿ سيبكيو في 

، قاؿ الشاعر :  ككذلؾ تفعؿ بيا العرب، كفتحكا األلؼ كما فتحكا األلؼ التي في الرجؿ ككذلؾ أيمفي
 كقاؿ فىريؽي القكـً لمَّنا نىشىدتييـٍ 

 
ـٍ كفىريؽه لىٍيميفي اهلل ما نىٍدًرم***   نىعى

 3/502[94]".سمعناه ىكذا مف العرب 
جعؿ ألؼ أيـ : "، قاؿ السيرافي4: ىامش[94]".حذؼ ألؼ أيمف، ألنيا ألؼ كصؿ عند سيبكيو: كالشاىد فيو "

ف كانت داخمة عمى اسميف، ألف ايـ كايمف ال يستعمبلف إال في  كأيمف ألؼ كصؿ، كذكر أنيـ جعمكىا مفتكحة، كا 
 5/17[97]". القسـ، فمـ يتمكنا فشبيا ببلـ التعريؼ

:  دليل القياس والتصريف. 14. 4. 1
.  (ىذا باب تكسيرؾ ما كاف مف الصفات عدد حركفو أربعة أحرؼ  )كقاؿ في - 
لـ تكسر عمى  (المذاكير)، كما أف (ظريؼو )لـ يكسر عمى  (ظركؼه )ك (ظريؼه )كزعـ الخميؿ أف قكليـ "
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. (مذاكير)، كسر عمى غير بنائو، كليس مثؿ (ظريؼو )ىك جمع  (ظركؼو )أقكؿ في : كقاؿ أبك عمر. (ذكر)
]". (مذاكير)كال تقكؿ ذلؾ في  (ظريفكف): كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ إذا صغرت قمت 94 ]3/336  

ف لـ يستعمؿ ظرؼ بمعنى : كأما ظركؼ فقد قاؿ الخميؿ: " قاؿ الرضي ىك جمع ظرؼ بمعنى ظريؼ، كا 
ف لـ يستعمؿ، كقاؿ الجرمى ظركؼ : ظريؼ، إال أف ىذا قياسو، كما أف مذاكير جمع مذكار بمعنى ذكر، كا 

ف كاف غير قياسي، قاؿ . ظريفكف: كالدليؿ عمى أنو جمعو أنؾ إذا صغرتو قمت: جمع ظريؼ، كا 
 2/293 [111]". (شبيو)يصغر عمى  (مشابو)كال دليؿ فيما قاؿ، لما ذكرنا في باب التصغير أف : أقكؿ

ف كاف (ظىٍرؼو )أك يجعمو جمعا لػ (ظريؼ)اسما لمجمع في  (ظركفا)أما الخميؿ فإنو يجعؿ : " كقاؿ السيرافي ، كا 
 (ظركؼ)ك (ظرؼ)، فيككف (عادؿ)في معنى  (عدؿ)كما يقاؿ  (ظريؼ)في معنى  (ظىٍرؼه )ال يستعمؿ، كيككف 

ف كاف جمعا فالتقدير أنو جمع لػ (مذاكير)، كما أف (فمكس)ك (فمس)كقكلنا   (ذىكىر)في معنى  (ًمٍذكار)ك (ًمٍذكار)كا 
ف لـ يستعمؿ . كا 

ف كاف الباب في  (ظريؼ)جمع لػ (ظركؼ): كقاؿ أبك عمر الجرمي  (ظركؼ)أف ال يجمع عمى  (ظريؼ)كا 
جمع  (أزمف)ك (زند)جمع  (أزناد)كما أف كثيرا مف الجمكع قد خرجت مف بابيا حمبل عمى غيرىا، كما أف قكليـ 

 4/380[97]".محمكؿ عمى غيره، كقد مضى نحك ىذا كثير (زىمىف)
:  دليل التصريف والرد إلى األصل. 15. 4. 1

: (شاةو )كفي  (شيكىمٌّل )فإف العرب تقكؿ فيو  (الشاء)كأما : (ىذا باب تحقير كؿ حرؼ كاف فيو بدؿه  )قاؿ في - 
ٍييىةه ) ، ك (شاءن )، كالقكؿ فيو أف (شيكى مف بنات الكاكات التي  (شاةن )مف بنات الياءات أك الكاكات التي تككف الماتو

مف بنات الياءات التي  (شاءه )، كما كانت (ًسيٍّ و )ليس مف لفظ  (سكاسيةه )تككف عينات، كالميا ىاء، كما كانت 
. مف بنات الكاكات التي ىف عينات (شاةه )ىي المات، ك

نما ذا كػ(شكمٌّل )كالدليؿ عمى ذلؾ ىذا   (رجؿه )، كالنسكة ليست مف لفظ امرأة كمثمو (نسكةو )ك (امرأةو )، كا 
 3/460[94]".(نفره )ك

، فأما تحقير شاةو فشكيية، ألف األصؿ : " قاؿ الرماني كتحقير الشاء شيكىمٌّل ألنو مف شكيت، كما قالكا شاكمٌّل
نما منزلتو كمنزلة امرأة كنسكة في أف كاحده في المعنى كالمفظ  شاىة، كدليمو شياه، فميس ىك مف لفظو، كا 

 153ص[108]".مختمؼ
:  دليل القياس والرد إلى األصول. 16. 4. 1

ىذا باب تمثيؿ ما بنت العرب مف بنات األربعة في األسماء كالصفات غير مزيدة كما لحقيا مف  )كقاؿ في 
قىٍعًؿ كالًيدىٍممَّنًة كالصفةي : "(بنات الثبلثة كما لحقيا في الفعؿ  كيككف عمى مثاؿ ًفعىؿٍّ فاألسماء نحك الًفطىٍحًؿ كالصِّب

ٍبري كالسِّببىٍطري كالًقمَّنٍطري   .الًيزى
، فميس في الكبلـ مف بنات األربعة عمى مثاؿ فىٍعميؿو كال فيٍعًمؿو كال شيءو  كما لحقتو مف بنات الثبلثة نحك الًخدىبِّب
مف ىذا النحك لـ نذكره، كال فيعىمؿو إال أف يككف محذكفان مف مثاؿ فيعىاًلؿو ألنو ليس حرؼ في الكبلـ تتكالى فيو أربع 
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مىًبطه إنما حذفت األلؼ مف عنبلىًبطو  . متحركات، كذلؾ عي
ًمطه، كعيكىاًلطه : كالدليؿ عمى ذلؾ أنو ليس شيء مف ىذا المثاؿ إال كمثاؿ فيعىاًلؿو جائزه فيو، تقكؿ اًلطه كعيجى عيجى

ًدـه  . كعيكىًمطه، كديكىاًدـه كديكى
، ككمتاىما يتكمـ بيا: كقالكا ٍرنىتيفو كما حذفكا ألؼ عيبلىًبطو نما حذفكا نكف عى ، كا  تيفه ]". عىرى 94]4/289 

، ألنو ليس (فيعىاًلؿ)إال أف يككف محذكفا مف مثاؿ  (فيعىًمؿ)ليس في الكبلـ : قاؿ سيبكيو: "... قاؿ السيرافي
مىًبطه )حرؼ في الكبلـ يتكالى فيو أربع متحركات، كذلؾ   (جنادؿ)ك (عىرنتف)ك (عبلبط)، إنما حذفت األلؼ مف (عي

 عمى ذلؾ أيضا بتكالي أربع واستدلألنيا ليست مف أصكؿ األبنية في الرباعي، ألنيف مخففات عف غيرىف، 
 5/185[97]".متحركات فييف، كليس ذلؾ في شيء مف األبنية

:  دليل التصريف. 17. 4. 1
ككذلؾ ياء : " (ىذا باب عمؿو ما تجعمو زائدان مف حركؼ الزكائد كما تجعمو مف نفس الحرؼ  )كقاؿ في - 

.فيما زعـ الخميؿ، ألف الياء شبييةه بالياء في خفتيا كخفائيا (دىديت)  
 4/314[94]".فصارت الياء كالياء (دىدىت)كالدليؿ عمى ذلؾ قكليـ 

فرارنا مف المضاعؼ إلى حرؼ مناسب  (دىدىت)أصمية، مبدلة مف ىاء  (دىديت)كالياء في : "قاؿ الرماني
 5/69[112]".لمياء بالخفاء كاتساع المخرج

كباب الزائد مما ليس بزائد مف التصريؼ، ألنو تغيير الكممة بزيادة أك حركة أك إبداؿ أك نحك : "كقاؿ أيضا
 5/66[112]".الخ...ذلؾ
:  دليل المعنى. 18. 4. 1

رى كما يككف فيو الفعؿي مبنٌيا عمى االسـ  )قاؿ في  - ـى أك أيخَّن ىذا باب ما يككف فيو االسـي مبنيان عمى الفعؿ قيدَّن
ذا قمت: "( ، ألٌنو إذا كقع عمى شيء مف سببو فكأٌنو قد كقع بو: كا  ف شئتى نصبتى . زيده لقيتي أخاه، فيك كذلؾ، كا 

كىذا النحكي في الكبلـ . أىىٍنتى زيدان ًبإىانتؾ أخاه، كأكرمتىو بًإكرامؾ أخاه: كالدليؿي عمى ذلؾ أٌف الرجؿ يقكؿ
، يقكؿ الرجؿي  نما يريد لمكاف زيد أىعطيتي فبلنا: كثيره ]".إٍنما أعطيتي زيدان، كا  94]1/83 
ف كاف اإلكراـ كصؿ (أكرمت زيدان )بكقكع الفعؿ عمى سببو بمنزلة  (زيد)يعني أف نصب : " قاؿ السيرافي ، كا 
  1/376[97]".إلى غيره بسببو
:   كقاؿ الرماني

نما جرل السبب مجرل النفس ألنو يتعمؽ بو كيختص عمى طريقة ما يحسف أف يعامؿ معاممة النفس بدليؿ " كا 
نما كصؿ اإلكراـ إلى غيره، فكأنو كصؿ إليو بكصكلو إلى سببو، كتقدير  (أكرمت زيدان بإكرامي أخاه)قكليـ  كا 

 1/283[113]".(جزت زيدان مررت بو) (زيدان مررت بو)، كتقدير (البست زيدان لقيت أخاه) (زيدان لقيت أخاه)
ىذا باب ييٍحمىؿي فيو االسـي عمى اسـو بيًنيى عميو الفعؿي مىرَّنةن كييٍحمىؿي مىرَّنةن أيٍخرىل عمى اسـو مبنٌي عمى  )كقاؿ في - 
. (الفعؿ 
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ف حممتو عمى (األب)إف حممتو عمى  (زيده لقيتي أباه، كعمران مررت بو): كمثؿ ذلؾ قكلؾ" . رفعت (األكؿ)، كا 
، إف أردت أنَّنؾ لقيتى عمران (زيده لقيتي أباه كعمران ): كالدليؿي عمى أٌف الرفع كالنصب جائز كبلىما أنَّنؾ تقكؿ
ف زعمتى أٌنؾ لقيتى أبا عمرك كلـ تىٍمقىوي رفعتى  ، كا   1/91[94]".كاألبى

كأظف أف : "ىذه كقاؿ  ذكر السيرافي اعتراض الزيادم كغيره مف النحكييف عمى سيبكيو في المسألة التي قبؿ
سيبكيو إنما أراد ذلؾ، إذ جعؿ في الجممة الثانية ضميران يعكد إلى زيد، كاشتغؿ بأف أرانا جكاز رد الجممة الثانية 

لى المفعكؿ مرة، كلـ يشتغؿ بتصحيح لفظ المسألة ]".إلى المبتدأ مرة كا  97]1/391 
إف حممتو عمى األب،  (زيده لقيتي أباه، كعمران مررت بو)كمثؿ ذلؾ : "ثـ قاؿ السيرافي معمقا عمى قكؿ سيبكيو

ف حممتو عمى األكؿ رفعتو "  كالكبلـ في ىذا كالكبلـ في األكؿ: "، قاؿ"كا 
فاستشيد عمى جكاز حمؿ االسـ في الجممة الثانية عمى : " (الخ...كالدليؿ عمى أف الرفع)ثـ قاؿ عمى قكلو 

مرة كعمى  (األب)عمى  (عمرك)فمما جاز عطؼ : قاؿ (زيده لقيت أباه كعمران )المنصكب في الجممة األكلى بقكلؾ 
ثـ ساؽ السيرافي اعتراض الزيادم عمى ىذا الدليؿ ساكتان عميو مقرَّنا ".(كعمران كممتو)مرة جاز ذلؾ في قكلؾ  (زيد)
. لو

:   كلكف الرماني لـ يثر مثؿ ىذا اإلشكاؿ فقاؿ في جممة أسئمتو التي اعتاد تقديـ الباب بيا
ـى كاف ما اختمؼ فيو المعنى (زيده لقيت أباه كعمران )كما في قكليـ " بالرفع كالنصب في عمرك مف الشاىد ؟ كًل

بالنصب،  (زيده لقيتي أباه كعمران )كقكليـ : "دليبل عمى ما اتفؽ فيو المعنى ؟ ثـ قاؿ في جممة إجاباتو عمى األسئمة
. بالرفع شاىد عمى صحة ىذا الباب، مف أجؿ أف ىذا إذا اختمؼ فبل بد مف اختبلؼ اإلعراب (عمركه )ك

كعمركه لقيتي )فيككف الحمؿ عمى األكؿ قد أكجب الرفع كمعنى مثؿ المعنى الذم عميو المبتدأ، كأنؾ قمت 
. (أباه

كالحمؿ عمى الثاني يكجب النصب كمعنى كمعنى آخر كىك أنؾ لقيت عمران، ألنؾ أشركت بينو كبيف 
. المنصكب الذم ىك األب

. المعنى الذم فسرنا أكال: أحدىما الرفع، كاآلخر: فمما كاف الحمؿ عمى األكؿ يكجب شيئيف
كجب نظير ذلؾ مف أف الحمؿ عمى .النصب، كالمعنى الذم فسرنا ثانيا: كالحمؿ عمى الثاني يكجب شيئيف

األكؿ المرفكع يكجب الرفع، كالحمؿ عمى الثاني المنصكب يكجب النصب، فمف ىنا كاف دليبل 
 1/298[113]".عميو

:  يجكز الرفع كالنصب دكنما ترجيح في حالتيف:  " قاؿ في نظاـ الجممة
. أ ػ إذا عطؼ االسـ كما بعده عمى جممة اسمية خبرىا جممة فعمية جاز الرفع كالنصب

فالرفع يككف بعطفو كعطؼ ما بعده عمى الجممة االسمية التي قبمو، كالنصب يككف بعطفو كعطؼ ما بعده 
ك لقيتو، كزيده كممتو، كزيده لقيت أباه كعمرك مررت بو: عمى الجممة الفعمية الكاقعة خبرا، تقكؿ ك : كتقكؿ، عمره عمره

 620ص[100]".لقيتو كزيدان كممتو، كزيده لقيتي أباه كعمران مررت بو
حدثنا بذلؾ يكنس كعيسى جميعا أف بعض : "(ىذا باب النصب فيما يككف مستثنى مبدال  )كقاؿ في - 
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. (ما أتاني أحده إال زيدان )، ك(ما مررتي بأحدو إال زيدان ): العرب المكثكؽ بعربيتو يقكؿ
، كذلؾ أنؾ لـ تجعؿ اآلخر بدالن مف (رأيتي )عمى غير  (زيدان )فينصب  (ما رأيتي أحدان إال زيدان )كعمى ىذا 

. األكؿ، كلكنؾ جعمتو منقطعان مما عمؿ في األكؿ
. (ال أعني زيدان )، ك(كلكفَّن زيدان ): كالدليؿ عمى ذلؾ أنو يجيء عمى معنى

]". (عشركف درىمان )إذا قمت  (الدرىـ)في  (العشركف)كعمؿ فيو ما قبمو كما عمؿ  94]2/319 
منفيان فبل يخمك أىف يككف ما قبميا مفرغا لما بعدىا أىك غير  (إالٌ )فإف كاف الكبلـ الكاقع قبؿ : " قاؿ ابف عصفكر

. مفرغ
. فًإف كاف مفرغان فيككف االسـ عمى حسب ما يطمب العامؿ مف رفع أىك نصب أىك خفض

ف كاف غير مفرغ جاز فيما بعد  :  كجياف (إالَّن )كا 
أىحسنيما أىف يككف مبدالن مف االسـ الذم قبمو عمى حسب إعرابو مف رفع أك نصب أىك خفض، ألفَّن فيو 

النصب : كالثاني.لما قبميا مف اإًلعراب، كالمجانسةي مما تمحظيا العرب كتؤثرىا (إالَّن )مجانسة االسـ الذم بعد 
 2/257[103]".عمى االستثناء
فسر سيبكيو النصب ىنا بانقطاع : "(نصب المستثنى المسبكؽ بالنفي)تحت عنكاف  (نظاـ الجممة) كقاؿ في 

كذلؾ أنؾ لـ تجعؿ اآلخر بدال مف األكؿ، كلكنؾ جعمتو منقطعا مما عمؿ في األكؿ، "المستثنى عما قبمو، قاؿ
، فإنو ينبغي لو أف (ما أتاني القكـي إال إياؾ)كمف قاؿ : ، كقاؿ(كلكفَّن زيدان )كالدليؿ عمى ذلؾ أنو يجيء عمى معنى 

 202ص[100(".]66: النساء).(ما فعمكه إال قميبل منيـ)يقكؿ 
:  دليل إحالة المعنى. 19. 4. 1

ٍير)ك (ًمٍثؿى )كما بعده كصفا بمنزلة  (إالَّن )ىذا باب ما يككف فيو  )كقاؿ في -  .  ((غى
. (لك كاف مىعىنا رجؿه إاٌل زيده لىغيًمٍبنىا)كذلؾ قكلؾ "

، كأنت تريد االستثناء لكنت قد (لك كاف معنا إال زيده ليمكنا)كالدليؿ عمى أنو كصؼ أنؾ لك قمت 
ٍمتى   2/331[94]".أىحى

، ألنيا في حكـ المفظ تجرم مجرل المكجب، كذلؾ (إال)بعد  (لك)اعمـ أف البدؿ ال يككف في : " قاؿ في النكت
إٍف أتاني إال )لـ يجز، ألنو يصير في التقدير (إف أتاني أحده إال زيده خرجتي )، كلك قمت (إفٍ )ألنيا شرط بمنزلة 

. فيذا كجو مف الفساد( أتاني إال زيده )، كما ال يجكز (زيده خرجتي 
لك كاف )لكاف محاال، ألنو يصير في المعنى  (لك كاف معنا إال زيده ليمكنا)ككجو آخر مف فساده أنو إذا قاؿ 

 1/635[ 101". ]في االستثناء مكجىبه ( إالَّن )، ألف البدؿ بعد (معنا زيده ليمكنا
:  (التجريب الحسي)دليل االمتحان . 20. 4. 1

 كذلؾ في غالب األحياف عندما يتعمؽ المكضكع بالصكتيات، فقد جرت عادة سيبكيو أف يخاطب قارئ كتابو، 
يدعكه إلى تجربة عممية، يتكخى مف كرائيا إطبلعو عمى دليؿ حكمو في ظاىرة صكتية، ألنو ىك نفسو تكصؿ 
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بيا إلى ذلؾ الحكـ، كقد تككف الظاىرة الصكتية مما ال يمكف كصفو، أك يمكف كلكف يصعب فيمو، فيصارح 
. سيبكيو قارئو بأنو ال مطمع لو في معرفتيا إال عف طريؽ المكاجية، كالمكافحة

فأما الذيف يشبعكف : "(ىذا باب اإلشباع في الجر كالرفع كغير اإلشباع كالحركة كما ىي)كقكلو في 
، 4/202[94]".(مف مأمنؾ)ك (يضربييا)فيمططكف، كعبلمتيا كاك كياء، كىذا تحكمو لؾ المشافية، كذلؾ قكلؾ 

كىذه الحركؼ التي تممتيا اثنيف كأربعيف جيدىا كرديئيا أصميا التسعة كالعشركف : "(ىذا باب اإلدغاـ)كقكلو في 
 4/432[ 94]". ال تتبيف إال بالمشافية

:  كمف أمثمة الكتاب في مكضكع التجربة العممية ما يمي
كذلؾ في : "(ىذا باب الساكف الذم يككف قبؿ آخر الحركؼ فيحرؾ لكراىيتيـ التقاء الساكنيف )قاؿ في - 

ذا جاز الشيء في الكبلـ فيك في الشعر أجكز ]".الكقؼ ال في الكصؿ، ألف الكصؿ كثير معركؼ، كا  97]5/44 
كاعمـ أف مف الحركؼ حركفان مشربة، ضغطت مف مكاضعيا، فإذا كقفت خرج معيا مف الفـ : "  قاؿ سيبكيو

صكيت، كنبا المساف عف مكضعو، كىي حركؼ القمقمة، كستبيف أيضان في اإلدغاـ إف شاء اهلل، كذلؾ القاؼ 
. كالجيـ كالطاء كالداؿ كالباء

فبل تستطيع أف تقؼ إال مع الصكيت، لشدة ضغط الحرؼ، كبعض  (الحذؽ)كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ تقكؿ 
 4/174[94]".العرب أشد صكتان، كأنيـ الذيف يركمكف الحركة

ينبغي إذا أردت امتحاف ذلؾ أف تبتدئ بحرؼ مف الحركؼ كتثني بأحد الحركؼ : " قاؿ السيرافي شارحان 
اٍؽ كاٍج كاٍط كاٍد كاٍب، كقد تدخؿ في ذلؾ : الخمسة فتقؼ عميو، فإنؾ تسمع صكيتا عند الكقؼ عميو كقكلؾ

اٍؾ، كذلؾ أف ىذه الحركؼ لما انضغط مكضعيا كلـ يكف لمصكت منفذ صار الكقؼ عميو : الكاؼ كقكلؾ
كقطعو بمنزلة قطع شيء شديد التحزيؽ، كالتحزيؽ الذم يكجب التصكيت، ألف ما كاف منفذا لـ يكف لو في 

 5/46[97]".التصكيت مف األثر ما لممحزؽ
فالمجيكرة حرؼه أشبع االعتماد في مكضعو كمنع النفس أف يجرم معو : "(ىذا باب اإلدغاـ  )كقاؿ في - 

 . حتى ينقضي االعتماد عميو كيجرم الصكت
.  فيذه حاؿ المجيكرة في الحمؽ كالفـ، إال أف النكف كالميـ قد يعتمد ليما في الفـ كالخياشيـ فتصير فييما غنةه 

]".كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ لك أمسكت بأنفؾ ثـ تكممت بيما لرأيت ذلؾ قد أخؿ بيما 94]4/434 
إف المجيكرة ىي حركؼ أشبع االعتماد في مكاضعيا، خاؼ أف يعترض عميو : لما قاؿ: " قاؿ اليسككرم

بالنكف كالميـ، ألنيما مجيكراف، كليما صكت في الخياشيـ، كال يتصكر أف يعتمد ليما فييا، ألف االعتماد إنما 
كضع المساف في مكضع ذلؾ الحرؼ، كال يتصكر ذلؾ في الخيشكـ، فقاؿ يعتمد ليما في الفـ كالخيشكـ، : ىك

يريد باالعتماد القصد خاصة، إال أنو يككف ذلؾ القصد الذم يككف في الفـ عمى الصفة التي ذكرت 
 3/861[109]".لؾ
تقمبيا القاؼي إذا كانت بعدىا في كممة : "(ىذا باب ما تقمب فيو السيف صادان في بعض المغات  )قاؿ في ك

، كذلؾ أنيا مف أقصى المساف، فمـ تنحدر انحدار الكاؼ إلى الفـ، كتصعدت : كاحدة، كذلؾ نحك بىٍقتي ، كصى قتي صي
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. إلى ما فكقيا مف الحنؾ األعمى
قىٍؽ قىٍؽ، لـ تر ذلؾ مخبلن بالقاؼ، كلك فعمتو :  كالدليؿ عمى ذلؾ أنؾ لك جافيت بيف حنكيؾ فبالغت ثـ قمت

 4/479[ 94]".بالكاؼ كما بعدىا مف حركؼ المساف أخؿ ذلؾ بيف
زعـ أف القاؼ إذا كانت بعدىا فإنيا تقمب، كاعتمد سيبكيو في ذلؾ عمى أف القاؼ اعتمادىا : " قاؿ اليسككرم

عمى الحنؾ األعمى، فيي أشد استعبلء مف غيرىا، كالسيف مستفمة، فأرادكا أف يقربكا بينيما كما فعمكا ذلؾ في 
مصطبر، فقمبكا السيف صادا ػ في مثؿ صقت كصبقت كما قمبكا التاء كالطاء في مصطبر ػ ألنيا تكافؽ السيف 

. في المخرج كالصفة، كتكافؽ القاؼ في االستعبلء
 حسف، كذلؾ أنؾ لك جافيت بيف الحنكيف، كفغرت باستدالل عمى أنيا معتمدةه عمى الحنؾ األعمى واستدل

قىٍؽ قىٍؽ، لـ يكف مخبل بالقاؼ، كلك فعمت ذلؾ بالكاؼ ألخممت بيا، فدؿ ذلؾ عمى : فاؾ، ثـ نطقت بالقاؼ، فقمت
ذا اختبرت ذلؾ كجدتو كما قاؿ  3/959[109]".أنيا ال بد أف تعتمد عمى الحنؾ األعمى، بخبلؼ الكاؼ، كا 

:  تمخيص. 21. 4. 1
 لقد تبيف مف كؿ نصكص الكتاب التي سقناىا، كالتي اخترنا أف نعقب عمييا بما قالو شراح الكتاب أك غيرىـ 

مف النحاة شرحا كتكضيحا، ألف كثيرا ما يغمض عمينا مكضكع النص، لصعكبة تصكر المسألة أحيانا، 
.  كلصعكبة لغة سيبكيو أحيانا أخرل

تبيف لنا بما ال يدع مجاال لمشؾ أف أدلة سيبكيو لغكية لسانية، استخرجيا مف رحـ المغة نفسيا، مما :  أقكؿ
سمعو بنفسو أك بكاسطة شيكخو مف العرب الفصحاء كمف كيفية استعماليـ لمغتيـ في حميـ كترحاليـ شعرا كنثرا، 

. كمما حفظو مف القرآف كاطمع عميو مف قراءاتو
 كأف مف أدلتو مفاىيـ إجرائية استخمصيا مف طبيعة المغة نفسيا، منيا القياس، كما أفرزه القياس مف مفاىيـ 
حالة  إجرائية أيضا، منيجية كعممية، مثؿ مفيكـ النظير، كمفيكـ المكضع، كمثؿ مفيكـ المعنى أك الداللة، كا 

. المعنى، كمثؿ االمتحاف أك التجربة الحسية
 فكؿ ىذه األدلة ػ كىي أبعد ما تككف عف الفمسفة كالمنطؽ اليكناني ػ ىي أدلة جد عربية مف جية، ألنيا نتاج 

عقمية صقميا القرآف، كىذبيا البياف، كدفعيا الطمكح إلى اإلبداع كاالبتكار، كىي أدلة جد طبيعية، ألنيا مف 
صميـ الدرس المغكم، بحيث نستطيع القكؿ جازميف، إنيا مف أركع ما أخرج لمبشرية مف مناىج التحميؿ كالتعميؿ 

. كاالستدالؿ
إف سيبكيو يستدؿ بكؿ ما تتضمنو المغة مف أدلة داخمية، أم مستبطنة في المغة :  كمف نافمة القكؿ أف نقكؿ

في حد ذاتيا، كاألدلة التي ذكرناىا، أك خارجية، لكف بشرط أف تككف مف جممة ظركؼ المغة التي تتجمى فييا 
. عمى ألسنة الناطقيف

 كنعني بذلؾ ما سيتبيف أيضا مف استدالؿ سيبكيو بسياقات المقاـ أك المقاؿ، ألنو عرؼ قبؿ قركف أف المغة 
تنجز أكؿ ما تنجز في إطار تداكلي، عناصره المتكمـ كالمخاطب كنكع العبلقة بينيما، كمكضكع التخاطب، كنية 

. ذاؾ كقصده، كحاجة ذلؾ كتكقعو كما ينتظره، كما قد يحيط بيما مف ظركؼ زمانية أك مكانية
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 ىذا مع التنبيو إلى أف سيبكيو في استدالالتو ال يكتفي في غالب األحياف بدليؿ كاحد، إذ كثيرا ما يستدؿ 
لممسألة الكاحدة بأكثر مف دليؿ، كبخاصة إذا ما كانت الظاىرة مكضكع درسو تقتضي ذلؾ، لندرتيا أك شذكذىا 

. أك تعارض بينيا كبيف غيرىا
 كلذلؾ فقد كجدت صعكبات جمة في تحديد نكع الدليؿ الذم يستعممو سيبكيو في نصكصو، ألنو كما قمت 

ينكع في األدلة، كينتقؿ مف دليؿ إلى آخر، ككؿ ىمو إقامة القاعدة أك استنباط حكـ، أك الكصكؿ بقارئ كتابو إلى 
. القناعة بو، أك الرد عمى مخالؼ في الرأم

في كتاب سيبويو " يدلك: "مصطمح. 5. 1
بكثرة مفرطة كمما أراد أف يستدؿ عمى شيء، كالدليؿ عمى ذلؾ ما  (كيدلؾ)أك  (يدلؾ) استعمؿ سيبكيو كممة 

:  فيمو شراح الكتاب أمثاؿ السيرافي، كىاىنا مثاالف عمى ذلؾ
، : كيدلؾ عمى ذلؾ قكليـ: "(سرم)إنو اسـ جمع كليس جمع تكسير لػ (سراة)ػ قاؿ سيبكيو عف : األكؿ كىاته سىرى

. 3/625[94]".لـ تجمع (قضاة)أك  (فسقة)فمك كانت بمنزلة 
:   كعمؽ عميو السيرافي فقاؿ

:  فاستدؿ سيبكيو أنو اسـ لمجمع كليس بمكسر بشيئيف (سراة)كأما "
. (فسقات)في جمعو، كال يقكلكف في فسقة  (سركات)أنيـ يقكلكف : أحدىما
ألف المو معتمة، كيقاؿ فيما كاف معتؿ البلـ في  (سيرىاةه )أنو لك كاف جمعا مكسرا لكاف حقو أف يقكلكا : كالثاني
اةه )ك (غيزىاةه )كقكليـ  (فيعىمىةه )مكسره  ]".كىتىبىةه كفىسىقىةه : ، كقكليـ(فىعىمىةه )، كفيما كاف غير معتؿ (ريمى 97]4/270 

. ىك استدالؿ (يدلؾ) ففي كبلـ السيرافي ما يدؿ عمى أف قكؿ سيبكيو 
كبعض العرب  (ىذا حؽٌّل مثؿى ما أنؾ ىاىنا)كيدلؾ عمى أف الكاؼ ىي العاممة قكليـ : "ػ قاؿ سيبكيو: كالثاني

ؽٌّل مثؿي ما أنَّنكـ تنطقكف)يرفع فيما حدثنا يكنس، كزعـ أنو يقكؿ أيضان  لغكه  (ما)، فمكال أف 23: اآلية[114](إنو لىحى
ف نصبت (مثؿ)لـ يرتفع  ف جاءت  (مثؿى أنؾ ىاىنا)أيضان لغك، ألنؾ تقكؿ  (ما)فػ (مثؿ)، كا  مسقطةن مف  (ما)كا 

 3/140[ 94]". الكاؼ في الشعر جاز
:  فقاؿ السيرافي شارحا

، ألنيا لك لـ (إنو لحؽ مثؿى ما أنكـ تنطقكف):  عمى أنيا لغك بقكلو تعالىواستدلعند سيبكيو لغك،  (ما)ك "
ف كانت لغكا في عمميا، كزيادة فائدة بدخكليا ألنيـ : تعمؿ لغكا لبنيت مع ما بعدىا كفتحت، كلـ يجز إسقاطيا كا 

أف أحد الشيئيف كجكده حؽ كما أف كجكد : عمى حرؼ التشبيو أرادكا (ما)أرادكا الفرؽ بيف شبيييف، فإذا أدخمكا 
... اآلخر حؽ

 استداللمع كاؼ التشبيو لغكا، كأف تككف مبنية معيا، كقد ذكرت  (ما)ككاف أبك العباس يجيز أف يككف 
 367-3/365[97]...".سيبكيو عمى أنيا لغك، كلـ يقـ دليؿ عمى غيره

في لغة سيبكيو ىي بمعنى كالدليؿ أك كاستدؿ، كما فسر ذلؾ السيرافي، كىك الخبير بمغة سيبكيو  (يدلؾ) فػ
:  كما كردت في الكتاب (كيدلؾ)أك  (يدلؾ)كفيما يمي بعض المكاضع التي استعمؿ فييا سيبكيو .كمصطمحاتو
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 المثال األول. 1. 5. 1
نما جاز في التي بنيت لممبالغة ألنيا بنيت  .    الفعؿ مف األسماء ففاعؿجرى مجرى األكثر الذم األصلفأما  " كا 

 عمى ذلؾ أنيا يدلك. الفعؿتجرى مجرى أف األصللمفاعؿ مف لفظو كالمعنى كاحد، كليست باألبنية التي ىي في 
 1/117[94]. "قميمة
نما يحتج بذلؾ  " يعني أف فعيبل ليست مف األبنية التي تجرم مجرل الفعؿ في األصؿ، كمع ذلؾ فيي قميمة، كا 

ذا لـ يكف فييا مبالغة، كلـ تكف  كمو ليرم أف جميسا ال يتعدل إذا لـ يكف جاريا عمى الفعؿ، كا 
 1/448[97]...".لممبالغة

:  المثال الثاني. 2. 5. 1
فأما في المظير  . إذا كاف مبينان عمى مبتدأ مظير أك مضمر.عبد اهلل فاضربو :   أف تقكؿيستقيمكقد يحسف ك "
ف شئت لـ تظير .ىذا زيد فاضربو:  فقكلؾ اليبلؿ كاهلل فانظر :   كيعمؿ كعممو إذا أظيرتو كذلؾ قكلؾ "ىذا " كا 
ىذا زيد فحسف  :   عمى حسف الفاء ىينا أنؾ لك قمتيدلككمما  .  ثـ جئت باألمر.ىذا اليبلؿ:  كأنك قمت.إليو

  1/138[94] .  جيدان  "  كبلمان  " كاف .جميؿ
يعني أنؾ إذا جئت بمبتدأ كخبر جاز أف إدخاؿ الفاء بعدىما، ألف المبتدأ كالخبر جممة، كالفاء لجكاب الجممة، "

ف شئت أدخمت الفاء لعطؼ جممة عمى : ألنيا قد أفادت معنى، كقكلؾ زيده قائـه فقـ إليو، كا 
  1/492[97]".الخ...جممة

المثال الثالث . 3. 5. 1
 أنو إنما أراد بو ما أراد إذا لـ يكف قبمو شيء ألنيا يدلكفدخكؿ البلـ .قد عممت لعبدي اهلل تضربو:  كمثؿ ذلؾ "

ليست مما يضـ بو الشيء إلى الشيء كحركؼ االشتراؾ فكذلؾ ترؾ الكاك في األكؿ ىك كدخكؿ البلـ 
 1/149[94]. ىنا
يعني أف البلـ منعت مف أف يككف عبد اهلل مفعكال لعممت، فارتفع كما يرتفع في االبتداء، ككذلؾ كقكع ىذه "

الجممة في مكضع خبر كاف، قد منع كاف مف التسمط عمييا، كنصبيا ليا كما تنصب خبرىا، فصارت كالمبتدأ، 
 2/9[97]".كليس ذلؾ بمنزلة حركؼ العطؼ

المثال الرابع . 4. 5. 1
فالتاء عبلمة المضمر المخاطب  (أرأيتؾ فبلنان ما حالو )  :   عمى أنو ليس باسـ قكؿ العربيدلككمما  "

 يا زيد،  :  المرفكع، كلك لـ تمحؽ الكاؼ كنت مستغنيان كاستغنائؾ حيف كاف المخاطب مقببلن عميؾ عف قكلؾ
فإنما جاءت الكاؼ في أرأيت كالنداء في ىذا  . يا زيد لمف لك لـ تقؿ لو يا زيد استغنيت :  كلحاؽ الكاؼ كقكلؾ

]".كما يجيء في الكبلـ تككيدان لك طرح كاف مستغنىن عنو كثير . المكضع تككيدان  94]1/245  
تفصيؿ القكؿ في مسألة الكاؼ مف ركيدؾ كأنيا ال مكضع ليا مف اإلعراب، كقكلو في :  كفي شرح السيرافي

إف الكاؼ اسـ ليا مكضع بما تقدـ، ثـ احتج سيبكيو عمى :  عمى بطبلف قكؿ مف يقكؿاستدلثـ : " حؽ سيبكيو
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 في واحتج...أف الكاؼ ال مكضع ليا بقكؿ العرب ىاء كىاءؾ في معنى تناكؿ، فزاد الكاؼ عمى ىاء الخطاب
:... ذلؾ عمى مف انتحؿ كالتـز أف كاؼ ذلؾ ليا مكضع بأف قاؿ

أرأيتؾ زيدا ما فعؿ ؟ فذكر أف الكاؼ ال مكضع ليا كأف التاء عبلمة :  سيبكيو أيضا في ذلؾ بقكليـاحتجثـ 
المضمر المرفكع المخاطب، كلك لـ تمحؽ الكاؼ كنت مستغنيا حيف كاف المخاطب مقببل عميؾ، فيذا الذم ذكر 
سيبكيو صحيح، كسقكط الكاؼ مع صحة المعنى الذم يككف بكجكدىا داللة عمى أف ال مكضع ليا، كلك كانت 

-2/146[97]".الكاؼ في مكضع رفع كما قالكا لكجب أال تسقط، ألف ضمير الفاعؿ ال يسقط مف الفعؿ أبدا
147 

المثال الخامس . 5. 5. 1
نما الكاؼ لممخاطبة قكلؾ :   عمى أنؾ إذا قمتيدلك ك نما  :  عميؾ فقد أضمرت فاعبلن في النية كا  عميَّن زيدان، كا 

  1/250[94]. " أكلني زيدان  :  أدخمت الياء عمى مثؿ قكلؾ لممأمكر
أحدىما مجركر، كىك الكاؼ، كمعناه معنى : عميؾ زيدنا، فمممخاطب ضميراف: إذا قمت: "يعني
]". الخ...مرفكع في النية فاعؿ، كيجكز أف تؤكدىما أك ما شئت منيما: كاآلخر.المفعكؿ 97 ]2/151 .

المثال السادس . 6. 5. 1
إنما  (يا إياؾ)  :  صارت بدالن مف المفظ بالفعؿ قكؿ العرب (يا) عمى أنو ينتصب عمى الفعؿ كأف يدلككمما 

]". بدالن مف المفظ بالفعؿ (أم)ك (أيا)ك (يا) يا إياؾ أعني، كلكنيـ حذفكا الفعؿ كصار  :  قمت 94]1/291  
أدعك عبد اهلل، : ياكأنو قاؿ: المنصكب مف المنادل يقدر نصبو بفعؿ ينكب عنو حرؼ النداء، كىك: "يعني

. كأنادم عبد اهلل، كأريد عبد اهلل، كالمفرد ىك المضمكـ، مبني لعمة قد ذكرت، تعاد في باب النداء إف شاء اهلل
يا إياكنأعني، كىذا الذم ذكره سيبكيو : يا إياؾ، إنما قمت:  سيبكيو عمى أف النداء عمى الفعؿ بقكليـاستدل ك

يا أنت، كيا إياؾ، فأنت مفرد، لـ : يقكم ما ذكرناه، أف إياؾ مضاؼ، ألنا رأينا العرب إذا كنكا عف المنادل قالكا
ياؾ مضاؼ نصب كما نصب يا عبد اهلل ]".ينبصب كما لـ ينصب يا زيد، كا  97]2/188 

المثال السابع . 7. 5. 1
أنت،  :  اقعد كأخكؾ، كاف قبيحان حتى تقكؿ :  أنؾ لك قمت (صنعت) عمى أف االسـ ليس عمى الفعؿ في يدلكك"

ما صنعت أنت، كلك تركت ىي، فأنت بالخيار، إف شئت  :  فإذا قمت . ألنو قبيح أف تعطؼ عمى المرفكع المضمر
ف شئت حممتو عمى المعنى األكؿ ]. "حممت اآلخر عمى ما حممت عميو األكؿ، كا  94]1/298  .

كقد اجتمع في ما : "(كاك العطؼ)ال  (مع) قاؿ السيرافي بعد أف شرح أف الكاك في ما صنعت كأباؾ بمعنى 
 (مع)صنعت كأباؾ قبح الرفع في األب، ألنؾ تعطفو عمى التاء مف غير تككيد، كحمؿ ما بعد الكاك عمى معنى 

ذا أكدت التاء كنت مخيرا في رفع األب كفي نصبو، فقمت ف : لما يقتضيو المعنى، كا  ما صنعت أنت كأبكؾ، كا 
. كأباؾ: شئت

 فمف رفع فمزكاؿ قبح المفظ، ألف كؿ كاحد منيما صانع باآلخر شيئا كمبلبسه لو عمى ضرب مف المبلبسة، 
ف نصبت فعمى إبانة معنى  ]". كأف صنيع األكؿ ممتبسه باآلخر (مع)كا  97]2/196 
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المثال الثامن . 8. 5. 1
 (مع)كيؼ أنت كعبدي اهلل، كأنت تريد أف تسأؿ عف شأنيما، ألنؾ إنما تعطؼ بالكاك إذا أردت معنى  :  ككذلؾ "

ككيؼ عبدي اهلل، فعممت كما عمؿ االبتداء، ألنيا ليست بفعؿ،  :   االبتداء، كأنؾ قمتبمنزلة، ككيؼ (كيؼ)عمى 
   . كألف ما بعدىا ال يككف إال رفعان 

:    "  كىك زياد األعجـ كيقاؿ غيره  "  عمى ذلؾ قكؿ الشاعر يدلك
ٍرـه   تكمِّبفني سكيؽى الكرـً جى

 
ٍرـه كما ذاؾ السكيؽي ***   كما جى

  1/301[94]".(ما)، كاالسـ يعمؿ فيو (مع)أال ترل أنو يريد معنى  
ما أنت كما زيده، ككاف : تقكية لرفع المعطكؼ، كما تقكؿ في ما أنت كزيد (ذاؾ)قبؿ  (ما)كالشاىد فيو إظيار "

 4: ىامش[94]".كما جرـه كذاؾ السكيؽي : يستطيع أف يقكؿ
المثال التاسع . 9. 5. 1

ما جرـه : ما شأنيؾ كما عبدي اهلل لـ يكف كحسف :   أيضان عمى قبحو إذا حمؿ عمى الشأف أنؾ إذا قمتيدلكك " 
نما يمتبس شأف الرجؿ بشأف زيد كمف أراد ذلؾ  .كما ذاؾ السكيؽ، ألنؾ تكىـ أف الشأف ىك الذم يمتبس بزيد، كا 

. 1/308[94]. "فيك ممغز، تارؾ لكبلـ الناس الذم يسبؽ إلى أفئدتيـ
ما شأنيؾ كما عبدي اهلل، لـ يكف :  سيبكيو عمى أنو ال يحسف عطؼ عمرك عمى الشأف بأنؾ لك قمتواستدل "

ما جرـه كما ذاؾ السكيؽي، ألنؾ تكىـ أف الشأف ىك الذم يمتبس بزيد، كمف أراد ذلؾ فيك ممغزه تارؾه : كحسف
. 2/203[ 97]". لكبلـ الناس الذم يسبؽ إلى أفئدتيـ

 المثال العاشر. 10. 5. 1

 أيضان عمى أنو عمى الفعؿ نصب، أنؾ لـ تذكر شيئان مف ىذه المصادر لتبني عميو كبلمان، كما يدلككمما " 
يبنى عمى عبد اهلل إذا ابتدأتو، كأنؾ لـ تجعمو مبنيان عمى اسـ مضمر في نيتؾ، كلكنو عمى دعائؾ لو أك 

  1/312[94]. "عميو
زيده قائـه، أك عبدي : أف ىذه المصادر لـ يذكرىا الذاكر ليخبر عنيا بشيء، كما يخبر عف زيد إذا قاؿ: يعني "

تبني عميو خبرا، كلـ تجعؿ ىذه : يعني(لتبني عميو كبلمؾ كما تبني عمى عبد اهلل)اهلًل قائـه، كىذا معنى قكلو 
: يعني (إنؾ لـ تجعمو مبنيا عمى اسـ مضمر)المصادر أيضا خبرا البتداء محذكؼ فترفعيا، كىذا معنى قكلو 

نما ىك دعاء منؾ إلنساف، كقكلؾ تعسنا كتبًّا كجدعنا، : سقينا كرعينا، أك دعاء عميو كقكلؾ: خبرا السـ مضمر، كا 
. 2/205[97]".الخ...كترككا الفعؿ استغناء بعمـ المخاطب

المثال الحادي عشر . 11. 5. 1
نما تريد :   كمف ذلؾ قكؿ العرب تربان لفيؾ، فصار بدالن مف المفظ بالفعؿ،  :  فا الداىية، كأنو قاؿ :  فاىا لفيؾ، كا 

:    "  اليجمي "  كقاؿ أبك سدرة  .  دىاؾ اهلل :  كأضمر لو كما أضمر لمترب كالجندؿ، فصار بدالن مف المفظ بقكلو
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سَّنبي ىىكَّناسه كأقبؿى أنني  تىحى
 

ٍفتىدو مف كاحد ال أغامره***   بيا مي
  فاىا لفيؾ فإنيا :  فقمت لو 

 
 قمكص امرئ قاريؾ ما أنت حاذره*** 

-   :  قكلو كىك عامر ابف األحكص (الداىية) عمى أنو يريد بو يدلكك 
 كداىية مف دكاىي المنك

 
 ف ترىبيا الناس ال فاليا*** 

  1/315[94] . فجعؿ لمداىية فىماي، حدثنا بذلؾ مف يكثؽ بو 
:  كالدليؿ عمى أنو يريد بيا الداىية ما أنشده سيبكيو: " قاؿ السيرافي

 كداىيةو مف دكاىي المنك
 

 ًف تحسبيا الناسي ال فا ليا*** 
]".حسبتي زيدان ال غبلـى لو: في مكضع خبر المحسبة، كما تقكؿ (ال فا ليا)   97]2/206 

ألصؽ اهلل، أك جعؿ اهلل فاىا لفيؾ، ككضع : بفعؿ مضمر تقديره (فاىا)كالشاىد في البيت األكؿ نصب "
.  1: ، ىػ1/316[94]".مكضع دىاؾ اهلل، فنصب ألنو بدؿ مف المفظ بالفعؿ

]". كالشاىد في البيت الثاني تعزيز لما قبمو، كىك أف المراد بفاىا لفيؾ ىك فـ الداىية" . 3: ىػ [94
المثال الثاني عشر . 12. 5. 1

 .(تىذا باب ما أجرم مجرل المصادر المدعٌك بيا مف الصفاك)
نما نصبتو ألنو ذكر  .   ثبت لؾ ىنيئان مريئان، كىنأه ذلؾ ىنيئان  :  ىنيئان مريان، كأنؾ قمت :  كذلؾ قكلؾ  خيران  "  لؾ  " كا 

، ألنو صار  :  ىنيئان مريئان، كأنؾ قمت :   أصابو رجؿه فقمت ثىبىتى ذلؾ لو ىنيئان مريئان أك ىنأه ذلؾ ىنيئان، فاختيًزؿ الفعؿي
  . ىنأؾ :  بدالن مف المفظ بقكلؾ

  :  قكؿ الشاعر كىك األخطؿ (ىنأؾ ذلؾ ىنيئان ) عمى أنو عمى إضمار يدلكك
 إلى إماـ تغادينا فكاضميو

 
 أظفره اهلل فميينئ لو الظَّنفىري *** 

ذا قاؿ :  ىنيئان لو الظفر، فقد قاؿ :  كأنو إذا قاؿ   ىنيئان لو الظفر،  :  ليينئ لو الظفر، فقد قاؿ :  ليينئ لو الظفر، كا 
ذىرى  :  فكؿ كاحد منيما بدؿ مف صاحبو، فمذلؾ اختزلكا الفعؿ ىنا، كما اختزلكه في قكليـ فالظَّنفىري كاليىٍفءي عمؿ  . الحى

: ككذلؾ قكؿ الشاعر. ىنأه ذلؾ حيف ميثِّبؿ :   االسـ في قكلوبمنزلةفييما الفعؿ، كالظفر 
 ىنيئان ألرباًب البيكًت بيكتييـ

 
 1/316[94]كلمعىزىًب المسكيًف ما يتممَّنسي *** 

 قاؿ السيرافي ما ممخصو أف ىنيئا مريئا صفتاف ليسا مصدريف كال مف أسماء الجكاىر كليس في الباب  
كيدؿ عمى ذلؾ أنو قد : "غيرىما فمذلؾ خصيما سيبكيو بباب، كىما بدؿ مف فعؿ محذكؼ تقديره ىنأؾ ثـ قاؿ

 2/208[ 97]". الخ... (البيت)في الدعاء، قاؿ األخطؿ  (ىنأؾ)يظير الفعؿ 
إذ تصريحو بالفعؿ يدؿ عمى أف معنى ىنيئا ىك ليينئ، فكضع المصدر  (فميينئ)كالشاىد في بيت الشعر  "

. 2: ، ىػ2/217[94]".مكضع الفعؿ
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المثال الثالث عشر . 13. 5. 1
سقيان، أك معنى المرفكع الذم فيو معنى : طعامان لؾ، كشرابان لؾ، كماالن لؾ، تريد معنى :  أال أترل أنؾ لك قمت" 

 كيبصرؾ أنو ينبغي لؾ أف تجرم يدلك فيذا  . الدعاء، لـ يجز، ألنو لـ يستعمؿ ىذا الكبلـ كما استعمؿ ما قبمو
 .1/330[94].  "  بيا  " ىذا الحركؼ كما أجرت العرب، كأف تعني ما عنكا 

. كفي ىذا الباب حرص سيبكيو عمى التزاـ اتباع العرب في كبلميـ
المثال الرابع عشر . 14. 5. 1

يعني أف " ، 331 /1[94]".  عمى رفعيا رفع حسف مآبيدلك (طكبى ليـ كحسف مآب)   :  كمثؿ الرفع "
ف لـ يتبيف فييا اإلعراب فيي في مكضع رفع، ألف المعطكؼ عمييا كىك  (طكبى)  (حسفي مآبو )كا 

. 2/222[97]".رفع
المثال الخامس عشر . 15. 5. 1

مف ذلؾ قكؿ الشاعر كىك  . كيبلن لو، ككيمة لو، كعكلة لؾ، كيجرييا مجرل خيبة :  كاعمـ أف بعض العرب يقكؿ "
-   :  جرير

 كسا المؤـي تيمان خضرةن في جمكدىا
 

 فكيبلن لتيـ مف سرابيميا الخضر*** 
 عمى ذلؾ يدلك  . لؾ ما دعكت بو كيبلن كيبلن  :   كأنو يقكؿ ! كيبلن كيبلن  :   فيقكؿ اآلخر !  يا كيبله :  كيقكؿ الرجؿ 

كيؿ لو كيبلن  :  كىذا مشبو بقكلو . كذلؾ أمرؾ، أك لؾ الكيؿ كيبلن كيبلن : نعـ كيبلن كيبلن، أم :  يا كيبله: قكليـ إذا قاؿ
ف شاء جعمو عمى قكلو :  كربما قالكا . كيبلن  ]". جدعان كعقران  :  يا كيبلن كيبلن، كا  94]1/333  .
في مكضع الحاؿ، ألنو لك  (كيبل كيبل)نعـ، كيبل كيبل، يضمر مبتدأ كخبرا، كيجعؿ : يعني أف الذم قاؿ "

 (نعـ)في معنى كثيرا، ثـ جعؿ  (كيبل كيبل)خبر، ك (لؾ)مبتدأ، ك (الكيؿ)لؾ الكيؿ كيبل كيبل، كاف : أظير كقاؿ
لؾ الكيؿ كما : ىك قكليـ (نعـ)تحقيؽ لكبلـ يتكمـ بو، كذلؾ الكبلـ الذم تحقيقو  (نعـ)دليبل عمى اإلضمار، ألف 

. 2/224[97]".أشبيو
المثال السادس عشر . 16. 5. 1

، فصار ىذا  :  كأما قكليـ "  بمنزلةسىبَّنحى كلىبَّنى كأىفَّنؼَّن فإنما أراد أف يخبرؾ أنو قد لفظ بسبحاف اهلل كبمبيؾ كبأؼَّن
 ال إلو إال  :  ىمَّنؿى إذا قاؿ :   عمى ذلؾ قكليـيدلك ك .  بأبي :  قد دعدع، كقد بأبأ، إذا سمعتو يمفظ بدع كبقكلو :  قكلو
نما ذكرت ىمؿ كما أشبييا لتقكؿ قد لفظ بيذا . اهلل   "  اهلل  "  كممتو مف الكبلـ لكاف سبحاف بمنزلةكلك كاف ىذا  . كا 

 ىممت بمنزلةكلبَّن كسعدى مصادر مستعممة متصرفة في الجر كالرفع كالنصب كاأللؼ كالبلـ، كلكف سبحت كلبيت 
. 1/354[94].  دع كال إلو إال اهلل :  كدعدعت إذا قاؿ
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:  قاؿ السيرافي
ف كنا نأخذ منو فعبل، ككذلؾ سائر ما  (ال إلو إال اهلل)كقد عممنا أف  " ليس بفعؿ كال بمصدر لفعؿ، كا 
كأف فعميما غير مستعمؿ،  (لبيؾ كسعديؾ)، كىك يقصد ما عقد لو سيبكيو الباب مف مثؿ 2/242[97]"ذكرناه

. كلكف يمكف تحصيمو تمثيبل، كلذلؾ تحدث سيبكيو في ىذا الباب عف التمثيؿ كفائدتو
 مصطمح االستدالل عند سيبويو. 6. 1

 كالمقصكد ىنا ذكر المكاضع التي كرد فييا مصطمح االستدالؿ في الكتاب، ألنيا ستعطينا فكرة عما يعتبره 
سيبكيو استدالال، عمى أف استدالؿ سيبكيو ليس مف شرطو أف يعبر عنو بيذا المصطمح، فقد رأينا أنو استعمؿ 

. كثيرا جدا (كيدلؾ)أك  (يدلؾ)في مكاضع ليست بالقميمة، كاستعمؿ بكثرة مفرطة كممة  (الدليؿ)مصطمح 
:.  االستدالل بالصيغة. 1. 6. 1

 أكؿ ما يصادفنا مصطمح االستدالؿ في كبلـ سيبكيو أثناء حديثو عما يتعدل إليو الفعؿ، أم عما يعمؿ فيو، 
. ، ألنو بني لما مضى منو، كما لـ يمض(ذىىىبى )كيتعدل إلى الزماف، نحك قكلؾ ": كىك قكلو

. فيك دليؿ عمى أف الحدث فيما مضى مف الزماف (ذىىىبى )فإذا قاؿ 
ذا قاؿ  . فإنو دليؿ عمى أنو يككف فيما يستقبؿ مف الزماف (سىيىٍذىىبي )كا 
. أف فيو استدالالن عمى كقكع الحدث/ كما./ما مضى، كما لـ يمض منو: ففيو بياف

،  (ذىبت أمًس، كسأذىب غدان )، كتقكؿ (قعد شيريف، كسيقعد شيريف) كذلؾ قكلؾ 
فإف شئت لـ تجعميما ظرفان فيك يجكز في كؿ شيء مف أسماء الزماف كما، جاز في كؿ شيء مف أسماء 

. 1/35[94]".الحدث
ألنا إذا "فسيبكيو ىنا بعدما بيف أف الفعؿ يعمؿ في ظركؼ الزماف ألف صيغة الفعؿ نفسيا تدؿ عمى الزماف، 

ذا قمنا  (ذىب)قمنا  حصؿ لنا زماف غير ماض بمفظ  (يذىب)حصؿ لنا زماف ماض دكف غيره، كا 
، شبو تعدم الفعؿ إلى ظركؼ الزماف بتعديو إلى المفعكؿ المطمؽ بسبب داللة الفعؿ عمى كؿ 1/267[97]"الفعؿ
. منيما

ألف الفاعؿ قد فعمو كأحدثو، كلـ " إال أف داللة الفعؿ بصيغتو عمى المصدر أقكل مف داللتو عمى الزماف، 
نما فعؿ فيو كاعمـ أف الفعؿ الذم ال يتعدل الفاعؿ : "، ككاف قد شرح ذلؾ قبؿ بقكلو1/265[97]".يفعؿ الزماف، كا 

ىك فعؿ ال  (ذىب)فػ."1/34[94]"ألنو إنما يذكر ليدؿ عمى الحدث= يتعدل إلى اسـ الحدثاف الذم أخذ منو 
، أم مصدر الفعؿ ذىب، 1/265[97]"لفظ الذىاب: يتعدل، كالحدثاف ىك الذىاب، كاسمو ىذا المفظ، أعني

. كالذم نسميو بالمفعكؿ المطمؽ
ذا قمت .(قد كاف منو ذىاب)بمنزلة قكلؾ  (قد ذىب)أال ترل أف قكلؾ : " كيحتج سيبكيو عمى ذلؾ بقكلو كا 

رىبى عبدي اهلل) ،  (عمرك)أك  (زيد)لـ يستبف أف المفعكؿ  (ضى قد دؿ عمى  (ذىب)أف / كما/كال يدؿ عمى صنؼو
". (الذىاب)صنؼ، كىك 
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دؿ الفعؿ بصيغتو عمى ضرب معيف مف المصادر كىك الذىاب، بينما إذا قمت  (ذىب)فإذا قمت : أم
ف دؿ عمى المصدر (ضرب) . لـ يدؿ عمى المفعكؿ بو ىؿ ىك زيد أـ عمرك، كا 

لما عمؿ في .(قعد قىٍعدىتىٍيفً )ك (قعد ًقعدةى سىٍكءو )ك (ذىب عبدي اهلل الذىابى الشديدى )كذلؾ قكلؾ : " ثـ قاؿ سيبكيو
كالمقصكد أف الفعؿ كما يعمؿ في المصدر المؤكد ".الحدث عمؿ في المرة منو كالمرتيف كما يككف ضربان منو

 (قعدى القرفصاءى ): فمف ذلؾ: "يعمؿ في المصدر الداؿ عمى العدد كالمصدر الداؿ عمى الييئة، قاؿ سيبكيو
مَّناءى )ك أف الفعؿ يعمؿ : ، أم35-1/34[94]".، ألنو ضرب مف فعمو الذم أخذ منو(رجعى القىٍيقىرىل)ك (اشتمؿى الصَّن

. أيضا في صفة المصدر التي تنكب عنو فتككف بدال منو
 كالحاصؿ أف سيبكيو في ىذا النص استعمؿ مصطمح االستدالؿ بمعناه العممي كىك أف يمـز مف كجكد شيء 
كجكد شيء آخر، لما بينيما مف االرتباط في الكاقع، كالمتمثؿ في ككف الفعؿ مرتبطا مف حيث ىك فعؿ بالحدث، 

. ألنو مشتؽ منو كمكضكع لو، كمرتبط بالزماف، ألنو ال حدث إال في زماف
:  االستدالل بالسياق. 2. 6. 1

كمما يقكم : "يقكؿ سيبكيو كىك يتحدث عف استغناء المتكمـ عف بعض عناصر الخطاب (باب االشتغاؿ) في 
اًفظىاًت كالذَّناًكًريفى اهللى كىًثيران كىالذَّناًكرىاتً ): ترؾ نحك ىذا لعمـ المخاطب قكلو عز كجؿ ـٍ كىالحى يي كجى اًفًظيفى فيري فمـ  (كىالحى

]".كنخمع كنترؾ مف يفجرؾ: يعمؿ اآلخر فيما عمؿ فيو األكؿ استغناءن عنو، كمثؿ ذلؾ 94]1/74  .
كالحافظاتيا، كالذاكريف اهلل كالذاكراتو، فترؾ مفعكؿ الثاني لعمـ المخاطب بذلؾ كاالكتفاء باألكؿ لك كاف : أراد" 

. 1/364[97]".منصكبا
، فأتى بشكاىد فييا 1/74[94]".كجاء في الشعر مف االستغناء أشد مف ىذا: " ككاصؿ سيبكيو كبلمو قائبل

:  حذؼ خبر المبتدأ كىك عمدة مقكيا لما جاز مف حذؼ المفعكؿ الذم ىك فضمة، فقاؿ
: - كذلؾ قكؿ قيس بف الخطيـ"

 نحف بما عندنا كأنت بما
 

 عندؾ راض كالرأمي مختمؼي *** 
. 1/365[94]".نحف بما عند راضكف: أراد"  

:  كقاؿ ضابيء البرجمي
 فمف يؾ أمسى بالمدينة رحميو

 
 فإنِّبي كقياران بيا لغريبي *** 

ف قياران بيا لغريب: أراد"   ، كا  . 1/365[97]". فجاء بخبر أحدىما"2: ، ىػ1/57[94]"فإني بيا لغريبه
:  كقاؿ أبف أحمر

 رماًني بأمرو كنتي منو ككالدم
 

 بريئان كًمف أجؿ الطَّنًكمِّب رماًني*** 
[. 97]"بريئيف: كحؽُّ الكبلـ أف يقكؿ" 

فكضع في مكضع الخبر لفظ الكاحد، ألنو قد عمـ أف المخاطب سيستدؿ بو عمى أف : "  قاؿ سيبكيو معمقان 
، أم أف المخاطب سيستدؿ مف السياؽ المغكم في البيت األكؿ مثبل عمى 1/76[94]".اآلخريف في ىذه الصفة
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كاألكؿ أجكد، ألنو لـ يضع كاحدان في مكضع : "، ثـ قاؿ معمبل(راض)مف قكلو  (راضكف)ىك  (نحف)أف خبر 
[. 94]".جمع كال جمعان في مكضع كاحد

، فيما بدأ بو الباب مف أمثمة التنازع، كىك 1/365[97]"حذؼ المفعكؿ مف الفعؿ الذم ذكره: "كيقصد باألكؿ
كأف المخاطب قد عرؼ أف األكؿ قد كقع : "، ألنو عمؿ حذؼ المفعكؿ بقكلو(ضربتي كضربًني زيده )قكلو 
، كىك أجكد ألنو لـ يترتب عميو ما ترتب عمى حذؼ الخبر مف كضع الكاحد مكضع الجمع 1/74[94]".بزيد

ككضع الجمع في مكضع الكاحد  
. 1: ، ىػ1/76[ 97]. كما رأيت

]"االكتفاء بخبر كاحد عف خبر جماعة: "كمثمو ػ في: " كاستأنؼ سيبكيو كبلمو بقكلو 97]1/366  .
:  ػ قكؿ الفرزدؽ

نىى  إني ضمنتي لمف أتاًني ما جى
 

 كأبىي فكافى ككنتي غيرى غدكرً *** 
[.  97]".غدكريف: كلـ يقؿ 

ترؾ أف يككف لؤلكؿ خبر حيف استغنى باآلخر، لعمـ المخاطب أف األكؿ قد دخؿ في  
. ، كعمـ المخاطب بذلؾ إنما حصؿ لو مف سياؽ العبارة المغكم75-1/74[94]".ذلؾ

 كالخبلصة أف سيبكيو في تحميمو لمكبلـ كبنية كثيرا ما يستعيف بآليات الكبلـ كخطاب، كمف ذلؾ السياؽ، 
كالسياؽ منو المغكم كمنو المقامي، كالظاىر أف المتكمـ ما استغنى عف بعض عناصر الخطاب إال ألف في 

السياؽ المغكم ما يدؿ عميو، كألنو يعمـ كما قاؿ سيبكيو أف المخاطب سيستغؿ ما في الخطاب مف قرائف ليفيـ 
.  الخطاب دكف لبس

االستدالؿ بما ىك ظاىر :  كمف أنكاع االستدالؿ، االستدالؿ بما ىك مذككر عمى ما ىك محذكؼ، أك تقكؿ
االستدالؿ بما ىك حسي، أم داخؿ تحت الحكاس عمى ما ىك معنكم أم خارج : عمى ما ىك باطف، أك تقكؿ

. االستدالؿ بما ىك قريب عمى ما ىك بعيد، كىكذا: عنيا، أك تقكؿ
كىذا كؿُّ متاعو .ىذا أكؿ فارسو ميقبؿه : كذلؾ قكلؾ: "يقكؿ سيبكيو (باب ما ال يككف االسـ فيو إال نكرة) كفي 

. كىذا خيره منؾ مقبؿه .عندؾ مكضكعه 
ىذا : كذلؾ أنؾ تقكؿ فيما كاف كصفان .كمما يدٌلؾ عمى أنيف نكرة أنيف مضافات إلى نكرة كتكصىؼ بيف النكرة

. كىذا ماؿه كؿُّ ماؿو عندؾ.كىذا فارسه أكؿي فارس.رجؿه خيره منؾ
كييستدؿُّ عمى أنيف مضافات إلى نكرة أنؾ تصؼ ما بعدىف بما تكصىؼ بو النكرة، كال تصفو بما تكصؼ بو 

. 2/110[94]".ىذا أكؿي فارسو شجاعو مقبؿه : المعرفة، كذلؾ قكلؾ
كال تقبؿ دخكليا، منيا اسـ  (أؿ) كغرض سيبكيو مف ىذا الكبلـ أف ىناؾ أسماء ال تدخؿ عمييا أداة التعريؼ 

كجعؿ دالئؿ التنكر فييا أنيا تكصؼ "الكمالية،  (كيؿُّ )ك (ًمفٍ )التفضيؿ المضاؼ إلى نكرة أك المسبكؽ بالحرؼ 
. كال تقبؿ دخكؿ أداة التعريؼ: ، أم2/440[97]، "باألسماء النكرات، كتكصؼ بيا األسماء النكرات
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 كاستعمؿ سيبكيو مصطمح االستدالؿ ألنو يمـز مف كصؼ ما بعدىف بالنكرة كعدـ كصفو بالمعرفة أنيف 
ىذا أكؿي فارسو  )مضافات إلى نكرة، كضرب عمى ذلؾ مثاال كىك قكلو 

أداة ( الشجاع)ألنو ال يمكف أف تدخؿ عمى ( ىذا أكؿي فارسو الشجاعي مقبؿه )، فبل يقاؿ (شجاعو مقبؿه 
[.  97].التعريؼ

مف قبؿ أنو ال  (ىذا أكؿي فارسو مقببلن )كمف قاؿ : "كقد قاؿ سيبكيو في مكضع آخر يشرح فيو كجو ىذا الحكـ
فيدخؿ عميو األلؼ كالبلـ، فصار عنده بمنزلة المعرفة، فبل ينبغي لو أف  (ىذا أكؿ الفارس)يستطيع أف يقكؿ 

نما أرادكا  (عشركفى درىمان )في قكلؾ  (درىمنا)يصفو بالنكرة، كينبغي لو أف يزعـ أف  معرفة، فميس ىذا بشيء، كا 
]".فحذفكا الكبلـ استخفافا، كجعمكا ىذا يجزئيـ مف ذلؾ (مف الفرساف) 94]2/112 .

 فيذا االستدالؿ مف سيبكيو إنما حصؿ عميو مف السياؽ المغكم لكف بعد استقراء لكبلـ العرب، فباالستقراء 
كاعمـ أف المعرفة ال تكصؼ إال بمعرفة، كما أف النكرة : "تبيف أف النكرة ال تكصؼ إال بنكرة، كلذلؾ قاؿ سيبكيو

كاعمـ أف صفات المعرفة تجرم مف المعرفة مجرل صفات النكرة مف : "، كقاؿ2/6[94]".ال تكصؼ إال بنكرة
. 2/8[94]".النكرة

:  يقكؿ سيبكيو (ىذا باب ما يككف فيو ىك كأنت كأنا كنحف كأخكاتيف فصبل) كفي 
ألنؾ إذا ابتدأت االسـ فإنما تبتدئو لما بعده، فإذا ابتدأت فقد كجب عميؾ مذككر بعد المبتدأ البد منو،   "...

ال فسد الكبلـ كلـ يسغ لؾ، فكأنو ذكر  ليستدٌؿ المحدَّنث أف ما بعد االسـ ما ييخرجو مما كجب عميو، كأف  (ىك)كا 
.  2/389[94]".ىذا تفسير الخميؿ رحمو اهلل.ما بعد االسـ ليس منو

 فالغرض مف ضمير الفصؿ ىك تأكيد أف ما بعده خبر لما قبمو، كدفع احتماؿ أف يككف صفة، كبو يستدؿ 
نما فصؿ ألنؾ إذا قمت  : "المخاطب عمى ذلؾ، قاؿ سيبكيو  (الظريؼ)فقد يجكز أف تريد بػ (كاف زيده الظريؼ)كا 

. 2/388[94]".أعممت أنيا متضمنة لمخبر (ىك)، فإذا جئت بػ(زيد)نعتا لػ
أصؿ دخكؿ الفصؿ إيذاف لممخاطب المحدَّنث بأف االسـ قد تـ، كلـ يبؽ منو نعت كال بدؿ كال : "  قاؿ السيرافي

شيء مف تمامو، كأف الذم بقي مف الكبلـ ىك ما يمـز المتكمـ أف يأتي بو كىك الخبر، كىك الذم نحاه 
. 3/158[97]".سيبكيو

:  االستدالل بالحال. 3. 6. 1
:  (ىذا باب يحذؼ منو الفعؿ لكثرتو في كبلميـ حتى صار بمنزلة المثؿ) يقكؿ سيبكيو في 

كذكر الديار - كىك ذك الرمة - كال أتكىـ زعماتؾ، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: ، أم(ىذا كال زعماتؾ)كذلؾ قكلؾ "
:  كالمنازؿ

 ديارى ميةى إذ ميٌّل مساعفةه 
 

 كال يرل مثمىيا عيٍجـه كال عىرىبي *** 
اذكر ديار مية، كلكنو ال يذكر اذكر لكثرة ذلؾ في كبلميـ، كاستعماليـ إياه، كلما كاف فيو مف ذكر : كأنو قاؿ 

. كال أتكىـ زعماتؾ لكثرة استعماليـ إياه كالستداللو مما يرل مف حالو أنو ينياه عف زعمو: الديار قبؿ ذلؾ، كلـ يذكر
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. (كمييما كتمران )كمف ذلؾ قكؿ العرب 
أعطني كمييما : فذا مثؿ قد كثر في كبلميـ، كاستعمؿ كترؾ ذكر الفعؿ لما كاف قبؿ ذلؾ مف الكبلـ، كأنو قاؿ

. كتمران 
.  (كؿَّن شيءو كال شتيمةى حرٍّ )ك  (كؿَّن شيءو كال ىذا)كمف ذلؾ قكليـ 

، فحذؼ لكثرة استعماليـ إياه فأجرم مجرل : أم رٍّ كال )ائت كؿَّن شيء كال ترتكب شتيمةى حي
. 281-1/280[94".](زعماتؾ

:  كيكاصؿ سيبكيو في تفسير كبلـ مف اختار الرفع مف العرب فيقكؿ
، (كؿُّ شيءو كال شتيمةى حرٍّ )ك، كبلىما لي ثابتاف كزدني تمران : ، كأنو قاؿ(كبلىما كتمران )كمف العرب مف يقكؿ  "

، كترؾ ذكر الفعؿ بعد ال لما ذكرت لؾ، كألنو يستدؿ بقكلو : كأنو قاؿ ـه كال شتيمةى حرٍّ  (كؿُّ شيء)كؿُّ شيءو أىمى
. 1/281[94]".أنو ينياه

 كقد تبيف مف ىذه األمثمة التي ساقيا سيبكيو أف المتكمـ يستدؿ بالسياؽ المغكم كما في تعميمو حذؼ الفعؿ 
كلما كاف فيو مف ذكر الديار قبؿ ذلؾ، كبحاؿ المتكمـ أم تعابير كجيو كحدة صكتو مثبل، في : "بقكلو (اذكر)

، ناىيؾ عف كثرة استعماؿ ىذه التراكيب "كالستداللو مما يرل مف حالو أنو ينياه: "بقكلو (ال أتكىـ)تعميمو حذؼ 
. بيذا األسمكب حتى كأنيا أمثاؿ، يغني معرفة مكردىا عف بعض عناصر الكبلـ

:  االستدالل بالسماع. 4. 6. 1
:  يقكؿ سيبكيو (ىذا باب اإلضافة إلى بنات الحرفيف)كفي 

نَّنما : فيبلَّن قالكا: فإف قاؿ" : ، يستدٌؿ عمى ذلؾ بقكؿ ناس مف العرب(فىٍعؿه )كؿُّ كاحد منيما  (غىده )ك (يىده )غىٍدًكمٌّل كا 
. غدان : يريدكف (آتيؾ غىٍدكان )

:  قاؿ الشاعر
ا النَّناسي إالَّن كىالدِّبيىاًر كىأىٍىمييىا مى  كى

 
مُّكىىا كغىٍدكنا بىبلىًقعي ***   3/358[94]".ًبيىا يىٍكـى حى

، كدليمو ىذا الشاىد مف كبلـ بعض العرب، كلكف العرب تنسب إليو برد الحرؼ الساقط،   فاألصؿ في غىدو غىٍدكه
، مع أف األصؿ فيو  ، ألف النسب إلى بنات الحرفيف يككف بالرد إلى (فىٍعؿه )كتحريؾ اآلخر، كقكليـ يىدىًكمٌّل في يىدو
. 164ص[115].األصؿ، كبتركو عمى لفظو فيما ال يرد في تثنية كال جمع

:  (باب ما يككف مذكرا يكصؼ بو المؤنث)كقاؿ في 
، كيستدٌؿ عمى ذلؾ بقكليـ: كزعـ الخميؿ أنَّنيـ في ىذه األشياء كأنيـ يقكلكف" ٍرًبيٌّل ، : قىٍكًليٌّل كضى رجؿه عىًمؿه

، فمعنى ذا كمعنى  ـي، كلىًبسه في  (فىًعؿو )تدخؿ في : في المبالغة، إاٌل أف الياء تدخمو يقكؿ (ًمٍقكىاؿه )ك (قىؤيكؿه )كطىًع
. 3/384[94]".التأنيث

، كطًعـه، كلًبسه : أم أف أسماء المبالغة تجرم مجرل النسب، كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب : العىًمؿي ، كعىًمؿه
ـي  ـي العمًؿ، كالطَّنًع ، كالمَّنًبسي : الدَّنائ . الكثيري المبسً : الكثيري الطعـً
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غير ...فالمبالغة تككف في النسب كفي الصنائع، ألنو لزـك لشيء، كالبلـز بمنزلة مف قد كثر منو ذلؾ الشيء"
]".(فعكؿ)ك (مفعاؿ)المؤنث، كال تدخؿ الياء في  (فىًعؿو )أف الياء تدخؿ في المنسكب كفي  97]3/134 .

:  (االشتقاق)االستدالل بالمعنى . 5. 6. 1
بمعاني مختمفة، أىميا كأكثرىا  (المعنى) كالمقصكد بالمعنى ىنا داللة االشتقاؽ، كقد استعمؿ سيبكيو مصطمح 

الذم خصو المحدثكف بما يقابؿ الشكؿ، كصار عمما  (الداللة)شيكعا في الكتاب ىك ما جاء مرادفا لمصطمح 
. قائما بذاتو

في مستكيات التحميؿ المغكم المختمفة بمعاني مختمفة،  (المعنى) كىذا معناه أف سيبكيو استعمؿ مصطمح 
في المستكل النحكم بما  (المعنى)فصؿ فييا القكؿ أحد الباحثيف، بما ممخصو أف سيبكيو استعمؿ مصطمح 

، كالقضايا المتعمقة بأقساـ الكممة، كفي المستكل الداللي (التقدير النحكم)، كبما يرادؼ (العمؿ النحكم)يرادؼ 
، سكاء كانت داللة اجتماعية، أـ داللة نحكية (الداللة)، كبما يرادؼ مصطمح (الترادؼ)استعممو بما يرادؼ 

في مستكل األساليب لمتعبير عف أسمكب التعجب، كالنفي  (المعنى)أكتركيبية، كأخيرا استعمؿ سيبكيو مصطمح 
.  306-276ص [116]. كاالستثناء، كاالستفياـ، كالتككيد، كالتمني كالقسـ، كالتحصيص، كاألمر
كأحيانا يتجو "، كاكتفى بقكلو (االشتقاؽ) غير أف ىذا الباحث لـ يجعؿ مصطمح المعنى مرادفا لمصطمح 

 (المعنى)، بينما استعمؿ سيبكيو مصطمح 300ص[116]، "المصطمح نحك داللة المفرد عف طريؽ االشتقاؽ
. مرادفا لداللة االشتقاؽ في المكاضيع الصرفية، كبخاصة في حديثو عف الحركؼ الزكائد ككيفية معرفتيا

كأما الطرؽ التي بيا يتكصؿ إلى معرفة الزيادة فيي : " قاؿ السيرافي أثناء شرحو لباب التصريؼ مف الكتاب
فيك أف ترد عميؾ الكممة كفييا : االشتقاؽ، كالخركج عف األمثمة، كالقياس عمى زيادة النظير، فأما االشتقاؽ: ثبلثة

بعض حركؼ الزيادة، فإذا صرفتيا سقط ذلؾ الحرؼ في بعض تصاريفيا، فيحكـ عمى الحرؼ بالزيادة لسقكطو 
". في بعض تصاريؼ الكممة

(:  ىذا باب تحقير ما كاف في الثبلثة فيو زائدتاف)مثاؿ ذلؾ ما قاؿ سيبكيو في 
ف حقَّنرت " فىٍرنىاةن )كا  فىٍرننى)ك (عى ف شئت قمت(عيفىٍيًرنىةه )ك (عيفىٍيًرفه ): كنت بالخيار إف شئت قمت (عى  (عيفىٍيرو ): ، كا 
زائدتاه تمحقانو بالخمسة، ألفَّن األلؼ إذا  (حبنطىن )، ألنَّنيما زيدتا لتمحقا الثبلثة بالخمسة، كما كاف (عيفىٍيًريىةه )ك

، ككذلؾ النكف فىٍرننى)كيستدٌؿ عمى زيادتي . جاءت منَّنكنة خامسة أك رابعةن فإنيا تمحؽ بناءن ببناءو بالمعنى، أال  (عى
. (ًعٍفًريته )ك (ًعٍفره )ترل أفَّن معناه 
: - كقاؿ الشاعر

 كلـ أجٍد بالًمٍصًر ًمف حاجاتي
 

فىٍرنىياتً ***   .3/438[94]".غيرى عفاريتى عى
، كىما بمعنى، كالشاىد في (عفرناة)ك (عفرنى)جمع  (العفرنيات)، كما أف (عفريت)جمع  (العفاريت)"أم أف 

، كاأللؼ (العفر)نعتا لو، فدؿ عمى أنو مف بنات الثبلثة، ألف اشتقاؽ كؿ منيما مف  (عفاريت)كجرييا عمى  (عفرنيات)
]".زائدة لئللحاؽ ببنات الخمسة، فتحذؼ في التحقير أييما شئت حتى ترده إلى األربعة (عفرنىى)كالنكف في  . 5: ىػ[94
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ذا : "(ىذا باب ما يحذؼ في التحقير مف زكائد األربعة ألنيا لـ تكف لتثبت لك كسرتيا لمجمع)ػ كقاؿ في  كا 
األخذي  (العىٍترىسىةي )الشديدي، ك (العنتريس)أٌف النكف زائدة ألٌف : ، كزعـ الخميؿ(عيتىٍيًريسه ): قمت (عنتريسه )حٌقرت 

. 3/445[94]".بالشٌدة، فاستدٌؿ بالمعنى
:  كيؤكد االستدالؿ بالمعنى قكؿ السيرافي

ذا حقرت "  (العنتريس)، حذفت النكف ألنيا زائدة، كاستدؿ الخميؿ عمى زيادتيا بأف (عتيريس)قمت  (عنتريسا)كا 
. 1/189[ 97]".األخذ بالشدة، فاستدؿ بالمعنى (العترسة)الشديد، كأف 
:  (ىذا باب تحقير كؿ حرؼ كاف فيو بدؿ) كقاؿ في 

ذا حقَّنرت " ]".، يستدٌؿ عمى ذلؾ بالمعنى(القىكىاء)، ألنَّنو مف (قيكىمٌّل )قمت  (ًقيٌّل )كا  94 ]3/459 .
، ألنو مف القكاء، كىي األرض التي ال شيء فييا: األرض القفر، كأصمو: كالًقيُّ " ]".ًقٍكمه 97 ]4/199 .

:  (ىذا باب ما تجعمو زائدا) ػ كقاؿ في 
مف لفظ آخر، كأف  (أكلؽ)فإف لـ تستدؿ بيذا النحك مف االشتقاؽ إذا تقاربت المعاني دخؿ عميؾ أف تقكؿ "

فىٍرنىن )تقكؿ  ف  (بيمىٍيًنيَّنةه )ك (ًع ى ]".مف لفظ آخر (الًعرىٍضنىى)مف لفظ آخر، كا  94]4/324 .
كالدليؿ عميو التذكير كالتحقير، كأٌف .(بقرةه )كال  (جمؿه )، لـ يكٌسر عمييما (الباقر)ك (الجامؿ)كمثؿ ذلؾ : "ػ قاؿ

. 3/625[94]". فبيذا استدؿ عمى ىذه األشياء.ال يٌكسر عميو شيءه  (فاعبلن )
اسـ مفرد مكضكع لمعنى الجمع فقط، كال فرؽ بينو كبيف الجمع إال : " فالجامؿ كالباقر كبلىما اسـ جمع، كىك

كاستدؿ سيبكيو عمى أنيا ليس "، 2/333[111]، "مف حيث المفظ، كذلؾ ألف لفظ ىذا مفرد بخبلؼ لفظ الجمع
: ، فالتذكير نحك2/335[111]".ركبي مسرعه، كبمجيء التصغير عمى لفظيا: بجمع بتذكيرىا في األغمب، نحك

. ريكىٍيبه : ركبه مسرعه، كالتصغير نحك
:  االستدالل بالتصريف. 6. 6. 1

:  (ىذا باب اإلضافة إلى ما فيو الزكائد مف بنات الحرفيف)قاؿ سيبكيو في 
 (لىكٍ )إذا كانت اسمان كما تيثىقِّبؿي  (ال)، فإنؾ تمدُّىا كما تمد (العزَّنل)ك (البلت)مف  (الت)كأٌما اإلضافة إلى "
.  إذا كاف كٌؿ كاحد منيما اسمان  (كىيٍ )ك

فيذه الحركؼ كأشباىيا التي ليس ليا دليؿ بتحقير كال جمع كال فعؿ كال تثنية، إٌنما تجعؿ ما ذىب منو مثؿ ما 
.  ىك فيو كيضاعؼ، فالحرؼ األكسط ساكف عمى ذلؾ يبنى، إال أف تستدٌؿ عمى حركتو بشيء

كصار اإلسكاف أكلى بو، ألف الحركة زائدة، فمـ يككنكا ليحرِّبككا إال بثبت، كما أنيـ لـ يككنكا ليجعمكا الٌذاىب 
: ، قاؿ الرماني3/368[94].(ًفٍعؿ)أك  (فىعىؿ)أك  (فيٍعؿ)غير الكاك إال بثبت، فجرت ىذه الحركؼ عمى  (لىكٍ )مف 

 195ص[115]".(الءو )، كأنؾ نسبت إلى (الًئيٌّل )- مف البلت كالعزل- (الت)كالنسب إلى "
، كيصميا بالتاء، (اله)، كذلؾ ألنؾ تحذؼ التاء، ألف مف الناس مف يقؼ عميو فيقكؿ (الئيٌّل )يعني تقكؿ "

، كال يبدم ما الذاىب منو عمى قكلو، فزيد حرؼ آخر مف (ال)فصار كياء التأنيث، كيحذؼ في النسبة فيبقى 
]".(الءه )، ك(كىيٌّل )، ك(لىكٌّل ): (الى )ك (كىيٍ )ك (لىكٍ )جنس الحرؼ الثاني منو، كىك األلؼ، كما يقاؿ في  97]4/119 
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تصغيرىا، كجمعيا كفعميا : بتحقيرىا أم:  كالذم يستفاد مف كبلـ سيبكيو أنو يستدؿ بتصريؼ الكممة كما قاؿ
نسب إلييا عمى لفظيا بعد  (الت)كتثنيتيا، لمعرفة الحرؼ الساقط منيا، فإف لـ يكف ذلؾ ممكنا كما في كممة 

. تضعيؼ الحرؼ األخير
ف كانت معربة، ألنو لـ يستدؿ عمى أصؿ األلؼ فييا بتحقير كال : " كذلؾ ألف أصؿ األلؼ فييا مجيكؿ كا 

بجمع كال بفعؿ كال بتثنية، فميذا حمميا عمى الثنائي المعتؿ حاؿ النسب إليو بعد التسمية بو، فزاد حرفا آخر مف 
، كالذم حمؿ سيبكيو لفعؿ ىذا: جنسو كىك األلؼ، فقاؿ أنو ال يكجد اسـ معرب عمى حرفيف، فكاف ال بد ...الًئيٌّل

 246ص[117]".مف إضافة حرؼ آخر، كما ىك شأف المبنيات الثنائية عند التسمية بيا، كالنسب إلييا
. كالتاء فييا أصميا تاء التأنيث غير معتبرة عند النسب ػ تجعؿ ما ذىب منيا مثؿ الذم ىك فييا كتضاعفو

الدليؿ المستخرج مف المسمكع نفسو، بتدخؿ الباحث، كلجكئو إلى : "، ىك"إال بثبت: "في قكلو (الثبت) كمعنى 
فقد يكشؼ تصريؼ الكممة عف األصؿ الحقيقي لحرؼ مف حركفيا، مف الناحية البنكية اآلنية : العقؿ، كىك أنكاع

ال التاريخية ػ مف حيث ماىيتو أك زيادتو، كقد تبيف كثرة مجيء الشيء في مكضع أك صفة أخرل مماثمة عمى 
: صحة افتراض الباحث، كقمة مجيئو أك عدـ كجكده تماما عمى انتفاء ما ذىب إليو كىذا أقكل، قاؿ سيبكيو

، كيكثر سيبكيو مف المجكء إلى ىذا (2/359)"(فىعيٍمتيوي )أنو ليس في الكبلـ  (فىعىٍمتي )كيدلؾ عمى أف أصمو "
 106ص[50]".الدليؿ

:  االستدالل بالنظير. 7. 6. 1
:  كالنظير ىك الشبيو في البنية أك المجرل، كالبنية عمى المستكل اإلفرادم ىي الصيغة أك الكزف، قاؿ الرضي

ىيئتيا التي يمكف أف يشاركيا فييا غيرىما، كىى عدد حركفيا المرتبة، : المراد مف بناء الكممة ككزنيا كصيغتيا" 
، كالبنية عمى [111]، "كحركاتيا المعينة كسككنيا، مع اعتبار الحركؼ الزائدة كاألصمية، كؿ في مكضعو

: المستكل التركيبي بنيتاف، بنية خطابية، كبنية عاممية، فاألكلى المسند كالمسند إليو كالفضمة كاألداة، كالثانية
. العامؿ كالمعمكؿ األكؿ كالمعمكؿ الثاني كالمخصص

 كأما المجرل فيك السمكؾ الذم يأخذه عنصر مف عناصر المساف في االستعماؿ، كالعمؿ الذم ىك مف 
. خصائص الفعؿ كالحركؼ المختصة

:  (ىذا باب المقصكر كالممدكد)ػ فمثاؿ البنية عمى المستكل اإلفرادم قكؿ سيبكيو في 
نما نقصانو أف تبدؿ األلؼ ، كؿ حرؼ مف بنات الياء كالكاك كقعت ياؤه أك كاكه بعد حرؼ مفتكح: فالمنقكص" كا 

. 3/536[94]". مكاف الياء كالكاك، كال يدخميا نصبه كال رفع كال جر
، كقدـ كجو تسميتو بالمنقكص بقكلو (كؿ)فعرَّنؼ سيبكيو المقصكرى ػ كسماه المنقكصى ػ بيذ الضابط الذم بدأه بػ

نما نقصانو) فأما قصرىا ػ أم األسماء المقصكرة ػ فيك حبسيا عف اليمزة بعدىا، كأما : "فقاؿ السيرافي (الخ...كا 
 4/269[ 97]".نقصانيا فنقصاف اليمزة منيا

:   ػ كبما يعرؼ فقاؿ2/415[ 111]ما لو كزف قياسي : ثـ شرع سيبكيو في الحديث عف المقصكر القياسي ػ أم
: كأشياء يعمـ أنيا منقكصة، ألف نظائرىا مف غير المعتؿ إنما تقع أكاخرىف بعد حرؼ مفتكح، كذلؾ نحك "
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، كىك مثؿ ، كأشباه ذلؾ، ألف ميٍعطىن ميٍفعىؿه ، فالياء بمنزلة الجيـ، كالراء بمنزلة الطاء، : ميٍعطىن كميٍشتىرلن ميٍخرىجو
، إنما ىك: فنظائر ذا تدلؾ عمى أنو منقكص، ككذلؾ ، كىك مثؿ: ميٍشتىرلن ٍفتىعىؿه ، فالراء بمنزلة الراء، : مي ميٍعتىرىؾو

 3/536[94]".كالياء بمنزلة الكاؼ
اعمـ أف بعض المنقكص يعمـ بقياس، كبعضو يسمع مف العرب سماعا، فأما ما يعمـ بقياس : " قاؿ السيرافي

. 4/270[97]".فأف تعرؼ أف نظيره مف الصحيح قبؿ آخره حرؼ مفتكح
:  كىذا الذم قرره سيبكيو كأكده السيرافي يمكف تمثيمو في جدكؿ لقياس حممي كالتالي

، كىك مثؿ"  ػ 1 ، فالياء بمنزلة الجيـ، كالراء بمنزلة الطاء، فنظائر ذا تدلؾ عمى أنو : ألف ميٍعطىن ميٍفعىؿه ميٍخرىجو
 ": منقكص

 2: جدول رقم
ػؿ ػعىػ ػٍفػ ميػ الكزف 

ج ػرى ػٍخػ ميػ الصحيح 
ػى ػطنػ ػٍعػ ميػ المقصكر 

 
، إنما ىك: ككذلؾ" ػ 2 ، كىك مثؿ: ميٍشتىرلن ٍفتىعىؿه ، فالراء بمنزلة الراء، كالياء بمنزلة الكاؼ: مي ":  ميٍعتىرىؾو

 3: جدول رقم
ػؿ ػعىػ ػتىػ ػفيػ ميػ الكزف 

ؾ ػرى ػتىػ ػٍعػ ميػ الصحيح 
ل ػرى ػتىػ ػٍشػ ميػ المقصكر 

:  كتابع سيبكيو حديثو بأمثمة أخرل فقاؿ
، فإنٌما ىي كاكه كقعت بعد مفتكح، كما : كمثؿ ذلؾ " نمَّنا ىما بمنزلة مىٍخرىجو ٍفعىؿ، كا  ، إنَّنما ىما مى ىذا مىٍغزلن كمىٍميىن

]".أف الجيـ كقعت بعد مفتكح، كىما الماف، فأنت تستدٌؿ بذا عمى نقصانو 94]3/536 
:  كذلؾ كما يظير في الجدكلي الحممي

 4: جدول رقم
ػ الكزف  ػؿ ػعىػ ػٍفػ مى

ػ الصحيح  ج ػرى ػٍخػ مى
ػ المقصكر  ػى ػزن ػٍغػ مى

ػ  //  ػى ػينػ ػٍمػ مى
:  كقاؿ سيبكيو في نفس الباب معرفا لبلسـ الممدكد

 3/539[94]".فكؿ شيء كقعت ياؤه أك كاكه بعد ألؼ: كأما الممدكد" 
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، فتنقمب ىمزةن، كاليمزةي إذا كانت طرفان كقبميا ألؼه في اسـو سيمِّبيى : " أم أف يقع كاكه أك ياءه طرفان كقبميا ألؼه
 4/270[97]".ممدكدان 

:  فقاؿ - 2/415[ 111]الممدكد الذم لو كزف قياسي: أم-  ثـ راح يتحدث عف الممدكد القياسي 
استفعمت، مثؿ استخرجت، فإذا أردت : االستسقاء، ألف استسقيت: فأشياء يعمـ أنيا ممدكدة، كذلؾ نحك " 

. المصدر عممت أنو ال بد مف أف تقع ياؤه بعد ألؼ، كما أنو ال بد لمجيـ مف أف تجيء في المصدر بعد ألؼ
 فأنت تستدؿ عمى الممدكد كما يستدؿ عمى المنقكص بنظيره مف غير المعتؿ، حيث  

]".عممت أنو ال بد آلخره مف أف يقع بعد مفتكح، كما أنَّنو ال بٌد آلخر نظيره مف أف يقع بعد مفتكح 94]3/539 
كما جرل مجراه " فسيبكيو إذف يرشدنا إلى معرفة الممدكد القياسي باالستدالؿ عميو بما كافؽ مصادر الصحيح 

.  بالنظائر: أم.4/272[97]"مما يككفي قبؿى آخًر مصدًره ألؼه 
:  كذلؾ كما قاؿ السيرافي

االشتراء، كاإلعطاء، : االستخراج، كاالستمتاع، كاإلعطاء، كاالحرنجاـ، كنظائره مف المعتؿ الممدكد "
أكرمت، : استخرجت، كأعطيت نظير: ألف نظير استسقيت- كىك مثاؿ سيبكيو- كاالحبنطاء، كاالستسقاء 

 4/272[97]".احرنجمت: كاحبنطيت نظير
:  كيمكف تمثيؿ ذلؾ في الجدكؿ الحممي التالي

 5: جدول رقم
المصدر الفعؿ  

االستخراج استخرجت الصحيح 
االستسقاء استسقيت المعتؿ 

اإلكراـ أكرمت الصحيح 
اإلعطاء أعطيت المعتؿ 

االحرنجاـ احرنجمت الصحيح 
االحبنطاء احبنطيت المعتؿ 

كىما ما ال يىٍغنىى : "(ىذا باب المسند كالمسند إليو)كمثاؿ البنية الخطابية في المستكل التركيبي قكؿ سيبكيو في 
ـي منو بدان  .كاحده منيما عف اآلخر، كال يىجد المتكٌم  

. (ىذا أخكؾ)ك (عبدي اهلل أخكؾ)االسـي المبتدأي كالمبنيُّ عميو، كىك قكلؾ : فمف ذلؾ
.  (يذىبي عبدي اهلل): كمثؿ ذلؾ

ًؿ بده مف اآلخًر في االبتداء ]".فبل بدَّن لمفعؿ مف االسـ، كما لـ يكف لبلسـ األكَّن 94]1/23 



103 

 

مصطمح الحجة عند سيبويو . 7. 1
الموضع األول  – 1. 7. 1

]". (ىك كائفه أىخاؾ)عمى االستخفاؼ كالمعنى  (ىك كائفي أىًخيؾ)قاؿ الخميؿ  " 94 ]1/166 .
لىٍك )ك  (إنَّنا ميٍرسميكا النَّناقىةً )ك  (كيؿُّ نىٍفسو ذىاًئقىةي المىٍكتً )فمف ذلؾ قكلو عٌز كجٌؿ  : " كذكر سيبكيو آيات كثيرة فقاؿ
ٍيدً )ك (تىرىل إًذ الميٍجًرميكفى نىاًكسيك ريءيًسيـٍ  ٍيرى ميًحمِّبي الصَّن ـى )فالمعنى معنى ( غى رىا ، كيىزيدي ىذا عندؾ (كىالى آمِّبيفى البىٍيتى الحى

دُّه  نىا)ك (ىىٍديىا بىاًلغى الكىٍعبىةً )بيانان قكليو تعالى جى ٍؼ (عىاًرضه ميٍمًطري ، فمك لـ يكف ىذا في معنى النَّنكرة كالتنكيف لـ تكصى
[ 94]".بو الٌنكرةي 

ثر ىذا قاؿ ]". إف شاء اهلل- مع غير ىذا مف الحجج - كستراه مفصَّنبلن أيضان في بابو : " كا  94 ]
الموضع الثاني . 2. 7. 1

ًمٍمتى أٌف   كمثؿ ذلؾ قكؿ سيبكيو بعد أف تحدث عف إضمار الًفعؿ المستعمىًؿ إظياريه في األمر كالنيي إذا عى
جه سيًمعىٍت مف العرب، : "الرجؿ ميٍستىٍغفو عف لىٍفًظؾى بالًفعؿ، كبعد أف ضرب عمى ذلؾ أمثمة مف عنده كىذه حيجى

ـي أنو سىًمعىيا مف العرب . 1/255[94]".كمٌمف يكثؽ بو، يىٍزعي
بيعنا كذئبنا، ك : ، أم(الميـ ضبعان كذئبان ):  فذكر قكؿ بعض العرب ٍع أك اجعٍؿ فييا ضى ، )المييَّـن اٍجمى الصبيافى

، ك: ، أم(بأًبي اذان )ليـً الصبيافى أمرى مبكياتؾ ال )أعرؼ بيا كجاذان، كذكر بعض أمثاؿ العرب كىي : ، أم(بمى، ًكجى
ؿِّب الظباءى عمى البقر: ، أم(الظباءى عمى البقر)عميؾ أمر مبكياتؾ، ك: ، أم(أمرى مضحكاتؾ . خى

 فكؿ ىذا المسمكع الذم سمعو بنفسو أك بكاسطة شيكخو إنما جاء بو سيبكيو دليبل عمى ما ساؽ لو الباب كىك 
].إضمار العامؿ أم الفعؿ إذا كاف في السياؽ المغكم أك سياؽ الحاؿ ما يغني عف ذكره 97]2/154 .

 ـ الموضع الثالث  3. 7. 1
فيو عمى جكازه ككبلـ العرب بو  "(ريبَّن رجؿو كأخيو منطمقيف) كمثؿ ذلؾ أف سيبكيو قاؿ في قكليـ 

، ألنو اشترط فيما يجب تنكيره أف ال يعطؼ عميو إال النكرة، كخرجو عمى أف المعطكؼ نكرة، 2/57[94]"ضعؼ
كالضمير المضاؼ أصمو مجركر بالبلـ، فمما حذفت البلـ أضيؼ إلى االسـ النكرة، فمـ يخرج االسـ بذلؾ عف 

:  كقاؿ األعشى: "، ثـ قاؿ350ص [100]التنكير، 
ٍفصىؼو  ـٍ ديكفى بًيتؾى مف صى  ككى

 
ٍمؿو كأىٍعقاًدىا***   كدىٍكداًؾ رى

حقابًػػػو  ٍضًع سقاءو كا   ككى
 

ٍغماًدىا***  مكسو كا  ؿِّب حي  كحى
  

. 2/56[94]".(ريبَّن رجؿو كأخيو)ىذا حجة لقكلو 
ال  (ريبَّن )ال يميو إال نكرة، كما أف  (مف صفصؼ)، ألف قكلؾ (ريبَّن رجؿو كأخيو)حجة لػ"في ىذيف البيتيف : أم

معطكؼ  (أغماًدىا)، ككذلؾ (رجؿ)عمى  (أخيو)، كعطؼ (صفصؼ)معطكؼ عمى  (أعقادىا)يميو إال نكرة، ك
. 2/388[97]".عمى ما قبميا، كال تككف إال نكرة
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الموضع الرابع  – 4. 7. 1
ال يقع الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو إال بالظرؼ كحركؼ : " كمثؿ ذلؾ ما ذىب إليو سيبكيو مف أنو

ذا حصؿ بطمت اإلضافة،  الجر، كقد استقبح سيبكيو الفصؿ بيف الجار كالمجركر بما يتـ بو الكبلـ كبما ال يتـ، كا 
ال )كترؾ النكف في  (كـ بيا رجؿو مصاب)كالجر في  : "كأجاز يكنس الفصؿ بما ال يتـ الكبلـ بو، فقاؿ سيبكيو

في  (بيا)، أم أف 2/280[94]".(كـ بيا رجؿ)يكنس، كاحتج بأف الكبلـ ال يستغني إذا قمت  قكؿ (يدم بيا لؾ
. ىذا المكضع ال يككف خبران يتـ بو المعنى

كالذم يستغني بو الكبلـ كما ال يستغني بو قبحيما كاحده، إذا فصمت بكؿ كاحد : " كرد عميو سيبكيو بقكلو
يفرؽ بيف الذم  : "، ثـ بعدما ذكر سيبكيو الدليؿ عمى قبح ذلؾ قاؿ2/281[94]".منيما بيف الجار كالمجركر

ثبات النكف قكؿ : "، كختـ بقكلو[94]".يحسف عميو السككت كبيف الذم ال يحسف عميو في مكضع غير ىذا كا 
[. 94]".الخميؿ رحمو اهلل

الموضع الخامس  – 5. 7. 1
مع صمتيما بمنزلة غيرىما مف  (أىفٍ )ك (أفَّن )ىذا باب ما تككف فيو ) كىذا مثاؿ آخر، قاؿ سيبكيو في 

ما أتاًني إال )في مكضع اسـ مرفكع، كأنو قاؿ ( أىفَّن )فػ( ما أتاًني إال أنَّنيـ قالكا كذا ككذا)كذلؾ قكليـ : "(األسماء
مىيَّن فيبلىفه )كمثؿ ذلؾ قكليـ .(قكلييـ كذا ككذا نىعىًني إاٌل أٍف يىٍغضىبى عى ما منعني إال : ، أم2/329[94(".]ما مى

. غضبي فبلفو عميَّن 
كالحجة عمى أٌف ىذا في مكضع رفع أٌف أبا الخطاب حدثنا أنو سمع مف : " ككي يثبت سيبكيو ىذا الحكـ قاؿ

:  العرب المكثكؽ بيـ مف ينشد ىذا البيت رفعا لمكناني
ـٍ يىٍمنىًع الشَّنٍربى منيا غيري أٍف نطىقىتٍ   لى

 
مامةه في غيصكفو ذاًت أىٍكقىاؿً ***   [94]"حى

ىك في مكضع رفع عمى الفاعمية، كما  (إال أٍف يغضبى )كقد أكرد الشاىد لبلحتجاج عمى أف المصدر في " 
 .4: ، ىػ2/330[94]".ىنا مرفكعة عمى الفاعمية (غيري )كانت 

الموضع السادس . 6. 7. 1
 (منجنيؽه )كأما : "أصمية كالنكف زائدة، فإنو قاؿ (منجنيؽ)كمثؿ ذلؾ ما احتج بو سيبكيو عمى أف الميـ مف 

. فالميـ منو مف نفس الحرؼ
فيو مف نفس الحرؼ فالزيادة ال تمحؽ بنات األربعة أكالن إال األسماء مف أفعاليا نحك  (النكف)ألنؾ إف جعمت 

. (مدحرج)
ف كانت  معيا، ألنو ال يمتقي في األسماء كال في الصفات التي ليست عمى  (الميـ)زائدة فبل تزاد  (النكف)كا 

. 4/309[94]".األفعاؿ المزيدة في أكليا حرفاف زائداف متكالياف
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أف الميـ إف جعمت زائدة فبل يخمك أف تككف النكف زائدة أك أصمية، فإف كانت زائدة التقى : كتمخيص كبلمو "
ف كانت (مدحرج: نحك)في أكؿ الكممة زائدتاف، كليس مف األسماء الجارية عمى األفعاؿ  ، كىك غير مكجكد، كا 

الحكـ عمييا بالزيادة  (في )أصمية لحقت الزيادة مف الرباعي مف أكلو، كىك غير مكجكد، فكاف 
ٍمؼه  . 1/446[109]".خى

التي ىي نظيرتيا لـ تقع بعدىا الزيادة لكانت  (اليمزة)كلك لـ يكف في ىذا إال أف : " ثـ قاؿ
في زيادتيا  (الميـ)التي ىي نظيرة  (اليمزة)أنو لك لـ يكف في ىذا مف الحجة إال أف : " ، أم4/309[94]".حجة

 (الميـ)لما كانت زائدة لـ يخؿ أف تككف  (النكف)لـ تكجد زائدة كبعدىا حرؼ زائد، لكاف حجة عمى أف 
. 5/200[97]".زائدة

الموضع السابع  – 7. 7. 1
ال )ك  (كال ليس)إاٌل الرفعي بشيء، ألنَّنيـ يىحتٌجكف بأٌنؾ ال تستطيعي أف تقكؿ  (ما)كليس قكلييـ ال يككف في "
ك كال خالده منطمقىٍيفً )ك ( ليس زيده كال أخكه ذاىىبٍيفً )، فأنت تقكؿ (ما كفي ( ليس)فيتٍشًركيو مع األٌكؿ في ( ما عمره
. 61-1/60[94]".(كاف)يجكز فييا الكجياًف، كما يجكز في  (ما)فػ  (ما)

ا كال معفه ذاىبه )كتقكؿ : " قاؿ السيرافي عطؼ جممة عمى جممة، : فيجكز فيو كجياف (ما عبدي اهلل خارجن
ا كال معفه ذاىبنا)كاآلخر أف تقكؿ  تعطؼ االسـ عمى االسـ كالخبر عمى الخبر الذم عممت  (ما عبدي اهلل خارجن

. فيو (ما)
كال ما زيده )في  (ما)ال يجكز إال الرفع، المتناع تكرير :  كأنكر بعض النحكييف المتقدميف النصب فقالكا

، كالعمة في جكازه أف (ليس زيده كال أخكه ذاىبيف)، كرد سيبكيو ذلؾ بما ألزميـ عميو مف المناقضة في قكليـ (ذاىبنا
ا)العامؿ يعمؿ في أشيؿء يقتضييا عمى غير كجو التكرير، كقكلؾ  ، فمـ يعما في الثاني عمى (أعطيتي زيدنا درىمن

]".سبيؿ التكرير، فكذلؾ سبيؿ المعطكؼ لـ يعمؿ فيو عمى سبيؿ التكرير 97]2/331  .
الموضع الثامن  – 8. 7. 1

فتحا كما  (يىحًسب= حًسب )كجو آخر، أف يككف فيو مثؿ  (يأبىى)، كفي (يقرأ)فشبيكه بػ  (يأبىى= أىبىى )كقالكا  "
. كسرا

 (كعدُّه)كنحكه، كأتبعكه األكؿ كما قالكا  (يقرأ=قرأ )، فشبيكا ىذا بػ (يقمىى= قمىى )ك  (يجبىى= جبىى )كقالكا 
ًجعه )، ألف الفاء ىمزة، ككما قالكا (يأبىى)، أتبعكا األكؿ يعني في (كعدتيو)يريدكف   ، كال نعمـ إال ىذا الحرؼ(ميضَّن

ري )ك  (يىٍيريبي )ك  (يىٍعميري كيىٍعًمري = عىمىرى )كأما غير ىذا فجاء عمى القياس، مثؿ  ٍضتي )كقالكا .(يىٍحزي = عىضى
. 4/105[94".](تىعىضُّ 

بفتح الباء التي ىي عيف الفعؿ، ألف فاء الفعؿ ىمزة،  (أبى يأبىى) ىذا كبلـ سيبكيو، كفيو عمؿ مجيء 
، كعمؿ بكجو آخر "كنحكه (يقرأ= قرأ )فشبيكا ىذا بػ: "كالقاعدة أف عيف الفعؿ تفتح إذا كانت البلـ حرؼ حمؽ، قاؿ

]".عمى فًعؿ يفًعؿ (حًسبى يحًسب)أنيـ بنكه في األصؿ عمى فعىؿ يفعىؿ، كما بنكا في األصؿ : "كىك 97]4/481 .
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كال نعمـ : "فإنو قاؿ (أبىى يأبىى)بمثؿ ما عمؿ بو مجيء  (جبىى يجبىى كقمىى يقمىى) كرغـ أف سيبكيو عمؿ مجيء 
، كشبو تبعية الحرؼ الثاني لؤلكؿ أم "كأما غيره فجاء عمى القياس: "ثـ قاؿ"إال أبىى يأبىى، : أم" إال ىذا الحرؼ

= مٍضطىًجع )كبدؿ  (كعدُّه= كعٍدتيو)الباء لميمزة بتبعية التاء لمداؿ، كالطاء لمضاد في اإلدغاـ في قكليـ بدؿ 
ًجع [  97.](مضَّن

ٍدتيوي )، يريدكف (كىعىدُّهي )فإنما يحتج بػ  : " كبعد ذلؾ جاء في الكتاب ، (يأبىى= أبىى )، فأتبعكه األكؿ، كقكليـ (كىعى
ٍيوو (يقمىى= قمىى )ك (يجبىى= جبىى )كأما .ففتحكا ما بعد اليمزة لميمزة كىي ساكنة ، فغير معركفيف إال ًمف كيجى

، فمذلؾ أيٍمًسؾي عف االحتجاج ليما، ككذلؾ  ٍضتى )ضعيؼو ]".غير معركؼ (تىعىضُّ = عىضى 94]4/106 
إلى آخر الباب أصؿ في المشرقية، كثبت البف السراج  (إنما يحتج بكعده)كمف قكلو : " قاؿ ابف خركؼ

 188ص[118]".حاشية، كقاؿ ىك تفسير عند المبرد إلى آخر الباب، كىك أشبو ألنو كبلـ مكرر
الموضع التاسع  – 9. 7. 1

طالما سرت )ك (سرت حتى أدخمييا ربما)كمما يككف فيو الرفع شيءه ينصبو بعض الناس لقبح القمب، كذلؾ  "
كنحك ىذا، فإف احتجكا بأنو غير سيرو كاحد، فكيؼ يقكلكف إذا قمت ( كثر ما سرت حتى أدخمييا)ك (حتى أدخمييا

، كلكنيـ اعتزمكا (ربما)فرفع في  (سرت حتى أدخمييا)، كسألنا مف يرفع في قكلو (سرت غير مرة حتى أدخمييا)
 22-3/21[94]".(قد)عمى النصب في ذا، كما اعتزمكا عميو في 

ألنو عمى معنى "، (كثر ما سرت حتى أدخمييا) يقصد سيبكيو أف مف النحكييف مف ال يجيز إال النصب في 
، "فإف احتجكا بأنو غير سير كاحد: "، كىك معنى قكلو"ضركب مف السير، فبل يتحصؿ السير الذم ىك سبب

ف لـ يعرؼ " كالصكاب جكازه عمى مذىب سيبكيو، ألف أحد تمؾ األضرب مف السير ىك المؤدم إلى الدخكؿ، كا 
 3/119[102]".بعينو

 ىذه إذف نماذج مما جاء فيو استعماؿ سيبكيو لمصطمح الحجة، كقد سبؽ في تعريؼ االستدالؿ أف الدليؿ إذا 
كاف مف أجؿ الدفاع عف حكـ أك إبطالو ضد مخالؼ يسمى حجة، كالمقصكد ىك تبييف مدل كعي سيبكيو 

. بمعنى الدليؿ العممي، كأنو دليؿ لغكم متكلد مف المغة نفسيا التي ىي مكضكع درسو
أنواع االستدالل . 8. 1

استخداـ الدليؿ العممي، الستنباط الحكـ، أك تثبيتو، أك تفسيره، أك تعميمو، أك إضعافو، أك إبطالو، : االستدالؿ "
]". كقد يككف ىذا الدليؿ مؤنسا بصحة النتيجة، أك مرجحا ليا، أك قاطعا بيا . 88ص [31

:  االستدالل الستنباط الحكم. 1. 8. 1
سماع كبلـ العرب شعرا كنثرا، :  كاستنباط أحكاـ النحك ػ بمعناه العاـ ػ ال يككف إال مف سماع كقياس، أم

كالقرآف بمختمؼ قراءاتو، كالحديث النبكم إذا ثبت عنو صمى اهلل عميو كسمـ كصح، كقياس بعد تصفح كاستقراء، 
. إذ كؿ األحكاـ النحكية ػ القكاعد عمى الخصكص ػ إنما تكصؿ إلييا النحاة بالسماع كالقياس
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، كعرفو 1/37[119]، "عمـ استخرجو المتقدمكف مف استقراء كبلـ العرب: "كلذا عرؼ ابف السراج النحك بأنو
، كعرفو ابف 163ص]120]، "عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب: "أبك عمي الفارسي بأنو

عمـ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب، المكصمة إلى معرفة أحكاـ أجزائو : "عصفكر بأنو
. 1/45[121]".التي تأتمؼ منيا

 فقد اجتمعت في ىذه التعاريؼ أصكؿ االستنباط، كىي استقراء كبلـ العرب، كالذم ال يككف إال بعد سماع، 
الصكتية : كقياس ىك حمؿ المسمكع بعضو عمى بعض كمما تراءت أكجو التناظر، ألف الكبلـ بمختمؼ مستكياتو

. كاإلفرادية كالتركيبية فيو الكثير مف النظائر بنية كمجرل
 كىذا النكع مف القياس ىك الذم أفرز مفاىيـ أصكلية أخرل، استعمميا النحاة في االستنباط تحميبل كتقعيدا، 

المكضع، كالعامؿ، كالنظير، كالتقدير، كسنمثؿ ليا حتى تفيـ جيدا، ألف النحاة المؤسسيف كسيبكيو لـ : منيا
ف عممكا بمقتضاىا . يعرفكىا، كا 

 كسيبكيو في الكتاب ػ كىك عصارة فكره كفكر شيكخو مف قبؿ ػ اعتمد في استنباط أحكاـ النحك عمى المسمكع 
مف الكبلـ الفصيح، فاستقرأه كحمؿ بعضو عمى بعض، فكاف نتيجة ذلؾ ىذا الكـ اليائؿ مف ضكابط الكبلـ 

. كقكاعده بمختمؼ مستكياتو
 كاألمثمة عمى ذلؾ مف كبلـ سيبكيو كثيرة جدا، يكفي أف نشير إلى أف عناكيف أبكابو تكاد تككف كميا صياغة 

ىذا باب )قكاعدية ألحكاـ الظكاىر المغكية التي يعالجيا فييا كالتي يقعد ليا، فقكؿ سيبكيو في أكؿ باب مف كتابو 
، ينبئ أف ىذا الحكـ ما "فالكمـ اسـ كفعؿ كحرؼ جاء لمعنى ليس باسـ كال فعؿ: " (عمـ ما الكمـ مف العربية

:  عرؼ إال عف طريؽ االستقراء، كلذلؾ كاف كؿ مف جاء بعده مف النحاة ينص عمى ذلؾ، مثؿ قكؿ السيكطي
االستقراء التاـ مف أئمة العربية، كأبي عمرك كالخميؿ كسيبكيو كمف : الثاني ...كاألدلة عمى ذلؾ ثبلثة"

.  2/6[122]".بعدىـ
كىي تجرم عمى ثمانية  (ىذا باب مجارم أكاخر الكمـ مف العربية): " كفي ثاني أبكاب الكتاب يقكؿ سيبكيو

فذكرىا، كقسميا إلى قسميف بقسمة الكمـ إلى معرب كمبني كأف المعرب ما يتغير آخره بعامؿ، كالمبني ما " مجار
ال يتغير آخره كلك دخؿ عميو عامؿ، ثـ تحدث عف أنكاع مف المعرب خرجت عف األصؿ، ككؿ ىذا ما كاف لو 

. أف يعرفو إال باستقراء كبلـ العرب
 كما زاد عف ىذه األحكاـ فيك تعميبلت كاستدالالت إلظيار نظامية اإلعراب كخضكعو لمعكامؿ المؤثرة فيو، 
كلتبييف كجو التمكف أك عدمو في األسماء كاألفعاؿ، تمييدا لما سيتناكلو في قابؿ األبكاب، مف أحكاـ الجممتيف 

.  االسمية كالفعمية كعناصرىما
 كطريقة سيبكيو كما نبينا في استنباط أحكاـ النحك فضبل عما سبؽ بيانو تعتمد قياس النظائر، كىك حمؿ 
: شيء عمى شيء لتبيف التناظر في البنية أك المجرل، فيك يحمؿ الجمؿ التكاـ ػ كيسمي سيبكيو الجممة التامة
الكبلـ المستغني ػ بعضيا عمى بعض، فيستنبط بذلؾ ما تشترؾ فيو عناصرىا مف مجرل، إذ بيذه الطريقة 

ضافة، كىكذا . يستنبط سيبكيو العكامؿ كمعمكالتيا، كنكع عمميا، ككظائؼ الكمـ، مف فاعمية كمفعكلية كا 
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ـي : "قاؿ سيبكيو (ىذا باب المسند كالمسند إليو) ففي  كىما ما ال يىٍغنىى كاحده منيما عف اآلخر، كال يىجد المتكٌم
(ىذا أخكؾ)ك (عبدي اهلل أخكؾ)كىك قكلؾ .فمف ذلؾ االسـي المبتدأي كالمبنىُّ عميو، منو بدان  يذىب عبدي )كمثؿ ذلؾ ، 

ًؿ بده مف اآلخًر في االبتداء(اهلل  .1/23[94".]، فبل بدَّن لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف لبلسـ األكَّن
 فقد بدأ حديثو عف الجممة التامة بأنيا ما يتركب مف عنصريف ال يستغني أحدىما عف اآلخر، ألنو ال تنعقد 
الفائدة إال بإسناد أحدىما إلى اآلخر، فمثؿ ليا بمثاليف، أحدىما لمجممة االسمية، كاآلخر لمجممة الفعمية، كعادة 
سيبكيو أف يقتصر في التمثيؿ لمضرب الشائع المعركؼ مف الكبلـ بأمثمة قميمة جدا، قد تككف مما سمعو كقد 

. تككف مما قاسو عمى المسمكع، ألنيا تمثؿ الكبلـ المطرد، الذم ال يخفى عمى أحد
، (ليت زيدان منطمؽه )ك (كاف عبدي اهلل منطمقان ): كمما يككف بمنزلة االبتداء قكلؾ: " ثـ كاصؿ سيبكيو كبلمو قائبل

نما يدخؿ ، ألف ىذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده كاعمـ أف االسـ أكؿ أحكالو االبتداء، كا 
.  الناصب كالرافع سكل االبتداء كالجار عمى المبتدأ

أال ترل أف ما كاف مبتدأ قد تدخؿ عميو ىذه األشياء حتى يككف غير مبتدأ، كال تصؿ إلى االبتداء ما داـ مع 
رأيتي )عميو، فقمت  (رأيت)، إف شئت أدخمت (عبدي اهلل منطمؽه ): ما ذكرت لؾ، إال أف تدعو، كذلؾ أنؾ إذا قمت

، فالمبتدأ أكؿ جزء كما كاف الكاحد (مررتي بعبد اهلل منطمقان )أك ( كاف عبدي اهلل منطمقان )، أك قمت (عبدى اهلل منطمقان 
. 24-1/23[94]".أكؿ العدد، كالنكرة قبؿ المعرفة
بعضو عمى بعض فصار بمكجب ذلؾ كؿ عنصر في مثاؿ يقابؿ  (األمثمة) فكأف سيبكيو حمؿ الكبلـ 

عنصران آخر في مثاؿ آخر، فتكلد عف ذلؾ مفيكـ المكضع، ألف كؿ عنصر في الجممة لو مكقع خاص بو، فيو 
يظير، كفيو يقـك بكظيفتو النحكية، كتكلد عف ذلؾ مفيـك النظير، ألف كؿ جممة كافقت أخرل في بنيتيا فقد 

كافأتيا، كاستباف بذلؾ أيضا أف العناصر المكجكدة في أكائؿ المكاضع ىي عكامؿ، أم مؤثرات في غيرىا مف 
. عناصر الكبلـ، كاستباف لو كذلؾ أحكاـ المككنات القريبة كالبعيدة ليذه الجمؿ

 (ليت)ك (كاف) كال بد مف مبلحظة، ىي أف مكضع العامؿ مرة كاف االبتداء، كىك عامؿ معنكم، كمرة كاف 
، غير أف رأيت تعدل إلى ما كاف مبتدأ (مررت)كىك عامؿ مركب، ككذلؾ (رأيت)كىما عامبلف لفظياف، كمرة 

تعدل إليو بحرؼ الجر، كسيبكيو يعتبر المجركر في مثؿ ىذا التركيب في مكضع  (مررت)بنفسو، ك
. 1/92[94].نصب

 كيمكف أف نصكر مضمكف كبلـ سيبكيو في جدكؿ مكزع الخانات حسب مكاضع البنية العاممية التي أشار 
:  إلييا
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 6: جدول رقم
 مكضع المعمكؿ الثاني مكضع المعمكؿ األكؿ مكضع العامؿ

 منطمؽه  عبدي اهلل (االبتداء) 

 منطمقنا عبدي اهلل كاف

 منطمؽه  زيدان  ليت

منطمقان عبدى اهلل رأيتي 
 منطمقنا بعبًد اهلل مررت 

 كيحمؿ سيبكيو بعض الكمـ عمى بعض فيستنبط ما تشترؾ فيو مف بنية، بعد أف يجعؿ الصحيح منيا أصبل 
لممعتؿ، كبذلؾ يكتشؼ التغيرات التي تمحؽ المعتؿ، كيعمؿ عمى تفسيرىا بعمؿ استعمالية، جرل بيا نطؽ فصحاء 

. العرب الذيف ىـ أىؿ المغة الذيف يجب انتحاء سمتيـ، كسيأتي مثاؿ ذلؾ عند الحديث عف استداللو بالنظير
نما لـ يكتؼ سيبكيو كشيكخو بكصؼ بنية المغة كتكصيؼ نظاميا، كعمؿ الجميع عمى تفسير ظكاىرىا،   كا 
ألف لمغة منطقيا الخاص بيا، كليست فكضى، كىي في نفس الكقت مظير حكمة العرب، إذ بمغ سمكىا إلى 

.  درجة افتتانيـ بيا
:  االستدالل لتثبيت الحكم. 2. 8. 1

 ذلؾ أف استنباط الحكـ ال تكفي فيو الدعكل، بؿ ال بد مف تثبيتو، كتثبيتو ال يككف إال بالحجة كالدليؿ، كلذلؾ 
: قاؿ السيرافي تعقيبا عمى قكؿ الفراء في تفسير كجو الكسر في نكف المثنى ككجو الفتح في نكف الجمع السالـ

. 1/143[97]".كىذه دعاكل يحتاج عمييا إلى براىيف"
كيقكم ) كأمثمة االستدالؿ مف أجؿ تثبيت الحكـ كثيرة في كتاب سيبكيو، كغالبا ما يعبر عنيا سيبكيو بقكلو 

، ذلؾ أف سيبكيو قمما يكتفي في االستدالؿ عمى الحكـ النحكم بدليؿ كاحد، بؿ غالبا ما يستدؿ عميو (كذا، كذا
. بعدة أدلة، كقد جرت عادتو بحمؿ الكممة أك التركيب عمى النظائر، كاالحتكاـ إلييا

كالفاعؿ في  (ضربتي كضربني زيده )ػ مف ذلؾ ما جاء في باب التنازع، فبعد أف بيف أف المفعكؿ محذكؼ في 
كمما يقكَّنم ترؾى نحًك ىذا لعمـ المخاطىب قكليو عٌز : "بداللة المذككر قاؿ تثبيتا لمحكـ (ضربني كضربتي زيدان )

اًفظىاًت كىالذَّناًكًريفى اهللى كىًثيرنا كىالذَّناًكرىاتً ): كجؿٌ  ـٍ كىالحى يي كجى اًفًظيفى فيري ، فمـ ييٍعًمؿ اآلًخرى فيما عمؿ فيو  [123](كىالحى
، ففي اآلية لـ يأت بمفعكؿ الحافظات 1/74[94]".(كنىٍخمىعي كنىٍتريؾي مف يىٍفجيرؾ): األٌكؿي استغناءن عنو، كمثؿي ذلؾ

.(نترؾ)اكتفاء بمفعكؿ  (نخمع)كالذاكرات اكتفاء بالمفعكؿ األكؿ، كفي الحديث لـ يأت بمفعكؿ   
ك، أك عمرنا كممتو)كمثمو ما جاء في باب االشتغاؿ، فقد بيف جكاز الرفع كالنصب في  برفع  (زيده لقيتو، كعمره

، ألف صدر الجممة فعؿ، (لقيتو)، ألف صدر الجممة اسـ، كبنصبو عطفان عمى (زيده لقيتو)عطفان عمى  (عمرك)
ك): كمثؿ ذلؾ: "قاؿ ف شئت قمت (زيده لقيتو كعمره زيده ألقاه )، كتقكؿ أيضان (زيده لقيتو كعمرنا)، إف شئت رفعت، كا 

ك )(كعمران   .1/91[94".]، فيذا ييقىكَّنم أنٌؾ بالخيار في الكجيىٍيفً (كعمره
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فبعد أف بيف كجو إعراب االسـ المشتغؿ عنو بالضمير، ككجو عطؼ آخر عميو بالرفع أك النصب، جاء بيذا 
". فيذا يقكم أنؾ بالخيار في الكجييف: "المثاؿ كقاؿ

كمثمو قكلو بعد أف بيف استكاء إعماؿ الصفة المشبية مضافة كمنكنة، كأف استعماليا مضافة أحسف كأكثر، 
فمما كاف ترؾي التنكيف فيو كالنكف ال ييجاكىزي بو معنى النكف كالتنكيف كاف : "ألنيا لـ تجر مجرل الفعؿ كال في معناه

ؿً  سىفي الكجوً )فالمضاؼي قكلؾ ىذا ,تركييما أخؼَّن عمييـ، فيذا يقكَّنم أىفَّن اإًلضافة أىحسفي مع التفسير األكَّن ىذه )ك (حى
سىنىةي الكجوً  . 1/195[94".](حى

ال يختمفاف في المعنى، فؤلنيما ال يختمفاف في  (حسًف الكجوً )أف اإلضافة كالتنكيف في : يعني: " قاؿ السيرافي
]". قكيت اإلضافة (ضاربو زيدنا)ك (حسًف الكجوً )المعنى مع طمب التباعد بيف  97]2/54 .

سىفي الكجوً )كذلؾ ألف الصفة المشبية ال تجرم عمى الفعؿ كاسـ الفاعؿ، فػ سيفى )ال يجرم مجرل  (حى ، بينما (حى
رىبى )يجرم مجرل  (ضاربه ) سىفى )فكاف األحسف عندىـ في "، (ضى اإلضافة، لبعد اإلضافة مف الفعؿ في المفظ، (حى

[ 97]". مف الفعؿ كما جرل مجراه في المعنى (حسف الكجو)كما تباعد 
 (قد عرفتي زيدان أبك مف ىك)كتقكؿ :  ػ كفي تعميؽ الفعؿ القمبي عف المفعكؿ األكؿ باالستفياـ قاؿ سيبكيو

في  (زيده )كما أف  (عرفتي )في األكؿ منصكب بالفعؿ العامؿ  (زيدان )فبيف أف  (زيده أبك مف ىك)كقابؿ بينو كبيف 
ممتيو أبك مىٍف ىك؟): كمما ييقىكَّنم النصبى قكلؾ: "الثاني مرفكع بعامؿ االبتداء، ثـ قاؿ قد عىرفتيؾ أمُّ رجؿو )ك  (قد عى

ال يككناف إال في  (عرفتؾ)كالكاؼ في  (عممتو)، فاستدؿ في ىذيف المثاليف بأف الياء في 1/237[94".](أنت؟
نما نصبت المفعكؿ األكؿ ألنؾ جئت بألؼ االستفياـ بعد أف كقع الفعؿ عميو : "مكضع نصب، قاؿ السيرافي كا 

. 2/138[97]".كعمؿ فيو
يَّنًزىا النكرًة حمبل ليا عمى  (كـ) ػ كفي مكضكع  ، ألنيا (ريبَّن )الخبرية بىيَّنفى سيبكيو أنيا تعمؿ الجر في ميمى

عمى كؿ حاؿ منكنة، كأف الذيف جركا بيا في الخبر  (كـ)نقيضتيا، كحكى عف بعضيـ ػ كىـ أىؿ الككفة ػ أف 
، فرد عمييـ سيبكيو بأف الجار كالمجركر بمنزلة كممة كاحدةكبأف (ريبَّن )كما جاز ليـ أف يضمركا  (ًمفٍ )أضمركا 

نما في مكاضع، أم فيما كثر استعماليـ تخفيفان، كما ىك الحاؿ مع  فبل يقاس  (ريبَّن )الجار ال يضمر مطمقا، كا 
أقكل، ألنو ال يحمؿ عمى االضطرار، كالشَّناذُّ إذا كاف لو  (كـ)كالتفسير األكؿ في : "الحذؼ، كبعد ىذا قاؿ سيبكيو

يِّبده، كال يقكل قكؿ الخميؿ في  ]".(ذىىىبى أىٍمس بما فيو)ألنؾ تقكؿ  (أمس)كجوه جى 94]2/164 .
مضمرة لبعده عف الضركرة، كفي  (ًمفٍ )أقكل مف الجر بػ (ريبَّن )حمبل ليا عمى  (كـ) فخمص إلى أف الجر بػ

(لقيتو أمس)السياؽ نفسو استضعؼ سيبكيو قكؿ الخميؿ في تفسير قكليـ  فحذؼ الجار  (لقيتو باألمس)أف أصمو  
عند سيبكيو مبنية،  (أمس)فػ"كأداة التعريؼ تخفيفنا عمى المساف، لما قدمو مف أف الجار ال يضمر إال شذكذان، 

. 317ص[100]". كليست مجركرة بحرؼ جر محذكؼ
كأنيا أسماء  (لكاعً )ك (فساؽً )كمثؿ ذلؾ قكلو في باب النداء، بعد أف تحدث عف األسماء المعدكلة نحك 

 (فاسؽ)، ككأف "(يا فاسؽي الخبيثي )كيقكم ذلؾ كمو أف يكنس زعـ أنو سمع مف العرب مف يقكؿ : "لممنادل معارؼ
كمما يقكم أنو معرفة ترؾ التنكيف فيو، ألنو ليس اسـ يشبو : "فيو أؿ كلذلؾ صح كصفو بالخبيث ، ثـ قاؿ
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". (ىذا عمركيًو كعمركيوو آخري )األصكات فيككف معرفة إال لـ ينكف، كينكف إذا كاف نكرة، أال ترل أنيـ قالكا 
، فاستدؿ عمى أنيا معارؼ بحذؼ التنكيف منيا، ألف ما كاف مثميا يحذؼ التنكيف منو في المعرفة 2/199[94]

. كيرد إليو في النكرة كعمركيوً 
نكرة قكؿ عمرك بف  (مىفٍ )كيقكم أيضا أف : " ػ كمثاؿ آخر عمى استعماؿ الدليؿ لتقكية الحكـ قكؿ سيبكيو

:  قميئة
ٍف ييبًغضي أىٍذكادىنا)  يا ريبَّن مى
 

 (ريٍحفى عمى بٍغضاًئو كاٍغتدىٍيفٍ *** 
. 2/108[94]".ال يككف ما بعدىا إال نكرة (ريبَّن )ك 

تأتياف معرفة بمعنى الذم فتستحقاف الصمة، كتأتياف نكرتيف فيككف ما بعدىما  (مىا)ك (مىفٍ ) ذلؾ أنو قدـ أف 
صفة ال صمة، كاألصؿ في الصفة اإلفراد، فإف جاءت جممة فيي في تقدير مفرد، كأما الصمة فبل تعمؽ ليا 

عمييا، كىي  (ريبَّن )نكرة بدليؿ دخكؿ  (مىفٍ )بالمكصكؿ إال معنى، كىك إزالة إبيامو، ككبلـ سيبكيو ىنا لتثبيت أف 
.  ال تدخؿ إال عمى النكرة

ك)كىذا يقكم : " ػ كمف أمثمة االستدالؿ عمى تثبيت الحكـ كتقكيتو قكؿ سيبكيو ما )ك (ما أتاني زيده إال عمره
.  2/325[ 94". ]، ألنيا معارؼ ليست األسماء اآلخرة بيا كال منيا(أعانو إخكانيكـ إال إخكانيو

:  االستدالل لتفسير الحكم. 3. 8. 1
 كالتفسير يكاد يككف منيج سيبكيو في دراسة الظكاىر النحكية، كقد ذىب بعض الدارسيف إلى أنو ىك منيج 

سيبكيو في الكتاب، تأثرا منو بالمفسريف، فكما عني ىؤالء بفيـ كبلـ اهلل عز كجؿ عني سيبكيو بفيـ كبلـ العرب 
كفي الحؽ فإف قيمة الكتاب ال تكمف في منيجو التفسيرم ىذا بؿ تكمف في اآلليات التي اعتمدىا في "كالقرآف، 

. 36ص[124]". الكصكؿ إلى ىذا التفسير
:   كىذه اآلليات التي جرل تكظيفيا في الكتاب ىي حسب ىذا الدارس

. (...كأنو قاؿ)أك  (تمثيؿ كلـ يتكمـ بو) ػ المستكل القبمي لمبنية النحكية، كىك مفيـك 1
.  ػ نظرية العامؿ، كىي النظرية الرابطة بيف المككنات داخؿ البنية2
.  ػ المحتكل الداللي لمجممة3
. (المقاـ) ػ السياؽ الكاشؼ عف بيئة الجممة، سكاء كاف السياؽ المغكم، أك السياؽ الحاؿ 4
]". ػ األعراؼ االجتماعية كآثارىا المغكية في بناء الجممة كترابط أجزائيا كاستعماؿ مفرداتيا5 . 39ص[124

ىذا باب ما ييٍضمىري فيو الفعؿي المستعمىؿ إظياريه ) كمف أمثمة استدالؿ سيبكيو لتفسير الحكـ النحكم قكلو في 
، كالمرء مقتكؿ بما قتؿ بو، إف : كذلؾ قكلؾ: "(بعد حرؼو  ٍف شرًّا فشرٌّل الناسي مىجزيُّكفى بأىعماليـ، إٍف خيران فخيره كا 

ف سيفان فسيؼه  ، كا  :  ، فجكز في ىذا المثاؿ أربعة أكجو ىي1/258[94]، "خنجران فخنجره
. إٍف خيران فخيره :  ػ النصب في الشرط كالرفع في الجكاب1

ف شئتى أىظيرتى الفعؿى : "قاؿ سيبكيو ٍف كاف شرًّا فشرٌّل : فقمت (كاف: أم)كا  ، كا  رنا فخنجره ".  إٍف كاف ًخنجى
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. إٍف خيران فخيران :  ػ النصب فييما2
ٍف شرًّا فشرًّا، كأىنو قاؿ: كمف العرب مف يقكؿ: "قاؿ ٍف خيران فخيران، كا  ران، كا  إٍف كاف الذم عىمؿ : إٍف ًخنجران فًخٍنجى

ٍف كاف الذم قىتىؿى بو خنجران كافى الذم ييٍقتؿي بو خنجرنا ًزمى شرًّا، كا  ٍف كاف شرًّا جي يران جيزمى خيران، كا  ". خى
ألنَّنؾ إذا : "الرفع كالنصب في الجكاب جائزاف، إال أف الرفع أكثر كأحسف، كعمؿ سيبكيو ذلؾ بقكلو: فالكجياف

سىفى أف تقع بعدىا األسماءي  (الفاء)أدخمتى  ".في جكاب الجزاء استأنفتى ما بعدىا، كحى  
. إٍف خيره فخيره :  ػ الرفع في الشرط كالجكاب3

ٍكفى : كأىنو قاؿ: "قاؿ ٍف كاف في أعماًليـ خيره فالذم ييٍجزى ، كا  إٍف كاف معو خنجره حيث قىتىؿى فالذم ييٍقتىؿي بو ًخنجره
".  بو خيره 

قىعى خيره )عمى  (إٍف كاف خيره )كيجكز أف تجعؿ  ٍكفى  : ، كأىنو قاؿ(إٍف كى إٍف كاف خيره فالذم ييٍجزى
". بو خيره 

. إٍف خيره فخيران :  ػ الرفع في األكؿ كالنصب في الثاني4
. كىك عكس الصكرة األكلى

، فإذا قمت (كاف)أما األكؿ فالعامؿ فيو : "  كلخص ىذه األحكاـ السيرافي فقاؿ الناس : رفعتى أك نصبتى
ذا قمت: مجزيكف بأعماليـ إٍف خيران، تقديره ، تقديره: إٍف كاف عممييـ خيران، كا  كأما .إٍف كاف في عمميـ خيره : إٍف خيره

ف كاف رفعان جاز أف يككف بإضمار مبتدأ، كجاز أف يككف بإضمار (كاف)الجكاب فإنو إف كاف نصبا فإضمار  ، كا 
. 2/156[97]".فعؿ

، : " كبعد أف ناقش سيبكيو نظائر ىذا المثاؿ قاؿ كاعمـ أنَّنو ليس كؿُّ حرؼ يىٍظيىري بعده الفعؿي ييٍحذؼي فيو الفعؿي
كتيٍجًرم ىذه األشياءى التي ، كلكٌنؾ تيضًمر بعد ما أىضمرٍت فيو العربي مف الحركؼ كالمىكاًضًع كتيظًيري ما أىظيركا

ٍكا، فميس كؿ حرؼو  ىي عمى ما يىستخفكف بمنزلة ما يىحذفكف مف نفس الكبلـ كمٌما ىك في الكبلـ عمى ما أىجرى
، لـ يىحمميـ ذاؾ عمى أف يىفعمكه ًبمثمو، كال (أيباؿً )ك (لـ أيبىؿٍ )، ك(يىكيفٍ )ك (يىؾي )يٍحذىؼي منو شيء كييٍثبىتي فيو نحكي 

ٍذ )أف يقكلكا في  (أيكميٍر = ميٍر )يحمميـ إذا كانكا ييٍثًبتكف فيقكلكف في  ذٍ =خي كيؿٍ = كيٍؿ )كفي  (أيكخي فقؼ عمى ىذه   (أكي
". األشياء حيث كقىفكا، ثـ فسَّنٍر 

:  االستدالل لتعميل الحكم. 4. 8. 1
 كالتعميؿ ىك ذكر عمة الحكـ، ألف األحكاـ النحكية ىي تكصيؼ لنظاـ المغة، كالنظاـ مف صفاتو االنسجاـ 
كالتناغـ، كفيو تتراآل حكمة الكاضع، كلذلؾ التـز سيبكيو كًمف قبمو شيخو الخميؿ عمى الخصكص تعميؿ أحكاـ 
الظكاىر المغكية، بيدؼ تفسيرىا، كتبييف كجو الحكمة فييا، كرد الفركع إلى أصكليا، كبيدؼ تبرير خركج الشكاذ 

. عف أقيستيا
ًؿ عمى الخصكص،   ككتاب سيبكيو كمو مف أكلو إلى آخره يكاد ال تخمك صفحة منو مف البحث عف العمؿ األيكى
كالعمؿ الثكاني لمظكاىر المغكية، كاالستدالؿ عمييا، ألنو جرل عمى عدـ االكتفاء بكصؼ الظكاىر، ألف العمـ ىك 

. (كيؼ)كليس فقط عمى  (لماذا)ما أجاب عمى 
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كمما ينتصب في غير األمر كالنيي عمى الفعؿ : " كمف أمثمة ذلؾ تعميؿ سيبكيو نصب المنادل، كذلؾ قكلو
- فمو عمة ستراىا في باب النداء إف شاء اهلل تعالى (يا زيدي )كأما - ، كالنداء كمو(يا عبدى اهللً )المتركؾ إظياره قكلؾ 

، (يا أريدي عبدى اهللً ): بدال مف المفظ بالفعؿ، كأنو قاؿ (يا)حذفكا الفعؿ لكثرة استعماليـ ىذا في الكبلـ، كصار 
]".عمـ أنؾ تريده (يا فبلفي ): بدالن منيا، ألنؾ إذا قمت (يا)، كصارت (أريدي )فحذؼ  94]1/291 .

كمما يدلؾ عمى أنو ينتصب : "بعمة كثرة االستعماؿ، قاؿ (يا) فبعد أف عمؿ النصب بفعؿ حذؼ كنابت عنو 
، كلكنيـ (يا إياؾ أعني): ، إنما قمت(يا إياؾ)صارت بدالن مف المفظ بالفعؿ، قكؿ العرب  (يا)عمى الفعؿ، كأف 

كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أنو سمع بعض العرب .بدالن مف المفظ بالفعؿ (أم)ك (أيا)ك (يا)حذفكا الفعؿ، كصار 
ف شئت قمت.، فزعـ أنيـ جعمكه مكضع المفرد(يا أنتى ): يقكؿ ، أم (إياؾ): ثـ تقكؿ (يا زيدي )فكاف بمنزلة  (يا): كا 

. 1/291[94]".إياؾ أعني، ىذا قكؿ الخميؿ رحمو اهلل في الكجييف
نما قمت (يا إياؾ)كاستدؿ سيبكيو عمى أف النداء عمى الفعؿ بقكليـ : " قاؿ السيرافي ، كىذا (يا إياؾ، أعني)، كا 

لـ  (أنت)فػ(يا إياؾ)ك(يا أنت)مضاؼ، ألنا رأينا العرب كنكا عف المنادل، قالك  (إياؾ)الذم ذكره سيبكيو يقكِّبم أف 
]".(يا عبد اهلل)مضاؼ نصب كما نصب  (إياؾ)، ك(يا زيدي )ينصب كما لـ ينصب  97]2/188 .

ف ظير عاممو، مع أف  (يا إياؾ أعني)كاحتج بقكليـ : " كقاؿ الرماني مف جية أنو في معنى المنادل، كا 
. 2/603[113]".يا إنسافي إياؾ أعني، فالمعنى يؤكؿ إلى شيء كاحد: تقديره

ىي حرؼ كليست  (ركيد)التي تمحؽ اسـ الفعؿ  (الكاؼ) كمثاؿ ذلؾ ما قالو سيبكيو في االستدالؿ عمى أف 
ال فيي ال تعدك أف تككف لتككيد الكبلـ، ألنؾ تقكؿ  اسما، ألنيا لبياف المخاطب عند خشية التباسو بغيره، كا 

ىاءى كىاءؾ، كىٍأ كىٍأؾ، كحييؿ كحييمؾ، كالنجاءؾ، ككاؼ )كىكذا، كحمميا سيبكيو عمى  (ركيدؾ زيدا، كركيدكـ)
أرأيتىؾ فبلنان ما : )كمما يدلؾ عمى أنو ليس باسـ قكؿ العرب: "، كبعد أف ناقش سيبكيو المسألة عاد فقاؿ(ذاؾ
كنت مستغنيان، كاستغنائؾ حيف كاف ( الكاؼ)، فالتاء عبلمة المضمر المخاطب المرفكع، كلك لـ تمحؽ (حالو

 (يا زيد)لمف لك لـ تقؿ لو  (يا زيد): كقكلؾ (الكاؼ)كلحاؽ  (يا زيد): المخاطب مقببلن عميؾ عف قكلؾ
كما يجيء في الكبلـ تككيدان لك طرح .كالنداًء في ىذا المكضع تككيدان  (أرأيت)في  (الكاؼ)فإنما جاءت .استغنيت

. 1/245[94]".كاف مستغنىن عنو كثير
بالنداء، فأنت ال تنادم شخصا إال إذا كاف ممتفتا عنؾ لتجعمو يقبؿ عميؾ، حتى  (ركيدؾ) فشبو سيبكيو كاؼ 

.  تمقي إليو ما تريد، كأما إذا كاف مقببل عميؾ كمتكجيا إليؾ فأنت تخاطبو مباشرة دكف نداء
 (سقيا)كمثاؿ آخر ىك ما قالو سيبكيو في االستدالؿ عمى نصب المصادر في الدعاء مثؿ - 
ىذا باب ما ييٍنصىبي مف المصادر عمى إضماًر الًفعؿ غيًر المستعمىؿ )كغيرىا كثير في  (خيبة)ك (رعيا)ك

ٍيبىةن )ك ( رىعاؾ اهلل رىٍعيان )ك( سىقاؾ الٌمو سىقيان )كأىٌنؾ قمت : " كقد جعؿ سيبكيو األصؿ فييا (إظياريه يَّنبىؾ اهللي خى ، (خى
كأف الفعؿ اختزؿ فحذؼ كلـ يظير كصار المصدر بدال منو كما في أسمكب التحذير، فكأف المصدر المنكر بدؿ 

يَّنبىؾ اهلل): مف قكلو ، كىذا يعني أف المصدر مفعكؿ مطمؽ حذؼ عاممو كصار (سىقاؾ اهللي، كرىعاؾ اهللي، كًمف خى
. ىك نائبا منابو في الداللة عمى معناه، كىذا مذىب عامة العرب إال بني تميـ فنيـ يرفعكف
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كمما يدلؾ أيضان عمى أنو عمى الفعؿ نصب، أنؾ لـ تذكر شيئان مف : " ثـ قاؿ سيبكيو لتثبيت ىذا االستدالؿ
إذا ابتدأتو كأنؾ لـ تجعمو مبنيان عمى اسـ مضمر في  (عبد اهلل)ىذه المصادر لتبني عميو كبلمان، كما يبنى عمى 

. 1/312[ 94]".نيتؾ، كلكنو عمى دعائؾ لو أك عميو
عبد ) يعني أف ىذه المصادر إنما نصبت كلـ ترفع ألف الذاكر لـ يذكرىا ليخبر عنيا بشيء كما يخبر عف 

، كما ىك الحاؿ عند بني تميـ، فإنيـ 2/205[97]، كلـ يجعميا خبران لمبتدأ محذكؼ(عبدي اهلل قائـ)إذا قاؿ  (اهلل
. 50ص [125]. (حمده كشكره هلل)ك(بعده كسحؽه لؾ)ك(سقيه كرعيه لؾ)يقكلكف 

 (سقيان )بعد  (لؾ)كأما ذكرىـ : "بعد ىذه المصادر عمى القكؿ بنصبيا (لؾ) ثـ قاؿ سيبكيو في بياف كجو ذكر 
كربما جاء بو عمى .فإنما ىك ليبينكا المعًنيَّن بالدعاء، كربما ترككه استغناء إذا عرؼ الداعي أنو قد عمـ مف يعني

]".يجرياف مجرل كاحدان فيما كصفت لؾ (مرحبان )بعد قكلؾ  (بؾ): العمـ تككيدان فيذا بمنزلة قكلؾ ، كىذا 1/312[94
. عندىـ في مكضع الخبر (لؾ)طبعا خبلؼ مذىب التميمييف، ألف 

:  (ىذا باب ما ال يككف االسـ فيو إال نكرة) كمثاؿ آخر أيضا ىك قكؿ سيبكيو في 
كمما يدٌلؾ عمى .(ىذا خيره منؾ مقبؿه )ك (ىذا كؿُّ متاعو عندؾ مكضكعه )ك (ىذا أكؿي فارسو ميقبؿه )كذلؾ قكلؾ -"

 (ىذا رجؿه خيره منؾ): كذلؾ أنؾ تقكؿ فيما كاف كصفان .أنيف نكرة أنيف مضافات إلى نكرة، كتكصىؼ بيف النكرة
. 2/110[94]".(ىذا ماؿه كؿُّ ماؿو عندؾ)ك (ىذا فارسه أكؿي فارسو )ك

 ففي ىذا النص يتحدث سيبكيو عف أسماء ال تدخؿ عمييا األلؼ كالبلـ، كمع ذلؾ فيي نكرة بدليؿ أنيا 
، أك (ىذا أكؿي فارسو مقبؿه )تكصؼ بالنكرة كتكصؼ بيا النكرة، مف ذلؾ اسـ التفضيؿ المضاؼ إلى نكرة مثؿ 

ؿه خيره منؾ): مثؿ (مف)الذم جاء بعده المفضؿ منو مجركرا بػ ىذا ماؿه كؿُّ )الكمالية مثؿ  (كؿ)، أك (ىذا رىجي
. 281ص[100.](ماؿو عندؾ

كمما يدلؾ عمى أنيف نكرات أنيف مضافات إلى نكرة، كتكصؼ : " كمع أف سيبكيو قد ذكر دليؿ ذلؾ بقكلو
كييستدؿُّ عمى أنيف مضافات إلى نكرة أنؾ تصؼ ما بعدىف بما تكصىؼ : "، زاد فقاؿ تثبيتا ليذا الدليؿ"بيف النكرة

]".(ىذا أكؿي فارسو شجاعو مقبؿه ): بو النكرة، كال تصفو بما تكصؼ بو المعرفة، كذلؾ قكلؾ ، ثـ كاصؿ 2/110[94
]".االحتجاج كاالستشياد بالنظائر بما يكشفو ألفياـ المتأمميف بكبلـ بيف إلى آخر الباب (سيبكيو) 126]7/39 .
:  ترجيح الحكم. 5. 8. 1

 كأكثر ما يأتي الترجيح في كتاب سيبكيو في المسائؿ التي كقع فييا خبلؼ بينو كبيف أحد شيكخو المباشريف 
أك غير المباشريف، أك بيف شيكخو كما بيف الخميؿ كيكنس، أك بينو كأحيانا بينيـ كبيف أحد النحكييف الككفييف، 

. فيعمؿ سيبكيو عمى ترجيح رأم عمى آخر، كيستعمؿ في ذلؾ األدلة التي يراىا كفيمة بذلؾ
، ألنو (يا قاًضي)االسـ المنقكص تعكد إليو في النداء، فنقكؿ  (ياء) مثاؿ ذلؾ ما ذىب الخميؿ إليو مف أف 

، كلكف سيبكيو رجح (يا قاضو )، كذىب يكنس إلى أنيا تحذؼ، فنقكؿ (ىذا القاضي)ليس منكنا، كحمبل لو عمى 
لما كاف مف كبلميـ : "، كاستدؿ عمى ذلؾ بأف النداء مكضع حذؼ فقاؿ"كقكؿ يكنس أقكل: "مذىب يكنس فقاؿ

، يحذفكف التنكيف كيقكلكف  ارً )أف يحذفكا في غير النداء، كانكا في النداء أجدر، ألف النداء مكضع حذؼو ، (يا حى
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احً )ك . 4/184[94]....(يا غبلـي أقبؿٍ )، ك(يا صى
 كمثاؿ آخر ىك ترجيح سيبكيو لمذىب أبي الخطاب األخفش فيما اختمؼ فيو ىك كالخميؿ حكؿ الياء في 

نما (ىذا): إذا قمت (ذا)ىنا ىي التي مع  (ىا)كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أف : "، فقاؿ سيبكيو(ىا أنت ذا)قكليـ  ، كا 
فقدمكا  (ىذا أنا)، ك(أنا ىذا): ، كأرادكا أف يقكلكا (ذا)ك (ىا)بيف  (أنت)، كلكنيـ جعمكا (ىذا أنت): أرادكا أف يقكلكا

].".بينيما، كزعـ أبك الخطاب أف العرب المكثكؽ بيـ يقكلكف أنا ىذا كىذا أنا (أنا)كصارت  (ىا) 94]2/354. 
ف فصؿ بينيما بػ (ذا)في حكـ االتصاؿ بػ (ىا) فعمى رأم الخميؿ فإف  كعمى رأم أبي الخطاب فإف  (أنت)كا 

:  ، ثـ قاؿ سيبكيو عارضا حجة الخميؿ(ذا)غير منكم دخكليا عمى  (أنت)داخمة عمى  (ىا)
:  كمثؿ ما قاؿ الخميؿ رحمو اهلل في ىذا قكؿ الشاعر"

 كنحف اقىتسمنا الماؿى ًنٍصفيًف بيننا
 

 فقمتي ليـ ىذا ليا ىا كذاًليىا*** 
. (ذا)ك (ىا)بيف  (الكاك)، فصير (كىذا لي): كأنو أراد أف يقكؿ 

". إنما ىك ىذا (إم ىا اهلل ذا)كزعـ أف مثؿ ذلؾ 
ىا اهلل )، كبقكليـ (كىذا ليا)عمى أنو بتقدير  (ذا)ك (ىا)بيف  (الكاك)فصير  (ىا كذا ليا) فاحتج بقكؿ الشاعر 

ال كاهلل ذا، ثـ قاؿ عارضا شارحا قكؿ أبي الخطاب : لمتنبيو، كالتقدير( ىا)كاسـ اهلل ظاىر ال يدخؿ عميو  (ذا
:  عمى كجو االحتجاج لو

. (ىذا)غير مقدمة كلكنيا تككف لمتنبيو بمنزلتيا في  (ىا أنت ذا)في  (ىا)كقد تككف "
لـ  (ىؤالء)ىاىنا ىي التي تككف أكال إذا قمت  (ىا)فمك كانت  {ىىا أىٍنتيـٍ ىىؤيالىءً }يدلؾ عمى ىذا قكلو عزَّن كجؿَّن 

". (أنتـ)ىاىنا بعد  (ىا)تعد 
 (ىا)، فمك كانت األكلى منكيا بيا التأخير لكانت (أكالء)، ثـ أعادىا في (أنتـ)فأدخميا عمى  (ىا)فأتى بػ "

]".كىذه حجة سيبكيو: "، قاؿ السيرافي"، كىذا بعيد(أكالء)األكلى كالثانية جميعان لػ 97]3/110 .
كحدثنا يكنس أيضا تصديقا لقكؿ أبي الخطاب أف : " كأنيى سيبكيو المكضكع مرجحا لرأم أبي الخطاب فقاؿ

أف يعرفو نفسو، كأنو يريد أف يعممو أنو ليس  (ىذا أنت)، لـ يرد بقكلو (ىذا أنت تقكؿ كذا ككذا)العرب تقكؿ 
ف شئت .الحاضر عندنا أنت، كالحاضر القائؿ كذا ككذا أنت: غيره، ىذا محاؿ، كلكنو أراد أف ينبيو، كأنو قاؿ كا 

ـٍ }في ىذا الباب قاؿ تعالى  (ىا)لـ تقدـ  ]".{ثيَّـن أىنتيـٍ ىىؤيالىًء تىقتيميكفى أىٍنفيسىكي 94]2/355 .
ىك في معنى  (أنا ىذا)ك (ىذا أنا)كالذم حكاه أبك الخطاب عف العرب المكثكؽ بيـ مف قكليـ : " قاؿ السيرافي

ألف  (...ثـ أنتـ ىؤالء)ىك مثؿ قكلو عز كجؿ  (...ىذا أنت تقكؿ)كالذم حكاه يكنس عف العرب ...(ىا أنا ذا)
، أحدىما مبتدأ كاآلخر خبر، أييما شئت جعمتو المبتدأ كاآلخر (أنت ىذا)كقكلؾ  (ىذا أنت)قكليـ 
. 3/110[97]".الخبر
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 [127] االستدالل لمقطع بالحكم. 6. 8. 1
ما )كتقكؿ  : "، كقكلو(ال يككف فيو إال كذا) كتعابير سيبكيو عف القطع بالحكـ كثيرة متنكعة، منيا قكلو 

ال يككف في ذا إال النصب، كذلؾ ألنؾ أردت في ىذا المكضع أف تخبر بمكقكع  (ضربتي أحدنا يقكؿي ذاؾ إال زيدنا
، كالمعنى (فعمؾ، كلـ ترد أف تخبر أنو ليس يقكؿ ذاؾ إال زيد، كلكنؾ أخبرت أنؾ ضربت ممف يقكؿ ذاؾ زيدنا

. 2/313[94]".(ليس يقكؿ ذاؾ إال زيد)في األكؿ أنؾ أردت أنو 
، ألفَّن ىذا (لو رٍأسه رأسي الحمارً )ك (لو يىده يدي الثكرً )كذلؾ قكلؾ  (ىذا باب ال يككف فيو إاٌل الرفعي ): " كقكلو

ًؿ أٌنو يىصنع يدان كال ًرٍجبلن كليس ًبفعؿ ـي عمى الرَّنجي .  1/366[94]".اسـه، كال ييكىَّن
ٍكتيو صكتي حمارو )كذلؾ قكلؾ .(ىذا بابه ال يككف فيو إاٌل الرفعي ): "ثـ قاؿ و تضميريؾ السابؽى ( صى كتمكيحي

زيده )أال ترل أنَّنؾ تقكؿ .، ألفَّن ىذا ابتداءه، فالذم ييٍبنىى عمى االبتداًء بمنزلة االبتداءً (كىٍجًدم بيا كىٍجدي الثَّنٍكمىى)كى 
كَّنتي )أبدنا، فممَّنا ابتدأىه ككاف محتاجان إلى ما بعده لـ ييٍجعىٍؿ بدالن مف المفظ بػ( زيد)، فارتفاعيو كارتفاع (أخكؾ ، (ييصى

. 1/366[ 94]".كصار كاألسماء
دي )فأٌما : "كقكلو (لـ يكف إال كذا) كمنيا قكلو  فًإٌنو ال يككف إاٌل رفعان، ككذلؾ إلى  (اليكـي االثنافً )ك (اليكـي األحى

ميس ألٌنو ليس بعمؿ فيو، كأىٌنؾ أردت أف تقكؿ اليكـي الخامسي كالرابعي  ]".الخى 94]1/366 .
مررتي )تقكؿ .فإذا جعمو اسما لـ يكف فيو إال الرفع عمى كؿ حاؿ : "كقكلو (لـ يكف فيو إال كذا) كمنيا قكلو 

مررتي برجؿو أخكه )فصار ىذا كقكلؾ ( مررتي برجؿو صاحبي مبلزمًتو رجؿه )أم  (برجؿو مبلزميو رجؿه 
. 2/22[94".](رجؿه 

ذا قمت : "كمثمو قكلو فأخرتو، لـ يكف إال النصب، ألنو ضـ الفعؿ إلى الفعؿ،  (كاهلل آلتينؾ ثـ ألضربنؾ اهلل)كا 
. 3/502[94]".ثـ جاء بالقسـ لو عمى حدتو، كلـ يحممو عمى األكؿ

ذا قمت : "كقكلو (ليس فيو إال كذا) كمنيا قكلو  فميس إال الرفع، ألف الكبلـ محمكؿ عمى  (إفَّن زيدان فييا لقائـه )كا 
إفَّن فييا زيدان )في االبتداء، كمثميا  (فييا زيده لقائمان )تدؿ عمى ذلؾ كلك جاز النصب ىينا لجاز  (البلـ)، ك (إفَّن )

 .2/134[94.".](لقائـه 
، كذلؾ قكليـ  : " كمثمو قكلو ىما )ك (ىـ الٌطيبكف األىخبارى )فًإذا ثنَّنيتى أك جمعت فأىثبتَّن النكف فميس إاٌل النصبي
ـٍ باألىٍخسىًريفى أىعمىاالن : )، كمف ذلؾ قكلو تعالى(الحسناًف الكيجكهى  . 1/201[94(".]قيٍؿ ىٍؿ نينىبَّنئيكي
لـ يجز إالَّن الرفعي، ألنؾ بدأتى بما  (قد عرفتي أبك مف زيده ؟): فًإف قمت: "كقكلو (لـ يجز إال كذا) كمنيا قكلو 

قد عممتي أىأىبكؾ زيده أـ أبك ): ال يككف إاٌل استفياما، كابتدأتىو ثـ بنيتى عميو، فيك بمنزلة قكلؾ
 .239-1/238[94".](عمرك؟

إذا  (فأكرميؾ)فأنا أكرميؾ، فبل بد مف رفع : ، أم(إٍف تأتًني فأكرميؾ)كقاؿ  : "كقكلو (ال بد مف كذا) كمنيا قكلو 
نما ارتفع ألنو مبني عمى مبتدأ . 3/69[94]".سكت عميو، ألنو جكاب، كا 
حيف  (يا ضاربان رجبلن )كلزميا النصب كما لـز : "(يا ثبلثةن كثبلثيف) كمنيا استعمالو لمصطمح المزـك كمشتقاتو كقكلو عف 

]".ككينكنتيا في ىذه المكاضع ألزمتيا الرفع: "، كعف األفعاؿ المضارعة2/228[94]".طاؿ الكبلـ 94]3/10  .
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 كمنيا أف سيبكيو إذا ناقش حكما نحكيا ما، كماؿ إلى كجكبو، قاسو عمى حكـ ثبت كجكبو قبؿ، فحممو عميو، 
لما  (إفَّن )تعمؿ فيما بعدىا فتنصبو بغير تنكيف، كنصبيا لما بعدىا كنصب  (ال)ك: "النافية لمجنس (ال)كقكلو في 

، ألنيا جعمت كما عممت فيو بمنزلة اسـ كاحد، نحك  (خمسة عشر)بعدىا، كترؾ التنكيف لما تعمؿ فيو الـز  " ،
، كفرؽ بينيما كما (إفَّن )، ككاف قد انتيى مف إثبات عمؿ (إفَّن )عمى  (ال)، فقد قاس سيبكيو عمؿ 2/274[94]

. يترؾ تنكينو لزكما، كخمسة عشر (ال)ىي عادتو إذا شبو شيئا بشيء بأف منصكب 
 كالذم يعنينا مف كؿ األمثمة التي مرت ىك ما يذكره سيبكيو مف أدلة تمؾ األحكاـ المقطكع بيا، فيك دائما 

أك كنت : "...يستدؿ عمى الحكـ الكاجب بما يدؿ عمى كجكبو، كال يكتفي بالدعكل، انطبلقا مف ذلؾ المبدأ العممي
". مدعيا فالدليؿ

:  االستدالل إلضعاف الحكم. 7. 8. 1
مما جرم نعتا عمى غير كجو الكبلـ، كعمؿ كجو الجر  (ىذا جحري ضبٍّ خربو ) مف ذلؾ أف سيبكيو لما ذكر 

ٍيًف تفسيري الخميؿ، ككاف كؿُّ كاحد منيما عنده كجيان مف : "بعمتيف، كقاؿ (خرب)في  كًكبل التفسيرى
:  ، مكافقان لو، استأنؼ الكبلـ فقاؿ1/437[94]".التفسير
ًربافً )كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل ال يقكلكف ًإالَّن  " ٍحرىا ضىبَّن خى كاحده كالجحر  (الضبَّن )مف ًقبىؿ أٌف  (ىذاًف جي

ٍحرافً ) نَّنما يىغمطكف إذا كاف اآلًخري بعٌدة األٌكؿ ككاف مذكَّنران مثمىو أك مؤنَّنثنا(جي ربةو )كقالكا .، كا   (ىذه ًجحرىةي ًضبابو خى
بابى )ألٌف  ]".كىذا قكؿي الخميؿ رحمو اهلل.مؤنثهة كالعٌدة كاحدة فغىًمطكا (الًجحرىةى )مؤنَّنثةه كألٌف  (الضَّن 94]1/437 . 

 فقد اشترط الخميؿ في مثؿ ىذا األسمكب المطابقة بيف المتجاكريف ػ الصفة كالمضاؼ  
إلى المكصكؼ ػ في العدد كالجنس، كغمط العرب الذيف يجركف عمى الجكار كليس بيف المتجاكريف ىذه 

. 296ص[100].المطابقة
:   كلكف سيبكيو خالفو في ىذا الشرط، كرد عميو فقاؿ

ؿى إاٌل سىكاءن، ألٌنو إذا قاؿ " ٍحري ضبَّن ميتىيىدـو )كال نيرىل ىذا كاألكَّن ففيو مف البياف أٌنو ليس بالضبَّن مثؿي ما  (ىذا جي
". في التثنية مف البياف أٌنو ليس بالضبَّن 
اج :  كاستشيد عمى ذلؾ بقكؿ العجَّن

 كأىفَّن نىٍسيجى العىٍنكىبكًت الميٍرمىؿً  * * * 
 

* * * 
، كالعنكبكتي أيٍنثىى: "قاؿ سيبكيو ، فقد حصؿ االختبلؼ في التذكير كالتأنيث مع 1/437[94]".فالٌنسجي مذكَّنره

. 284ص[128].ثبكت الجر، كىذا ينقض قكؿ الخميؿ
كبلـ سيبكيو في ىذا الفصؿ بيف، : "  كفي ىذا الخبلؼ بيف سيبكيو كالخميؿ لـ يزد السيرافي عمى قكلو

، كاشتغؿ ببياف عامؿ الرفع أك الجر، فساؽ 2/328[97]".كاحتجاجو فيو قكم، كخبلفو لمخميؿ فيو مفيـك أيضا
. رأم بعض النحكييف البصرييف ػ كأظنو ابف جني ػ فشرحو كقكاه
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فبل يجكز الجر في ىذا عند الخميؿ لمخالفتو الضب في  (ىذاف جحرا ضب خرباف)كتقكؿ : " أما الرماني فقاؿ
التثنية، كيجكز عند سيبكيو عمى ذلؾ القياس، كالكجو مذىب الخميؿ، ألنو إذا كاف فيو سبب يضعفو، ثـ حدث 

. 284-283ص[128]".سبب آخر يقضي ضعفو لـ يكف بعد الضعؼ إال االمتناع
ؿه أخك زيدو )كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أنو يجكز أف يقكؿ الرجؿي : " كمثؿ ذلؾ قكلو إذا أردتى أف تشبَّنيو  (ىذا رىجي

كىذا قبيح ضعيؼ، ال يجكز إاٌل : "مثؿ أخي زيد، كاستضعفو سيبكيو فقاؿ: ، كأنو قاؿ1/361[94]".(أخي زيد)بػ
 (ىذا قصيره الطكيؿي )كلك جاز ىذا لقمتى : "، أم في الشعر، ثـ احتج عمى ضعفو فقاؿ"في مكضع االضطرار

، ألنؾ  فة أقبحي تريد مثؿي الطكيؿ، فمـ يجز ىذا، كما قبح أف تككف المعرفة حاالن لمنكرة إاٌل في الشعر، كىك في الصَّن
قىو في الصفة يريد أف الصفة كالمكصكؼ : 1/361[ 94]".تىنقض ما تىكٌممتى بو، فمـ ييجاًمعو في الحاؿ كما فارى

كشيء كاحد، فبل يجكز أف يككف أحدىما معرفة كاآلخر نكرة، كالحاؿ مع الذم منو الحاؿ ليسا كشيء كاحد، 
. 2/249[97]".فصار في الصفة أقبح

عمى اإلضمار الذم جاز في  (إنَّنو المسكيفي أحمؽي )كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أنو يقكؿ  : " كمف ذلؾ قكلو
 (أحمؽ)، ك(إفَّن )اسـ  (إنو)فالياء في . 2/76[94]".، كىك ضعيؼ(إنَّنو ىك المسكيفي أحمؽي )، كأنو قاؿ (مررتي )

جممة اسمية مف مبتدأ كخبر جممة معترضة، تفيد االختصاص، كلذلؾ  (المسكيف)المقدرة مع  (ىك)خبره، ك 
. لبلختصاص فيو، كىك مع ذلؾ ػ كما قاؿ سيبكيو ػ ضعيؼ (أنَّنا تميمان )شبيو الخميؿ بقكلو 

 كسبب الضعؼ أف أسمكب االختصاص أف يأتي بعد الضمير اسـ منصكب عمى تقدير فعؿ مضمر ال 
يجكز إظياره يبيف المقصكد بالضمير، كيشترط في الضمير المخصكص أف يككف ضمير متكمـ أك مخاطىب، 

إنما يجكز ىذا لممتكمـ كالمكمَّنـ المنادل، كما أف ىذا  (إنيـ فعمكا أيتيا العصابة)كال يجكز أف تقكؿ  : "قاؿ سيبكيو
. 2/236[94]".ال يجكز إال لحاضر

:  االستدالل إلبطال الحكم. 8. 8. 1
مف جكاز  (ىذا باب إضمار المفعكليف المذيف تعدل إلييما فعؿ الفاعؿ) مثاؿ ذلؾ ما ذىب إليو سيبكيو في 

قبيح، ال تكمـ بو : "ألف ىذا األخير (قد أعطاىكني)ك (أعطاكني)كعدـ جكاز  (أعطانيؾ)ك (أعطانيو)قكلؾ 
 .2/364[ 94]".العرب، كلكف النحكييف قاسكه

 كعمؿ قبحو بأف العرب تكره أف تبدأ بالضمير األبعد قبؿ الضمير األقرب، كألف كبلميـ في ىذا المكضع 
، كضمير المتكمـ أقرب مف ضمير المخاطب، (أعطاه إيام)ك (أعطاؾ إيام): فيقكلكف (إيَّنا)استعماؿ الضمير 

ىذا ترتيب سيبكيو كحكايتو عف العرب، كحكى عف : "كضمير المخاطب أقرب مف ضمير الغائب، قاؿ السيرافي
ك  (قد أعطاىكؾ)كأما قكؿ النحكييف : "، فقاؿ ردًّا عمى النحكييف3/127[97]"النحكييف قياسا لـ يرتضو

فإنما ىك شيء قاسكه، لـ تكمـ بو العرب، ككضعكا الكبلـ في غير مكضعو، ككاف قياس ىذا لك  (أعطاىكني)
:  ، كقاؿ في إبطاؿ قياسيـ2/364[94]".تكمـ بو كاف ىينان 

أال ترل أف القياس قد قبح إذا .(قد منحتنيني)كيدخؿ عمى مف قاؿ ىذا أف يقكؿ الرجؿ إذا منحتو نفسو "
. 2/365[94]".في غير مكضعيا (ني)كضعت 
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جاز، كىك عربي، كال عميؾ بأييما بدأت،  (أعطاىاه)ك  (أعطاىكىا)فإذا ذكرت مفعكليف كبلىما غائب فقمت "
. مف قبؿ أنيما كبلىما غائب

]".(أعطاه إياه)كىذا أيضا ليس بالكثير في كبلميـ، كاألكثر في كبلميـ  94]2/365 .
الجر  (مررتي بو المسكيف)في قكليـ  (المسكيف) كمثاؿ آخر كىك أف سيبكيو نقؿ عف الخميؿ أنو أجاز في 

، كمرة عمى أف (ىك)مبتدأ كخبره الضمير المقدر  (المسكيف)مرة عمى أف : عمى البدلية كالرفع مف كجييف
:  خبره، ثـ قاؿ (مررت بو)المسكيف مبتدأ ك)

عمى  (المسكيف)، فنصب 2/76[ 94]".(مررتي بو مسكيننا)عمى قكلو  (مررتي بو المسكيفى )كأما يكنس فيقكؿ  "
، ألف الحاؿ الصفة "كىذا ال يجكز: "مسكينان، فقاؿ سيبكيو جازما بالحكـ: ، بتقديره (أؿ)الحاؿ كىك صفة معرفة بػ

ثـ خرجو عمى إضمار فعؿ ".(ظريفان )، تريد (مررتي بعبًد اهلل الظريؼى )كلك جاز ىذا لجاز : " ال تككف معرفة، قاؿ
 .197-196ص[100]. (لقيتو)مناسب مثؿ 

:  االستئناس لصحة الحكم. 9. 8. 1
ؿو كىأىًخيًو مينطىًمقىٍيفً ) كذلؾ مثؿ ما فعمو سيبكيو بعد معالجتو لقكليـ  ؿو كىأىخو لىوي، فمما  (ريبَّن رىجي كأف أصمو ريبَّن رىجي

إلى الضمير، فبقي مع ذلؾ عمى تنكيره كاحتج عمى جكاز ذلؾ عمى ضعفو بقكؿ  (رجؿ)حذؼ الجار أضيؼ 
 : األعشى

 ككـ دكف بيتؾ مف صفصؼ
 

 كدكداؾ رمؿ كأعقادىا*** 
حقػابو   ككضع سقػاء كا 

 
غمػادىا***   كحؿ حمػكس كا 

عمى  (أخيو)كعطؼ  (أعقادىا)ال يميو إال نكرة، كعطؼ عميو  (رب)ال يميو إال نكرة، كػ (مف صفصؼ)ألف  
سيبكيو ػ مف ذاؾ كبلـ : كالذم ذكره ػ أم: "، كالقاعدة أنو ال يعطؼ عمى النكرة إال نكرة، قاؿ السيرافي(رجؿ)

العرب، كىذه األبيات شكاىده، كلـ تصر نكرة إال عمى الكجو الذم ذكره مف تقدمو، تككف في مكضع ال تقع فيو 
]".إال نكرة، كعطؼ شيء عمى شيء مضاؼ إلى ضميرىا عمييا، كال تتجاكز ذلؾ 97]2/388 .

تككف في  (أمُّ )ال يجكز في الكبلـ إال كصفا، ككما أف  (أجمعيف)كما أف  : " ثـ إف سيبكيو قاؿ عقب ما سبؽ
كال يجكز إال مكصكفا، كليس ىذا حاؿ الكصؼ كالمكصكؼ في الكبلـ، كما أنو ليس حاؿ  (يا ىذا)النداء كقكلؾ 

". النكرة كحاؿ ىذا الذم ذكرت لؾ، كفيو عمى جكازه ككبلـ العرب بو ضعؼ
كما جرل  (رب رجؿ كأخيو)كىذه أشياء شاذة، ذكرىا سيبكيو ليؤنس بشذكذ : " فعمؽ عميو السيرافي بقكلو

فإف سيبكيو كثيرنا ما كاف يعتمد في : "كقاؿ ابف جني [97]".مجراه، ثـ استضعؼ ذلؾ لخركجو عمى القياس كقمتو
[.  129]".كتابو عمى إيراد النظائر ليؤنس بيا
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 :2الفصل 
االستدالل بالنقل 

االستدالل بالسماع . 1. 2
معنى السماع . 1. 1. 2

ىذا بناء األفعاؿ التي ىي أعماؿ )السماع لغةن أحد مصادر الفعؿ سىًمعى، كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ سيبكيو في 
: كقد قالكا: "بعد أف قرر أف كزف مصدر الفعؿ الثبلثي المتعدم ىك فىٍعؿه  (تعداؾ إلى غيرؾ كتكقعيا بو كمصادرىا

. 4/8[94]".سمعتو سماعا، فجاء عمى فىعىاؿو 
كذلؾ : "(ىذا باب ما يىنتصب مف المصادر ألنو حاؿ كقع فيو األمري فانتىصب ألنو مكقكعه فيو األمري ) كقاؿ في

ٍبران، كلقىيتيو فيجاءةن كميفاجأىةن، كًكفاحا كمكافىحةن، كلقيتو ًعياننا، ككٌممتيو ميشافىيةن، كأتيتيو رىٍكضان كعىٍدكان : قكلؾ قىتمتيوى صى
 .1/370[94]".كمىٍشيان، كأخذتي ذلؾ عنو سىٍمعان كسىماعا

:  (كىذا ما جاء منو مضافا معرفةن  )كقاؿ في 
ٍيدىؾ كأىٌنو قاؿ اجتيادا" كليس كؿُّ مصدرو يضاؼ كما أنَّنو ليس كؿُّ .ككذلؾ طمبىتو طاقىتىؾ. كذلؾ قكلؾ طمبتىو جى

كمثؿ . كأمَّنا فعمتيو طاقتي فبل تيٍجعىؿي نكرة كما أىٌف مىعاذى اهلًل ال تيٍجعىؿي نكرة.مصدر تىدخمو األلؼي كالبلـ في ىذا الباب
ٍيًني، كسىٍمعى أيذيًني قاؿ ذاؾ ف قمت.ذلؾ فىعىمىو رىٍأمى عى أخذتيو عنو : سىٍمعان جاز، إذا لـ تىٍختىصَّن نفسىؾ، كلكنَّنو كقكلؾ: كا 

. 1/370[94]".سىماعان 
ىذا بابي ما ينتصب فيو ) كقد يأتي السماع بدؿ اإلسماع لقيامو مقامو في المعنى كمنو قكؿ سيبكيو في 

المصدري كاف فيو األلؼي كالبلـ أك لـ يكف فيو عمى إضماًر الفعًؿ المتركًؾ إظياريه ألنو يىصيري في اإًلخباًر 
ذىرى بدال مف اٍحذىٍر في األمر كمثؿ ما تىنصبو في ىذا الباب كأنت : "(كاالستفياـً بدال مف المفظ بالفعؿ كما كاف الحى

: تىعني نفسىؾ قكؿي الشاعرً 
اًء أىنَّنى   سىماعى اهلًل كالعيممى

 
ٍقًك خاًلؾى يا ابفى عىٍمًرك***   أىعكذ بحى

، فقاؿ إسىماعان اهللى، بمنزلة قكلؾ  ٍف ييٍسًمعي، فصار بمنزلة مف رآه في حاؿ سٍيرو : كذلؾ أنو جعؿ نفسىو في حاًؿ مى
اٌل ضىربى الناًس، إذا حذفتى التنكيفى تخفيفان  ، كا  ]".ما أنت إالَّن ضربنا الناسى 94]1/340 .

 ىذا معنى السماع لغة، كأما اصطبلحا فالمقصكد بو عند سيبكيو كشيكخو ىك ما يؤخذ  
ىذا باب )عف العرب الفصحاء السميقييف مف لغة عف طريؽ السماع، كفي ىذا المعنى يقكؿ سيبكيو في 

تُّييـ، : كمما أخمصت فيو الطاء تاء ػ سماعان مف العرب ػ قكليـ: "(اإلدغاـ في حركؼ طرؼ المساف كالثنايا حي
ٍطتيييـٍ : يريدكف  4/460[94]".حي

ىذا باب مف الفعؿ ييٍبدىؿي فيو اآلًخري مف األٌكؿ كييٍجرىل عمى االسـ كما ييٍجرىل  ) كيؤكد ىذا قكلو مثبل في 
ييٍنصىبي بالفعؿ ألٌنو مفعكؿ ، جاز عمى أف يككف بدال، : فإف قمت: " (أىٍجمعيكفى عمى االسـ كى يده اليىدي كالرِّبٍجؿي ًربى زى ضي

. كأىف يككف تككيدا
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ٍف نصبتو لـ يىحسيف، ألفَّن الفعؿ إٌنما أيٍنًفذى في ىذه األسماء خاٌصةن إلى المنصكب إذا حذفتى منوي حرؼ الجٌر،  كا 
ٍتييـٍ ظيران كبطنا: إاٌل أف تىسمعى العربى تقكؿ في غيره، كقد سىمعناىـ يقكلكف ]".مىطىرى 94]1/160 

فإنو ال  (ىكيئره ): كمف قاؿ": (ىذا باب تحقير ما حذؼ منو كال يرد في التحقير ما حذؼ منو) كقاؿ في 
إال أف تسمع مف العرب شيئان فتؤديو،  (أنيسيافه )ك (أبينكف)ينبغي لو أف يقيس عميو، كما ال يقيس عمى مف قاؿ 

 3/457[94]".كتجيء بنظائره مما ليس عمى القياس
دى قارئو عمى أنو ال سماع إال منيـ، ألنيـ أىؿ المغة   كقد يىٍذكيري السَّنمىاعى دكف إضافتو إلى العرب ألنو عىكَّن

رضي يرضى كىك راضو كىك : كقالكا "(ىذا باب المقصكر كالممدكد)مكضكع الدراسة كالبحث كما في قكلو في 
الشِّببىع، فمـ يجيئكا بو عمى نظائره، كذا : الرضا، كنظيره سخط يسخط سخطان كىك ساخطه، ككسركا الراء كما قالكا

 3/538[94]".ال يجسر عميو إال بسماعو 
ف كاف مصدرا كما سبؽ بيانيو فإنو قد يأتي بمعنى اسـ المفعكؿ أم بمعنى مسمكع، كقد قاؿ   كالسماع كا 

لىبىفه : كقد يجيء المصدر عمى المفعكؿ، كذلؾ قكلؾ: "(ىذا باب ما جاء مف المصادر عمى فعكؿ  ) سيبكيو في
، إنما تريد مىبه ، ككقكليـ: حى ٍمؽه، إنما يريدكف: مىٍحميكبه نما يريدكف: المىٍخميكؽ، كيقكلكف لمدرىـ: الخى ٍربي األميًر، كا  : ضى
كبي األميرً   4/34[94]".مىٍضري
عبد الرحمف الحاج صالح أف السماع اسـ مصدر بمعنى المسمكع، كأنو صار مرادفا لممنقكؿ .د. كقد اختار أ

نىوي العمماء المتحركف مف لغة العرب في شبو الجزيرة 251ص[130]بعد تأثر النحك بعمـ الكبلـ ، كيقصد بو ما دىكَّن
كميا في زمف الفصاحة السميقية، كعمى الخصكص ما دكنو سيبكيو مما سمعو ىك أك شيكخو أك ثقات الركاة عف 

.  العرب الفصحاء
:  في الكتاب (المسموع)محتوى السماع . 2. 1. 2

عبد الرحمف الحاج صالح فقد حصر السماع ػ كىك يعتمد عمى كتاب سيبكيو في الغالب ػ في نكعيف . د. أما أ
:  مف النصكص

. 252ص[130]".ػ كنصكص حرة عفكية، نصكص أخذت كىي محفكظة في الصدكر"
:  كيدخؿ في النكع األكؿ ػ مع فكارؽ فيما بينيا

. النص القرآني مف خبلؿ القراءات المتكارثة"
. 253ص[130]".الشعر الجاىمي كشعر المخضرميف الذم تكارثو فصحاء العرب
مف كبلـ في - الذيف عاصرىـ المتحركف-كيدخؿ في النكع الثاني كؿ ما كاف ينشئو الفصحاء السميقيكف 

حياتيـ اليكمية كمناسباتيـ العادية، شعرا كاف الكبلـ أك نثرا، كمنو األمثاؿ التي كانكا يتداكلكنيا بينيـ، ال فرؽ بيف 
كبيرىـ كصغيرىـ كال بيف ذكرىـ كأنثاىـ كال حتى بيف عالميـ كأمييـ، إذا تحقؽ أنيـ سميقيكف باقكف عمى لغة 

.  المنشأ
:  كأما المستعرب مايكؿ كارتر فقد حصر سماع سيبكيو في ستة أنكاع

 ػ المغة الطبيعية لعرب البادية 1
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 ػ المغة االصطناعية لمشعر العربي 2
 ػ القراءات المختمفة لمقرآف الكريـ 3
 ػ أحاديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ 4
 ػ األمثاؿ كالعبارات الجامدة 5
 39ص[131]. ػ الكممات كالجمؿ المختمقة6

ٍيًف كجمعا لما اتفقا عميو كاختمفا فيو يمكف لنا أف نفصؿ في محتكل   كاعتمادا عمى ما سبؽ مف كبلـ العىاًلمى
:  عمى أنو كما يمي (الكتاب)السماع في 

 ػ القرآف  1
.  ػ القراءات المختمفة2
.  ػ الحديث النبكم الشريؼ3
:   ػ كبلـ العرب الفصحاء بمختمؼ لغاتيـ، كينقسـ إلى4

. أ ػ النثر
.  ب ػ األمثاؿ

. ج ػ التراكيب الجامدة
. قصيده كرجزه: د ػ الشعر

.  ػ التراكيب التي يصنعيا سيبكيو لتمثيؿ المسمكع إذا كاف كثيرا5
ىي التي جعؿ منيا سيبكيو مصادر لمعرفة سمت كبلـ العرب، فمنيا  (المسمكع) فيذه األنكاع مف السماع 

ينطمؽ في استنباطو لقكاعد كبلميـ، كبيا يستدؿ عمى طريقتيـ فيو، كيحتج عمى مف يخالفو مف النحكييف، كعمى 
. المطرد منيا يعتمد في تفسير الكثير مما غمض أك شذ

:  خصائص السماع. 3. 1. 2. 
:  مباشرتو في الميدان. 1. 3. 1. 2

 إف مف أىـ خصائص السماع الذم جاء في كتب الركاد مف عمماء العربية عامة كفي كتاب سيبكيو خاصة 
ىك أنو مباشر، أم أف ىؤالء العمماء سمعكا العربية الفصحى التي بيا نزؿ القرآف مف أفكاه متكممييا مف السميقييف 
أنفسيـ، كلـ يقنعكا بما كانكا يسمعكنو مف الكارديف عمى الحكاضر كالبصرة كسكقيا مف ىؤالء السميقييف، بؿ نزلكا 

إلى قمب الصحراء حيث يعيش ىؤالء حاليف كمرتحميف، فخالطكىـ كاحتككا بيـ كعايشكا أجكاءىـ في الكاحات 
كالفمكات، يسمعكف لغاتيـ كىـ في حياتيـ العادية بمختمؼ مناسباتيا، كيسألكنيـ أحيانا عف معانييا كألفاظيا، عف 

. مفرداتيا كتراكيبيا، عف حقائقيا مجازاتيا، كعف خطب العرب كأمثاليـ كأشعارىـ
 ىجرية، ثـ 94كأكؿ مف شرع لعمماء المغة القياـ بالتحريات الميدانية ىك أبك عمرك بف العبلء ابتداء مف سنة 

. تبعو عمى ذلؾ تبلميذه كالخميؿ كيكنس كغيرىما، ثـ تبلميذ ىؤالء كسيبكيو
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:  تدوين السماع. 2. 3. 1. 2
 ككاف ىؤالء العمماء المتحركف ال يكتفكف بحفظ ما يسمعكف مباشرة مف العرب السميقييف، بؿ كانكا يدكنكف ما 
ف كانكا  يسمعكف، كينصكف في كثير مف مصنفاتيـ عمى أماكف سماعيـ كأسماء القبائؿ التي تـ سماعيـ منيا، كا 

منيا أف األشخاص الذيف كانكا يسمعكف منيـ : لـ يعنكا بتسمية األشخاص الذيف سمعكا منيـ فؤلسباب منطقية
المغة كانكا كثيريف جدا يربكف عمى العد، كمنيا أف ىؤالء األشخاص قد كاف منيـ نساء كعبيد كصبياف، يصعب 

معرفة أسمائيـ، كمنيا كىك أىميا، أف عمماءنا كانكا ال ييتمكف إال بأف يككف المكردكف سميقييف، كىك األمر الذم 
. كاف متكفرا في زمف خركجيـ لمتحريات الميدانية، كالذم ىك زمف الفصاحة العفكية

:  توثيق السماع. 3. 3. 1. 2
 كتكثيؽ السماع معناه التدقيؽ في صحتو، كاعتماد الصحيح منو دكف المشككؾ فيو، كلذا نجد سيبكيو في 
الكتاب ينص عمى كثرة المسمكع منيـ مباشرة أك بكاسطة شيكخو ككميـ عدكؿ، كينص عمى ما لـ يطمئف إليو 

النفراد قائمو أك راكيو، ذلؾ أف سيبكيو ككؿ شيكخو إنما يعتبر مف السماع ما كثر مستعممكه مف العرب الفصحاء، 
كما لـ يكف كذلؾ نظر فيو فإف كثؽ قائمو حفظو كأجاز استعمالو كلـ يقس عميو، كما لـ يكثؽ قائمو نبو عمى أنو 
مصنكع أك ضعيؼ أك مشككؾ فيو، كلـ يعتبره في تقعيد كال استعماؿ، كمعتمده في التكثيؽ سبلمة لغة المكرد 

. كصحة سميقيتو ال غير
:   ـ سعة السماع4. 3. 1. 2

 كمف أىـ خصائص ىذا السماع كثرتو، حيث قاـ ىؤالء المتحركف بمسح شبو جزيرة العرب كميا، فمـ يترككا 
قبيمة إال دخمكىا، كسمعكا مف أفكاه أىميا لغتيـ كىـ يتخاطبكف بيا، كسمعكا أشعار شعرائيا، سكاء كانت مف 

إنشائيـ أك مما حفظكه مف آبائيـ كأجدادىـ،  
فمـ يترككا شاردة كال كاردة مف كبلـ العرب الفصحاء إال سمعكىا كحفظكىا كدكنكىا، كلـ يغب عنيـ فيما نعتقد ػ 

. إف كاف غاب عنيـ شيء ػ إال النزر الذم ال يحتفؿ بو لقمتو كندرتو
 كىذا الذم كقع يخالؼ ما زعمو كثير مف المحدثيف مف أف عمماءنا القدامى قصركا في مسحيـ كلـ يسمعكا 
نما مف قبائؿ معدكدة تكاد ال تتجاكز عدة أصابع اليد، مع أف مف يطالع كتاب سيبكيو مثبل  مف كؿ العرب، كا 

. يتبيف لو ببل شؾ بطبلف زعميـ ىذا ببل مثنكية
:   ـ السماع الجماعي5. 3. 1. 2

 كىذا السماع الذم تـ ليؤالء العمماء أدل في كثير منو إلى تكارد كتكاتر يشبو اإلجماع، فرغـ أف المتحريف 
كانكا متفرقيف أماكف كأكقاتا فقد كافؽ ما سمعو الكاحد منيـ أك أكثر ما سمعو غيره أك غيرىـ، فكاف ىذا التكافؽ 

دليبل عمى صحة المسمكع ككثاقتو، كلك لـ يقع مثؿ ىذا التكافؽ لما كاف لسماع الفرد منيـ اليقيف الذم يزكؿ معو 
الشؾ، فالمدكنة التي كجدت قصد الدراسة كالتحميؿ ىي مدكنة مكثقة شارؾ في جمعيا جمكع مف العمماء 

المتحريف أمثاؿ أبي عمرك كاألصمعي كالخميؿ كيكنس كأبي زيد كأبي الخطاب كسيبكيو كابف أبي حاتـ كالضبي 
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. كغيرىـ كثير
:  تصنيف السماع. 6. 3. 1. 2

كمف خصائص السماع أف ىؤالء المتحريف كانكا في كقت التدكيف بعد السماع المباشر يصنفكف المسمكع في 
الغالب تصنيفا عمميا، بعد تصفحو كغربمتو، فصنفكه في مجاالت داللية ككتب الخيؿ كاإلبؿ كالسماء كالمطر 

كالجباؿ كالسبلح كالبئر كالخمؽ كغيرىا مما لو تعمؽ ببيئة العرب الصحراكية كمعيشتيـ الطبيعية، كككتب األبنية 
كاألفعاؿ كفعمت كأفعمت كالممدكد كالمقصكر كالمذكر كالمؤنث كالجمكع كالتثنية كغيرىا مما لو تعمؽ باالستعماؿ، 

كفي كتاب سيبكيو إحصاء ألبنية األسماء كاألفعاؿ المجردة كالمزيدة، كأحكاـ عمى كثير مف البنى كالتراكيب 
. بالكثرة أك القمة كباالطراد أك الشذكذ

تحقيق سماع سيبويو المباشر . 4. 1. 2
تمييد . 1. 4. 1. 2

 نص كثير مف الدارسيف المحدثيف عمى أف سيبكيو كما سمع شكاىد المغة عمى قكاعد النحك كأحكامو مف 
شيكخو يرككنيا عف العرب الفصحاء السميقييف سمع ىك نفسو جممة منيا مف ىؤالء العرب، كصرح بسماعو 

. المباشر منيـ في الكتاب في مكاضع كثيرة كبمناسبات عديدة
 غير أف الذم اختمؼ فيو ىؤالء الدارسكف ىك ما إف كاف سماع سيبكيو المباشر تـ كمو في البصرة كفي المربد 
عمى الخصكص مف الكافديف إلييا مف األعراب الفصحاء، أـ في رحمة أك رحبلت إلى البكادم كما فعؿ شيكخو 

أمثاؿ الخميؿ كيكنس كأبي زيد ؟ 
 أما أف سيبكيو سمع كثيرا مف فصحاء العرب مباشرة كدكف كسيط فيك شيء يعرفو كؿ مف تصفح الكتاب كلك 

، كفي ىذا قاؿ "سمعناه"ك "سمعنا"ك "سمعت"مجرد تصفح، ألنو سيمقاه في مكاضع كثيرة منو عبارات مف مثؿ 
الناظر في كتاب سيبكيو يقؼ عمى كثير مما اعتمد فيو سيبكيو عمى سماعو : "الشيخ محمد عبد الخالؽ عضيمة

 35ص[132]".مف العرب كاحتكامو إلى ذلؾ، ككاف يمكف الحديث عف ذلؾ
أحصينا عدد المرات التي سمع سيبكيو فييا ىك بنفسو مف العرب مباشرة : " كقاؿ األستاذ الدكتكر الحاج صالح

فبمغ خمسة كثمانيف مرة، كينبغي أف تضرب في عشرة كأكثر، ألف الذيف تناكليـ بالسماع كثيركف 
 321ص[130]".جدان 

 كأما أنو سمع مف عرب البصرة كاألعراب الكافديف إلييا فيك ما ال ينكره كؿ مف أثبت السماع المباشر 
عاش سيبكيو في عصر أدرؾ فيو العمماء الخطر الذم : "لسيبكيو، مثؿ الدكتكر أماف الديف حتحات فإنو قاؿ

أحاط بمغة القرآف الكريـ، لكف مدينة البصرة التي عاش فييا كانت حصنا منيعا لمغة، ىي كبعض الحكاضر 
األخرل كالككفة مثبل، كقد ساعده كجكده في البصرة عمى أف يمتقي األعراب في سكؽ المربد يسمع منيـ 

]".األبيات، بؿ القصائد ليستدؿ بيا في استنباط قكاعد المغة العربية أك ترسيخ أصؿ مف أصكليا  192ص[133
 كأما أنو رحؿ إلى البكادم كجاب الجزيرة بيف قبائميا فسمع مف فصحائيا كشافييـ في ديارىـ كمنتجعاتيـ فيك 
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. األمر الذم لـ ينص عميو مترجمكه كلكف قاؿ بو بعض الدارسيف استنتاجا عمى ما يبدك
كلـ تذكر كتب التراجـ أنو رحؿ إلى البادية في طمب المغة كالسماع عف العرب : " قاؿ الدكتكر شكقي ضيؼ

سمعنا العرب تنشد ىذا "ك"سمعنا بعض العرب يقكؿ: "كمشافيتيـ، غير أف ما يتردد في كتابو مف مثؿ قكلو
عمى أنو رحؿ إلى بكادم نجد كالحجاز مثؿ أستاذه الخميؿ، - في رأينا - يدؿ "...سمعنا مف العرب"ك"الشعر

كالكتاب يفيض بسيكؿ مف أقكاؿ العرب كأشعارىـ، ال يركييا عف شيكخو، كىي بدكرىا تؤكد بؿ تحتـ أنو رحؿ 
]". إلى ينابيع المغة كالنحك يستمد منيا مادة كعتادا فصيحا صحيحا بشاراتو في النطؽ كىيآتو  58ص[134

 كفي معنى كبلـ الدكتكر شكقي ضيؼ كلكف بتكسع أكبر كبحجج أظير قاؿ األستاذ الدكتكر عبد الرحمف 
:  الحاج صالح بعدما ذكر المتحريف األكائؿ كأبي عمرك بف العبلء كالخميؿ كأضرابيما

كال شؾ أف سيبكيو كىك تمميذ ىؤالء الذيف نزلكا الميداف بدكف استثناء قد فعؿ مثميـ كأكثر التجكاؿ، إذ ال  "
يعقؿ أف يأخذ ما سمعو مف شيكخو كتعمـ منيـ طريقة السماع العممي كال ينزؿ مثميـ الميداف، مع ذكره العدد 

كِّب )الكبير جدا مف  . أم الضركب المتنكعة مف الكبلـ (النُّحي
كغيرىا، " قكؿ العرب: "في عبارة! في كتابو أكثر مف خمسمائة كثمانيف مرة  (العرب) كقد جاءت كممة 

كيستحيؿ أف يككف سمع كؿ ىذا الذم ذكره مف العرب القاطنيف في البصرة أك مف المربد، مع كثرة ما جاء في 
:  كتابو مف التأكيد الصاـر أف بعض ما سمعو

عمى ذا تتكمـ بو عامة "أك  (1/166")فينصبيا عامة بني تميـ"أك (1/312)"[مف العرب]تتكمـ بو العامة " 
نما يتكمـ بيا بعضيـ...كليست "(2/477)"العرب كليس في الدنيا  "(27، 1/24" )أكثر في كبلميـ جميعا، كا 

كليس عربي  "(398" )كىذا ال يرفعو أحد "(402، 395)"ال يتكمـ بو العرب...عربي يجعميا ىنا صفة
ىذا ال يقكلو "أك (173")كال تكاد العرب تتكمـ بو "(2/126" )كليس مف العرب أحد إال كىك يقكؿ "(2/54)"يقكؿ
لـ تقمو العرب كليس لو نظير في "ك (2/160...")كأىؿ الحجاز كغيرىـ مجتمعكف عمى: "ك (82، ك2/78)"أحد

كغيرىـ "أك (2/221...")كلـ نسمعيـ قالكا"أك (2/165")فقد اجتمعت العرب عمى تخفيفو: "أك (2/157)" كبلميا
أما ناس مف بني تميـ ...كسمعنا ذلؾ مف تميـ كأسد"، (2/279)"مف العرب كىـ كثير ال يمحقكف الياء في الكقؼ

أما أىؿ الحجاز كغيرىـ مف " ك (2/287...")كسمعنا بعض تميـ مف بني عدم يقكلكف"ك (2/285)..."فيقكلكف
)"قيس فألزمتيا الياء في الكقؼ كغيره كما ألزمت طيء الياء . كغير ذلؾ (2/288

أنا إنيو ؟ : أتخرج إف أخصبت البادية ؟ فقاؿ: كسمعنا رجبل مف أىؿ البادية قيؿ لو: "يقكؿ مف جية أخرل
( 2/62")أال تفعؿ كبمى فافعؿ: فإنما أرادكا" أال تا، بمى فا: سمعت مف العرب مف يقكؿ"ك (1/406)"منكران لرايو

. فمثؿ ىذيف الحادثيف ال يشاىدىما إال مف كاف في البادية
 ثـ كيؼ يجكز لباحث نزيو مكثكؽ بعممو مثؿ سيبكيو كما شيد عمى ذلؾ جميع العمماء أف يدعي أف ىذا 

( 79")أعربو كأكثر" ك (78")األكؿ أعرؼ كأكثر"ك(46")الكجو األكثر األعرؼ"ك(17ػ1/15)"عربي جيد كثير"
ىك كبلـ أكثر  "(110")الرفع في جميع ىذا كثير في جميع لغات العرب"ك (121)..."أكثرىـ يقكؿ"ك

كغير ذلؾ دكف أف يككف عايف ذلؾ في أكثر مف  (293" )مف ال يحصى مف العرب "(117)"العرب
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 349-348ص[130]".مكاف
 : شبيات بعض المنكرين لسماع سيبويو. 2. 4. 1. 2

 كمع كؿ ىذه األدلة التي تثبت سماع سيبكيو المباشر مف العرب السميقييف سكاء رحؿ إلى البكادم كشيكخو أك 
لـ يرحؿ كاكتفى بعرب البصرة كركاد سكقيا المربد فقد كجد في الباحثيف المعاصريف مف كذب كؿ ىذه األدلة 
كطعف في سماع سيبكيو كمشافيتو العرب أك األعراب كادعى أف كؿ ذلؾ ىك مما سمعو مف شيكخو، ألنو لـ 

يكف في كتابو إال ناقبل لعمـ شيكخو، كأف ما فيو تصريح بسماع مباشر ىك مما سمعو مف شيكخو كتساىؿ فأكىـ 
 34ص[135].أنو سمعو كفاحا كمشافية

 كالعجيب في أمر ىذا الباحث أنو راح يقيـ األدلة عمى مدعاه بحجج كاىية، ىي إلى الشبو أقرب منيا إلى 
األدلة، كلكف مع ذلؾ فقد يجب أف نعرض ليا بالبحث كاالستقصاء حتى ال يبقى شؾ في سماع سيبكيو، كىك 

. الذم لـ يشؾ في عدالتو عالـ كال طعف في تحريو باحث قبؿ ىذا الباحث
السماع : أوال. 3. 4. 1. 2

لـ يكف لو بالمغات العربية عمـ سماع مباشر يعتمد عمى المعايشة : " كدليؿ ىذا الباحث عمى أف سيبكيو
لك عرؼ ذلؾ معرفة ميدانية بيئية كأقصد بذلؾ معرفة رحمة كاختبلط : " ىك أنو كما قاؿ36ص[135]"كالمشافية

ما كقع في أغبلط كاف رأيو فييا مخالفا لمغات العرب كما ىي عميو مف شيكع كانتشار في مجاالتيا المغكية 
[  135]".العامة أك مجاليا الخاص بيا

:  كمف ذلؾ: " قاؿ
، كخبلصة كبلمو فييا أف سيبكيو ما عرؼ فييا إال ما تعممو مف شيكخو كىك الرفع، كلك "المسألة الزنبكرية- 

كلك شافو العرب ما كاف خبلفو مع : "قاؿ. شافو العرب لعرؼ كما عرؼ الكسائي أف فييا الرفع كالنصب
 37ص[135]".الكسائي
]"كالصحيح أف في مضارعو ثبلث لغات"بضـ عيف المضارع، " جنىح يجنيح: كقالكا: "أف سيبكيو قاؿ-  135]  ،

جنح )كلك شافو العرب كرحؿ إلييـ ما كانت غفمتو عف المغتيف األخرييف لمفعؿ "بفتح عيف المضارع ككسرىا، 
 38ص[135".](يجنح
فيجيء بالكاك ألف ىذه األلؼ مبدلة مف الكاك  (نكيب) (ناب)كمف العرب مف يقكؿ في : "أف سيبكيو قاؿ- 

، كبعدما رجح الباحث مذىب الككفييف عمى مذىب البصرييف في رد األلؼ ثانية مف كؿ "أكثر، كىك غمط منيـ
كفي ذلؾ دليؿ عمى : "اسـ ثبلثي إلى الياء ال إلى أصميا في التصغير كأنو الذم جرت بو عاميات المشرؽ قاؿ

نما سمع عف شيكخو [ 135]...".عدـ معرفة سيبكيو بمغات العرب ألنو لـ يسمع منيـ كا 
 4/356[94]كأما قكليـ مصائب فإنو غمط منيـ، كذلؾ أنيـ تكىمكا أف مصيبة فعيمة، : "أف سيبكيو قاؿ- 

نما ىي مفعمة ]".كقالكا مصيبة كمصائب فيمزكىا كشبيكىا حيث سكنت بصحيفة كصحائؼ: "ثـ قاؿ".كا  قاؿ  [94
كنستنتج مما سبؽ أف سيبكيو كاف مترددا بيف الصكاب كالخطأ في ىذه المسألة، كعمة ذلؾ أنو سمع : "الباحث



127 

 

 40ص[135]".عف سابقيو، كلـ يسمع عف العرب أنفسيـ
كقد بمغنا أف قكما مف أىؿ الحجاز مف أىؿ التحقيؽ يحققكف نبيء كبريئة كذلؾ قميؿ : "أف سيبكيو قاؿ- 
 3/555[94]".ردمء

كالسبب في ىذا : " كبعدما خطَّنأ الباحث سيبكيو بيَّنف أنيما كردتا في آيتيف كأف نافعا قرأىما بتحقيؽ اليمزة قاؿ
الخطأ أنو كاف صاحب منيج نقمي يعتمد عمى جمع أقكاؿ السابقيف دكف مشافية لمعرب لمعرفة 

. ، ثـ أشار الباحث إلى أف سيبكيو مع ذلؾ اعترؼ بالتحقيؽ فتناقض42ص[135]..."لغاتيـ
 (يذر)ك(يدع)كما أف : " كقاؿ". ، كأشباه ذلؾ كثيرة(ترؾ)استغنكا عنو بػ (كدع)كال يقكلكف : "أف سيبكيو قاؿ- 
ف لـ يستعمؿ (كذرت)ك (كدعت)عمى   1/25[94]".كا 

كىذا قكؿ يؤكد لنا غفمة سيبكيو عف بعض لغات العرب أك عدـ إحاطتو بما تكممت بو العرب، : "قاؿ الباحث
كاألكبر مف ذلؾ أف قكؿ سيبكيو يجعمو مف المخالفيف ألفضؿ األساليب المغكية، كىك أسمكب القرآف الكريـ كما 
كرد فيو مف قراءات، كالقراءات لغات، كىذا كمو يبيف لنا أف سيبكيو لـ يسمع مف العرب بؿ سمع عف شيكخو 

كسابقيو، ككاف لجميرة كتابو مف الجامعيف الناقميف، كالدليؿ عمى ذلؾ أف ما أنكره سيبكيو كرد كثيرا في 
.   ثـ راح يذكر شكاىد ذلؾ45-44ص[135]".المغة

، ك (أكمتي شاةن كيؿَّن شاةو ): "ػ قاؿ سيبكيو سىفه ، ألنيـ ال يىعيمُّكفى ىكذا فيما زعـ  (أكمتي كيؿَّن شاةو )حى ضعيؼه
 2/116[94]...".الخميؿ

ًسعى )كالصحيح أف ما قالو سيبكيو ضعيؼ، ألف القرآف الكريـ تضمف شيئا مف ذلؾ، قاؿ تعالى : "قاؿ الباحث كى
بِّبي كيؿَّن شيءو عممان  مىؽى كيؿَّن شىٍيءو  )(رى كىذا دليؿ عمى أف سيبكيو كاف جامعا لمنحك العربي، كلـ يكف سامعا (...كىخى

 47ص [135]". لمعرب أك راحبل إلييـ فيسمعيـ
الرد عمى ىذه الشبو . 4. 4. 1. 2

فيذه الشبو التي اعتبرىا الباحث أدلة لنفي سماع سيبكيو ليست شيئا أماـ أدلة سماعو كتحريو الميداني، :  قمت
الحاج صالح ردًّا إجماليا كنأتي اآلف بالرد .د.أ.شكقي ضيؼ ك.د.كيمكف لنا أف نعتبر ما قدمناه مف كبلـ أ

التفصيمي حتى يخمص لنا أمر سماع سيبكيو الذم أجمع  
:  عميو الدارسكف قديما كحديثا فنقكؿ

المسألة الزنبورية . 1. 4. 4. 1. 2
أما المسألة الزنبكرية التي ادعى أف سيبكيو ما عرؼ فييا إال الرفع، كلك شافو العرب لعرؼ فييا النصب 

كصاحب ىذا الرأم كاىـ : "إدريس مقبكؿ، فإنو قاؿ. أيضا، كما عرفو الكسائي، فقد كفانا مؤكنة الرد فييا عميو د
.  ، فذكرىا، كأحب أف أعرضيا بأسمكبي الخاص، مع إضافات9ص [136]" في خمسة مكاضع

إف القصة غير مقطكع بثبكتيا، ألنيا خبر آحاد، فيحتمؿ أف تككف كقعت حقا، كيحتمؿ أف تككف : أكال
. مخترعة، كما دخمو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ
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عمى فرض كقكعيا، فإف سيبكيو أخذ فييا بكجو في المغة، كال يصح تخطئتو بذلؾ، كيؼ كىك المذىب : ثانيا
، ىذا كجو (فإذا ىك ىي)كأما سؤاؿ الكسائي فجكابو ما قالو سيبكيو كىك : "الحؽ، كقد قاؿ ابف ىشاـ في المغني

إف ثبت فخارج عف القياس، كاستعماؿ  (فإذا ىك إياىا)، كأما (فإذا ىي حيَّنةه )، (فإذا ىي بيضاءي )الكبلـ، مثؿ 
ف تكمـ (لعؿَّن )، كالجر بػ(لـٍ )، كالنصب بػ(لفٍ )الفصحاء، كالجـز بػ ، كسيبكيو كأصحابو ال يمتفتكف لمثؿ ذلؾ، كا 

 125ص [137]". العرب بو
ف كانت المسألة جرت في كبلـ العرب بكجييف، عمـ سيبكيو أحدىما كخفي عميو اآلخر، فمف أيف يمـز : ثالثا كا 

عدـ سماع سيبكيو، إذ كثيرا ما يسمع أحد العمماء مف العرب ما لـ يسمعو غيره، فبل يدؿ عمى أنو لـ يسمع منيـ 
لساف العرب أكسع األلسنة مذىبا، كأكثرىا ألفاظا، كال نعممو يحيط بجميع عممو إنساف : "كلـ يشافييـ، مع العمـ أف

 42ص [138]". غير نبي
استنتاج عدـ سماع سيبكيو مف جكابو في ىذه المسألة غير منطقي، لخمكه مف المزـك الذم ىك كجو : رابعا

الدليؿ، بينما استنتاج أنو اختار فييا مذىبا رآه الصكاب دكف غيره منطقي جدا، كىك الظاىر، كما سبؽ في كبلـ 
. ابف ىشاـ
ما ذىب إليو صاحب ىذا الرأم ليس إال مجرد افتراض لـ يقـ عميو دليؿ، كىك إف دؿ عمى شيء : خامسا

  11ص[136]".شؾ صاحبو كتردده في األخذ بأحد أطراؼ القضية حتى تنحسـ: "فإنما يدؿ عمى
يجَنح، ويجُنح، ويجِنح  = جَنح. 2. 4. 4. 1. 2

كأنو دليؿ عمى  (يجًنح)ك (يجنىح)الذم قالو سيبكيو بضـ المضارعة، كما تعقبو بو مف كجكد  (يجنيح)كأما 
غفمتو، فمك كاف ىذا التعقب حقا لقمنا إف سيبكيو خفي عميو شيء مف المغة كلـ يشترط أحد في أم عالـ أال يخفى 

]".ما بمغنا أف أحدان ممف مضى ادعى حفظ المغة كميا: "عميو شيء مف المغة، كقد قاؿ ابف فارس   47ص[139
 (فعىؿ)فبيف أف األصؿ في مضارع  (ىذا باب ما يككف يفعىؿ مف فعىؿ فيو مفتكحا) ثـ إف سيبكيو ذكر ىذا في 

، بضـ العيف أك كسرىا، إال إذا كانت عينو أك المو حرؼ حمؽ، فإف قياسو يككف (يفًعؿ)أك  (يفعيؿ)أف يككف 
، فذكر "كقد جاءكا بأشياء مف ىذا الباب عمى األصؿ: "بفتح العيف، كبعدما عمؿ سيبكيو ذلؾ قاؿ (يفعىؿ)عمى 
 .(جنىح يجنيح: منيا

بفتح عينو، ألف المو حرؼ حمقي، كىك القياس فيما  (يجنىح)ىك  (جنىح) كمف ىذا نفيـ أف القياس في مضارع 
. بضـ العيف عمى األصؿ (يجنيح)كانت عينو أك المو حرؼ حمؽ، كأنو مع ذلؾ جاء عمى 

، كيىٍمنىع، عمى اٍلقيىاس، ليغىةي تىميـ، كىًىي الفصيحة (يىجنىح)ًإليو،  (يىجنىح)جنىح : " كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ الزبيدم
، (كيىجنيح) ا ًفي الميٍحتىسب كىغىيره (كيىٍجًنح)، بالٌضـٍ ليغة قىٍيسو قد قيًرئ بيما شاذًّا، كىمى ]".ًباٍلكىٍسًر، كى 30]2/493  

كىك لغة تميـ،  (يجنىح)، كذكر القياس فيو كىك (يجنيح)كىك  (جنىح) فسيبكيو إذف ذكر األصؿ في مضارع 
كسيبكيو كأصحابو : "ألنيا شاذة، كاألمر كما قاؿ ابف ىشاـ (يجًنح)كىي فصيحة كما قاؿ الزبيدم، كسكت عف 

ف تكمـ العرب بو  ".ال يمتفتكف لمثؿ ذلؾ، كا 



129 

 

نويب أو نييب =ناب. 3. 4. 4. 1. 2
كمف العرب مف يقكؿ في نابو نكيبه فيجيء بالكاك، ألف ىذه األلؼ مبدلة مف الكاك أكثر، : " كأما قكؿ سيبكيو

فمـ أفيـ كجو تخطئة سيبكيو، كال كيؼ يدؿ قكلو ىذا عمى أنو لـ يسمع مف العرب، ذلؾ أف ".كىك غمطه منيـ
سيبكيو كشيكخو يحكـ العرب في كبلميـ، فما كاف مطردا في كبلميـ أك أكثر، ككاف في نفس الكقت مكافقا 

لمقياس، ىك الذم يأخذ بو كيجعمو قاعدة ضابطة لكبلميـ، كأما الشاذ في االستعماؿ المخالؼ لمقياس فبل يعبأ 
.بو، ألنو ال يمثؿ كبلـ العرب الشائع الذائع  

خبلفا لمككفييف مف تجكيزىـ أف تقمب : " كلذلؾ قاؿ الشاطبي بعدما ذكر أف مذىب البصرييف ىك الصحيح
ٍيت، كفي  (بيت)الياء كاكا لمضمة، فيقكلكف في  ٍيخ، كفي  (شيخ)بيكى ٍيف، كفي  (عيف)شيكى ٍير، كنحك  (سير)عيكى سيكى

نما قالكا ذلؾ ألنيـ سمعكا في  ٍيب: كأصمو الياء (ناب)ذلؾ، كا  كىي عند البصرييف ألفاظه شاذَّنةه، كعمى : "، قاؿ"نيكى
 7/355[140[".غير القياس

مصائب أو مصايب = مصيبة. 4. 4. 4. 1. 2
نما ىي : : " كأما قكؿ سيبكيو كأما قكليـ مصائب فإنو غمط منيـ، كذلؾ أنيـ تكىمكا أف مصيبة فىًعيمىة، كا 

ٍفًعمىة فدؿ ذلؾ عمى ".كقالكا مصيبة كمصائب، فيمزكىا كشبيكىا حيث سكنت بصحيفة كصحائؼ: "، ثـ قاؿ"مي
.تردده بيف الصكاب كالخطأ، كأنو لـ يسمع مف العرب أنفسيـ، فيك فيـ يغبط عميو ىذا الباحث  

، "كقد قالكا مصاكب: " لـ يتردد سيبكيو في تكىيـ مف جمع مصيبة عمى مصائب، ألنو قاؿ عقب ذلؾ مباشرة
، فألقيت كسرة الكاك عمى الصاد، كقمبت (ميٍصًكبىة) (مصيبة)كاف األصؿ في : "عمى الصكاب، قاؿ السيرافي: أم

]".(مقاكـ) (مقاـ)كما قمنا في  (مصاًكب)الكاك ياءن، فإذا جمعناىا فالكجو أف يقاؿ  بأف يرد حرؼ :  أم5/259[97
. المد في المفرد إلى أصمو في الجمع

فيمزكىا، كشبيكىا  "(مصائب) كلكف سيبكيو كعادتو يعمؿ ما خرج عف قياس نظائره، كلذلؾ قاؿ في تعميؿ 
، ألف الياء في مصيبة منقمبة عف كاك كىي أصمية، بينما الياء في صحيفة "حيث سكنت بصحيفة كصحائؼ

زائدة، كالقاعدة أف الياء أك الكاك ككذلؾ األلؼ إذا كانت ثالثة في المفرد فجمعت عمى كزف مفاعيؿ أك شبيو 
. كما ىك ىنا تقمب ىمزة (فعايؿ)كػ

 فتعميؿ سيبكيو لجمع مصيبة عمى مصائب ال يعني أبدا أنو تردد في معرفة أف الصكاب ىك مصايب، ألف 
كفي ذلؾ دليؿ عمى عدـ معرفة سيبكيو بمغات : "أصمو مصاكب، فكيؼ يسكغ بعد ىذا البياف أف يقكؿ الباحث

نما سمع عف شيكخو  !!".العرب ألنو لـ يسمع منيـ كا 
نبي ونبيء، برية وبريئة . 5. 4. 4. 1. 2

بأنو قميؿ ردمء، كدعكل الباحث أنيما مما قرأ بو نافع، كأف  (بريئة)ك (نبيء) كأما حكـ سيبكيو عمى تحقيؽ 
سيبكيو اعترؼ بعد ذلؾ بيذا التحقيؽ فتناقض، فدؿ ىذا عنده عمى أنو جمع أقكاؿ الناس كلـ يشافو العرب، فيك 

. أيضا مف تكىمو كافتئاتو
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نما :  كىذه المسألة حتى تككف في إطارىا الصحيح ال بد أف نقكؿ إف سيبكيو ىنا ال يتحدث بتاتا عف قراءة، كا 
أف قريشا كانكا يخففكف اليمزة، بينما جميكر العرب يحققكنيا، كمع ذلؾ فإف : يتحدث عف ظاىرة ليجية، كىي

: ، أم(كذلؾ قميؿ ردمء): "، كلكفَّن قكما منيـ يحققكف، فمذلؾ قاؿ سيبكيو(بريئة)ك (نبيء)كثيرا مف ىؤالء يخففكف 
ردمء عند أىؿ التحقيؽ الذيف أبدلكا ىاتيف الكممتيف، فيك بذلؾ يصؼ السماع مف أىؿ تحقيؽ اليمزة في ىاتيف 

 519ص[141]".الكممتيف، كال يصؼ السماع عف كؿ العرب، فقد كرد أف قريشا ال تيمز
:  كالدليؿ عمى أف سيبكيو تحدث عف السماع في ىاتيف الكممتيف مف حيث القمة كالكثرة قكلو في مكضع آخر

ءي سىٍكءو )قاؿ  (النبآء)تيمزىا، فأما النبي فإف العرب قد اختمفت فيو، فمف قاؿ  (البرية)ككذلؾ " ، (كاف مسيممةي نيبىيِّب
 : كقاؿ العباس ابف مرداس (نيبىيِّبعه )كتقديرىا 

ـى النُّبآًء إنؾ ميٍرسىؿه   يا خاًت
 

 بالحٌؽ كؿُّ ىيدىل السَّنبيًؿ ىىدىاكا*** 
، كمف قاؿ    3/460[94]".(نيبىيُّ سىٍكءو )قاؿ  (أنبياء)ذا القياس، ألنو مما ال يمـز

التي يحقؽ أمثاليا أىؿ التحقيؽ مف بني تميـ كأىؿ الحجاز، كتجعؿ في لغة  (اليمزة)كاعمـ أف : " كقكلو أيضا
أىؿ التخفيؼ بيف بيف، تبدؿ مكانيا األلؼ إذا كاف ما قبميا مفتكحان كالياء إذا كاف ما قبميا مكسكران، كالكاك إذا كاف 

نما يحفظ عف العرب ]".ما قبميا مضمكمان، كليس ذا بقياس متمئب، نحك ما ذكرنا، كا  94]3/553-554 
 كالخبلصة أف سيبكيو ذكر في ىذه المسألة أف مف العرب مف يحقؽ اليمزة كمنيـ مف يخفؼ، كأف جميكر 

، كبعض أىؿ التحقيؽ يحققكنيا فخالفكا بذلؾ (بريئة)ك (نبيء)المحققيف بمو المخففيف يخففكف اليمزة مف 
ال فالتخفيؼ كالتحقيؽ في ىاتيف  الجميكر، ألنيـ أقمية، كألف تخفيفيما ىك الذم جرل بو االستعماؿ أكثر، كا 

. الكممتيف كبلىما ثابت
 ىذا مف جية كمف جية ثانية فإف سيبكيو لـ يعرض لقراءة نافع ال مف قريب كال مف بعيد، كيؼ كىك يعرؼ 

أف اليمزة أصؿ في النبي ألنو مف النبأ، كأصؿ في البريئة ألنيا مف برأ 
، كلسنا عمى يقيف أنو كاف عمى عمـ بقراءة نافع، "إف القراءة ال تخالؼ، ألف القراءة السنة: "كقد قاؿ في الكتاب

ف كاف عالما بيا فالقراءات في عيده لـ تسبع بعد . كا 
لقمة استعماليا، ال ألف القياس : ، يعني(كاليمز في النبي لغة رديئة)قاؿ سيبكيو : " قاؿ ابف منظكر

نىبىأى ى : كيجكز فيو تحقيؽ اليمز كتخفيفو، يقاؿ: "(النبي)، كقاؿ ابف األثير في النياية عف 1/162[142]"يمنعيا
، قاؿ سيبكيو تىنىبَّنأ ميسىٍيممة، باليمز، غير أنيـ ترككا اليمز في النَّنبيِّب : ليس أحد مف العىرب إال كيقكؿ: كنىبَّنأى ى كأٍنبىأى ى

كف ىذه األحرؼ الثَّنبلثة، كال يىٍيًمزكف غيرىا،  يَّنة كاٍلبىًريَّنة كالخاًبيىة، إال أىؿ مكة، فإنيـ يىٍيًمزي كما ترككه في الذُّرِّب
.  5/8[143]".كييخاًلفيكف العىرىب في ذلؾ

وذر . ودع. 6. 4. 4. 1. 2
 كأما استدالؿ الباحث عمى عدـ إحاطة سيبكيو بالمغة، فقد أبعد فيو النجعة، ألنو ال أحد كما قمنا أحاط بالمغة، 

كلكف الذم نجـز بو ىك أف سيبكيو كشيكخو المتحريف بذؿ مجيكدان كبيران في تتبع كبلـ العرب كجمعو مف أفكاه 



131 

 

. أصحابو، فمـ يكف ليقكؿ بإثبات شيء أك نفيو إال عف استقراء تاـ
 كقد نبو الشاطبي عمى خطأ مف استدرؾ مف المتأخريف عمى المتقدميف بما يجدكنو في الكتب، كلـ يسمعكا 

فالذيف اعتنكا : "مف العرب مثميـ، ألف في السماع المباشر عمى الخصكص ما يدؿ عمى مقاصد العرب، قاؿ
بالقياس كالنظر فيما يعد مف صمب كبلـ العرب كما ال يعد لـ يثبتكا شيئا إال بعد االستقراء التاـ، كال نفكه إال بعد 
االستقراء التاـ، كذلؾ كمو مع مزاكلة العرب، كمداخمة كبلميا، كفيـ مقاصدىا، إلى ما ينضـ إلى ذلؾ مف القرائف 

. كمقتضيات األحكاؿ، التي ال يقـك غيرىا مقاميا
ىذا يقاس، كىذا ال يقاس، ىذا يقكلو مف ال يقكؿ كذا، كىذا مما استغني :  فبعد ىذا كمو ساغ ليـ أف يقكلكا

عنو بغيره، إلى غير ذلؾ مف األحكاـ العامة التي ال يفضي بيا إال مف اطمع عمى مآخذ العرب، كعرؼ مآؿ 
مقاصدىا، كىذا أمر مقطكع بو عند أرباب ىذا الشأف، كمف فيـ كبلـ األئمة في تكاليفيـ لـ يخؼ عميو ما 

 4/492[140]".ذيكر
 ككأف الشاطبي كاف يصؼ سيبكيو بيذا الكبلـ، ألف ما ذكره مف صفات المتحريف مف العمماء تحققت فيو مف 

خبلؿ كتابو، كقد أحسف ابف جني كصؼ سيبكيو في غزارة عممو كسعة اطبلعو عمى كبلـ العرب، كذلؾ قكلو 
:  (باب في فكائت الكتاب)في 
ف إنساننا أحاط بقاصي ىذه المغات المنتشرة، كتحجر أذراءىا المترامية، عمى سعة الببلد، كتعادم ألسنتيا  " كا 

المداد، ككثرة التكاضع بيف أىمييا مف حاضر كباد، حتى اغترؽ جميع كبلـ الصرحاء كاليجناء، كالعبيد كاإلماء، 
، كمخطكب بو " ما بيف"في أطرار األرض، ذات الطكؿ كالعرض،  ، حتى لغات "إلى مسجكع"منثكر إلى منظكـو

الرعاة األجبلؼ، كالركاعي ذكات صرار األخبلؼ، كعقبلئيـ كالمدخكليف، كىذاتيـ المكسكسيف، في جدىـ 
عمى سعتو كانبثاثو كتناشره -كىزليـ، كحربيـ كسمميـ، كتغاير األحكاؿ عمييـ، فمـ يخمؿ مف جميع ذلؾ 

كلعميا أك أكثرىا مأخكذة عمف فسدت - إال بأحرؼ تافية المقدار، متيافتةو عمى البحث كاالعتبار - كاختبلفو
مَّنى لو إلى غايتو طريقو- لغتو، فمـ تمـز عيدتو ]".لجدير أف يعمـ بذلؾ تكفيقو، كأف ييخى 19]1/289 .

 أكمت شاة كل شاة. 7. 4. 4. 1. 2
، كأكمتي كؿَّن شاةو : "  كأخيرنا فإف تغميط سيبكيو فيما نقمو عف شيخو الخميؿ مف قكلو أكمتي شاةن كؿَّن شاةو، حسفه

 ىي مف جممة مسائؿ ذكرىا الشيخ عضيمة، كلكنو ذكرىا مستشكبل ليا، ال معترضا بيا 2/117[94]".ضعيؼه 
.  عمى سيبكيو، كال مستدال بيا عمى نفي سماع سيبكيو

في كتاب سيبكيو مسائؿ استشكمتيا، كتعذر عميَّن فيميا، كالتكفيؽ بيف نصكصيا، كدفع ما بينيا مف : " قاؿ
كىذا ...المضافة لمنكرة مفعكال بو (كؿ)في كتاب سيبكيو نص يمنع كقكع : "، فذكرىا، كمنيا19ص[132]"تعارض

[  132]". مكضعا36المضافة لمنكرة مفعكال بو في  (كؿ)الذم منعو سيبكيو قد جاء كثيرا في القرآف، جاءت 
ليس مف غرضي أف أكجو نقدنا لسيبكيو، : " كمع ىذه الحجة التي جاء بيا عضيمة، كالتي تبدك دامغة فإنو قاؿ

نما ىي مسائؿ تعذر عميَّن فيمييا، فذكرتيا لعؿ غيرم يستطيع ليا حبل كتكفيقا، كيدفع ما بينيا مف  كا 
. مف اتسع عممو قؿ إنكاره: ، كىذا مف كريـ أخبلؽ العمماء، ألنو كما قيؿ20ص[132]".تعارض
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 ذلؾ ألف الشيخ عضيمة يعرؼ كغيره مف أىؿ االختصاص ممف خالطكا كتاب سيبكيو أف لسيبكيو مقاصد 
مضافة  (كؿ)في الكتاب قد تخفى عمى النحارير، كألنو يعمـ يقينا أف ىذه المكاضع التي جاءت في القرآف كفييا 

إلى نكرة مفعكال بو ليست مما يخفى عمى سيبكيو كعمى شراح كتابو، كيؼ كىـ يحفظكف القرآف كيتمكنو صباح 
. مساء ألنو كردىـ، كمرجعيـ األكؿ في قكاعد العربية كأحكاميا

كما في المغني ترد باعتبار كؿ كاحد مما قبميا كما بعدىا عمى  (كيؿُّ ) كسر الغمكض في ىذه المسألة أف 
ييا باعتبار ما قبميا: "ثبلثة أكجو، قاؿ :  فأما أكجي

أف تككف نعتان لنكرة أك معرفة؛فتدؿ عمى كمالو، كتجب إضافتيا إلى اسـ ظاىر يماثمو لفظان كمعنى، : فأحدىا"
: ، كقكلو(أطعمنا شاةن كؿَّن شاةو )نحك 

ٌف الذم حانٍت بفىٍمجو دماؤىيـ   كا 
 

َّـن خالدً ***   ىيـ القكـي كؿُّ القكـً يا أ
أك لنكرة محدكدة، كعمييما ففائدتييا العمكـي، كتجب : أف تككف تككيدان لمعرفة، قاؿ األخفش كالككفيكف: كالثاني 

دى المبلئكةي كمُّيـ)إضافتييا إلى اسـ مضمر راجع إلى المؤكد نحك  ...  (فسجى
كغير  (كؿُّ نفسو بما كسبٍت رىينةه )أاٌل تككف تابعة، بؿ تالية لمعكامؿ؛فتقع مضافة إلى الظاىر نحك : كالثالث

 255ص[137]".(ككيبلًّ ضربنا لوي األمثاؿى )مضافة نحك 
في  (كؿ)إال الكجو الثاني كالثالث، بينما مسألة  (كؿ) فكأف الشيخ عضيمة كىذا الباحث لـ يعرفا مف أنكاع 

، كىي كما قاؿ ابف ىشاـ تككف نعتا لنكرة أك معرفة، كتجب إضافتيا إلى اسـ (كؿ الكمالية)كبلـ سيبكيو ىي 
أطعمنا شاةن كؿَّن : ظاىر يماثمو لفظا كمعنى، كقد استشيد عمى ذلؾ بمثاؿ يشبو مثاؿ سيبكيو الذم استحسنو، كىك

. شاةو 
الكمالية، ألنو لـ يتقدمو اسـ معرفة أك نكرة حتى يككف نعتا  (كؿ)فمـ يتحقؽ فيو شرط  (أكمتي كؿَّن شاةو ) كأما 

، كقكلنا: "(كؿ)لو، كلذلؾ قاؿ السيرافي عف  رأيت : كجعؿ نعتا عمى معنى المبالغة كالكماؿ، ال عمى معنى العمـك
، مع أف الشيخ عضيمة 2/445[97]".رأيت الرجؿى الكامؿ: الرجؿى كؿَّن الرجًؿ، كأكمت شاةن كؿَّن شاةو، عمى معنى

  19ص[132]".فكجدتو لـ يعمؽ شيئا عمى كبلـ سيبكيو: "صرح بأنو رجع إلى شرح السيرافي كقاؿ
فيذا حسف ألنو قد جرل عمى التأكيد، الذم يشبو أصمو، كال  (أكمتي شاةن كؿَّن شاةو )كتقكؿ : " كقاؿ الرماني

. ، يقصد أف ما بو التككيد يأتي بعد المؤكد2/134[93]".لتباعده عف أصمو (أكمتي كؿَّن شاةو )يحسف 
أنت الرجؿي  : يعني أف العرب تقكؿ: " كعمؽ أبك نصر القرطبي عمى قكؿ سيبكيو فقاؿ

، ككذلؾ في النكرة يقكلكف ، أم: كؿُّ الرجًؿ، أنت الرجؿي الكامؿي جمع خصاؿ الرجؿ : أنت رجؿه كؿُّ رجؿو
أكمتي شاةن قد جمعت خير خصاؿ الشاًء، مف : أكمت شاةن كؿَّن شاةو، كأكمت الشاةى كؿَّن الشاًة، أم: الكامؿ، ككذلؾ
  140ص[144]".الفتاء كالسمف

سيفى : " ثـ عمؿ ذلؾ فقاؿ نما : ىينا ألنو صفة، كقبح (كؿُّ )كحى أكمت كؿَّن شاةو، ألنو مفعكؿ، كال يعمكف ىكذا، كا 
، كىك نفس تعميؿ الخميؿ الذم حكاه عنو سيبكيو، كاستشكؿ ذلؾ محقؽ [144]".بعد المبني عمى الفعؿ كنحكه
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عمى رأم يحكـ بقبح كقكع – فيما تحت يدم مف المصادر - تابع أبك نصر سيبكيو ىنا، كلـ أعثر : "الكتاب فقاؿ
. ، كأحاؿ عمى عضيمة في فيارسو"المضافة لمنكرة مفعكال بو، بؿ قد جاء ذلؾ كثيرا (كؿ)

نما أراد أنيا تقبح في ىذا التركيب  (كؿ) كالحؽ أف أبا نصر ما قصد إنكار أف تقع  مكقع المفعكؿ بو مطمقا، كا 
الكمالية، ألنو يفترض فييا أف تككف تابعة، كما أف التككيدية تككف تابعة السـ  (كؿ)الذم يراد منو استعماؿ 

ال فقد جاء في كبلـ ابف ىشاـ في الكجو الثالث أال تككف تابعة، بؿ تالية لمعكامؿ . قبميا، كا 
ييا الثبلثة التي باعتبار ما بعدىا فقد مضت اإلشارة إلييا : " كىك ما يؤكده قكلو أف تضاؼ : األكؿ: أما أكجي

، كمف أنكاعيا 257ص[137]".(أكرمتي كؿَّن بني تميـ)إلى الظاىر، كحكميا أف يعمؿ فييا جميعي العكامًؿ نحك 
. مفعكال بو في القرآف (كؿ)األمثمة التي ذكر عضيمة أنيا جاءت فييا 

لـ يأت منيا في القرآف الكريـ إال - كما في كبلـ ابف ىشاـ السابؽ – باعتبار ما قبميا  (كؿ) كالخبلصة أف 
الكمالية فإنو لـ يأت منو في القرآف شيء، كسيبكيو كشيكخو  (كؿ)الكجو الثاني كالثالث، أما الكجو األكؿ كىك 

شعرا كنثرا، : كانكا يضعكف قكاعد المساف العربي كمو، فكاف لزاما عمييـ أف يقعدكا اعتمادا عمى كبلـ العرب كمو
إذ "زيادة عمى القرآف كقراءاتو، 

، كيؼ كقد 221 كص188ص [140]، "القرآف بكؿ قراءاتو لـ يحك كؿ صكر النطؽ الجائزة في لغة العرب
، كال كؿُّ ما يجكز في العربية يأتي بو القرآفي : "قاؿ اإلماـ السيرافي دي في كتاًب اهلًل عزَّن كجؿَّن ليس كؿُّ لغةو تيكجى

ما )فميس كؿ كبلـ جار صحيح جاء في القرآف، أال ترل أنو ما جاء في القرآف : "، كقاؿ2/369[97]".كالشعري 
. 2/456[97".]، كال خبلؼ أنو جيد صحيح(زيده قائـه 
فإفَّن كؿَّن شيبىًو الباحث التي حاكؿ بيا إنكار سماع سيبكيو ليست شيئا أماـ ما قدمناه مف أدلة تدحضيا، :  كبىٍعدي 

ككما سبؽ منا القكؿ فإف ىذه الشبو لك كانت حقا لما دلت إال عمى أف سيبكيو كأم عالـ يجتيد فيصيب 
كيخطيء، كلكف القدماء كالمنصفيف مف المحدىثيف يعممكف أف كتاب سيبكيو ىك عصارة عقكؿ جبارة، بذلت 

. أقصى جيدىا في استقراء كبلـ العرب كالنظر فيو، فكانكا يكبركنو كيتحرجكف أف يقكلكا فيو بغير عمـ
كالذم ذكرت لؾ قكؿ : " كيكفي أف سيبكيو بعدما ذكر تعميؿ الخميؿ في ىذه المسألة كغيرىا مما يشبييا قاؿ

كرأينا : " ككفى بذلؾ حجة لمف يعرؼ كزف قكلو2/117[94]".الخميؿ، كرأينا العرب تكافقو بعد ما سمعناه منو
". العرب تكافقو

االستدالل القرآن . 2. 2
تمييد . 1. 2. 2

 مما يكاد يعتبر بديييا أف الدراسات المغكية في تاريخ العربية بدأت انطبلقا مف قراءة القرآف كمحاكلة فيمو 
كتيسير قراءتو كاكتشاؼ أسرار اإلعجاز فيو، كأنيا بمغت القمة في كتاب سيبكيو، الذم جمع خبلصة ىذه 

. الدراسات التي أنتجيا شيكخو كأسبلفيـ ككرثيا ىك عنيـ فصاغيا كأثراىا بشكاىد القرآف ككبلـ فصحاء العرب
معاف سيرل ال محالة كثرة استشياد سيبكيو بآيات القرآف الكريـ عمى قكاعد   كالمتصفح لكتاب سيبكيو بتأمؿ كا 
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العربية كأحكاـ فركعيا، كلكف قد يبدك لو أف شكاىد الشعر فيو أكثر، فيعتقد كما اعتقد كثيركف أف سيبكيو غمَّنب 
لغة الشعر عمى لغة القرآف، كأف سيبكيو يؤكد بذلؾ ما اتيـ بو البصريكف عامة كىك خاصة مف أف مرتبة القرآف 

عندىـ في االستشياد ىي بعد مرتبة الشعر، كأنيـ لـ يككنكا يقبمكف مف القرآف إال ما كافؽ أصكليـ التي 
. استنبطكىا مف كبلـ العرب، كأقيستيـ التي كضعكىا

شبيات . 2. 2. 2
يعتمد سيبكيو في استشياده بصكرة كاضحة عمى آيات : " كفي ىذا يقكؿ الدكتكر صاحب جعفر أبك جناح

القرآف الكريـ كيمقانا ذلؾ في نحك ثبلث مئة كخمسيف مكضعا، كلكنو يبدك قميبل إذا ما قكرف بما استشيد بو مف 
شعر، فقد بمغ استشياده بو نحك ألؼ كخمسيف مرة، كالقرآف كما تعمـ ىك النص الصحيح المجمع عمى االحتجاج 

"بو في المغة كالنحك كالصرؼ كعمكـ الببلغة  106ص[145].
 صرؼ أنفسيـ -ما عدا ابف ىشاـ-محمد عيد كقد عاب عمى النحاة كميـ متقدمييـ كمتأخرييـ . كيقكؿ د

:  قصدا عف استقراء النص القرآني الستخبلص قكاعدىـ منو
ذا كاف كتاب سيبكيو يمثؿ أكؿ حمقة مكجكدة بيف أيدينا مف مجيكدات النحك، فإنو يمثؿ في الكقت نفسو  "  كا 

قمة الدراسة التي سبقتو كاتجاىيا، كما أنو يشير أيضا إلى الطريؽ الذم سمكتو الدراسة مف بعده، إذ تأثرت بو 
كتتبعت خطاه، كىذا الكتاب فيو ػ كما يقكؿ أحد الدارسيف ػ اعتماد كامؿ عمى الشعر العربي القديـ في االستقراء 
كتقرير األصكؿ كتغافؿ نسبي عف آيات القرآف كالشعر اإلسبلمي، كلقد أحصي ما فيو مف آيات لمقرآف فمـ تزد 
عمى ثبلثمائة آية، لـ يتخذ معظميا مصدرا لمدراسة، بؿ إنيا اعتمدت عمى نصكص أخرل أىميا الشعر، ثـ 

. 103ص[146]".تساؽ اآليات بعد ذلؾ، فكأنما تساؽ بيدؼ التقرير كالتككيد ال االستشياد
كذلؾ نرل سيبكيو يستشيد بالقرآف كببعض القراءات ما تكاتر منيا : "  كيقكؿ الشيخ محمد عبد الخالؽ عضيمة

كما لـ يتكاتر، كلك قيس استشياده بالقرآف باستشياده بالشعر لكجدنا الشعر قد غمب عميو كاستبد بجيده، فشكاىده 
( 1061)كىي في النسخة المطبكعة بمصر  (1050)الشعرية كما ذكر أبك جعفر النحاس في شرحو لمشكاىد 

كذلؾ كإحصاء األستاذ النجدم في كتابو عف سيبكيو  (373)عمى حيف أف استشياده بالقرآف لـ يتجاكز 
. 1/13[147".]235ص

 كقد بمغ الشطط بالدكتكر أحمد مكي األنصارم مبمغو حيف زعـ أف النحك الذم كضعو الركاد مف فحكؿ 
العمماء أمثاؿ الخميؿ كسيبكيو كتعاقب عميو عمماء قركف متطاكلة بالتصحيح كالتنقيح مبني عمى كبلـ العرب 
كشعرىـ عمى الخصكص كعمى غير لغة القرآف فدعا إلى كضع نحك قرآني تستنبط قكاعده كأحكامو مف لغة 

الدفاع عف القرآف الكريـ ضد )كآخر بعنكاف  (نظرية النحك القرآني)القرآف فقط، كألؼ في المكضكع كتابا بعنكاف 
. (النحكييف كالمستشرقيف

بعد اتياـ سيبكيو بتقديـ القكاعد النحكية عمى الشكاىد  (سيبكيو في الميزاف) حتى إنو في بحث لو بعنكاف 
النحك )تضافر الجيكد إلخراج : "القرآنية كضرب األمثمة عمى ذلؾ قاؿ في التكصيات التي ىدؼ إلييا بحثو

كتعميمو في جميع الببلد العربية كاإلسبلمية، كاالستعانة في ذلؾ بكؿ الكسائؿ المتاحة عمميا كدينيا  (القرآني
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 111ص[148]".كاجتماعيا
كبعد فقد كاف خميقا بمف كضعكا النحك : "(نحك القرآف) كقبمو قاؿ الدكتكر أحمد عبد الستار الجكارم في كتابو 

كأسسكا قكاعده أف تككف المادة القرآنية أىـ ما يقيمكف عميو تمؾ القكاعد كيستندكف إليو في كضع النحك، ألف 
أسمكب القرآف كتركيبو مبرأ مف الضركرات الشعرية التي حفؿ بيا الشعر كامتؤل بيا غريب المغة الذم استندكا إليو 

فمقد فرطكا في جانب المادة القرآنية تفريطا أدل بالنحك إلى إىماؿ كثير مف األساليب القرآنية .ببل اعتداؿ كال قصد
 9-8ص [149]...".العالية الرفيعة، حتى لـ تعد تستعمؿ أك تحاكى

الرد اإلجمالي عمى الشبيات . 3. 2. 2
 كىذا الذم قالو ىؤالء الباحثكف كأمثاليـ محض ظمـ لسيبكيو، ألنيـ لـ يختصكا في دراسة الكتاب كلـ يستقرئكا 
نصكصو كما ينبغي، كألنيـ خضعكا لتيمة شائعة مفادىا أف سيبكيو ككؿ البصرييف ال يقبمكف مف آيات القرآف إال 

. ما كافؽ قياسيـ، كألف نتيجة مقارنتيـ بيف شكاىد القرآف كشكاىد الشعر في الكتاب غير صحيحة
 كقبؿ الرد المفصؿ عمى ىذه االتيامات التي جاء بيا ىؤالء الدارسكف المعاصركف نكتفي بالرد اإلجمالي، 

:  كيمكف تمخيصو فيما يمي
نسبة الشواىد القرآنية والشعرية . 1. 3. 2. 2

 إف نسبة شكاىد الكتاب الشعرية بالقياس إلى ديكاف العرب نسبة ضئيمة جدا إذا ما قكرنت بنسبة شكاىده 
.  آية6636القرآنية إلى آيات القرآف الكريـ كالتي ال تتجاكز 

 فشكاىد الكتاب الشعرية التي قيؿ إنيا ألؼ كخمسكف بيتا ليست شيئا أماـ الكـ اليائؿ مف شعر شعراء العرب 
. الفصحاء، الذيف جمع دكاكينيـ كركاىا العمماء المكثكؽ بيـ، أمثاؿ األصمعي كالضبي كابف سكرة كغيرىـ

القرآن مدونة مغمقة . 2. 3. 2. 2
 إف القرآف الكريـ كما قاؿ األستاذ عبد الرحمف الحاج صالح مدكنة مغمقة، في حيف كاف كبلـ العرب الفصحاء 
في عيد سيبكيو ال يزاؿ مدكنة مفتكحة، كبالضركرة يككف عدد الشكاىد المغكية مف كبلـ العرب كمنو الشعر أكثر 

. 333ص[130].مف شكاىدىا مف القرآف، كىذا أمر طبيعي مرده الكاقع ال تحيؼ النحاة كال تفريط سيبكيو
لغة القرآن الكالم المطرد . 3. 3. 2. 2

نما   إف القرآف احتكل عمى أكثر الكبلـ المطرد الذم اعتاد سيبكيو أال يستشيد عميو إال بأمثمة مف صنعو، كا 
كاف يستكثر مف الشكاىد عمى ما خالؼ المطرد أك كاف شاذا، كذلؾ في شعر العرب ككبلميـ كثير جدا، كفي 

:  ىذا يقكؿ الدكتكر محمد الحباس
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يرجع أحد الدارسيف المحدثيف قمة استشياد النحاة بالقراءات القرآنية إلى عدـ ثقتيـ في الركاة، كقد كانكا جميـ "
غير فصحاء، كلكننا نرل أف ذلؾ يرجع لسبب آخر، كىك أف لغة القرآف الكريـ كانت في غالبيتيا مطردة تصمح 
ألف تككف أساسا لمنحك، بخبلؼ الشعر ككبلـ العرب، ففيو الكثير مما يخالؼ الشائع، فجػاء بو النحػاة لبلستشياد 

، ككذلؾ في (ًإفَّن ىىذىاًف لىسىاًحرىافً ): عمى صحة تمؾ المخالفات، كمع ذلؾ ففػي القرآف شكاىد عديدة منيا قكلو تعالى
 246ص[150]".باليمز كغيرىا (معائش)الكثير مف القراءات القرآنية، كقراءة 

لغة القرآن بميغة راقية . 4. 3. 2. 2
 إف القرآف الكريـ ما داـ مدكنة مغمقة فيك نص محدكد، كما داـ معجزا فيك بميغ، لذا فيك لف يستعمؿ إال 

األساليب الراقية، كبالتالي فيك لف يستكعب كؿ أساليب العرب التي منيا البميغ كمنيا دكف ذلؾ، كفي ىذا أيضا 
 : قاؿ الدكتكر محمد الحباس تبعا لما سبؽ

كىناؾ سبب آخر، كىك أف القرآف لـ يستكعب كؿ كبلـ العرب، بخبلؼ ما كاف يركيو الركاة مف أفكاه العرب، "
]".حيث كاف يشمؿ كؿ كبلـ العرب، كاختبلفاتيـ المغكية القبمية كغيرىا كمف ذلؾ مثبل أف القرآف لـ يستعمؿ مف  [150

.، كلكف في كبلـ العرب شعرا كنثرا كرد النداء باليمزة كآ كأم كىيا(يا)أحرؼ النداء في الجمؿ الندائية إال الحرؼ   
وىذا في القرآن كثير  . 5. 3. 2. 2

، ألنو في معرض التمثيؿ ال 1/89[94]" كىذا في القرآف كثير" إف سيبكيو كثيرا ما يذكر آية أك أكثر ثـ يقكؿ
اإلحصاء، كىك بقكلو ذلؾ يحيؿ قارئو كبخاصة في عيده عمى القرآف الذم كاف محفكظا لكؿ طمبة العمـ فضبل 

كال يعسر عمى مف ينظر في كتاب سيبكيو االىتداء إلى مكاطف اآليات المشابية لما يذكره إذا أراد "عف العمماء ، 
كليس األمر كذلؾ في الشعر، إذ لك ذكر نماذج قميمة منيا كأشار إلى الباقي لما اىتدل الناس ... المزيد منيا

 235-234ص[141]".إليو
:  وخالصة الكالم. 6. 3. 2. 2

 باب منيا، كغالبا 189 فصؿ، استشيد سيبكيو بالقرآف في 720 باب حكت 569أف الكتاب اشتمؿ عمى  " 
 138كاقتصر عمى االستشياد بالقرآف كحده في ... يذكر أكثر مف آية في الباب الكاحد، بؿ في المسألة الكاحدة

 بابا، كبدأ بالقرآف قبؿ 42مسألة دكف ذكر الشعر، كبدأ بالقرآف مباشرة بعد عنكاف الباب دكف ذكر األمثمة في 
 بابا فقط، كىذه مف األساليب التي ال كجكد ليا في القرآف، 16 بابا، كبدأ بالشعر قبؿ القرآف في 35الشعر في 

 236-235ص[141]".كمف المعمـك أف القرآف لـ يستكعب جميع صكر النطؽ الصحيح عند العرب
 كقد اختمؼ الدارسكف في عدد شكاىد القرآف في الكتاب، كلعؿ أرجحيا ما تكصؿ إليو الدكتكر سميماف يكسؼ 

في الكتاب قدر كبير مف الشكاىد : "فإنو قاؿ (منيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ)خاطر في كتابو 
 آية بعدِّب المكرر، بقراءاتيا المتكاترة 477 آية مف غير المكرر، ك458القرآنية، بمغت في إحصاء الباحث 

 232ص[141]".كالشاذة
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 ىذا عدد اآليات في الكتاب كمو، كأما في قسـ الصرؼ كحده فقد أحصى بعض الدارسيف شكاىد القرآف فيو 
 147ص[151].فكجدىا في عشرة مكاضع منو

:  االستدالل بالقرآن في الكتاب. 4. 2. 2
 بعد عممية مسح آليات القرآف التي استشيد بيا سيبكيو في الكتاب كمقارنتيا بما ذكره منيا الشيخ عضيمة في 

كما ذكره منيا المحقؽ ىاركف في الجزء الخامس مف الكتاب الذم خصصو  (فيارس كتاب سيبكيو)كتابو 
لمفيارس، كبعد تصفحيا كتتبعيا في سياقاتيا التي كردت فييا مف الكتاب، تبيف لي أف سيبكيو نكع في ذكر اآلية 

كىاٍختىارى ): كمثؿ ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ : "القرآنية التي استشيد بيا، فمرة يذكرىا عمى أنيا نص آية مف القرآف، كقكلو
كقرأ  : " كمرة عمى أنيا قراءة آلية مف القرآف، كقكلو1/37[94]، "155: اآلية[152](ميكسىى قىٍكمىوي سىٍبًعيفى رىجيبلن 

ًبي مىعىوي كىالطَّنٍيري )األعرج   كبذلؾ أمكف لي أف أفرؽ بيف القرآف كقراءاتو منيجيا، 2/187[ 94]". فرفع (يىا ًجبىاؿي أىكِّب
. فمـ أعتبر مف القراءات إال ما نص عمى أنو قراءة تصريحا أك تمميحا

ثـ تبيف لي أف ما استشيد بو سيبكيو عمى أنو نص قرآف نكع فيو أيضا بيف ما ذكره عمى أنو أمثمة كنماذج 
يحتج بيا لحكـ النحكم أك قاعدة نحكية، كأخرل عمى أنيا أمثمة يحتج ليا، ألنيا مشكمة أك خارجة عف حكـ 

. القاعدة، فيبحث ليا عف تخريج، إما باجتياده الخاص، أك بسؤاؿ الخميؿ خاصة أك أحد شيكخو
القرآن المحتج بو : النوع األول. 1. 4. 2. 2

كىك ما ذكره عمى سبيؿ التمثيؿ كالتنظير، يمكف تقسيمو إلى قسميف، ما فيو كجو كاحد مف اإلعراب أك 
:  الصرؼ، كما فيو كجياف مف اإلعراب، كربما أكثر، كأمثمة القسـ األكؿ كثيرة، نذكر منيا نماذج فنقكؿ

كأٌنو  (كافى أنتى حيره منو)كقاؿ بعضيـ : "(كاف)كما في  (كاد)قاؿ مستدال عمى تقدير ضمير الشأف في - 1 
ـٍ ): كمثمو.قاؿى إٌنو أنت خيره منو ، كجاز ىذا التفسيري ألفَّن معناه 117: اآلية[153](كادى تىًزيغي قيمكيبي فىًريؽو مٍنيي

 1/71[94]...". كادٍت قمكبي فريؽ منيـ تزيغ
فعؿ، كال يعمؿ  (يزيغ)فعؿ، ك (كاد)ضميرا مف األمر كالشأف، ألف  (كاد)أف في : يعني: "قاؿ السيرافي معمقا

 3/65[154]".الفعؿ في الفعؿ
كمما يقكَّنل ترؾى نحًك ىذا : "كقاؿ في باب التنازع مستدال عمى جكاز االكتفاء بذكر أحد مفعكلي الفعميف – 2 

اًفظىاًت كىالذَّناًكًريفى المَّنوى كىًثيرنا كىالذَّناًكرىاتً ): لعمـ المخاطىب قكليو عٌز كجؿٌ  ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري ، 35: اآلية[123](كىاٍلحى
 1/74[94]".فمـ ييٍعًمؿ اآلًخرى فيما عمؿ فيو األٌكؿي استغناءن عنو

كالحافظاتيا، كالذاكريف اهلل كثيران كالذاكراتو، فترؾ مفعكؿ الثاني لعمـ المخاطب بذلؾ، كاالكتفاء باألكؿ لك : أراد"
 3/86[97]".كاف منصكبا

كىأىمَّنا ثىميكدي ): كمثؿي ذلؾ قكليو جٌؿ ثناؤه: "(زيده ضربتو)كقاؿ في باب االشتغاؿ عطفا عمى قكلو - 3 
سيفى أف ييٍبنىى الفعؿي عمى االسـ حيث كاف ميٍعمىبلن في الميٍضمىًر كشىغىٍمتىو بو، كلكال 17: اآلية[35](فىيىدىٍينىاىيـٍ  نما حى ، كا 

 1/81[94]".ذلؾ لـ يحسيٍف، ألٌنؾ لـ تىشغىٍمو بشيء
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]".في مكضع الخبر مبني عميو، كفيو ضمير يعكد إليو (فيديناىـ)مبتدأ، ك (ثمكدي )أف : يعني" 154]3/101 
ٌنما ترككا األلؼي في : "(الذم)إذا كانت بمعنى  (مىفٍ ) ػ كقاؿ مستدال عمى إدخاؿ ألؼ االستفياـ عمى 4  كا 
، أال ترل أنٌؾ تيٍدًخمييا عمى  (ىىؿٍ )ك (متىى)ك (مىفٍ ) إذا تمَّنٍت بصمتيا كقكؿ اهلل  (مىفٍ )كنحًكىف حيثي أىًمنيكا االلتباسى

ٍيره أىمَّنٍف يىأًتي آًمنان يىٍكـى اٍلًقيىاًمة ): عٌز كجؿٌ  ٍف ييٍمقىى ًفي النَّناًر خى آ :  فكأنو قاؿ100-1/99[94".]40: اآلية[35](أىفىمى
 2/160[154]".الذم يمقى في النار خيره أـ الذم يأتي آمنا

رأيتي قكمىؾ )كذلؾ قكلؾ : "كقاؿ مستدال عمى أف البدؿ يفيد التككيد كال يستغنى بو عف المبدؿ منو – 5 
رٍفتي كجكىىيا )ك( رأيتي عبدى اهلل شخصوى )ك( رأيتي بني عٌمؾ ناسان منيـ)ك( رأيتي بني زيد ثيميثىٍييـ)ك (أكثرىىـ صى
لىيا رأيتي أكثرى قكمؾ، كرأيت ثيميثىي قكمؾ، كصرفتي كجكهى أٌكًليا، كلكنَّنو : عمى أنَّنو أراد: فيذا يجئي عمى كجييفً .(أكَّن

:  ثىنَّنى االسـى تككيدان، كما قاؿ جٌؿ ثناؤه
لُّييـٍ  ) دى المىبلًئكىةي ؾي ي . ، كأشباه ذلؾ30: اآلية[155](أٍجمىعيكفى  فىسىجى

رىاـً ًقتىاؿو ًفيوً ): فمف ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ   151-1/150[ 94". ]217: اآلية[36](يىسأىليكنىؾى عًف الشَّنٍيًر الحى
 269ص [100].فالقتاؿ بدؿ مف الشير الذم يشتمؿ عمى القتاؿ، فيك بدؿ اشتماؿ، كالغرض منو التككيد

إذا كاف البدؿ مف الفاعؿ أك مف : "كقاؿ عطفا عمى ما ال يحسف فيو قطع البدؿ عف المبدؿ منو، كذلؾ – 6 
:  274ص[100]"المفعكؿ الذم فيو معنى الفاعمية، كما بعد البدؿ مفعكؿ بو صريح، أك غير صريح

ر): كمثؿ ذلؾ" دىىما باآلخى رٍيًف أىحى جى كىكتي الحى ر)عمى أنَّنو مفعكؿ مف  (صى ، (اٍصطىؾَّن الحجراًف أحديىما باآلخى
ـٍ ًببىٍعضو  ): كمثؿ ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ  يي لىٍكالى ًدفىاعي اهلًل النَّناسى بىٍعضى  1/153[94".]251: اآلية[36](كى

كيجكز الرفع ال "(...كلكال دفاعي )ليس فيو إال البدؿ، كمثمو قكلو تعالى  (صككت الحجريف أحدىىما باآلخر)فػ
يـ : عمى االستئناؼ، كلكف عمى تأكيؿ ما لـ يسـ فاعمو، كأنؾ قمت عجبت مف أف ديًفعى الناسي بعضي

 1/392[113]".ببعض
:   ػ كقاؿ مستدال عمى ما اختير فيو الرفع عمى االبتداء قطعا لمبدؿ عف المبدؿ منو7 
دَّنةه ): كمما جاء في الرفع قكلو تعالى" ـٍ ميٍسكى كىييي مىى المَّنًو كيجي ًة تىرىل الَّنًذيفى كىذىبيكا عى يىٍكـى اٍلًقيىامى : اآلية [156](كى
60[."94]1/155  

كقرئ : " كقاؿ أبك حياف4/49[157]".لجاز عمى البدؿ، كالرفع أجكد (كجكىىيـ مسكدةن )كلك قاؿ : "قاؿ السيرافي
 7/419[ 98]". بدؿ بعض مف كؿ (كجكىىيـ)بنصبيما، فػ (كجكىىيـ مسكدةن )

كقاؿ مستدال عمى أف إضافة اسـ الفاعؿ الداؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ غير حقيقية ألنيا عمى معنى  – 8 
ف كاف المضاؼ إليو معرفة، كلذلؾ يبقى اسـ "االنفصاؿ، ك القصد منيا التخفيؼ، كلذلؾ ال أثر ليا في التعريؼ كا 

:  85ص[100]"الفاعؿ نكرة تكصؼ بو النكرات، كيقع مكاقعيا
:  كليس يغيَّنر كىؼُّ التنكيف إذا حذفىتو مستًخفان شيئان مف المعنى كال يىجعميو معرفةن، فمف ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ "
[  158](كيؿُّ نىٍفسو ذىاًئقىةي المىٍكتً )- أ 

  27: اآلية[159](إنَّنا ميٍرسميك النَّناقىةً )ك - ب 
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  12: اآلية[160](لىٍك تىرىل إًذ الميٍجًرميكفى نىاًكسيك ريءيًسيـٍ )ك - ج 
ٍيدً )ك - د  ٍيرى ميًحمِّبي الصَّن   1: اآلية[161](غى
ـى )فالمعنى معنى - ىػ  رىا  2: اآلية[161](كىالى آمِّبيفى البىٍيتى الحى

دُّه :  كيىزيدي ىذا عندؾ بيانان قكليو تعالى جى
  95: اآلية[161](ىىٍديان بىاًلغى الكىٍعبىةً )- ك 
نىا)ك - ز    24: اآلية[59](عىاًرضه ميٍمًطري

ٍؼ بو الٌنكرةي  . فمك لـ يكف ىذا في معنى النَّنكرة كالتنكيف لـ تكصى
 1/166[94]".كستراه مفصَّنبلن أيضان في بابو مع غير ىذا مف الحجج إف شاء اهلل

. كعبارة سيبكيو األخيرة دليؿ عمى أف ما يذكره مف آيات قرآنية ىي حجج عمى ما ينص عميو مف أحكاـ نحكية
كقاؿ مستدال عمى جكاز العطؼ عمى المجركر باسـ الفاعؿ إذا كاف لمماضي عمى المعنى كجكاز  – 9 

، ككمَّنما طاؿ الكبلـي كاف (ىذا ضاربي زيدو فييا كعمران )كالنصبي في الفصؿ أىقكل إذا قمت : "عطفو عمى المفظ
: فمف ذلؾ قكلو جٌؿ ثناؤه.أىقكل، كذلؾ أىٌنؾى ال تىفصؿ بيف الجاٌر كبيف ما يىٍعمؿي فيو، فكذلؾ صار ىذا أىقكل

ٍسبىانان )   1/174[94".]96: اآلية[26](كىجاًعؿي المَّنٍيًؿ سىكىنان كالٌشمسى كاٍلقىمىرى حي
جاعؿي الميًؿ كالشمًس كالقمًر، : كاف [كلك]فقكم النصب،  (سكنا)أنو فصؿ بيف الميؿ كبيف الشمس بػ: يعني"

 ذلؾ أف العامؿ في الشمس ىك العامؿ في الميؿ، كالجار كالمجركر كشيء كاحد، 4/68[157]".لكاف الجر أقكل
فحكمو أف يككف إلى جنبو كيتصؿ بو، فمما فصمت بينيما بغيرىما بعد مف الجار، فقكم النصب فيو بعض القكة، 

  4/67[157]".فإنؾ ال تفصؿ بيف الجار كما يعمؿ فيو: "كىك معنى قكؿ سيبكيو
ألف النصب يعمؿ فيما تباعد عنو، كالجار ال يعمؿ إال فيما يميو، فمف ىنا حسف النصب مع : "كقاؿ الرماني

 2/423[113]".الفصؿ، كازداد حسنا بتطاكؿ ما بيف االسـ كالجار عمى ىذا المقتضى
فًإذا : " ػ كقاؿ مستدال عمى جكاز إضافة اسـ الفاعؿ إلى المفعكؿ كعدـ جكاز الفصؿ بيف المتضايفيف بو10 

ف لـ يجز .ال تباؿ أيَّنيما قٌدمتى ألنَّنو يىعمىؿي عىمىؿى الفعؿ (ىذا ميٍعطو زيدان درىمان )نٌكنتى فقمت  ف لـ تنكَّن ىذا ميٍعًطى )كا 
ؿ كانفصالو في الفعؿ،  (درىمان زيدو  ألنؾ ال تىفصؿ بيف الجاٌر كالمجركر، ألنو داخؿه في االسـ فًإذا نٌكنتى انفىصى

[ 39](فىبلى تىٍحسىبىفَّن اهللى ى ميٍخًمؼى كىٍعًدًه ريسيمىوي  )كما قاؿ تعالى جدُّه  (ىذا ميٍعًطى درىـو زيدان )فبل يجكز إاٌل في قكلو 
 1/175[94".]47: اآلية

المضاؼ،  كىذا يعني أف سيبكيو ال يجيز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ الذم ىك معمكؿ
كىي المسألة التي اتخذ منيا بعضيـ حجة عمى طعف سيبكيو في قراءة ابف عامر بطريقة خفية، مع أف سيبكيو 

كلك بمغتو لذكرىا كخرجيا عمى كجو مف كجكه العربية "لـ يذكر قراءة ابف عامر، كليس ىناؾ دليؿ عمى عممو بيا، 
 469ص[141].عمى عادتو كمنيجو العاـ في كتابو

كمثؿي ما أيٍجًرمى ميجرل ىذا في سىعة الكبلـ كاالستخفاًؼ : "كقاؿ في اإلسناد العقمي أك المجاز بالحذؼ – 11 
 .1/176[94]".فالميؿي كالنيار ال يىمكيراًف كلكٌف المكرى فييما.33: اآلية [16](بؿ مكري الميًؿ كالنيارً ): قكلو عٌز كجؿٌ 
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بؿ مكر أىؿ الميؿ كالنيار، إال أنو : أحدىما: فيك عمى كجييف (بؿ مكر الميؿ كالنيار)كأما : "قاؿ الرماني
بؿ مكر الماكريف في الميؿ كالنيار، ثـ يسقط ذلؾ الكبلـ رأسا، كيجعؿ ىذا في : كاآلخر، يحذؼ لئليجاز
، عمى طريؽ أف الميؿ كالنيار كمييما يمكراف، لكثرة ما يقع فييما مف (بؿ مكر الميؿ كالنيار)مكضعو، فيقاؿ 

  2/489[113]".المكر
ًممٍت فيو  )كقاؿ في  – 12  فًإذا ثنَّنيتى أك جمعت فأىثبتَّن النكف : "(ىذا باب الصفة المشبَّنية بالفاعؿ فيما عى

، كذلؾ قكليـ قيٍؿ ىٍؿ ): كمف ذلؾ قكلو تعالى (ىما الحسناًف الكيجكهى )ك (ىـ الٌطيبكف األىخبارى ): فميس إاٌل النصبي
ـٍ باألىٍخسىًريفى أىعمىاالن   فاستدؿ عمى أف الصفة المشبية مثناة كمجمكعة إذا 1/201[94".]103: اآلية[162](نينىبَّنئيكي

اتصمت بأداة التعريؼ كثبتت النكف انتصب المفعكؿ عمى التشبيو بالمفعكؿ إف كاف معرفة، كما في المثاليف، 
 109ص[100].كعمى التمييز إف كاف نكرة، كما في اآلية

 : "كقاؿ مستدال عمى مجيء المفظ بصيغة اإلفراد يراد بو الجمع، إذا كاف في الكبلـ قرينة تزيؿ المبس – 13
:  كمما جاء في الشَّنعر عمى لفظ الكاحد يراد بو الجميعي 

ـي تىًعفُّكا  كيميكا في بىٍعًض بىطًنكي
 

ًميصي ***  ـٍ زىمىفه خى  فًإٌف زمانىكي
ـٍ عىف شىٍيءو ًمٍنوي نىٍفسان : "كمثؿ ذلؾ في الكبلـ قكلو تبارؾ كتعالى  ٍينان، 4: اآلية [163]"فىًإٍف ًطٍبفى لىكي ، كقىًرٍرنىا بو عى

ف شئت قمت  كلـ ييٍدًخمكا األلؼى كالبلـ كما لـ  (ًمئاتو )ك (ثبلًث ًمئيفى )ك (ثبلثمائةو )كما قمت  (أىنفيسان )ك (أىٍعيينان )كا 
 1/210[94]".(امتىؤلىتي ماءن )ييٍدخمكا في 
قرينة دالة عمى أف نفسا كعينا يراد بيا الجمع، كىك األصؿ كما أف ثبلث مئات كمئيف  (قررف)ك (طبف)فقكلو 

  2/483[113].ىك األصؿ، استغني عنو بثبلثمائة لخفتو
ىذا باب استعماؿ الفعؿ في المَّنفظ ال في المعنى التَّنساًعيـ في الكبلـ كاإليجاز )كقاؿ في  – 14 

:  كمما جاء عمى اٌتساع الكبلـ كاالختصارً : "(كاالختصار
. 82: اآلية[164]"كاسأؿ القرية التي كنا فييا كالعير التي أقبمنا فييا: "قكلو تعالى جٌده- أ 

، كعىمؿى الفعؿي في القرية كما كاف عامبلن في األىٍىؿ لك كاف ىا ىنا رى . إٌنما يريد أىؿى القرًية فاختصى
ٌنما المعنى بؿ مىٍكريكيـ في الميؿ كالنيار33: اآلية[16]"بؿ مكر الميؿ كالنيار: "كمثمو- ب  .  ، كا 
ٌنما ىك كلكٌف الًبرَّن برُّ مف آمف باهلل كاليكـ 177: اآلية[36]"كلكفَّن البرَّن مىف آمف باهلل: "كقاؿ عٌز كجؿٌ - ج  ، كا 
. اآلًخر
ثىًؿ الَّنًذم يىٍنًعؽي ًبمىا ال يىسمىعي ًإالَّن ديعىاءن : "كمثمو في االٌتساع قكليو عٌز كجؿٌ - د  كا كىمى ثىؿي الَّنًذيفى كىفىري مى كى
. 171: اآلية[36]"كًندىاءن 

نَّنما المعنى نَّنما شيٌبيكا بالمنعكؽ بو، كا  ثىؿي الذيف كفركا كمثؿ الناًعؽ كالمنعكًؽ : فمـ يشبَّنيكا بما يىٍنًعؽي، كا  ثىميكـ كمى مى
]".بو الذم الي يىسمع، كلكنو جاء عمى سعة الكبلـ كاإًليجاز لعمـ المخاطىب بالمعنى 94]1/212 
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يًره )كقاؿ في  – 15  (ىذا باب ماال يىٍعمىؿي فيو ما قبمو مف الفعؿ الذم يتىعدل إلى المفعكؿ كال غى مستدال عمى  
:  كمثؿ ذلؾ": ألف لو صدر الكبلـ تعميؽ الفعؿ عف العمؿ باالستفياـ

ا لىًبثيكا أىمىدنا): قكلو عٌز كجؿٌ - أ  ى ًلمى ـى أىمُّ الًحٍزبىٍيًف أىٍحصى  12: اآلية[162](ًلنىٍعمى
  1/236[94".]19: اآلية[162](فىٍميىٍنظيٍر أىيُّيىا أىٍزكىى طىعىامان ): كقكلو تعالى- ب 
:  كقاؿ عطفا عمى ما سبؽ في التعميؽ ببلـ االبتداء – 16 
بلىؽو : "كمثؿ ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ - "أ  ًف اٍشتىراهي مالىوي ًفي اآلًخرىًة ًمٍف خى ًمميكا لىمى لىقىٍد عى ]"كى . 102: اآلية[36

قد عممتي ): كذلؾ قكلؾ (رأيتي )ك (عرفتي )كما تيٍعًمؿ  (عممتي )كلك لـ تىستفيـ كلـ تيٍدًخٍؿ الـ االبتداء ألىعممتى 
:  ، كما قاؿ تعالى جدُّه(زيدان خيران منؾ

ـٍ ًفي السَّنٍبتً - "ب  ًمٍمتيـٍ الَّنًذيفى اٍعتىدىكا ًمٍنكي لىقىٍد عى . 65: اآلية[36]"كى
ـٍ اهللي يىٍعمىميييـٍ : "ككما قاؿ جؿَّن ثناؤه- ج  .  ال تىعًرفكنيـ اهللي يىعًرفييـ: ، كقكلؾ60: اآلية[165]"الى تىٍعمىميكنىيي
ـي الميٍفًسدى ًمفى الميٍصًمحً : "كقاؿ سبحانو- د   1/236[94.]220: اآلية[36]"كىاهللي يىٍعمى

 4/231[ 157]". بما ذكر مف اآليات (عرفت)عمؿ  (عممت)ثـ استدؿ عمى جكاز إعماؿ : "قاؿ السيرافي
كفي قكلو ىذا تأكيد لما قمناه سابقا مف أف شكاىد القرآف عند سيبكيو حجج يستدؿ بيا عمى األحكاـ النحكية 

ف كاف يأتي بيا في سياؽ التمثيؿ أك التنظير . كا 
نَّنما جاز ىذا فيو مع االستفياـ ألنَّنو في المعنى مستفيىـ عنو كما جاز لؾ أف تقكؿ: "كقاؿ – 17 إفَّن زيدان : كا 

ك إٌف : ، فابتدأ ألفَّن معنى الحديث حيفى قاؿ3: اآلية [153]" أفَّن اهلل بىًرئه ًمفى الميٍشًرًكيفى كىرىسيكليوي : " كمثمو.فييا كعمره
]".كأىضمره، كالرفع قكؿ يكنس (زيدان )كما أىكَّندى فأىظيرى  (ًإفَّن )زيدان منطمؽه، زيده منطمؽه، كلكٌنو أىكَّندى بػ 94]1/238  

: قد عرفتي ): شاىده في جكاز الرفع إذا قمت (أفَّن اهلل بىًرئه ًمفى الميٍشًرًكيفى كىرىسيكليوي )كقكلو عز كجؿ : " قاؿ الرماني
: كىك كممة)فحمؿ الثاني ( اهللي برمءه مف المشركيف)فشاىد الرفع ىذا، ألف األكؿ في معنى  (زيده أبك مىٍف ىك

 2/525[113".]في معنى المستفيـ عنو فحمؿ عمى المعنى فرفع( زيده )عمى المعنى فرفع، ككذلؾ  (كرسكليو
ٍيدى )كقاؿ في  – 18  كى ـي أنو سمع مف العرب مف يقكؿ: "(ىذا باب متصرَّنؼ ري ٍيدى نفًسو)كحٌدثنا مف ال نىتىًي كى  (ري

قىابً ): جعىمو مصدران كقكلو ٍربى الرِّب  1/245[94.]4: اآلية[166](فىضى
ٍربى )مصدر كليس اسـ فعؿ أمر بإضافتو، كما أف  (ركيد نفسو)فاستدؿ عمى أف ركيد في قكؿ العرب  في  (ضى

اآلية مصدر بإضافتو، ألف اسـ الفعؿ ال يضاؼ مف أجؿ أنو يجرم مجرل الصكت، فبل يتصرؼ تصرؼ 
نما جاز فيو ذلؾ ألف  األسماء في اإلضافة كاإلفراد، ألف اإلضافة تخرجو إلى تمكف االسـ، كليس لو ذلؾ، كا 

أصمو أىٍرًكٍد، كأركد مف  (ركيد) يعني أف اسـ الفعؿ 2/534[113]".أصمو اقتضى ذلؾ، إذ أصؿ أصمو المصدر
. المصدر إركاد

: تامة (كاف)مستدال عمى أف  (ىذا باب ما ييٍضمىري فيو الفعؿي المستعمىؿ إظياريه بعد حرؼو )كقاؿ في  – 19 
ة): كمف ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ " ٍيسىرى و ٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرةه إلىى مى   1/260[94".]280: اآلية[36] (كىا 
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ف كقع غريـ  (كاف)ذك عسرة، عمى أفَّن : قرأ الجميكر: "  قاؿ في البحر تامة، كىك قكؿ سيبكيو، كأبي عمي، كا 
]".ناقصة ىنا (كاف)مف غرمائكـ ذك عسرة، كأجاز بعض الككفييف أف تككف  98]2/716 

ٍف كذبان )كقكلو  (فًإٍف جزعان )فميس قكليو : "كقاؿ في نفس الباب - 20  فإمَّنا ): كلكٌنو عمى قكلو تعالى (إٍف حٌقان كا 
مَّنا فداءن  نًّا بعدي كا  :  في بيت دريد بف الصمة (إفٍ ) فحمؿ 1/267[94".]4: اآلية[166](مى

 لىقىٍد كىذىبىٍتؾى نىٍفسيؾى فىاٍكًذبىٍنيىا
 

ٍبرً ***  ٍف ًإٍجمىاؿى صى زىعان كىاً   فىًإٍف جى
مف "التي لمجزاء،  (إفٍ )، كليست (ما)التي لمتخيير كما في اآلية الكريمة، كلكف حذفت منيا  (إمَّنا)عمى أنيا  

التي لمجزاء لكاف مف غير جكاب، إذ الفاء تستأنؼ ما بعدىا، كال يككف ما قبميا في  (إفٍ )أجؿ أنو لك كاف عمى 
. 2/566[113]".معنى الجكاب

تصديق ذلك . 2. 4. 2. 2
 كىكذا يمضي سيبكيو في التمثيؿ لؤلحكاـ النحكية كالتنظير بآيات القرآف الكريـ معتبرا ليا حججا يستدؿ بيا 
كمما كجد فييا الدليؿ المطابؽ، كبذلؾ بيف أف القرآف حجة كأم حجة، كال يمكف سرد كؿ آيات القرآف التي استدؿ 

 (كتصديؽ ذلؾ قكلو عز كجؿ)بيا، كفيما قدمناه منيا مقنع، كلكف ال بأس أف نذكر منيا ما ساقو سيبكيو بمفظ 
:  فإنو
كاعمـ أٌف : "محكية بمفظيا (القكؿ)قاؿ مستدال عمى أف الجممة التي قد عمؿ بعضيا في بعض بعد فعؿ  – 1 
نما تىٍحًكي بعد القكؿ ما كاف كبلمان ال قكال، نحك (قمتي ) قمتي : إٌنما كقعٍت في كبلـ العرب عمى أف ييٍحكى بيا، كا 

قاؿ : كتقكؿ.كما لـ يكف ىكذا أسقط القكؿ عنو.(قمت)زيده منطمؽه، كال تدخؿ : زيده منطمؽه، ألنو يىحسف أف تقكؿ
.  زيده إٌف عمران خيري الناس

ـي ًإفَّن اهللى اٍصطىفىاؾً ): كتصديؽ ذلؾ قكلو جؿ ثناؤه ٍريى ٍذ قىالىًت المىبلىًئكىةي يىا مى أىٌف :  كلكال ذلؾ لقاؿ42: اآلية[27](كىاً 
 1/122[94]".اهللى 

ذ قالت المبلئكة إف اهلل)فمما قاؿ تعالى : "كعمؽ السيرافي قائبل عممنا أف القكؿ لـ يعمؿ فييا، كأف الجممة  (...كا 
إنما تكسر إذا  (أىفَّن ) ألف 3/239[154]".(أىفَّن )حكيت عمى لفظيا قبؿ أف يدخؿ القكؿ، كلك عمؿ القكؿ لقاؿ 

. كقعت مبتدأة، كلـ يعمؿ فييا ما قبميا
إذا جاء الظرؼ بعد البدؿ مف - بحسب التقدير كاإلعراب - كقاؿ مستدال عمى جكاز القطع كاإلبداؿ  – 2 

و عمى بعضو )كمثؿ ىذا : "(جعؿ)ك (رأل)مفعكؿ  ف  (أىسقطتي )، ألف معناه (طرحتي المتاعى بعضى فأيجرل ميجراه كا 
. لـ يكف مف لفظو فاعؿه 

مىى بىٍعضو ): كتصديؽي ذلؾ قكليو عٌز كجؿٌ  وي عى ًبيثى بىٍعضى يىٍجعىؿي الخى  فإف عيدَّن 1/157[94 ".]37: اآلية [165] (كى
ف جعؿ في مكضع المفعكؿ الثاني فاألحسف القطع كالرفع، ألنو يصح أف  في مكضع الحاؿ كاف الكجو البدؿ، كا 

  273ص [100]".يككف خبرا لمبدؿ
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 (الـ)التككيدية تشبييا ليا بػ (ما)كقاؿ مستدال عمى جكاز دخكؿ نكف التككيد عمى فعؿ الشرط المسبكؽ بػ – 3 
التي  (البلـ)ىذه إذا جاءت تككيدان قبؿ الفعؿ بيذه  (ما)فيي الزمةه في اليميف، فشبيكا  (البلـ)فأما : "اليميف

: كتصديؽ ذلؾ قكلو عز كجؿ.(إمَّنا تأتيىني آتؾ كأيُّيـ ما يقكلفَّن ذاؾ تجزه)فمف ذلؾ قكلؾ .(النكف)جاءت إلثبات 
بِّبؾى } ـٍ اٍبًتغىاءى رىٍحمىةو ًمٍف رى ٍنيي فَّن عى مَّنا تيٍعًرضى دان }: ، كقاؿ عز كجؿ28: اآلية[167]{كىاً  يِّبفَّن ًمفى البىشىًر أىحى  {فىًإمَّنا تىرى
 4/250[97]".إال أف البلـ تمزميا النكف، كأنت مخير في المجازاة" 3/515[94".]26: اآلية[168]

ذا تقارب الميخرجاف قكليـ: "كقاؿ – 4  يىطَّنكَّنعيكفى في : كمما يدغـ إذا كاف الحرفاف مف ميخرج كاحد، كا 
، كاإلدغاـ في ىذا أقكل، إذ كاف يككف في االنفصاؿ،  ، كيىسَّنمَّنعيكفى في يىتىسىمَّنعيكفى كفى كفى في يىتىذىكَّنري ، كيىذَّنكَّنري يىتىطىكَّنعيكفى

.كالبياف فييما عربيه حسف، ألنيما متحركاف، كما حسف ذلؾ في يىٍختىًصميكفى كيىٍيتىديكفى   
كا بمكسى}: كتصديؽ اإلدغاـ قكلو تعالى كفى } ك 131: اآلية[152]{يىطَّنيىري   475-4/474[94[ ".]169] {يىذَّنكَّنري

إذا كاف أحد الحركؼ - كىك فاء الفعؿ –  فاستدؿ باآليتيف عمى قكة إدغاـ التاء في الحرؼ الذم بعدىا 
 5/449[97].االثني عشر كالطاء كالذاؿ ككاف الفعؿ مستقببل

كتصديؽ ذلؾ : "(ًاطَّنكَّنعى، كفي تىذىكَّنرى ًاذَّنكَّنرى : تىطىكَّنعى )كقاؿ في إدغاـ التاء إذا كاف الفعؿ ماضيا كقكلؾ في  – 5 
يَّننىتٍ }فتدارأتـ، :  يريد72: اآلية [36] {فىادَّنارىٍأتيـٍ ًفييىا}: قكلو عز كجؿ ، إنما ىي تزينت، 24: اآلية [170] {كازَّن

يُّنان كادَّناريأن، كمف ذلؾ قكلو عز كجؿ: كتقكؿ في المصدر ] {اطَّنيَّنٍرنىا بؾ}: ازَّن   4/475[94".]47: اآلية [37
:  قاؿ السيرافي شارحا

ذا سكنكا التاء لـ يكف بد مف ألؼ " دغامو كا  ذا كاف في الماضي كآثركا إدغامو احتاجكا إلى تسكيف التاء كا  كا 
التاء أحد الحركؼ التي تدغـ التاء  (بعد)ككذلؾ يجكز اإلدغاـ في مصدر ىذيف الفعميف إذا كاف ...الكصؿ

 5/449[97]".فييا
فإف التقت التاءاف في : "كقاؿ في ما كاف عمى تفاعؿ أك تفعؿ فمحقتو تاء أخرل لممخاطب أك لممؤنثة – 6 
ف شئت حذفت إحداىما (تىتىتىرَّنسيكفى )ك (تىتىكىمَّنميكفى ) . فأنت بالخيار إف شئت أثبتيما كا 

ـٍ المىبلىًئكىةي }: كتصديؽ ذلؾ قكلو عز كجؿ مىٍيًي اًجعً }، ك30: اآلية[35] {تىتىنىزَّنؿي عى ًف المىضى ـٍ عى نيكبييي افىى جي  {تىتىجى
ف شئت حذفت التاء الثانية، كتصديؽ ذلؾ قكلو تبارؾ كتعالى .16: اآلية[160] كحي }: كا  تىنىزَّنؿي المىبلىًئكىةي كىالرُّ

نَّنٍكفى المىٍكتى }: ، كقكلو4: اآلية[171]{ًفييىا لىقىٍد كيٍنتيـٍ تىمى . 143: اآلية [27] {كى
 72: اآلية [36] {فىادَّنارىٍأتيـٍ }: ككانت الثانية أكلى بالحذؼ ألنيا ىي التي تسكف كتدغـ في قكلو تعالى

يَّننىتٍ }ك ، فكما اعتمت ىنا كذلؾ تحذؼ ىناؾ.24: اآلية[170]{ازَّن كفى ]".كىي التي يفعؿ بيا ذلؾ في يىذَّنكَّنري 94]4/476 
نما كانت الثانية أكلى بالحذؼ، ألنيا التي : قاؿ سيبكيو محتجا ألف المحذكفة ىي الثانية، قاؿ: "قاؿ السيرافي كا 

تسكف فتدغـ في ازينت كادرارأتـ، ألنيا أسكنت كأدغمت، ككذلؾ في تسمعكف كتطير لممخاطب، كالمؤنثة الغائبة 
تدغـ التاء الثانية، كتسمـ األكلى، فمما كاف االعتبلؿ يمحقيا دكف األكلى كاف الحذؼ ليا دكف األكلى، ألف 

 5/450[ 97]". الحذؼ كاالعتبلؿ
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:  المشكل من القرآن. 3. 4. 2. 2
، كلكف مع  [172] ىذا إذف منيج سيبكيو في االستدالؿ بالقرآف عمى أنو الحجة البالغة ما كجد إلى ذلؾ سبيبل

ذلؾ ففي القرآف آيات مشكمة مف حيث الداللة أك اإلعراب، ألف القرآف بميغ إلى درجة اإلعجاز، كقد يغيب عف 
النحارير أسرار تركيب بعض آياتو، كلذلؾ أخذ سيبكيو عمى نفسو أف يقؼ عند اآليات المشكمة لتكجيييا أك 

:  لعرضيا عمى شيكخو كخاصة الخميؿ ليسأليـ عنيا، كمف ذلؾ أنو
ـٍ أىٍنفيسيييـٍ ): كأما قكلو عزَّن كجؿٌ : "قاؿ في باب االشتغاؿ – 1  ٍتيي طىاًئفىةه قىٍد أىىىمَّن ـٍ كى : اآلية[27](يىٍغشىى طىاًئفىةن ًمٍنكي

يكه عمى أنو يغشى طائفةن منكـ كطائفةه في ىذه الحاؿ، كأنو قاؿ154 إذ طائفةه في ىذه الحاؿ فإنَّنما :  فًإنما كىجَّن
نما ىي كاكي االبتداء ، كا  عىمىو كقتان، كلـ ييًرٍد أف يجعميا كاكى عطؼو و الرفع الكاجب في االسـ  1/90[94]".جى فكجَّن

المشغكؿ عنو الفعؿ في اآلية بأف الكاك التي سبقتو ىي كاك الحاؿ ال كاك العطؼ، ككاك الحاؿ يستأنؼ ما بعدىا، 
. كلذلؾ يسمييا سيبكيو كاك االبتداء

ال فالمكضع بادم الرأم مكضع نصب، ألف عطؼ الجممة الفعمية عمى مثميا أكلى لكال ىذا المعنى الذم  كا 
. حمؿ عميو سيبكيو اآلية

ا ًمئىةى ): كأٌما قكلو عٌز كجؿٌ : "(ىذا باب األمر كالنيي)كقاؿ في  – 2  الزَّناًنيىةي كىالزَّناًني فىاٍجًمديكا كيؿَّن كىاًحدو ًمٍنييمى
ٍمدىةو  ، فًإف ىذا لـ ييٍبفى عمى 38: اآلية[161](كىالسَّناًرؽي كىالسَّناًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا):  كقكلو تعاؿ2: اآلية[173](جى

نَّنة اَّنًلتي كيًعدى الميتَّنقيكفى ): الفعؿ، كلكنو جاء عمى مثؿ قكلو تعالى ثىؿي الجى َّـن قاؿ بىٍعدي 15: اآلية[166](مى ًفييىا أىٍنيىاره ):  ث
. ، فييا كذا ككذا(ًمٍف مىاءو 

، فكأىنو قاؿ ثىؿي لمحديث الذم بعده، فذكر أخباران كأحاديثى ًضعى المى ثىؿي الجٌنة، أك مما : فًإنما كي كمف القىصىص مى
ثىؿي الجٌنة، فيك محمكؿ عمى ىذا اإًلضماًر كنحًكه . كاهلل تعالى أعمـ.ييقىصُّ عميكـ مى

فىرىٍضنىاىىا ): ، كأنو لٌما قاؿ جٌؿ ثناؤيه(الزَّناًنيىةي كىالزَّناًني): ككذلؾ ٍلنىاىىا كى في الفرًائض : ، قاؿ1: اآلية[173](سيكرىةه أىٍنزى
ى فييما الرفعي، كما قاؿ: الزَّناًنيىةي كالزَّناًني أك الزانيةي كالزاًني في الفرائض، ثـ قاؿ :  فاٍجًمديكا، فجاءى بالفعؿ بعد أف مىضى

ٍكالفي فاٍنًكٍح فتاتىيـ * * *   كقائموة خى
 

* * * 
.  فجاء بالفعؿ بعد أٍف عىمؿ فيو المضمىر

ك فيما فرضى اهللي عميكـ السارؽي كالسارقةي، أك السَّنارؽ كالسارقة فيما : كأنو قاؿ (كىالسَّناًرؽي كىالسَّناًرقىةي ): ككذلؾ
كىالمَّنذىاًف ): كيحمؿ عمى نحكو مف ىذا كمثًؿ ذلؾ. فرض عميكـ، فًإنَّنما دخمت ىذه األسماءي بعد قصىص كأحاديثى 

ـٍ فىآىذيكىيمىا . 16: اآلية[163](يىٍأًتيىاًنيىا ًمٍنكي
زيده فيمف : زيده، أم: كقد يىٍجًرل ىذا في زيدو كعمرك عمى ىذا الحٌد إذا كنتى تيخًبري بأشياء أك تيكًصي، ثـ تقكؿ

نما تعرض سيبكيو ليذه اآليات ألف االسـ المشغكؿ عنو 144-1/142[94]".أيكصي بو، فأىٍحًسٍف إليو كأىكٍرٍمو  كا 
نَّنما كاف الكجوي : "الفعؿ فييا جاء مرفكعا، كالرفع جائز، كلكف النصب عمى رأم سيبكيو ىنا أحسف، كذلؾ قكلو كا 

ـي الفعؿ، كىك فيو أكجبي  ، ألٌف حدَّن الكبلـ تقدي ]".في األمر كالنَّنيى النصبى 94]1/144 
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: ىما االختيار كحد الكبلـ– في باب االشتغاؿ– قاؿ الرماني مبينا كجو ككف النصب في النيي كاألمر 
ألنيما ال يككناف إال بالفعؿ، فاقتضاؤىما لمفعؿ أشد مف اقتضاء االستفياـ، إذ كاف االستفياـ قد يخمك مف الفعؿ، "

، (زيده فقائـه )كال يجكز إدخاؿ الفاء مع رفع االسـ، ألنو يصير بمنزلة : "ثـ قاؿ".كال يخمك األمر كالنيي مف الفعؿ
 1/374[113]".(ائت زيدان فاضربو)ألنو بمنزلة  (زيدان فاضربو)كيجكز إدخاليا مع نصب االسـ في قكلؾ 

و سيبكيو الرفع عمى أف االسـ المرفكع مبتدأ حذؼ خبره، ال أف األمر في مكضع الخبر، كقاؿ :  كليذا كجَّن كقد "
كلكف أىبىًت العامَّنةي إاٌل .كىك في العربٌية عمى ما ذكرت لؾ مف القكَّنة (الزانيىة كالزاًنىى )ك (كالسَّنارؽى كالسَّنارقةى )قرأى أىناسه 

كقرأ عيسى بف عمر بالنصب، كفضميا : " كالعامة ىـ جميكر القراء، قاؿ أبك حياف1/144[94]".القراءةى بالرفع
]".(زيده فاضربو)أحسف مف  (زيدان فاضربو)سيبكيو عمى قراءة العامة ألجؿ األمر، ألف  98]4/252 

فأما قكلو عٌز : " (ىذا باب حركؼو أيجريٍت ميجرل حركؼ االستفياـ كحركًؼ األمر كالنيى )كقاؿ في  – 3 
ًمٍقنىاهي ًبقىدىرو ): كجؿٌ  كىك عربيٌّل  (زيدان ضربتيو) فًإٌنما ىك عمى قكلو 49: اآلية[159](إنَّنا كيؿَّن شىيءو خى
 1/148[94]".كثير

رفع االسـ المشغكؿ عنو الفعؿ عمى االبتداء، ألنو ال شيء يدعك إلى  (زيده لقيتو) كسر المسألة أف الكجو في 
فإنو يبقى عمى رفعو، ألف حرؼ التحقيؽ ال ينقمو مف  (إني زيده لقيتو)نصبو، فإذا دخؿ عميو حرؼ تحقيؽ مثؿ 
: كقاؿ (زيدان ضربتو)حممو سيبكيو عمى "في اآلية الكريمة بالنصب  (كؿَّن )معنى إلى آخر كحرؼ النفي، فمما جاء 

ىك عربي جيد، بعدما بيف قبؿ أف االختيار في مثمو الحمؿ عمى االبتداء، ككأنو ذىب إلى أنو قد يخرج عف 
 (استحكذ)األصؿ الذم ينبغي أف يطرد الكبلـ عميو لئلشعار بكجو الجكاز لخبلؼ ذلؾ األصؿ المطرد، كما جاز 

عمى خبلؼ ما يرد عميو الباب، لئلشعار بيذا المعنى، فيحسف عمى طريؽ النادر، كال يمـز مثؿ ذلؾ عمى جية 
 1/385[113]".المطرد
ـٍ ًميثىاقىييـٍ )كأما قكلو عٌز كجٌؿ "كقاؿ  - 4  ا نىٍقًضًي ا) فًإنَّنما جاء ألنو ليس لػ155: اآلية[163](فىًبمى معنىن  (مى

ًسكل ما كاف قبؿ أف تجئى إاٌل التككيدي، فمف ثَّـن جاز ذلؾ، إٍذ لـ تيًرٍد بو أكثرى مف ىذا، ككانا حرفيًف أحديىما في 
، كلك كاف اسمان أك ظرفا أك فعبلن لـ يجز ر عامؿه  1/180[94]".اآلخى

 ككأف سيبكيو استدرؾ بيذه اآلية عمى نفسو فيما قدمو عمى ىذه الفقرة كفيما ختميا بو، مف أنو ال يجكز 
الفصؿ بيف الجار كالمجركر كما ال يجكز بيف المتضايفيف إال بالظرؼ كفي الشعر خاصة، كأما اآلية فالفصؿ 

، كىي ال معنى ليا سكل التككيد، بحيث لك خرجت لـ يفسد المعنى (ما)فييا بيف الجار كالمجركر إنما جاز ألنو بػ
فصؿ بما دخكلو كخركجو : "األصمي لمجممة، كفي ىذا قاؿ الرماني بعد أف قسـ الفصؿ عمى ثبلثة أكجو أكليا

:  بمنزلةو إال بمقدار التأكيد، فيذا يجكز في الكبلـ كالشعر الجتماع سببيف، كؿ كاحد منيما يقتضي جكازه
. أف دخكلو كخركجو، فكأنو لـ يذكر: أحدىما
". أنو لـ يزيؿ عف مرتبة ىي لو إلى مرتبة ليست لو: كاآلخر
ـٍ ًميثىاقىييـٍ )مثؿ قكلو عز كجؿ : "ثـ قاؿ ا نىٍقًضًي  2/331[113]".(فىًبمى
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ًئذو ًلٍمميكىذِّبًبيف)كأمَّنا قكلو تعالى جدُّه : "كقاؿ - 5  ٍيؿه يىٍكمى ٍيؿه ًلٍمميطىفَّنًفيف) ك15: اآلية[174](كى  فًإٌنو 1: اآلية[175](كى
، كلكٌف العبادى إنَّنما كيمَّنمكا بكبلميـ، كجاء  ال ينبغي أف تقكؿ إٌنو دعاءه ىينا ألٌف الكبلـ بذلؾ قبيح، كالمفظ بو قبيحه

ـي - القرآفي عمى لغتيـ كعمى ما يىعنكف، فكأىنَّنو  يؿه ًلٍمميطىفَّنًفيفى )قيؿ ليـ - كاهللي أعم ًئذو ًلمميكىذَّنًبيفى )ك (كى ٍيؿي يىٍكمى : أم (كى
ىؤالء ممف دخؿ في : ىؤالًء ممف كجب ىذا القكؿي ليـ، ألفَّن ىذا الكبلـى إٌنما يقاؿ لصاحب الٌشر كاليمىكًة، فقيؿ

. الشٌر كاليمكة ككجىبى ليـ ىذا
ـي قد أتى مف كراء ما يككف، .44: اآلية[14](فىقيكالى لىوي قىٍكالن لىيِّبننا لىعىمَّنوي يىتىذىكَّنري أىٍك يىٍخشىى)كًمثؿ ذلؾ قكلو تعالى  فالعم

قىاتىمىييـي )كمثمو ، كلكف اذىىبىا أنتما في رىجائكما كطىمىًعكما كمبمًغكما مف العمـ، كليس ليما أكثري مف ذا ما لـ يىٍعمىما
  1/331[94]".، فًإنما أيجرم ىذا عمى كبلـ العباد كبو أينزؿ القرآفي 4: اآلية[176](اهللي 

نما حمؿ سيبكيو ىذه اآليات عمى الدعاء لفظا ألف القرآف نزؿ بأساليب العرب، كحمميا مف حيث المعنى   كا 
عمى معنى يميؽ بو سبحانو، ألف الداعي لعجزه إنما يريد أف يكقع اهلل مضمكف دعائو بالذم دعا عميو أك لو، 

. كاهلل إذا قاؿ ما ظاىره الدعاء فإنو عمى طريؽ أنو يكقعو ألنو تعالى ال يعجزه شيء
قد يعبر عف بعض أفعاؿ اهلل عز كجؿ مما جاء في القرآف كغيره بما لك حمؿ : "  يؤكد ذلؾ قكؿ السيرافي

[ 1775/105]"عمى حقيقة المغة لـ يجز أف يكصؼ بذلؾ
كا النَّنٍجكىل الَّنًذيفى ظىمىميكا }كأما قكلو جؿ ثناؤه : "كقاؿ -6   فإنما يجيء عمى البدؿ، ككأنو 3: اآلية[32]{كىأىسىرُّ
كا النَّنٍجكىل الَّنًذيفى ظىمىميكا}بنك فبلف، فقكلو جؿ كعز : مىٍف ؟ فقاؿ: انطمىقكا، فقيؿ لو: قاؿ عمى ىذا فيما زعـ  {كىأىسىرُّ

 2/41[94]".يكنس
، ألف أسركا معطكفة (أسركا)في اآلية بدؿ مف الكاك في  (الذيف ظممكا) فسيبكيو ىنا ينقؿ رأم يكنس عمى أف 

كىك ما "حتى يككف الفاعؿ كاحدا، لما تقرر عند النحاة أف لكؿ فعؿ فاعبل كاحدا،  (استمعكه كىـ يمعبكف)عمى 
ثـ عمكا كصمكا كثيره )ك (كأسركا النجكل الذيف ظممكا)يشيد عميو القرآف كمو، باستثناء آيتيف ىما 

 فاآليتاف كرد فييما فاعبلف لمفعؿ، كباقي الشكاىد القرآنية كرد فييا فاعؿ لمفعؿ 71: اآلية[161](منيـ
 143ص[178]".الكاحد

فاعبل كالكاك  (الذيف ظممكا) فالتخريج إذف ىك عمى الكثير الشائع في لغة القرآف كلغة العرب، كأما أف يككف 
فيك كما قاؿ أبك حياف مما ال ينبغي لقمة ىذه  (أكمكني البراغيث)عبلمة الجمع ال ضمير عمى لغة  (أسركا)في 
 4/238[98].المغة
كفى )كأما  - 7  ـٍ ًلي سىاًجًديفى ) ك23: اآلية[32](كيؿٌّل ًفي فىمىؾو يىٍسبىحي ميكا  ) ك4: اآلية[154](رىأىٍيتييي أىيُّيىا النَّنٍمؿي اٍدخي

ـٍ   فزعـ أنو بمنزلة ما يعقؿ كيسمع لما ذكرىـ بالسجكد، كصار النمؿ بتمؾ المنزلة حيف 18: اآلية[37](مىسىاًكنىكي
كفى )ككذلؾ .حدثت عنو كما تحدث عف األناسي ألنيا جعمت في طاعتيا، كفى أنو ال ينبغي ألحد  (ًفي فىمىؾو يىٍسبىحي

، كال ينبغي ألحد أف يعبد شيئا منيا، بمنزلة مف يعقؿ مف المخمكقيف كيبصر األمكر، (مطرنا بنكء كذا)أف يقكؿ 
:  قاؿ النابغة الجعدم
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وي  باحى  شىًربتي بيا كالدِّبيؾي يدعك صى
 

بيكا***  كَّن  إذا ما بنك ٍنعشو دىنىٍكا فتىصى
]".فجاز ىذا حيث صارت ىذه األشياء عندىـ تؤمر، كتطيع، كتفيـ الكبلـ، كتعبد، بمنزلة اآلدمييف  94]2/47 

فينا نرل سيبكيو يعمؿ مجيء ما ال يعقؿ مجمكعا جمع ما يعقؿ، كيفسر ذلؾ بأنيا لما صارت ىذه األشياء 
كىذا سائغ في كبلـ العرب كىك أٍف يعطى الشيء حكـ الشيء "عندىـ تؤمر كتطيع كتفيـ كتعبد بمنزلة اآلدمييف، 

ف كاف ذلؾ الكصؼ أصمو أف يخص أحدىما  6/238[98]".لبلشتراؾ في كصؼ ما، كا 
، 69: اآلية[161]"كالصابئكف: "كأما قكلو عز كجؿ: "قبؿ مجيء الخبر (إفَّن )كقاؿ في العطؼ عمى اسـ  – 8 

: [بشر بف أبى خاـز]كقاؿ الشاعر .، بعدما مضى الخبر"كالصابئكف: "فعمى التقديـ كالتأخير، كأنو ابتدأ عمى قكلو  
اٌل فاٍعمىمكا أٌنا كأنتـ  كا 

 
 بيغاةه ما بىًقينا في ًشقاىؽً *** 

  2/155[94]".كأنو قاؿ بغاة ما بقينا كأنتـ 
ٍف آىمىفى ًبالمَّنًو كىاٍليىٍكـً اآٍلىًخًر كىعىًمؿى ): فاآلية كما في المصحؼ ارىل مى اًبئيكفى كىالنَّنصى نيكا كىالَّنًذيفى ىىاديكا كىالصَّن ًإفَّن الَّنًذيفى آىمى

نيكفى  ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ا فىبلى خى اًلحن إف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا مف آمف باهلل كاليـك اآلخر ) كعمى ما أراد سيبكيو (صى
كجاء بنظير الشعر عمى أف فيو تقديما  (كعمؿ صالحا فبل خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف، كالصابئكف كالنصارل كذلؾ

ال فاعممكا أنا بغاة ما بقينا في شقاؽ، كأنتـ بغاة: كتأخيرا، ككأف الشاعر قاؿ ].كا    2: ، ىػ2/156[ 94
:  ومما سأل عنو الخميل قولو. 4. 4. 2. 2

ٍيكىأىنَّنوي الى ييٍفًمحي }كسألت الخميؿ رحمو اهلل تعالى عف قكلو " – 1   كعف قكلو تعالى جده 82: اآلية[15]{كى
أىفَّن اهللى } ٍيؾى ى كالمعنى كقع عمى أف القـك انتبيكا فتكممكا عمى قدر ( كأفَّن )مفصكلة مف ( كىمٍ )فزعـ أنيا  [15]{كى

ألـ تر أف : كأما المفسركف فقالكا.أما يشبو أف يككف ىذا عندكـ ىكذا، كاهلل تعالى أعمـ: عمميـ، أك نبيكا فقيؿ ليـ
:  زيد بف عمرك بف نفيؿ [القرشي كىك]كقاؿ  .اهلل

 سىالىتىاًني الطٌػػبلؽى أٍف رىأىتاىني
 

 قىؿَّن مالي قد ًجئتيػػمانى ًبنيٍكرً *** 
ٍف يىكيٍف لو نىشىبه    كىٍم كأىٍف مى

 
رِّب   ٍف يىٍفتىًقٍر يىًعٍش عىٍيشى ضي مى ]".ييٍحبىٍب كى 94]2/154 

مشكمة ىك اختبلؼ النحاة فييا، فقد ذكر السيرافي فييا ثبلثة أقكاؿ،  (كيكأف)كالدليؿ عمى أف مسألة 
 كأكصؿ الدكتكر أحمد تكفيؽ سكداني مذاىب النحاة فييا إلى خمسة، فضبل عف قكؿ المفسريف 2/481[97]

  153ص[179].الذم حكاه سيبكيو عنيـ
كالكاؼ حرؼ تعميؿ بمعنى البلـ،  "(أعجب)اسـ فعؿ مضارع بمعنى  (كىمٍ ) فعمى مذىب الخميؿ كسيبكيو فإفَّن 

تعجب ألف اهلل : إذ المعنى حينئذ كاآلتي (كىمٍ )، فبل حذؼ عمى ىذا في اآلية الكريمة بعد (أفَّن )كليذا فتحت 
  155ص[179]".كتعجب ألنو ال يفمح الكافركف..يبسط الرزؽ لمف يشاء مف عباده كيقدر
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رَّنةن )كسألتو عف " – 2  اًء مىاءن فىتيٍصًبحي اأٍلىٍرضي ميٍخضى ـٍ تىرى أىفَّن المَّنوى أىٍنزىؿى ًمفى السَّنمى  فقاؿ ىذا 63: اآلية [180](أىلى
، كىك تنبيوه، كأنؾ قمت نما خالؼ الكاجب النفي : كاجبه أتسمع أف اهلل أنزؿ مف السماء ماء فكاف كذا ككذا، كا 

ما أتيتني قط )ألنؾ تنقض النفي إذا نصبت كتغير المعنى، يعني أنؾ تنفي الحديث كتكجب اإلتياف، تقكؿ 
 3/40[94".]فقد نقضت نفي اإلتياف كزعمت أنو قد كاف (فتحدثىني إال بالشر

مرفكعا كلـ يأت منصكبا جكابا لبلستفياـ، فكأف  (تصبح) فسؤاؿ سيبكيو عف سبب مجيء الفعؿ المضارع 
لك نصب ألعطى ما ىك عكس الغرض، ألف معناه إثبات االخضرار، فينقمب بالنصب إلى نفي  : "الخميؿ قاؿ

ألـ تر أني أنعمت عميؾ فتشكر، إف نصبتو فأنت ناؼ لشكره شاؾ تفريطو، : االخضرار، مثالو أف تقكؿ لصاحبؾ
ف رفعتو فأنت مثبت لمشكر  7/531[98]".كا 

ـٍ )كسألت الخميؿ عف قكلو جؿ كعز : "مقاـ الفاء في ربط جكاب الشرط (إذا)كقاؿ في قياـ  – 3  ٍف تيًصٍبيي كىاً 
ـٍ يىٍقنىطيكفى  ـٍ ًإذىا ىي ا قىدَّنمىٍت أىٍيًديًي ىذا كبلـ معمؽه بالكبلـ األكؿ، كما كانت الفاء معمقةن :  فقاؿ36[34](سىيِّبئىةه ًبمى
. (الفعؿ)كما كاف الجكاب بالفاء في مكضع  (قىنىطيكا)بالكبلـ األكؿ، كىذا ىاىنا في مكضع   

اًمتيكفى }كنظير ذلؾ قكلو : قاؿ ـٍ أىٍنتيـٍ صى ـٍ أى ٍكتيميكىي ـٍ أىدىعى مىٍيكي ، كمما  (أـ صمتـ) بمنزلة 193: اآلية[152]{سىكىاءه عى
]". يجعميا بمنزلة الفاء أنيا ال تجيء مبتدأةن كما أف الفاء ال تجيء مبتدأةن  94]3/63 

، ككما أف الجكاب بالفاء يككف في مكضع الفعؿ، (إذا) فكما أف الفاء تربط جكاب الشرط بفعؿ الشرط كذلؾ 
، (أـ صمتـ)مكضع  (أـ أنتـ صامتكف)، كنظير ذلؾ مجيء (قنطكا)في مكضع  (إذا)كذلؾ يككف الجكاب بػ

. الرابطة بأنيا ال يبتدأ بيا الكبلـ، كأنيا تأتي لمتعقيب (الفاء)لػ (إذا)كاستدؿ سيبكيو عمى مماثمة 
اعىٍؼ لىوي )كسألتو عف قكلو جؿ كعز : " ػ كقاؿ في العطؼ عمى جكاب الشرط4  ٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى يىٍمؽى أىثىامنا ييضى مى كى

كمثؿ ذلؾ مف .ىذا كاألكؿ ألف مضاعفة العذاب ىك لقي اآلثاـ:  ؟ فقاؿ69-68: اآلية[22](اٍلعىذىابي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً 
تفسر اإلحساف بشيء ىك ىك كتجعؿ اآلخر بدالن مف  (إف تأتنا نحسٍف إليؾ نعًطؾ كنحمٍمؾ)الكبلـ 
  3/87[94]".األكؿ

حركؼ العطؼ  كيقصد الخميؿ أف المضارع إذا جاء مجزكما بعد فعؿ الشرط أك جكابو دكف أف يسبؽ بأحد
فيك بدؿ، كىك ىنا بدؿ كؿ مف كؿ، كاستدؿ عمى ذلؾ بأف مضاعفة العذاب ىك لقي اآلثاـ، كأتى عمى ذلؾ 

 562ص[100].بنظير مف الكبلـ لئليضاح
اًىميكفى )كسألتو عف قكلو عز كجؿ : "كقاؿ – 5  كنِّبي أىٍعبيدي أىيُّيىا اٍلجى : فقاؿ ؟64:اآلية [156] (قيٍؿ أىفىغىٍيرى المَّنًو تىٍأميري
، فكذلؾ  (بمغني)فػ (ىك يقكؿي ذاؾ بمغني)كقكلؾ  (تأمركني) : فيما تأمركني، كأنو قاؿ: كأنو قاؿ (تأمركني)لغكه

ف شئت كاف بمنزلة :  فيما بمغني، كا 
ري الكىغىى ) * * *   3/100[94]".(أىال أيُّيىذىا الزَّناًجًرم أىحضي

 
* * * 
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غير عامؿ، بؿ ممغى،  (تأمركني)، ك(أعبد)بػ (غيرى )فخٌرج الخميؿ اآلية تخريجيف أكليما أجكد، كذلؾ بنصب 
 (أعبد)ألنو يؤدم إلى أف يقدر "، كثانييما ضعيؼ، (ىك يقكؿي ذاؾ، بمغني)في قكؿ القائؿ  (بمغني)مثؿ إلغاء 

  3/305[97]".، كفيو فساد(عابدان غيرى اهلل)بمعنى 
نما أدل حممو عمى  كىك بتقدير  (أٍف أحضرى )تقديره  (أحضري الكغى)إلى الفساد ألفَّن  (أحضر الكغى) كا 

].(حاضر الكغى)صار مرفكعا كبتقدير اسـ فاعؿ، أم  (أفٍ )مصدر، فمما رفعت  97]3/304 
دَّنؽى كأىكيٍف مف الصالحيف)كسألت الخميؿ عف قكلو عز كجؿ : "كقاؿ – 6  ، فقاؿ ىذا 10: اآلية[176](فأصَّن

:  كقكؿ زىير
 بىدا ًليى أٌني لستي ميٍدًرؾى ما مىضى

 
 كال سابؽو شيئان إذا كاف جائيا*** 

، فكذلؾ ىذا لما (الباء)فجاءكا بالثاني ككأنيـ قد أثبتكا في األكؿ  (الباء)فإنما جركا ىذا ألف األكؿ قد يدخمو  
فيو تكممكا بالثاني ككأنيـ قد جزمكا قبمو فعمى ىذا تكىمكا  (فاء)كاف الفعؿ الذم قبمو قد يككف جزمان كال 

 3/100[94]".ىذا
 فخرَّنج الخميؿ اآلية بالحمؿ عمى المعنى كما خرَّنج البيت الذم نظَّنر بو بالحمؿ عمى التكىـ، غير أف السيرافي 

الذم ىك الجـز جيد مستحسف، ألف  (أصدؽى )المجزكـ عمى مكضع  (أكفٍ )اعترض عمى ىذا التنظير بأف حمؿ 
 (لكال أخرتني)عمى مكضع الفاء لـ يغير  (أكفٍ )أف يككف بغير الفاء، كعطؼ  (لكال أخرتني)األصؿ في جكاب 

كال مخفكض يعطؼ عميو،  (سابؽو )ألنو ال خافض قبؿ "عف لفظو، بينما الحمؿ عمى التكىـ في البيت قبيح جدا، 
كال شيء مكضعو خفض، ألف الباء إذا أتي بيا فمكضعيا نصب، فإذا حذفت كنصب االسـ بعدىا، فقد كقع 

  3/308[97]".االسـ المنصكب مكقعو، كال مكضع لغير النصب
ؿَّن كعزٌ : "كقاؿ – 7  بىمىى : ، فيك عمى الفعؿ الذم أيظير، كأىٌنو قاؿ4: اآلية[181]"بمى قادريف: "كأما قكلو جى

 1/346[94]".حٌدثنا بذلؾ يكنسي . نىجمعييا قادريفى 
ىذا باب ما أجرم مف األسماء التي لـ تؤخذ مف الفعؿ مجرل األسماء التي أخذت مف )ذكر ىذا سيبكيو في 

، كلكنو خرج اآلية 2/233[97"]ليس مف لفظو مما شاىده مف حالو– ناصب – فأحكج إلى تقدير فعؿ "(الفعؿ
ألنو مكجكد في قكلو عز  (نجمع)حممو عمى : "قاؿ الرماني.عمى أف الناصب فعؿ سبؽ ذكره كىك ظاىر ال مقدر

ٍنسىافي أىلَّنٍف نىٍجمىعى ًعظىامىوي )كجؿ  ألف  (بمى نقدر) كىك مذىب يكنس، كلـ يحممو عمى 3: اآلية[181](أىيىٍحسىبي اإٍلً
 2/697[113]".المكجكد أكلى بو مف المقدر، إذا صح المعنى كحسف

:  ما فيو وجيان إعرابيان: النوع الثاني مما يحتج بو. 5. 4. 2. 2
:  فأٌما المضاؼ: "(ىذا باب ما يككف المصدري فيو تككيدان لنفسو نصبان  )قاؿ سيبكيو في  - 1 
ٍنعى المَّنًو ): فقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى- أ  اًب صي اًمدىةن كىًىيى تىميرُّ مىرَّن السَّنحى تىرىل اٍلًجبىاؿى تىٍحسىبييىا جى ](كى .  88اآلية[37

ـي، كىٍعدى ): كقاؿ اهلل تبارؾ كتعالى- ب  ٍف يىشىاءي كىىيكى اٍلعىًزيزي الرَّنًحي ري مى ، ًبنىٍصًر المَّنًو يىٍنصي ًئذو يىٍفرىحي اٍلميٍؤًمنيكفى يىٍكمى كى
.  5-4: اآلية[34](المَّنًو الى ييٍخًمؼي المَّنوي كىٍعدىهي 
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مىقىوي ): كقاؿ جٌؿ كعزٌ - ج  . 7: اآلية[160](الَّنًذم أىٍحسىفى كيؿَّن شىٍيءو خى
ـٍ ): كقاؿ جؿ ثناؤه- د  مىٍيكي ـٍ ًكتىابى المَّنًو عى انيكي مىكىٍت أىٍيمى نىاتي ًمفى النِّبسىاًء ًإالَّن مىا مى . 24[163](كىاٍلميٍحصى
ؽَّن : كمف ذلؾ- ىػ  . اهللي أىكبري دىٍعكةى الحى

نعه كلكنَّنو ككَّند كثَّنبت لمعباد (أىٍحسىفى كيؿَّن شىٍيءو )، كقاؿ (مىرَّن السَّنحابً ): ألنَّنو لٌما قاؿ جٌؿ كعزٌ  ٍمؽه كصي ، عمـ أنىو خى
رِّبمىٍت عميكـ أمياتيكـ): كلما قاؿ مـ المخاطىبكف أٌف ىذا مكتكبه عمييـ 23: اآلية[163](حي ، حٌتى انقىضى الكبلـي عى

ٍنعى اهللً )تككيدان كما قاؿ  (ًكتىابى اهللً ): مثَّنبت عمييـ، كقاؿ نعه،  ألفَّن الكبلـ الذم قبمو كىٍعده  (كىٍعدى اهللً )ككذلؾ  (صي كصي
ٍمقان كًكتابان : فكأىٌنو قاؿ جٌؿ كعزٌ  نعان كخى . كىٍعدان كصي

ؽَّن )ككذلؾ  مـ أفَّن قكلؾ  (دىٍعكةى الحى . دعاءن حقًّا: ديعاءي الحؽَّن، كلكنَّنو تككيده، كأىنَّنو قاؿ (اهللي أكبري )ألنَّنو قد عي
 : قاؿ رؤبة- ك 

 إٌف ًنزاران أىصبحٍت ًنزارىا
 

ٍكا أىٍبرارىا***   دىٍعكةى أىٍبرارو دىعى
. بمنزلة ىـ عمى دىعكةو باٌرة (أصبحٍت نزاران )ألٌف قكلؾ  

يـ أفٌ  . نصب عمى قكلو عميكـ كتابى اهلل (ًكتىابى اهللً ): كقد زعـ بعضي
. منصكبةه عمى األمر (صبغة اهلل): كقاؿ قكـ

بغةي الديفي  يـ ال بؿ تككيدان، كالصَّن . كقاؿ بعضي
ذاؾ كعدي اهلًل، كصبغةي اهلل، أك : كقد يجكز الرفعي فيما ذكرنا أجمعى عمى أف ييٍضًمرى شيئان ىك المظيىري كأنَّنؾ قمت

.  عمى ىذا كنحًكه رفعيو.ىك دىٍعكةي الحؽٌ 
ـٍ يىٍمبىثيكا إاٌل سىاعىةن ًمٍف نىيىارو بىبلىغه ): كمف ذلؾ قكلو جٌؿ كعز- ح  كأىنو قاؿ ذاؾ .35: اآلية [59] (كىأىف لَّن
  (خمقىو)ك (كعدى اهللً )ك (كتابى اهللً )ك (صنعى اهللً ) فسيبكيو بعد أف بيف أف اإلعراب في 1/383[94]".بىبلغه 

: ىك مصدر منصكب بفعؿ مضمر، كأنو مؤكد لمضمكف جممة سابقة، جكز الرفع في ىذه المصادر كميا فقاؿ
، كأنَّنؾ قمت" ذاؾ كعدي اهلًل، كصبغةي اهلل، أك : كقد يجكز الرفعي فيما ذكرنا أجمعى عمى أف ييٍضًمرى شيئان ىك المظيىري

غه ): ، كنظَّنر لذلؾ بآية"عمى ىذا كنحًكه رفعيو.ىك دىٍعكةي الحؽٌ  ـٍ يىٍمبىثيكا ًإالَّن سىاعىةن ًمٍف نىيىارو بىبلى ذاؾ : كأنو قاؿ (لى
. (ذاؾ)خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره  (ببلغ)ببلغ، فػ

 كيبدك أف ىذا الذم أجازه سيبكيو مف الرفع في ىذه المصادر المضافة ليس قراءة، كلكنو مما يجكز في كبلـ 
العرب، كىذا ليس شيئا خاصا بسيبكيو، فالفراء مثبل كثيرا ما يذكر كجيا إعرابيا في اآلية عمى أنو مما يجكز في 

كالقراء ال تقرأ بكؿ ما يجكز في العربية، فبل يقبحف عندؾ تشنيع : "العربية كينص عمى أنو ليس بقراءة، كلذلؾ قاؿ
 1/172[99]".مشنع بما لـ يقرأه القراء مما يجكز

ٍمدي ًلمَّنًو رىبَّن )كسمعنا بعض العرب يقكؿ : "(ىذا باب ما ينتصب عمى التعظيـ كالمدح)كقاؿ في  – 2  الحى
. ، فسألت عنيا يكنس فزعـ أنيا عربية1: اآلية[182](العىالىًميفى 
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ا أيٍنًزؿى ًمٍف )كمثؿ ذلؾ قكؿ اهلل عز كجؿ  مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى ـٍ كىاٍلميٍؤًمنيكفى ييٍؤًمنيكفى ًبمى كفى ًفي اٍلًعٍمـً ًمٍنيي لىًكًف الرَّناًسخي
ةى كىاٍلميٍؤتيكفى الزَّنكىاةى  ًقيًميفى الصَّنبلى فمحمكؿ  (المؤتكف)، فمك كاف كمو رفعا كاف جيدان، فأما 162: اآلية[163](قىٍبًمؾى كىاٍلمي

. عمى االبتداء
بِّبًو ذىًكل } كقاؿ جؿ ثناؤه  مىى حي لىًكفَّن اٍلًبرَّن مىٍف آمىفى ًباهلًل كىاٍليىٍكـً اآلًخًر كىالمىبلًئكًة كىاٍلًكتاًب كىالنَّنًبيِّبيفى كىآتىى اٍلمىاؿى عى كى

ـٍ إذىا  ـى الصَّنبلىةى كىآتى الزَّنكىاةى كىاٍلميكفيكفى ًبعىٍيًدًى قىاًب كىأىقاى فًى الرِّب اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامى كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبفى السَّنًبيًؿ كىالسَّناًئًميفى كى
اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأساىًء كىالٌضرَّناًء كىًحيفى اٍلبىٍأسً  عمى أكؿ الكبلـ كاف  (الصابريف) كلك رفع 177: اآلية[36]{عاىىىديكا كىالصَّن

]".(كاٍلميٍؤتيكفى الزَّنكىاةى )جيدا، كلك ابتدأتو فرفعتو عمى االبتداء كاف جيدان كما ابتدأت في قكلو  94]2/63 
ٍمدي ًلمَّنًو رىبَّن العىالىًميفى ) ففي  صفة قطعت عف المكصكؼ كنصبت عمى المدح  (رىبَّن )ذىب سيبكيو إلى أف  (الحى

، كنظَّنر لذلؾ بآيتيف في 1/34[98]كالتعظيـ بفعؿ محذكؼ ال يجكز ذكره، كىي قراءة زيد بف عمي كطائفة، 
عمى أف كبل منيما أصمو معطكؼ عمى مرفكع فقطع عف  (كالصابريف)كفي الثانية  (كالمقيميف الصبلة)األكلى 

. المعطكؼ عميو كنصب عمى المدح كالتعظيـ
: كقاؿ في الثانية".فمحمكؿ عمى االبتداء (المؤتكف)فمك كاف كمو رفعا كاف جيدان، فأما : " كقاؿ في اآلية األكلى

عمى أكؿ الكبلـ كاف جيدا، كلك ابتدأتو فرفعتو عمى االبتداء كاف جيدان كما ابتدأت في قكلو  (الصابريف)كلك رفع "
". (كاٍلميٍؤتيكفى الزَّنكىاةى }

أيضا الرفع عطفا عمى ما  (كالصابريف)الرفع عطفا عمى ما قبمو، كيجكز في  (كالمقيميف) أم أنو يجكز في 
  583ص [100]. (كالمؤتكف)قبمو، كالرفع عمى تقدير مبتدأ محذكؼ كما ىك الحاؿ في قكلو 

ابف جبير كعمرك بف عبيد : مف الرفع نسقا عمى األكؿ ىك قراءة (كالمقيميف) كىذا الذم أجازه سيبكيو في 
كمصحؼ : كالجحدرم كعيسى بف عمر كىاركف عف أبي عمرك، كىك كذلؾ في مصحؼ ابف مسعكد كقيؿ

 4/134[98].أبي
فيك قراءة الحسف كاألعمش كيعقكب،  (كالمكفكف)مف الرفع عطفا عمى  (كالصابريف) كما أجازه في 

]". كىـ المكفكف: رفعو عمى إضمار: كقيؿ (مف آمف)مرفكع عطفا عمى  (كالمكفكف)"  كىذا دليؿ عمى 2/139[98
أف سيبكيو لـ يحط بكؿ القراءات، كبخاصة كىي بعد لـ تسبع كلـ تعشر، كلـ تجمع في مؤلفات متخصصة إال 
ال لكاف نص كما ىي عادتو عمى أف الرفع في تمؾ اآليات قد قرئ بو، كىك دليؿ أيضا عمى أف  النزر القميؿ، كا 

سيبكيو كاف يقعد لمعربية كميا، فمذلؾ كاف معنيا بذكر ما يجكز كما ال يجكز في العربية كليس في القرآف خاصة، 
كلذلؾ فبل يصح ما افتراه عميو بعض الدارسيف المعاصريف مف أنو كاف يصحح ما لـ يرد مف القراءات إذا كاف 

 269ص[141].جائزا في العربية
ًتيده )كأما : "(ىذا باب ما يككف االسـ فيو بمنزلة الذم في المعرفة)كقاؿ في  – 3  ا لىدىمَّن عى : اآلية[183](ىىذىا مى
 2/106[94".]72: اآلية[184](ىىذىا بىٍعًمي شىٍيخه )عمى شيءه لدمَّن عتيده، كعمى :  فرفعو عمى كجييف23

ظرؼ  (لدمَّن )صفتيا، ك (عتيد)خبر، ك (شيء)نكرة بمعنى  (ما)مبتدأ، ك (ىذا)أف يككف : - فالكجو األكؿ
 7/272[ 185]. حاضر عندم: ىذا شيء عتيد لدم، أم: ، أم(عتيد)متعمؽ بػ
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كجكزكا في "كىي قراءة األعمش كابف مسعكد كما في مصحفو،  (ىذا بعمي شيخه )أف يككف : - كالكجو الثاني
خبر مبتدأ  (شيخه )الخبر، ك (بعمي)ىذا حمك حامض، كأف يككف : أف يككنا خبريف كقكليـ (بعمي)كفي  (شيخه )

]".الخبر (شيخ)بدالن أك عطؼ بياف، ك (بعمي)، كأف يككف (بعمي)محذكؼ، أك بدؿ مف  98]6/184 
 كىنا نرل سيبكيو كيؼ خرج اآلية الكريمة بإعرابيف، جعؿ أحدىما نظير قراءة شاذة، فاعتد بيا، كلـ يمنعو 
شذكذىا مف عدـ االعتبار بيا، ألف ىمو كما سبؽ القكؿ التقعيد لمعربية كنظاـ يستغرؽ كؿ النطكؽ التي ثبتت 

. عف العرب أك جاءت بيا القراءة القرآنية كلك لـ يجز أف يقرأ أك يصمى بيا
ًني )كأما قكلو عز كجؿ : "(ىذا باب ما يككف فيو ىك كأنت كأنا كنحف كأخكاتيف فصبل)كقاؿ في  – 4  إٍف تىرى

لىدان  كى ٍيرو )فصبل كصفة، ككذلؾ  (أنا) فقد تككف 39: اآلية[162](أنىا أقىؿَّن ًمٍنؾى مىاالن كى ـٍ ًمٍف خى ا تيقىدِّبميكا أًلىٍنفيًسكي مى كى
ـى أىٍجران  ٍيران كىأىٍعظى   2/392[94".]20[186 ](تىًجديكهي ًعٍندى اهلًل ىيكى خى
في اآلية الثانية أف يككنا لمفصؿ أك لتككيد  (ىك)في اآلية األكلى، ك (أنا) فقد أجاز سيبكيو في الضميريف 

ضمير،  (ترني)الصفة كالفصؿ، ألف النكف كالياء في  (أنا)إنما جاز في : "الضمير قبميما، غير أف السيرافي قاؿ
 3/160[ 97]". كقد يكصؼ الضمير بالضمير كيؤكد

ٍيدان ىيكى أقؿَّن ًمٍنؾى مىاالن، لـ يجز فيو غير : كلك قمت: "ثـ قاؿ ككأنو يخالؼ سيبكيو في اآلية الثانية ًإٍف تىرى زى
، كأستبعد أف يككف ىذا غرض السيرافي (اهلل)يعكد عمى لفظ الجبللة ( ىك)ألنو يكىـ أف الضمير  [97]".الفصؿ

قرأ : "مف ىذه اآلية الفصؿ كالتككيد فقاؿ (ىك)كىك مف ىك، كلكف مع ذلؾ فقد ذكر أبك حياف في الضمير 
أف يككف فصبلن، كأف يككف تأكيدان لضمير النصب في  (ىك)بنصبيما كاحتمؿ  (ىك خيران كأعظـ أجران ): الجميكر

]". إال الفصؿ (ىك)كلـ يذكر الزمخشرم كالحكفي كابف عطية في إعراب .(تجدكه) 98 ]10/321 
:  كمف النصب في ىذا الباب: "(ىذا باب الكاك)كقاؿ في  – 5 
اًبًريفى )قكلو عز كجؿ - أ  ـى الصَّن يىٍعمى ـٍ كى اىىديكا ًمٍنكي لىمَّنا يىٍعمىـً المَّنوي الَّنًذيفى جى  كقد قرأىا بعضيـ 142: اآلية [27](كى

. (كيعمـً الصابريف)
ؽَّن كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى )كقاؿ تعالى - ب  تىٍكتيميكا اٍلحى ؽَّن ًباٍلبىاًطًؿ كى ، إف شئت جعمت 42: اآلية [36] (كىالى تىٍمًبسيكا اٍلحى

ف شئت جعمتو عمى الكاك (كتكتمكا) . عمى النيي كا 
ٍؤًمًنيفى )كقاؿ تعالى - ج  نىكيكفي ًمفى المي بِّبنىا كى ] (يىا لىٍيتىنىا نيرىدُّ كىالى نيكىذِّببي ًبآيىاًت رى  27: اآلية [26

:   فالرفع عمى كجييف
.  أف يىٍشرىؾى اآلخري األكؿى : فأحدىما
فإني ممف ال يعكد، فإنما يسأؿ الترؾ كقد أكجب عمى نفسو أف ال : أم (دعني كال أعكدي )عمى قكلؾ : كاآلخر

.  عكدة لو البتة ترؾ أك لـ يترؾ، كلـ يرد أف يسأؿ أف يجتمع لو الترؾ كأف ال يعكد
 3/44[94]".كأما عبد اهلل بف أبي إسحاؽ فكاف ينصب ىذه اآلية
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ـى الصابريف...)كمف النصب : " أما قكؿ سيبكيو في اآلية األكلى فيي قراءة الجميكر بالنصب بإضمار  (كيعم
الحسف كابف يعمر كأبك حيكة كعمرك بف عبيد، بكسر : ، كقد قرأىا بعضيـ أم(مع)بعد الكاك التي بمعنى  (أفٍ )

 3/360[ 98]. (كيعمـً الصابريف)": كلما يعمـ"الميـ عطفا عمى 
، (تمبسكا)، أم مجزكما عطفا عمى "عمى النيي (كتكتمكا)إف شئت جعمت : " كأما قكلو في اآلية الثانية

، بالجـز نييان عف كؿ كاحد : النيي عف كؿ كاحد مف الفعميف، كما قالكا: كالمعنى" ال تأكًؿ السمؾى كتشرًب المبفى
ف شئت جعمتو عمى الكاك: "، كقكلو1/290[98]، "مف الفعميف ال : ، كما قالكا(أفٍ )منصكبا عمى إضمار : "، أم"كا 

كمعناه النيي عف الجمع بينيما، كيككف بالمفيـك يدؿ عمى جكاز االلتباس بكاحد  "(تأكًؿ السمؾ، كتشربى المبفى 
[ 98]".منيما، كذلؾ منيي عنو، فمذلؾ رجح الجـز

 (نككفي )ك (كال نكذبي )أم أف يعطؼ " أف يشرؾ اآلخر األكؿ: "فالرفع عمى كجييف: " كأما قكلو في اآلية الثالثة
فيككف الرَّندُّ كعدـي التكذيًب كالككفي مؤمنيفى أشياءى متمناة كميا، عمى أف التمني خبر، كلذلؾ صح  (نردُّ )عمى 

كنحفي ال نكذبي بآيات ربنا، : أم عمى االستئناؼ، كأنو قاؿ" دعني كال أعكد: عمى قكلؾ: "تكذيبيـ فيما تمنكه، أك
نما مما أخبركا بيما، كعميو كذبيـ اهلل عز كجؿ،  كنككفي مف المؤمنيف، فبل يككف ىذاف األخيراف مما تمنكه كا 

نىكيكفى ًمفى ): كسياؽ اآلية كما في المصحؼ بِّبنىا كى مىى النَّناًر فىقىاليكا يىا لىٍيتىنىا نيرىدُّ كىالى نيكىذِّببى ًبآىيىاًت رى ًقفيكا عى لىٍك تىرىل ًإٍذ كي كى
ـٍ لىكىاًذبيكفى  نَّنيي ٍنوي كىاً  ا نيييكا عى لىٍك ريدُّكا لىعىاديكا ًلمى ـٍ مىا كىانيكا ييٍخفيكفى ًمٍف قىٍبؿي كى ، بىٍؿ بىدىا لىيي ٍؤًمًنيفى .](اٍلمي  28: اآلية[26

فالحؽ أف ىذه قراءة ابف عامر كحمزة " كأما عبد اهلل بف أبي إسحاؽ فكاف ينصب ىذه اآلية: "كقكؿ سيبكيو
].كحفص مف السبعة، كقرأ البقية بالرفع، كىي القراءة التي اشتغؿ سيبكيو ببياف كجيي الرفع فييا 98]4/474 

االستدالل بالقراءات . 3. 2
القراءات وشروطيا . 1. 3. 2

القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتاف، فالقرآف ىك الكحي المنزؿ عمى محمد صمى اهلل عميو كسمـ لمبياف  "
كاإلعجاز، كالقراءات ىي اختبلؼ ألفاظ الكحي المذككر في كتبة الحركؼ أك كيفيتيا مف تخفيؼ كتثقيؿ 

 1/318[40]".كغيرىما
كيفيات في أداء القرآف صكتا، كبنية أم تصريفا، كتركيبا أم إعرابا، كىي انعكاس لمغات : " فالقراءات إذف ىي

". العرب التي كانت تميز بعضيـ عف بعض
:  كؿ قراءة: " كشركط القراءة الصحيحة ىي كما قاؿ ابف الجزرم

. كافقت العربية كلك بكجو- أ 
. ككافقت أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماالن - ب 
. كصح سندىا- ج 
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بؿ ىي مف األحرؼ السبعة التي نزؿ بيا القرآف، .فيي القراءة الصحيحة التي ال يجكز ردىا، كال يحؿ إنكارىا
كمتى .سكاء كانت عف األئمة السبعة أـ عف العشرة أـ عف غيرىـ مف األئمة المقبكليف.ككجب عمى الناس قبكليا

سكاء كانت عف السبعة أـ عمف ىك .اختؿ ركف مف ىذه األركاف الثبلثة أطمؽ عمييا ضعيفة أك شاذة أك باطمة
 1/9[187]".ىذا ىك الصحيح عند أئمة التحقيؽ مف السمؼ كالخمؼ.أكبر منيـ

:  كمكقؼ النحاة مف القراءات ىك كما قاؿ الحافظ السيكطي
كقد أطبؽ الناس .كؿ ما كرد أنو قرئ بو جاز االحتجاج بو في العربية، سكاء أكاف متكاتران أـ آحادان أـ شاذا" 

يحتج بيا في مثؿ ذلؾ ,عمي االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، إذا لـ تخالؼ قياسا معركفا، بؿ كلك خالفتو
ف لـ يجز القياس عميو   75ص[188]".الحرؼ بعينو، كا 

 كقد حدث أف اعترض بعض النحكييف عمى بعض القراءات مع إجماعيـ عمى أف القراءة كما قاؿ سيبكيو سنة، 
كمرد ذلؾ في غالب األحياف إلى تعارض مكىـك بيف القراءة كالقاعدة التي يككف النحكم قد قررىا، كلذلؾ كجد في 

. النحكييف مف عمؿ عمى تكجيو القراءات كتخريجيا بما يخكؿ ليا الصحة كلك عمى كجو مف كجكه العربية
 كىذه الشركط التي ىي أركاف القراءة الصحيحة المقبكلة أشار إلييا سيبكيو في كتابو بما يطابؽ بعض ما قاؿ 
ابف الجزرم، بؿ الحؽ أف سيبكيو أقدـ مف ابف الجزرم كأقعد منو في عمـك العربية كفي المعرفة بمصادرىا، كقد 

. يعتبر كبلمو أكؿ كبلـ مكتكب في شركط القراءة الصحيحة المعتبرة
:   فسيبكيو نص في أربعة مكاضع عمى اعتبار المصحؼ في قبكؿ القراءة كردىا

ىذا باب ما أيٍجرىل مىٍجرل لىٍيسى في بعض المكاضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يىصيري إلى )قكلو في : - األكؿ
في لغة أىؿ الحجاز، كبنك تميـ يىٍرفعكنيا، إالَّن مف دىرل كيؼ ( مىا ىىذىا بىشىران : )كمثؿي ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ : "(أصمو

 1/59[94]".ىي في المصحؼ
ذف ال يمبثكا خمفؾ إال )كبمغنا أف ىذا الحرؼ في بعض المصاحؼ : "(ىذا باب إذف)قكلو في : - الثاني كا 

ذف ال يمبثكا)كسمعنا بعض العرب قرأىا فقاؿ  (قميبلن   3/13[94(".]كا 
كتقكؿ كد لك تأتيو فتحدثو كالرفع جيد عمى معنى التمني كمثمو قكلو عز : "(ىذا باب الفاء)قكلو في : - الثالث
دُّكا لىٍك تيٍدًىفي فىييٍدًىنيكفى )كجؿ  دُّكا لىٍك تيٍدًىفي فىييٍدًىنيكا)كزعـ ىاركف أنيا في بعض المصاحؼ  (كى ]".(كى 94]3/36 

ى)كنظير ذلؾ قكلو عز كجؿ : "(ىذا باب آخر أفَّن فيو مخففة)قكلو في : - الرابع ـٍ مىٍرضى ـى أىٍف سىيىكيكفي ًمٍنكي ًم  (عى
ـٍ قىٍكالن )كقكلو  ٍكفى أىٍف الى يىٍرًجعي ًإلىٍيًي مىى شىٍيءو )كقاؿ أيضان  {أىفىبلى يىرى كفى عى ـى أىٍىؿي الًكتىاًب أىٍف الى يىٍقًدري كزعمكا ( ًلئىبلَّن يىٍعمى

كفى )أنيا في مصحؼ أبيو  ـٍ الى يىٍقًدري  3/166[94].(أىنَّنيي
ىذا باب األمر ) كنص عمى أف القراءة إذا ثبتت مف ركاية الجماعة كيسمييـ العامة ال تخالؼ، كذلؾ قكلو في 

، كىك في العربٌية عمى ما ذكرت لؾ مف القكَّنة، (الزانيىة كالزاًنىى )ك ( كالسَّنارؽى كالسَّنارقةى )كقد قرأى أىناسه : "(كالنيى
 1/144[ 94]".كلكف أىبىًت العامَّنةي إاٌل القراءةى بالرفع
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عند سيبكيو ىـ الجماعة أف قراءة الرفع في اآليتيف ىي قراءة الجميكر،  (العامة) كالدليؿ عمى أف 
 كقراءة الثانية 4/248[98]. كقراءة األكلى بالنصب ىي قراءة عيسى بف عمر، كابف أبي عبمة4/246[98]

بالنصب ىي قراءة عيسى، كيحي بف يعمر، كعمرك بف فائد، كأبي جعفر، كشيبة، كأبي السماؿ 
]".جميكر القراء: أم– كلكف أبت العامة : " كقاؿ أبك حياف شارحا قكؿ سيبكيو8/7[98].كركيس 98]4/248 
إف مقياس قراءة العامة أك القراءة المجتمع عمييا ىك أىـ مقياس : "عبد الرحمف الحاج صالح. د. قاؿ أ

، كيمكف أف نقكؿ عمى (المقرئيف)لتصحيح القراءة بعد المقياس السابؽ الذم ىك نسبة القراءة إلى أئمة األمصار 
  2/212[189]".األرجح إنيما في نفس المستكل مف الخطكرة عند القدامى

، فقاؿ في  ىذا باب حركؼو أيجريٍت ميجرل ) كنص سيبكيو أيضا عمى أف القراءة سنة، يتبع فييا اآلخري األكؿى
ًمٍقنىاهي ًبقىدىرو : )فأما قكلو عٌز كجؿٌ : "(حركؼ االستفياـ كحركًؼ األمر كالنيى فًإٌنما ىك عمى قكلو ( إنَّنا كيؿَّن شىٍيءو خى

، ألٌف القراءة (كىأىمَّنا ثىميكدى فىيىدىٍينىاىيـٍ )كقد قرأى بعضيـ .كىك عربيٌّل كثير (زيدان ضربتيو) ، إالَّن أٌف القراءة ال تيخالىؼي
 1/148[94]".السُّنَّنةي 

كقكـ مف أىؿ السنة، : بالنصب ىي قراءة الجميكر، كقراءتيا بالرفع ىي قراءة أبي السماؿ، كقيؿ (كؿَّن )كقراءة 
]ىك الكجو في العربية، كقراءتنا بالنصب مع الجماعة: قاؿ ابف جني 98]10/48 .

أم في زماف أئمة األمصار أنفسيـ، يعتبر أكلئؾ األئمة كالعمماء أف القراءة ...ففي أقدـ األزمنة: " قاؿ األستاذ
ف كانت العربية تجيز ما قرأ  التي ال تخالؼ ىي قراءة أكثر القراء، فقراءة عيسى بف عمر منفردة بيذا االعتبار، كا 

بو، كىك أفشى لغات العرب، إال أف الكاجب ىك اتباع القراءة الفاشية عند األئمة، ال التي تكافؽ أفشى المغات 
 2/215[189]".(ىذا عند سيبكيو كمف تبعو)

إال ) كيؤكد األستاذ عمى أف المقصكد بالعامة كالناس كالجماعة أكثر القراء مف األئمة ال كؿ القراء 
، كىذا "يعني عامة القراء كجميـ: " ككيؼ ال كىذا الزجاج بعد أف نقؿ كبلـ سيبكيو السابؽ قاؿ2/214[189](قميبل

. الفراء يعبر مرة بالعامة كمرة بعامة القراء كأخرل بأكثر القراء
ف جرت : " كمع ىذا فقد قاؿ أحد الدارسيف المعاصريف كلست متفقا عمى أف العامة يقصد بيا جميكر القراء، كا 

ًإنَّنا كيؿُّ شىٍيءو )عمييـ في أكثر مف مكضع، لما سأبينو بعد قميؿ بعد أف أكرد الفرؽ بيف القراءتيف في قكلو تعالى 
مىٍقنىاهي ًبقىدىرو    77ص[190"](خى
بعيد، كفيو مع بعده اتياـ لمعمماء األئمة مف السمؼ في عدالتيـ، - مخالفا فيو مف تقدـ كمف تأخر- كما بينو 

كطعف في مصداقيتيـ، كىك زعمو أف سيبكيو كاف معتزليا، كأف النصب في اآلية ناصر لمذىب المعتزلة في 
خمؽ اإلنساف لفعمو، كأف المعتزلة كانكا مصطيىديف، يخشكف عامة الناس، ألف عامة الناس كانت مع أىؿ السنة، 

كليست العامة ىنا إال الجميكر مف الناس الذيف يسيؿ تعبئتيـ كتكجيييـ، فميس ليـ كعي حصيف تجاه ما يمقى "
 79[190]"إلييـ، فيـ أقرب إلى الدىماء كالغكغاء، كليس إلى خاصة العمماء
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 كىذا الرأم الطريؼ لـ يجد صاحبو ما يدعمو بو إال قصة جرت بيف المازني كاألصمعي حكؿ ىذه اآلية 
ف لـ يكف معتزليا فيك متأثر (131-130: تذكرة النحاة)حكاىا أبك حياف في  ، كىذا بعد أف ميد بأف سيبكيو كا 

بيـ، كأكبر مؤثر فيو قاؿ ىك شيخو أبك زيد األنصارم الذم عرؼ بالعدؿ كالتشيع، كأنو لذلؾ لـ يكف سيبكيو 
". حدثني الثقة: "يصرح باسمو في الكتاب كيكتفي بقكلو

 كغاب عف ىذا الدارس أف أكبر شيكخ سيبكيو ىك الخميؿ بف أحمد السني، كأف أكبر أثر ألم شيخ في 
سيبكيو ال يمكف أف يتجاكز أثر الخميؿ فيو، كأف شراح الكتاب كأشيرىـ السيرافي كالرماني ككبلىما كاف معتزليا لـ 

بؿ  (كلكف أبت العامة إال الرفع)يشيركا ال مف قريب كال مف بعيد إلى ىذا الذم فيمو ىذا الدارس مف قكؿ سيبكيو 
كىك قكم في العربية، كلكف : "(الزانيةى كالزاني) ك(كالسارؽى كالسارقةى )كقد قرأ ناس : " قاؿ السيرافي عند قكؿ سيبكيو

فكؿ ىذا رفع عمى حذؼ الخبر، ال عمى : " كقاؿ الرماني بعد أف ذكر قراءة الرفع1/499[97]".القراءة سنة منقكلة
ككذلؾ كؿ ما جاء عمى ىذا النحك، ... أف األمر في مكضع الخبر، لما ذكرنا مف أف االختيار الحمؿ عمى الفعؿ
 1/378[113]".كال يحمؿ عمى الشذكذ عف القياس، كلو كجو حسف يتكجو عميو في التأكيؿ

معنى األحرف السبعة  . 2. 3. 2
بما أنيا كيفيات في أداء القرآف كأنيا انعكاس لمغات العرب، كلغات - ثـ إنو ال بد مف التنصيص عمى أف القراءات 

كيفيات خاصة في استعماًؿ العرًب أك جماعةو منيـ لعنصر خاص مف : "العرب ىي بدكرىا عند سيبكيو كالمتقدميف
]".النطؽ بصكت معيف، أك استعماؿ لصيغة معينة، أك لتركيب معيف: عناصر العربية فإنيا بعض – 154ص[130

نما ىي بعض األحرؼ السبعة، نص عمى ذلؾ كحققو  األحرؼ السبعة، فميست حرفا كاحدان كليست كؿ األحرؼ، كا 
 كقاؿ بذلؾ 2ص[191(.]اإلبانة عف معاني القراءات)في  (ىػ437- ىػ 355)مكي بف أبي طالب حمكش القيسي 

 .1/70[192(.]منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف)في  (ىػ 833ت)اإلماـ ابف الجزرم 
 فاالختبلؼ في القراءات إذف ىك بعض االختبلؼ في األحرؼ، كقد اختمؼ العمماء في معنى األحرؼ 

السبعة، كالمحققكف منيـ عمى أف الخبلؼ بيف األحرؼ ال يتجاكز سبعة كجكه، ىي نفسيا التي ال تخرج عنيا 
تحت ( مناىؿ العرفاف)في  (ىػ1367ت)القراءات ميما كثرت كتنكعت، كفي ىذا قاؿ محمد عبد العظيـ الزرقاني 

ما ىي تمؾ الكجكه السبعة التي ال تخرج : بقي عمينا أف نتساءؿ: "(الكجكه السبعة في المذىب المختار)عنكاف 
ىنا يحتدـ الجداؿ كالخبلؼ كيكثر القيؿ .القراءات عنيا ميما كثرت كتنكعت في الكممة الكاحدة ؟

 1/148[193]".كالقاؿ
كالذم نختاره بنكر اهلل كتكفيقو مف بيف تمؾ المذاىب كاآلراء ىك ما ذىب إليو اإلماـ أبك الفضؿ الرازم : "ثـ قاؿ

:  إذ يقكؿ (المكائح)في 
:  الكبلـ ال يخرج عف سبعة أحرؼ في االختبلؼ

. اختبلؼ األسماء مف إفراد كتثنية كجمع كتذكير كتأنيث: - األكؿ
. اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ مف ماض كمضارع كأمر: - الثاني
. اختبلؼ كجكه اإلعراب: - الثالث
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. االختبلؼ بالنقص كالزيادة: - الرابع
. االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير: - الخامس
. االختبلؼ باإلبداؿ: - السادس
اختبلؼ المغات يريد الميجات كالفتح كاإلمالة كالترقيؽ كالتفخيـ كاإلظيار كاإلدغاـ كنحك : - السابع

[ 193]".ذلؾ
، كراح يمثؿ لكؿ كجو باجتياد منو، فارتأيت [193]"غير أف النقؿ كما ترل لـ يشفع بتمثيؿ فيما عثرنا: " ثـ قاؿ

. أف أمثؿ باجتياد مني بالقراءات التي استشيد بيا سيبكيو، ما دمنا في مكضكع القراءات في الكتاب
اختبلؼ األسماء  : - الكجو األكؿ-1
بِّبوً  ): كمف قاؿ.(أذاىبه نساؤؾ)قاؿ  (ذىب نساؤؾ)كاعمـ أنو مف قاؿ " ٍكًعظىةه ًمٍف رى اءىهي مى : اآلية[36](فىمىٍف جى

اًشعان ): ككاف أبك عمرك يقرأ.في الفعؿ [التاء  ]، قاؿ أجائيَّن مكعظةه، تذىب الياء ىاىنا كما تذىب 275 خى
اريىيـٍ    2/43[94.]7: اآلية[159](أىٍبصى

اءىٍتوي ) فقد قرأ أيًبيٌّل كالحسفي  بحذؼ التاء لمفصؿ، كألف تأنيث  (جاءه)بالتاء عمى األصؿ، كقرأ الجميكر  (جى
شَّنعنا)مجازم، كقرأ قتادة كأبك جعفر كشيبة كالجميكر  (المكعظة) جمع تكسير، كابف عباس كابف جبير كمجاىد  (خي

 فاجتمع في قكؿ سيبكيو التمثيؿ الختبلؼ الكمـ 2/708[98].باإلفراد (خاشعا)كالجحدرم كأبك عمرك كالكسائي 
. بيف التذكير كالتأنيث، كبيف اإلفراد كالجمع

اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ : - الكجو الثاني – 2
ٍسبىانان ): فمف ذلؾ قكلو جٌؿ ثناؤه" ] (كىجاًعؿي المَّنٍيًؿ سىكىنان كالٌشمسى كاٍلقىمىرى حي ". 96: اآلية [26
عىؿى ): عاصـ كحمزة كالكسائي: كىذه قراءة جميكر السبعة، كقرأ الككفيكف" ]". (كجى 98 ]4/593 

عىؿى )اسـ فاعؿ، ك (جاعؿ)فاختمفت القراءة بككف  . فعؿ ماض (جى
اختبلؼ كجكه اإلعراب  : - الكجو الثالث - 3
ف لـ يتكمـ بو، قاؿ عز كجؿ (ىذا درىـه استكاءن )، كأنو قاؿ (ىذا درىـه سكاءن )كمثؿ ذلؾ " ًفي )، فيذا تمثيؿ كا 

قاؿ الخميؿ جعمو بمنزلة  {ًفي أىٍربىعىًة أىيَّناـو سىكىاءو )، كقد قرأ ناس 10: اآلية[35](أىٍربىعىًة أىيَّناـو سىكىاءن ًلمسَّناًئًميفى 
". (مستكياتو )

االختبلؼ بالنقص كالزيادة : - الكجو الرابع
مىى شىٍيءو }كقاؿ أيضان " كفى عى ـى أىٍىؿي الًكتىاًب أىٍف الى يىٍقًدري  كزعمكا أنيا في مصحؼ أبيو 29: اآلية[194]{ًلئىبلَّن يىٍعمى
كفى } ـٍ الى يىٍقًدري  3/166[94]".{أىنَّنيي

االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير : - الكجو الخامس
. كجميعي ما ذكرت لؾ مف التقديـ كالتأخير كاإللغاء كاالستقرار عربىٌّل جٌيد كثير"

ده ): فمف ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ  ـٍ يىكيف لَّنوي كيفيكان أىحى لى . 4: اآلية[195](كى
فاىًء مف العرب يقكلكف  ده )كأىؿ الجى حى ـٍ يىكيٍف كيفيكان لىوي أى ى لى ]".كأنيـ أٌخركىا حيث كانت غيرى مستقىرَّنة (كى 94]1/56  
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االختبلؼ باإلبداؿ : - الكجو السادس
تَّنى يىٍصديرى الرِّبعىاءي )كزعـ ىاركف أنيا قراءة األعرج كقراءة أىؿ مكة اليـك "  بيف الصاد 23: اآلية[15](حى

 كقد ذكر سيبكيو الصاد التي تككف كالزام في جممة الحركؼ التي يؤخذ بيا كتستحسف في 4/196[94]".كالزام
  4/432[94].قراءة القرآف كاألشعار

اختبلؼ الميجات : - الكجو السابع
، كقرأىا بعضيـ (ًصارى بمكاف كذا ككذا)كبمغنا عف ابف أبي إسحاؽ أنو سمع كثيِّبر عزة يقكؿ "

 1/199[196]. كىي قراءة حمزة4/121[94]".ًخاؼى 
 كىي قراءة أبي عمرك 4/459[ 94]". يريد ىؿ ثكب الكفار فأدغـ في الثاء (ىىثُّكِّببى الكيفَّناري )كقرأ أبك عمرك "

].(ىؿ)كما ذكر سيبكيو، كالكسائي كحمزة كابف محيصف، كقرأ الجميكر بإظيار الـ  98]10/432 
كفى الحياةى الدنيا)كأما التاء فيي عمى ما ذكرت لؾ، ككذلؾ أخكاتيا، كقد قرئ بيا "  16: اآلية[197] (بىتٍُّؤًثري

 1/580[196]. كىي قراءة حمزة كالكسائي كىشاـ4/459[94]".فأدغـ البلـ في التاء
نما اختار الزرقاني ىذا المذىب ألربعة أمكر كما قاؿ، أىميا في نظرم ثالثيا كىك الذم قاؿ فيو أف ىذا : "  كا 

المذىب يعتمد عمى االستقراء التاـ الختبلؼ القراءات كما ترجع إليو مف الكجكه، بخبلؼ غيره فإف استقراءه 
كال يعزبفَّن عف بالؾ أف ىذا المذىب قد اختاره في جممتو : " ثـ قاؿ1/150[193]".ناقص أك في حكـ الناقص

]".فحكؿ العمماء، كقاربو كؿَّن القرب مذىبي ابف قتيبة، كالمحقؽ ابف الجزرم، كالقاضي ابف الطيب 193]1/151 
 كالخبلصة أف الكجو الثالث كىك اختبلؼ كجكه اإلعراب ىك أكثر الكجكه المكجكدة في القراءات التي استشيد 
بيا سيبكيو كاعتنى بذكرىا كاالحتجاج بيا أك ليا، كستأتي األمثمة الكثيرة الدالة عمييا فيما سنعرضو مف القراءات 

. التي كردت في الكتاب
القراءات المنسوبة في كتاب سيبويو . 3. 3. 2

ف لـ ينص عند ذكر كؿ قراءة عمى اسـ صاحبيا   ىذا كينبغي ذكر مف نسب إلييـ سيبكيو القراءات، ألنو كا 
فإنو نص عمى بعضيـ، فمنيـ الحسف البصرم، كأبي بف كعب، كأبك عمرك بف العبلء، ركل عنو ثماني قراءات، 
كعبد اهلل بف مسعكد، كاألعرج، كعيسى بف عمر، كمجاىد، كىاركف بف مكسى، كعبد اهلل بف أبي إسحؽ، كيكنس 

. 111ػ77ص [136]بف حبيب 
 كىناؾ قراءات نسبيا سيبكيو لقبائؿ أك مدف، منيا ما نسبو لبني تميـ، كلبني تميـ كناس مف العرب، كمنيا ما نسبو 

ألىؿ الحجاز، كمنيا ما نسبو ليما معا، كمنيا ما نسبو ليذيؿ، كمنيا ما نسبو ألىؿ المدينة، كمنيا ما نسبو ألىؿ 
مكة، ، كمنيا ما نسبو ليـ كلناس معيـ، كمنيا ما نسبو لمككفييف، كمنيا ما نسبو لمعامة، كمنيا ما نسبو لمناس، أك 

، أك أناس، أك مف الناس، أك بعض الناس، كمنيا ما نسبو لمعرب، أك بعض العرب، أك مف  ناس كثير، أك ناسو
ماضيا  (قاؿ)، أك قكـ، أك بعض القراء، أك قرئ، كمنيا ما ذكره بػ"العرب، أك أىؿ الجفاء مف العرب، أك بعضيـ

. 76ػ50ص[136]كمضارعا، مفردا كجمعا
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 كسكاء أفصح سيبكيو عف صاحب القراءة أك أبيـ فإف استقراء قراءاتو القرآنية كميا دؿ عمى أنيا صحيحة 
مكثقة، كقد قاـ المحقؽ عبد السبلـ محمد ىاركف برد قراءات الكتاب إلى أصحابيا معتمدا في غالب األحياف 

تحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى  (البحر المحيط)عمى تفسير  منتيى األماني )ألبي حياف كا 
. لمعبلمة الشيخ أحمد بف محمد البنا، كقىؿَّن ما ال يجد قراءة مخرجة فييما (كالمسرات في عمـك القراءات

نترؾ الحسـ فييا كالفصؿ إلى سيبكيو ذاتو، فإنو ىك كحده مف : " كاستثنى بعض الباحثيف شكاىد معدكدة قاؿ
ما ليـ بو )في قكلو تعالى  (اتباعي )كمف ذلؾ رفع : " قاؿ115ص[136]"يقرر بشأنيا، ألنيا لـ ترد إال مف جيتو

كنسب ( ىذا باب يختار فيو النصب ألف اآلخر ليس مف نكع األكؿ)ذكره سيبكيو في  (مف عمـ إال اتباعي الظف
[ 136]".الكجو لبني تميـ

 (ىذا باب ما تكسر فيو الياء التي ىي عبلمة اإلضمار)في  (فخسفنا بيك كبدارىك األرض)كمثمو : ثـ قاؿ
 116ص[136]".حيث نقمو سيبكيو عمى أنو لغة ألىؿ الحجاز

كيجكز ضميا ػ أم ىاء : " كلئف كاف أصاب في المثاؿ األكؿ فقد أخطأ في المثاؿ الثاني، ألف السيرافي قاؿ
الضمير ػ عمى األصؿ، ككاف ابف شياب الزىرم يضميا في جميع القرآف، كىك مدني حجازم، كلذلؾ قاؿ 

، كلعؿ (فخسفنا بيك كبدارىك األرض)مررت بيك قبؿ، كلدييك ماؿ، كيقرؤكف : كأىؿ الحجاز يقكلكف)سيبكيو 
ًبدىاًرهي )كعف الزىرم : "بقكلو (شكاذ القراءات) كأكد ذلؾ الكرماني في 5/67[97]".سيبكيو أراده بيذه القراءة بضـ  (كى

. 370ص[198]"الياء
 ثـ إف ثقة العمماء في سيبكيو كبيرة، كقد تتبعكه فكجدكه قد صدؽ في كؿ ما ركل عف الناس مف شعر أك نثر، 

. فكيؼ ال يككف صادقا فيما ركاه مف القراءات، كىك الذم تتممذ لمعمماء التقاة كالمشايخ الثقات
].(غاية النياية) كيكفي لمتدليؿ عمى مكانتو في القراءات أف ابف الجزرم ترجـ لو في كتابو  199]1/602 

تفصيل القول في القراءات . 4. 3. 2
:   ما فيو قراءتان1. 4. 3. 2

كخبرىا إذا كانا معرفتيف مستدال عمى جكاز نصب األكؿ منيما عمى أنو خبر مقدـ،  (كاف)قاؿ في اسـ – 
ـٍ ًإالَّن أىٍف قىاليكا: "كمثؿ ذلؾ قكلو عز كجؿ: "30ص[200]كرفعو عمى أنو اسـ كاف تىيي جَّن ، 25: اآلية[201]"مىا كىافى حي

كىابى قىٍكًمًو ًإالَّن أىٍف قىاليكا" مىا كىافى جى ف شئت رفعتى األٌكؿ، كما تقكؿ ...82: اآلية[152]"كى ما ضرب أخكؾ إال )كا 
 1/50[94".]، كقد قرأ بعض القٌراء ما ذكرنا بالرفع(زيدان 

 فسيبكيو ىنا بصدد تأكيد أنو إذا اجتمع اسماف معرفتاف أحدىما أعرؼ فاألحسف جعؿ األعرؼ محدثا عنو، 
يشبو المضمر، كالمضمر أعرؼ المعارؼ، كقراءة الجميكر في  (أٍف قالكا)كجعؿ اآلخر محدثا بو أم خبرا، ك

اآليتيف جعؿ األعرؼ فييا اسما لكاف، كغير األعرؼ خبرىا، كأما قراءة الرفع فقد جعؿ فييا غير األعرؼ اسما 
خبرا، فميست في قكة األكلى، كمع ذلؾ  (أف قالكا)اسما ك (جكابي )ك (حجتييـ)كاألعرؼ خبرا، أم جعؿ كؿ مف 

]. فقد استدؿ سيبكيو لمرفع في األكلى بقراءة غير الجميكر كفي الثانية بقراءة الحسف كحده 202 ]4/572 
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جكاز الرفع كالنصب إذا تقدـ اسـ كعمؿ الفعؿ بعده في ضميره، كلك سمط ىذا الفعؿ : كقاؿ مستدال عمى– 
يـ: "37ص[200]عمى االسـ المتقدـ لنصبو  قاؿ 1/82[94".]17: اآلية[35] (كأما ثمكدى فيديناىـ): كقد قرأ بعضي

سيفى أف ييٍبنىى الفعؿي عمى االسـ حيث كاف  (كأما ثمكدي فيديناىـ)كمثؿي ذلؾ قكليو جٌؿ ثناؤه : "ىذا بعد قكلو نما حى ، كا 
]".ميٍعمىبلن في الميٍضمىًر كشىغىٍمتىو بو كلكال ذلؾ لـ يحسيٍف ألٌنؾ لـ تىشغىٍمو بشيء 94]1/81  

 فباف أنو بصدد الحديث عف جكاز الرفع كالنصب في باب االشتغاؿ كالرفع أرجح، كقراءة الرفع قراءة 
في مكضع الخبر مبني عميو، كفيو ضمير يعكد  (فيديناىـ)مبتدأ، ك (ثمكدي )أفَّن : " الجميكر، ككجو الرفع

  1/373[97]".إليو
كأما : بإضمار فعؿ مقدر بعد االسـ، كأنو قاؿ: "كقراءة النصب قراءة عاصـ في ركاية المفضؿ، ككجو النصب

 1/374[97]".ثمكدى فيدينا، فيديناىـ
، (أمَّنا) ألف الرفع ىنا ىك المتعيف، لكجكد 1/82[94]، "فالنصب عربي كثير، كالرفع أجكد: "كأما قكؿ سيبكيو

ذا قىدَّنٍرتى الفعؿى الناصبى : "كىي ال يمييا إالَّن المبتدأي، فبل يجكزي فيما بعدىا االشتغاؿي إالَّن في قميؿو كيذه القراءًة، كا 
]".ألنيا ال يىمييا األفعاؿي : كأمَّنا ثمكدى ىىدىٍيناىـ فيىدىٍيناىـ قالكا: فقدِّبٍره بعد االسـً المنصكًب أم 202]9/520 

كقاؿ مستدال عمى جكاز النصب عمى االشتغاؿ بعد أف اختار الرفع عمى االبتداء إذا كاف ما بعد المبتدأ – 
جممة ال يصح أف تككف خبران، ألنيا جممة أمر أك نيي أك دعاء مصدرة بالفاء كليس فيو معنى 

:  28ص[100]الشرط
 كىك في العربٌية عمى ما 2: اآلية[173](الزانيىة كالزاًنيى ) ك38: اآلية[161](كالسَّنارؽى كالسَّنارقةى )كقد قرأى أىناسه "

 فقراءة الجميكر في اآليتيف بالرفع، كقراءة 1/144[94]".ذكرت لؾ مف القكَّنة، كلكف أىبىًت العامَّنةي إاٌل القراءةى بالرفع
.  غيرىـ فييما بالنصب، كليسكا مف السبعة كال العشرة

مبتدأي  (الزانيةي )ك (السارؽي ) فأمَّنا قراءةي الجميكًر بالرفع فمذىبي سيبكيو كالمشيكري مف أقكاًؿ البصرييف أفَّن 
السارؽ كالسارقة، أم حكـي السارؽ، كحكـ الزانية،  (أك فيما فيًرضى - فيما يتمى عميكـ ): محذكؼي الخبر، تقديره

ر، فما بعد الفاًء مرتبطه بما قبميا، كلذلؾ أيًتي بيا فيو ألنو  (فاجمدكا)ك (فاٍقطىعيكا)كيككف قكليو  بيانان لذلؾ الحكـً المقد َّن
. األكلى خبرية، كالثانية أمريةه : ىك المقصكدي، كلك لـ يأًت بالفاء لتيكيىِّبـ أنو أجنبي، كالكبلـ عمى ىذا جممتاف

فعاقبكا السارؽ : كالتقدير (زيدان فأكـر أخاه) كأما قراءة النصب فبفعؿو مضمر يفسِّبره العامؿ في سببِّبييما نحك 
 4/258[202].أىنتي زيدان : أم (زيدان ضرٍبتي غبلمو)كالسارقة، تقدِّبره فعبلن مف معناىا نحك 

 ىذا كقد عاب الفخر الرازم عمى سيبكيو تفضيؿ النصب عمى الرفع، كرد عميو بخمسة أكجو، ذكرىا السميف 
نما عنى أف اآلية ليست مف باب  الحمبي، كبيف فسادىا، كصرح أف سيبكيو لـ يفضؿ النصب عمى الرفع، كا 

االشتغاؿ في شيء، كلك كانت منو لقرؤكىا بالنصب، فمما قرؤكىا بالرفع دؿ عمى أنيا محمكلة عمى كبلميف، 
كالدليؿ عمى أف سيبكيو لـ يفضؿ : جممة مف مبتدأ محذكؼ الخبر، كجممة أمرية، ربطت بينيما الفاء، قاؿ

: قائمةو )ك (اليبلؿي كاهلًل فانظٍر إليو)ك (ىذا زيده فاضرٍبو)ك (عبدي اهلل فاضرٍبو)كقد يحسف كيستقيـ : "النصب قكلو
 4/259[ 202]كيؼ يككف طاعنا في الرفع ؟( كقد يحسف كيستقيـ)، فمع قكلو "(خكالفي فانكٍح فتاتىيـ
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رى أنَّنو في مثؿ ذلؾ التركيب يككف الرفع، إذ ال –  كقاؿ مستدال عمى جكاز النصب عمى االشتغاؿ بعد أف قىرَّن
:  47ص[200]شيء يكجب النصب أك يرجحو

ًمٍقنىاهي ًبقىدىرو  ): فأما قكلو عٌز كجؿٌ " كىك  (زيدان ضربتيو) فًإٌنما ىك عمى قكلو 49: اآلية[159](إنَّنا كيؿَّن شىٍيءو خى
، ألٌف القراءة السُّنَّنة17: اآلية [34] (كأما ثمكدى فيديناىـ): عربيٌّل كثير، كقد قرأى بعضيـ ". ، إالَّن أٌف القراءة ال تيخالىؼي

بالرفع، قاؿ - كقكـ مف أىؿ السنة : قاؿ ابف عطية- بالنصب، كقرأ أبك السماؿ  (كؿَّن شيءو )قراءة الجميكر "
]". الخ...ىك الكجو في العربية، كقراءتنا بالنصب مع الجماعة: أبك الفتح 98]8/18  

مع أف المختار الرفع بأف النصب يفيد العمـك أم أف الخمؽ كمو هلل،  (كيؿَّن )كقد فسر السيرافي كجو النصب في 
أف في النصب ىا ىنا داللةن عمى معنى ال يكجد ذلؾ المعنى في حالة : " كأف النصب ال يفيده، كلذلؾ قاؿ

 8-2/7[97]".الرفع
:   كالزمخشرم رغـ اعتزالو فإنو لـ يتعصب ليـ في تفسير ىذه اآلية لضعؼ الرفع، فقاؿ

، كقيًرئ بيما، : كالقىٍدر كالقىدىر.بالرفع (كؿُّ شيءو )كقيًرئ .منصكبه بفعؿو مضمرو ييفىسِّبره الظاىري  (كؿَّن شيء)" التقديري
ٍتو الحكمةي أك ميقىدَّنران مكتكبان في المكح، معمكمان قبؿ : أم سىًب ما اٍقتىضى تَّنبان عمى حى مىٍقنا كؿَّن شيء ميقىدَّنران ميٍحكىمان ميرى خى

ًمٍمنا حالو كزمانىو  4/41[223]". ككًنو قد عى
: 84ص[200]كقاؿ مستدال عمى جكاز الرفع عمى االبتداء كالجر عمى البدؿ أك الصفة أم عطؼ البياف – 

ـٍ آيىةه ًفي ًفئىتىٍيًف ): كمثاؿ ما يجيء في ىذا الباب عمى االبتداء كعمى الكصؼ كالبدؿ قكلو عٌز كجؿٌ " قىد كىافى لىكي
رُّ عمى كجييف13: اآلية[27 ](اٍلتىقىتىا ًفئىةه تيقىاًتؿي ًفي سىًبيًؿ اهلًل كىأيٍخرىل كىاًفرىةه  عمى الصفة : كمف الناس مف يىجٌر، كالجى

 1/432[94]". كعمى البدؿ
فئة، عمى ىذا خبر مبتدأ محذكؼ، أك : إحداىما، فيككف: عمى القطع، التقدير (فئة) قرأ الجميكري برفع 

كقرأ مجاىد، كالحسف، .الرفع عمى البدؿ مف الضمير في التقتا: كقيؿ.منيما، فيككف مبتدأ محذكؼ الخبر: التقدير
]".بالجر عمى البدؿ التفصيمي، كىك بدؿ كؿ مف كؿ (فئةو )كالزىرم كحميد  98]2/411 

:  97ص [200]ىك لؾ خالصان، كىك لؾ خالصه : كقاؿ مستدال عمى جكاز الرفع كالنصب في مثؿ– 
ةه يىٍكـى الًقيىامىةً )كقد قرئ ىذا الحرؼ عمى كجييف " اًلصى يىاًة الدٍُّنيىا خى نيكا ًفي الحى  32: اآلية[152](قهٍؿ ًىيى ًلمَّنًذيفى آمى

 2/91[94]".بالرفع كالنصب
، 4/293[98]، كأما النصب فقراءة باقي السبعة، عمى أنيا حاؿ، (ىي) أما الرفع فقراءة نافع عمى أنيا خبر 

 (فييا عبدي اهلل قائما)، كىذا قالو سيبكيو بعد أف جكز الرفع كالنصب في قكليـ (لمذيف آمنكا)قكلو  (ىي)كخبر 
.  (خالصه )ك (ىك لؾ خالصان )بإلغاء فييا، كبعد أف نظَّنر بينيا كبيف قكلؾ  (قائـ)ك

كقد قرأ الناس ىذه اآلية عمى : "كقاؿ أيضا مستدال عمى جكاز الرفع كالنصب، ككؿ منيما عمى كجييف– 
ؽِّب عىبلَّنـي الغيييكبً }: كجييف بِّبي يىٍقًذؼي ًبالحى   2/147[94]". {عىبلَّنـى الغيييكبً } ك48: اآلية[16]{قيٍؿ إفَّن رى

قراءة الرفع ىي قراءة الجميكر، كقراءة النصب لعيسى كابف أبي إسحؽ كزيد بف عمي كابف أبي عبمة كأبي "
، كالنصب أيضا عمى (ىك)عمى البدؿ، كعمى إضمار :  فالرفع عمى كجييف7/292[98]".حيكة كحرب عف طمحة
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بِّبي)عمى النعت لػ: كجييف  2/475[97].كنحكه (اذكر)، كعمى المدح بإضمار (رى
يىا )كقرأ األعرج : "112ص [200]كقاؿ مستدال عمى جكاز رفع المعطكؼ عمى المنادل إذا كاف مفردا – 

ًبي مىعىوي كىالطَّنٍيري   2/187[94]". فرفع10: اآلية[16](ًجبىاؿي أىكِّب
فنصب، فإنما نصب ألف ىذا كاف  (يا زيدي كالنضرى )مف قاؿ : " فالنصب قراءة الجميكر، كىك كما قاؿ الخميؿ

كقرأ السممي، كابف ىرمز، "، (يا جباؿي )كذلؾ بعطفو عمى مكضع ".مف المكاضع التي يرد فييا الشيء إلى أصمو
، بالرفع، (كىالطَّنٍيري ): كأبك يحيى، كأبك نكفؿ، كيعقكب، كابف أبي عبمة، كجماعة مف أىؿ المدينة، كعاصـ في ركاية

ًبي)عطفان عمى الضمير في : ؛كقيؿ(يىا ًجبىاؿي )عطفان عمى لفظ  رفعان : ، كسكغ ذلؾ الفصؿ بالظرؼ؛كقيؿ(أىكِّب
 9/188[98]".باالبتداء، كالخبر محذكؼ، أم كالطيري تؤٌكبي 

ارىةه )بقكلو تعالى  (أتكًني إال أٍف يككفى زيده )كقاؿ منظرا لمرفع في قكليـ –  ثىؿي الرفع قكؿ اهلل : "(ًإالَّن أىٍف تىكيكفى ًتجى كمى
ٍف تىرىاضو ًمٍنكيـٍ )عز كجؿ  ارىةه عى ، كبعضيـ ينصب عمى كجو النصب في ال 29: اآلية [163] (إالَّن أٍف تىكيكفى ًتجى

  2/349[ 94]". يككف، كالرفع أكثر
 (تجارةن )عاصـ كحمزة كالكسائي : ىي قراءة ما عدا الككفييف، كقرأ الككفيكف (تجارةه )كقراءة رفع "

. تامة، ككجو النصب عمى أنيا ناقصة (تككفى ) ككجو الرفع عمى أفَّن 3/231[98]".بالنصب
نَّنؾ ال تؤذل: إفَّن لؾى ىذا عميَّن كأنَّنؾ ال تؤذل، أك: كقاؿ مستدال عمى جكاز فتح اليمزة ككسرىا في قكلؾ–  : كا 

أي ًفييىا): كقد قرئ ىذا الحرؼ عمى كجييف قاؿ بعضيـ" نَّنؾى الى تىٍظمى ، كقاؿ بعضيـ 119: اآلية [14] (كىا 
 3/123[94]".(كىأىنَّنؾى )

أي )قرأ شيبة كنافع كحفص كابف سعداف " نَّنؾى الى تىٍظمى نَّنؾى )بكسر ىمزة  (كاً  كقرأ الجميكر بفتحيا، فالكسر عطؼ .(كىاً 
كعى )، كالفتح عطؼ عمى المصدر المنسبؾ مف (إفَّن لؾ)عمى  أم أفَّن لؾ انتفاء جكعؾ كانتفاء  (أىف الَّن تىجي
 6/263[98]".ظمئؾ
فَّن ىذه أمتيكـ أمةن كاحدةن  )كلك قرءكىا : "عمى االبتداء (إفَّن )كقاؿ مستدال عمى جكاز كسر ىمزة –  كا 

 3/127[94]". كاف جيدان كقد قرئ52: اآلية[38(]
فخرجيا لو عمى حذؼ ..." كأفَّن ىذه أمتيكـ: " كىذا بعد أف سأؿ الخميؿ عف كجو فتح اليمزة مف قكلو تعالى

كىي قراءة نافع كابف كثير كأبي عمرك، كالقراءة بكسر اليمزة كالتي كصفيا ...".كألفَّن ىذه أمتيكـ: البلـ، كأنو قاؿ
ًإنِّبي ًبمىا )سيبكيو بالجكدة ىي قراءة عاصـ كحمزة كالكسائي، كىي عمى االستئناؼ، أك عطفا عمى اآلية السابقة 

ًميـه    1/404[196.]بفتح اليمزة مع تخفيؼ النكف( كأفٍ )، كقرأ ابف عامر كحده (تىٍعمىميكفى عى
كمف كبلـ العرب تخفيؼ األكلى : "كقاؿ مستدال عمى جكاز تخفيؼ إحدل اليمزتيف عند التقائيما مف كممتيف– 

ا أىٍشرىاطييىا): كتحقيؽ اآلخرة، كىك قكؿ أبي عمرك كذلؾ قكلؾ يىا ًإنَّنا )، 18: اآلية [166] (فقد جى يىا زىكىرِّب
اءى )كمنيـ مف يحقؽ األكلى كيخفؼ اآلخرة، سمعنا ذلؾ مف العرب، كىك قكلؾ .7: اآلية[168](نيبىشِّبريؾى  فىقىٍد جى
يىاءي ًانَّنا)ك (اىٍشرىاطييىا  3/548[94(".]يىا زىكىرِّب

أما تخفيؼ األكلى مف اليمزتيف إذا لـ تكف مبتدأة فمشبية بالتقاء الساكنيف بتغيير األكؿ : "  قاؿ السيرافي
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، كلـ يقـً القكـي : منيما دكف الثاني، كقكلؾ . ذىبًت الينداتي
ذلؾ أف األكلى لك كانت مبتدأة ما جاز غير : كأما تخفيؼ الثانية فقد ذكر الخميؿ ما تقدـ مف الحجة، يقكؿ

 4/286[97]".تحقيقيا
إني رأيتيـ حيف أرادكا أف يبدلكا إحدل اليمزتيف : "  كحجة الخميؿ ىي قكلو لما سألو سيبكيو عف استحبابو ذلؾ

ائو )المتيف تمتقياف في كممة كاحدة أبدلكا اآلخرة، كذلؾ  ـي )ك (جى : ، كرأيت أبا عمركو أخذ بيفَّن في قكلو عز كجؿ(آدى
كزه } ٍيمىتىا أىاًلدي كىأىنىا عىجي ، كقياس مف خفؼ األكلى أف يقكؿ 72: اآلية [184] {يىا كى يىا )، كحقؽ األكلى، ككيؿٌّل عرًبيٌّل

ٍيمىتىا اأىًلدي   3/548[ 94". ](كى
كأما أىؿ الحجاز فيخففكف اليمزتيف ألنو لك لـ تكف إال كاحدة : ككاصؿ السيرافي كبلمو بقكلو

كقد ركيت عف أبي عمرك ركايات مختمفة، كلعمو كاف يختار اختيارات في : "كقاؿ عف أبي عمرك".الخ...لخففت
 4/286[97]".أكقات، فينقؿ كؿ فريؽ ما يسمعكنو

قيؿي }كقاؿ اهلل تبارؾ كتعالى : "كقاؿ مستدال عمى جكاز ضـ الحرؼ األكؿ أك الثاني عند التقاء الساكنيف– 
كا ماذا في السماكات كاألرض فضمكا الساكف حيث حرككه كما ضمكا األلؼ في  101: اآلية [170] {انظيري

االبتداء ككرىكا الكسر ىينا كما كرىكه في األلؼ فخالفت سائر السكاكف كما خالفت األلؼ سائر األلفات، يعني 
. ألفات الكصؿ

كا)كقد كسر قكـه فقالكا  ٍيرً )كأجركه عمى الباب األكؿ، كلـ يجعمكىا كاأللؼ، كلكنيـ جعمكىا كآخر  (قيًؿ اٍنظيري . (جى
 كأما الذيف يضمكف فإنيـ يضمكف في كؿ ساكف يكسر في غير األلؼ المضمكمة، فمف ذلؾ  

مىٍيًيفَّن }قكلو عز كجؿ  قىالىتي اٍخريٍج عى أكي } كمنو 41: اآلية[224 ](كىعىذىابه اٍركيٍض ًبًرٍجًمؾى } 31: اآلية[164]{كى
كا)كمف قاؿ .  كىذا كمو عربي قد قرئ بو3: اآلية[186]{اٍنقيٍص ًمٍنوي قىًميبلن  كسر جميع  (قيًؿ انظيري

 4/153[94].".ىذا
كا): " قاؿ ىاركف في تحقيؽ الكتاب عند ىذا المكضع ىي قراءة حمزة كعاصـ، ككافقيما يعقكب،  (قيًؿ انظري

، 1/198[196]كلكف بالرجكع إلى كتب القراءات نجد تفاصيؿ كثيرة، ".بضـ البلـ (قيؿي انظركا)كقرأ سائر القراء 
:  كقاؿ السيرافي شارحا كبلـ سيبكيو

ذا كانت ألؼ الكصؿ المحذكفة مضمكمة جاز الكسر كالضـ، فأما السكر فعمى قياس ما يكجبو التقاء " كا 
الساكنيف مف الكسر، كأما مف ضـ فإنو يقيـ الحرؼ الساكف مقاـ ألؼ الكصؿ المحذكفة، كالضـ في بعض ذلؾ 

قيؿي اٍنظيٍر، فحذفت ألؼ الكصؿ المضمكمة كأقمت البلـ مقاميا في التحريؾ، : أحسف مف بعض، كذلؾ قكلؾ
ذ كسرت ...(أىكي انقيٍص منو قميبل)ككذلؾ  فيك عمى أصؿ  (قالًت اخريج عمييف)ك(عذابه ًاركيٍض )ك(قًؿ انظركا)كا 

كسر الساكف الذم بعده ألؼ الكصؿ بحذاًر كبداًد كنظاًر، ألنو عنده أف نظاًر : القياس، كيشبو سيبكيو الكسر
كحذاًر آخرىما ساكف، كأنو اجتمع ساكناف في ذلؾ فكسر آخره الجتماع الساكنيف، كلـ يكف ذلؾ في حذاـ، اسـ 
امرأة، ألف العرب تختمؼ في كسر حذاـ، كلـ تختمؼ في نظار كحذار، كذلؾ مذككر في مكضعو، كمثؿ الكسر 

 5/23[97]".كىك حرؼ...قكليـ جير، كمعناه نعـ
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ىىٍؿ ) يريد 36: اآلية[175](ىىثُّكِّببى الكيفَّناري )كقرأ أبك عمرك : "كقاؿ مستدال عمى جكاز إدغاـ البلـ في الثاء– 
  4/459[94".]فأدغـ في الثاء (ثيكِّببى الكيفَّناري 

]".؛كالنحكياف كحمزة كابف محيصف بإدغاميا في الثاء(ىؿ)بإظيار الـ  (ىؿ ثكب)قرأ الجميكر " 98]10/432 
جائز في الظاء كالذاؿ كالثاء بعد،  (ىؿ)ك (بؿ)كىذا جاء بو سيبكيو دليبل عمى أف إدغاـ غير الـ المعرفة نحك 

. عمى درجات في الحسف كالجكاز (الحركؼ الشمسية)في أحد عشر حرفا  (البلـ)أف بيف أف إدغاـ 
كأما التاء فيي عمى ما ذكرت لؾ، ككذلؾ أخكاتيا، كقد قرئ : "كقاؿ مستدال عمى جكاز إدغاـ البلـ في التاء– 
كفى الحياةى الدنيا)بيا   4/459[94]". فأدغـ البلـ في التاء16: اآلية[197](بىتٍُّؤًثري

نما كاف إدغاـ  [196].ىي قراءة حمزة كالكسائي كىشاـ (التاء)في  (بؿ) كالقراءة بإدغاـ الـ  في التاء ( البلـ)كا 
ف كانت مثميا مف حركؼ طرؼ المساف  كالداؿ كالطاء أحسف منو في الظاء كالذاؿ كالثاء عمى رأم سيبكيو ألنيا كا 

]".البلـ لـ تسفؿ إلى أطراؼ المساف كما لـ تفعؿ ذلؾ الطاء كأخكاتيا" مف الثنايا فإف 94]4/458 
 6: اآلية[203] (الى يىسَّنمَّنعيكفى )كقرأ بعضيـ : "كقاؿ مستدال عمى جكاز إدغاـ التاء في السيف لقرب المخرج– 

، كالبياف عربيه حسفه الختبلؼ المخرجيف  4/463[ 94]". يريد ال يىتىسىمَّنعيكفى
ف كانكا يسمعكف بقكلو : ال يىٍسمىعيكفى : قرأ الجميكر"  (إلى)كعدَّناه بػ (إنيـ عف السمع لمعزكلكف)نفي سماعيـ، كا 

.  لتضمنو معنى اإلصغاء
: كقرأ ابف عباس بخبلؼ عنو؛كابف كثاب، كعبد اهلل بف مسمـ، كطمحة، كاألعمش، كحمزة، كالكسائي، كحفص

]".بشد السيف كالميـ بمعنى ال يتسمعكف، أدغمت التاء في السيف، كتقتضي نفي التسمع 98]7/338 
لقرب : "كىذا جاء بو سيبكيو دليبل عمى جكاز إدغاـ الطاء كالداؿ كالتاء في الصاد كالزام كالسيف، قاؿ

الطاء كأختييا مف أصؿ الثنايا،  المخرجيف، ألنيف مف الثنايا كطرؼ المساف، كليس بينيف في المكضع إال أف
 4/462[94]".كىف مف أسفمو قميبلن مما بيف الثنايا

خبر : نكرة مكصكفة، كالرفع بعدىا عمى الصفة، أك عمى الخبر، أم (ما)كقاؿ مستدال عمى جكاز استعماؿ – 
ًتيده )كأما : "98ص[200]بعد خبر ا لىدىمَّن عى ، (شيءه لدمَّن عتيده )عمى :  فرفعو عمى كجييف23: اآلية [183](ىىذىا مى
 2/106[94". ]72: اآلية [184] (ىذا بعمي شيخه )كعمى 

ىذا شيء لدم : بمنزلة شيء، كأنو قاؿ (ما)عمى شيء لدم عتيد، يجعؿ : فرفعو عمى كجييف: " قاؿ السيرافي
 2/437[97]".عتيد

كمحؿ الشاىد مف كبلـ سيبكيو أنو فسر أحد كجيي اإلعراب بقراءة ابف مسعكد التي سبؽ أف ذكرىا شارحا 
كزعمكا أنيا  .15: اآلية[204](كىبلَّن ًإنَّنيىا لىظىى نىزَّناعىةه ًلمشَّنكىل)كقاؿ اهلل عز كجؿ : "لكجو رفع شيخ فييا، كذلؾ قكلو

 2/83[94".]72: اآلية[184] (ىىذىا بىٍعًمي شىٍيخه ): في قراءة أبى عبد اهلل
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 تخريج قراءة سبعية – 2. 4. 3. 2
ابو أىٍك ييٍرًسؿي )كبمغنا أفَّن أىؿ المدينة يرفعكف ىذه اآلية " مىا كىافى ًلبىشىرو أىٍف ييكىمِّبمىوي اهللي ًإالَّن كىٍحيان أىٍك ًمٍف كىرىاًء ًحجى كى

ا يىشىاءي  ال يكمـ اهلل البشر إال كحيان أك :  فكأنو كاهلل أعمـ قاؿ اهلل عز كجؿ51: اآلية[67](رىسيكالن فىييكًحي ًبًإٍذًنًو مى
]...".يرسؿ رسكالن أم في ىذه الحاؿ، كىذا كبلمو إياىـ، كما تقكؿ العرب تحيتؾ الضرب 94]3/50 

 كمف أىؿ المدينة نافع أحد السبعة، كفي إتحاؼ فضبلء البشر أنيا قراءة نافع كابف ذككاف بخمؼ عنو، كقرأ 
جابتو إياه 493ص[196]، (فيكحيى )ك(أك يرسؿى )الباقكف بنصب   كسيبكيو بعد أف سأؿ الخميؿ عف كجو نصبيما كا 

، (كحيا)لفساد المعنى، كىي كمدخكليا عطؼ عمى  (يكممو)مضمرة غير الدخمة عمى  (أفٍ )بأنيما منصكباف بػ
أتاني زيده مشيان، : ، كما تقكؿ(مكحيا)بمنزلة  (كحيان )فإنو يجعؿ : "كىك حاؿ، بيف ىنا كجو رفعيما، قاؿ السيرافي

فعؿ مستقبؿ في مكضع اسـ  (يرسؿي )الذم ىك مصدر في مكضع اسـ الفاعؿ حاالن، ك (كحيان )ماشيان، فيككف : أم
]".ضاحكان : جاءني زيد يضحؾ، في معنى: ، تقكؿ(كحيان )الفاعؿ حاؿ معطكؼ عمى  97]3/246 

مىا كىافى ًلبىشىرو أٍف ييٍؤًتيىوي )كيجكز الرفع في جميع ىذه الحركؼ التي تشرؾ عمى ىذا المثاؿ، كقاؿ عز كجؿ - "
ـى كىالنُّبيكَّنةى ثيَّـن يىقيكؿى ًلمنَّناًس كيكنيكا ًعبىادان ًلي ًمٍف ديكًف اهللً  ٍك ـٍ } ثـ قاؿ سبحانو 79: اآلية[27](اهللي الًكتىابى كىالحي  {كىالى يىٍأميريكي

كما كاف لبشرو أف يأمرىكـ أف : فجاءت منقطعة مف األكؿ، ألنو أراد كال يأمركـ اهلل، كقد نصبيا بعضيـ عمى قكلو
  3/52[94]". تتخذكا

 كما قاؿ سيبكيو، 3/233[98] فقراءة الرفع ىي قراءة الحرمييف، كالنحكييف، كاألعشى كالبرجمي عمى القطع
، "فمما فقد الناصب عاد إلى إعراب ما كجب لو بالمضارعة (كلف يأمرىكـ)كدليمو أنو في قراءة عبد اهلل "
أٍف يؤتيىو ) عطفا عمى قكلو 3/233[98] كقراءة النصب ىي قراءة عاصـ كابف عامر كحمزة، 111ص[205]

.  111ص[205](اهلل
 فانتصب ألنو أمر باإلشياد 282: اآلية[36](أٍف تضؿَّن إحداىما فتذكرى إحداىما األخرل)كقاؿ عز كجؿ "– 

. ألف نذكر إحداىما األخرل كمف أجؿ أف تذكر
ألنو  (أٍف تضؿَّن )كلـ يعد ىذا لمضبلؿ كلبللتباس؟ فإنما ذكر  (تضؿَّن )كيؼ جاز أف تقكؿ أف : فإف قاؿ إنسافه 

كىك ال يطمب بإعداد ذلؾ ميبلف الحائط،  (أعددتو أف يميؿى الحائطي فأدعىمىو)سبب اإلذكار، كما يقكؿ الرجؿ 
 .كلكنو أخبر بعمة الدعـ كبسببو

 3/54[94]".رفعان  (فىتيذىكِّبري )كقرأ أىؿ الككفة 
إطبلقو ىذا يعكزه التحقيؽ، فإف صاحب ىذه القراءة ىك حمزة فقط مف الككفييف، : " قاؿ ىاركف في تحقيقو

ككافقو األعمش، كأما بقية قراء الككفة كىما عاصـ كالكسائي، ككافقيما نافع كابف عامر كأبك جعفر كخمؼ فقد 
بالنصب أيضا، كمما يجدر  (أف تضؿ إحداىما فتٍذكيرى )، قرأ ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب (فتذكرى )قرءكا بنصب 

". (فتذكري )بالشرط، فجعؿ الجكاب مقركنا بالفاء  (إٍف تضؿَّن )ذكره أف حمزة قرأ صدر اآلية 
إٍف : كما تقكؿ (إٍف تضؿ إحداىما فتذكري إحداىما)، قرأ حمزة (إفٍ )كقراءة أىؿ الككفة بكسر : "كقاؿ السيرافي

 3/250[ 97]". تأتني فأيٍحًسفي إليؾ، كال يدخؿ ىذا فيما ذكره سيبكيو
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بتخفيؼ الكاؼ المكسكرة، كرفع الراء،  (فىتيٍذًكري )كقرأ حميد بف عبد الرحمف، كمجاىد  : "لكف في البحر المحيط
.  فما ركاه سيبكيو مف الرفع ثابت، في غير قراءة حمزة، كىك الذم قصده سيبكيو2/733[98]".(تيٍذًكري : فيي)أم 

ٍف تيٍخفيكىىا )كقاؿ عز كجؿ  (إٍف تأتني فأنا آتيؾ كأحسفي إليؾ)ك  (إٍف تأتني فيك خيره لؾ كأكرميؾ)كتقكؿ - " كىاً 
ـٍ  نيكىفِّبري عىنكيـ مِّبف سىيِّبئىاًتكي ـٍ كى ٍيره لَّنكي تيٍؤتيكىىا الفيقىرىاءى فىييكى خى  271: اآلية[36 ](كى

كالرفع ىينا كجو الكبلـ كىك الجيد، ألف الكبلـ الذم بعد الفاء جرل مجراه في غير الجزاء فجرل الفعؿ ىنا 
 3/90[94]".كما كاف يجرم في غير الجزاء

 يعني إذا جئت بالفاء الرابطة لجكاب الشرط كىك جممة اسمية فعطفت عميو فعبلن فالكجو فيو الرفع، ألنؾ لما 
عطفت الفعؿ عمى ما بعد الفاء صار كأنو كاقع بعد الفاء فارتفع، كلذلؾ جاء سيبكيو باآلية مستدال عمى ىذا 

 3/294[97].االختيار
ـٍ يىٍعمىييكفى )كقد بمغنا أف بعض القراء قرأ  " ـٍ ًفي طيٍغيىاًنًي يىذىٍرىي ٍف ييٍضًمًؿ اهللي فىبلى ىىاًدمى لىوي كى  186: اآلية[152](مى

ىذا الكبلـ في مكضع يككف جكابان، ألف أصؿ الجزاء الفعؿ،  كذلؾ ألنو حمؿ الفعؿ عمى مكضع الكبلـ، ألف
]".كفيو تعمؿ حركؼ الجزاء، كلكنيـ قد يضعكف في مكضع الجزاء غيره 94]3/90 

 يعني كيجكز عطؼ ىذا الفعؿ عمى مكضع الفاء ألف مكضع الفاء مكضع الجكاب كاألصؿ فيو أف يككف 
كىك أيضا جيد "، (فبل ىادم ليـ): بالجـز عطفا عمى مكضع الفاء، أم (كيذٍرىـ)فعبل، كما في قراءة بعضيـ 

 3/295[97]".كقكم، كاألكؿ أقكل منو
اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى }: كسألتو عف قكلو عز كجؿ - " ـٍ أىنَّنيىا ًإذىا جى ا ييٍشًعريكي مى ، ما منعيا أف تككف 109: اآلية [26]{كى
ـٍ ): ال يحسف ذا في ذا المكضع، إنما قاؿ: ؟ فقاؿ (كما يدريؾ أنو ال يفعؿ)كقكلؾ  ا ييٍشًعريكي مى ثـ ابتدأ فأكجب  (كى
اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى ): فقاؿ اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى )، كلك قاؿ (ًإنَّنيىا ًإذىا جى ـٍ أىنَّنيىا ًإذىا جى ا ييٍشًعريكي مى . كاف ذلؾ عذران ليـ (كى

أم لعمؾ،  (ائت السكؽ أنؾ تشترم لنا شيئان )ىي بمنزلة قكؿ العرب : فقاؿ الخميؿ (أىنَّنيىا)كأىؿ المدينة يقكلكف 
 3/123[94]".لعميا إذا جاءت ال يؤمنكف: فكأنو قاؿ

 فقراءًة الكسر كاضحةه، ألف معناىا استئناؼ إخبار بعدـ إيماف مىٍف طيبع عمى قمبو كلك جاءتيـ كؿُّ آية، كقد 
ييا الناس عمى ستة أكجو، أظيرىا....تابع الخميؿ عمى شرحو تقريبا كؿ مف جاء بعده : كأمَّنا قراءة الفتح فقد كجَّن

، كما قاؿ الخميؿ أيضا، كاألدلة عمى مجيء   5/102[202].كثيرة (لعؿَّن )بمعنى  (أفَّن )أنيا بمعنى لعؿَّن
ٍيسيرىةو }كمثمو  (المأديبىة)كػ (معذيرىةه )كقد قاؿ قـك  (المأديبىة)ك (المكريمىة)ك (المأثيرىة)ككذلؾ - " ]{فىنىًظرىةه إلى مى : اآلية[36
280[."94]4/91  

ٍيسيرىة)استشيد سيبكيو بقراءة : "(الشكاىد القرآنية) قاؿ في  ٍفعيمىة)بضـ السيف عمى كزف  (مى ، كىي اسـ كليست (مى
 كقالت الدكتكرة خديجة الحديثي كىي تتحدث عف أبنية المصدر الميمي 243ص[200]".مصدرا كال اسـ مكاف

ٍفعيمىة: "السماعية مف الثبلثي المجرد : ميسيرة، قيؿ– يسر : كقد سمعت في لفظة مف المثاؿ اليائي، كىي قكليـ: مى
 167ص[206]".بضـ السيف (فنظرة إلى ميسيرة)قرئ قكلو تعالى 
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كبمغنا عف .(ًىابى )ك  (ًطابى )ك (ًخاؼى )كذلؾ ، كال يميمكف ما كانت الكاك فيو عينان إال ما كاف منكسر األكؿ- "
 4/121[94[ ".]207]، كقرأىا بعضيـ ًخاؼى (ًصارى بمكاف كذا ككذا)ابف أبي إسحاؽ أنو سمع كثٌٌير عزة يقكؿ 

فصؿ في إمالة : "ببل إمالة قراءة الجميكر، كأماليا حمزة حيث كقعت ككيؼ جاءت، قاؿ في النشر:  ًخاؼ
، كىًىيى : األلؼ التي ىي عيف مف الفعؿ الثبلثي الماضي ٍمزىةي ًمٍف عىٍشًر أىٍفعىاؿو الىيىا حى ، : أىمى ابى اءى، خى زىادى، شىاءى، جى

اءىتٍ  كىٍيؼى جى قىعىٍت كى ٍيثي كى اؽى، حى اؽى، حى ، ضى ، زىاغى، طىابى اؼى ، خى  2/59[ 187]". رىافى
: (ىذا باب ما يحذؼ مف األسماء مف الياءات في الكقؼ التي ال تذىب في الكصؿ كال يمحقيا تنكيف)– 

كتركيا في الكقؼ أقيس كأكثر، ألنيا في ىذه الحاؿ، كألنيا ياءه ال يمحقيا التنكيف عمى كؿ حاؿ، فشبيكىا بياء "
. ، ألنيا ياءه بعد كسرة ساكنة في اسـ(قاضي)

، ألف (أسًقًني)ك (أسقاني)كأنت تريد  (أىٍسًقفٍ )ك (قد أسقافٍ )، ك(ىذا غبلمي)كأنت تريد  (ىذا غبلـٍ )كذلؾ قكلؾ 
بِّبي أىٍكرىمىفٍ }اسـه، كقد قرأ أبك عمرك  (ًني) بِّبي أىىىانىٍف } ك15: اآلية [208] {فىيىقيكؿي رى  عمى 16: اآلية[208]{رى

.  فحذؼ الياء مف أكرمني كأىانني:  أم4/185[ 94]". الكقؼ
ٍذًفيما كقفان، ًمٍف غيًر خبلؼو عنو، كالبزمُّ عف ابف  : " قاؿ في الدر المصكف ٍصبلن كحى قرأ نافعه بإثباًت ياءىٍييما كى

، كالباقكف يىحذفكنيما  ٍذؼي كم عنو اإًلثباتي كالحى كثير ييٍثًبتييما في الحالىٍيف، كأبك عمرك اختيًمؼى عنو في الكصًؿ، فري
 10/789[202]".في الحالىٍيف

، يسرعكف المفظ، كمف ثـ قاؿ : كأما الذيف ال يشبعكف فيختمسكف اختبلسان، كذلؾ قكلؾ- " ٍأمىنؾى يىٍضربييا، كًمف مى
مف مىأمىنؾ، فيبينكف النكف، فمك كانت : ، كيدلؾ عمى أنيا متحركة قكليـ54: اآلية[36](ًإلىى بىاًرئكـ): أبك عمرك

 قراءة الجميكر بظيكر حركة اإلعراب، كأما أبك عمرك فركيت عنو قراءة 4/202[ 94]". ساكنة لـ تحقؽ النكف
 1/333[98].بسككف اليمزة كأخرل باختبلس حركتيا كما قاؿ سيبكيو

العيف فميس عمى لغة مف   فحرؾ58: اآلية [163]{إف اهلل ًنًعمَّنا يعظكـ بو}كأما قكؿ بعضيـ في القراءة - "
ـى )قاؿ  ـى )فأسكف العيف، كلكنو عمى لغة مف قاؿ  (ًنٍع ، ككسركا  (ًنًع فحرؾ العيف، كحدثنا أبك الخطاب أنيا لغة ىذيؿو

:  كقاؿ طرفة (ًلًعبه )كما قالكا 
ـه ناًعمىيا  ما أقىمَّنٍت قىدى

 
ـى الساعيكفى في الحيِّب الشُّطيٍر ***   4/439[94]ًنًع

بكسر العيف إتباعا لحركة العيف، كقرأ بعض القراء : "ىـ الجميكر، أم (بعضيـ)كما أشار إليو سيبكيو بقكلو  
ـى )بفتح النكف عمى األصؿ، إذ األصؿ (نىًعمَّنا) ، كنسب إلى أبي عمرك سككف العيف، فيككف (شىًيدى )عمى كزف  (نىًع

 3/685[98]".جمعا بيف ساكنيف
ٍكا}كأما قكلو عز كجؿ -  ف شئت أخفيت، ككاف 9: اآلية[209]{فىبلى تىتىنىاجى  فإف شئت أسكنت األكؿ لممد، كا 

 4/440[94]". بزنتو متحركان، كزعمكا أف أىؿ مكة ال يبينكف التاءيف
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إذا : "فقراءة الجميكر بتاءيف، كقراءة ابف محيصف كابف مسعكد بإدغاـ التاءيف، ككاف سيبكيو قد قدـ أف أنو
التقى الحرفاف المثبلف المذاف ىما سكاء متحركيف، كقبؿ األكؿ حرؼ مد فإف اإلدغاـ حسف، ألف حرؼ المد 

 4/437[94]".بمنزلة حرؼ متحرؾ في اإلدغاـ
 كىي 4/459[94]".  يريد ىؿ ثكب الكفار فأدغـ في الثاء36: اآلية[175](ىىثُّكِّببى الكيفَّناري )كقرأ أبك عمرك - "

]. (ىؿ)قراءة الكسائي أيضا كحمزة كابف محيصف، كقراءة الجميكر بإظيار الـ  98 ]10/432 
كفى الحياةى الدنيا)كأما التاء فيي عمى ما ذكرت لؾ، ككذلؾ أخكاتيا، كقد قرئ بيا - "  16: اآلية[197] (بىتٍُّؤًثري

 580ص [196].  كىي قراءة حمزة كالكسائي كىشاـ4/459[94]".فأدغـ البلـ في التاء
كره ًعيفه ): كما قاؿ جٌؿ ثناؤه-  ، كىحي لىٍحـً طىٍيرو ًممَّنا يىٍشتىييكفى ، لٌما كاف المعنى في الحديث عمى 21: اآلية[76](كى
مىمىو عمى شيء ال يىٍنقيضي األٌكؿى في المعنى، كقد قرأه الحسف (ليـ فييا)قكلو   بؿ ىي قراءة 1/172[94]".حى

 10/80[ 98]. الجميكر، كأما قراءة الحسف فبالجر
:  تخريج القراءات غير السبعية. 3. 4. 3. 2

فاىء مف العرب يقكلكف : "قاؿ في قراءة بعض األعراب–  ده )كأىؿ الجى حى ـٍ يىكيٍف كيفيكان لىوي أى ى لى كأنيـ أٌخركىا حيث  (كى
  1/56[94]".كانت غيرى مستقىرَّنة

 كىي عمى ما يبدك ليست مف القراءات المركية، كلكنيا مما قرأ بو بعض العرب اعتمادا عمى حدسيـ في 
التفرقة بيف المعاني بتقديـ لفظ أك تأخيره، كلذلؾ قاؿ ابف جني بعد أف تحدث عف مسألة االىتماـ كالعناية في 

كلـ يكف لو كفكان )كىذا الذم دعاىـ إلى تقديـ الفضبلت في نحك قكؿ اهلل سبحانو : "تقديـ المفعكؿ بو كىك فضمة
نما مكضع البلـ التأخير كلذلؾ قاؿ سيبكيو(أحده  كلـ )إف الجفاة ممف ال يعمـ كيؼ ىي في المصحؼ يقرؤىا : ، كا 

 1/65[210".](يكف كفكان لو أحده 
كران ًعينان  ): كمثؿي ىذا: "10/81[98]كقاؿ في قراءة ابف مسعكد كأبي بف كعب–   في قراءة 22: اآلية[76] (كىحي

 فخرج ىذه القراءة عمى جكاز العطؼ بالنصب عمى المجركر الذم ىك في مكضع 1/95[94]".أيبىىَّن بف كعبً 
، : "كأجاب بقكلو"كيؼ ىذا ؟ : " ثـ قاؿ" لكافى عربيا (مررتي بعمركو كزيدان )كلك قمت : "نصب كذلؾ قكلو ألٌنو فًعؿه

، كمعناه  كنحكيىا، تحمؿ االسـي إذا كاف العامؿي األٌكؿي فعبلن ككاف  (أتيتي )كالمجركري في مكضع مفعكؿو منصكبو
: ثـ جاء بشاىديف مف الشعر عمى ذلؾ، ثـ قاؿ".المجركري في مكضع المنصكب عمى فعؿو ال ينقض المعنى

". (كحكران عينان )كمثؿ ذلؾ "
كمثؿي : "4/657[98]كقاؿ في قراءة لمحسف كالسممي كأبي عبد الممؾ قاضي الجند صاحب ابف عامر – 

ـٍ شيرىكىاؤيىيـٍ ): قراءة بعضًيـ (لييٍبؾى يزيدي ) يِّبفى ًلكىًثيرو ًمفى الميٍشًرًكيفى قىتيؿي أىٍكالىًدًى كىذىًلؾى زي فىع الشُّركاءى عمى مثؿ ما (كى ، رى
ٍفعيكًؿ،  (زييِّبفى ):  أم1/290[94]".(ضاًرعه )ريفع عميو  ٍبًنيًّا ًلٍممى افنا ًإلىى ( قىٍتؿي )مى ( شيرىكاؤيىيـٍ )، (أىٍكالًدًىـٍ )مىٍرفيكعنا ميضى

، قاؿ أبك حياف ـٍ يَّننىوي شيرىكىاؤيىي ، أىٍم زى اًر ًفٍعؿو مىى ًإٍضمى ٍيوً : "مىٍرفيكعنا عى وي ًسيبىكى رَّنجى فعمى تكجيو سيبكيو الشركاء ...ىىكىذىا خى
. ، يقصد كما في قراءة الجميكر4/657[98]"مزيِّبنكف، ال قاتمكف
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كمف العرب مف يىنصب باأللؼ كالبلـ، : "1/34[98]كقاؿ في قراءة لياركف العتكي كرؤبة كسفياف بف عيينة– 
: فينصبيا عامَّنةي بني تميـ كناسه مف العرب كثير، كسمًعنا العرب المكثكؽى بيـ يقكلكف (الحمدى هلل)مف ذلؾ قكلؾ 

.  التُّرابى لؾ، كالعىجىب لؾ
ٍف تىعني، كلـ  (لىؾى )حمدان، كعجبان، ثـ جئت بػ: فتفسيري نصًب ىذا كتفسيره حيث كاف نكرةن، كأىٌنؾ قمت لتبيَّنف مى

 1/329[94]".تىجعمو مبنيًّا عميو فتبىتدئىوي 
: اآلية[182](الحمدي هلًل رىبَّن العالميف)كسمعنا بعض العرب يقكؿ : "1/34[98]كقاؿ في قراءة لزيد بف عمي– 

ةه : " ألف النصب ىنا عمى المدح، قاؿ أبك حياف2/63[94]". فسألت عنيا يكنس فزعـ أنيا عربية1 كىًىيى فىًصيحى
عيفىٍت ًإٍذ ذىاؾى  فىاًت بىٍعدىىىا، كىضى ٍفضي الصِّب   1/34[98]".لىٍكالى خى

كىبلَّن ًإنَّنيىا )كقاؿ اهلل عز كجؿ : "184 /6[98]كقاؿ في قراءة ابف مسعكد كىي في مصحفو كبيا قرأ األعمش – 
". 72: اآلية [184] (ىىذىا بىٍعًمي شىٍيخه ): كزعمكا أنيا في قراءة أبى عبد اهلل15: اآلية[204](لىظىى نىزَّناعىةه ًلمشَّنكىل

ىذا حامض حمك، قياسا : أحدىما أف يككف شيخ كبعمي خبريف كقكليـ:  فخرجيا سيبكيو عمى كجييف2/83[ 94]
. عمى آية المعارج

كفى بنا فضبل )كاعمـ أف : "4/694[ 98]كقاؿ في قراءة يحي بف يعمر كابف أبي إسحؽ كالحسف كاألعمش – 
مررت )كىك نحك [ مف بعض الصمة( ىك)ألف ( ]ىك)أجكد، كفيو ضعؼ، إال أف يككف فيو  (عمى مف غيرنا
مىى الَّنًذم أىٍحسىفي ): ككما قرأ بعض الناس ىذه اآلية (بأييـ أفضؿ مىى  2/107[94 ". ]154: اآلية [26] (تىمىامان عى عى

.ىك أحسف: خبر مبتدأو محذكؼو أىم (أحسفي )أىفَّن   
يىٍعقيكبي –  : 9/288[98]كقاؿ في قراءة لزيد بف عًميٍّ كالحسف كابف أىًبي إسحاؽ كعمرك بف عبيد كعيسى كى

ف لـ يتكمـ بو، قاؿ عز كجؿ (ىذا درىـه استكاءن )، كأنو قاؿ (ىذا درىـه سكاءن )كمثؿ ذلؾ " ًفي أىٍربىعىًة }، فيذا تمثيؿ كا 
قاؿ الخميؿ جعمو بمنزلة  {ًفي أىٍربىعىًة أىيَّناـو سىكىاءو }، كقد قرأ ناس 10: اآلية[35]{أىيَّناـو سىكىاءن ًلمسَّناًئًميفى 

.  نعتا ألربعة أياـ:  أم2/119[94]".مستكياتو 
ـٍ أيمَّنةه كىاًحدىةه }كقد قرأ بعضيـ : "كقاؿ في قراءة لمحسف–  إفَّن أمتىكـ )، كأنو قاؿ (ىذه)عمى  (أمتىكـ)حمؿ  {أيمَّنتىكي

ـٍ ًبالنَّنٍصًب بىدىؿه ًمٍف ىًذهً : " قاؿ أبك حياف2/147[94]ؿ".كمَّنيا أمةه كاحدةه  سىفي أيمَّنتيكي قىرىأى اٍلحى   7/464[98]".كى
ـٍ } كحدثنا عيسى أف ناسا كثيرا يقرءكنيا: "9/388[98]كقاؿ في قراءة عبد اهلل كأبي زيد النحكييف–  مىا ظىمىمٍناىي كى

ـي الظَّناًلميكفى  لىًكٍف كىانكا ىي :   كقاؿ الشاعر قيس بف ذريح76: اآلية [211] {كى
 تيبىٌكًى عمى ليٍبنىى كأنتى تركتىيا

 
 ككنتى عمييا بالمىبلى أنتى أٍقدىري *** 

مبتدأ ال ضمير فصؿ،  (ىـ) كعمى ىذه القراءة فإف 2/392[94]".إف كاف ليك العاقؿي : ككاف أبك عمرك يقكؿ 
ٍرًميُّ  : "كالظالمكف خبره، قاؿ أبك حياف ك اٍلجى ذىكىرى أىبيك عىٍمرو ٍبتىدىأن، : كى ـٍ مي ٍيًرًى ٍعؿي مىا ىيكى فىٍصؿه ًعٍندى غى أىفَّن ليغىةى تىًميـو جى
بىرً  مىى اٍلخى ا بىٍعدىهي عى يىٍرفىعيكفى مى   6/187[ 98]". كى
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، كعيسى بف عمر، كسعيد بف جبير، كمحمد بف مركاف السدم، –  كقاؿ في قراءة لمحسف، كزيد بف عًميٍّ
ىاىنا بمنزلتو بيف المعرفتيف،  (ىك)كأما أىؿ المدينة فينزلكف : "6/187[98]كركيت عف مركاف بف الحكـ

ابف مركاف في ذه في المحف،  احتبى: كيجعمكنيا فصبل في ىذا المكضع، فزعـ يكنس أف أبا عمرك رآه لحنا كقاؿ
ىىؤيالىًء بىنىاًتي ىيفَّن أىٍطيىرى )اشتمؿ بالخطأ، كذلؾ أنو قرأ : لحف، كىك رجؿ مف أىؿ المدينة، كما تقكؿ: يقكؿ
ـٍ   2/396[94]".  فنصب78: اآلية[184](لىكي

نما حكى 6/187[98]"ىك لحف: كقاؿ سيبكيو: " قاؿ أبك حياف ، كالظاىر أف سيبكيو لـ يمحف ىذه القراءة، كا 
منصكب عمى الحاؿ، فيككف  (أىٍطيىرى )أف : ذلؾ عف أبي عمرك، كذكر أبك حياف عدة تخريجات ليذه القراءة، منيا

]".كركم ىذا عف المبرد: "مبتدأ كخبر في مكضع خبر ىؤالء، قاؿ أبك حياف (بناتي ىيفَّن )مبتدأ، ك (ىؤالء) 98 ]
: 7/288[98]كقاؿ في قراءة طمحة بف مصرؼ كمعاذ بف مسمـ اليراء أستاذ الفراء كزائدة عف األعمش– 

مى الرَّنٍحمىًف ): كحدثنا ىاركف أف ناسا كىـ الككفيكف يقرءكنيا" ـٍ أىشىدُّ عى ثيَّـن لىنىٍنًزعىفَّن ًمٍف كيًؿ ًشيعىةو أىيَّنيي
ًتياَّن  ، فأجراىا ىؤالء : ، كىي لغة جيدة، نصبكىا كما جركىا حيف قالكا69: اآلية[168](عي امرر عمى أيِّبيـ أفضؿي

، ألنؾ تنزؿ : إذا قمت (الذم)مجرل  في غير الجزاء  (الذم)منزلة  (مىفٍ )ك (أيًّا)اضرب الذم أفضؿي
 2/399[94]".كاالستفياـ

 كقد جكدىا رغـ شذكذىا 88ص[212]شاذة (لننزعفَّن )مفعكؿ بو لمفعؿ  (أيَّنيـ) كقراءة النصب ىذه عمى أف 
اضرٍب )- أم العرب - ، ككاف سيبكيو قد سأؿ الخميؿ عف قكليـ (أمُّ )كأنيا قراءة الككفييف كتمثؿ مذىبيـ في 

في غير الجزاء كاالستفياـ ( أٌيان )، ألف (اضرٍب الذم أفضؿي : )القياس النصب، كما تقكؿ: " فقاؿ (أيُّيـ أفضؿي 
]".(الذم)في غير الجزاء كاالستفياـ بمنزلة  (مىفٍ )، كما أف (الذم)بمنزلة  94]2/398 

خبره، كيجعمو استفياما، ألنو يحممو عمى الحكاية، بعد قكؿ  (أشد)مرفكع باالبتداء، ك (أيُّيـ)كمذىب الخميؿ أف 
عنده ضمة  (أمُّ ) كضمة 166 / 3[97]لننزعف مف كؿ شيعة الذيف يقاؿ ليـ أيُّيـ أشد، : مقدر، كأنو قاؿ

ألنيا أضيفت، كحذؼ صدر صمتيا، : أم: " إعراب، بينما ىي عند سيبكيو ضمة بناء لخركجيا عف النظائر
، كعتيا تمييز، كعمى (أمُّ )كىي في محؿ نصب مفعكؿ بو لننزعف، كأشد خبر لمبتدأ محذكؼ، كالجممة صمة 

 4/629[185]".الرحمف متعمقاف بأشد، أك بمحذكؼ حاؿ
ٍف تقنيٍت ًمٍنكيفَّن هلًل كىرىسيكًلوً  ): كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أف بعضيـ قرأ"–  مى  فجعمت كصمة 31: اآلية [123] (كى

ٍف تىٍقنيتٍ ) كىي قراءة الجحدرم، كاألٍسكارم، كيعقكب، في ركاية 2/415[94]".حيف عنيت مؤنثا (الَّنًتي) مى بتاء  (كى
التأنيث، حمبل عمى المعنى، كبيا قرأ ابف عامر في ركاية، كركاىا أبك حاتـ عف أبي جعفر كشيبة 

  8/473[98].كنافع
ٍمفىؾى ًإالَّن قىًميبلن )كبمغنا أف ىذا الحرؼ في بعض المصاحؼ - " ذىٍف الى يىٍمبىثيكا خى  كسمعنا 76: اآلية[167] (كىاً 

ذىٍف الى يىٍمبىثيكا )بعض العرب قرأىا فقاؿ   كىي قراءة أبي، ككذا ىي في مصحؼ ابف مسعكد، عمى 3/13[ 94]".(كىاً 
  7/92[97].بعدىا عمى قكؿ (أفٍ )عاممة، أك عمى إضمار  (إذف)أف 
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دِّبثىوي )كتقكؿ - " دَّن لىٍك تىٍأًتيًو فىتيحى دُّكا لىٍك تيٍدًىفي }كالرفع جيد عمى معنى التمني، كمثمو قكلو عز كجؿ  (كى كى
دُّكا لىٍك تيٍدًىفي فىييٍدًىنيكا) كزعـ ىاركف أنيا في بعض المصاحؼ 9: اآلية[213]{فىييٍدًىنيكفى   قاؿ أبك 3/36[94]".(كى
كفي : "حياف قىاؿى ىىاري مىى ًإٍثبىاًت النُّكًف، كى اًحًؼ عى ٍمييكري اٍلمىصى ٍلنىٍصًبًو كىٍجيىافً : كىجي اًحًؼ فىييٍدًىنيكا، كى : ًإنَّنوي ًفي بىٍعًض اٍلمىصى

مىى تىكىىُّـً أىنَّنوي نيًطؽى ًبأىٍف، أىمٍ  ٍعنىى لىٍيتى كىالثَّناًني أىنَّنوي عى ًنًو مى مُّ دُّكا ًلتىضى كىابي كى ا أىنَّنوي جى ديىيمى دُّكا أىٍف تيٍدًىفى فىييٍدًىنيكا، : أىحى كى
ٍعنىى  عىؿى لىٍك مىٍصدىًريَّنةن ًبمى مىى قىٍكًؿ مىٍف جى ، كىالى يىًجيءي ىىذىا اٍلكىٍجوي ًإالَّن عى مىى التَّنكىىُّـً ]".(أىفٍ )فىيىكيكفي عىٍطفنا عى 98]10/238  

مىى كيؿِّب شىٍيءو )كبمغنا أف بعضيـ قرأ - " ٍف يىشىاءي كىاهللي عى ييعىذِّببى مى ٍف يىشىاءي كى ـٍ ًبًو اهللي فىيىٍعًفرى ًلمى اًسٍبكي ييحى
فينسبؾ منيا "، (أفٍ )كىي قراءةى ابف عباس، كاألعرج، كأبي حيكة عمى إضمار  3/90[94".]284: اآلية[36](قىًديره 

، : مع ما بعدىا مصدر مرفكع معطكؼ عمى مصدرو ميتكىَّنـو مف الحساب، تقديره ". يكف محاسبةه فمغفرةه كتعذيبه
[98 ]2/752 

فِّبفييىا )، فكأنو قاؿ 6: اآلية[173](كالخامسةي أٍف غىضىبي اهلًل عمييا): كمف قاؿ- " أنَّنو غضبي اهلًل عمييا، ال تيخى
في الكبلـ أبدان كبعدىا األسماء إال كأنت تريد الثقيمة مضمىران فييا االسـي، فمك لـ يريدكا ذلؾ لنصبكا كما ينصبكف 

كأٍف كىريدىٍيو ًرشاءي ).كلـ يريدكا اإلضمار كذلؾ قكلو (كأفَّن )إذا خففكا يريدكف معنى  (كأفٍ )في الشعر إذا اضطركا بػ 
ٍمبً   3/163[94".](خي

ىي قراء أبي رجاء كقتادة كعيسى كسبلـ كعمرك بف ميمكف كاألعرج كيعقكب  (أٍف غىضىبي اهلًل عمييا) كقراءة 
مصدر مرفكع عمى االبتداء، كالجار  (غضب)مخففة مف الثقيمة، ك (أفٍ )بخبلؼ عنيما كالحسف، عمى أفَّن 

  8/387[ 202].(أفٍ )كالمجركر خبره، كىما خبر 
ى)كنظير ذلؾ قكلو عز كجؿ - " ـٍ مىٍرضى ـى أىٍف سىيىكيكفي ًمٍنكي ًم ٍكفى أىٍف الى يىٍرًجعي ) كقكلو 20: اآلية [186] (عى أىفىبلى يىرى

ـٍ قىٍكالن  مىى شىٍيءو ) كقاؿ أيضان 89: اآلية[14](ًإلىٍيًي كفى عى ـى أىٍىؿي الًكتىاًب أىٍف الى يىٍقًدري  كزعمكا 29: اآلية[194](ًلئىبلَّن يىٍعمى
كفى )أنيا في مصحؼ أبىيٍّ  ـٍ الى يىٍقًدري  3/166[ 94]". (أىنَّنيي

 كقد بحثت عف ىذه القراءة فمـ أجدىا، كلـ أجد مف نص عمييا، فيبدك أف سيبكيو انفرد بذكرىا، كىي في 
مخففة مف الثقيمة،  (أفٍ ): "، عمى أفَّن (أف ال يقدركف)الحقيقة تصريح بما قدره النحاة في قراءة الجميكر كىي 

أنيـ ال : ، كالمعنى(أفٍ )خبر  (يقدركف)نافية، كجممة  (ال)كاسميا ضمير الشأف محذكؼ، ك
 7/442[185]".يقدركف
ثىفو : قميؿ، كذلؾ نحك (فىٍعؿو )في باب  (ًفعىمىةن )، كذلؾ قميؿ، كما أف (فيٍعؿو )كقد كيسِّبرى عمى - " ، ككى أسىدو كأيٍسدو

، بمغنا أنيا قراءة، كبمغني أف بعض العرب يقكؿ ٍثفو ليست مف القراءات األربع : "قاؿ ىاركف".نىصىؼه كنيٍصؼه : ككي
، كلـ 1: ، ىػ3/571[94]" مف العنكبكت25، 17في  (أكثانا) مف الحج، ك30في  (األكثاف)عشرة، كقد كردت 

 فقد قرئت كما 117: اآلية[163](ًإٍف يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو ًإالَّن ًإنىاثنا): ينتبو إلى أف مقصكد سيبكيو آية النساء، كفييا
ثينان عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف جماعة، إال أيٍثنان : "البف خالكيو(مختصر شكاذ القرآف) في إال أيٍثنان ككي

ثينان )كقرأ أيكب السجستاني : "كقاؿ أبك حياف35ص[212]".عطاء، إال أكثانا، عائشة رضي اهلل عنيا بضـ  (إال كي
". الكاك كالثاء
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 حدثنا بذلؾ 25: اآلية [37] (أالَّن يسجدكا هلل الذم يخرج الخىبى في السمكات): كقد قاؿ الذيف يخففكف"– 
، ىذه  نما حذفت اليمزة ىينا ألنؾ لـ ترد أف تتـ كأردت إخفاء الصكت فمـ يكف ليمتقي ساكف كحرؼه عيسى، كا 

بنقؿ حركة اليمزة إلى الباء، :  كىي قراءة أيبىيٍّ كعيسى، أم3/545[94]". قصتو كما لـ يكف ليمتقي ساكناف
. كىك ما عممو سيبكيو8/231[98]كحذؼ اليمزة، 

 ألف معنى أيٍنًزؿى كنيزِّبؿى 25: اآلية[22](كىأيٍنًزؿى المىبلىًئكىةي تىٍنًزيبلن )كزعمكا أف في قراءة ابف مسعكد - "
إال أنو لما كاف  (إنزاال)، كقياسو (تنزيبل)مبنيا لمفاعؿ، كجاء مصدره  (أىٍنزىؿى )ك: " قاؿ أبك حياف4/81[94]".كاحد

:  كاحدا جاز مجيء مصدر أىحدىما لآلخر كما قاؿ الشاعر (نىزَّنؿى )ك (أىٍنزىؿى )معنى 
ٍيتي اٍنًطكىاءى اٍلًخٍصبً  * * *  تَّنى تىطىكَّن  حى

 
* * * 

ٍيتي : كأنو قاؿ تَّنى اٍنطىكى  9: اآلية[165]".حى
نما أتبعكا الضمة  (ميريدِّبًفيفى )كحدثني الخميؿ كىاركف أف ناسان يقكلكف - " فمف قاؿ ىذا فإنو يريد ميٍرتىًدًفيفى كا 

فضمكا لضمة الراء، فيذه الراء  (ريدُّ يا فتى)الضمة حيث حرككا، كىي قراءةه ألىؿ مكة، كما قالكا 
 4/444[94]".أقرب

االستدالل بالحديث النبوي الشريف . 4. 2
االختالف في االستدالل بالحديث . 1. 4. 2

 يعتبر الحديث النبكم الشريؼ في الدرجة الثانية في الفصاحة كالببلغة بعد القرآف الكريـ، كىك إذا صح سنده 
حجة في النحك كما ىك حجة في المغة كالبياف، كلذلؾ استكثر أصحاب المعاجـ المغكية منو إلثبات مفردات أك 

 كدرج عمماء النحك 315ص[214]شرح مفردات، كاستشيد عمماء البياف بو إلثبات تعبير بميغ أك معنى شريؼ، 
عمى منكاؿ ىؤالء كأكلئؾ، فاحتجكا بالحديث عمى مسائؿ النحك كالصرؼ، كلكف في أحياف قميمة جدا، الميـ إال 

كابف  (ىػ686ت)كرضي الديف األستراباذم  (ىػ672ت)كابف مالؾ  (ىػ609ت)كابف خركؼ  (ىػ581ت)السييمي 
. مف المتأخريف، فإف ىؤالء عرؼ عنيـ االستشياد بالحديث بكثرة (ىػ761ت)ىشاـ 

نما لـ يستكثركا منو، كلـ ييتمكا بو كما ينبغي   ىذا كلـ يصرح األكائؿ مف النحاة بعدـ االحتجاج بالحديث، كا 
ف جاء في كتابو بعض ما يعتقد أنو حديث، فإنو لـ ينص مع ذلؾ كلك مرة  في االستدالؿ ؟ حتى إف سيبكيو كا 

]، "(كنىٍخمىعي كنىٍتريؾي مف يىٍفجيرؾ): كمثؿي ذلؾ: عمى أنو حديث، بؿ كاف يذكره بما ال يدؿ عمى ذلؾ كقكلو 94]1/74 
كؿُّ مكلكدو ييكلىدي عمى )كأما قكليـ : " كقكلو1/327[94]، ..."سبكح قدكس: كمف العرب مف يىرفع فيقكؿي : "كقكلو
 2/393[ 94]...". الًفٍطرة

بأنو راجع إلى أف الحديث ركم بالمعنى ال ( شرح الجمؿ)ذلؾ في  (ىػ680) فعمؿ ابف الضائع 
، كرد ذلؾ إلى أف أكثر الحديث ركم بالمعنى، (شرح التسييؿ)في  (ىػ745)، كتابعو أبك حياف 1/5[215]بالمفظ

].كأف أكثر ركاتو أعاجـ، كأنو ليذيف السببيف لـ يحتج األكائؿ كسيبكيو بالحديث في النحك 215 ]
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كأما كبلمو صمى اهلل عميو كسمـ فيستدؿ منو بما ثبت أنو (: "في االقتراح)فقاؿ  (ىػ911) كأيدىما السيكطي 
قالو عمى المفظ المركم، كذلؾ نادر جدا، إنما يكجد في األحاديث القصار عمى قمة أيضا، فإف غالب األحاديث 

]...".مركم بالمعنى، كقد تداكلتيا األعاجـ كالمكلدكف قبؿ تدكينيا، فرككىا بما أدت إليو عباراتيـ  52ص[188
فيذا لـ يقع : "قسـ يعتني ناقمو بمعناه دكف لفظو، قاؿ: فقٌسـ األحاديث إلى قسميف (ىػ790) كتكسط الشاطبي 

 كقسـ عرؼ اعتناء ناقمو بمفظو لمقصكد خاص، كاألحاديث التي قصد بيا 3/403[140"بو استشياد أىؿ المساف
فيذا يصح : "بياف فصاحتو صمى اهلل عميو كسمـ ككتابو ليمداف، ككتابو لكائؿ بف حجر، كاألمثاؿ النبكٌية، قاؿ

[ 140]". االستشياد بو في العربية
 كالحؽ أف النحاة كميـ قديما كحديثا احتجكا بالحديث، ككانكا بيف مقؿ كمكثر، كلـ يحدث أف صرح أحدىـ 
بعدـ االحتجاج بو ألم سبب، كلـ يخالؼ في ذلؾ إال ابف الضائع كأبك حياف كالسيكطي، مع أنيـ كبخاصة 

األخيراف احتجكا بو في كتبيـ في مسائؿ كثيرة، مما يدؿ عمى أف كبلميـ ىك ردة فعؿ لما فعمو ابف خركؼ كابف 
. مالؾ عمى الخصكص مف االىتماـ بالحديث كاالستكثار منو كمما كجدا فيو حجة

 كمع ىذا فالذم أثبتو بعض الباحثيف أخيرا أف ابف الضائع نفسو استشيد بأكثر مف عشريف حديثا نص في 
أكثرىا عمى أنيا مف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ مع ذكر الركايات المتعددة في بعضيا، كليذا استنتج أف ابف 

الضائع استنكر كثرة االستشياد بالحديث مف ابف خركؼ عمى كجو االستدراؾ عمى النحاة المتقدميف كسيبكيو، 
ال فيك في زعمو ال ينكر االحتجاج بالحديث مطمقا  57-46ص[216].كا 

 كما ذكركه مف عمؿ غير مقنع، ألف الحديث لـ يرك كمو بالمعنى، كألف ركاتو قبؿ التدكيف كاف أكثرىـ مف 
السميقييف، كلك كانكا مف أصؿ غير عربي، كألف الركاية بالمعنى أم بغير لفظ القائؿ كمف طرؼ األعاجـ مكجكدة 

في الشكاىد الشعرية أيضا ؟  
 كأما سيبكيو فقد حار كثير مف الدارسيف في قمة احتجاجو بالحديث، كفي عدـ تصريحو برفع ما احتج بو منو، 

كىك لغز لـ يفؾ، كعقدة لـ تحؿ، كلكف يكفي أف نقكؿ إف آخر دراسة في المكضكع كصؿ فييا صاحبيا كىك 
].الدكتكر محمكد فجاؿ إلى القكؿ بكجكد أكثر مف مائة كثبلثيف نصا في الكتاب ىي أحاديث نبكية  15ص[217

 كقد سبقو إلى القكؿ بكجكد أحاديث في كتاب سيبكيو كثيركف قديما كحديثا، كلكف لـ يصمكا بيا إلى العدد 
بىيِّبنىتىؾى أىٍك )الذم أكصميا إليو، فمف القدماء ممف صرح بكجكد حديث أك أكثر في الكتاب السييمي، فقد ذكر حديث 

: كأنو قاؿ,فيذا المفظ بعينو مسطكر في كتاب سيبكيو، كذكر فيو النصب بإضمار فعؿ: " ثـ قاؿ6/43[64](يىًمينيوي 
ثىؿو عمى أنو 107ص[218]، "المحككـ بو بينتيؾ: أحضر بينتؾ، كأجاز بإضمار المبتدأ كتقديره  كقاؿ في إعراب مى

أىغيدَّنةن كىغيدَّنًة البىًعيًر ) فقد أكرده سيبكيو في كتابو 5/35[64](أىغيدَّنةن كىغيدَّنًة البىًعيرً )كأما قكؿ عامر بف الطفيؿ : "حديث
ميكًليَّنةو  ٍكتان ًفي بىٍيًت سى مى كقد ذكر المحقؽ في فيارس األمالي قكؿ عامر في 120ص[218".](...كى

 .145ص[218].قائمةاألحاديث
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ما مف أياـ أحب إلى اهلل فييا الصكـ منو في )ما ذكره سيبكيو مف الحديث : "...(ىػ786ت) كقاؿ ابف الصائغ الحنفي 
كال ( ما مف أياـ العمؿ الصالح فييف أحب إلى اهلل العمؿ مف ىذه األياـ العشر)كالمركم في الصحيح ....(عشر ذم الحجة

 .34ص [219]". شاىد فيو
ف شرا )حديث : " كقاؿ البغدادم في تخريجو ألحاديث شرح الرضي الناس مجزيكف بأعماليـ إف خيرا فخير كا 

كىك مف أمثمة النحكييف، كأكؿ مف مثؿ بو سيبكيو قاؿ ....ركاه ابف جرير في تفسيره عف ابف عباس مكقكفا (فشر
الخ ...الناس مجزيكف: كذلؾ قكلؾ (ىذا باب ما يضمر فيو الفعؿ المستعمؿ إظياره بعد حرؼ)في أكائؿ كتابو 

 293ص[220".]
االستشياد في ) كأكؿ مف تنبو مف المعاصريف إلى احتجاج سيبكيو بالحديث ىك األستاذ عثماف فكي في بحثو 

فيرس شكاىد )حيث عثر عمى ثبلثة أحاديث في كتابو، ثـ كضع األستاذ أحمد راتب النفاخ كتابو  (النحك العربي
سيبكيو )كعثر عمى حديثيف آخريف، فصارت خمسة، كىك ما قالو األستاذ عمي النجدم ناصؼ في كتابو  (الكتاب

إلى سبعة، كأكصميا ( الفيارس التحميمية لمكتاب)، كأكصميا األستاذ عبد السبلـ محمد ىاركف في (إماـ النحاة
إلى اثني عشر، كأربى عمييـ الدكتكر  (احتجاج النحكييف بالحديث)الدكتكر محمكد حسني محمكد في بحثو 

].إسماعيؿ فيمي عبد اهلل فأكصميا إلى خمسة كثبلثيف حديثا، مستفيدا مما ذكره غيره مف الباحثيف  62ص[221
 كآخر مف أكلى مسألة الحديث في كتاب سيبكيو أىمية، فبحث فيو كنقب، كأكثر القكؿ كأسيب، كألؼ في 

:  المكضكع أكثر مف كتاب ىك الدكتكر محمكد فجاؿ، كالذم قاؿ
، (كتاب سيبكيو)كقد شغمتني ىذه المسألة، كأخذت الكثير مف عزيز كقتي، ككاف إلفي قراءةى الحديث كاألثر، كقراءةى "

رىهي مف مكامنيا، كفرائدىه مف  ذ بي ألتقط ديرى فكنت أخكض في عباب بحره بغية الكقكؼ عمى شكاىده النثرية كفيميا، كا 
مخبئاتيا، فكقفت عمى أكثر مف مئة كثبلثيف ما بيف حديث كأثر، عمى حسب منيجي الذم رسمتو كأكضحتو مف 

]".لما جاء في دكاكيف األحاديث كاآلثار (الكتاب)مكافقة جممة أك كممة ذات داللة في  217  ]
أنواع األحاديث واآلثار في كتاب سيبويو . 2. 4. 2
:.  النصوص الموافقة لموارد في دواوين السنة وفييا الشاىد: النوع األول. 1. 2. 4. 2

 7:  جدول رقم
 الشاىد رقـ الشاىد الشاىد رقـ الشاىد

ليؾ 30 رجع القيقرل 3  معذرةن إلى اهلل كا 

 سبحاف اهلل 31 عسى الغكير أبؤسا 4

 غفرانؾ 32 زعـ 6

 سبُّكحان قدُّكسان ربَّن المبلئكة كالركح 33 كنخمع كنترؾ مف يفجرؾ 7

 أكرـٍ بو 34 شاىداؾ 9

 سبلـه عميؾ 35 مو مو 13
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 رحمة اهلل عميو 36 صو 14

 فداءه لؾ أبي كأمي 37 ركيدا 15

 أغدَّنة كغدَّنة البعير 38 مكانؾ 16

ف شرًّا فشرٌّل  18  عائذان باهلل، عائذه بؾ،  39 إٍف خيران فخيره كا 

 معاذ اهلل 40 كف عبدى اهلل المقتكؿى  19

 لبيؾ كسعديؾ 41 يا عبدى اهلل 21

 سمعا كطاعة 42 مرحبان كأىبلن  22

 أحمد اهلل 44 بعداى  24

 ال إلو إال اهلل 45 سحقان  25

 كفاحا 47 مرحبان بؾ 26

 فاه إلى ًفيَّن  48 تربٍت يداؾ 27

 نسيجي كحده 49 كيمؾ 28

 اهلل أكبر دعكةي الحؽِّب  51 كيحؾ 29

 ما منعؾ أف تأتينا 85 مشيخة 52

 أـ قرشيا صقرا* أأقطا أك تمرا * كيؼ رأيت زبرا  87 مطرنا بنكء كذا 54

 أٍىرىٍقتي -ىىرىقىتٍ - ىىرىاؽى  88 مف أنت 56

 ال يدخؿ الجنة إال نفسه مسممةه  89 نعـ الرجؿ عبد اهلل 57

 ىؤالء قكمؾ 92 يمافو  58

 حيَّن عمى الصبلة 94 ليكىع- يا لكاًع  59

 بيفى بيفى  95 لكاعً  60

 كىفَّنةى كىفَّنةى  96 يا نكمافي  61

ـي اهلل 97 يا رٌب اغفر لي 62  كاي

 ثنتاف- اثنتاف  98 رجؿه ربعةه  63

 مغزلن  99 طمحةي الطمحات 64

 كفاؾ 100 كانقطاعى ظيرياه 65

 فأنزلف سكينة عمينا 102 أييا الرجؿ 66

 ىىميمِّبي 103 ال حكؿ كال قكة إال باهلل 67

 ثبلثي ذكدو  105 ال عميؾ 68

 ثبلثة أشياء 106 كال كرامة 70
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 كيزاف 107 كيؼ أنت 72

 قكتان  112 أىك ىك 73

 الًقتمة 113 ىا أنذا 74

 أنعـ اهلل بؾ عينا 114 ىا ىك ذاؾ 75

 أصبحنا 116 كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة 77

 أمسينا 117 كيؼ أصبحت ؟ صالحان  78

 أسحرنا 118 حتى متى؟ 79

 فبيا كنعمت 119 لبيؾ إف الحمد كالنعمة لؾ 80

 ىىميمَّنوٍ  121 كما أنؾ ىاىنا 84

 انصرؼ عنو 132 بمعنى أجؿ (إفَّن ) 122

 عمينا أميره  133 كيفوٍ  123

 عميو ماؿه  134 دىده  124

 قمت إليو 135 ًلمىوٍ  125

 ًإمَّنعىة 136 مف مكاف كذا ككذا 126

   أعرضت عنو 131

 
:.  النصوص القريبة من لفظ الوارد في دواوين السنة: النوع الثاني. 2. 2. 4. 2

 8: جدول رقم
 المفظ الكارد لفظ سيبكيو رقـ الشاىد

 قاعده القرفصاء قعد القرفصاء 1

 أف يشتمؿ الصماء- اشتماؿ الصماء اشتمؿ الصماء 2

 في جحًر ضبٍّ  ىذا جحري ضبٍّ خربو  5

 لئف أمكنني اهلل منيـ إًف اهللي أمكنني مف فبلف 8

 كمثؿ الصائـ نيارىه، كالقائـ ليمىو ىك نياريه صائـه كليميو قائـه  11

 ألنو حديث عيدو بربو ىك حديثي عيدو بالكجع 12

 كربِّب الكعبة مكةى كربِّب الكعبة 17

 الميـ اجعمو عميا الميـ اجعمو زيدا أك عمرا 20

 إف اهلل خالؽي كؿِّب صانعو كصنعتىو كؿُّ رجؿو كضيعتيو 23

 اهلل أطعمؾ كسقاؾ سقاؾ اهلل 43
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 ال ييقتىؿي صبرا- قيًتؿى صبرا قتمتو صبرا 46

 تشافيني مشافيةن  كممتو مشافيةن  50

ما مف أياـ أحبَّن إلى اهلل عز كجؿ  53
 فييا الصكـي منو في عشر ذم الحجة

ما مف أياـ أحبَّن إلى اهلل أف يتعبد فييا مف عشر 
 ذم الحجة

 إنما أنا عبد آكؿ كما يأكؿ العبد إني عبدي اهلل آكبلن كما يأكؿ العبد 68

 معضمةه كال أبا حسفو ليا قضيةه كال أبا حسفو ليا 70

 كفى بالشيب كاإلسبلـ كاعظا كفى الشيب كاإلسبلـ 75

 كف أبا خيثمة، فكانو فكانو 80

 أما بعد فإف اهلل أنزؿ في كتابو أما بعد فإف اهلل قاؿ في كتابو 81

 إني أحمد اهلل إليؾ إني أحمد اهلل: أكؿ ما أقكؿ 82

 إف ذا لحؽ كما أنؾ ىاىنا ىذا حؽ كما أنؾ ىاىنا 85

 أما إنو جزاؾ اهللي خيرا أما إٍف جزاؾ اهلل خيرا 89

 ريح الشماؿ ريح شماؿ 90

 ريح الجنكب الريح الجنكب، ريحه جنكب 92

 ككره لكـ قيؿ كقاؿ إف اهلل ينياكـ عف قيؿ كقاؿ 93

 ال ىا اهلل إذان  ال ىا اهلل ذا 101

 أقرٍئ أباؾ السبلـ أقرمى باؾ السبلـ 104

 حتى الحيتاف حيتاف 108

 رًجؿي الشعر رجؿ رًجؿي الشعر 109

ٍيدو  أكثر اهلل فينا مثمؾ 115  أكثر اهلل فينا مثؿ أبي نيجى

 مف استجار مف النار أستجير باهلل مف النار 120

 الكاذب مني كمنؾ أمرَّن اهلل فمو أخزل اهلل الكاذبى مني كمنؾ 127

 أطعـ مؤمنا عمى جكع أطعمو عف جكع 128

 كسا مؤمنا عمى عرم كساه عف العرم 129

 جمس عف يميف أبي بكر جمس عف يمينو 130
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:.  حديث نسب إلى سيبويو ولم أره في نسخ الكتاب المطبوعة: النوع الثالث. 3. 2. 4. 2

. بينتيؾ أك يمينيو- 9
أسموب ذكره النحويون أنو حديث وىو في الكتاب، ولم أعثر عميو : النوع الرابع. 4. 2. 4. 2

:.  في كتب الحديث
دىةه ًإلىى األىذىل - 129 ٍقكى ًإفَّن الفيكىاىىةى لىمى

 المواضيع النحوية والصرفية التي وردت فييا األحاديث واآلثار في كتاب سيبويو. 3. 4. 2
 9: جدول رقم
 الموضوع الشاىد الكتاب رقم الشاىد

 الفعؿ المتعدم قعد القرفصاء 35 ػ 1/34 1

 // اشتمؿ الصماء 35 ػ 1/34 2

 // رجع القيقرل 35 ػ 1/34 3

 (كاف)بمنزلة  (عسى) عسى الغكير أبؤسا 1/51 4

 الحمؿ عمى الجكار جحري ضب 1/67 5

 بمعنى كاحد قاؿ= زعـ  74 ػ 1/72 6

 التنازع كنخمع كنترؾ مف يفجرؾ 74 ػ 1/73 7

 تختص بالفعؿ (إفٍ ) إًف اهللي أمكنني مف فبلف 100 ػ 1/98 8

 المبتدأ كالخبر أك الفاعؿ شاىداؾ 1/141 9

 بينتىؾ أك يمينو  10

كصؼ النيار بالصـك  نياره صائـ كليمو قائـ 1/160 11
 ككصؼ الميؿ بالقياـ

 الصفة المشبية ىك حديث عيدو بالكجع 1/197 12

ٍو مىوٍ  242 ػ 1/241 13  اسـ الفعؿ مى

 اسـ الفعؿ صو صو 242 ػ 1/241 14

 اسـ الفعؿ ركيدؾ 244 ػ 1/243 15

 اسـ الفعؿ مكانؾ 251 ػ 1/248 16

 القسـ كربِّب الكعبة 1/257 17

الناس مجيكف بأعماليـ إف خيران فخيره  1/258 18
ف شراًّ فشرٌّل   كا 

 (كاف)حذؼ 
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المرءي مقتكؿه بما قتؿ بو إٍف خنجران  149 ، 3/113 
ٍف سيفان فسيؼه   فخنجره كا 

 حذؼ الفعؿ كٍف عبدى اهلل المقتكؿ 1/264 19

 // الميـ اجعمو زيدان  286 ػ 1/280 20

21 1/291 
1/182 

 // يا عبدى اهللً 

 // مرحبا كأىبل 1/294 22

 (مع)الكاك بمعنى  كيؿُّ رجؿو كضيعتيو 300 ػ 1/299 23

 // بعدان  313 ػ 1/311 24

 // سحقان  313 ػ 1/311 25

 المفعكؿ المطمؽ مرحبا بؾ 313 ػ 1/311 26

 المصدر تربٍت يداؾ 1/314 27

 // كيمؾ 1/318 28

 // كيحؾ 1/318 29

ليؾ 320 ػ 1/318 30  // معذرة إلى اهلل كا 

 // سبحافى اهللً  1/322 31

 // غفرانىؾ 1/325 32

 // سبكحان قدكسنا ربَّن المبلئكة كالركح 1/327 33

34 1/328 
2/174 

 التعجب أكـر بو

 المصدر سبلـه عميؾ 332 ػ 1/330 35

 // رحمة اهلل عميو  36

 // فداءه لؾ أبي كأمي  37

أغدةه كغدة البعير كمكتا في بيت  339 ػ 1/335 38
 سمكلية

// 

 المصدر ػ اسـ الفاعؿ عائذان باهلل 1/340 39

 عائذه باهلل 1/374 

 المصدر معاذ اهلل 1/348 40

 // لبيؾ كسعديؾ  41
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 // سمعان كطاعةن   42

 // سقاؾ اهلل 354 ػ 1/352 43

 // أحمدي اهلل  44

 // ال إلو إال اهلل  45

 // قتمتو صبران  1/370 46

 // كفاحان   47

 الحاؿ كممتو فاه إلى ًفيَّن  1/377 48

 // ىك نسيجي كحًده  49

 // كممتو مشافيةن  1/391 50

 التككيد اهللي أكبري دعكةي الحؽِّب  382 ػ 1/380 51

 صفة مفردة مشيخة 35، 2/28 52

ما مف أياـو أحبُّ إلى اهلًل عز كجؿ  32، 2/31 53
 فييا الصكـي منو في عشر ذم الحجة

 الصفة المشبية

 تنزيؿ غير العاقؿ منزلة العاقؿ مطرنا بنكء كذا 2/47 54

 الحاؿ إني عبدي اهلًل آكبلن كما يأكؿ العبدي  2/80 55

  مىٍف أنتى ؟ 2/81 56

اإلضمار عمى  (بئس)ك (نعـ) نعـ الرجؿ عبدي اهلل 177 ػ 2/175 57
 شريطة التفسير

58 2/196 
2/318 

 األلؼ بدؿ مف الياء يمافو 

يا لىكاًع  198 ػ 2/197 59
 يا ليكع

 النداء

لىكاًع  272 ػ 3/270 60
 ليكىع

جاء معدكال عف حده 
 جاء معدكال عف فاعؿ

 المنادل يا نكمافي  198 ػ 2/197 61

 المنادل يا ربُّ اغفر لي 2/209 62

 كصؼ المذكر بالمؤنث رجؿه ربعةه  2/212 63

 كصؼ المذكر بالمؤنث طمحة الطمحات 2/212 64

 الندبة كانقطاع ظيرياه 2/222 65
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 الكصؼ لمنداء أييا الرجؿي  2/232 66

 نافية لمجنس (ال) ال حكؿ كال قكة إال باهلل 295 ػ 2/291 67

 في معرفة (ال)ال تعمؿ  قضية كال أبا حسف ليا 2/295 68

 نافية لمجنس (ال) ال عميؾ  69

 ال تغير الكبلـ (ال) كال كرامة 2/301 70

 الزائدة (البا) كفى بالشيبي  2/316 71

 إظيار الضمير كيؼ أنت ؟ 355 ػ 2/352 72

 // أىك ىك ؟  73

 // ىا أنا ذا 355 ػ 2/352 74

 // ىا ىك ذاؾ 355 ػ 2/352 75

 اتصاؿ الضمير بكاف كانو 2/358 76

كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة، حتى  2/393 77
يككف أبكاه ىما المذاف ييكدانو 

 كينصرانو

 ضمير الفصؿ

 االستفياـ (كيؼ أصبحت ؟ صالحه ػ كصالحان ن ) 419 ػ 2/416 78

 الجارة (حتى) حتى متى ؟  79

المفتكحة  (أفَّن )الفرؽ بيف  لبيؾ إف الحمد كالنعمة لؾ 3/128 80
 كالمكسكرة

 (أفَّن )باب  أما بعدي، فإف اهلل قاؿ في كتابو 139 ػ 3/134 81

 // ىذا حؽٌّل كما أنؾ ىاىنا 145 ػ 3/143 82

 // أكؿي ما أقكؿي أنِّبي أحمدي اهللى  143 ػ 3/142 83

 // كما أنؾ ىاىنا 145 ػ 3/143 84

 المصدرية (أفٍ ) ما منعؾ أف تأتيىنا ؟ 155 ػ 3/153 85

ا أٍف جزاؾ اهللي خيران  168 ػ 3/167 86  المخففة مف الثقيمة (أفٍ ) أمى

ٍبرا  3/181 87 أأًقطان كتمرا * كيؼ رأيتى زى
 أـ قرشيا صقرا

 (أك)

 الياء بمنزلة األلؼ ىراؽ ػ ىرقت ػ أىرقت 3/214 88

 الصفة ال يدخؿ الجنة إال نفسه مسممةه  3/237 89

 // ريح شماؿ  90
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 // ريح الجنكب  91

 أسماء القبائؿ ىؤالء قكميؾ 250، 247، 3/246 92

 الحكاية إف اهلل ينياكـ عف قيؿى كقاؿى  3/268 93

يَّن عمى الصبلة 3/300 94  اسـ الفعؿ حى

 التركيب أك اإلضافة بيفى بيفى  304 ػ 3/296 95

 // لقيتو كىفَّنة كىفَّنة  96

ـي اهللً  325 ػ 3/324 97  ىمزة الكصؿ كاي

 // (ثنتاف)ك  (اثنتاف) 363، 362، 3/359 98

99 3/389 
3/536 

ٍفعىؿ مىٍغزلن   مى

 التصغير كفاؾى  3/479 100

عكض عف كاك أك لمتنبيو  (ىا) ال ىا اهلل ذا، إذان  501 ػ 3/499 101
 تقدمت عمى المحمكؼ عميو

 نكنا التككيد فأنزلٍف سكينة عمينا 3/511 102

 // ىممِّبي 3/529 103

 اليمز أقرمى باؾى السبلـ 3/550 104

 العدد ثبلثي ذىٍكدو  3/564 105

 // ثبلثةي أشياءى  3/564 106

 ًفٍعبلىف كيزاف 593 ػ 3/586 107

 // حيتاف 593 ػ 3/586 108

 جمع التكسير رجؿه رىًجؿي الشَّنعىرً  3/646 109

 المصادر الكبرياء 4/40 110

 // الًخمِّبيفىى 4/40 111

 فىعيكؿ قكتان  4/50، 4/42 112

 اسـ الييئة الًقٍتمىة 4/44 113

 افتراؽ فعمت كأفعمت أنعـ اهلل بؾ 63 ػ 61، 4/55 114

 // أكثر اهلل فينا مثمىؾ 63ػ ، 61، 4/55 115

 // أصبحنا 63 ػ 61، 4/55 116

 // أمسينا 63، 61، 4/55 117



183 

 

 // أسحرنا 63، 61، 4/55 118

 (نعـ)سككف عيف  فبيا كنعمتٍ  4/116 119

 اإلمالة أستجير باهلل مف النار 140، 4/136 120

 ىاء السكت ىىميمَّنوٍ  163 ػ 4/161 121

ؿٍ = إفَّن  163 ػ 4/161 122  // أىجى

 // كيفٍو ؟ 163 ػ 4/161 123

 أقؿ حركؼ االسـ دىده  219، 216، 4/118 124

ٍو ؟ 4/222 125  ىاء السكت ًلمى

 (ًمفٍ )معنى  مف مكاف كذا ككذا  4/224 126

 // الكاذب مني كمنؾ 4/224 127

 (عف)معنى  أطعمو عف جكع 227 ػ 4/226 128

 // كساه عف العرم  129

 // جمس عف يمينو  130

 // أعرضتي عنو  131

 // انصرؼ عنو  132

 (عمى)معنى  عمينا أميره  4/230 133

 // عميو ماؿه   134

 (إلى)معنى  قمتي إليو  135

 زيادة الحركؼ اإلمَّنعىة 4/276 136

دىةه إلى األذل 4/350 137 ٍقكى  عمى األصؿ (مفعمة) إفَّن الفكاىة لىمى

  
:  أمثمة عمى األحاديث التي في الكتاب. 4. 4. 2

 ىذا كليس باإلمكاف تفصيؿ القكؿ في كؿ األحاديث التي استخرجيا الدكتكر فجاؿ مف الكتاب، كلكف يمكف 
ذكر شيء منيا عمى سبيؿ التمثيؿ، كبطريقة غير التي استعمميا، إذ كاف يأتي بالعبارة المقصكدة في السياؽ 
الذم ذكرىا فيو سيبكيو، بعد تحديد الباب الذم كردت فيو، ثـ يأتي باألحاديث التي كردت فييا، مع تخريج 

األحاديث، كتبييف التطابؽ أك عدمو بيف عبارة سيبكيو كنص الحديث، كنحف نذكر محؿ الشاىد مف الحديث كمف 
عبارة سيبكيو فقط،  

:  ألف الحديث ىك األصؿ، فنقكؿ
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: ، كعف جابر رضي اهلل عنو"رأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاعدان القرفصاء: " ػ عف قيمة رضي اهلل عنيا1
فرفع أبك بكر يديو فحمد اهلل، ثـ : "، كعف سيؿ"أف يشتمؿ الصماء...أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نيى

". رجع القيقرل
".قعد القرفصاء، كاشتمؿ الصماء، كرجع القيقرل: فمف ذلؾ: "قاؿ سيبكيو  .165ص [217 ]

". عسى الغكير أبؤسا: "كجدت منبكذا فمما رآني عمر رضي اهلل عنو قاؿ:  ػ قاؿ أبك جميمة2
". عسى الغكير أبؤسا: في قكليـ (كاف)بمنزلة  (عسى)كما جعمكا : "قاؿ سيبكيو

". حاؿ ال تككف في سائر األشياء (عسى الغكير أبؤسا)ككما أف عسى ليا في قكليـ : "كقاؿ
".(عسى الغكير أبؤسا)فيفعؿ حينئذ في مكضع االسـ المنصكب في قكلو : "كقاؿ  .172ص[217 ]

الميـ إنا :  ػ عف عبيد اهلل بف عمير أنو صمى خمؼ عمر رضي اهلل عنو فسمعو يقنت في الفجر يقكؿ3
". نستعينؾ كنستغفرؾ كنثني عميؾ الخير كال نكفرؾ، كنخمع كنترؾ مف يفجرؾ

 185ص [217 ]".كنترؾ مف يفجرؾ: كمثؿ ذلؾ: "كقاؿ سيبكيو
". ثـ قاؿ لي ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ مكانىؾ، ال تبرٍح حتى أرجع: "  ػ عف أبي ذر رضي اهلل عنو4

تأخر، أك حذرتو شيئا : مكانىؾ، كبعدىؾ، إذا قمت: كأما ما ال يتعدل المأمكر كال المنيي فقكلؾ: "كقاؿ سيبكيو
 .211ص[217 ]".يخافو
، كال تكف : " ػ عف خباب رضي اهلل عنو أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ5 فإف أدركت ذاؾ، فكف عبدى اهلًل المقتكؿى

". عبدى اهلًل القاتؿى 
، كأنت تريد: كاعمـ أنو ال يجكز لؾ أف تقكؿ: "كقاؿ سيبكيو ، ألنو ليس : عبدى اهلل المقتكؿى كف عبدى اهلل المقتكؿى

 .218ص [217 ]".فعبل يصؿ مف شيء إلى شيء، كألنؾ لست تشير لو إلى أحد
بيٍعدان لىكيفَّن كسيٍحقان، فىعىٍنكيفَّن كنتي : قاؿ فيقكؿ: " ػ عف أنس رضي اهلل عنو عنو صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ6

". أناضؿ
كبعدان :...كذلؾ قكلؾ: باب ما ينتصب مف المصادر عمى إضمار الفعؿ غير المستعمؿ إظياره: "كقاؿ سيبكيو

 230ص[217]".كسحقان 
 ػ كعف أنس رضي اهلل عنو في حديث اإلسراء الطكيؿ أنو صمى اهلل عميو كسمـ كمما كصؿ إلى سماء رحب 7

". مرحبا بؾ مف أخ كنبي: "بو النبي الذم فييا كقاؿ لو
: بؾ، بعد قكلؾ: لؾ ػ عمى العمـ تككيدا، فيذا بمنزلة قكلؾ: كربما جاء بو ػ أم: "كقاؿ سيبكيو في الباب السابؽ

  [217 ]".مرحبا، يجرياف مجرل كاحدان فيما كصؼ لؾ
سبكحان : " ػ كعف عائشة رضي اهلل عنيا أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يقكؿ في رككعو كسجكده8

، ربُّ المبلئكًة كالركحً : "كفي ركاية".قدكسان، ربَّن المبلئكًة كالركحً  ". سبكحه قدكسه
: كمف العرب مف يرفع فيقكؿ...كأما سبكحان قدكسان ربَّن المبلئكًة كالركًح، فميس بمنزلة سبحاف اهلل: "كقاؿ سيبكيو

، ربُّ المبلئكًة كالركحً  أىؿي ذاؾ كصادؽه كاهلل، ككؿ ىذا عمى ما سمعنا العرب تتكمـ بو : كما قاؿ" سبكحه قدكسه
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 250ص [217 ]".رفعا كنصبا
غدةه : فطعف في بيت امرأة مف بني فبلف، فقاؿ: " ػ عف أنس رضي اهلل عنو في قصة عامر بف الطفيؿ9

قاؿ الحافظ ابف ".كغدة البعير في بيت امرأة مف بني فبلف، ائتكني بفرسي، فأتي بو فركبو، فمات كىك عمى ظيره
". امرأة مف آؿ سمكؿ: قكلو في بيت امرأة مف بني فبلف، بينيا الطبرم مف حديث سيؿ بف سعد فقاؿ: "حجر

أىأيغىدُّ : أغدةن كغدة البعير، كمكتا في بيت سمكلية، كأنو إنما أراد: كمف ذلؾ قكؿ بعض العرب: "كقاؿ سيبكيو
".غيدَّنةن كغدة البعير، كأمكت مكتا في بيت سمكلية، كىك بمنزلة أطربان، كتفسيره تفسيره  .261ص[217 ]

: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في مسير فسمع قائبل يقكؿ:  ػ عف أبي جحيفة رضي اهلل عنو قاؿ10
". دعكةي الحؽ: اهلل أكبر اهلل أكبر، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

، دعكةى الحؽ: كمف ذلؾ: "كقاؿ سيبكيو ".كقد يجكز الرفع...اهللي أكبري  .292ص [217]
ما ًمف أياـو أحبَّن إلى اهلل أف ييتىعىبَّندى : " ػ كعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ11

...". لو فييا مف عشر ذم الحجة
".ما مف أياـو أحبَّن إلى اهلل عز كجؿ فييا الصكـي منو في عشر ذم الحجة: كمثؿ ذلؾ: "كقاؿ سيبكيو  .298ص[217]

في نص سيبكيو غير مكجكدة في ركايات الحديث، لكف نرل ما يحؿ  (الصكـ)كممة : "قاؿ الدكتكر فجاؿ
، ثـ قاؿ بعد ما ذكر مف استشيد "(أحب)، كىك فاعؿ السـ التفضيؿ (أف يتعبد)محميا مف المصدر المؤكؿ كىك 

السير الحثيث إلى االستشياد )كقد فصمت الكبلـ عمى حكـ رفع اسـ التفضيؿ االسـ الظاىر في "بو، 
 300ص [217]".(بالحديث

مطرنا بنكء كذا ككذا، : كأما مف قاؿ:... ػ كعف زيد بف خالد رضي اهلل عنو أنو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ12
". فذلؾ كافره بي، مؤمفه بالكككب

مطرنا )في طاعتيا كفي أنو ال ينبغي ألحد أف يقكؿ - ألنيا جعمت  (في فمؾ يسبحكف)ككذلؾ : "كقاؿ سيبكيو
".بمنزلة مف يعقؿ مف المخمكقيف كيبصر األمكر– كال ينبغي ألحد أف يعبد شيئا منيا  (بنكء كذا  .302ص [217]

: قاؿ (عممت نفس ما أحضرت) ػ عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو أف قارئا قرأ ىذه السكرة عنده، فمما بمغ 13
". كاانقطاع ظيرياه
ٍف شئت لـ تمحؽ : "كقاؿ سيبكيو نما لزمتو : كذلؾ قكلؾ-األلؼ : أم– كا  كاانقطاع ظيرياه، كاانقطاع ظيرم، كا 

  .325ص[217 ]".الياء ألنو غير منادل
 وجو استدالل سيبويو بالحديث. 5. 4. 2
:  تقوية الحكم. 1. 5. 4. 2

ىذا باب الفاعمٍيف كالمفعكلٍيف المذٍيف كؿ كاحد منيما يفعؿ بفاعمو مثؿ الذم يفعؿ بو كما كاف نحك )قاؿ في - 1
اًفظىاًت كىالذَّناًكًريفى المَّنوى ): كمما يقكل ترؾ نحك ىذا لعمـ المخاطب قكلو عز كجؿ: "(ذلؾ ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري كىاٍلحى

كنخمع كنترؾ مف : فمـ يعمؿ اآلخر فيما عمؿ فيو األكؿ استغناءن عنو كمثؿ ذلؾ (كىًثيرنا كىالذَّناًكرىاتً 
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 1/74[94]".يفجرؾ
فشبيو باآلية الكريمة، كأيد بو ما جاء فييا، كاعتبر اآلية كالحديث  "(كنخمع كنترؾ مف يفجرؾ) فذكر حديث 

كما جاء فييما مف الحذؼ مف أحد العامميف لما أظير مع العامؿ الثاني أجكدى كأحسفى مما جاء في أبيات الشعر 
 60ص[222]".التي خبر فييا عف الجمع بالكاحد، أك عف االثنيف بالكاحد

:  تعدد األوجو اإلعرابية لتعدد المعاني. 2. 5. 4. 2
:  كأما قكليـ: "(ىذا باب ما يككف فيو ىك كأنت كأنا كنحف كأخكاتيف فصبل)قاؿ في 

رانو" دانو كينصِّب ٍكليكدو ييكلىدي عمى الفطرة، حتى يككفى أبكاه المذاف ييكِّب :  ففيو ثبلثة أكجو" كيؿُّ مى
. فالرفع كجياف، كالنصب كجو كاحد

: أف يككف المكلكد مضمىران في يككف، كاألبكاف مبتدآف، كما بعدىما مبني عمييما، كأنو قاؿ: فأحد كجيي الرفع
:  حتى يككف المكلكد أبكاه المذاف ييٌكدانو كينٌصرانو، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر رجؿ مف بني عبس

 إذا ما المرءي كاف أبكه عبسه 
 

 فحسبيؾ ما تريد إلى الكبلـ*** 
:  كقاؿ آخر 

 متى ما ييًفد كسبان يكٍف كؿُّ كسبو
 

 لو مطعـه مف صدًر يكـ كمأكؿي *** 
. [كما بعده خبران لو]أف تيعًمؿ يككفى في األبكيف، كيككف ىيما مبتدأ، : كالكجو اآلخر 

 3/393[94]".عمى أف تجعؿ ىيما فصبل: كالنصب
ليبيف نكعا مف التعبير يجكز فيو الحمؿ عمى أكجو متعددة مف اإلعراب، تبعا لممعاني : " فجاء بالحديث

 61ص[222]".المختمفة التي يدؿ عمييا، بعد أف استدؿ عمى أحد األكجو بقراءة
:  تأسيس الحكم. 3. 5. 4. 2

يذكر الحديث كحده، غير معتمد عمى شبيو مف آية كريمة أك مف بيت مف الشعر، إنما يفسره بأمثمة مف : "بأف
 62ص[222]".عنده جارية عمى كبلـ العرب، كذلؾ كما في األحاديث الباقية

كأما سيبُّكحان قيدُّكسان رىبَّن : "(ىذا باب أيضا مف المصادر ينتصب بإضمار الفعؿ المتركؾ إظياره)ػ قاؿ في 
افى اهلًل، ألفَّن السُّبُّكحى كالقيدُّكسى اسـه، كلكنو عمى قكلو كًح، فميس بمنزلة سيٍبحى . أىٍذكيري سيبُّكحان قيدُّكسان : المبلئكًة كالرُّ

أىؿى ذاؾ، إذا سمعتى : ذكرتى سيبُّكحان، كما تقكؿ: سيبُّكحان، أم: كذاؾ أنو خطر عمى بالو أك ذكره ذاكره فقاؿ
صار عنده  (في منطقو)ذكرتى أىؿى ذاؾ، ألنو حيث جرل ذكر الرجؿ : الرجؿى ذكرى الرجؿى بثناء أك بذـ، كأنو قاؿ

.  أىٍذكيري فبلنان، أك ذكرتي فبلنان : بمنزلة قكلو
صادقان كأىؿى ذاؾ، فحممو عمى : صادقان، صار اإلنشاد عنده بمنزلة قاؿ، ثـ قاؿ: كما أنو حيث أىنشىدى ثـ قاؿ
.  الفعؿ متابعان لمقائؿ كالذاكر

، ثـ قاؿ [صارت]سيبُّكحان قدكسان، كأف نفسو: فكذلؾ : بمنزلة الرجؿ الذاكر كالمنشد، حيث خطر عمى بالو الذكري
. ذكرتى سيبُّكحان، متابعان ليا فيما ذكرٍت كخطرى عمى باليا: سيبُّكحان قيدُّكسان، أم
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بىٍت ببلديؾ كأًىمىتٍ  ، كما كاف مرحبان بدالن مف رىحي ، ألف ىذا الكبلـ صار عندىـ بدالن مف سىٌبٍحتي . كخزلكا الفعؿى
ككؿ ىذا . أىؿي ذاؾ كصادؽه كاهلل: ، كما قاؿ[رىبَّن المبلئكة كالركح]سيبُّكحه قيدُّكسه : كمف العرب مف يرفع فيقكؿ

 1/327[94]".عمى ما سمعنا العرب تتكمـ بو رفعان كنصبان 
فيك ىنا يذكر الركايتيف في الحديث النبكم الشريؼ عمى حسب ما سمع مف العرب تتكمـ بو رفعا كنصبا،  "

 64ص [222]".كيفسر كؿ كجو مف الكجييف، كيستشيد لو بأمثمة مف كبلـ العرب
ىذا باب ما يككف مف األسماء صفة مفردا كليس بفاعؿ كال صفة تشبو بالفاعؿ كالحسف )كقاؿ في - 

".]فييا الصكـي منو في عشرة ذم الحجة- عز كجؿ-ما ًمف أياـو أحب إلى اهلل : كمثؿ ذلؾ: "(كأشباىو 94]2/32 
كقد : "(ىذا باب ما ينتصب ألنو خبر لممعركؼ المبني عمى ما ىك قبمو مف األسماء المبيمة)كقاؿ في - 
اعًرٍفني بما كنتى تعرؼ، كبما كاف بمغؾ عني، ثـ يفٌسر : ىك عبد اهلل، كأنا عبد اهلل فاخران أك ميكعدان، أم: تقكؿ

إني عبد : كتقكؿ.أنا عبد اهلل كريمان جكادان، كىك عبد اهلل شجاعان بطبلن : الحاؿ التي كاف يعممو عمييا أك تبمغو فيقكؿ
]".آًكبلن كما تأكؿ العبيد: اهلل مصغِّبران نفسو لرٌبو ثـ تفٌسر حاؿ العبيد فتقكؿ 94]2/80  

فإف أردت حكاية ىذه الحركؼ : "(ىذا باب تسميتؾ الحركؼ بالظركؼ كغيرىا مف األسماء)كقاؿ في - 
عف قيؿو كقاؿو لمٌا جعمو اسمان، قاؿ ابف : ، كمنيـ مف يقكؿ"إٌف اهلل ينياكـ عف قيؿى كقاؿى : "تركتيا عمى حاليا، قاؿ

:  مقبؿ
 أصبح الدىري كقد ألكىل بيـ

 
 غيرى تىٍقكىاًلؾ ًمف ًقيؿو كقىاؿً *** 

. ك القكافي مجركرة 
:  قاؿ

 169-3/168[94] كلـ أسمع بو ًقيبلن كقاالى  * * * 
 
 

* * * 
ألف األصؿ : (ىذا باب ما أسكف مف ىذا الباب الذم ذكرنا كترؾ أك الحرؼ عمى أصمو لك حرؾ)كقاؿ في 

:  عندىـ أف يككف الثاني متحركا، كغير الثاني أكؿ الحرؼ، كذلؾ قكلؾ
، كتدع األكؿى مكسكران، ألنو عندىـ بمنزلة ما حرككا، فصار  ـى ٍم ، تيٍسًكفي العيفى كما أسكنتيا في عى ًشٍيدى كًلٍعبى

. كأكؿ إًبؿ
:  سمعناىـ ينشدكف ىذا البيت لؤلخطؿ ىكذا

 إذا غاب عنا غاب عنا فراتينا
 

دىاًكليوٍ ***  ف ًشٍيدى أجدل فضميو كجى  كا 
، كىك أصميما: كمثؿ ذلؾ  ، إنما ىما فىًعؿى ـى كًبٍئسى كبمغنا .فبيا كنىًعمىتٍ : فبيا كًنٍعمىٍت، إنما أصميا: كمثؿ ذلؾ.ًنٍع

ؿي : أف بعض العرب يقكؿ ـى الرَّنجي  4/116[94]".نىٍع
كمف ىذه األحاديث التي أكردناىا مف شكاىد سيبكيو نستطيع أف نستنتج أنو استفاد مف بعضيا كاحتج بيا  "

  66ص[222]".عمى تفسير عبارات كردت عف العرب، أك تكضيح شاىد قرآني جاء بو في مسألة مف المسائؿ
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 االستدالل بالمنثور من كالم العرب. 5. 2
 كالمقصكد بيذا العنكاف النثر ال الشعر، ألننا سنخص الشعر بفصؿ خاص، كما أننا سنخص األمثاؿ بفصؿ 

أيضا، كذلؾ رغبة منا في اإلبانة عما أكرده سيبكيو مف الشكاىد النثرية التي ىي أدلة عمى ما كاف يقرره مف أحكاـ 
نحكية أك صرفية أك صكتية، لمتدليؿ عمى أف سيبكيو استدؿ بكبلـ العرب أم نثرىـ بشكاىد كثيرة جدا، خبلؼ ما 

. زعمو كثير مف الدارسيف المعاصريف، مف أف الشعر استأثر باىتمامو كاىتماـ النحاة جميعيـ سابقيو كخالفيو
قد تؤدم النظرة األكلى في تراث النحك العربي إلى أف لغة الشعر طغت : " قاؿ الدكتكر محمد خير الحمكاني

عمى لغة القرآف النثرية، ألنيا ستقع عمى خمسيف كألؼ مف شكاىد الشعر في كتاب سيبكيو مثبل، كعمى أقؿ مف 
. نصؼ ىذا العدد مف آم القرآف الكريـ

أكثر مما يعكؿ – كىك نثر– لكف النظرة المتميمة المتأممة تجد أف سيبكيو كاف يعكؿ عمى كبلـ العرب المحكي 
 (الكتاب)عمى الشعر، فإذا اجتمع ما جاء مف شكاىد القرآف، كما كرد مف كبلـ العرب، أربت الشكاىد النثرية في 

 76ص[225]".كمثؿ سيبكيو الكسائي كالفراء كاألخفش: "قاؿ"عمى شكاىد الشعر
 ككيؼ ال يككف األمر كذلؾ كالنحاة مجمعكف عمى أف النثر مما يتحصؿ بو القانكف دكف الشعر، 

ال لـ يتجاكز بو محمو مف 2/520[226] كأف الشعر كحده ال يعتد بو في تقعيد القكاعد إال إذا كافقو نثر شيير، كا 
كأما اعتماده عمى الشعر : "غير ظرؼ (سكل)الضركرة، كلذلؾ قاؿ الشاطبي معترضا عمى ابف مالؾ في كركد 

مجردا مف نثر شيير يضاؼ إليو، أك يكافؽ لغة مستعممةيحمؿ ما في الشعر عمييا، فميس بمعتمد عند أىؿ 
 2/450[140]".التحقيؽ، ألف الشعر محؿ الضركرات

كقد أحصينا في الكتاب أربعمائة كستة : "عبد الرحمف الحاج صالح بعد استقراء ما في الكتاب. د. كقاؿ أ
فيبمغ عدده في الكتاب  (قياسية)عشر شاىدا، سمعت ىي بعينيا مف الكبلـ المنثكر، أما الكبلـ الممثؿ بأمثمة 

أربعة آالؼ كتسعمائة كخمسة عشر مثاال، كيمكف أف نميز فيو بيف ما ىك مثاؿ تركيبي، كبيف ما سمع مف 
. الكبلـ المنثكر ىك بعينو مثؿ الشعر، باستعماؿ النحاة منذ أقدـ األزمنة لرمكز تقـك بدكر المتغيرات

زيد، كعمرك، كعبد اهلل، كخالد، كبشر، كرجؿ، كامرأة، كأبك كأـ، كقكـ، :  كذلؾ فيما يخص األسماء، مثؿ
، كصاـ، كغير ذلؾ: كمف األفعاؿ مثؿ.كأمير، كغير ذلؾ .  ضرب، كانطمؽ، كرأل، كاشترل، كأكـر

. ، كخير، كأحسف، كاليكـ، كأمس، كغير ذلؾ(ضرب)حسف الكجو، كمشتقات : كمف الصفات كالظركؼ
كعدد ىذه الرمكز محصكر كمعركؼ، ككؿ مثاؿ يرفقو غالبا تقدير يخص كثرة استعماؿ العرب لو كاتساع 

 330ص[130]".استعماليـ
 كقد قاـ الدكتكر محمكد سميماف ياقكت بتعداد أمثمة سيبكيو في كتاب ضخـ يقع في مجمديف في كؿ مجمد 

إلى " ذىب كسمع كمكث كحمد: " مثاال، ابتداء بقكؿ سيبكيو9735فبمغ بيا  (شرح جمؿ سيبكيو)جزءاف بعنكاف 
. ، لكف دكف تمييز بيف ما سمع مف العرب كما صنعو سيبكيو لمتمثيؿ"عمماء بنك فبلف: "قكلو

 كالذم يجب أف نميزه اآلف ىك أف األمثمة النثرية في كتاب سيبكيو كثيرة، منيا ما صرح أنو مما سمعو ىك أك 
أحد شيكخو مف العرب الفصحاء، كمنيا ما لـ يصرح فيو بذلؾ، كلكف ال يمتنع أف يككف مما سمعو، كمنيا ما 
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ىك مف صنعو، كىك في الغالب ذلؾ الذم يجيء بو في بداية األبكاب كأمثمة لما يككف قد سمعو كثيرا، فيك مف 
. صنعو كلكنو عمى منكاؿ المسمكع، كىذا في الغالب لما يككف مطردا مف الكبلـ

:  كىناؾ نكع آخر مف أمثمة سيبكيو المصنكعة، كىي تمؾ التي يمثؿ بيا لما فيو تقدير، كغالبا ما يبدؤىا بقكلو
أك نحك ىذه العبارات، ككثيرا ما ينبو سيبكيو إلى أف ىذا الذم مثؿ بو المقدر ال يتكمـ " كأنو قاؿ"أك " كأنؾ قمت"

. بو أك ىك تمثيؿ ال غير، كالمراد منو تحميؿ الجمؿ التي فييا حذؼ أك لبس
 فأما الشكاىد النثرية التي سمعت ىي بعينيا مف العرب فيي كما في قكؿ األستاذ الحاج صالح السابؽ تبمغ 

:  ، كىي مثؿ قكؿ سيبكيو( شاىدا416)
. وسخمٍة ليا: كل شاة وسخمِتيا بدرىم، أي. 1. 5. 2

ؿو كىأىًخيوً ) فقاؿ عطفا عمى 161ص[227]استدؿ بو عمى أف الضمير الراجع إلى نكرة نكرة،  كمثؿ ."(ريبَّن رىجي
  2/82[94]".(كسخمةو ليا)أم  (كؿُّ شاةو كسخمًتيا بدرىـو )ذلؾ قكؿ بعض العرب 

. حمُد اهلِل وثناٌء عميو. 2. 5. 2
استدؿ بو عمى حذؼ المبتدأ كجكبا، إذا كاف خبره مصدرا، بدال مف لفظ فعمو، كدؿ ىذا المصدر عمى 

حمدي اهلل كثناءه ): كسمعنا بعضى العرب المكثكؽى بو يقاؿ لو كيؼ أىصبحتى ؟ فيقكؿي : "فقاؿ.161ص[227]المدح
حمدي اهلل كثناءه  [كشأني]أمرم : كأىنَّنو يىحممو عمى مضمىرو في نٌيتو ىك المظيىري كأىٌنو يقكؿ (عميو
 1/319[94]".عميو

. حييل الثريد، حييل الصالة. 3. 5. 2
يَّنيىؿى )كمنيا قكؿ العرب : "فقاؿ.169ص[227]استدؿ بو عمى تعدم حييؿ بنفسو لما ناب عف ائت حى

ٌطاب أفَّن بعض العرب يقكؿ .(الثَّنريدى  يَّنيىؿى الصَّنبلىةى )كزعـ أبك الخى ائتكا الثريدى كاٍئتكا : فيذا اسـي ائًت الصبلةى أم( حى
 1/241[94]".الصَّنبلةى 

. إنَّن بك زيٌد مأخوذٌ . 4. 5. 2
كركل الخميؿ رحمو اهلل : "فقاؿ. 172ص [227]إذا كاف ضمير الشأف  (إفَّن )استدؿ بو عمى جكاز حذؼ اسـ 

إنَّنو بؾ زيده مأخكذه، كشبيو بما يجكز في الشعر نحك : ىذا عمى قكلو: فقاؿ (إفَّن بؾ زيده مأخكذه )أف ناسا يقكلكف 
 : قكلو ػ كىك ابف صريـ اليشكرل
 كيكمان تيكًافينا بىٍكجوو مقسَّنـو 

 
مىـٍ ***  ]"كأىٍف ظىٍبيىةه تىٍعطيك إلى كاًرًؽ السَّن 94]2/134 

]" كأنيا ظبيةه : ، كالتقدير(كأفَّن )عمى الخبر، كحذؼ االسـ، مع تخفيؼ  (ظبية)الشاىد فيو رفع " 228]1/281 .
نَّنو ذاىبٌة أمُتك.إنَّنو أمُة اهلل ذاىبةٌ . 5. 5. 2 . وا 

كالكجو كالحٌد أف تىٍحًممىو عمى : "فقاؿ.فيو ضمير شأف مقدر (ليس خمؽ اهلل أشعرى منو)استدؿ بو عمى أف قكليـ 
كمما يضمر ألنو يفسره ما : " كقاؿ1/147[ 94]". (إنَّنو أمةي اهلل ذاىبةه )إضماران كىذا مبتدأه، كقكلو  (ليس)أىٌف في 

إضمار الحديث  (الياء)، فػ (إنَّنو ذاىبةه أمتيؾ)ك  (إنَّنو كراـه قكميؾ)بعده كال يككف في مكضعو مظير قكؿ العرب 
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ف كاف ال يتكمـ بو قاؿ(الياء)الذم ذكرت بعد  ، فصار (إفَّن األمرى ذاىبةه أمتيؾ كفاعمةه فبلنةه ): ، كأنو في التقدير كا 
 2/176[ 94]".ىذا الكبلـ كمو خبران لؤلمر، فكذلؾ ما بعد ىذا في مكضع خبره

. أعوَر وذا ناب: يا بني أسد. 6. 5. 2
استدؿ بو عمى استعماؿ األسماء التي لـ تؤخذ مف الفعؿ استعماؿ األسماء التي أخذت منو في النصب عمى 

كحٌدثنا بعضي العرب أٌف رجبلن مف بني أىسىدو : "فقاؿ. 175ص[227]أتستقبمكف أعكرى كذا ناب: المفعكلية، كالتقدير
بىمىةى كاستىقبمو بىًعيره أىٍعكىري فتىطىيَّنرى منو فقاؿ فٍمـ يرد أف يىسترشدىـ لييخًبركه  (أىٍعكىرى كذا نابو )يا بني أسد : قاؿ يكـى جى

ًره كصٌحتو كلكنو نىبَّنيىيـ كأىنو قاؿ أىتىستقبمكف أىٍعكىرى كذا ناب، فاالستقباؿي فى حاؿ تنبييو إٌياىـ كاف كاقعان : عف عىكى
في كالتنقَّنؿي عندؾ ثابتيًف فى الحاؿ األٌكؿ كأراد أف يثبَّنت ليـ األعكرى ليىحذركه ]".كما كاف التمكُّ 94]1/343 

. وُمْن ربِّبي ألفعمنَّن .ِمن ربِّبي ألفعمنَّن . 7. 5. 2
:  فقاؿ178ص[227]. (ربي)قد تأتي مف حركؼ القسـ كال يدخمكنيا عمى غير  (ًمف) استدؿ بو عمى أف 

ىٍفعىمىفَّن ذىًلؾى )كاعمـ أف مف العرب مف يقكؿ " بِّبي ألى بِّبي ًإنَّنؾى ألًشره )ك (ًمٍف رى يجعميا في ىذا المكضع بمنزلة  (ميٍف رى
بِّبي)، كال يدخمكنيا في غير (كاهلل ألفعمفَّن )الكاك كالياء في قكلو  ، كلكف (اهلل)في غير  (التاء)كما ال يدخمكف  (رى

، كال تدخؿ (تاهلل ألفعمفَّن )كما تقكؿ  (هلل ألفعمفَّن )الكاك الزمةه لكؿ اسـ يقسـ بو كالباء، كقد يقكؿ بعض العرب 
لدف غدكةن إلى )حيف تقكؿ  (غدكةو )إال مع  (لدف)إال ىينا، كما ال تدخؿ الفتحة في  (ميفٍ )الضمة في 

 3/499[94".](العشي
. ىذا سيفني. 8. 5. 2

ىذا : استدؿ بو عمى أف نكف التنكيف تكسر كيؤتى بالياء بعدىا عند التذكر كما تكسر داؿ قد كاألصؿ
كلكنو تذكر بعد  (سيؼه )يريد  (ىىذىا سىٍيفيًني)كسمعنا مف يكثؽ بو في ذلؾ يقكؿ : " فقاؿ180ص[227].سيؼه 

]".(قد)كبلمان، كلـ يرد أف يقطع المفظ، ألف التنكيف حرؼ ساكف، فيكسر كما تكسر داؿ  94]4/216 
. ما أنا بالذي قائٌل لك سوءا، أو شيئا أو قبيحا. 9. 5. 2

:  فقاؿ192ص[227].كطالت الصمة (أمٍّ )استدؿ بو عمى جكاز حذؼ الصمة، كذلؾ إذا كاف المكصكؿ غير 
ما أنا بالذم قائؿه لؾ )ك  (ما أنا بالذم قائؿه لؾ سكءان )زعـ الخميؿ رحمو اهلل أنو سمع مف العرب رجبل يقكؿ "

كزعـ : " كقاؿ2/108[94".]فالكصؼ بمنزلة الحشك، ألنو يحسف بما بعده كما أف الحشك إنما يتـ بما بعده.(قبيحان 
اضرب )، كمف تكمـ بيذا فقياسو [كىذه قميمة  ](ما أنا بالذم قائؿه لؾ شيئان )الخميؿ رحمو اهلل أنو سمع عربيا يقكؿ 

 2/404[94".](أييـ قائؿ لؾ شيئا
. ُمِطْرَنا الزرَع والضرعَ . 10. 5. 2

مطرنا في الزرع كالضرع كفي السيؿ كالجبؿ، أما عمى : استدؿ بو عمى جكاز النصب عمى نزع الخافض، أم
كزعـ الخميؿ رحمو اهلل أٌنيـ يقكلكف : " فقاؿ192ص [227]. (نا)ركاية الرفع فيك عمى البدلية مف الضمير 

ٍرعى كالضَّنرعى ) ف شئت رفعتى عمى البدؿ، كعمى أف تصيَّنره بمنزلة (ميًطٍرنا الزَّن ]".تأكيدان ن  (أجمعيف)، كا  94]1/159 
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. ضربتيم ظيرًا وبطناً . 11. 5. 2
فإف قمت : " فقاؿ2/24[ 97]. استدؿ بو عمى جكاز النصب عمى الظرؼ كالمفعكؿ الثاني كعمى البدؿ أيضا

يده اليىدي كالرِّبٍجؿي جاز عمى أف يككف بدال كأىف يككف تككيدا ًربى زى .ضي  
ٍف نصبتو لـ يىحسيف، ألفَّن الفعؿ إٌنما أيٍنًفذى في ىذه األسماء خاٌصة إلى المنصكب إذا حذفتى منوي حرؼ الجٌر،  كا 

ـٍ )إاٌل أف تىسمعى العربى تقكؿ في غيره، كقد سىمعناىـ يقكلكف  ٍتيي ]".ظيران كبطنا- السماء : أم– مىطىرى 94]1/160 
. إمَّنا الَ . 12. 5. 2

إٍف كنت ال تفعؿ : استدؿ بو عمى حذؼ كاف كاسميا كخبرىا بعد إٍف الشرطية المقركنة بما الزائدة، كالتقدير
فكأىنَّنو  (إٌما الى )كمثؿ ذلؾ قكليـ : "(إمَّنا أنت منطمقا انطمقت معؾ) فقاؿ عطفا عمى 194ص[227].غيره فافعمو

". غيرىه، كلكنيـ حذفكا ذا لكثرة استعماليـ إٌياه، كتصرفُّيـ، حتى استغىنكا عنو بيذا اٍفعىٍؿ ىذا إٍف كنتى ال تىٍفعىؿي : يقكؿ
[94 ]1/294 

كلكف ىذا حذؼ حيف كثر استعماليـ إياه في الكبلـ، كما : "(لكال)كقاؿ كىك بصدد تفسير حذؼ الخبر بعد 
إٍف كنتى ال تفعؿ غيره فافعٍؿ كذا ككذا إمَّنا ال، : ، زعـ الخميؿ رحمو اهلل أنيـ أرادكا(إمَّنا ال)حذؼ الكبلـ مف 

 2/129[94]".كلكنيـ حذفكه لكثرتو في الكبلـ
. ما رأيتو مذ أنَّن اهلل خمقني. 13. 5. 2

كسألتو عف قكؿ : " فقاؿ197ص[227].مذ زمف خمؽ اهلل إياه: لزمف مقدر، أم (مذ)استدؿ بو عمى جر 
 122 /3[94". ](في مكضع اسـو كأنو قاؿ مذ ذاؾ (أفَّن )فقاؿ  (ما رأيتيو ميٍذ أفَّن اهلل خمقني)العرب 

. الميم أشركنا في دعوى المسممين. 14. 5. 2
ىذا باب ما جاء مف )فقاؿ في .200ص[227]استدؿ بو عمى أف مف المصادر ما يأتي مختكما بألؼ التأنيث

 4/40[94". ]الميـ أشركنا في دعكل المسمميف: كقاؿ بعض العرب"(المصادر كفيو ألؼ التأنيث
. ربما تقولنَّن ذاك. 15. 5. 2

 201ص [227]. (ما)المكفكفة بػ (ريبَّن )استدؿ بو عمى تككيد الفعؿ المضارع بنكف التككيد الكاقع بعد 
، ألنو فعؿه غير كاجب، كال يقع بعد (كثر ما تقكلفَّن ذاؾ)، ك (ربما تقكلفَّن ذاؾ): كزعـ يكنس أنيـ يقكلكف: "فقاؿ

 3/518[94]". لو الزمة، فأشبيت عندىـ الـ القسـ (ما)ىذه الحركؼ إال ك 
. ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ما ضر. 16. 5. 2

استدؿ بو عمى االستثناء المنقطع كحذؼ المستثنى منو عمى معنى ما عرض لو عارض إال 
ما زاد إال ما نقص كما نفع )كمثؿ ذلؾ أيضا مف الكبلـ فيما حدثنا أبك الخطاب : " فقاؿ203ص[227].النقص

، (ما أحسف ما كمـ زيدا: )كما أنؾ إذا قمت.بمنزلة اسـ نحك النقصاف كالضرر( الفعؿ)مع ( ما)، فػ (إال ما ضر
بغير  (ما أحسف)المكضع، كما ال يجكز بعد  [ذا]لـ يجز الفعؿ بعد إال في  (ما)كلكال .(ما أحسف كبلـ زيدا)فيك 

 2/326[94]".كلكنو نقص، ىذا معناه: كلكنو ضر، كقاؿ: ، كأنو قاؿ(ما)
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. ىذه عرفاٌت مباركًا فييا. 17. 5. 2
استدؿ بو عمى أف جمع المؤنث إذا سمي بو يعرب إعراب ما ال ينصرؼ كيمنع مف الصرؼ،  

أال ترل إلى : " فقاؿ205ص[227].الصرؼ كعدـ الصرؼ، كمراد سيبكيو أنيا مصركفة: كفييا لغتاف
ىذه عرفاته مباركان )كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب .مصركفةن في كتاب اهلل عز كجؿ كىي معرفةه  (عرفاتو )

 3/233[94".](فييا
.  يا ربُّ اغفر لي ويا قوُم ال تفعموا. 18. 5. 2

استدؿ بو عمى أف مف لغات المنادل المضاؼ إلى ياء المتكمـ البناء عمى الضـ كالمنادل المفرد 
، (يىا رىبُّ اغٍفر ًلي)كبعض العرب يقكؿ : "(ىذا باب إضافة المنادل إلى نفسؾ) فقاؿ في 212ص[227].العمـ
 2/209[94]".كثبات الياء فيما زعـ يكنس في األسماء.(يا قكـي ال تىفعمكا)ك
. سمٌع وطاعةٌ : قوليم. 19. 5. 2

أمرم سمعه : استدؿ بو عمى كجكب حذؼ المبتدأ إذا كاف الخبر مصدران بدالن مف المفظ بالفعؿ في األصؿ، أم
نافه ): أم أىٍمرم سىٍمعه كطاعةه بمنزلة (سىٍمعه كطاعةه )كمف العرب مف يقكؿ : " فقاؿ216ص[227].كطاعةه  فقالت حى

نافه )كالذم يىرتفع عميو .، ككما قاؿ سىبلـه (ما أتى بؾ ىا ىنىا غيري مستعمىؿ، كما أٌف الذم يىنتصب ( سٍمعه )ك( حى
 1/349[94]".غير مستعمىؿ (سبحافى اهللً )ك (لىبَّنٍيؾ)عميو 

. مررُت بقاٍع عرفٍج كمُّو. 20. 5. 2
ىنا تككيد لمضمير  (كيؿُّ )استدؿ بو عمى أنو ينعت بالجامد إذا كاف بمعنى المشتؽ كاستعمؿ استعمالو، ك

، (مررت بقاعو عرفجو كمُّو): كمف العرب مف يقكؿ: " فقاؿ223ص[227].(خشف)المؤكؿ بػ (عرفج)المستتر في 
 2/24[94]".يجعمكنو كأنو كصؼ

. عميو رجاًل ليسني. 21. 5. 2
 (عميو)يعني أنو قاؿ "استدؿ بو عمى بو ػ كىك بصدد الحديث عف أسماء الفعؿ ػ عمى جكاز أمر الغائب ، 

يـ قاؿ: " فقاؿ2/151[97]، "فأمر غائبا ، كىذا قميؿه شٌبيكه (عميو رجبلن لىٍيسىنيً ): كحدَّنثني مف سمعو أٌف بعضى
 1/250[94]".بالفعؿ

. خمق اهلل الزرافَة يدييا أطوَل من رجمييا. 22. 5. 2
استدؿ بو عمى أنو ال يصح قطع البدؿ عف المبدؿ منو إذا لـ يصح أف يككف ما بعد البدؿ خبرا، كفيو أيضا 

كممَّنا جاء في النصب أٌنا سمعنا مف ييكثىؽ بعربٌيتو : " فقاؿ273ص[100].جكاز مجيء الحاؿ ثابتة غير منتقمة
ؿى مف ًرٍجمىٍييا): يقكؿ رافىةى يىدىٍييا أىٍطكى مىؽى اهللي الزَّن  (يداىا أطكؿ مف رجمييا)كلك قاؿ : " قاؿ السيرافي1/155[94]". (خى
 2/18[97]".جاز
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االستدالل باألمثال . 6. 2
معنى المثل وخصائصو . 1. 6. 2

جممة مف القكؿ مقتضبة مف أصميا، أك مرسميا بذاتيا، تتسـ بالقبكؿ كتشتير بالتداكؿ، فتنتقؿ عما : - المثؿ"
كردت فيو إلى كؿ ما يصح قصده بيا، مف غير تغير يمحقيا في لفظيا، كعما يكجبو الظاىر إلى أشباىو مف 
ف جيمت أسبابيا التي خرجت عمييا، كاستجيز مف الحذؼ كمضارع ضركرات الشعر  المعاني، كلذلؾ تضرب كا 

 1/20[229]".فييا ما يستجاز في سائر الكبلـ
 مف ىذا التعريؼ الذم ذكره اليكسي نقبل عف المرزكقي يمكف أف نستخمص خصائص المثؿ التي تميزه عما 

:  سكاه مف األساليب األدبية كالحكمة كقكؿ العرب، كىي
 ػ أنو جممة مف القكؿ مقتضبة بذاتيا مف أصميا أك مرسميا، فمبناه عمى اإليجاز في المفظ كىك سر حفظو 1

. كالتمثؿ بو
 ػ أنو يتسـ بالقبكؿ عند الناس كيشتير بالتداكؿ بينيـ، لتعبيره عما يحتاج إليو الناس في مكاقؼ الحياة خيرا 2

. كشرا، ترغيبا كترىيبا
 ػ أف لو مكردان يقاؿ فيو إنشاءن، كمضربان يعاد فيو استشيادان عمى كجو التشبيو أك المماثمة، حتى قيؿ إف لفظ 3

. المثؿ مشتؽ مف المماثمة
 ػ أنو يتناقؿ بالمفظ الذم قالو بو منشئو مف غير تغيير، ألنو لفظ استطرؼ فحفظ كردد كما ىك، إال أنيـ 4

. استثنكا مف التغيير اإلعراب، لخفتو كعدـ تبديمو المعنى
: " كاألمثاؿ يتكمـ بيا كما ىي، فميس لؾ أف تطرح شيئان مف عبلمات التأنيث في: "كفي ىذا قاؿ الزمخشرم

ف كاف المضركب لو مذكران، كال أف تبدؿ اسـ المخاطب "رمتني بدائيا كانسمت: "، كال في"أطرم فإنؾ ناعمة ، كا 
 ىػ/1[230]". ىذه بتمؾ، فيؿ جزيتؾ يا عمرك"ك" أشئت عقيؿ إلى عقمؾ: " مف عقيؿ كعمرك في

.  ػ أف استعمالو في مضرب يصح فيو ال يشترط فيو معرفة أسباب مكرده، إذا صح ما قصد بو5
.   ػ أف لفظو يستجاز فيو مف الحذؼ كالضرائر ما يستجاز في سائر الكبلـ6

ف كانت منثكرة فإنيا تجرم في تحمؿ الضركرة ليا : " قاؿ ابف جني مجرل المنظـك عمى أف األمثاؿ عندنا كا 
ألف الغرض في األمثاؿ إنما ىك التسيير، كما أف الشعر كذلؾ، فجرل المثؿ مجرل : قاؿ أبك عمي.في ذلؾ

 2/69[210]".الشعر في تجكز الضركرة فيو
المعنى الذم يصمح أف يتمثؿ بو ىك الذم تشتد الحاجة إليو أك إلى مثمو في ترغيب أك ترىيب، : "قاؿ الرماني

]".فيجرم لؤلكؿ ثـ يذكر بو الثاني، عمى معنى أف منزلتؾ كمنزلة الذم قيؿ لو ىذا القكؿ أكال 113]2/592 
أصؿ األمثاؿ أف يتكمـ اإلنساف بحضرة قكـ، كفي كبلمو مف األلفاظ ما يستطرفو بعضيـ، : "  كقاؿ السيرافي

فيعيد المفظ المستطرؼ، فربما أعاد جممة الكبلـ، كربما كاف عمى سبب ال يعيده كال يذكره كال يتـ إال بذلؾ 
السبب، كيقع فيو ضمير ليس في الكبلـ ما يعكد إليو، ألف المتمثِّبؿى استطرفو كتمثَّنمو، فبل حاجة إلى ذكر ما 
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. حذؼ مف الكبلـ، ألف المتبقي ىك المثؿ
، كذلؾ في كبلميـ أكثر مف أف يحصى كمما لـ يذكره (كمييما كتمران )أك  (كبلىما كتمران ) فمف ذلؾ قكؿ العرب 

ـٍ سيعىٍيده )قكليـ _ سيبكيو : أم_  ، كىك مبتدأ لـ يذكر خبره، كالمتمثؿ يذكره في غير سعد كسعيد، في  (أىسىٍعده أى
، ككذلؾ قكليـ : ، معناه(أسعد أـ سعيد)الشيء الذم يبدك كال يدرل ما ىك، فيقاؿ  لىًكٍف باألثبلًت لىٍحـه )أخيره أـ شرٌّل

ال يبتدأ بو، كلكف ابتدأه قائؿ ىذا عمى كبلـ يجرم، فترؾ ذكر الكبلـ، ككذلؾ ( لكف)، كقد عممنا أف  (الى ييظىمَّنؿي 
لىدان )  2/179[97]".، في المثؿ ضمير ليس فيو ما يعكد إليو (ثيٍكؿه أىٍرأىمىيىا كى

ف كانت نثرا فإنيا مف نكع النصكص : "عبد الرحمف الحاج صالح.د. قاؿ أ كاألمثاؿ كما يجرم مجراىا كا 
المحفكظة، ينقميا بعضيـ إلى بعض كما كردت، كىي بذلؾ قريبة مف الشعر، لككنيا تسير بيف الناس، كجزء 

كبير مف المغة ىك عبارة عف تراكيب تحفظ كما سمعت، كتشترؾ في كجكدىا كجزء كبير مف المعجـ في جميع 
 263ص idiotisms ".[130]المغات البشرية، كىك ما يسمى بالػ

ف صعب عمى المغكييف أف يحافظكا عمى سماعيـ مف الكبلـ المنثكر فإف األمثاؿ كما : " كأكد ذلؾ بقكلو ىذا كا 
يجرم مجراىا مف التراكيب الجامدة لـ يصبيا ما أصاب كبلـ التخاطب لشبييا بالشعر مف حيث سريانيا بيف 

 265ص[130]".الناس
 ىذا كقد ككنت األمثاؿ التي استدؿ بيا سيبكيو مادة صالحة لبلحتجاج النحكم، كبخاصة إذا انتبينا إلى أف 
سيبكيو سبؽ بكتابو كتب األمثاؿ التي ألفيا كثير مف العمماء، كىك كما عرفناه إنما ينقؿ ما ينقؿ عف سماع، إما 

ما بكاسطة شيكخو عف العرب الذيف خالطكىـ كشافيكىـ . بنفسو كا 
 .دراسة ألمثال الكتاب. 2. 6. 2

 (ع). ـ َخِطيَئُة َيْوٍم اَل َأِصيُد ِفيوِ . 1. 2. 6. 2
باب الظرؼ الذم يشغؿ عنو "أم  (ىذا باب ما يىٍجًرل مٌما يككف ظرفان ىذا المجرىل  )ذكره سيبكيو في 

ظرؼ متمكف في ىذا المكضع، ألنو أضيؼ إلى يكـ، كيكـ ظرؼ  (خطيئة)، عمى أف 1/284[113]"الفعؿ
كالمراد ال يمر يـك "، 4/226[107]"يقؿ كيندر: يخطئ يـك ال أصيد فيو، أم: "  كالمعنى1/287[113].متمكف

:  ، ىػ4/291[ 107]". إال كيحدث فيو صيد
نما اعتبرىا الشيخ عضيمة مثبل   كىذه المقكلة لـ ينص سيبكيو عمى أنيا مثؿ، كلـ أجدىا في كتب األمثاؿ، كا 

، كلـ يظير لي كجو اعتبارىا مثبل، 993ص  (فيارس كتاب سيبكيو)حيف أدرجيا في قائمة أمثاؿ الكتاب في 
. نعـ ىي كالمثؿ مف حيث الصياغة

 (ىـ، ع) 1/51[94].ـ َعَسى الُغَوْيُر َأْبُؤساً 2. 2. 6. 2
لعؿ الشر جاء مف : يضرب لمرجؿ يقاؿ لو...جمع بؤس، كىك الشدة: تصغير غار، كاألبؤس: الغكير"
 1/203[231]".قبمؾ

:  ذكره سيبكيو في ثبلثة أبكاب
مستدال بو  (..باب الفعؿ الذم يتعدل اسـ الفاعؿ إلى اسـ المفعكؿ كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ لشيء كاحد) األكؿ 
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، قاؿ (ما جاءٍت حاجتؾ)، كمفسرا بو قكليـ (كاف)في ىذا المكضع فقط بمعنى  (عسى)عمى أف العرب جعمت 
عسى )في أنو مثؿ، كأنو مغير عف أصمو المطرد فيو، كأصمو  (عسى الغكير أبؤسا)كنظيره قكليـ : "الرماني

نما جاز ليككف رمزا لممخاطب يفيمو دكف غيره عند الحاجة إلى ذلؾ، فشبو بػ(الغكير أف يككف فيو البأس كاف )، كا 
 1/226[113".]ألنو نادر لعمة( عسيت أخانا)، كال يجكز القياس عمى ىذا في (الغكير أبؤسا
ىذا باب مف الفعؿ ييٍبدىؿي فيو اآلًخري مف األٌكؿ كييٍجرىل عمى االسـ كما ييٍجرىل أىٍجمعيكفى عمى االسـ ) كالثاني 

ييٍنصىبي بالفعؿ ألٌنو مفعكؿ يري أىبؤسان )ليا فى قكليـ  (عىسىى)"أف مستدال بو عمى (كى حاؿه ال تككف فى  (عىسىى الغيكى
 (الغكير)مع  (عسى)كشبيو أيضا بػ: "، قاؿ الرماني(دخمت الدارى ) كمفسرا بو قكليـ 1/159[94]".سائر األشياء

جراؤه كالمثؿ، ألنو جعمو كالذم يتيقف فيو البؤس ". ألفَّن لو حاال خاصة ليست لنظائره، كىك إخفاء السبب بو كا 
[113 ]1/405  

 مستدال بو عمى أف العرب 3/153[94](التي تككف كالفعؿ بمنزلة مصدر  (أفٍ )ىذا بابه مف أبكاب  ) كالثالث 
 (أفٍ )بغير  (عسى يفعؿ)مف قكليـ  (يفعؿ)كمفسران بو كجو النصب في مكضع  (كاف)مجرل  (عسى)أجركا فيو 

. (كاد يفعؿ)ألنيـ شبيكىا بػ
 (ع) 1/65[94].ما كلُّ َسْوَداَء تمرًة وال بيضاَء شحمةٌ . 3. 2. 6. 2

 (في بعض المكاضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يىصيري إلى أصمو  (لىٍيسى )ىذا باب ما أيٍجًرمى مىٍجرىل  ) ذكره في 
ما كؿُّ سىٍكادءى تمرةن كال بيضاءى )كتقكؿ : "مف أكجو فى لغة أىؿ الحجاز فقاؿ (ما)مستدال بو عمى ما يجكز في 

، كأنؾ أظيرت  (شحمةه  ف شئت نصبتى شحمةن، كبيضاءي في مكضع جرٍّ ". كال كؿُّ بيضاءى : فقمتى ( كؿَّن )كا 
ما كؿُّ سكداءى )فيذا الكجو الجيد، كيجكز (ما كؿُّ سكداءى تمرةن، كال بيضاءى شحمةه )كتقكؿ : "كقاؿ الرماني شارحا
، عمى عطؼ جممة عمى جممة فيذه ثبلثة أكجو تجكز عمى (كال بيضاءي شحمةن )، كيجكز (تمرةن، كال بيضاءى شحمةن 

". مذىب أىؿ الحجاز
؛ (ىـ، ع) 1/82[94].َأْمَر ُمْبِكَياِتَك اَل ُمْضِحَكاِتكَ ؛ (ىـ، ع) 1/255[94].المَّنُيمَّن َضُبعًا َوِذْئباً . 4. 2. 6. 2

 (ىـ، ع) 1/256[94].الظِّبَباَء َعَمى الَبَقرِ 
باب ما جرل مف األمر كالنيي عمى إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره إذا ) ذكر سيبكيو ىذه األمثاؿ الثبلثة في 

ًمٍمت أفَّن الرجؿى ميٍستىٍغفو عف لىٍفًظؾى بالًفعؿ مستدال بيا عمى جكاز حذؼ الفعؿ المأمكر بو أك المنيي عنو إذا  (عى
. كانت الحاؿ دالة عمى المحذكؼ قائمة مقامو في كضكح المعنى، فيحصؿ اإلفياـ مع اإليجاز

ـي أنو سىًمعىيا مف العرب: " قاؿ سيبكيو جه سيًمعىٍت مف العرب كمٌمف يكثؽ بو يىٍزعي .كىذه حيجى مف ذلؾ قكؿي العرب  
ثىؿو مف أمثاليـ  بيعان كًذئبان )فى مى ذا سألتىيـ ما يىٍعنيكف قالكا  (المَّنييَّـن ضى المييَّـن )إذا كاف يىٍدعك بذلؾ عمى غنـً رجيؿ، كا 

بيعان كذئبا)أك (اٍجمىعٍ  نَّنما سىييؿى تفسيريه عندىـ ألفَّن المضمىر قد استيعمؿ فى (اجعٍؿ فييا ضى ، ككمُّيـ يفسَّنري ما يىٍنًكم، كا 
، (الظباء عمى البقر)ك (أمرى مبكياتؾ ال أمرى مضحكاتؾ)كمنو قكؿ العرب .... ىذا المكضًع عندىـ بًإظيارو 

ؿِّب الظباءى عمى البقرً : يقكؿ  1/255[94]".عميؾ أمرى مبكياتؾ، كخى
نسي العنكاف ػ "فقاؿ بأنو (عميؾ)باسـ الفعؿ  (أمرى مبكياتؾ) كقد اعترض بعضيـ عمى سيبكيو في تقدير الناصب في 
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]"كالفرؽ كاضح بيف األمريف (عميؾ أمرى مبكياتؾ)أم عنكاف الباب ػ كلـ يقدر فعبل، بؿ قدر اسـ فعؿ ىك  ، 15ص[236
أمر )كتقكؿ : "، كبو قدر الرماني المحذكؼ فقاؿ(الـز)اسـ فعؿ أمر بمعنى  (عميؾ)كلست أرل ذلؾ الفرؽ، إذا عممنا أف 

("الـز أمرى مبكياتؾ مف الكمـ الذم فيو ال أمر مضحكاتؾ)كتقديره  (مبكياتؾ ال أمر مضحكاتؾ ، ككذلؾ 2/549[113] 
]"الزمي كاقبمي أمرى مبكياتؾ: أمرى مبكياتؾ، أم: " الميداني في المجمع فقد قاؿ : كمثميما السيرافي فإنو قاؿ.1/30[231

عميؾ بأمر مبكياتؾ، كاتبع أمر مبكياتؾ ال أمر : فمعناه (أمرى مبكياتؾ ال أمر مضحكاتؾ)كمنو قكؿ العرب "
 2/155[97]...".مضحكاتؾ

ؿِّب ) كاعترض عميو في تقدير الفعؿ المحذكؼ  اخترًت أك أختاري )كأف الصحيح  (الظباءى عمى البقر)في  (خى
: ألف مكرد المثؿ يدؿ عميو، كألف البقر كناية عف النساء، كما في مجمع األمثاؿ، فقاؿ (الظباءى عمى البقر

ؿِّب )منصكبة فقدر ناصبا ىك  (الظباء)كالظاىر أف سيبكيو لـ يطمع عمى ىذا المعنى كرأل كممة " كتقديره  (خى
 كقد كافؽ في ىذا 14ص[236]".صحيح مف حيث التركيب كالصناعة النحكية، كغير صحيح مف حيث المعنى

، "(الكبلبى عمى البقر)ككاف أجدر بسيبكيو أف يذكر المثؿ اآلخر كىك : "االعتراض المحقؽ ىاركف الذم قاؿ
يضرب عند انقطاع ما بيف الرجميف مف : "كذلؾ ألف كبل المعترضيف رجع إلى مجمع األمثاؿ في فيـ المثؿ كأنو

منصكب عمى معنى اخترت أك أختار الظباء عمى البقر، كالبقر كناية عف  (الظباء)القرابة كالصداقة، كأف 
. 1/444[231]" النساء، ككاف الرجؿ في الجاىمية إذا قاؿ ذلؾ المرأتو بانت منو ككاف طبلقا

ؿِّب الظباءى عمى )أم  (الظباءى عمى البقر)كتقكؿ : " كلكني كجدت الرماني يساير سيبكيو في تقديره حيث قاؿ خى
، كىك كالمثؿ الذم يقاؿ في حاؿ ترؾ الناس بعضيـ عمى بعض، إذا اقتضت الحكمة التحذير مف الدخكؿ (البقر

في أمرىـ، فيجيء ىذا كالمثؿ، كليس بمثؿ محقؽ، ألنو يجكز إظيار الفعؿ فيو، كلك كاف مثبل لـ يغير عف 
 كيفيـ مف كبلـ الرماني أف معنى المثؿ عند سيبكيو كعنده غير معناه عند الميداني، 2/549[113]".صيغتو

أنؾ : كالمعنى في المثؿ (الظباءى عمى البقر)كمنو : "كبالتالي كافؽ سيبكيو في التقدير، كيقكم ىذا قكؿ السيرافي
ؿِّب الظباءى عمى البقر: تنياه عف الدخكؿ بيف قـك يتشابيكف كيتكافؤكف في سكء أك غيره، كتقديره ]".خى 97]2/155 

: الكتاب)كنسبو إلى بعض العرب  (الظباء)سيبكيو ػ رفع : كفكؽ ىذا أجاز ػ أم: " ثـ قاؿ المعترض 1/273) ،
عمى الرغـ مف أف الرفع ال معنى لو، إذ ال فائدة لئلخبار عف الظباء بككنيا عمى البقر، كلكف ما العمؿ ؟ ال 

: السابؽ)عربيَّن بيننا يحتج بكبلمو فنسألو، كسيبكيو ينسب إلى العرب، كيقكؿ سمعنا مف يقكؿ  كالمعنى  (3/244
 14ص[236]".ال يؤيده أحيانا

 ككاضح مف ىذا الكبلـ أف المعترض زيادة عمى تخطئة سيبكيو يممح إلى تكذيبو، ككاف األكلى بو أف يرجع 
ال فقد سبؽ القكؿ مف الرماني أف ىذا التركيب يشبو المثؿ كليس بو، لجكاز  إلى شراح الكتاب قبؿ أف يعترض، كا 

كَّنمىوي المعترضي  . ذكر الفعؿ المضمر، كأف معناه عند سيبكيو كعنده غير المعنى الذم ذكره الميداني كحى
الظباءي عمى )كما رفع بعضيـ " فيا ىك ذا السيرافي يشرح قضية رفع الظباء عند قكؿ سيبكيو 

ذا نصب فقاؿ : فتقديره (الظباءي عمى البقر)فإذا قاؿ : " بقكلو1/273[94"](البقر الظباءي مترككة عمى البقر، كا 
نما يعني بقر الكحش، ألنيا ترعى مع الظباء في : فكأنو قاؿ (الظباءى عمى البقر) اترؾ الظباءى عمى البقر، كا 
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:  مكضع، كبعضيا أكلى ببعض، قاؿ
ٍمػ  كلقد ذعرتي بناًت عى

 
 ػـً المرشقاًت ليا بصابٍص *** 

نما يقكؿ القائؿ ىذا إذا نيى صاحبو عف الدخكؿ بيف   أراد البقر، كجعميا بنات عـ الظباء كىي المرشقات، كا 
 2/168[97]".أقكاـ بعضيـ أكلى ببعض

.  كفي كبلـ السيرافي ما يجيز عمى اعتراضات المعترض في معنى المثؿ كفي جكاز رفع الظباء
عمى  الكبلب)كيركل ...(الظباءى عمى البقر): "قاؿ (المستقصى في أمثاؿ العرب)بؿ إف الزمخشرم في 

 ".كفي ثبلثتيا يجكز الرفع عمى االبتداء، كالنصب عمى إضمار الفعؿ ...(الكرابى عمى البقر)كيركل  ...(البقر
.  كىذا بعدما شرح المثؿ بنفس ما شرحو بو السيرافي1/330[230]

ْن سيفًا فسيفٌ  .5. 2. 6. 2 ِإالَّن َحِظيَّنًة ؛ (ىـ) 1/258[94].الَمْرُء َمْقُتوٌل ِبَما ُقِتَل ِبِو، إْن خنجرًا فخنجٌر، وا 
اْدَفِع الشِّبرَّن َوَلْو ؛ (ىـ، ع).1/168[94]َأَو َفَرقًا َخْيرًا ِمْن ُحبٍّب ؛ (ىـ، ع) 1/260[94].َفاَل أَِليَّنةٌ 
َبْيَع الَمَمَطى اَل ؛ َمواعيَد ُعْرقوٍب أخاه َبيْثِربِ ؛ (ىـ، ع). ُمَتَعرِّبضًا ِلَعَنٍن لَمْ َيْعِنوُ ؛ (ىـ، ع) 1/270[94].ِإْصَبعاً 

 (ىـ، ع) 1/273[94].َغَضَب الَخْيِل َعَمى المُُّجمِ ؛ (ىـ، ع) 1/272[94].َعْيَد َواَل َعْقدَ 
باب ما ييضمر فيو الفعؿ المستعمؿ إظياره بعد ) ذكر سيبكيو ىذه األمثاؿ الثمانية في باب كاحد ىك 

، "حذؼ الفعؿ جكازان في غير األمر كالنيي مما يككف في األسماء بعد حرؼ: " أم1/258[94](حرؼ
كما في المثؿ  (أىكٍ )، ك(ىبلَّن )ك (إمَّنا)كما في المثؿ السابع كالثامف، ك (إفٍ ) كالمقصكد بالحرؼ 1/342[232]

نما جاز الحذؼ بعد ىذه الحركؼ ألنيا مختصة بالدخكؿ عمى الفعؿ،  (لىكٍ )التاسع ، ك كما في المثؿ العاشر، كا 
، كثانييما في حذؼ الفعؿ جكازان مما يككف في (كاف)ك  (كف)أكليما في حذؼ : كفي ىذا الباب استطراداف
.  كما في المثؿ الحادم عشر كما بعده1/349[232]المصادر كما جرل مجراىا

ٍف شٌران فشرٌّل ) كقد بدأ سيبكيو ىذا الباب بقكؿ العرب  ، كا  ثـ المثؿ  (الناس مجزيكف بأعماليـ، إٍف خيران فخيره
ٍف سيفان فسيؼه )مكضع الشاىد  ، كا  كأجاز في ىذا التركيب أربعة . (المرءي مقتكؿه بما قيتؿ بو، إٍف خنجران فخنجره

ألف ما بعد الفاء يقتضي االستئناؼ، مع أف إضمار "أعاريب كبيف أف الكجو ىك نصب األكؿ كرفع الثاني 
إف كانٍت أعمالييـ خيران : الناصب أحسف لقمة اإلضمار، إذ إضمار الرافع يحتاج معو إلى إضمار الخبر، فالتقدير

، كأما تقدير النصب فما بعد الفاء فعؿ  أحدىما : ، كأما رفع األكؿ فيجكز عمى كجييف(فيجزكف خيران )فجزاؤىـ خيره
الناس )، كدليؿ المحذكؼ ما تقدـ في الكبلـ في (إف كقع في أعماليـ خيره )كاآلخر  (إٍف كاف في أعماليـ خيره )

فيذا يقتضي أنيـ يجزكف بحسف أعماليـ في الخير كالشر، إال أنو صمح الحذؼ بعد الحرؼ  (مجزيكف بأعماليـ
. 1/559[113]".لما بينا مف قكة ىذا الحرؼ

، كلكف 21: ىػ [233]" مف األساليب، لـ تذكره كتب األمثاؿ "(الخ...المرء مقتكؿ) ىذا كقد ادعى بعضيـ أفَّن 
، فبل أدرم عمى أم شيء اعتمد في 5/34[ 94]األستاذ المحقؽ ىاركف ذكره في قائمة األمثاؿ مف فيارسو 

.  اعتباره كذلؾ
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 (ىـ، ع) 1/260[94]. ِإالَّن َحِظيَّنًة َفاَل أَِليَّنةٌ .6. 2. 6. 2
ثىؿو ًمف أمثاليا: " قاؿ سيبكيو إٍف : كأنيا قالت في المعنى (إٍف ال حًظيَّنةه فبل أىًليَّنةه ): كمثؿ ذلؾ قكؿي العرب في مى

ظٌيةه فًإني غيري أىًليَّنةو، كلك عنٍت : كنتي ممف ال يحظى عنده فإني غيري أىًليَّنوٍّ، أم إٍف ال تكٍف لو فى الناس حى
]". بالحظٌية نفسىيا لـ يكٍف إاٌل نصبا، إذا جعمتى الحٌظيةى عمى التفسير األٌكؿ 94 ]1/260 

التقدير األقؿ خير مف التقدير األكثر، قاؿ : " كاعترض بعضيـ عمى سيبكيو في تقديره لممحذكؼ بقكلو
لذا كاف تقدير الزمخشرم أحسف مف تقدير سيبكيو  (1/259: السابؽ)"ككمما كثر اإلضمار كاف أضعؼ: "سيبكيو

إف ال تكف لو في الناس حظية فإني غير )إذ قدر سيبكيو  (إال حظيةه فبل أليةه )الذم خالؼ منيجو في المثؿ 
إف ال أكف )مع ركاية الرفع، ك( إف ال تكجد حظيةه عندؾ فأنا ال أليةه )كقدر الزمخشرم  (1/261: السابؽ)(ألية

 15-14ص[236(".]374ػ1/373: المستقصى)مع ركاية النصب  (حظيةن فبل أكف أليةن 
تقدير اإلعراب ىك الذم يحافظ عمى إعراب الكممة كمعنى -: "كفي قكلو رد عمى نفسو -  ثـ قاؿ المعترض 

: ابف جني، الخصائص)الجممة، كتقدير المعنى أك تفسيره ىك ما يظير المعنى كال يبقي اإلعراب عمى حالو  1/279 )
في المثؿ السابؽ منصكبة، كبقيت منصكبة في  (ألية)كسيبكيو ال يفرؽ بيف تقدير اإلعراب كتقدير المعنى، فكممة 
]".كىك تقدير معنى (فإني غير ألية)تقدير الزمخشرم، كلكنيا صارت مجركرة في تقدير سيبكيو   15ص[236

 فإذا كاف المعترض يفيـ الفرؽ بيف تقدير اإلعراب كتقدير المعنى فمماذا يعترض، خصكصا كقد قاؿ سيبكيو 
. ، فتقدير الزمخشرم إعرابي كتقدير سيبكيو معنكم"الخ...كأنيا قالت في المعنى: " نفسو في الفقرة السابقة

إف لـ تكف لؾ حظية مف : إف ال حظية فبل ألية، أم: " كالدليؿ عمى ذلؾ أف الزمخشرم في المستقصى قاؿ
النساء، ألف طبعؾ ال يبلئـ طباعيف، فإني غير مقصرة بما يمزمني لمزكج، فارتفاع حظية ألنيا فاعمة لمفعؿ 

رفع ألنيا خبر مبتدإ  (ألية)ال تكجد حظية عندؾ، ك: التامة، أم (كاف)، كىذا مف (تكف)المضمر الذم ىك 
 1/373[ 230]". فأنا غير ألية: ، أم"فأنا ال ألية: "محذكؼ تقديره

 فأنت ترل كيؼ زاكج الزمخشرم بيف تقدير المعنى ليفسر المثؿ، كبيف تقدير اإلعراب ليبيف العامؿ المحذكؼ، 
إف ال تكف لؾ في النساء : أم (إال حظيةه فبل أليةه )كمنو المثؿ : "كمع ذلؾ فإف الزمخشرم في المفصؿ قاؿ

. 42ص[234]"حظيةه، فإني غيري أليةو 
فمعناه إف ال تكف  (إف ال حظية فبل ألية)كأما المثؿ اآلخر كىك قكؿ العرب : " كشرح ابف يعيش قكلو ىذا فقاؿ

إف كنتى ممف ال تحظى عنده امرأةه فإني غير أليةو، كلك عنت : لؾ في النساء حظية فإني غير أليةو، كأنيا قالت
  1/82[235]...".إال أكٍف حظيةن، فيككف منصكبا، ألنو خبر كاف: نفسيا لـ يكف إال نصبا، إذ التقدير

في كبلـ كؿ مف الزمخشرم كابف يعيش مجركرا كما قدر سيبكيو، يؤكد ىذا  (ألية) فانظر كيؼ جاء تقدير 
إف كاف ممف ال يحظى عنده النساء فإني غير )كمعناه  (إال حظية فبل ألية)كقكؿ العرب في المثؿ : "قكؿ الرماني

  2/560[113".]غير مقصرة: أم (ألية فيما يكجب الحظكة
فيك تجييؿ لسيبكيو فيما ىك " ال يفرؽ بيف تقدير اإلعراب كتقدير المعنى: " أما قكؿ المعترض بأف سيبكيو

أعمـ بو منو كمف ابف جني الذم أحاؿ عميو في تبييف الفرؽ بيف تقدير اإلعراب كتفسير المعنى، إال أف ابف جني 
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. ممف يعرؼ قدر سيبكيو كيصرح بأنو إماـ ىذه الصناعة كىك يعكؿ أكثر ما يعكؿ عميو
 (ىـ، ع) 1/268[94].َأَو َفَرقًا َخْيرًا ِمْن ُحبٍّب . 7. 2. 6. 2

، أم: كمف ذلؾ قكلؾ: " قاؿ سيبكيو ٍيران مف حيبٍّ قاى خى قان خيران مف حيبٍّ : أكى فىرى مىمو عمى الًفعؿ .أكى أىٍفرىقيؾ فىرى نما حى كا 
فىعى، كأنو قاؿ.ألٌنو سيئؿ عف فعًمو فأجابو عمى الفعؿ الذم ىك عميو نما .أكى أنٍمًرم فىرىؽه خيره مف حيبٌ : كلك رى كا 

رى  فمف ثىـٌ نىصىبى أكى .انتىصب ىذا النحكي عمى أنَّنو يككف الرجؿي في ًفٍعؿو فيريد أف يفعمو أك ينتًقؿ ىك إلى ًفٍعؿو آخى
قان، ألنو أجابى عمى أفىرىقؾى كتىرىؾى الحيبَّن   1/168[94]".فىرى
 (خيران ) كافقا سيبكيو عمى نصب 2/167[97] كالسيرافي2/570[113] كرغـ أف شراح الكتاب كمنيـ الرماني

قان خيران ًمٍف حيبٍّ )كركل سيبكيو المثؿ : "كذكراه كما ركاه فقد طعف بعضيـ في ركاية سيبكيو فقاؿ : الكتاب) (أكى فىرى
قان أنفعي ًمٍف حيبٍّ )ال كجو لو في النحك، كركتو كتب األمثاؿ ( خيران )كنىٍصبي  (1/168 قان )كما ركتو ( أك فىرى أٍك فىرى

قان خيره مف : ، أم(77 ػ 2/76: مجمع األمثاؿ)بالرفع عمى قياس النحك كالمغة  (خيره مف حب ألف ييفرىؽ منؾ فىرى
 13ص[233]".أف تيحىبَّن 

أكليما تحكيـ كتب األمثاؿ فيما ركاه سيبكيو عف سماع، كقد :  ىكذا قاؿ ىذا المعترض، كقد أخطأ لسببيف
ككتب األمثاؿ، إذ ىي حجة : "صرح المعترض بذلؾ في مقدمة بحثو حيف قاؿ فيما يقدمو عمى كتاب سيبكيو

عمى سيبكيو، كليس سيبكيو حجة عمييا، ألف أصحاب األمثاؿ ىـ المعنيكف كىـ العارفكف في ىذا 
، ككأف سيبكيو لـ يكف معنيا كال عارفا، كىذا محض افتئات عمى سيبكيو كتخرص، 12ص[233]..."الميداف
كتاب )نقصاف استقرائو لكتب األمثاؿ، إذ لـ يحمنا إال عمى مجمع األمثاؿ لمميداني، بينما لك رجع إلى : كثانييما

أك فرقان خيران مف )كيركل : "قاؿ( أك فرؽه خيره ًمف حبيف)لكجد البكرم بعد أف ركل المثؿ بصيغة  (فصؿ المقاؿ
بالنصب، ألنو لما استفيمو بالفعؿ أجابو بو، كأضمره لما جرل مف ذكره، كأقاـ المصدر مقامو، أراد أحبؾ  (حبيف

 55ص[237]".أك أفرقؾ فرقان خيران مف حبيف، كقد ذكر ذلؾ سيبكيو
المنصكب، ككما  (فرقا)فمف أعجب ما قاؿ، ألنو صفة لػ " ال كجو لو في النحك (خيران )كنىٍصبي : " كأما قكلو

 1/113[235]ذكره الرماني كالسيرافي منصكبا كقد سبقت اإلشارة إلى ذلؾ ذكره أيضا الزمخشرم كابف يعيش
. كغيرىما

األمثاؿ باتفاؽ العمماء كمنيـ سيبكيو ال تغير مف حيث العدد كالتأنيث كالتذكير : " كقاؿ ىذا المعترض
في اإلعراب، كيجيز كجييف، فأصحاب األمثاؿ كسيبكيو رككا  (األمثاؿ)كاإلعراب، كلكف سيبكيو قد يتجاكز عمى 

قان خيره ًمٍف حيبٍّ )المثؿ  قان )بنصب  (أك فىرى كلك : كلكف سيبكيو أجاز الرفع فيو بناء عمى صناعة النحك، فقاؿ (فىرى
 14ص[236(".]1/269: الكتاب)أك أمرم فىرىؽه خيره مف حب، : رفع جاز، كأنو قاؿ

أكليما أف المعترض لـ يرجع إلى كتب األمثاؿ ليتحقؽ مف ركاية :  كالرد عمى ىذا االعتراض مف كجييف
، 2/35، ك1/487[238](الجميرة)، كبرفعو كما في (ريبَّن )كما قاؿ، كبجره بػ (فرقا)المثؿ، ألنيـ رككه بنصب 

كثانييما أف التغيير الذم ال يطاؿ األمثاؿ ىك كما قاؿ إال اإلعراب فيجكز أف يغير، بدليؿ قكؿ الرماني في 
يَّنةى )حديثو عف بيت الكتاب  نما : "رفعان كنصبان مع تنصيصو عمى عدـ إظيار الرافع أك الناصب (الخ...ًديىارى مى كا 
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ضماره ألف التصرؼ باختبلؼ الحركات ال  جاز التصرؼ بالرفع كالنصب كلـ يجز التصرؼ بإظيار الفعؿ كا 
ؾ)يعتد بو كما يعتد بالحركؼ التامة كاألسماء كاألفعاؿ، كنظير ذلؾ قكليـ  بالرفع كالنصب  (ما جاءت حاجتى ي

، ألف التصرؼ بالحركؼ يعتد بو، كال يجكز في الحركؼ تغيير المثؿ، فأما (ما جاء حاجتؾ)كال يقكلكف 
  2/593[ 113]". الحركات فميس ليا ىذه المنزلة لضعفيا عف منزلة الحرؼ التاـ

، (ما جاء حاجتىؾ)بالرفع كالنصب، كال يجكز  (حاجتيؾ)ك  (ما جاءت حاجتىؾ)كيجكز : " كقكلو قبؿ ذلؾ
بالتذكير كالتأنيث لفرؽ بينيما، كىك أنو يحسف أال يعتد بالحركة، ألنيا النياية في الصغر، كال يحسف أال يعتد 

 (مف كاف أمَّنؾ)ك (مف كانت أمَّنؾ)بحرؼ مف حركؼ المعجـ، ألنو ليس لو تمؾ المنزلة مف الصغر، كيجكز 
 1/226[113]".بالتأنيث تارة كبالتذكير تارة، ألنو ليس لو مانع مف جية األثر

فيككف  (أك أمرم فرؽ خير مف حب)كيجكز رفعو عمى : "فقاؿ (فرؽ)كقد تابع الرماني سيبكيو في جكاز رفع 
 2/571[ 113]". قد دؿ عمى أف الحاؿ التي ىك عمييا مما يطمب االنتقاؿ منو إليو

 (ىـ، ع) 1/270[94].اْدَفِع الشِّبرَّن َوَلْو ِإْصَبعاً . 8. 2. 6. 2
كلك دفعتىو إصبعان، كلك كاف إصبعا، : كأىنو قاؿ (اٍدفىع الشرَّن كلك إٍصبىعان )كمف ذلؾ قكؿي العرب : " قاؿ سيبكيو

ففعؿي المخاطب المذككر أكلى  (يككف)كال يحسف أف تحممىو عمى ما يىٍرفىعي، ألنؾ إف لـ تىحممو عمى إضماًر 
، كلك يككف  (ائتني بداٌبة كلك حماره )كأقرب، فالرفعي فى ىذا كفى  بعيده، كأىنو يقكؿ كلك يككف مما تأتينى بو حماره

". مما تىدفع بو إصبعه 
، كليس فيو شاىد لمحذؼ، كلذلؾ صرح بعض "ادفع الشر بعكد أك بعمكد: " كىذا المثؿ ركتو كتب األمثاؿ بمفظ

كمف : "ابف منظكر في المساف، فإنو قاؿ ، منيـ"ادفع الشرَّن كلك إصبعان : "المغكييف باختصاص سيبكيو بركايتو بمفظ
 20/553[30]. كمثمو الزبيدم في تاج العركس8/87[142]".كبلميـ اٍدفىًع الشٌر كلك ًإٍصبعان حكاه سيبكيو

]" يسيران : قدر إصبع، يعني: أم"كلك كاف الدفع أصبعان، : ، أم"كلك كاف أصبعا: "كقكؿ سيبكيو كال "، 2/98[113
ـى كلك تمره )يجكز بالرفع كما جاز  ادفع الشر كلك )ألف المتمنى ىك التمر، كليس كذلؾ المطمكب في  (أال طعا

، ألف المطمكب فيو مقدار اإلصبع، أال ترل أنو لك دفع إليؾ إصبع لـ يكف المطمكبى في ىذا الكبلـ، كليس (إصبعا
ـى كلك تمره )كذلؾ  :  كذلؾ ألف2/572[ 113]". (كلك كقع إلينا تمره ): ألف التمر مطمكب، ككأنؾ قمت (أال طعا

]...". ادفع الشر كلك قميبل، فمذلؾ لـ يحسف الرفع: ىينا اسـ يراد بو الكصؼ، كأنؾ قمت (إصبعان )"  114ص [144
 (ىـ، ع) 1/272]94].ُمَتَعرِّبضًا ِلَعَنٍن لَم َيْعِنوُ . 9. 2. 6. 2

دنا : أم (متعرَّنضان ًلعىنىفو لـ يىٍعًنوً )كمف ذلؾ أيضان أف ترل رجبلن قد أٍكقىعى أمران أك تعرَّنض ًلو فتقكؿ : " قاؿ سيبكيو
". مف ىذا األمر متعرَّنضان لعىنىفو لـ يىعًنو، كتىرىؾى ذكرى الفعؿ لما يىرل مف الحاؿ

: عىرىضى لؾ، أم: ما عىفَّن لؾ، أم: فعؿ ىذا متعرضان، كالعىنىفي : كأنو قاؿ: "  قاؿ السيرافي في معنى المثؿ
، (متعرضان لعنف لـ يعنو)كتقكؿ : " كقاؿ الرماني2/168[97]".دخؿ في شيء ال يعنيو، كال ينبغي لو التشاغؿ بو

دنا مف األمر متعرضان لما ال ينبغي لو، كدليمو ما ظير مف حالو مف الحرص عمى الدخكؿ في ذلؾ : أم
، ككؿٌّل (صادؽه كاهللً )، كمنيـ مف يقكؿ (ميتىعىرَّنضه )كمف العرب مف يقكؿ : " ثـ قاؿ سيبكيو2/573[113]".األمر
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 2/168[97].. أم ىك متعرض، كىك صادؽ1/273[94]".عربىٌّل 
 (ىـ، ع) 1/272[94].َبْيَع الَمَمَطى اَل َعْيَد َواَل َعْقدَ . 10. 2. 6. 2

ٍقدى )كمثمو : " قاؿ سيبكيو عطفا عمى ما سبؽ كذلؾ إٍف كنتى في حاؿ مساكمةو كحاًؿ  (بىٍيعى المىمىطىى ال عىٍيدى كال عى
".استغناءن لما فيو مف الحاؿ (أيباًيعيؾ)بيعو فتىدىعي   

المىمىسىى ال عيٍيدىةى : "كىذا المثؿ بيذا المفظ اختص بو عمى ما يبدك سيبكيو كحده، كأما كتب األمثاؿ فركتو بمفظ
 كأشؾ فيما إف كاف ىذا 7/406[142]". كىك البيع ببل عيٍيدىةو  (بعتو المىمىسىى كالمىمىطىى)كيقاؿ : "، كفي المساف"لو

. المثؿ مذككران في كؿ نسخ كتاب سيبكيو، ألف كبل مف السيرافي كالرماني لـ يذكراه كبالتالي لـ يشرحاه
 1/273[94]. ػ مىكاعيدى عيٍرقكبو أخاه بىيٍثًربً 11. 2. 6. 2

ٍدتىني مىكاعيدى عرقكبو : كأىنو قاؿ (مىكاعيدى عيٍرقكبو أخاه بىيٍثًربً  )كمثمو : " قاؿ سيبكيو عطفا عمى ما سبؽ كاعى
ٍمًؼ، كاكتفاء بعمـ مف يعني بما كاف بينيما قبؿ  (كاعدتىني)أخاه، كلكنو ترؾ  استغناءن بما ىك فيو مف ذكر الخي

 1/273[94]".ذلؾ
نما ذكراه في  كىذا المثؿ رغـ أف كتب األمثاؿ ذكرتو لـ يذكره في قائمة األمثاؿ ال ىاركف كال عضيمة، كا 

:  ، كصدره كما ذكره المحقؽ ىاركف كالشيخ عضيمة5/74[94]شكاىد الشعر
ٍمؼي منؾ سجيةن   كعدتى ككاف الخي

 
 مكاعيدى عرقكبو أخاه بيثربً *** 

كاعدتني مكاعيدى عرقكب )عند ظيكر الخمؼ منو، كتقديره  (مكاعيدى عرقكب أخاه بيثربً )كتقكؿ : "قاؿ الرماني 
ٍمؼي دليبلن عمى الكعد (أخاه بيثربً  نما كاف الخي ، كىك مثؿ في كؿ مف أخمؼ الكعد فيما يعظـ مف األمر، كا 

ٍمفان لمكعد ٍمؼي إال خي يؤكد ما " كىك مثؿه : " كقكؿ الرماني2/573[113]".النعقاده بو عمى المزكـ بو، إذ ال يككف الخي
، كبالتالي فقد يككف سيبكيو إنما ذكره عمى أف مكاعيد مصدر منصكب لفعؿ  ذىب إليو سيبكيو مف أنو مثؿه

ال ففي صدر البيت الفعؿ مذككر . محذكؼ، كا 
 (ىـ، ع) 1/273[94].َغَضَب الخيِل عمى المُُّجمِ . 12. 2. 6. 2

ـً )كمثمو : " قاؿ سيبكيو عطفا أيضا عمى ما سبؽ غًضبتى أك رآه غىضبافى : كأىنو قاؿ (غىضىبى الخيًؿ عمى المُّجي
غىضىبي )كمف العرب مف يىرفع فيقكؿ .غىًضبتى غضبى الخيًؿ عمى المَّنجـ: فكأىنَّنو بمنزلة قكلو (غىضىبى الخيؿً )فقاؿ 

يـ  (الخيؿ عمى المُّجـ (". الظَّنباءي عمى البىقىرً )فرفعىو كما رفع بعضي
كذلؾ أنو رآه  (غضبتى غضبى الخيؿ عمى المجـ)أم  (غضبى الخيؿ عمى المجـ)كتقكؿ : " قاؿ الرماني شارحا

في حاؿ غضب كاقع منو، فمـ يحتج إلى ذكره لظيكره، كاحتاج إلى ذكر تنكيعو بأنو ىذا الضرب مف الغضب، 
 2/573[113".](كيجكز فيو الرفع عمى غضبؾ غضبي الخيؿ عمى المجـ
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:  أقكؿ
إنما شرع سيبكيو في ذكرىا عطفا عمى  (متعرضان لعنفو لـ يعنو) ىذه المجمكعة األخيرة مف األمثاؿ بدءان مف 

خيرى : كمما ينتصب عمى إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره أف ترل الرجؿ قد قدـ مف سفر فتقكؿ: "قكلو
دَّنثى : كمما ينتصب أيضا عمى الفعؿ المستعمؿ إظياره قكؿ العرب: "، كعمى قكلو بعده1/270[94]"الخ...مقدـو  حى

كمف ذلؾ أيضا أف ترل رجبل أكقع أمران أك تعرض : "، ثـ قاؿ1/271[ 94]" الخ...صادقان كاهللً : فبلفه بكذا، فتقكؿ
". الخ...متعرضان لعنفو لـ يعنو: لو فتقكؿ

باب ما ييٍضمىري فيو الفعؿي المستعمىؿ إظياريه بعد ) كالمعطكؼ عميو مف كبلـ سيبكيو ىك بداية استطراد منو في 
إضمار الفعؿ المستعمؿ )عقد سيبكيو األبكاب الثبلثة السابقة عمى : "محمد كاظـ البكاء.د.، كلذلؾ قاؿ أ(حرؼو 

إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره مما يككف في )كىنا استطرد في الكبلـ عمى  (إظياره مما يككف في األسماء
، كقد سبؽ أف أشرت إلى ذلؾ في بداية الحديث عف مجمكعة 1/355[ 232". ](المصادر كما أجرم مجراىا

(. 14 إلى 7)األمثاؿ مف 
ثـ ذكر أشياء منصكبة بأفعاؿ : " (أك فرقان خيران مف حب) كلذلؾ قاؿ السيرافي عف سيبكيو ػ بعد شرحو لممثؿ 

مضمرة، كقد يجكز رفعيا بإضمار ما يرفع، كبعضو مجركر بإضمار ما يجر عمى ما تقدـ تفسيره مف ىذا 
ٍقدىـو : الباب، فمف ذلؾ أف يقدـ رجؿ مف سفر فتقكؿ ٍيرى مى  2/167[97]".الخ... خى

مثبل في األماكف الصحيحة لبلستشياد  (ستة كثبلثيف)كضع سيبكيو : "عائد كريـ.د. كليذا فبل معنى لقكؿ أ
:  منيا في أماكنيا المناسبة ليا، كىي (أربعةن )بيا، لكنو لـ يضع 

.  أ ػ متعرضا لعنف لـ يعنو
. ب ػ بيع الممطى ال عيد كال عقد
. بالتاء. ج ػ مكاعيدى عرقكب أخاه بيترب
. د ػ غضب الخيؿ عمى المجـ

 إذ كضعيا في باب ما يضمر فيو الفعؿ المستعمؿ إظياره بعد حرؼ، كيقصد بالحرؼ أدكات الشرط، كىذه 
باب : األمثاؿ تخمك مف أدكات الشرط كاألدكات األخرل، فكاف المفركض بو أف يضعيا في الباب الذم قبمو، كىك

كالظاىر أف ىذا مف عمؿ .(1/257: الكتاب)ما يضمر فيو الفعؿ المستعمؿ إظياره في غير األمر كالنيي 
النساخ، أك لحدكث سقط في المعمكمات، أك ألف سيبكيو مات قبؿ إعادة النظر في كتابو، كقبؿ أف ينسؽ 

 15ص[236]".أبكابو
 ىذا ما قالو ىذا المعترض عمى سيبكيو، كال شؾ أف قكلو ىذا بعد البياف الذم قدمتو مف كبلـ البىكَّناًء ال يبقى 

لو أم كزف، خاصة إذا عرفنا كما بىيَّنفى البىكَّناءي أف االستطراد عند سيبكيو كاالستدراؾ كالتعميؽ كالتعقيب كالرد كسيمة 
منيجية يتدارؾ بيا ما ال يمكف أف يذكره في الباب الذم يككف بصدده، ألنو ككؿ القدامى لـ يكف يستعمؿ 

 1/4[231].اليكامش كما ىك حالنا نحف في ىذا العصر
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ُكلَّن ؛ (ع).ُكلَّن َشْيٍء َواَل َىَذا؛ (ىـ، ع) 1/280[94].ِكَمْيِيَما َوَتْمراً ؛ (ىـ، ع).ىذا وال زعماتك. 13. 2. 6. 2
 (ىـ، ع) 1/282[94].َورَاَءَك َأْوَسَع َلكَ ؛ (ع).َشْيٍء َواَل َشِتيَمَة ُحرٍّب 

ىذا بابه ييٍحذىؼي منو الفعؿ لكثرتو في كبلميـ حتى صار بمنزلة  ) ذكر سيبكيو ىذه األمثاؿ الخمسة في 
ـي زىعىماًتؾ: ، أم(ىذا كال زىعىماًتؾ): كذلؾ قكلؾ:  فقاؿ1/280[94](المىثىؿ كمف ذلؾ قكؿ الشاعر كىك ذك .كال أىتىكىىَّن

:  الرٌُّمة كذىكىرى الدَّنيارى كالمىنازؿى 
يَّنةى إذ مىىٌّل ميساًعفةه   ًديارى مى

 
 كال يىرل مثمىيا عيٍجـه كال عىرىبي *** 

ٌية، كلكٌنو ال يىذكر :  كأىنو قاؿ  لكثرة ذلؾ فى كبلميـ كاستعماليـ إٌياه كًلمىا كاف فيو مف ذكر  (أذكري )أٍذكيري ديارى مى
ـي )كال : الدَّنيار قبؿ ذلؾ، كلـ يىذكر زعماًتؾ، لكثرة استعماليـ إيَّناه، كالستداللو مما يىرىل مف حالو أنَّنو يىٍنياه عف  (أتكىَّن

. زىٍعمو
. (ًكمىٍييما كتىٍمران )كمف ذلؾ قكؿ العرب 

ثىؿه قد كىثيرى في كبلميـ، كاستعمؿ، كتيرؾ ذكري الفعؿ ًلما كاف قبؿ ذلؾ مف الكبلـ، كأىٌنو قاؿ  ٍعًطني )فيذا مى أى ى
. (ًكمىٍييما كتىٍمران 

رٍّ )، ك(كؿَّن شيءو كال ىذا): كمف ذلؾ قكليـ ، : ، أم(كؿَّن شيءو كال شىتيمةى حي رٍّ ائًت كؿَّن شيءو كال تىرتًكٍب شتيمةى حي
. (كال زىعىماًتؾ)فحذؼ لكثرة استعماليـ إٌياه، فأيجرل ميجرل 

. (ًكبلىما كتمران ): كمف العرب مف يقكؿ
رٍّ )، ك(كبلىما لي ثابتاًف كًزٍدًنى تمران )كأىنو قاؿ  ـه كال شتيمةى )، كأىنو قاؿ (كؿُّ شيءو كال شتيمةى حي كؿُّ شيء أىمى

رٍّ   281-1/280[94".]أنَّنو يىنياه( كؿُّ شيء)لما ذكرتي لؾ، كألنو يىستدؿه بقكلو ( ال)، كتىرؾ ذكرى الفعؿ بعد (حي
ـٍ }: كمما يىنتصب فى ىذا الباب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياريه: "قاؿ ٍيران لىكي ، (كىراءىؾ أىٍكسىعى لؾ)ك {انتىييكا خى

ٍسبيؾ خيران لؾ)ك  1/282[94]".إذا كنتى تأمر (حى
نَّنما نصبتى : "ثـ قاؿ و مف أىٍمرو كتيدًخمىو فى  (اٍنتىوً )ألنَّنؾ حيف قمت  (أىكسىعى لؾ)ك (خيران لؾ)كا  فأنت تريد أف تٍخًرجى

 1/283[94]".آخرى 
 غرض سيبكيو في ىذا الباب أف يبيف ما يجكز في حذؼ الفعؿ الذم جرل بو الكبلـ كالمثؿ، كما الذم ال 

ـى ذلؾ ؟ كالجكاب الذم يجكز في حذؼ الفعؿ الذم جرل الكبلـ بو كالمثؿ أنو إذا كثر إلى حد "أف : يجكز ؟ كًل
يبمغ بو كثرة المثؿ في ظيكر المعنى جاز حذفو لبلستغناء عنو بظيكر المعنى بما أبقي مف الكبلـ، كال يجكز 

 (ىذا كال زعماتؾ): إظياره، ألنو يصير بمنزلة استعماؿ ما ال يحتاج إليو، لممعنى البلـز عنو، كذلؾ نحك قكليـ
استعظاما ليا في القبح، كفيو معنى النيي عف الزعـ الذم يككف  (ىذا عظيـ كال أتكىـ زعماتؾ معو)فالمعنى فيو 

منو كما قاؿ سيبكيو، مف جية أنو إذا استعظمو مف جية عظـ قبحو ككاف المتكمـ بو حكيما فإنما يدؿ عمى أككد 
 2/591[113]".النيي بمثؿ ىذا
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مثؿ، كلكنو ذكره فيما ىك كالمثؿ، لما فيو مف ظيكر المعنى رغـ  (ىذا كال زعماتؾ)لـ يصرح سيبكيو بأف 
كالزعماتو، : كالرجؿ مف العرب إذا حٌدث عمف ال يحقؽ قكلو يقكؿ: "حذؼ الفعؿ لكثرة االستعماؿ، كفي التيذيب

كميٌّل : كمنو قكلو طَّن ري  12/264[142.]كقد نقمو عنو صاحب المساف [239]".كالزعماتو: لقد خى
ثىؿه قد كىثيرى في كبلميـ كاستعمؿ، كتيرؾ ذكري الفعؿ .(ًكمىٍييما كتىٍمران ): كمف ذلؾ قكؿ العرب: " قاؿ سيبكيو فيذا مى

، (ًكبلىما كتمران ): كمف العرب مف يقكؿ: ثـ قاؿ".(أىٍعًطني ًكمىٍييما كتىٍمران )ًلما كاف قبؿ ذلؾ مف الكبلـ، كأىٌنو قاؿ 
". (كبلىما لي ثابتاًف كًزٍدنى تمران )كأىنو قاؿ 

ألف أحدىما ػ : "كقد كضح الرماني كبلـ سيبكيو بما يبيف اختبلؼ المعنى باختبلؼ اإلعراب كخمص إلى قكؿ
بالرفع ػ يطمب زيادة التمر، كيذكر أف  (كبلىما)بالنصب ػ يطمب الجميع، كاآلخر ػ كىك قائؿ (كمييما)كىك قائؿ 

 2/593[ 113]". األكؿ لو حاصؿ ال يحتاج فيو إلى طمب
رٍّ )ك.(كؿَّن شيءو كال ىذا): كمف ذلؾ قكليـ: " قاؿ سيبكيو ائًت كؿَّن شيءو كال تىرتًكٍب : أم.(كؿَّن شيءو كال شىتيمةى حي

، فحذؼ لكثرة استعماليـ إٌياه، فأيجرل ميجرل  رٍّ كمف العرب مف )ثـ قاؿ عطفا عمى قكلو ".(كال زىعىماًتؾ)شتيمةى حي
رٍّ : ")(يقكؿ (. كؿُّ شيءو كال شتيمةى حي

رٍّ )كأىنو قاؿ  ـه كال شتيمةى حي كؿُّ )لما ذكرتي لؾ، كألنو يىستدؿه بقكلو  (ال)كتىرؾ ذكرى الفعؿ بعد .(كؿُّ شيء أىمى
ىذا الرافع ال يظير كما ال يظير : "أك نصبو، فإف (كؿَّن ) فسكاء رفع 1/280[94".]أنَّنو يىنياه (شيء

 2/594[113]".الناصب
كىراءىؾ أىٍكسىعى )ك {انتيكا خيران لكـ}: كمما يىنتصب فى ىذا الباب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياريه: " كقاؿ

ٍسبيؾ خيران لؾ)، ك(لؾ نَّنما نصبتى : " ثـ قاؿ1/282[94".]إذا كنتى تأمر( حى ألنَّنؾ حيف  (أىكسىعى لؾ)ك (خيران لؾ)كا 
و مف أىٍمرو كتيدًخمىو فى آخرى  (اٍنتىوً )قمت   1/283[94]".فأنت تريد أف تٍخًرجى

كدليمو ػ أم دليؿ الفعؿ  (ائت مكانا أكسع لؾ): كتقديره (كراءىؾ أكسعى لؾ)كمف ذلؾ قكؿ العرب : "قاؿ الرماني شارحان 
]".، كال يظير ىذا العامؿ لمعمة التي بينا(تأخر كائت المكاف األكسع لؾ)، أنو بمعنى (كراءىؾ)المحذكؼ ػ  113]2/594 

 (ىـ، ع) 1/275[94].َأْىَمَك َوالمَّنْيلَ . 14 .2. 6. 2
ىذا باب ما جرل )، ك(باب ما ينتصب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياره استغناءن عنو) ذكره سيبكيو في 

ما ال يجكز إظيار الفعؿ معو في : "، أم ما نيصب بفعؿ محذكؼ، مستدال بو عمى(منو عمى األمر كالتحذير
كأىٌنو .(أىٍىمىؾى كالميؿى ): كمثؿ ذلؾ: "، كلذلؾ قاؿ سيبكيو2/576[ 113]" العطؼ بالكاك خاصة كيجكز في اإلفراد

نَّنما المعنى أف يحذَّنره أف ييدًركو الميؿ، كالميؿي محذَّنره منو، كما كاف األسدي متحفىظا : قاؿ باًدٍر أىمىؾ قبؿى الميًؿ، كا 
 1/275[94]".منو

كتحقيؽ المعنى في ذلؾ أنو عطؼ الميؿ عمى األىؿ، كجعميما مبادىرٍيًف، : " قاؿ السيرافي في شرح ىذا المثؿ
، كأني سابقتو إليو، فكأف الميؿ كالرجؿ : مسابقتؾ الشيء إلى الشيء، كقكلؾ: كمعنى المبادرة بادرت زيدان المنزؿى

]".المخاطىبى يتسابقاف إلى أىؿ الرجؿ، فأمره اآلمري أف يسابؽ الميؿى إلييـ، ليككف عندىـ قبؿ الميؿ 97]2/172 
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 (ىػ، ع) 1/292[94].أىًطرِّبم ًإنَّنًؾ نىاًعمىةه كىاٍجمىًعي. 15. 2. 6. 2
مستدال بو  (ىذا باب ما يىنتصب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياريه في غير األمر كالنَّنيى) ذكره سيبكيو في 
ٍيدان )عمى أف قكؿ العرب  كالمثؿ الجارم، حٌتى إنيـ لىيٍسألكف  : "قد يقاؿ لمف ليس اسمو زيدان، ألنو (مىٍف أنتى زى

ـي الذم قاؿ(مىٍف أنتى زيدان ؟)الرجؿى عف غيره فيقكلكف لممسئكؿ  أنت عندم بمنزلة الذم : أنا زيده، أم: ، كأىٌنو يًكٌم
أنتى عندم بمنزلة التي : أم.(أىًطرَّنل إٌنًؾ ناعمةه كاجمعي)كما تقكؿ لمرجؿ  (مف أنت زيدان )أنا زيده، فقيؿ لو : قاؿ

 1/292[ 94]".يقاؿ ليا ىذا
ىك الذم تشتد : " كفي ىذا الذم ذكره سيبكيو تكضيح المعنى الذم يصمح أف يتمثؿ بو كما قاؿ الرماني، ك

الحاجة إليو، أك إلى مثمو في ترغيب أك ترىيب، فيجرم لؤلكؿ ثـ يذكر بو الثاني عمى معنى أف منزلتؾ كمنزلة 
كيستكم فيو خطابي المذكر كالمؤنث كالجمع كاالثنيف عمى لفظ "592 /2[113]". الذم قيؿ لو ىذا القكؿ أكال

 1/430[231]".التأنيث، كذا قالو المبرد كابف السكيت
كركتو كتب األمثاؿ  (أطرم إنؾ ناعمة)كركل سيبكيو : " كاعترض الدكتكر كريـ عمى ركاية سيبكيو لممثؿ فقاؿ

بالفاء، إذ ال كجو لحذفيا، ألنيا زائدة الزمة، كما يقكؿ النحاة أنفسيـ، ككذا جاءت  (أطرم أك أظرم فإنؾ ناعمة)
 13ص[236]".ركايتو عند المبرد

أما التشكيؾ في صدؽ سيبكيو في ركايتو فيك مما ال يعرج عميو، كال سبيؿ لو إليو، كأما ما زعمو مف :  أقكؿ
كىي "بغير فاء جممة تعميمية  (إنؾ ناعمة)عدـ كجاىة الفاء في مثؿ ىذا التركيب فيك غير صحيح، ألف جممة 

بلىتىؾى سىكىفه لىييـٍ )التي تقع في أثناء الكبلـ تعميبل لما قبميا، كقكلو تعالى  ـٍ ًإفَّن صى مىٍيًي ؿِّب عى ، كقد تقترف بفاء (كىصى
 3/289[240]". (تمسٍؾ بالفضيمة، فإنيا زينةي العقبلءً )التعميؿ، نحك 

 (ىـ، ع) 1/329[94].َأْمٌت ِفي الَحَجِر اَل ِفيكَ ؛ (ىـ، ع). شرٌّر َأَىرَّن َذا َنابٍ . 16. 2. 6. 2
ىذا باب ييختار فيو أف تككف المصادر مبتدأة مبنيان عمييا ما بعدىا، كما أشبو ) ذكر سيبكيو ىذيف المثميف في 
، ( شيءه ما جاءى بؾ)كأٌما قكليو : "فقاؿ (المصادر مف األسماء كالصفات ف لـ يكف عمى فعؿ مضمىرو فًإنو يىحسيف كا 

ثىؿه لمعرب .(ما جاء بؾ إاٌل شيء)ألٌف ًفيًو معنى  كقد ابتيدئى في الكبلـ عمى غير ذا .(شرٌّل أىىرَّن ذا ناب)كمثميو مى
ثىؿو  أىٍمته فى الحجر ال )المعنى كعمى غير ما فيو معنى المنصكًب كليس باألصؿ، قالكا فى مى

 1/329[94".](فيؾى 
بعد أف بيف أف  (شىرٌّل أىرَّن ذا ناب)، ك(شيءه ما جاء بؾ) كغرضو تكجيو ما ابتدأتو العرب بنكرة في قكليـ 

ما جاء بؾ إال شيء، كما أىر ذا ناب إال : فذكر أنو يحسف ذلؾ ألف معناه"األصؿ في المبتدأ أف يككف معرفة، 
 (أىٍمته في الحجر ال فيؾ)، كأما 2/220[97]" شر، فاالبتداء محمكؿ عمى معنى الفاعؿ، كجرل مثبل فاحتمؿ

]".اعكجاجه في حجر ال فيؾ، فحممو سيبكيو عمى أنو إخبار محض، كأف ذلؾ جاز ألنو مثؿه : معناه" 97 ]
ابتدأ بالنكرة، ألف فييا فائدة مف جية المدح كالتعظيـ  (أمته في حجر ال فيؾ)كقالكا : " ككضح الرماني ىذا أكثر فقاؿ
لشدة تمثمؾ بطريؽ االستقامة، فحصمت الفائدة ليذه  (اضطراب في حجر ال فيؾ)الذم في ىذا الكبلـ، كأنو يقكؿ 

]...".الذم يجكز اإلخبار عنو مف النكرة ما كقعت بو فائدة"، كغرضو أف 2/667[113]".العمة 113]2/666  



206 

 

 (ىـ، ع) 1/338[94].َأُغدَّنًة َكُغدَّنِة الَبِعيِر، َوَمْوتًا ِفي َبْيِت َسُموِليَّنةٍ . 17. 2. 6. 2
كفد عامر بف الٌطفيؿ عمى رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ فمـ يؤمف كانصرؼ، كنزؿ عمى امرأة مف سمكؿ  "

ٍيًف "1/45[241]".مرض منيا، فمات، فقاؿ ذلؾ- كىي طاعكف اإلبؿ-فأصابتو غٌدة  يٍضرب مثبل اًلٍجًتمىاع نىٍكعى
ٍربىاف مف الذلة ...مف الشَّنرِّب  ًمعى لىوي ضى  1/103[238]".كسمكؿ مف أذٌؿ اٍلعىرىب، كىاٍلمٍعنىى أىنو جي

ىذا بابي ما ينتصب فيو المصدري كاف فيو األلؼي كالبلـ أك لـ يكف فيو عمى  ) ذكر سيبكيو ىذا المثؿ في 
ذىرى بدال مف  إضماًر الفعًؿ المتركًؾ إظياريه ألنو يىصيري فى اإًلخباًر كاالستفياـً بدال مف المفظ بالفعؿ كما كاف الحى

:   فقاؿ1/335[94](اٍحذىٍر فى األمر 
مكسان كالناسي يىٍعديكفى )ك (أىًقيامان يا فبلفي كالناسي قعكده )كأٌما ما يىنتصب في االستفياـ مف ىذا الباب فقكليؾ " جي  (أى ى

مكسو كفى  ال يريد أف ييخبًر أنو يىجمس، كال أنَّنو قد جمس كانقضى جمكسيو، كلكنو ييخبًر أنَّنو في تمؾ الحاؿ في جي
:  كقاؿ الراجز كىك الٌعجاج.قياـو 
بان كأنتى ًقنَّنٍسًرلُّ  * * *   أىطىرى

 
* * * 

ٌنما أراد أىتىٍطرىبي ؟ أ . أنتى في حاؿ طىرىبو ؟ كلـ ييًرد أف ييخًبر عما مضى كال عما ييستقبىؿ: كا 
ميكًليَّنةو )كمف ذلؾ قكؿ بعض العرب  ٍكتان فى بيًت سى أىأيغىدُّ غيٌدةن كغيٌدة البعير : كأىنو إنما أراد.(أىغيٌدةن كغيٌدًة البعيًر كمى

مكلٌيةو  بان )كىك بمنزلة .كأىمكتي مكتا فى بيًت سى ]". كتفسيره كتفسيًره (أىطىرى 94 ]1/338 
كىذا الكبلـ يقكلو اإلنساف عند فعؿ يشاىده مما ييٍنكىري عميو مف أجؿ شيء آخر، كأنو : " قاؿ السيرافي شارحا

ـى مف أجؿ قعكد الناس، كأنكر الجمكسى مف أجؿ فرارىـ تكبيخا : إذا قاؿ أقيامان كالناسي قعكده، فقد أنكر عميو القيا
المسف في ىذا المكضع، إنكاران لمطرب مع : كىك أطربان كأنت قنسرمٌّل : أىًصبان كأنت شيخ، كمثمو: عمى ذلؾ، كمثمو

:  ىذه الحاؿ، كمثمو قكؿ بعض العرب كىك يعزل إلى عامر بف الطفيؿ
 أغدةن كغدة البعير

 
 كمكتان في بيت سمكلية*** 

ف لـ يكف تكبيخا  ]". كاجتماعييما يزيد في المكركه، فيك يجرم مجرل التكبيخ، كا  97 ]2/228 
كيمحظ ىنا أف سيبكيو لـ يعتمد إال ركاية كاحدة لممثىؿ، : " كلمدكتكر شكقي المعرم ىنا استشكاؿ لخصو بقكلو

إف المثؿ ال : لماذا قيؿ:  لما كاف فيو شاىد، كىذا ما يثير سؤاالن 1/374[237](بالرفع)كلك اعتمد الركاية الثانية 
ثىؿ إذا كاف شعران، كىؿ ! يتغير ؟ ثىؿ الشاىد ىذا شطره مف بيت لعامر بف الطفيؿ، فيؿ يجكز تغيير المى - كالمى
 5ص[233]! ".ال ييعدُّ مف األمثاؿ ؟- بالتالي

 كاستشكالو ىذا سبؽ كأف كضحناه في الرد عمى الدكتكر عائد كريـ بما نقمناه عف الرماني مف أف تغيير 
. اإلعراب ال يعتد بو في األمثاؿ، فبل يخرجيا عف صيغتيا التي يجب المحافظة عمييا
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 (ىـ، ع) 1/343[94].َأْعَوَر َوَذا َنابٍ .18. 2. 6. 2
]".لـ يثبت في كتب األمثاؿ، كىك مف األساليب كالنماذج النحكية "  ذكره سيبكيو في ىذا باب 38: ، ىػ10ص[233

كىذا الباب مثؿ الذم قبمو، إال  "(ما جرل مف األسماء التي لـ تؤخذ مف الفعؿ مجرل األسماء التي أخذت مف الفعؿ
]".أف االسـ الذم نصبو ليس مأخكذا مف فعؿ فأحكج إلى تقدير فعؿ ليس مف لفظو مما شاىده مف حالو 97 ]2/231  

كحٌدثنا بعض العرب أف رجبلن مف بني أسد قاؿ يكـ جبمة، كاستقبمو بعير أعكر فتطيَّنر منو، : " قاؿ سيبكيو
: أعكرى كذا ناب، فمـ يرد أف يسترشدىـ ليخبركه عف عكره كصحتو، كلكنو نبَّنييـ كأنو قاؿ: يا بني أسد: فقاؿ

في كالتنقَّنؿي عندؾ ثابتيًف فى  أتستقبمكف أعكرى ذا ناب، فاالستقباؿي فى حاؿ تنبييو إٌياىـ كاف كاقعان، كما كاف التمكُّ
]".أتميميان مرة كقيسيان أخرل ػ كأراد أف يثبَّنت ليـ األعكرى ليىحذركه: الحاؿ األٌكؿ ػ أم في قكليـ 94]1/343 

 (ىـ، ع) 2/231[94].َأْطِرْق َكرَا؛ (ىـ، ع). َأْصِبْح َلْيلُ ؛ (ىـ، ع). ِاْفَتِد َمْخُنوقُ . 19. 2. 6. 2
مستدال بيا عمى جكاز حذؼ  (ىذا باب الحركؼ التي يينبَّنو بيا المدعكُّ ) ذكر سيبكيو ىذه األمثاؿ الثبلثة في 

كقاؿ .مف النكرة في الشعر (يا)كقد يجكز حذؼ : "حرؼ النداء في الشعر كاألمثاؿ لمضركرة، كلكف سماعا، فقاؿ
:  العجاج

 جاًرمى ال تستنًكًرم عىذيًرم * * * 
 

* * * 
.(أىطًرٍؽ كىرىا)ك  (أىصًبٍح ليؿي )ك (افتىًد مخنكؽي )كقاؿ في مثؿ .(يا جارية)يريد   2/231[94]".كليس ىذا بكثير كال بقكم 

مع النكرة لمضركرة عمى تشبييو بالمعرفة  (يا)فحذؼ  (جارمى ال تستنكرم عذيرم)كقاؿ العجاج : " قاؿ الرماني
، كأطرٍؽ كىرىا)، كقيؿ في مثؿ (يا)التي يحذؼ معو  نما جاز لئليذاف  (افتًد مخنكؽي، كأٍصًبٍح ليؿي كىك قميؿ نادر، كا 

]".بقكة النداء عمى التغيير، مع أف المثؿ نادر، فشككؿ بو النادر في حذؼ حرؼ النداء 93 ]
ـٍ ) كقاؿ ابف جني في تكجيو قراءة أبي جعفر  عمى : "منادل بحرؼ نداء محذكؼ (رىبُّ )عمى أف  (قيٍؿ رىبُّ اٍحكي

، كأطرٍؽ كىرا: أف ىذا قد جاء مثميو في المثىؿ، كىك قكليـ ، كيا . افتًد مخنيكؽي، كأصًبٍح ليؿي يريد يا مخنكؽي، كياليؿي
ف كانت منثكرة فإنيا تجرم في تحمؿ الضركرة ليا مجرل المنظكـ في ذلؾ.كركافي  قاؿ .كعمى أف األمثاؿ عندنا كا 

ألف الغرض في األمثاؿ إنما ىك التسيير، كما أف الشعر كذلؾ، فجرل المثؿ مجرل الشعر في تجكز : أبك عمي
 2/68[ 210]".الضركرة فيو

 كفي كبلـ ابف جني كشيخو فائدة عظيمة فيما نحف بصدده مف االستدالؿ باألمثاؿ عند سيبكيو كىي أف 
ف كانت نثران فحكميا حكـ الشعر في جكاز الضرائر .  األمثاؿ كا 

 (ىـ، ع) 2/297[94]. َقِضيَّنٌة َواَل َأَبا َحَسنٍ .20. 2. 6. 2
: " فقاؿ (ىذا باب ماال تغير فيو األسماء عف حاليا التي كانت عمييا قبؿ أف تدخؿ ال) ذكره سيبكيو في 

سىفو )كتقكؿ  نما أراد عمياًّ رضى اهلل عنو ؟ فقاؿ: قمت.تجعمو نكرة (قىًضيَّنةه كىالى أىبىا حى ألنو ال : فكيؼ يككف ىذا كا 
نما تعمميا في النكرة، فإذا جعمت  (ال)يجكز لؾ أف تعمؿ   (ال)نكرة حسف لؾ أف تعمؿ  (أبا حسف)في معرفة كا 

. [كأنو قد غيب عنيا]كعمـ المخاطب أنو قد دخؿ في ىؤالء المنككريف عمي، 
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إنو لـ يرد أف ينفي كؿ مف اسمو عمي، فإنما أراد أف ينفي منككريف كميـ في قضيتو مثؿ عمي، كأنو : فإف قمت
ف جعمتو نكرة .كدؿ ىذا الكبلـ عمى أنو ليس ليا عمي، كأنو قد غيب عنيا (ال أمثاؿ عمي ليذه القضية)قاؿ  كا 

 2/297[94]".فجائز (ال براح)كرفعتو كما رفعت 
 (ال)كاعمـ أف المعارؼ ال تجرم مجرل النكرة في ىذا الباب، ألف : " كىذا قالو سيبكيو بعد أف قرر قاعدةن بقكلو

مف أسماء األعبلـ مما ثبت عف  (ال)فكاف عميو أف يفسر ما دخمت عميو .2/296[94]"ال تعمؿ في معرفة أبدان 
ـى الميمة لممطي)العرب كقكليـ  ، عمى (قضيةه كال أبا حسف)كأخيران  (ال أميةى بالببلد)ك (ال بصرةى لكـ)كقكليـ  (ال ىيث

ٌما بتأكيؿ العىمىـً باسـ الجنس(ًمٍثؿي )مؤٌكؿ إٌما بتقدير مضاؼ كىك : "أف ذلؾ  2/98[215]".، كا 
: ىذا ليس مف األمثاؿ، بؿ مف األساليب النحكية، انظر: " ىذا كقد قاؿ الدكتكر شكقي المعرم عف ىذا المثؿ

، كلكف برجكعي إلى الخزانة لـ أجد ما يدؿ عمى أنو ليس مثبل، كقد صرح 43: ، ىػ10ص[233]".الخزانة كغيرىا
أم قضية كال عالـ بيا، فدخؿ عمي  (قضية كال أبا حسف ليا)كمثؿ ذلؾ قكليـ في المثؿ : "المبرد بأنو مثؿ فقاؿ

  4/363[ 242]". رضي اهلل عنو فيمف يطمب ليذه المسألة
 (ىـ، ع) 2/306[94].َأَفاَل ِقَماَص ِبالِعيرِ .21. 2. 6. 2

](ىذا باب ما إذا لحقتو ال لـ تغيره عف حالو التي كاف عمييا قبؿ أف تمحؽ  ) ذكره سيبكيو في  94]2/301 - 
ف كانت ألؼ االستفياـ داخمة عمييا لمتقرير،  (ال)تعمؿ عمؿ  (أال)مستدال بو عمى أف  ألف معناىا كمعناىا، كا 

ككذلؾ الحكـ إذا دخمت عمييا لمعنى التمني، ألف األصؿ فيو كمو حرؼ التبرئة، فمـ تغير تمؾ المعاني الطارئة 
في االستفياـ تعمؿ فيما بعدىا كما تعمؿ فيو إذا  (ال)كاعمـ أفَّن : " فقاؿ2: ، ىػ2/306[94].كحكميا (ال)عمؿ 

:  فمف ذلؾ قكلو ػ البيت لحساف بف ثابت.كانت في الخبر
 أىالى ًطعافى كال فيٍرسافى عاًديةن 

 
ـٍ ًعندى التنَّنانيرً ***  شُّؤيكي  إاٌل تىجى

". (أفبل قيمىاصى بالعىٍيرً )كقاؿ في مثىؿ  
في لساف  (قمص)مادة : كىذا مف األساليب ال األمثاؿ، انظر: " كقاؿ الدكتكر شكقي المعرم عف ىذا المثؿ

كمع أف "كقاؿ في مثؿ أفبل قماص بالعير: " مع أف سيبكيو نفسو صرح بقكلو44: ، ىػ10ص[233]".العرب
يضرب مثبل لمرجؿ  (أال قماص بالعير)في قكليـ : "السيرافي كالرماني صرحا في شرحييما أنو مثؿ، فقاؿ األكؿ

 كقد ذكرتو بعض 3/22[102]".(أال قماص بالعير)كقالكا في مثؿ : " كقاؿ الثاني3/46[ 97]". العيي ال حراؾ بو
مىاصو )كتب األمثاؿ بمفظ  ا ًبالعىٍيًر ًمٍف ًؽ ي . 1/122[243](مى

 كىك ما حدا بالدكتكر عائد كريـ لمقدح في ركاية سيبيكيو لسبعة أمثاؿ ادعى أنو خالؼ فييا كتب األمثاؿ منيا 
أما )كالصحيح ىك : كأشار العسكرم إلى ىذه الركاية، كقاؿ (ما بالعير مف قماص)ركت كتب األمثاؿ : "ىذا فقاؿ

أفبل )كىك يقاؿ عند رؤية مريض ال أمؿ في شفائو، كركاه سيبكيو  (2/237: الجميرة )(بالعير مف قماص؟
كىي ...كركاية العسكرم أكفؽ كأخؼ، كليا ما يقاربيا عند جامعي األمثاؿ (2/306: الكتاب )(قماص بالعير

 13ص[236]".سؤاؿ عف استغراؽ جنس القماص، أما تكجد فيو كلك حركةه صغيرةه جداًّ أك نىفىسه خفيؼه ؟
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 كالحؽ أف العمماء انتيكا منذ قركف مف تكثيؽ سيبكيو في ركايتو لمغة شعران كنثران، كردكا عمى المبرد كغيره في 
تشكيكيـ في بعض ركايات سيبكيو، كلـ يبؽ ليذا الدكتكر إال فكرة تقديـ ركاية كتب األمثاؿ عمى ركاية الكتاب، 

.  مع أف سيبكيو كما عرؼ عنو ال يقكؿ شيئا ينسبو لمعرب إال عف سماع مباشر أك بكاسطة شيكخو الثقات
كقد كرد : "، ثـ قاؿ7/82[ 142]" حكاه سيبكيو (أىفبل ًقماصى ًبالبىًعيرً )كفي المثؿ : " كىذا صاحب المساف يقكؿ

ا ًبالعىٍيًر ًمٍف ًقمىاصو )المثؿ المتقدـ عمى غير ذلؾ فقيؿ  فذكر  [142]".كىك الًحمار، ييٍضرىب لمف ذىؿَّن بعد ًعزٍّ  (مى
في : "المثؿ كما ركاه سيبكيو ككما ركاه غيره كلـ يقدح في ركاية أحد، كمثؿ ذلؾ فعؿ صاحب تاج العركس فقاؿ

ثىؿ  ا ًبالعىٍيًر مٍف ؽيً مىاصو )المى رىاؾى ًبًو، كلمىٍف ذىؿَّن بىٍعدى  (مى ًعيؼو ال حى بالكىٍجيىٍيف ػ أم كسر القاؼ كضميا ػ ييٍضرىبي لضى
ثىؿ أىٍيضان  ، كييٍركىل المى ٍكىىًرمِّب رى الجى مىى األىًخيًر اٍقتىصى ، كعى اًنيُّ اغى كىاهي  (أىفىبلى ًقمىاصى بالبىًعيرً )عٌز، نىقىميما الصَّن كىذا حى

ٍيوً   8/691[30]".ًسيبىكى
 (ىـ) 2/391[94].َمْن َكَذَب َكاَن َشرًّا َلوُ . 22. 2. 6. 2

كمثؿ ذلؾ : "، فقاؿ(كأخكاتيٌف فصبلن  (نحف)ك (أنا)ك (أنت)ك (ىك)ىذا باب ما يككف فيو ) ذكره سيبكيو في 
 (الكذب)إال أنو استغنى بأف المخاطب قد عمـ أنو  (كاف الكذبي شىرًّا لو)يريد  (مىٍف كىذىبى كىافى شىرَّنا لىوي )قكؿ العرب 

إذا كانت لغكا في أنيا ال تغير ما بعدىا عف  (ما)كأخكاتيا ىنا بمنزلة  (ىك)في أكؿ حديثو، فصار  (كىذىبى )لقكلو 
 2/391[ 94]".حالو قبؿ أف تذكر

كال يحسبف الذيف يبخمكف بما آتاىـ اهلل مف فضمو ىك : " كاستدؿ بو عمى أف تقدير المحذكؼ في قكلو تعالى
كال يحسبفَّن الذيف يبخمكف بما آتاىـ اهلل مف فضمو البخؿى ىك خيران ليـ، قاؿ : بالياء ىك (يحسبفَّن )إذا قرئ " خيران ليـ
كفي ىذه القراءة استشياد سيبكيو، كىي أجكد القراءتيف في تقدير النحك، كذلؾ أف الذم يقرأ بالتاء ػ : "السيرافي

، كالذم يقرأ بالياء يضمر بعد ما 3/159[97]كال تحسبفَّن ػ يضمر البخؿى مف قبؿ أف يجرل لفظ يدؿ عميو: أم
قد دؿ  (كىذىبى )ضمير الكذب، ألف  (كاف)فجعؿ في  (مف كذب كاف شرا لو)يذكر يبخمكف، كما قاؿ 

 3/160[97]".عميو
ىك مف األساليب أيضا، : "كقد انفرد الشيخ عضيمة باعتبار ىذا التركيب مثبل، كقاؿ الدكتكر شكقي المعرم

 46: ، ىػ10ص[233]".الخزانة كغيرىا: انظر
 (ىـ، ع) 3/244[94].َكَجاِلِب التَّنْمِر ِإَلى َىَجرَ . 23. 2. 6. 2

كبالتالي صرفو  (ىجر)مستدال بو عمى جكاز تذكير كتأنيث اسـ  (ىذا باب أسماء األىرضيف) ذكره سيبكيو في 
:  قاؿ الفرزدؽ، يؤنث كيذكر (ىجر)ككذلؾ : "كمنعو مف الصرؼ فقاؿ

ـي ًصٍدؽو قد عيًرٍفتي بيا  منيٌف أيَّنا
 

رىا***  ـي مٍف ىىجى  أيَّناـ فاًرسى كاألىيَّنا
رو يىا فىتىن )كسمعنا مف يقكؿ .فيذا أىنَّنثى   اًلًب التَّنٍمًر ًإلىى ىىجى نما يجعؿ مؤنثان كمذكران عمى "3/243[94]".(كىجى كا 

ف تؤكؿ فيو أنو بمد أك مكضع أك  تأكيؿ ما تؤكؿ فيو، فإف تؤكؿ أنو اسـ بمدة أك بقعة أك أرض فيك مؤنث، كا 
 4/13[97]".مكاف فيك مذكر
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ري )كفي المحكـ : " قاؿ في المساف سمعنا مف العرب مف يقكؿ : مدينة تصرؼ كال تصرؼ، قاؿ سيبكيو (ىىجى
رو يا فىتى) نما قاؿ  (يا فتى)فقكلو  (كجالب التمر ًإلى ىىجى لئبل يقؼ عمى التنكيف،  (يا فتى)مف كبلـ العربي، كاً 

ٍر )لمزمو أىف يقكؿ  (يا فتى)كذلؾ ألىنو لك لـ يقؿ لو  فمـ يكف سيبكيو يعرؼ مف ىذا أىنو  (كجالب التمر ًإلى ىىجى
 5/250[142]".مصركؼ أىك غير مصركؼ

، 10ص[233]".(ىجر)المساف : ىك مف األساليب أيضا، انظر: " كقاؿ الدكتكر شكقي المعرم عف ىذا المثؿ
ف بمفظ مخالؼ، فقد جاء فييا :  فخالؼ الشيخيف47ىػ ىاركف كعضيمة، مع أف المثؿ مذككر في كتب األمثاؿ، كا 

، ككانت ىجر معدف التمر قبؿ العراقيف يجمب منيا كال 152 / 2[ 231]" كمستبضع التمر إلى ىجر: "بمفظ
".  يجمب إلييا

.  كما جاء في المساف عف المحكـ يؤكد سماع سيبكيو لممثؿ بذلؾ المفظ الذم ركاه1/196[241]
 (ىـ، ع) 3/269[94]. ُمْذ ُشبَّن ِإَلى ُدبَّن .24. 2. 6. 2

مستدال بو عمى أف ما يسمى بفعؿ يجكز  (ىذا باب تسمية الحركؼ بالظركؼ كغيرىا مف األسماء) ذكره في 
ف سمي بو مفردا لـ يجز "الحكاية كاإلعراب، : فيو كجياف إف سمي بو كفيو ضمير الفاعؿ لـ يجز إال الحكاية، كا 
فإٍف أردت حكاية ىذه الحركؼ تركتيا عمى حاليا كما قاؿ : " ، كىك ما أراده سيبكيو حيف قاؿ [102]"إال اإلعراب

: قاؿ ابف مقبؿ.لىمَّنا جعمو اسمان  (عف ًقيؿو كقىاؿو )كمنيـ مف يقكؿ  (إفَّن اهللى ينياكـ عف ًقيؿى كقىاؿى )
 أىٍصبىحى الدىري كقد أٍلكىل بيـٍ 

 
 غيرى تىٍقكاًلؾ ًمف ًقيؿو كقاؿً *** 

:  قاؿ، كالقكافي مجركرة 
 كلـ أسمع بو ًقيبلن كقاالى  * * * 

 
* * * 

ف شئت  (ميٍذ شيبَّن إلى ديبَّن )كفي الحكاية قالكا   3/268[94]".(ميٍذ شيبٍّ إلى ديبٍّ )كا 
، : شاىده فيو الحكاية كاإلعراب، يريد (ميٍذ شيبَّن ًإلىى ديبَّن )كقكلو : " قاؿ ابف خركؼ مذ شىًبٍبتي إلى أف دىبىٍبتي

مذ شٌب شبيبتي إلى أف دٌب : كشيبَّن كديبَّن مردكداف لما لـ يسـ فاعمو، كال يتعدياف، كلكنيما بنيا لممصدر، أم
 350ص[244]".دبيبتي

، فخالؼ 49: ، ىػ10ص [233]" ىك مف األساليب أيضا: " قاؿ الدكتكر شكقي المعرم عف ىذا المثؿ
ثىؿه : "الشيخيف، كفي ظني أنو قاؿ ذلؾ لما لـ يجده في كتب األمثاؿ، مع أف السيرافي قاؿ مذ : كأنو قاؿ: كىذا مى

 4/37[97]". كقت الشباب إلى أف دب عمى العصا مف الكبر
:  كأما الدكتكر كريـ عائد فقد طعف في ركاية سيبكيو لممثؿ بذلؾ المفظ بحجة أنو خالؼ كتب األمثاؿ فقاؿ

 كالرد عميو يككف بتذكيره بما أجمع عميو عمماء األمة مف 12ص[236]".كىذا كمو يضعؼ سماع سيبكيو كركايتو"
عدالة سيبكيو كصدؽ ركايتو، كعمى سبيؿ المثاؿ نذكر ما قالو ابف خركؼ في رده عمى المبرد عندما اعترض 

كما في الفقرة السابقة، فقد قاؿ  (قيؿى كقاؿى )مستدال عمى جكاز إعراب  (كالقكافي مجركرة)عمى سيبكيو في قكلو 
كىذا تعنيت : "فقاؿ ابف خركؼ" ألف القافية مكقكفة، كما قبميا يككف مفتكحا، فيككف حكاية، فبل شاىد فيو: "المبرد
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فتحرز بذلؾ مما رده، كال يمتنع في البيت التقييد، كلكنو  (كالقكافي مجركرة)منو كتكذيب لو فيما ركل، أال تراه قاؿ 
 386ص[244]". لما ركاه بالجر صح لو فيو الشاىد، كسيبكيو أعمـ بما ركل كأكثؽ

 (ىـ، ع) 3/307[94].اَل َأْفَعُل َذِلَك ِحْيِرْي َدْىرٍ . 25. 2. 6. 2
ىذا باب الشيئيف المذيف ضـ أحدىما إلى اآلخر فجعبل بمنزلة اسـ كاحد كعيضمكزو  ) ذكره في 

معدم كرب كأيدم سبا ػ : كتكمـ ىنا عمى حركة الياء المتكسطة، كمف حكميما ػ أم"3/296[94](كعنتريس
الحركة قياسا عمى الصحيح، لكف استثقمت الحركة فييما فسكنت تشبييا باأللؼ مف حيث كانت ال 

، كقد زعمكا أف بعضيـ (ال أفعؿ ذاؾ ًحيًرٍم دىٍىرو )كمثؿ ذلؾ قكؿ العرب : " قاؿ سيبكيو386ص[244]".تتحرؾ
 3/307[94]".ينصب الياء، كمنيـ مف يثقؿ الياء أيضان 

، كًحيًرمَّن : كفي حيرم ثبلث لغات، منيـ مف يقكؿ: " قاؿ السيرافي ، كًحيًرمى دىٍىرو ال أفعؿ ذلؾ ًحيًرٍم دىٍىرو
، كىك منصكب في األصؿ، فمف شدده جاء بياء النسبة عمى أصميا، كمف سٌكف الياء حذؼ الثانية مف  دىٍىرو

ال أفعؿ ذلؾ ما : ياءم النسبة كبىقَّنى األكلى كىي ساكنة، كمف فتح كخفض حذؼ األكلى مف ياءم النسبة، كمعناه
]".رجع، كالدىر يرجع أبدان، ألنو كمما مضى يكـ كليمة عاد مثمو: ال أفعمو أبدان، كحار: حار الدىر، أم 97]4/72  
رأيتي )عمى قياس  (حيرمى دىر)، ك(رأيتي معدٍم كرب)بالسككف عمى قياس  (حيرٍم دىر)فػ: " كقاؿ الرماني

قاؿ الدكتكر شكقي المعرم مخالفا  [102".]بالتشديد لممبالغة( حيرمَّن دىر)بالفتح عمى األصؿ، ك (عىًميى القكـً 
 كيبدك أنو أصاب في ىذا ألنو 50: ، ىػ10ص[233]".(حير)المساف : ىك مف األساليب أيضا، انظر: "لمشيخيف

السيرافي كالرماني كابف خركؼ بأنو مثؿ، نعـ قالكا إنو : لـ تذكره كتب األمثاؿ، كلـ يصرح سيبكيو كال أحد شراحو
. مما قالت العرب في كبلميا

ِبَعْيٍن َما ؛ (ىـ، ع). ِبأََلٍم َما َتْخُتَتنَّنوُ ؛ (ىـ، ع). ِفي َعَضٍة َما َيْنُبَتنَّن َشِكيُرَىا. 26. 2. 6. 2
 .(ىـ، ع) 3/517[94أل.َأَرَينَّنكَ 

مستدال بيا عمى جكاز تككيد األفعاؿ  (ىذا باب النكف الثقيمة كالخفيفة) ذكر سيبكيو ىذه األمثاؿ الثبلثة في 
نما  (بجيدو ما تبمغفَّن )كمف مكاضعيا أفعاؿ غير الكاجب التي في قكلؾ : "الزائدة فقاؿ (ما)المسبكقة بػ كأشباىو كا 

ةو مَّنا يىٍنبيتىفَّن شىًكيريىىا ): كتصديؽ ذلؾ قكليـ في مثؿ.(ما)كاف ذلؾ لمكاف  ، كقاؿ أيضا في مثؿ آخر (في عىضى
ا تيٍخًتنىنَّنوي ) يىنَّنؾى )، كقالكا (ًبأىلىـو مى ا أىرى ]".ىينا بمنزلتيا في الجزاء (ما)، فػ(ًبعىٍيفو مى 94]3/317 

ٍيدو مىا )زائدة، كىك قكليـ  (ما)النكف ػ في أفعاؿ مستقبمة في الخبر كقبميا : كقد أدخمكىا ػ أم: " قاؿ السيرافي ًبجي
كجعمكا قكلو ( الشرط: أم)في ىذه األشياء بدخكليا في الجزاء ( ما)فشبيكا دخكؿ ( كذكر أمثاؿ سيبكيو... )(تىٍبميغىفَّن 

 (بألـ ما تختننو)لما كاف إال بجيد صار كأنو غير كاجب، ألنو لـ يبمغ عمى كؿ حاؿ، ككذا  (بجيد ما تبمغف)
في عضة ما ينبتف )ال تختف إال بشرط األلـ، كىذا المثؿ يضرب لمف يطمب أمران ال ينالو إال بمشقة، كقكلو : أم

: كأنو يقكؿ( بعيف ما أرينؾ)يضرب مثبل لما كاف لو أصؿ كأمارة تدؿ عمى ككف شيء آخر، كقكلو  (شكيرىا
]". ألجؿ التككيد في األشياء فشبيت بالبلـ (ما)أتحقؽ الذم أراه كال أشؾ فيو، فيك تككيد، كدخمت  97]4/252 
كمف عضة ما ينبتف )كالمثؿ : "فقاؿ (في عضة ما ينبتف شكيرىا) كطعف الدكتكر كريـ في ركاية سيبكيو لممثؿ 
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مبلئـ لممعنى تماما، كال يمكف كضع حرؼ ( مف)إف الصغار إنما تنبت مف الكبار، كالحرؼ : معناه (شكيرىا
:  آخر محمو، كأجمعت كتب األمثاؿ عمى ركايتو بيذا الشكؿ، كىك جزء مف بيت شعر

 كمف عضة ما ينبتف شكيرىا
 

 قديما كيقتط الزناد مف الزند*** 
، كبدكنيا ينخـر الكزف، كيجعمنا نضع عبلمة (كاك)كببل  (في)بػ (في عضة ما ينبتف شكيرىا)كركاه سيبكيو  

  13-12ص[236]".استفياـ
لـ يستقرئ المعترض كتب األمثاؿ، ألنيا لـ تجمع عمى ركاية المثؿ بالشكؿ الذم زعـ، فيذا الميداني :  أقكؿ

في مكضع  (ًفي) ركاه بػ219، 107، 100، 1/2[ 231]في مكاضع  (ًمفٍ )بعد أف ركاه بػ (مجمع األمثاؿ)في 
 2/382[230]".(في عضة ما ينبت العكد)كيركل : "قاؿ (ًمفٍ )، كىذا الزمخشرم بعد أف ركاه بػ2/74[ 231]آخر 

كمف نافمة القكؿ أف نؤكد عمى أف عادة سيبكيو أف يركم كبلـ العرب كما سمعو ىك أك سمعو شيكخو، كأف 
ف كاف لـ يحمنا عمى  شراح الكتاب لـ يستدرككا عميو شطر البيت الذم ذكره المعترض، كشراح أبياتو لـ يذكركه، كا 

 كفي خزانة األدب 3/517[94]ىك في تعميقات المحقؽ ىاركف، : المصدر الذم نقمو منو، لكننا نتبرع فنقكؿ
.  2/83[215]لمبغدادم

 (ىـ، ع).ِبْئَس الرَّنِميَّنُة اأَلْرَنبُ . 27. 2. 6. 2
 مستدال بو 3/631[ 94] (ىذا باب تكسيرؾ ما كاف مف الصفات عدد حركفو أربعة أحرؼ) ذكره سيبكيو في 

ىك غالبا لئلشعار بأف الفعؿ لـ يقع بعد عمى المفعكؿ،  (مفعكؿ)بمعنى  (فعيؿ)عمى  (الياء)عمى أف دخكؿ 
ًميَّنةي األىٍرنىبي )إذا أردت أف تخبر إنيا قد رميت، كقالكا  (شاةه رميٌّل )كتقكؿ : "فقاؿ إنما تريد بئس الشيء مما  (ًبٍئسى الرَّن

 3/648[94]".(الذبيحة)يرمى فيذه بمنزلة 
اعمـ أنيـ يدخمكف الياء عمى فعيؿ الذم في معنى مفعكؿ عمى غير القصد إلى كقكع الفعؿ : " قاؿ السيرافي

 (ضحية)بو كحصكلو فيو، كمذىبيـ في ذلؾ اإلخبار عف الشيء المتخذ لذلؾ الفعؿ كالذم يصمح لو، كقكليـ 
بئس الرمية )لما اتخذه لمذبح، كقكليـ  (ذبيحة فبلف)لمذكر كاألنثى، كيجكز أف يقاؿ ذلؾ مف قبؿ أف يضحى بو، ك

، كلـ أر أحدان عممو في كتاب، كالعمة عندم أف ما قد حصؿ  (األرنب أم الشيء الذم يرمى، سكاء رمي أـ لـ يـر
فيو الفعؿ يذىب بو مذىب األسماء، كما لـ يحصؿ فيو ذىب بو مذىب الفعؿ، ألنو كالفعؿ المستقبؿ، أال ترل 

إذا حصؿ فيو  (زيد ميت)لـ يحسف فيو غير الياء، كتقكؿ  (حائضة غدان )فإذا قمت  (امرأة حائض)أنؾ تقكؿ 
ذا أردت المستقبؿ قمت (مائت)المكت، كال تقؿ  ]".، فتجعؿ فاعبل جاريا عمى فعؿ(زيد مائت غدان )، كا  97]4/394  

كىذا مف األساليب ال : "ىاركف كعضيمة اعتبرا ىذا التركيب مثبل فإف الدكتكر المعرم قاؿ:  كمع أف الشيخيف
، كيبدك أف األمر كذلؾ، ألف سيبكيو لـ يصرح بأنو مثؿ، ككذلؾ شراح كتابو، إذ 52: ، ىػ10ص[233]"األمثاؿ

. لـ أجد فييـ مف صرح بذلؾ
 (ىـ، ع) 4/44[4].َتْسَمُع ِبالُمَعْيِديِّب اَل أْن َترَاهُ .28. 2. 6. 2

كقد تجيء الًفٍعمىةي ال يراد بيا : "فقاؿ (ىذا باب ما تجيء فيو الًفٍعمىةي تريد بيا ضربا مف الًفٍعؿً ) ذكره سيبكيو في 
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في ىذا المكضع  (ليت ًشٍعًرم)كقالكا . (الدَّنٍريىة)، كقد قالكا (الدِّبٍريىة)ك (الشِّبٍعرىة)ك (الشِّبدَّنة)ىذا المعنى، كذلؾ نحك 
ًتيىا )استخفافان ألنو كثر في كبلميـ، كما قالكا  ألف ىذا أكثر كصار كالمثؿ،  (ىك أبك عيٍذًرىىا)كقالكا  (ذىب ًبعيٍذرى

في غير ىذا المثؿ،  (ميعىدِّبمٍّ )ألنو مثؿ، كىك أكثر في كبلميـ مف تحقير  (تسمعي بالميعىٍيًدمِّب ال أف تراه  )كما قالكا 
غَّنرى 4/44[94]".(ميعىيِّبدِّبمٌّل )ثقَّنمت الداؿى فقمت  (ميعىدِّبمٌّل )فإف حقرت  فَّنفىٍت ميصى ، (ميعىدِّبمٍّ )مستدال بو عمى أف العرب خى

، أم كثير االستعماؿ، ككثرة االستعماؿ في  (ميعىٍيًدمٌّل )قالكا  (ميعىيِّبدِّبمٌّل )فعكض أف يقكلكا  ثىؿه فخففكا الداؿ ألنو مى
ليت )الكارد لغير الييئة بحذؼ التاء في قكليـ  (الشِّبٍعرىة)الكبلـ مظنة التخفيؼ، فشبَّنو سيبكيو تخفيؼ المصدر 

تسمع )لكثرة االستعماؿ كالمثؿ، كجاء بقكؿ العرب ( ىك أبك عذرىا)في قكليـ ( ذىب بعذرتيا)بحذفيا مف  (شعرم
. شاىدا عمى االستخفاؼ في األمثاؿ (بالميعىٍيًدمِّب ال أف تراه

:  قد يأتي مصدرا لغير الييئة شارحا قكؿ سيبكيو (الًفٍعمىة) قاؿ السيرافي بعد أف بيف أف كزف 
ًتي)كاألصؿ عنده ": "في ىذا المكضع استخفافا (ليت شعرم)كقالكا " يريد بو معنى عممي كمعرفتي، كما  (ليت ًشٍعرى

ذىب )ليت عممي، كصار بمنزلة قكليـ : أشعره، كأسقطت الياء لكثرة استعماليـ، كأنو صار كالمثؿ، حتى ال يقاؿ
. فيحذفكف الياء، ألنو صار مثبل( ىذا أبك عذرىا)إذا افتضيا، ثـ يقاؿ لمرجؿ إذا بنى بالمرأة  (فبلف بعذرة امرأتو

بتشديد الداؿ  (ميعىيِّبدِّبمٌّل )بتشديد الداؿ، ككاف حكمو  (ميعىدِّبمٍّ )كىك تصغير  (تسمع بالمعيدم ال أف تراه) كيقكلكف 
تسمع بالميعىٍيًدمِّب ال أف )كتقكؿ في المثؿ : " ككضح الرماني ىذا المعنى فقاؿ4/427[97]".كالياء، فخففكا ألنو مثؿ

، ألف المثؿ أحؽ شيء بالتخفيؼ، فجرل عمى ذلؾ، كلـ يجز (ميعىيِّبدِّبمٌّل )فإذا صغرتى في غير المثؿ قمت  (تراه
[ 246]".تغييره
 (ىـ، ع) 4/60[94].َأْسَمْنَت َوَأْكَرْمَت َفاْرِبطْ . 29. 2. 6. 2

أم تعدية الفعؿ باليمزة كالتشديد، كقد تأتي  (في الفعؿ لممعنى  (أىٍفعىٍمتي )ك (فىعىٍمتي )ىذا باب افتراؽ  ) ذكره في 
:  اليمزة لمعاف حصرىا السيرافي تبعا لسيبكيو في أربعة أكجو
. منيا أف يككف الرجؿ صاحب شيء قد صار بتمؾ الصفة
. صادفتو كذلؾ: كمنيا أف يقاؿ لمف يصادؼ الشيء عمى صفة أفعمتو، أم
. كمنيا أف يأتي كقت يستحؽ فيو شيء فيقاؿ لمستحقو ذلؾ

 4/439[97].ككجو رابع أف يقاؿ أىٍفعىؿى مف الدخكؿ في الشيء
أسمنت كأكرمت كاربط )كتقكؿ : "كأسمنت كأكرمت في المثؿ مف أمثمة القسـ الثاني، كلذلؾ قاؿ الرماني

[ 246".]صرتى صاحبى سماف ككراـ كلئاـ: فيذا ال يتعدل في المفظ كيتعدل في المعنى إلى كاحد، أم (كأألمت
كجدت : يقاؿ ذلؾ لمرجؿ إذا كجد شيئا نفيسا يرغب فيو أف يتمسؾ بو، فمعنى أسمنت أم: "كقاؿ السيرافي

، أم ]". اتخذه: كجدت فرسا كريما أك غير ذلؾ، فاربط، أم: سمينا، كأكرمتى 97 ]4/440 
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كركم : " كركاه الزمخشرم بو كقاؿ1/158[230](استكرمت) كىذا المثؿ كرد في كتب األمثاؿ بمفظ 
: ، فبل معنى لقكؿ الدكتكر المعرم"(استكرمت)كركم : "كقاؿ (أكرمت فارتبط)، كركاه الميداني بمفظ "(أكرمت)
، مع اتفاؽ الشيخيف عمى اعتباره مثبل، كقد جاء في كبلـ 54: ، ىػ10ص [233]" كىذا مف األساليب أيضا"

يقاؿ ذلؾ لمرجؿ إذا كجد شيئا نفيسا يرغب فيو أف يتمسؾ : " السيرافي السابؽ ما يفيد أف لو مضربا، كىك قكلو
". يضرب في كجكب االحتفاظ بالنفائس: "، كىك نفس ما قالتو كتب األمثاؿ، ففي المستقصى مثبل"بو
[230]1/158 

 (ىـ)4/71[94].ِاْسَتْيَيَسِت الشَّناةُ ؛ (ىـ). ِاْسَتْنَوَق الَجَملُ . 30. 2. 6. 2
الباب في استفعمت الشيءى أف يككف لمطمب : "عمى أف (ىذا باب استفعمت  ) ذكر سيبكيو ىذيف المثميف في 

، 4/450[97]"استجدتو، كما عدا ذلؾ فإنو يحفظ حفظا، كمنو التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ: أك اإلصابة، كقكلؾ
مىؿي )كقالكا في التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ ىكذا، كذلؾ قكلؾ : "كفيو قاؿ سيبكيو ؽى الجى ". (اٍستىٍتيىسىًت الشَّناةي )ك (اٍستىٍنكى

]".استنكؽ الجمؿ إذا تخمؽ بأخبلؽ الناقة، كاستتيست الشاة إذا شيبِّبيىٍت بالتيس"فػ 97 ]
كىك القياس  (استتيست العنز)ركت كتب األمثاؿ : " كقاؿ الدكتكر كريـ فيما حاكؿ بو الطعف في ركاية سيبكيو

، كالشاة ال (استتيست الشاة)، أم أف التحكؿ بقي ضمف النكع، كركاه سيبكيو (استنكؽ الجمؿ)عمى قكؿ طرفة 
نما تستخرؼ مثبل، حتى لك دلت لفظتيا عمى العنز أيضا  13ص[236]".تستتيس، كا 

 كىذا الطعف سببو أف الدكتكر لـ يفيـ أف ركاية سيبكيو ىي دائما عف سماع كأنيا مف أصح الركايات، كلذلؾ 
فبل يستساغ االعتراض عميو بما ركت كتب األمثاؿ، كال بما يتكىمو صاحب فكر، ثـ ىذا السيرافي شىرىحى المثؿى 

:  كلـ يعترض عمى سيبكيو في ركايتو، ككذلؾ الرماني فإنو قاؿ
ميًؽ، ك: أم (استنكؽ الجمؿ)كتقكؿ " ميًؽ التيس،  (استتيست الشاة)تحكؿ إلى حاؿ الناقة في الخي إذا تحكلت إلى خي

إذا أىتى عمى كلد الًمٍعزل سنة فالذكر : "كفي المساف عف أبي زيد [246]".كذلؾ بأنو طمب حاؿ غيره فصار عميو
 6/33[142]".كال يقاؿ اٍستاسىتٍ : صارت كالتَّنٍيس، قاؿ ثعمب (اٍستىٍتيىسىًت الشَّناةي )تىٍيسه كاألينثى عنز، ك

القياسى فيما لـ يكف  (التسييؿ)اختار في : "فإنو قاؿ عف ابف مالؾ أنو (المقاصد الشافية) كىكذا الشاطبي في 
، كالسماعى فيما كاف لو ثبلثي، فنحك استنكؽ الجمؿ، كاستفيؿ الجمؿ، كاستتيست الشاة، قياسه : لو ثبلثي ميعىؿٌّل

 ذكره 3/458[245](شرح التسييؿ)مع أف ابف مالؾ في  (استتيست الشاة) فذكر المثؿ بمفظ 9/295[140]".عنده
. ، فدؿ عمى أنو اختار لفظ سيبكيو، كلـ ير فيو ما يعترض(استتيست العنز)بمفظ 
 (ىـ، ع) 4/114[94].َلْم ُيْحَرْم َمْن ُفْصَد َلوُ . 31. 2. 6. 2

فىٍخذه، : كذلؾ قكليـ في فىًخذو : "فقاؿ (ىذا باب ما يسكف استخفافان كىك في األصؿ متحرؾ  ) ذكره سيبكيو في 
دو : كفي كىًبدو  ؿً : كىٍبده، كفي عىضي ؿي : عىٍضده، كفي الرَّنجي ـى الرَّنجي ، كفي كىري ـى : رىٍجؿه ًم ـى، كىي لغة بكر بف : كىٍرـى، كفي عى ٍم عى

ثىؿو  ٍف فيٍصدى لىوي )كائؿ كأناسو كثير مف بني تميـ، كقالكا في مى ـٍ مى ـٍ ييٍحرى :  كقاؿ أبك النجـ.(لى
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ٍر  * * *   لىٍك عيٍصرى ًمٍنوي البىافي كىالًمٍسؾي اٍنعىصى
 

* * * 
 114-4/113[94]".يريد عصر
فيًصدى البىًعيري لمضيؼ، كفصديه لمضيؼ أنو عند عكز الطعاـ يفصدكف البعير ليشرب : يعني: "قاؿ السيرافي

، كىذه المغة : يريد (لك عيٍصرى منو المسؾ كالبا انعصٍر )الضيؼ مف دمو فيمسؾ جكعو، كقاؿ أبك النجـ  عيًصرى
 4/491[97]".كثيرة في تغمب، كأبك النجـ مف بكر بف غالب

 (ىـ، ع) 4/350[94].ِإنَّن الُفَكاَىَة َلَمْقَوَدٌة ِإَلى اأَلَذى. 32. 2. 6. 2
](ىذا باب ما اعتؿ مف أسماء األفعاؿ المعتمة عمى اعتبلليا  ) ذكره سيبكيو في  احتج بو عمى " فػ4/348[ 94

دىةو )مجيء  ٍقكى ٍفعىمىةو )عمى  (مى ٍفعىمىةو )كقد قاؿ قكـه في : "، فقاؿ6ص [233]" عند قكـ عمى األصؿ (مى فجاءكا بيا  (مى
ٍدتى )عمى األصؿ، كما قالكا  دىةه ًإلىى األىذىل)فجاءكا بيا عمى األصؿ، كذلؾ قكؿ بعضيـ  (أىٍجكى ٍقكى  (ًإفَّن الفيكىاىىةى لىمى

ٍدتى )كىذا ليس بمطرد، كما أف   4/350[ 94]". ليس بمطرد (أىٍجكى
يعني أف ىذه المصادر التي ذكرنا كجكب إعبلليا قد تجيء عمى األصؿ كما يجيء : " كقاؿ السيرافي شارحا

نما يجيء نادران،   9/322[140]الفعؿ عمى األصؿ، كليس ذلؾ بقياس مطرد في ىذه المصادر كال في الفعؿ، كا 
أجكد : مقادة كمطابة، كالذم جاء في الفعؿ قكليـ: كالذم جاء في المصادر مقكدة كمطيبة، ككاف القياس أف يقاؿ

 5/250[97]".كأغيمت المرأة كاستحكذ عمييـ الشيطاف
فيخرجو عمى األصؿ لئلشعار بو، كما  (إف الفكاىة مقكدة إلى األذل)كبعض العرب يقكؿ : " كقاؿ الرماني

[ 112]".(استحكذ)قالكا 
ذا كاف الشيخاف ىك : "ىاركف كعضيمة قد اعتبرا ىذا التركيب مثبل، فإف الدكتكر شكقي المعرم قاؿ عنو:  كا 
، كأرل أنو قد أصاب، ألنو أشبو بالحكمة منو بالمثؿ، كقد عمـ أف 57: ، ىػ11ص[233]"مف األساليب النحكية

مف أقكاؿ العرب فذكره في قائمتيا كلـ  (المقاصد الشافية)كؿ مثؿ حكمة، كليس كؿ حكمة مثبل، كقد عده محقؽ 
.  يذكره في قائمة األمثاؿ

التمثيل في كتاب سيبويو . 7. 2
معنى التمثيل وفائدتو ومواضعو . 1. 7. 2

 كثيرا ما يصنع سيبكيو أك شيخو الخميؿ تركيبا يريد بو تفسير تركيب سمع مف العرب الفصحاء، قصد تفسيره 
دالليا، أك تكضيحو إعرابيا، كفي غالب األحياف ينبو ىك أك شيخو عمى أف ىذا التركيب المصنكع ال يتكمـ بو، 

. كليس مما سمع مف العرب
، فيك  [247]"تركيبه مصنكعه يراد بو تقريب المسمكع مف كجكه الصناعة النحكية: " كعمى ىذا فإف التمثيؿ ىك

إجراء منيجي يكضع مقاببل لمكبلـ المستعمؿ ليدؿ عمى ما يصنعو النحكم بالتراكيب المخالفة لؤلصؿ النحكم، 
]"كىك مف األساليب التعميمية التي اعتمد عمييا سيبكيو في تقعيد النحك كتقرير أحكامو" 247 .]
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، كأقرب إلى االفتراض منو إلى شيء آخر، (اإلعراب منو إلى المعنى: أم)كىك لذلؾ أقرب إلى الصناعة 
كمع ذلؾ فيك قكم االرتباط بالعامؿ كأحكالو كعبلقتو بالمعمكالت، كبخاصة المنصكبات، كال سيما أبكاب االشتغاؿ 

. كالمفعكؿ المطمؽ كالحاؿ
ف لـ يستعممكا مصطمح التمثيؿ، فإنيـ استعممكه كإجراء لتفسير بعض التراكيب   كيبدك أف النحاة بعد سيبكيو كا 

باب في الفرؽ بيف تقدير ): دالليا أك نحكيا بتسميات أخرل، لعؿ أىميا ما جاء في كبلـ ابف جني حيف قاؿ
، كزيده قاـ، كسىرَّنًني : ففرؽ بيف تفسير معنى عدة عبارات كبيف إعرابيا، منيا (اإلعراب كتفسير المعنى أىمىؾ كالميؿى

ـي ىذا كقعكدي ذاؾ، ككؿ رجؿ كصنعتو، كأنت كشأنؾ الخ، كبيف أف المعنى شيء كاإلعراب شيء آخر، كأف ...قيا
ال كجب قبكؿ تفسير المعنى عمى ما ىك عميو، كتصحيح  الغاية أف يتفؽ تفسير المعنى مع تقدير اإلعراب، كا 

 1/281[19].اإلعراب بما ال ينقض المعنى، كال يخـر قكاعد العربية
كلـ ): إف التمثيؿ في النحك ىك نكع مف التقدير، كليذا تقترف لفظة التقدير أحيانا عند سيبكيو كغيره بعبارة: " بؿ

ف كاف ال يتكمـ بو ػ قاؿ)مثؿ قكؿ سيبكيو  (يتكمـ بو   281ص[50...(".]كأنو في التقدير ػ كا 
كالخميؿ كسيبكيو ىما الكحيداف المذاف كظفا التمثيؿ لتقريب : "كعميو فميس مف الصحة في شيء قكؿ بعضيـ

]".المسمكع مف كجكه الصنعة النحكية، كلـ يعتمده أم نحكم بعدىما في معالجة المسائؿ النحكية 247 ]
كرغـ أف سيبكيو كشيخو ينصاف كما قمنا عمى أف العرب لـ تتكمـ بما مثبل بو فإف بعض الدارسيف قسـ الممثؿ 

:  بو بعد استقرائو كالنظر فيو إلى أربعة أقساـ فقاؿ
:  قكؿ ال يحمؿ معنى كاحدان، فيك" ىذا ال يتكمـ بو، كلكنو تمثيؿ: " كقكؿ سيبكيو

نما يؤتى بو لتفسير ظكاىر المغة المطردة، "  ػ 1 أحيانا يدؿ عمى العامؿ المحذكؼ الذم ال يظير في الكبلـ، كا 
 260ص [248]". فيك مجرد افتراض ذىني كما ىك الحاؿ في االشتغاؿ

ذا نصبتى : "يقصد كقكؿ سيبكيو ، كىذا تمثيؿه كال ييتكمَّنـ (البىٍستي زيدا لىًقيتي أخاه)فكأٌنو قاؿ  (زيدان لقيتي أخاه)كا 
نَّنما كصمت األيثرةي إلى غيره(أىكرمتي زيدان )بو، فجرل ىذا عمى ما جرل عميو قكلؾ  ]".، كاً  94]1/83 

عند سيبكيو عمى عبارة تشبو العبارة المستعممة مف حيث القياس كلكنيا ال  (تمثيؿ)كأحيانا تدؿ كممة " ػ 2
:  تستعمؿ، مثؿ بيت زىير

ًليدىنىا ٍمنىا كى مى  فىؤليان ًبؤلمو مىا حى
 

فىاًصميوٍ ***  مىى ظىيًر مىٍحبيكؾو ًظمىاءو مى  عى
"  حممناه جيدان بعد جيد، ىذا ال يتكمـ بو كلكنو تمثيؿ: كأنو يقكؿ" 

عنده عمى عبارة تستقيـ مع القياس، بخبلؼ العبارة المستعممة، كيمكف استعماؿ  (تمثيؿ) ػ كأحيانا تدؿ كممة 3
ف لـ تستعمؿ في ىذه الحالة بالذات، كما فعؿ عندما عرض لقكؿ الشماخ :  العبارة القياسية، كا 

يا ًبقىًضيًضيىا مىٍيـه قىضَّن  أىتىٍتًني سي
 

ٍكًلي ًبالبىًقيًع ًسبىالىيىا***   تيمىسِّبحي حى
يـ، أم: كأنو قاؿ"  ا، : انقضاضى يـ بقضيضيـ، كأنو يقكؿ)انقضاضن ، (مررت بيـ انقضاضان : كمررتي بيـ قضَّن

ف لـ يتكمـ بو ". فيذا تمثيؿ كا 
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كمثؿ ذلؾ "عمى عبارة أقيس مف العبارة المستعممة، كىي مع ذلؾ ال تستعمؿ،  (تمثيؿ) ػ كأحيانا تدؿ كممة 4
ٍسبىوي   261ص[248]".ىك عربي اكتفاءن، فيذا تمثيؿ كال يتكمـ بو: كأنو قاؿ...ىذا عربيٌّل حى

، (اسمية كفعمية)كفي التراكيب  (أسماء كأفعاال)كقد استعمؿ سيبكيو التمثيؿ في أبكاب كثيرة، في المفردات 
مضافة  (مثؿ)، كمثَّنؿ لكقكع  (كذا، ككأيف)، كمثَّنؿ لمكنايات  (شيء)التعجبية بػ (ما)فاستعممو في األسماء فمثَّنؿ 

. في نصبيما المستثنى (خبل، كعدا)تمييزا، كاستعممو في األفعاؿ فمثَّنؿ لػ
ال مسممٍي )، كمثَّنؿ  (إفَّن ) كاستعمؿ التمثيؿ في التراكيب، ففي باب النكاسخ مثَّنؿ لكقكع ضمير الشأف اسما لػ 

، كلعامؿ االسـ المشغكؿ عنو الناصب ( ال مسممٍيؾ)بػ (لؾ ، كفي باب االشتغاؿ مثَّنؿ لمعامؿ المتعدم بجارٍّ
لمبلبس ضميره، كلبلسـ المشغكؿ عنو المتمك بسببي لو، كفي باب التنازع مثَّنؿ لفاعؿ العامؿ الميمؿ، كفي باب 

، كمثَّنؿ لمنصب  (نشدؾ اهلل)بػ (قعدؾ)ك(عمرؾ اهلل)، كلػ (تبا)بمعنى  (بيران )المفعكؿ المطمؽ مثَّنؿ لنصب المصدر 
، كفي باب المفعكؿ معو مثَّنؿ  (براءة اهلل)بػ (سبحاف اهلل)، كمثَّنؿ لػ (أفي السمـ أعيارا)ك (أعكرى كذا ناب)في قكليـ 

، كفي باب الحاؿ مثَّنؿ لممصدر النكرة الذم كقع حاال، كالنتصاب  (ما صنعتى كأخاؾ)لنصب المفعكؿ معو في 
يـ بقضيضيـ)ك (ثبلثتىيـ)ك (كحدىه) . عمى الحاؿ (سكاءن )ك (حسبىو)ك (عكدىه عمى بدئو)ك (الجمَّناءى الغفيرى )ك (قضَّن

 كفي أبكاب التكابع مثَّنؿ إلجراء ما التبس بالمكصكؼ عمى مكصكفو، كلمنعت السببي مع مرفكعو الظاىر، 
كغيرىا مف التراكيب في باب البدؿ، كفي باب المنصكب عمى التحذير  (رأيتو إياه نفسو)كلمبدؿ كالتككيد في قكليـ 

 (أفٍ )مثَّنؿ لمعامؿ الكاجب إضماره في أسمكب التحذير، كفي باب إعراب الفعؿ المضارع مثَّنؿ لنصب المضارع بػ
، كفي األخير مثؿ لبعض الظكاىر الكاردة في باب  (أك)كبعد  (الفاء)كبعد  (الـ الجحكد)المضمرة كجكبا بعد 

 494 -490ص[247].العدد
 كقد ذىب بعض الدارسيف مف المعاصريف إلى أف التمثيؿ عند سيبكيو أشبو ما يككف بالتكليد عند التحكيمييف، 

إف استعانة الباحث في مجاؿ نشاطو التفسيرم بأمثمة لغكية يقترحيا تعبير عف القابمية المغكية لدل متكمـ : "فقاؿ
: القكاعد التكليدية)المغة عمى تكليد جمؿ جديدة عمى غرار أصكؿ التراكيب المستقرة في ذىنو، كىذا ما يعرؼ بػ

Generative Grammar في المغة التي تذىب إلى أف جمؿ المغة اإلنسانية غير متناىية، كأف معرفة أية لغة 
تتضمف القابمية الضمنية عمى استيعاب عدد غير محدكد مف الجمؿ، كأف المغة ال تتألؼ مف الجمؿ التي يتكمميا 
نما يجب أف يأخذ المغكم بنظر االعتبار أف الناس يمكف أف ينتجكا أك يسمعكا جمبل لـ يعيدكىا  الناس فحسب، كا 

 81ص[249]".مف قبؿ
كقد كقفنا في الكتاب عمى عبارات تنص عمى تكليد جمؿ مصنكعة قصد التمثيؿ، عمى نحك مقارب : " ثـ قاؿ

فالتمثيؿ عمى ما ذكرت : "، كقكلو: إنما ذكرت ىذا لمتمثيؿ: "جدا لما تستيدفو القكاعد التكليدية، كمف ذلؾ قكلو
 82-81ص[249]".لؾ

 كالخبلصة أف سيبكيو كشيخو الخميؿ يميز في دراسة المغة بيف االستعماؿ كالتمثيؿ، عمى أف االستعماؿ ىك 
األصؿ، كالتمثيؿ إنما ىك بغرض الكشؼ عف المعنى المقصكد، أك اإلعراب المنشكد، بحيث ال يتعارض أم 

. منيما مع قكانيف العربية كقكاعدىا التي حصمكىا باالستقراء التاـ
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](كما اشتيٌقا منو (لىبَّنٍيؾى كسىٍعدىٍيؾى )ىذا باب ذكر معنى ) بقي عمينا أف نحمؿ كبلما قالو سيبكيو في  94]1/352 
نما ذيكر ليبيَّنف لؾ كجوي : "ألف في ىذا الباب يشرح سيبكيو معنى التمثيؿ كيكضح الغرض منو، كلذلؾ بدأه بقكلو كا 

ىذا بابه أيضان مف )عندما قاؿ في  (سبحاف اهلل)كىك قد بيف كجو نصب ". (سيٍبحافى اهلل)نصًبو كما ذيكر معنى 
 (سيٍبحافى اهللً )كأىٌنو حيث قاؿ ...(سيٍبحافى اهللً )كذلؾ قكلؾ  : "(المصادر يىنتصب بإضمار الفعؿ المتركؾ إظياريه

ًزؿى الفعؿي ىينا ألنَّنو بدؿه مف المفظ بقكلو ... (أيسىبَّنحي اهلل تسبيحان )فىنصىبى ىذا عمى ...(تسبيحان )قاؿ  ، "(أيسبَّنحؾ)كخي
.لبيؾ كسعديؾ= سبحافى اهلل : فنظَّنر بيف العبارتيف  

:  بذكر معناىما كمما اشتقا (لبيؾ كسعديؾ) قاؿ سيبكيو مميدان لكجو النصب في 
ٌطاب أٌنو يقاؿ لمرجؿ المداًكـً عمى الشيء ال يفاًرقو كال ييقًمعي عنو " . (قد أىلىبَّن فبلفه عمى كذا ككذا)حٌدثنا أبك الخى

فاإًللبابي كالمساعىدةي دينيكٌّل كمتابىعةه إذا أىلىبَّن عمى الشيء فيك ال  (قد أىٍسعىدى فبلفه فبلنان عمى أمره كساعىدىه)كيقاؿ 
ذا أىسعده فقد تابىعىو ". يفاًرقيو، كا 

فقد قاؿ لو  (لىبَّنيؾ كسىٍعدىٍيؾ)فقاؿ  (يا فبلفي )فكأىٌنو إذا قاؿ الرجؿي لمرجؿ : "ثـ قاؿ ممثبل ليما إذا كانتا بيف الناس
. (قيٍربان منؾ كمتابىعةن لؾ)

ف كاف ال ييستعمؿ في الكبلـ، كما كاف  كىك ".كلـ ييستعمؿ (سبحافى اهللً )تمثيبلن لػ  (بىراءةى اهلل)فيذا تمثيهؿ كا 
ال فعبارة  براءة )عبارة عربية صحيحة، كمثميا عبارة  (قربان منؾ كمتابعةن لؾ)يقصد أنو ال يستعمؿ بدال منيما، كا 

. (اهلل
يعني بذلؾ اهلل عٌز  (لىبَّنٍيؾ كسىٍعدىٍيؾ)ككذلؾ إذا قاؿ : "كقاؿ ممثبل ليما إذا قاليما إنساف يعني اهلل عز كجؿ

: يعني"."فًإذا فعىؿ ذلؾ فقد تقىرَّنب إلى اهلل بىيكاه.(أىٍل ربَّن ال أىٍنأىل عنؾ في شيء تأميرني بو)كجٌؿ، فكأىٌنو قاؿ 
 2/238[97]".بإرادتو كقصده

فًإذا فعؿ ذلؾ فقد تابىعى كطاكع .(أنا متابعه أمرىؾ كأٍكلياءىؾ غيري ميخاًلؼو )فكأىٌنو يقكؿ  (كسىٍعدىٍيؾ)كأمَّنا قكلو "
". كأطاع

:  ثـ يشرح سيبكيو سبب تفسيره لتينؾ الكممتيف فيقكؿ
ٌنما حممىنا عمى تفسير " ٍمدان )ك  (سىقيان )لنكًضحى بو كجو نصًبيما، ألنَّنيما ليسا بمنزلة  (سىٍعدىٍيؾ)ك  (لىبَّنٍيؾ)كا   (حى

:  كعمؿ شرحو بككف الفعميف مف لبيؾ كسعديؾ غير مستعمميف، كلـ تجر بيما عادة العرب فقاؿ".كما ًأشبو ىذا
ٍمدان )ك  (سىقينا)أال ترل أنؾ تقكؿ لمسائؿ عف تفسير "  ٍمدان )ك  (سىقاؾ اهللي سىٍقينا)إنَّنما ىك  (حى كتقكؿ  (أىحمدي اهلل حى

ٍمدان ) كال  (أيٍسًعدؾ سىٍعدان )ك  (أيًلبُّؾ لىبًّا)كال تقدر أف تقكؿى .(سىقاؾ اهللي )بدؿه مف  (سىقينا)ك  (أىحمدي اهلل)بدؿه مف  (حى
". (أيًلبُّ )بدؿه مف  (لىبًّا)كال  (أيٍسًعدي )بدؿه مف  (سىٍعدان )تقكؿي 

فمٌما لـ يىكيٍف ذاؾ فيو، التيمس لو شيءه مف غير : "كأخيرا خمص لمغرض الذم مف أجمو استعمؿ التمثيؿ فقاؿ
.  (سيٍبحافى اهللً )حيف ذكرناىا لنبيَّنف معنى  (براءةى اهللً )لفظو، معناه كػ 

ٍمدً )كالمفظ الذم أشتيٌقا منو، إذ لـ يككنا فيو بمنزلة  (لبَّنٍيؾ كسىٍعدىٍيؾ)فالتىمستي ذلؾ لػ في فًعميما كال  (السَّنٍقي)ك (الحى
. يىتصرَّنفاف تصرُّفىيما
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سيٍبحافى )النصبى في  (ببراءةى )كما مثَّنمتي  (لبَّنيؾ كسىٍعدىيؾ)فمعناىما القربي كالمتابىعة، فمٌثمتي بيما النصبى في 
". (اهلل

كلك  : "فقاؿ (أفي السمـ أعياران )كقكلو  (أعكر كذا ناب) كأكضح سيبكيو ذلؾ أكثر عندما تعرض لتمثيؿ قكلو 
، إذا أكضحتى : في البدؿ مف المفظ لقمت (األعكرى )ك (األعيارى )مثَّنمت ما نصبتى عميو  أىتىعىيَّنركف مٌرةن كأىتىعىكَّنركفى

معناه، ألنَّنؾ إنما تيجريو مجرل ما لو ًفٍعؿه مف لفظو، كقد يجرم مجرل الفعؿ كيىعمؿ عممىو، كلكنَّنو كاف أحسفى أف 
 1/345[94]".تكضَّنحو بما ييتكٌمـ بو، إذا كاف ال يغيَّنر معنى الحديث

 ىذا إذف منيج سيبكيو في التمثيؿ كغرضو منو، ىك أف يأتي بأقرب لفظ لمعبارة التي يريد تكضيح معناىا 
ال كما سبؽ القكؿ فالعبارة التي فسر بيا  ف لـ تستعمؿ مف طرؼ الفصحاء في ذلؾ المكقؼ، كا  كتقريب إعرابيا، كا 

. عربية صحيحة، كىي مما يتكمـ بو العرب
نما ييعىبَّنري عف ىذه األشياء بالمفظ الذم يقرب معناه منو فيمثَّنؿي بو، كييطمبي لو االشتقاؽ، كما : "قاؿ السيرافي كا 

، (سقاؾ اهلل)مكاف  (سقيان )ييقدَّنري فيو مف الفعؿ لك أتى بو آت لـ يحسف كلـ يؾ كاقعا ذلؾ المكقع، كما يقع 
بة لممعنى، كليكقؼى عمى (رعاؾ اهلل)مكاف  (رعيان )ك ، فيذا الذم أحكج سيبكيو كغيرىه إلى تطمب التقديرات المقرِّب

 2/238[97]".كجو النصب
ف كانت مف قبيؿ المفردات يمثؿ   ككعادة سيبكيو في التكضيح كالتبييف كالتعميؿ كالتدليؿ يذكر أمثمة أخرل، كا 

:  ليا ليشرح كجو نصبيا لغمكض ذلؾ فييا فيقكؿ
بػ  (بىٍيران )ألٌف معناىما كحدَّنىما كاحد مثؿى تمثيمؾ  (أنتننا)إذا سيًئمتى عنيما بقكلؾ  (أيفَّنةن كتيفَّنةن )كمثؿ ذلؾ تمثيميؾ "
". (نىٍتنان )بػ  (دىٍفران )ك  (تىبًّا)

 كقد أكد سيبكيو أف تمثيمو بما مثَّنؿ بو ىك ألنو في المعنى كالحد مثؿ الممثَّنؿ لو، كمع ذلؾ يحتاط لما يمكف 
:  ال فعؿ ليما مف لفظيما ينصباف بو، قاؿ (لبيؾ كسعديؾ)أف يستدرؾ بو عميو، ألنو حيف زعـ أف 

، فصار (أيؼَّن )كبػ (لبَّنٍيؾى )كبػ (سيٍبحافى اهللً )فًإنَّنما أراد أف ييخًبرؾ أنَّنو قد لىفظى بػ (أىفَّنؼى )ك (لىبَّنى)ك (سىبَّنحى )كأٌما قكليـ "
". (بأىًبي)كبقكلو  (دىعٍ )إذا سمعتىو يىمفظ بػ (قد بىٍأبىأى )ك (قد دىٍعدىعى )ىذا بمنزلة قكلو 

كيدٌلؾ : "فبيف أف ىذه األفعاؿ إنما تعني شيئا آخر، كىك اإلخبار بذكر لفظ مدلكليا، كليبرىف عمى ذلؾ قاؿ
. (ال إلوى إاٌل اهللي )إذا قاؿ  (ىىمَّنؿى )عمى ذلؾ قكليـ 
نَّنما ذكرتي   (سيبحافى اهللً )مف الكبلـ لكاف  (كٌممتيو)كما ًأشبييا لتقكؿ قد ليًفظى بيذا، كلك كاف ىذا بمنزلة  (ىىمَّنؿى )كا 

 (لبَّنٍيتي )كى  (سىبَّنٍحتي )كلكف . مصادرى مستعمىمةن متصرَّنفةن في الجر كالرَّنفع كالنصب كاأللؼ كالبلـً  (سىٍعدى )ك (لىبَّن )ك
". (ال إلو إاٌل اهللي )ك (دىعٍ )إذا قاؿ  (دىٍعدىٍعتي )ك (ىىمَّنٍمتي )بمنزلة 

كىما منصكباف عمى المصدر بفعؿ مضمر تقديره – لممبالغة – اسماف مثنياف : " (لبيؾ كسعديؾ) كالخبلصة أف 
سقيا )تابعت كطاكعت، كليسا مف قبيؿ : داكمت كأقمت كفي سعديؾ: مف غير لفظيما، بؿ معناه كأنؾ قمت في لبيؾ

ألب لبيؾ كأسعد سعديؾ، إذ ليس ليذه المصادر أفعاؿ : سقاؾ اهلل كرعاؾ اهلل، إذ ال يحسف أف يقاؿ: تقديره (لؾ كرعيا
]".متصرفة مستعممة تنصبيما، إذ كانت مصادر غير متصرفة كال ىي مصادر معركفة كسقيا كرعيا 235]1/119 



220 

 

:  التمثيل بمعنى الوزن أو الصيغة. 2. 7. 2
 كما دمنا بصدد الحديث عف التمثيؿ بالمعنى المتقدـ فإنو يجدر بنا الحديث عنو بمعنى صناعة المثاؿ المجرد 

عبد الرحمف الحاج صالح عندما تحدث عف . د.الذم تكزف بو الكممات سكاء كانت أسماء أـ أفعاال، كذلؾ ألف أ
: تفسير التركيب لتقرير اإلعراب، كالتمثيؿ بالمعنى الثاني، أم: التمثيؿ لـ يفرؽ بيف التمثيؿ بالمعنى األكؿ أم

ف عناىما معا . أكزاف الكمـ كأبنيتيا، بؿ إنو ركز عمى التمثيؿ بالمعنى الثاني، كا 
 كرغـ أف الحديث عف ضبط األبنية أخذ منو الكثير مف الشرح كالتحميؿ فقد بيف أف سيبكيو كشيكخو عممكا 

جاىديف عمى ضبط المغة كميا بمختمؼ مستكياتيا اإلفرادية كالتركيبية، كأنيـ نجحكا في كضع الميثيؿي المجردة التي 
. يجمع كؿ مثاؿ منيا أكبر عدد ممكف مف الكمـ كالتراكيب

الفعؿ في الماضي كالمضارع كاألمر أكزانا، كلبقية المشتقات :  فكما كضعكا لممصادر أكزانا كضعكا لممشتقات
ٍفعىؿ)أكزانا، كمثَّنؿ األستاذ لذلؾ بكزف اسـ المكاف مف الثبلثي  كبيف األستاذ أف التمثيؿ بيذا المعنى غاية في (مى

. التجريد لـ تعرفو لغات العالـ ما عدا العربية
لـ يطبقكه فقط كما قمنا عمى مستكل المفردات، بؿ اكتشفكا في مرتبة الجممة مستكل مف ...كىذا التجريد: " قاؿ

] ".(خبر+ مبتدأ )ك(فاعؿ+فعؿ)البنى ىك أعمى في التجريد مف مستكل بنية    281ص[50
ذا كاف ىذا تجريدا في المستكل األكؿ فيناؾ تجريد في مستكل أعمى منو، كذلؾ الذم أجركه عمى مصادر   كا 

ٍفعىاؿ كاٍفًتعىاؿ)المزيد في  بأنيا كميا تشترؾ رغـ اختبلفيا في كسر أكليا كفتح ما قبؿ األلؼ فييا،  (الخ...ًفعىاؿ كاً 
. ككذلؾ الذم أجركه بيف التصغير كتكسير الرباعي

فالفئة الخاصة : كيجرم النحاة ىذا التجريد التركيبي عمى مستكل الجمؿ كما قمنا: " ىذا عمى المستكل اإلفرادم
+ المفعكؿ +الفعؿ: المفعكؿ، مثبل ليا ثبلثة أكجو في التقديـ كالتأخير ىذا الذم ذكرناه، ثـ+ الفاعؿ + بالفعؿ 

مبتدأ، فيذا ما يجرم في الخطاب، +خبر: خبر يجكز فييا+ مبتدأ : الفاعؿ، ككذلؾ الفئة+فعؿ+فاعؿ، كمفعكؿ
]"كيمكف أف تجمع كؿ ىذه األكجو كالبنية الكاحدة باالعتداد بالمكضع  293-292ص[50

بالنسبة إلى )كسنرل في دراسة تالية أف النحاة العرب األكليف تكصمكا إلى إيجاد مستكل لبناء الكبلـ : " ثـ قاؿ
أعمى مف ىذا، كذلؾ باالعتماد عمى مفيـك جديد ىـ الذيف ابتدعكه، كىك العامؿ كما يتعمؽ بو مف مفاىيـ  (الجمؿ

 293ص[50]".أخرل، كىك عظيـ، ابتدعكه عمى الرغـ مما قيؿ في زماننا ىذا مف أنو مفيـك منطقي يكناني
:  يقصد البنية العاممية

. [خ+ـ2+(ـ1+ع)]
التي يجمع بينيا شيء مشترؾ ىك البنية )مفيـك الفئة ك:  كيقرر األستاذ أف ىذا التجريد يقـك عمى ثبلثة أسس

ألنو مجرد قابؿ ألف )، كمفيـك المكضع المقابؿ (الذم يككف بيف عناصر البنية)، كمفيـك الترتيب (أك المجرل
. (يقع فيو عمى كجو االستبداؿ كثير مف العناصر
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 كأكضح األستاذ أف الميثيؿى عبارة عف أنماط بالمفيكـ العممي الدقيؽ، كالتي تستعمؿ في مختمؼ العمكـ خاصة 
رسـك لمبنية عمى شكؿ تركيب مف الرمكز أك رسـ بياني : "الفيزيائية كالكيميائية كالبيكلكجية، كأف ىذه األنماط ىي

 282ص[50]".أك تصميـ مصغر
 كالغرض مف ىذه األنماط فضبل عف تمثيميا لكحدات المغة إفرادا كتركيبا مف حيث بنيتيا التي تشترؾ فييا، 
ىك تجاكز مستكل الكصؼ الساذج لكحدات المغة، ألنيا كسيمة لتكضيحيا بتصكيرىا مجردة، كألنيا بيذا التجريد 

. تفيد التعميـ الذم يستغرؽ أكبر عدد ممكف مف الكحدات المغكية
 ثـ إف ىناؾ غرضا أعمؽ ليذه األنماط، ىك تحكيميا فيما يرد في المغة غامضا غير كاضح لحذؼ فيو أك 

ف كاف ال يقكـ أحيانا مقامو في االستعماؿ بنفس المعنى، "إبداؿ أك غيرىما،  بإلحاؽ ىذا الغامض بتركيب أكضح كا 
ف كاف ال يستعمؿ في الكبلـ، كما كاف : "قاؿ سيبكيو ، كمثؿ ذلؾ (سبحاف اهلل)تمثيبل لػ (براءة اهلل)فيذا تمثيؿ كا 

)نىٍتنان، ألف معناىما كحدىما كاحد : إذا سئمت عنيما تقكؿ (أيفَّنةن كتيفَّنةن )تمثيمؾ  ( براءة اهلل)، فمف البيف أف (1/177
، ككبلىما ىما بديؿ كاضح (أفة)ك(سبحاف اهلل)ىما عبارتاف عربيتاف، إال أف العرب لـ تستعمميما في مكاف  (نتنان )ك

]".لمعبارتيف الغامضتيف مف حيث بناؤىما، ألنيما أقرب إلى الكاضح مف التركيب   281-280ص[50
التي تجيء عمييا الكمـ في العربية حتى كاد ال يشذ عميو منيا  (األكزاف) ىذا كقد أحصى سيبكيو تقريبا كؿ األبنية 

اعمـ أف سيبكيو سبؽ إلى حصر أبنية كبلـ العرب، كلـ يحاكؿ ذلؾ أحد قبمو كال في : "شيء، كقد قاؿ السيرافي
]".عصره، كأظف ذلؾ لصعكبة كبعد تناكلو، كألف الحاصر يحتاج إلى اإلحاطة بكبلميا كالتخيؿ لو كمو 97]5/380 

عدد األبنية عند سيبكيو لؤلسماء الثبلثية، مائتاف كخمسة كسبعكف بناء، مزيدة كغير مزيدة، ...تبيَّنف أفَّن : " كقد
كلمرباعية أربعة كستكف بناء، مزيدة كغير مزيدة، كلمخماسية تسعة أبنية، مزيدة كغير مزيدة، فمجمكع أبنية األسماء 
عنده ثبلثمائة كتسعة كأربعكف بناء، منيا ما ىك مختص باالسـ دكف الصفة، كما ىك مختص بالصفة دكف االسـ، 

]".كما ىك مختص باالسـ كالصفة، كما ىك مختص بالمصدر، كما ىك ساكت عنو سيبكيو  61ص[151
 ككانت طريقة سيبكيو في حصر األبنية تعتمد عمى حركؼ الزيادة، حيث عمؿ عمى حصر المزيد بأحد 

فتكمـ عف البنية المزيدة باليمزة، ثـ .اليمزة، كاأللؼ، كالياء، كالنكف، كالتاء، كالميـ، كالكاك: الحركؼ السبعة، كىي
. البنية المزيدة باأللؼ، كىكذا

 ككما فعؿ سيبكيو في األسماء فعؿ في األفعاؿ، فبعد أف ذكر أبنية الفعؿ الثبلثي المجرد، ذكر أبنية الفعؿ 
الثبلثي المزيدة الممحقة بالرباعي، كأبنية الفعؿ الرباعي المجردة كالمزيدة، حتى حصر أبنية األفعاؿ األصكؿ في 
تسعة عشر بناء، ثبلثة منيا لمثبلثي المجرد، ككاحد لمرباعي المجرد، كاثنا عشر لمثبلثي المزيد، كثبلثة لمرباعي 
المزيد، كحصر أبنية األفعاؿ الممحقة في سبعة عشر بناء، سبعة منيا ممحقة بالرباعي المجرد، كعشرة ممحقة 

. بالرباعي المزيد
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:  قاؿ سيبكيو72ص [151]، "كبيذا يككف عدد أبنية األفعاؿ األصكؿ كالممحقة عند سيبكيو ستة كثبلثيف بناء "
فيذا جميع ما ألحؽ مف بنات الثبلثة ببنات األربعة مزيدةن أك غير مزيدة، فقد بيف أمثمة األفعاؿ كميا، مف بنات "

الثبلثة مزيدةن أك غير مزيدة، فما جاكز ىذه األمثمة فميس مف كبلـ العرب، كبينت مصادرىف، كمثمت، كبييِّبفى ما 
]".يككف فييا كفي األسماء كالصفات، كما ال يككف إال في كؿ كاحد مف ىما دكف صاحبو 94]4/287 

 كقد حاكؿ كثير مف العمماء مف قديـ االستدراؾ عمى سيبكيو، كلكنيـ لـ يحمكا بطائؿ، ألف ما استدرككه عميو 
ما الختبلؼ االعتبار بينو كبيف  نما تركو عمدا إما ألنو ميجكر غير مستعمؿ، كا  لـ يكف يخفى عميو، كا 

كحديثا الدكتكرة خديجة  [250]المستدركيف في اعتبار حرؼ الزيادة مثبل، فمف ىؤالء العمماء قديما الزبيدم، 
. 270ص[206]الحديثي

:  التمثيل بمعنى ذكر المثال. 3. 7. 2
الجزئي الذم يذكر إليضاح القاعدة، ك إيصالو إلى فيـ " ذكر المثاؿ، كىك:  كىناؾ معنى آخر لمتمثيؿ، كىك

ٍيده )في  (زيده )الفاعؿ كذا، كمثالو : المستفيد، كما يقاؿ رىبى زى  : " كىذا غير الشاىد، الذم ىك2/1447[ 47]". (ضى
[ 47]".الجزئي الذم يستشيد بو في إثبات القاعدة

:  فكؿ مف المثاؿ كالشاىد جزئي لمكضكع القاعدة، كبينيما فكارؽ
]".أف المثاؿ يذكر إليضاح القاعدة، كالشاىد يذكر إلثبات القاعدة: - " األكؿ 47 ]
:  كىذه العمكمية عمى كجييف [47]، "أف الشاىد أعـ مف المثاؿ: - " الثاني

[".فإف كٌؿ ما يصمح شاىدان يصمح مثاالن بدكف العكس"بالنظر إلى ذاتييما - أ  47 ]
فإٌف كٌؿ شيء يصمح لئلثبات يصمح لئليضاح بدكف : "كبالنظر إلى الغرض منيما المعتبر في تعريفيما- ب 
[ 47]".العكس

ا فيما يستشيد بو كال يككف محتمبلن لغيره: -" الثالث فإٌنو : "كأما المثاؿ [47]". أٌف الشاىد يجب أف يككف نىصًّ
[ 47]".يكفيو ككنو محتمبلن لما أكرد لتكضيحو

يصالو إلى فيـ المستفيد: "  كالمثاؿ بمعنى ، ىك مما استعممو سيبكيو "الجزئي الذم يذكر إليضاح القاعدة، كا 
يصالو إلى فيـ  بكثرة، بحيث ال يخمك باب مف أبكاب الكتاب مف أمثمة لتصكير القاعدة أك الحكـ النحكم كا 

. القارئ
عند ذكر -  كالغالب عمى سيبكيو كما أثبت ذلؾ أىؿ االختصاص كمنيـ األستاذ الحاج صالح أف يكتفي 

بمثاؿ يصنعو بنفسو يمثؿ بو لذلؾ الحكـ، كقد يككف ذلؾ المثاؿ – حكـ مطرد، كمعمـك مف لغة العرب بالضركرة 
ال يمثؿ إال بما – سيبكيو : أم- كالظاىر أنو : "في حد ذاتو مما سمعو ىك أك شيكخو، كفي ذلؾ قاؿ الشاطبي

 5/141[140]". سىمع بعينو، أك ما سىمع بمثمو
أيضا ىك مما استعممو سيبكيو بكثرة، مع أف " الجزئي الذم يستشيد بو في إثبات القاعدة: "  كالشاىد بمعنى

شكاىد سيبكيو ليست ىي كؿ المدكنة التي سمعيا بنفسو أك بكاسطة شيكخو، بؿ إنيا عينة قميمة جدا بالقياس إلى 
ما سمعو مف فصحاء العرب، فإثبات القاعدة في الحؽ ال يمكف أف يككف بشاىد أك شكاىد قميمة، بؿ ال بد مف 
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. مئات الشكاىد أك أكثر حتى يصح االستقراء كيثبت االطراد، كلذلؾ فشكاىد سيبكيو غيض مف فيض
 كقد أخطأ كثير مف المعاصريف حيف تكىمكا أف شكاىد سيبكيو ىي كؿ المدكنة التي استقرأىا كشيكخو، 

:  كرمكىـ لذلؾ بقصكر في االستقراء، كتعسؼ في التقعيد، كضعؼ في المنيج، كقديما قاؿ الشاعر
 ككـ مف عائب قكال صحيحا

 
 كآفتو مف الفيـ السقيـ*** 

ثِّبؿي – سيبكيو: أم–كالغالب عميو : "قالت الدكتكرة خديجة الحديثي  أنو يضع عنكاف الباب الذم يتحدث عنو كييمى
لو بأمثمة يقيسيا عمى القرآف، كيذكر بعدىا اآليات الكاردة في المكضكع، ثـ بما كرد عف العرب مف عبارات 

 137ص[251]".سمعيا أك ركاىا عمف سمعيا مف شيكخو كمف يثؽ بو، ثـ بالشكاىد مف الشعر
:  عبد الرحمف الحاج صالح ممخصا القكؿ في المكضكع كمبينا لمنيج سيبكيو في االستشياد.د. كقاؿ أ

إذا اطرد القياس كاالستعماؿ كلـ يكف فيو إال ضرب كاحد مف الكبلـ عند جميع العرب كفي القرآف فإف سيبكيو "
بذكر مثاؿ أك مثاليف، كقد يستغني عف ذكر الشاىد مف كبلـ العرب أك – كما سنراه بالتفصيؿ فيما يمي – يكتفي 

ككذلؾ ىك األمر بالنسبة ...رفع الفاعؿ، كنصب المفعكؿ: كذلؾ مثؿ: "  قاؿ215ص[50]".مف القرآف الكريـ
  216ص[50]".كالكتاب كمو شاىد عمى ذلؾ...ألكصاؼ الحاؿ

ذا لـ يطرد النحك مف الكبلـ في القياس كاالستعماؿ كلـ يكف في القرآف كالشعر ككبلـ العرب : " ثـ قاؿ كا 
المنثكر ضرب كاحد مف الكبلـ بؿ ضرباف أك أكثر فإف سيبكيو يمتـز حينئذ كدائما بذكر شاىديف أك أكثر مف 

]".القرآف كالشعر كأقكاؿ العرب التي سمعيا ىك بنفسو أك مف شيكخو 50 ]
بشاىد مف كبلـ العرب أك مثاؿ يمثؿ بو كؿ – أك يكاد–ىك أنو يأتي دائما ...كالذم ييمنا: " كختـ الفصؿ بقكلو

]".ما سمعو منيـ، كيأتي بما ىك مثمو مف القرآف إف كجد، كمف الشعر أم بنظيره مف حيث البنية 50 ]
:  نماذج مف تمثيؿ سيبكيو

مىسى )ك (ذىىىبى زيده )فأمَّنا الفاعؿ الذم ال يىتعٌداه فعمو فقكليؾ : " قاؿ سيبكيو ممثبل لمفعؿ البلـز جى
كالمفعكؿي الذم لـ يتعدَّنه فعمو كلـ يتعدَّن إليو  : "، كقاؿ ممثبل لمفعؿ المتعدم المبني لممجيكؿ1/33[94"](عمركه 

  1/34[94]". (ييٍضربي عمرك)ك  (ضيربى زيده )فعؿي فاعؿو فقكليؾ 
رىبى عبدي اهلل زيدان )كذلؾ قكلؾ : "  كقاؿ في باب الفعؿ المتعدم إلى مفعكؿ كاحد فإف قدمتى المفعكؿى  ...(ضى

رىبى زيدان عبدي اهلل)كأخَّنرتى الفاعؿ جرل المفظي كما جرل في األٌكؿ، كذلؾ قكلؾ  ]".(ضى 94] 
قىعىدى قعدة )ك، (ذىىب عبدي اهلل الذىابى الشًديد): كذلؾ قكلؾ: " كقاؿ ممثبل لتعدم الفعؿ إلى المفعكؿ المطمؽ

قىعىدى ): فمف ذلؾ.، لٌما عىًمؿى في الحدث عمؿ في المٌرة منو كالمٌرتيًف كما يككف ضربان منو(قىعدى قىعدتيفً )ك، (سىكء
مَّناءى )ك (القيرفيصاءى  عى القيقىرل)، ك(اشتىمؿ الصَّن  1/35[94]".ألنو ضربه مف ًفًعًمو الذم أيخذ منو(رىجى

ك  (ذىبتي أىٍمسً )كتقكؿ .(سيقعد شيريف)ك  (قىعد شيريف)كذلؾ قكلؾ  : " كقاؿ ممثبل لتعديو إلى ظرؼ الزماف
". (سأىذىىب غدان )
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مستي مجمسان حسنا)ك  (ذىىبتي المذىبى البعيدى ): كذلؾ قكلؾ: " كقاؿ ممثبل لتعديو إلى اسـ المكاف قىعٍدتي )ك (جى
يـ( ذىبتي كجيان مف الكجكه)ك ( قعٍدتي المكافى الذم رأيت)ك  (مقعدان كريما ـى : )كقد قاؿ بعضي [ 94(".]ذىبتي الشا

 (سرتي الميميفً )ك، (ذىبتي فرسخيفً ): كىك قكلؾ : " كقاؿ ممثبل لتعديو إلى اسمي الزماف كالمكاف الخاصيف
 1/36[94]".(سرتي اليكميفً )ك  (ذىبتي شيريفً ): كما تقكؿ

أعطىى عبدي اهلل زيدان ): كذلؾ قكلؾ: " كقاؿ ممثبل لؤلفعاؿ التي تتعدل إلى مفعكليف ليس أصميما مبتدأ كخبرا
كاختار : )كمثؿ ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ ( اخترتي الرجاىؿ عبدى اهلل: )كمف ذلؾ( كسكتي بشران الثَّنيابى الجيادى )ك (درىمان 

إذا أردت دعكتو التي  (دعكتو زيدان )ك  (كنَّنيت زيدان أبا عبد اهلل)ك، (سميتو زيدان )ك  (مكسى قكمو سبعيف رجبل
ف عنيت الدعاء إلى أمر لـ يجاكز مفعكال كاحدان   ثـ ذكر جممة مف الشكاىد 1/37[94]ؿ".تجرم مجرل سميتو، كا 

. الشعرية
ًسبى عبدي اهلل زيدان بكران ): كذلؾ قكلؾ : "كقاؿ ممثبل لؤلفعاؿ التي تتعدل إلى مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر  (حى

كجدى عبدي اهلل )ك (رأل عبدي اهلل زيدان صاحبنىا): كمثؿ ذلؾ (خاؿى عبدي اهلل زيدان أخاؾ)ك (ظفَّن عمركه خالدان أباؾ)ك
 40-1/39[94(".]زعىـ عبدي اهلل زيدا أخاؾ)ك(عممتي زيدان الظريؼى : )كمثؿ ذلؾ...(زيدان ذا الًحفاظ

نىبَّنأيتي زيدان )ك، (أىرىل اهللي بشران زيدان أباؾ): كذلؾ قكلؾ : " كقاؿ ممثبل لؤلفعاؿ التي تتعدل إلى ثبلثة مفاعيؿ
ـى اهلل زٍيدان عمران خيران منؾ)ك (عمران أبا فبلف كيًسيى عبدي : )كذلؾ قكليؾ: "كقاؿ ممثبل لبنائيا لما لـ يسـ فاعمو(".أىٍعمى

ف شئتى قٌدمتى كأٌخرتى فقمتى (...أيٍعطىيى عبدي اهلًل الماؿى )ك  (اهلًل الثكبى  أيٍعًطيى الماؿى عبدي )ك ( كيسيى الثكبى زيده )كا 
رىبى زيدان عبدي اهلل)كما قمت  (اهللً   42-1/41[94".]فأمره في ىذا كأمر الفاعؿ( ضى

ًربى زيده )كذلؾ قكلؾ : " كقاؿ ممثبل لتعدم الفعؿ المبني لممجيكؿ كالفعؿ المبني لممعمـك لغير المفعكؿ بو ضي
ـي )ك (الضربى الشديدى  ًربى عبدي اهلل اليكميًف اٌلمذيًف تىٍعمى يا مضركبى الميمًة )ال تىجعميو ظرفا كلكف كما تقكؿ ( ضي
ـى )ك (الضربى الشديدى   1/42[94(". ]أيٍقًعدى عبدي اهلل الميٍقعىدى الكري

لمَّنا  (نيٌبئتي زيدان أبا فبلف): كذلؾ قكلؾ: " كقاؿ ممثبل لؤلفعاؿ التي تنصب ثبلثة مفاعيؿ إذا بنيت لممجيكؿ
ؿ إلى اثنيف، كتقكؿ  ألٌنؾ لك أدخمتى في ىذا  (أيرىل عبدى اهلل أبا فبلف)كاف الفاعيؿ يىتعدَّنل إلى ثبلثةو تىعدَّنل المفعكي

ؿ كبىنىٍيتىوي لو لتىعدَّناه فعميو إلى ثبلثًة مفعكليفى   1/43[94]".الًفعؿ الفاعى
نيبِّبٍئتي زيدنا )ك، (أعطى عبدي اهلل الثكبى إعطاءن جميبلن )كذلؾ قكلؾ : " كقاؿ ممثبل لتعدييا إلى غير المفعكؿ بو

يا مسركؽى الميمًة )ال تىجعميو ظرفان، كلكف عمى قكلؾ ( سيرؽ عبدي اهلل الثكبى الميمىةى )ك (أبا فبلف نبيئان حسنان 
[ 94".](الثكبى 

، ثـ راح يشرح كجو 1/44[94]"(ذىبى زيده راكبان )ك  (ضربتي عبدى اهلل قائمان )كذلؾ قكلؾ : " كقاؿ ممثبل لمحاؿ
، ككذلؾ (لي ًممؤيهي عىسىبلن )ك  (لي مثميو رىجيبلن )في قكلؾ : " حاليف، بقياسيما عمى التمييز (راكبا)ك (قائما)ككف 

". (لو عشركف درىمان )أف يككفى ما بعدىا جرَّنا إذا قمتى  (عشريف)، ككما منعًت النُّكفي في (كيحوي فارسان )
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، كيككف، كصار، كماداـ، كليسى )كذلؾ قكليؾ : "كأخكاتيا بقكلو (كاف) كمثؿ في باب األفعاؿ الناقصة  كما  (كافى
ف شئتى قمتى  ...(كاف عبدي اهلل أخاؾ): كاف نحكىفَّن مف اًلفعؿ مما ال يىستغني عف الخبر، تقكؿ كاف أخاؾ ): كا 

 1/45[ 94...". ]فقٌدمتى كأٌخرتى  (عبدي اهلل
ري  (كاىفى )كقد يككف لػ : "التامة بعد حديثو عف تصريؼ الناقصة فقاؿ (كاف) ثـ أخذ في الحديث عف  مكضعه آخى

ري عمى الفاعؿ فيو ًمؽ عبدي اهلل)أم  (قد كاف عبدي اهلل)تقكؿ .ييقتصى ، ك  (قد كاف األمري )، ك (قىد خي قد )أم كقعى األمري
، كما تقكؿ  (داـ فبلفه  دٍتوي )تريد رٍؤية العيف، ككما تقكؿ ( رأيتي زيدان )أم ثىبتى الَّنة، ككما ( أنا كىجى تريد ًكجداف الضَّن
]".(ناميكا)ك  (اٍستىٍيقىظيكا)كمٌرةن بمنزلة قكلؾ  (كاف)مٌرةن بمنزلة  (أىمسى)ك  (أصبحى )يككف  94]1/46 

أنو يذكر بعد عنكاف الباب مباشرة مثاال أك :  كعمى ىذا المنكاؿ سار سيبكيو في غالب أبكاب الكتاب، يعني
أكثر مف صنعو عمى منكاؿ ما سمع، كقد يككف ذلؾ المثاؿ نفسو مما سمعو ثـ يشرع في شرح ذلؾ المثاؿ 

كاستنباط الحكـ النحكم منو مف حيث اإلعراب كالتعريؼ كالتنكير كالتقديـ كالتأخير كالذكر كالحذؼ كغيرىا، كفيما 
:  يمي أمثمة مف بقية األبكاب

كذلؾ : (في بعض المكاضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يىصيري إلى أصمو (لىٍيسى )ىذا باب ما أيٍجًرمى مىٍجرل ) قاؿ في 
 1/57[ 94]". (ما زيده منطمقان )ك  (ما عبدي اهلل أخاؾ)، تقكؿ (ما)الحرؼي 

ليس زيده بجبىافو كال )كذلؾ قكلؾ : "(ىذا باب ما ييجىرل عمى المكضع ال عمى االسـ الذم قبمو) كقاؿ في 
 1/66[94(".]ما زيده بأخيؾ كال صاحبىؾ)ك  (بىخيبل

ٍف يىٍأًتنا نٍأًتو)إذا قمت : "(ىذا باب اإلضمار في ليسى ككافى كاإًلضمار في إفٌ ) كقاؿ في  إٌنو أىمىةي اهلل )ك  (إٌنو مى
 1/69[94".](ذاىبةه 

ما أٍحسىفى )كذلؾ قكلؾ : "(ىذا باب ما يىٍعمىؿي عىمىؿى الفعؿ كلـ يىٍجًر مىجرل الفعؿ كلـ يىتمكَّنف تمكُّنىو) كقاؿ في 
مىو معنى التعجُّب( شيء أحسفى عبدىاهللً )، زعـ الخميؿه أنو بمنزلة قكلؾ (عبدىاهلل كىذا تمثيؿه كلـ ييتىكمَّنـ .كدىخى

]".لتدٌؿ أىنو فيما مضى (كاف)فتىٍذكيري  (ما كاف أحسفى زيدان )كتقكؿ ...بو 94]1/73 
رى كما يككف فيو الفعؿي مبنٌيا عمى االسـ) كقاؿ في  ـى أك أيخَّن : (ىذا باب ما يككف فيو االسـي مبنيان عمى الفعؿ قيدَّن

ف قدمتى االسـى فيك عربيٌّل جٌيده .... كىك الحدُّ  (ضربتي زيدان )فإذا بنيتى االسـى عميو قمتى " زيدان )كذلؾ قكلؾ ... كا 
ف شئت قمت ...فمزمتيو الياء( زيده ضربتيو)فإذا بنيتى الفعؿى عمى االسـ قمتى ... (ضربتي  زيدان )كا 
  1/80[94".](ضربتيو

معة أىلقاؾ فيو)كذلؾ قكلؾ ": (ىذا باب ما يىٍجًرل مٌما يككف ظرفان ىذا المجرىل) كقاؿ في  أقؿُّ يكـو ال )ك (يكـي الجي
طيئية يكـو ال أىصيدي فيو)ك( أىقؿُّ يكـو ال أصكـي فيو)ك (أىلقاؾ فيو  1/84[94(".]مكانيكـ قمتي فيو)ك( خى

رأيتي )كذلؾ قكلؾ : "(ىذا باب ما ييختار فيو إعماؿي الفعؿ مما يككف فى المبتدإ مبنيان عميو الفعؿي ) كقاؿ في 
لقيتي خالدان كزيدان اشتريتي )ك( لقيتي قيسان كبكران أخٍذتي أباه)ك( رأيتي عبدى اهلًل كزيدان مررتي بو)ك (زيدان كعمران كمَّنمتوي 

 1/88[94".](لو ثكبان 
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 كاألمثمة عمى منيج سيبكيو في التمثيؿ كثيرة، كتكاد كؿ أبكاب الكتاب تبدأ بأمثمة مف عنده، ثـ يتبعيا بما عىفَّن 
. لو مف شكاىد قرآنية أك مف كبلـ العرب شعران كنثران، كىك ما يؤكد الذم قالو الدارسكف المختصكف بكتاب سيبكيو

االستدالل بالشعر في الكتاب  – 8. 2
عدد الشواىد في الكتاب . 1. 8. 2

 اختمؼ الدارسكف قديما كحديثا في عدد الشكاىد الشعرية التي استدؿ بيا سيبكيو، كقد قاؿ كثير منيـ بما ركم 
فأما األلؼ فقد عرفت أسماء قائمييا .نظرت في كتاب سيبكيو، فإذا فيو ألؼ كخمسكف بيتا: "عف الجرمي مف قكلو

 كىي ركاية غير صحيحة شكبل كمضمكنا، كما بيف 1/8[215]، "فأثبتيا، كأما الخمسكف فمـ أعرؼ أسماء قائمييا
 89ص[252].ذلؾ الدكتكر رمضاف عبد التكاب، عمى األقؿ في شقيا الثاني

ألف نسخ الكتاب تختمؼ في عدد " كالذيف أخذكا عمى أنفسيـ إحصاءىا بالفعؿ اختمفكا أيضا في العدد، 
، كآخر مف عني بشكاىد سيبكيو الشعرية ىك الدكتكر خالد عبد 135ص[253]"األبيات الكاردة في كؿ كاحدة منيا

كلكف عدد الشكاىد في إحصائي ػ اعتمادا عمى طبعة بكالؽ ػ بمغ ألفا كستة كخمسيف : "الكريـ جمعة، كقد قاؿ
، أما أنا فأحصيتيا اعتمادا عمى طبعة عبد السبلـ محمد ىاركف فكجدتيا تبمغ ألفا كمائة كتسعة  [253]"بيتا

. كسبعيف شاىدا بالمكرر، كبعضيا شطر ال بيت
 كقد أحصى أحد الدارسيف شكاىد الشعر في قسـ الصرؼ فقط مف الكتاب فكجدىا تبمغ ثبلثة كثبلثيف، تسعة 
عشر منيا مف األشعار، كأربعة عشر منيا مف األرجاز، كما أف ثمانية كعشريف مف مجمكعيا منسكبة إلى كاحد 

 149ص[151].كعشريف مف الشعراء، كخمسة أبيات مجيكلة القائؿ
 كمعمكـ لمف قرأ الكتاب أف سيبكيو لـ يكف ينص عمى أسماء قائمي أبياتو دائما، بؿ كاف أحيانا يكتفي بنسبة 

القائؿ لقبيمة ما، كأحيانا يذكر الشاىد دكف أف يعطي أدنى معمكمة عف صاحبو، كىك ما جعؿ كثيريف قديما 
كحديثا يحاكلكف معرفة قائمي ىذه األبيات، كليس الجيؿ بقائؿ الشاىد عند سيبكيو بضاره شيئا، ألف سيبكيو كاف 
ال ييمو معرفة القائؿ بقدر ما كاف ييمو أف يككف سميقيا، كقد ألؼ كتابو في زمف كانت ال تزاؿ السميقية العفكية 
مكجكدة في كثير مف العرب، كالعمماء في تمؾ الفترة كاف بإمكانيـ التحقؽ مف أم شاىد بالنزكؿ إلى الميداف، أم 

.  بيف العرب الفصحاء المكثكؽ بعربيتيـ
 كميما كاف عدد الشكاىد الشعرية في الكتاب، كميما كانت أسماء قائمييا فالذم ييمنا بالدرجة األكلى ىك 

. كيؼ جمعيا سيبكيو ككيؼ استدؿ بيا عمى ما كاف يقرره مف قكاعد نحكية أك صرفية
كيف جمع سيبويو شواىد الكتاب . 2. 8. 2

 أما كيؼ جمعيا سيبكيو، فالمعركؼ عنو مف خبلؿ كتابو عمى الخصكص أنو كاف يعتمد  
ما مف قائمييا مباشرة، كلذلؾ فمصادره دائما  عمى السماع، إما مف شيكخو الذيف سمعكىا مف فصحاء العرب، كا 

شفكية، كلـ يحدث كلك مرة أف نقؿ سيبكيو شيئا مف شكاىده الشعرية أك النثرية مف كتاب، الميـ إال القرآف فقد 
. نص في مكاضع عمى أف تمؾ الكممة أك ذلؾ الحرؼ في المصحؼ أك مصحؼ أيًبيٍّ مثبل ىك عمى صكرة كذا
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 كقد قاـ الدكتكر خالد عبد الكريـ جمعة بإحصاء ما ركاه سيبكيو مف الشكاىد الشعرية عف بعض شيكخو، فبمغ 
، 284ص[253]، كمف الخميؿ بف أحمد تسعة280ص[253]ما سمعو مف يكنس بف حبيب سبعة عشر شاىدا

، كمف األصمعي 289ص[253]، كمف عيسى بف عمر أربعة288ص[253]كمف أبي الخطاب األخفش ثمانية
. 289ص[253]شاىديف
أما شكاىد الشعر التي سمعيا سيبكيو مف العرب مشافية فكثيرة جدا، كقد تتبعت ما نص سيبكيو نصا : "  قاؿ

كىناؾ : " ، فذكر ثبلثة كأربعيف شاىدا، كقاؿ290ص[253]"كاضحا عمى أنو سمعو مف العرب كحصرتو فيما يمي
قسـ مف الشكاىد ذكر سيبكيو أنو سمعيا عف بعض الثقات يرككنيا عف العرب، أك سمعيا ممف يركييا عف 

.  ، فذكر أحد عشر شاىدا298ص[253]"العرب، كيدخؿ تحت ىذا القسـ الشكاىد التالية
ىذا كؿ ما استطعت حصره مف شكاىد شعرية نص سيبكيو عمى سماعيا مف شيكخو، أك مف العرب أنفسيـ، : " ثـ قاؿ

]".(سمعت مف العرب)أك ممف سمعيا مف العرب، كفي الكتاب شكاىد أخرل كثيرة ذكر سيبكيو أنيا   301ص[253
ـي أنو سىًمعىيا مف : " كىذا مثؿ قكؿ سيبكيو جه سيًمعىٍت مف العرب، كمٌمف يكثؽ بو يىٍزعي كىذه حيجى

ىكذا سيًمعى مف العرب : "كقكلو. 1/147[ 94]"ىذا كمُّو سيًمعى مف العرب : "كقكلو.1/255[94]"العرب
 2/74[94]".ككذلؾ سمع ىذا البيت مف أفكاه العرب: " كقكلو1/139[94]".تيٍنًشديه

 ككاضح مما تقدـ أف ما سمعو سيبكيو بنفسو كمف شيكخو ليس شيئا أماـ الكـ الكبير مف الشكاىد الشعرية التي 
استدؿ بيا في الكتاب، كالتي أربت عمى األلؼ، فمف أيف لو إذف ذلؾ ؟ 

 الظاىر أف تمؾ الشكاىد ىي قميؿ مف كثير كاف يحفظو سيبكيو كشيكخو كطمبة العمـ في عصره، ككاف متداكال 
بينيـ، يتدارسكنو كيقمبكف فيو نظر الفكر، كمما جمعيـ مجمس عمـ، كالدليؿ عمى ذلؾ أف سيبكيو كاف كثيرا ما 
يسكؽ الشاىد الشعرم دكف إشارة إلى أنو مسمكع لو أك لشيكخو فيسأؿ عنو أحدىـ فيجيبو جكاب مف يعرؼ 

 304-302ص[253].الشاىد، أك يحتج بو عميو فبل ينكر عميو الشاىد
بؿ – كمما الحظتو أف سيبكيو ال يميؿ إلى اإلكثار مف الشكاىد عمى كؿ قاعدة يذكرىا : " قاؿ الدكتكر خالد

، أك ما شابو ذلؾ "كىك في الشعر كثير: "يذكر القميؿ منيا، ثـ يقكؿ معقبا– إذا كثرت لديو الشكاىد – كاف يكتفي 
 306ص[253]".مف عبارات

عبد الرحمف الحاج صالح مف أف شكاىد سيبكيو ىي أمثمة منتقاة مف مدكنة كبيرة كاف .د. كيؤكد ىذا ما قرره أ
قد جمعيا سيبكيو كشيكخو، كيخطئ مف يظف أف تمؾ الشكاىد ىي كؿ ما استقرأه سيبكيو كشيكخو، فالحؽ أف 
المدكنة التي استقرأىا ىؤالء كبيرة جدا، لـ يحدث في تاريخ العالـ أف جمع مثميا، كلكف لـ يكف باإلمكاف كمما 

ذكر سيبكيو حكما نحكيا أك صرفيا أف يذكر كؿ ما كرد فيو، كلذلؾ فإف مف يظف أنيـ قعدكا لمعربية اعتمادا عمى 
. تمؾ الشكاىد كحدىا كأنيـ ألجؿ ذلؾ كاف استقراؤىـ ناقصا أخطأ في حقيـ كفي حؽ النحك خطأ فادحا
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يعتقد بعض معاصرينا أف سيبكيو كغيره مف العمماء القدامى كمما استشيدكا ببيت شعر أك بيتيف : " قاؿ األستاذ
فقد بنى قاعدتو عمى ما ذكره مف الشكاىد كحدىا، فيييات أف يككف األمر كذلؾ، كقد أداىـ ذلؾ إلى ظمـ عممائنا 

أف يككف بنى النحاة العرب قكاعدىـ عمى المثاؿ الكاحد أك المثاليف فكاف : القدامى بمثؿ ىذه األقكاؿ المجحفة
 317ص[130]".استقراؤىـ لكبلـ العرب بالضركرة ناقصا

:  ىذا كينبغي التأكيد عمى أف سيبكيو استشيد بشعر شعراء مف مختمؼ القبائؿ، تمؾ التي قاؿ فييا الفارابي
قيس كتميـ كأسد كطي، ثـ ىذيؿ، كتمؾ :  كىـ147ص[254]"فإف ىؤالء ىـ معظـ مف نقؿ عنو لساف العرب"

ياد، فإف كؿ ىذه  [254]، "كالباقكف فمـ يؤخذ عنيـ شيء: "التي قاؿ فييا كمنيـ قضاعة كثقيؼ كبكر كتغمب كا 
القبائؿ استشيد سيبكيو بشعر شعرائيـ مع تفاكت في عدد شكاىد كؿ منيـ، كأما بيراء كجذاـ كأشعر كخكالف 

 342ص [253].كحمير كميرة فقد استبعدىا ألنيا لـ تنجب شاعرنا معركفنا ذائع الصيت
 فقد استشيد سيبكيو بشعر مائتيف كستة كثبلثيف شاعرا، عدنانييف كقحطانييف، مف ست كعشريف قبيمة، مف 

سبلمييف، كأمكييف كعباسييف معاصريف لسيبكيو: مختمؼ العصكر حتى عصره . جاىمييف، كمخضرميف، كا 
 كلذلؾ فميس مف الحؽ في شيء ما ادعاه بعضيـ مف أف نحاتنا عامة كسيبكيو خاصة قصركا في أخذ المغة 
عف العرب، ألنيـ حصركا المأخكذ عنيـ في ست قبائؿ، كبالتالي أىدركا بزعميـ ثركة لغكية كبيرة، كىذا عمى 

نما ىي عممية انتقاء لغكم، ألنيـ كانكا يريدكف كما قاؿ كثير مف المستشرقيف  رأييـ ليس مف العممية في شيء، كا 
. لغة صافية

كيف كان سيبويو يستدل بالشعر وأمثمة ذلك . 3. 8. 2
 كأما كيؼ كاف يستدؿ سيبكيو بشكاىد الشعر ؟ فإف جكاب ىذا السؤاؿ يككف بعرض نماذج مف استدالالت 

سيبكيو، كيمكف االقتصار عمى تمؾ التي سبؽ أف أشار إلييا الدكتكر خالد، كىي تمؾ التي سمعيا سيبكيو بنفسو 
. مف العرب أك ممف ركاىا عف العرب

:  (وقع)بمعنى  (كان)قال سيبويو مستدال عمى مجيء . 1. 3. 8. 2
قىعى )فمَّنما جاء عمى "  : كىك مىقَّناسه العاًئًذمُّ - قكلو  (كى

 ًفدنل ًلبىًني ذيٍىًؿ بًف شىٍيبافى ناقتي
 

 إذا كافى يىٍكـه ذك ككاًكبى أىٍشيىبي *** 
.  إذا كقع: أم 

 : عمرك بفي شىٍأس: كقاؿ اآلخر
 بىًني أىسىدو ىؿ تىٍعمىميكف بىبلءىنا

 
 إذا كاف يىٍكمان ذا كىكاكبى أٍشنىعا*** 

كُّ الطِّبكىاؿي كأىنما   إذا كانت الحي
 

 كساىا السبلحي األرجكافى المضمَّنعا*** 
إذا : كيرفىعي ما قبمىوي كأىنَّنو قاؿ (أشنعا)أىٍضمىرى لعمـ المخاطىًب بما يىٍعني، كىك اليكـي، كسمعتي بعض العرب يقكؿ  

 1/46[94]".كقعى يكـه ذيك ككاكبى أشنعىا
 77ص [255]". أجكدىما أف يككف نصبو عمى الحاؿ المؤكدة: تقديراف (أشنعا)كفي نصب "
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ومثُل ذلك في : " 95ص[255](ليس)كاإلضمار في  (كان) ـ وقال مستدال عمى اإلضمار في 2. 3. 8. 2
:  سمعناه مّمن يوَثُق بعرّبيتو- العَجْير - اإلضمار قوُل بعض الشعراء 

 إذا ًمتُّ كافى الناسي ًصنفاًف شاًمته 
 

ٍثًف باٌلذم كنتي أٍصنىعي ***  ري مي  كآخى
:  فقد95ص[255]". صنفيف: كلك لـ يضمر لنصب الخبر فقاؿ"، (كاف) أم في 1/71[94]".أضمرى فييا 

خبره، كالجممة في  (صنفاف)مرفكع باالبتداء، ك (كاف)بعد  (الناس)ضمير األمر كالشأف، ك (كاف)جعؿ في "
صنؼ شامت : صنفاف: كأنو قاؿ.معطكؼ عميو (آخر)ك  (صنفاف)بدؿ مف  (شامت)مكضع خبر كاف، ك

 1/100[256]".كصنؼ مثف
:   ـ وقال مستدال عمى جواز حذف الضمير الرابط لجممة الخبر بالمبتدأ3. 3. 8. 2
: كقاؿ النَّنًمري بف تىٍكلىبو "

مينا كيكـه لنا  فىٍيكـه عى
 

 كيكـه نيسىاءي كيكـه نيسىرٌٍ *** 
كيكمان نساء كيكمان : كلك لـ ينك الياء لقاؿ"1/86[94]".نيساءي فيو، كنيسىرُّ فيو: يريدكف.سمعناه مف العرب ينشدكنو 

 48ص[257]".نسر
 ـ وقال مستدال عمى جواز رفع المصدر باالبتداء مع أن األولى بو النصب عمى إضمار الفعل 4. 3. 8. 2

:  غير المستعمل إظياره في الدعاء
بىٍيدو " : كقد رفعت الشعراء بعضى ىذا، فجعمكه مبتدأ، كجعمكا ما بعده مبنيا عميو، قاؿ أبك زي

 أقاـ كأقكل ذاتى يكـو كخيبةه 
 

 ألكؿ مىف يمقى كشرٌّل ميسَّنرُّ *** 
:  يىركيو لقكمو قاؿ- سمعناه ممَّنف يكثؽ بعربيتو -  كىذا شبيوه رفعو ببيتو  

ٍكلنى إذا ًنٍمتى لـ يىنىـٍ   عىًذيريؾى مف مى
 

ناًبريه***  نىا أك تىٍعتىًريؾى زى  يقكؿي الخى
]".إنَّنما عيذريؾ أٌيام مف مكلنى ىذا أميره: ، كلكٌنو قاؿ(اعًذٍرًني)فمـ يىحمؿ الكبلـى عمى   94 ]1/313  

 ـ وقال مستدال عمى جواز رفع المصدر عمى أنو خبر لمبتدأ مقدر، وكان األولى بو النصب 5. 3. 8. 2
:  عمى إضمار الفعل المتروك إظياره في غير الدعاء

: مثؿي بيتو سمعناه مف بعض العرب المكثكؽ بو يىركيو- كيؼ أصبحت؟: حمدي اهلل كثناءه عميو، في جكاب: أم–كىذا "
نافه ما أىتى بؾ ىينا  فقالت حى

 
ـٍ أنتى بالحيِّب عاًرؼي ***   أىذيك نىسىبو أى

، كلكنيا قالت  ، كفي ىذا المعنى كٌمو معنى النصب: لـ تيًرٍد ًحفَّن ، أك ما يصيبنا حنافه نافه ]".أمرنيا حى 94]1/320  
: (ىذا باب ما ينتصب من األماكن والوقت)ـ وقال مستدال عمى نصب المكان عمى الظرفية في 6. 3. 8. 2
:  ، وسمعنا بعَض العرب ُينِشده كذا(ىو قصَدك)وتقول "

يَّنا كبعدما  سىرىل بعد ما غارى الثُّرى
 

 كأٌف الثُّريَّنا ًحمَّنةى الغىٍكًر ميٍنخيؿي *** 
]".قىٍصدىه، سمعنا ذلؾ ممف يكثؽ بو مف العرب: ىك ًحمَّنةى الغكر، أم: قىٍصدىه، يقاؿ: أم  94 ]1/405 
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:   ـ وقال مستدال عمى اإلضافة غير المحضة7. 3. 8. 2
:  كقاؿ المىٌرار األىسدلٌ "

 سىؿَّن الييمكـى بكؿَّن ميٍعًطى رٍأًسو
 

ٍيبةو متىعيَّنسً ***   ناجو ميخاًلًط صي
ٍنقيػو   ميغتاًؿ أىٍحبيًمًو ميبيفو عي

 
ٍندسً ***  بىفى المىطىَّن عىرى ٍنًكبو زى  في مى

إضافة غير محضة،  (رأسو)إلى  (معطي)أضاؼ "  فػ1/426[94]".سمعناه مٌمف يىركيو مف العرب يينًشديه ىكذا 
ناجو : كىك في تقدير انفصاؿ، كاستدؿ عمى أف اإلضافة غير محضة كأنو عمى حكـ التنكير؛ أنو نعتو بنكرة فقاؿ

 1/73[256]".مخالًط صيبةو 
:   ـ وقال مستدال عمى جمع الموصوف وتفريق الصفة، مع المطابقة في الجنس واإلعراب8. 3. 8. 2
، كصار مجركران، قكلو " :  كىك رجؿ مف باًىمىة- كمما جاء في الشعر فيو االسـ، كفيٌرؽ النعتي

ًميـو  ؿو حى  بىكىٍيتي كما بيكىا رىجي
 

ٍبعىٍيًف مسمكبو كباؿو ***   عمى رى
 1/431[94]".كذا سمعنا العربى تيٍنًشده، كالقىكافي مجركرة 

 290ص[100]".كيجكز القطع عمى االبتداء كالتبعيض"
 ـ وقال مستدال عمى أن المشتقات إذا أضيفت إلى معموليا لم يؤثر ذلك في تنكيرىا فتوصف 9. 3. 8. 2

:  بيا النكرة ألن اإلضافة ىنا غير محصة
كلك أف ىذا القياس لـ تكف العرب المكثكؽ بعربيتيا تقكلو لـ يمتفت إليو، كلكنا سمعناىا تنشد ىذا البيت جرًّا، "

:  كىك قكؿ ابف ميادة المرم مف غطفاف
 كارتىٍشفى حيف أردفى أف يىرميننا

 
 نىٍببلن ببل ريػػشو كال ًبًقداحً *** 

مىًؿ الخدكر بأىٍعييفو    كنىظىٍرفى مف خى
 

ـي ًصحاحً ***  ى ميخاًلًطيا السَّنقا  مىٍرضى
 فكصؼ 2/20[94]". كسمعنا مف العرب مف يركيو كيركم القصيدة التي فييا ىذا البيت لـ يمقنو أحد ىكذا 

كىك اسـ فاعؿ مضاؼ، لما فيو مف نية التنكيف كالخركج عف اإلضافة، كلذلؾ  (مخالًطيا)كىي نكرة بػ (أعيف)
 250ص[255].جرل مجرل الفعؿ فرفع ما بعده

:  وىي مضافة إلى نكرة بنكرة مثميا (كل) ـ وقال مستدال عمى جواز وصف 10. 3. 8. 2
: قكؿ ابف أحمر (كيؿُّ )كمما يكصؼ بو "

ًليىٍت عميو كؿُّ ميٍعًصفىةو   كى
 

ٍبري ***   ىىٍكجاءي ليس لميبِّبيا زى
 2/111[94]".سمعناه ممف يركيو مف العرب 

 281ص[255].لكاف حسنا (كؿ)كلك حممت الصفة عمى المجركر بػ
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:   ـ وقال مستدال عمى النصب عمى المدح والذم11. 3. 8. 2
:  كمما ينتصب عمى المدح كالتعظيـ قكؿ الفرزدؽ"

 كلكنَّنني استبقيتي أىٍعراضى مازفو 
 

 كأىٌيامىيا مف مستنيرو كميٍظًمـً *** 
يـٍ    أيناسان بثىٍغرو ال تىزاؿي ًرماحي

 
 شىكاًرعى مف غيًر العشيرًة في الدـً *** 

ـى األمرى قكؿي عمرك بف شأس األسدم  :  كمما ينتصب عمى أنو عىظَّن
ـٍ أرى لىٍيمىى بعد يىٍكـو تىعىرَّنضىتٍ   كلى

 
ـٍ ***   لنا بيف أثكىاب الطِّبراًؼ مف األدى

ٍبتىريَّنػػػػةن   ٍبًرٌيةن حى  ًكبلبٌيةن كى
 

ـٍ ***   نىأىٍتؾى كخانٍت بالمىكاعيد كاٌلًذمى
ٌمٍقتي فييـٍ كليتني   أيناسان ًعدنل عي

 
ٍـٌ ***  لىؽو أىشى  طمبتي اليىكىل في رأس ذم زى

:  كقاؿ اآلخر 
ًنٍنتي بنفسي ًحٍقبةن ثـ أىصبحتٍ   ضى

 
 لبنًت عىطاءو بىٍينييا كجميعييا*** 

 ًضباًبيىةن ميٌريَّنةن حاًبسٌيػػػػىةن  
 

يدلىٍيًف كىضيعييا***   مينيفان بنىٍعًؼ الصَّن
  2/151[94]".فكؿ ىذا سمعناه ممف يركيو مف العرب نصبا 

كما بعدىا عمى التفخيـ،  (ضبابيةن )كما بعدىا عمى التعظيـ، ك (كبلبيةن )عمى التعظيـ كالمدح، ك (أناسان )فنصب 
في البيت األخير عمى االختصاص كالشتـ، كال يصح نصب ما سبؽ كمو عمى الحاؿ، لفساد  (أناسان )كنصب 

 293ص[255].المعنى كما بينو سيبكيو
:  (الذي)اسما واحدا بمنزلة  (ذا+ ما ) ـ وقال مستدال عمى جعل 12. 3. 8. 2
:  كقاؿ الشاعر، كسمعنا بعض العرب يقكلو"

 دىعي ماذا عممًت سىأىتَّنًقيوً 
 

 كلكٍف بالمغيَّنًب نىبِّبئيًني*** 
 2/418[94]".ال يحسف أف تمغييا (ما)ال يجكز في ىذا المكضع، ك (الذم)فػ 

]". (عممتو)صمة، كالعائد ىاءه محذكفةه مف  (عممت)، ك(الذم)جميعا بمعنى  (ذا+ما)فالحرفاف " 97]3/185  
:مضمرة عطفا عمى ما ليس بمصدر (أنْ ) ـ وقال مستدال عمى جواز نصب المضارع بـ13. 3. 8. 2  
:  كسمعنا مف ينشد ىذا البيت مف العرب كىك لكعبو الغنكم"

 كما أنا لمشيء الذم ليس ناًفًعي
 

 كيىٍغضىبى منو صاًحبي بقىؤيكؿً *** 
 3/46[/94]".كالرفعي أيضا جائزه حسفه  

نما كاف الرفع ىنا جائزا حسنا أك قؿ ىك األجكد كما قاؿ السيرافي ألف المعنى بو كاضح ظاىر، تقديره الذم : كا 
ليس مصدرا، فبل يصح  (الشيء)ال يىنفعني كيىغضب منو صاحبي، كأما النصب فبل يصح إال بتأكيؿ، ألف 

كما أنا بقؤكؿ لمشيء غير النافع : كالتقدير "3/240[ 97]. تجره (الـ)إال بتقدير  (أفٍ )العطؼ عميو بعد النصب بػ
 400ص[255]".لست بقؤكؿ لمسبب الذم يؤدم لغضبو: كألف يغضب منو صاحبي، أم
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:   ـ وقال مستدال عمى جواز رفع جواب الشرط عمى تقدير التقديم14. 3. 8. 2
:  كسمعناىـ ينشدكف قكؿ العجير السمكلي"

 كما ذاؾ أٍف كافى ابفى عىًمٌي كال أخي
 

رَّن أٍنفىعي ***   كلكٍف متى ما أىمًمًؾ الضَّن
، كيككف : كالقكافي مرفكعةه، كأنو قاؿ  رَّن في مكضع جزاء،  (متى)عمى  (أممؾٍ )كلكف أنفعي متى ما أممًؾ الضُّ

، كلـ يجد سبيبل إلى أف يككف بمنزلة  (ما)ك في  (أنفعي )رفع " فػ3/78[94]".(ميما)فتكصؿ، كلكنيا كػ  (مىفٍ )لغكه
نما رفعو ألنو قدره قبؿ الشرط، كأنو قاؿ رَّن : مكضع الجكاب، كا   2/150[256]".كلكف أنفعي متى ما أممًؾ الضَّن

 فيو لذلؾ 3/278[97]".كأخكاتيا، فيرفع بعدىا الفعؿ صمة ليا (مىفٍ )ألنيا ال تنصرؼ إلى مذىب  (أممؾٍ )كجـز "
. (ميما)مثؿ 
:   ـ وقال مستدال عمى جزم المضارع إذا كان جوابا لالستفيام15. 3. 8. 2

:  كقاؿ الراجز
ٍقٍني الكىًرم ـي ال ييؤىرِّب  متى أىنا

 
 ليبلن كال أىسمعي أىٍجراسى المىًطي*** 

إف يكف مني نكـه في غير ىذه الحاؿ ال يؤرقني الكرم، كأنو لـ يعد نكمو في ىذه الحاؿ نكمان، كقد : كأنو قاؿ 
مرفكع  (يؤرقني)أف : "  أم3/95[ 94]". متى أناـ غير مؤرؽ: سمعنا مف العرب مف يشمو الرفع، كأنو يقكؿ

متى أناـ غيرى مؤرؽ، كأنو : كمعناه (ىنيؾ)في معنى  (كقد بدا ىٍنًؾ مف المئزر)تركت ضمتو استثقاال، كما قاؿ 
]".تمنى النـك الذم ال ينتبو منو، كال يككف فيو سير، كفي ىذا المعنى أشمو الرفع مف أشمو 97]3/302 

:، وكسرىا عمى االستئناف والقطع(ألنِّبي)عمى معنى  (أنَّن ) ـ وقال مستدال عمى جواز فتح 16. 3. 8. 2  
:  عمى إرادة البلـ، كعمى االبتداء، قاؿ الفرزدؽ: كاعمـ أف ىذا البيت ينشد عمى كجييف"

 منعتي تميمان منؾ أنِّبي أنا ابنييا
 

 كشاعريىا المعركؼي عند المىكاًسـً *** 
 3/128[94]".إنِّبي أنا ابنييا: كسمعنا مف العرب مف يقكؿ 

:  عمى االستئناف (إنَّن ) ـ وقال مستدال عمى جواز كسر 17. 3. 8. 2
:  كسمعناىـ يقكلكف في قكؿ ابف مقبؿو "

 كًعٍمًمي بأٍسداـً الًمياًه فمـ تىزىؿٍ 
 

 قىبلئصي تىٍخًدم في طريؽو طىبلئحي *** 
يا   مَّنٍت ًركابي ميناخى ظِّبي مف األمر جامحي  كأىنَّني إذا مى ]"فإنِّبي عمى حى 94]3/133 

]". األكلى تأكيدا كتكريرا لجاز (أفَّن )الثانية عمى االستئناؼ، كلك فتحت حمبل عمى  (إفَّن )كسر "فػ  434ص[255
:  (حتى)ألنو موضع ابتداء كما بعد  (إذا)بعد  (إنَّن ) ـ وقال مستدال عمى كسر 18. 3. 8. 2
:  كسمعت رجبل مف العرب ينشد ىذا البيت كما أخبرؾ بو"

 ككنتي أىٍرلى زيدان كما قيؿ سىيِّبدان 
 

 إذا إٌنو عبدي القىفىا كالمَّنياًزـً *** 
 



233 

 

نما جاءت : ىاىنا كحاليا إذا قمت (إذا)فحاؿ  ، كا  ىاىنا ألنؾ ىذا المعنى أردت،  (إفَّن )إذا ىك عبد القفا كالمياـز
 3/144[94]".(حتى ىك منطمؽه )معنى  (حتى)كما أردت في 

إذا ىك عبدي : ىك مكضع ابتداء باالستبداؿ في المكضع حيف قاؿ (إذا)كاستدؿ سيبكيو عمى أف المكضع بعد 
، كنظَّنر بينو كبيف  . (حتى)القفا كالمياـز

:منقطعة، ألنيا ال تكون لمعطف والتسوية إال بعد األلف (أم) ـ وقال مستدال عمى أن 19. 3. 8. 2  :447ص[255] 
ف شئت قمت " عمى كبلميف، ككذلؾ سائر حركؼ  (ىؿ عندؾ بيرٌّل أـ شعيره )ك (ىؿ تأتيني أـ تحدثيني)كا 

:  ، قاؿ زفر بف الحارث(ىؿ تأتينا أـ ىؿ تحدثينا)كعمى ىذا قالكا.االستفياـ التي ذكرنا
ٍتنىي مذ حىضىضتىًني اًلؾو ىؿ ليمى  أبا مى

 
ـٍ ىؿ المًني لؾ الئـي ***   عمى القتًؿ أ

. ككذلؾ سمعناه مف العرب 
فإنما قالكه عمى أنو أدركو الظف بعد ما مضى صدر حديثو، كأما  (أـ ىؿ المني لؾ الئـ)فأما الذيف قالكا 

 3/176[94]".فإنيـ جعمكه كبلمان كاحدان  (أك ىؿ)الذيف قالكا 
فتأتي في نطاؽ جممة  (أك)المنقطعة تككف عمى استفياـ جديد منقطع عف االستفياـ األكؿ، أما  (أـ):"فػ

 491ص[100]".االستفياـ الكاحدة
:  (أم)واألخرى بـ (أو)إحداىما بـ:  ـ وقال مستدال بروايتي بيت20. 3. 8. 2
:  كقاؿ مالؾ بف الريب"

ا  أال لىٍيتى شىٍعرم ىؿ تغىيَّنًرت الرَّنحى
 

ٍت بفىٍمجو كما ًىيىا***  ٍزًف أك أٍضحى ا الحى  رىحى
. فيذا سمعناه ممف ينشده مف بني عمو 

عمى  (أـ أضحت)عمى أف الكبلـ كاحد، ك (أك أضحت) فػ3/178[94]".عمى كبلميف (أـ أضحت)كقاؿ أناسه 
 449ص[255].أنو كبلماف، بينيما انقطاع كاستئناؼ

:  رغم أنيا عمم مؤنث (أذرعات) ـ وقال مستدال عمى انصراف 21. 3. 8. 2
: سمعنا أكثر العرب يقكلكف في بيت امرئ القيس (أذرعاته )كمثؿ ذلؾ "

 تىنكَّنرتييا ًمف أىٍذًرعاتو كأىيميا
 

 بيىٍثًربى أىٍدنىى داًرىا نىظىره عاؿً *** 
]".(أذرعات)في غير مكضع، كمف العرب مف ال ينكف  (عرفات)نكرةن لكانت إذان  (عرفات)كلك كانت   94]3/233  
نما عرفات بمنزلة : " فنظَّنر بيف عرفات كأذرعات بشبييما بالجمع، حيف قاؿ كبمنزلة جمع، كمثؿ  (أبانيف)كا 

ألف التنكيف فييا بإزاء النكف في جمع المذكر السالـ كالضمة كالكسرة بإزاء الكاك كالياء فيو، "، "الخ...ذلؾ أذرعات
  455ص[255]".كجرت في الصرؼ عمى لفظيا قبؿ التسمية بيا كما يجرم جمع المذكر السالـ ذلؾ المجرل

 2/214[256]:  ـ وقال مستدال عمى منع العمم من الصرف عمى معنى القبيمة22. 3. 8. 2
ف شئت جعمت "  اسـ قبيمة في المكضعيف جميعان فمـ تصرفو، كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ  (أسدان )ك (تميمان )كا 

:  الشاعر
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ٍكحو كأٍنكىرى ًجٍمدىهي  زُّ عف رى  نىبىا الخى
 

ـى المىطاًرؼي ***  ذا  كعىٌجٍت عجيجان ًمف جي
:  كسمعنا مف العرب مف يقكؿ لؤلخطؿ 

ٍييا ٍؿ سىديكسي بًدٍرىىمى  فإٍف تىٍبخى
 

 3/248[94]"فإفَّن الريح طىيِّببةه قىبكؿي *** 
.  كبلىما منع مف الصرؼ حمبل عمى معنى القبيمة (سدكس)ك (جذاـ)فػ 

:  (ىل)و (حي)اسم مركب من  (َحيَّنَيلْ ) ـ وقال مستدال عمى أن 23. 3. 8. 2
يَّنيىؿى )كأما  " مىى الصَّنبلىةً )يدلؾ عمى ذلؾ .التي لؤلمر فمف شيئيف (حى يَّن عى . (حى

ٍي ىىؿى الصَّنبلىةً )كزعـ أبك الخطاب أنو سمع مف يقكؿ  :  كالدليؿ عمى أنيما جعبل اسمان كاحدان قكؿ الشاعر.(حى
يَّن ًمف دارو فٌظؿَّن لىييـٍ   كىىىيَّنجى الحى

 
يَّنيىميوٍ ***   يكـه كثيره تىنىاًديًو كحى

]". كالقكافي مرفكعة، كأنشدناه ىكذا أعرابيه مف أفصح الناس، كزعـ أنو شعر أبيو  94 ]3/300 
يَّنيىميو)فػ ف كاف مركبا مف شيئيف – إعرابو بالرفع، ألنو جعمو : "(حى في  (معدم كرب)اسما لمصكت بمنزلة – كا 

يَّنيىؿٍ )كثيره تناديو كحثُّو كمبادرتيو، ألف معنى قكليـ : كقعو اسما لمشخص، ككأنو قاؿ ٍؿ : (حى عىجِّب
 483ص[255]".كبىاًدٍر 

أنشدناه ىكذا أعرابي مف أفصح الناس، : "، كأكد ذلؾ بقكلو"كالقكافي مرفكعة: "كقد نبو سيبكيو عمى الرفع بقكلو
". كزعـ أنو شعر أبيو

:   ـ وقال مستدال عمى إجراء الفعل المعتل مجرى السالم ضرورة24. 3. 8. 2
:  ككما أنشدنا مف نثؽ بعربيتو"... 

 ألـ يأتًيؾى كاألنبىاءي تىٍنًمي
 

 بمىا القىٍت لىبكفي بىًني ًزيادً *** 
 3/316[94]".فجعمو حيف اضطر مجزكمان مف األصؿ 

في حاؿ الجـز حمبل ليا عمى الصحيح، كىي لغة لبعض العرب، يجركف المعتؿ  (يأتيؾ)فأسكف الياء مف "
 490ص [255]".ضركرة (الشاعر)مجرل السالـ في جميع أحكالو، فاستعمميا 

:  في القسم ألف وصل (أيمن)أو  (أيم) ـ وقال مستدال عمى أن ألف 25. 3. 8. 2
مكصكلة، ككذلؾ تفعؿ بيا العرب، كفتحكا األلؼ كما فتحكا األلؼ التي في  (أيـ)كزعـ يكنس أف ألؼ "
. (أيمف)ككذلؾ  (الرجؿ)

:  قاؿ الشاعر
 فقاؿ فريؽي القكـ لمَّنا نشدتييـٍ 

 
ـٍ كفىريؽه لىٍيميفي اهلًل ما نىٍدًرم***   نىعى

  3/503[94]".سمعناه ىكذا مف العرب 
 515ص [255].عمى أنيا ىمزة كصؿ ال قطع خبلفا لمككفييف (أيمف)فاستدؿ بحذؼ ألؼ 
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ضمار الخبر (يميُن اهلل) ـ وقال مستدال عمى رفع 26. 3. 8. 2 [:  255]عمى االبتداء وا 
 : كسمعنا فصحاء العرب يقكلكف في بيت امرئ القيس"

 فقمتي يىميفي اهلًل أىٍبرىحي قاًعدان 
 

 كلك قىطىعكا رأسي لىدىٍيًؾ كأىٍكصاليً *** 
 (يميفي اهللً )أراد أنيـ رفعكا "، 3/503[94]".كفيو المعنى الذم فيو (أيـ اهلل)ك (أيمف الكعبة)جعمكه بمنزلة  

  2/203[256]".(لعمري اهلل ألفعمفَّن ): يميفي اهلًل قسمي، كىك مثؿ: باالبتداء كحذفكا خبره، كتقديره
كيميًف اهلًل، فحذؼ : أراد: " ىذا عمى رأم ابف السيرافي كاألعمـ الشنتمرم، أما أبك جعفر النحاس فقاؿ

 183ص[257]".الكاك
 :2/257[ 256]مضافة إلى عمم ضرورة (ابن) ـ وقال مستدال عمى تنوين العمم الموصوف بـ27. 3. 8. 2
ذا اضطر الشاعر في األكؿ أيضان أجراه عمى القياس، سمعنا فصحاء العرب أنشدكا ىذا البيت" : كا 

ـي زىعمتـٍ   ىي ابنتيكـ كأختيكي
 

ٍسرً ***   3/505[94]"ًلثىٍعمىبىةى ٍبًف نىٍكفىؿو اٍبًف جى
فى "  مضاؼ إلى  (ابف)ضركرة، كالمستعمؿ في الكبلـ حذؼ التنكيف مف االسـ العمـ إذا نعت بػ (نكفؿ)فىنىكَّن

 516ص[255]".عمـ
:   ـ وقال مستدال عمى جواز تسييل اليمزة الثانية إذا اجتمع ىمزتان من كممتين28. 3. 8. 2
اءى اىٍشرىاطييىا)كمنيـ مف يحقؽ األكلى كيخفؼ اآلخرة، سمعنا ذلؾ مف العرب، كىك قكلؾ " يىا زىكىًريَّناءي )ك  (فىقىٍد جى
:  كقاؿ.(ًانَّنا

زىتٍ  ا بىرى  كؿُّ غىرَّناءى ًاذىا مى
 

 تيٍرىىبي العٍيفي عمييا كالحسىدٍ *** 
 3/549[94]".سمعنا مف يكثؽ بو مف العرب ينشده ىكذا 

، كجعميا بيف بيف، ألنيا مكسكرة بعد فتحة، فتجعؿ بيف اليمزة كالياء، (غراء اذا)فخفؼ اليمزة الثانية في قكلو 
ـي إحداىما البدؿ  526ص[255].كتحقيقيما جائز ألنيما منفصمتاف، ال تمـز إحداىما األخرل، فتيمزى

:  2/221[256](ُفْعَمة) ـ وقال مستدال عمى جواز فتح عين جمع المؤنث السالم لـ29. 3. 8. 2
فىاته " . كمف العرب مف يفتح العيف إذا جمع بالتاء فيقكؿ ريكىبىاته كغيرى

:  سمعنا مف يقكؿ في قكؿ الشاعر
لىمَّنا رأىٍكنا باًديان ريكىبىاتينا  كى

 
]"عمى مىٍكًطفو ال نىٍخًمطي الًجدَّن باليىٍزًؿ ***  94]3/579 

 536ص[255]".استثقاال لتكالي ضمتيف (ركىباتنا)الشاىد فيو تحريؾ ثاني "ك
:  (فِعل)من  (يفِعل) ـ وقال مستدال عمى مجيء 30. 3. 8. 2
فمزمكا الضمة، ككذلؾ فعمكا بالكسرة فشبو بو،  (فعيؿ يفعيؿ)في أحرؼ، كما قالكا  (يفًعؿ)عمى  (فىًعؿى )كقد بنكا "

:  سمعنا مف العرب مف يقكؿ (نًعـ ينًعـ)ك (يًبس ييًبس)ك (يًئس ييًئس)ك (حًسب يحًسب)كذلؾ 
اًلي * * *  ًر الخى  4/39[94]"كىىىٍؿ يىٍنًعمىٍف مىٍف كىافى ًفي العصي

 
* * * 
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بالفتح،  (يفعىؿ)أف يبنى مستقبمو عمى  (فًعؿ)بالكسر، كاألصؿ في  (ينًعـ)عمى  (نًعـ)فجاء بناء المستقبؿ مف "
 546ص[255]".إال أف ىذا جاء نادرا، كمثمو ما ذكره سيبكيو، كالفتح فييا كميا عمى األصؿ جائز

: (ىذا باب ما يسكن استخفافًا وىو في األصل متحرك) ـ وقال في 31. 3. 8. 2  
كأشباىيا، حدثنا بذلؾ الخميؿ  (أىٍيفى )بفتح القاؼ، لئبل يمتقي ساكناف، كما فعمكا ذلؾ بػ  (اٍنطىٍمؽى )كمف ذلؾ قكليـ "

:  عف العرب، كأنشدنا بيتان، كىك لرجؿ مف أزد السراة
 ًعًجٍبتي لمكلكدو كلىٍيس لو أبه 

 
لىدو لـ يىٍمدىهي أىبىكافً ***   كًذم كى

كي ال يمتقي ساكناف، كحيث أسكنكا مكضع العيف حرككا  (الداؿ)كسمعناه مف العرب كما أنشده الخميؿ، ففتحكا  
 4/115[94]".الداؿ
ـى  (لـ يىًمٍدهي )أراد  (لـ يىٍمدىهي )فقكلو " ًم ـى )فسكف المكسكر تخفيفا، كما يقاؿ في عى ٍم ، فسكنت البلـ كبعدىا الداؿ (عى

، فحركيا اللتقاء الساكنيف، بحركة أقرب الحركات إلييا كىي الفتحة، ألف الياء مفتكحة، فحمؿ الداؿ  ساكنة لمجـز
 339ص[255]".عمييا، كلـ يعتد بالبلـ الساكنة ألف الساكف حاجز غير حصيف

: (ىذا باب ما أسكن من ىذا الباب الذي ذكرنا وترك أول الحرف عمى أصمو لو حرك) ـ وقال في 32. 3. 8. 2
، تسكف (ًلٍعبى )ك (ًشٍيدى )ألف األصؿ عندىـ أف يككف الثاني متحركان، كغير الثاني أكؿ الحرؼ، كذلؾ قكلؾ 

ـى )العيف كما أسكنتيا في  ٍم . (ًإًبؿ)، كتدع األكؿ مكسكران ألنو عندىـ بمنزلة ما حرككا فصار كأكؿ (عى
: سمعناىـ ينشدكف ىذا البيت لؤلخطؿ ىكذا

نَّنا فيراتينا  إذا غابى عنَّنا غىابى عى
 

دىاًكليو***  ٍف ًشٍيدى أىٍجدىل فىٍضميو كجى  كا 
ـى )كمثؿ ذلؾ    4/116[94]".، كىك أصميما(فىًعؿى )، إنما ىما (ًبٍئسى )ك (ًنٍع

كىذا اإلتباع يطرد فيما كاف ثانيو أحد حركؼ : إتباعا لحركة الياء، ثـ سكف الياء،  (شىًيدى )فكسر الياء مف 
، فإذا تكالت (فىًخذه )ك (شىًيدى )، فعبل كاف أك اسما في لغة بني تميـ، يقكلكف (فىًعؿى )الحمؽ، ككاف مبنيا عمى 

 555ص[255]".الكسرتاف سكف الثاني لمتخفيؼ
ن كان قبميا الحرف المانع، لقوة الراء  (قادر) ـ وقال مستدال عمى جواز إمالة األلف من 33. 3. 8. 2 وا 

:  556ص[255]المكسورة عمى اإلمالة
:  كسمعنا مف نثؽ بو مف العرب يقكؿ ليدبة بف خشـر"

 عىسىى اهلل ييٍغًني عف ًببلًد ابف ًقاًدرو 
 

باًب سىكيكبً ***  ٍكًف الرَّن  بيمٍنيىًمرو جى
 3: ، ىػ4/139[94]".بدكف إمالة، كذلؾ ألف الراء ىنا غير مسككرة: " أم4/139[94]".(ىك قادره )كيقكؿ  

:  (كـ) ػ كقاؿ مستدال عمى لغة كسر كاؼ الضمير المتصؿ 34. 3. 8. 2
شبييا بالياء، ألنيا عمـ إضمار، كقد كقعت بعد الكسرة،  (ًبًكـ)ك (مف أحبلًمًكـ)كقاؿ ناس مف بكر بف كائؿ "

، كىي رديئة جدان  َّـن بعد أف يىٍكًسرى . فأتبع الكسرة الكسرة، حيث كانت حرؼ إضمار، ككاف أخؼ عمييـ مف أف يىضي
:  سمعنا أىؿ ىذه المغة يقكلكف قاؿ الحطيئة
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ؿِّب حاًدثو  مىى جي ٍف قاؿ مىٍكالىـٍ عى  كا 
 

دُّكا ***  ـٍ رى ]"ًمف الٌدٍىًر ريدُّكا فىٍضؿى أىٍحبلًمًك 94]4/197 "

كىي لغة ضعيفة، ألف أصؿ الياء الضـ، كالكسر عارض فييا لخفائيا، فحمؿ الكاؼ بعيد ضعيؼ، ألنيا 
 564ص[255]".أبيف منيا كأشد

:  2/341[256] ـ وقال مستدال عمى وقوع الترخيم في غير األسماء ضرورة35. 3. 8. 2
: لـ ييسىكِّبٍف ذلؾ، قاؿ الراجز (فىًخذه )كمما يسكف في الشعر كىك بمنزلة الجرة إال أف مف قاؿ "

ـً  ٍجفى قمتي صاًحٍب قكِّب  إذا اٍعكىجى
 

ـً ***   بالدَّنكِّب أىٍمثاؿى السَّنفيًف العيكَّن
 4/203[94]".صاحبي: فسألت مف ينشد ىذا البيت مف العرب فزعـ أنو يريد 

ثـ اضطر فحذؼ الكسرة، تشبييا لو في حاؿ - كحذفيا جيد - كاكتفى بالكسرة  (صاحبي) فحذؼ الياء مف 
عمى  (قمت صاح قكـ)الكصؿ بو إذا كاف في الكقؼ، كىذا مف أقبح الضركرة، كمف ال يرل ىذا جائزا ينشد 

الترخيـ، كالترخيـ أصبل إذا كقع في شيء ليس فيو تاء التأنيث، كاف في األسماء كلـ يكف في الصفات، 
تريد  (يا قاعً )يا ضارب، كال : تريد (يا ضاًر أقبؿٍ )صفة ال يحسف فيو الترخيـ، أال ترل أنو ال يىحسيف  (صاحب)ك

 2/341[256].يا قاعد، كالمقصكد أف البيت كلك بالركاية الثانية فيو ضركرة
 ـ وقال مستدال عمى وصل القافية بالنون لضرب من الترنم كما كان وصميا بحروف المد 36. 3. 8. 2

:  568ص[255]والمين لممبالغة في الترنم وتمديد الصوت
كأما ناسه كثير مف بني تميـ فإنيـ يبدلكف مكاف المدة النكف فيما ينكف كما لـ ينكف، لما لـ يريدكا الترنـ أبدلكا "

:  مكاف المدة نكنان، كلفظكا بتماـ البناء كما ىك منو، كما فعؿ أىؿ الحجاز ذلؾ بحركؼ المد، سمعناىـ يقكلكف
مَّنؾى أك عىسىاكىٍف  * * *  يا أبىتا عى

 
 

* * * 
:  كلمعجاج

 يا صاًح ما ىاجى الدُّمكعى الذُّرَّنفىفٍ  * * * 
 
 

* * * 
:  كقاؿ العجاج

فٍ  * * *  ًميِّب أنٍيجى  4/206[94]"ًمف طىمىؿو كاألٍتحى
 
 

* * * 
 [255]ككقع ىذاف البيتاف متصميف مع اختبلؼ قكافييما، كقد فصؿ سيبكيو بينيما بذكر العجاج مرة أخرل، 

 2/158[256].كنصب االسـ كىك الكاؼ (لعؿ)مثؿ  (عسى) كفي البيت األكؿ شاىد عمى جعمو 567ص
:  2/307[256] ـ وقال مستدال عمى جواز تسكين الروي الموصول بمد37. 3. 8. 2
فأف يجركا القكافي مجراىا لك كانت في الكبلـ كلـ تكف قكافي شعر، جعمكه كالكبلـ، حيث لـ : كأما الثالث"

:  يترنمكا، كترككا المدة لعمميـ أنيا في أصؿ البناء، سمعناىـ يقكلكف لجرير
 أًقمِّبي المَّنٍكـى عاًذؿى كالًعتابٍ  * * * 

 
 

* * * 
:  كلؤلخطؿ



238 

 

 كاٍسأٍؿ بىمصٍقمىةى البىٍكًرمِّب ما فىعىؿٍ 
 
 

 4/208[94]".ككاف ىذا أىخىؼَّن عمييـ*** 
 ـ وقال مستدال عمى حذف ناس كثيرين من قيس لمياء والواو المتين ىما عالمة المضمر، 38. 3. 8. 2 

:  وذلك بعد حرف الروي من الشعر
:  سمعت ممف يركم ىذا الشعر مف العرب ينشده"

ٍكتيييـي  ابان تىرى  ال ييٍبًعدي اهلل أٍصحى
 

نىعٍ ***   لـ أٍدًر بعد غىداًة البىٍيًف ما صى
.  صنعكا: يريد 

:  كقاؿ
فىٍتنىا بسىٍكؼو ًمف تىًحيَّنتيىا  لك ساكى

 
 سىٍكؼى العىييكًؼ لىراحى الرٍكبي قد قىًنعٍ *** 

.  قنعكا: يريد 
:  كقاؿ

ٍكده يىمانىيةه   طافت بأىٍعبلًقو خى
 

مىعٍ ***   تىٍدعيك العىراًنيفى ًمف بىٍكرو كما جى
. جمعكا: يريد 

:  كقاؿ ابف مقبؿو 
وي  ٍيتي ابفى أٍركىل بالمًدينة قىرضى زى  جى

 
 كقمتي لشيٌفاًع المدينة أٍكًجؼٍ *** 

. أكجفكا: يريد 
:  كقاؿ عنترة

ٍبمىة بالًجكىاًء تىكٌمـٍ  * * *   يا دارى عى
 
 

* * * 
. تكممي: يريد

:  كقاؿ الخزز بف لكذاف
 كىذىبى العىًتيؽي كماءي شىفٍّ باًرده 

 
بيكقان فاٍذىىبٍ ***   إٍف كىٍنًت ساًئمىتي غى

 4/211[94]".فاذىبي: يريد 
، (فاذىبي)ك (تكممي)كياء المخاطبة مف  (أكجفكا)ك (جمعكا)ك (قنعكا)ك (صنعكا) فحذفكا كاك الجماعة مف 

حذفكىا كما تحذؼ الكاك الزائدة إذا لـ يريدكا الترنـ، كىذا قبيح، ألنيا أسماء جاءت لمعنى فبل يحسف 
 570ص[255].حذفيا
:   ـ وقال مستدال عمى قمب الواو ىمزة فيما اعتمت فاؤه39. 3. 8. 2
المكسكرة إذا كانت  (الكاك)إذا كانت مكسكرة مجرل المضمكمة، فييمزكف  (الكاك)كلكفَّن ناسان كثيران يجركف " 

ؿي )أكال، كرىكا الكسرة فييا، كما استثقؿ في  . كأشباه ذلؾ (سىيِّبدو )ك  (يىٍيجى
:  كسمعناىـ ينشدكف البيت البف مقبؿ (إعاءه )ك (إسادةه )فمف ذلؾ قكليـ 
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 إالَّن اإلفادةى فاٍستىٍكلىٍت رىكائيبنا
 

باًبير بالبأساء كالنِّبعىـً ***   4/331[94]"عند الجى
فىدى يىًفدي، كالًكفىادىةي : ىمزة، كىي مف (الكفادة)قمب الكاك في "  ]". ىي الكفكد إلى الممكؾ كالجبابرة: كى 256]2/358 

 ـ وقال مستدال عمى أن الحرفين المثمين المتحركين في الشعر إذا سبقا بحرف مد لم يمكن 40. 3. 8. 2
ال انكسر وزن الشعر :  فييما إدغام األول في الثاني ولكن إخفاؤه، وا 

:  كمما يدلؾ عمى أنو ييٍخفىى كيككف بزنة المتحرؾ قكؿ الشاعر"
نِّبي ًبمىا كىمَّنفىٍتني عىًشيرتي  كا 

 
قًيؽي ***   ًمف الٌذبِّب عف أىٍعراًضيا لىحى

:  كقاؿ غيبلف يف حريثو  
مىباًت الياًجـً   كامتاحى ًمٌني حى

 
 شىأكي ميًدؿٍّ ساًبًؽ الٌمياًمـً *** 

:  كقاؿ أيضان  
 كغيري سيٍفعو ميٌثؿو يىحاًمـً  * * * 

 
 

* * * 
 4/438[94]".فمك أسكف في ىذه األشياء النكسر الشعر، كلكنا سمعناىـ يخفكف

ذا كاف قبؿ الحرؼ الذم بعده حرؼه مثميو سكاءه، حرؼه ساكف، لـ : " فاستدؿ بيذه األبيات عمى قكلو قبؿ كا 
[ 94]".يجز أف يسكف، كلكنؾ إف شئت أخفيت، ككاف بزنتو متحركا

 (ىذا باب اإلدغام في حروف طرف المسان والثنايا) ـ وقال في 41. 3. 8. 2
:  كسمعناىـ ينشدكف ىذا البيت البف مقبؿ"

ًبيرى غىمامةو   فكأنَّنما اٍغتىبىقىصَّن
 

ياحي زيالالى ***  فِّبقيوي الرِّب  ًبعىرىا تيصى
 4/463[94]".فأدغـ التاء في الصاد 

كىي مطرةي سحابةو، ألف  (صبير)شرب العشي، في الصاد مف : كاالغتباؽ (ًاٍغتىبىقىتٍ ) أم أنو أدغـ التاء مف 
عمالو في النطؽ أشد مف إعماؿ سائره، فاالحتياج في حركفو إلى "الثاء كالصاد مف حركؼ طرؼ المساف،  كا 

 595ص[255]".اإلدغاـ كالتخفيؼ أشد مف االحتياج إلى اإلدغاـ في غيرىا
:   ػ كقاؿ في نفس الباب عف إدغاـ الطاء كالتاء كالداؿ في الضاد بعدما شرح كجو إدغاميا فييا42. 3. 8. 2
رىمىةى، كسمعنا مف يكثؽ بعربيتو قاؿ: كذلؾ قكلؾ" رىمىةى، كاٍنعىضَّن :  اٍضًبضَّن
كاًئبيوٍ  * * *  ٌجةن رى ٌجضَّن  ثىار فضى

 
 

* * * 
 4/465[94]".فأدغـ التاء في الضاد

جَّنتٍ )أم أنو أدغـ تاء "  ةو )في ضاد  (ضى جَّن ف كانت مف حافة كسط  (ضى لمخالطة الضاد لمتاء باستطالتيا، كا 
 596ص [255]". المساف كحركؼ طرؼ المساف، كعمتيما في اإلدغاـ كعمة ما تقدـ
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 ـ وقال في نفس الباب مستدال عمى قمب التاء طاًء إذا جاورت الصاد والضاد والطاء والظاء 43. 3. 8. 2
:  (اْفَتَعلَ )كما في  (َفَعْمتُ )في 
ًفطُّو، يريدكف: كذلؾ قكليـ" بىطُّو، كحى ٍصطي ًبًرٍجًمي، كًحٍصطي عنو، كخى ًفٍظتيوي : فىحى بىٍطتيوي، كحى . ًحٍصتي عنو، كخى
:  كسمعناىـ ينشدكف ىذا البيت لعمقمة بف عبدة"

بىطَّن بنعمىةو  يِّب قد خى  كفي كؿِّب حى
 

 فحيؽَّن ًلشىٍأشو ًمٍف نىداؾى ذىنكبي *** 
نما تجيء لمعنى  ]"كأعربي المغتيف كأجكديىما أف ال تقمبيا طاءن، ألف ىذه التاء عبلمةي اإلضمار، كا  94]4/471 

 2/342[256]".ألجؿ الطاء التي قبميا (طاءن )التي ىي ضمير المخاطب  - (خبطت)مف – قمب التاء "فػ
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 :3الفصل 
االستدالل بالعقل 

االستدالل بالقياس . 1. 3
معنى القياس وأىميتو . 1. 1. 3

 يعتبر القياس أىـ أصكؿ النحك بعد السماع، ألنو كسيمةي ضبطو لمجارم المغة بنيةن كاستعماالن، كبالتالي ىك 
كسيمةي اكتشاؼو ألحكاميا كتقنيًف قكاعًدىا، كىك في نفس الكقت كسيمةه لمعرفة عمؿ األحكاـ كتفسير الظكاىر 

. المغكية
 بؿ إف القياس عند النحاة األكليف ككارثيـ سيبكيو ىك الذم أفرز المفاىيـ اإلجرائية األكثر استعماال في تحميؿ 

. ما كاف ليا أف تككف لكال القياس المكضع كالنظير كالعامؿ كالتقدير: المغة ككشؼ أسرارىا، فالمفاىيـ
كأما القياس النحكم فإنو أداة منيجية، كعممية عقمية استداللية، مارسيا النحاة لتجريد : "بف لعبلـ.د. قاؿ أ

صكرة ىذه المغة، باستنتاج قكاعدىا، كالكشؼ عف القكانيف التي تنتظـ عمييا مفرداتيا كتراكيبيا، كعف العمؿ التي 
  138ص[258]".تفسر ما خالؼ مف كبلـ العرب نظائره، كحمؿ عمى غيره مف كبلميـ في الحكـ

أنواع القياس . 2. 1. 3
ف كاف الثاني   كلكي يتضح ذلؾ ال بد مف التركيز عمى نكعيف مف القياس، أحدىما أىـ كأسبؽ مف اآلخر، كا 
ىاما كضركريا، أما األكؿ فيك قياس النظائر، كقد سماه بعضيـ القياس األصمي أك االستعمالي كقياس األنماط، 

. كأما الثاني فيك القياس التعميمي، كسماه بعضيـ قياس األحكاـ كالقياس النحكم
:  قياس النظائر. 1. 2. 1. 3

 كىك كما تدؿ عميو التسمية حمؿ نظير عمى نظير، أم حمؿ شيء عمى شبييو في البنية أك المجرل، كالبنية 
ىي الييئة المككنة مف عناصر بترتيب معيف، كالمجرل ىك سمكؾ العنصر المغكم بصكرة معينة أيضا مف حيث 

. اإلعراب كالبناء كالصرؼ كغيرىا
 كالقياس بيذا المعنى ىك مما اىتدل إليو عمماؤنا األكائؿ قبؿ سيبكيو بدءان مف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ 

الحضرمي، كمركران بأبي عمرك بف العبلء، كانتياءن إلى الخميؿ كتمميذه سيبكيو في الكتاب الذم ىك محط نظرنا 
. كدراستنا

 ذلؾ أف ىؤالء األعبلـ يكـ شرعكا في جمع المغة مف أفكاه فصحاء العرب تنبيكا إلى ما في المغة مف ظكاىر 
مطردة أك كثيرة كغالبة، كما فييا مف ظكاىر شاذة أك قميمة كنادرة، سكاء عمى المستكل اإلفرادم أـ عمى المستكل 

. التركيبي
 فعممكا جاديف عمى جمع النظائر، كذلؾ بحمؿ بعضيا عمى بعض كمما كجدكا بينيا صفة مشتركة، في البنية 
أك المجرل، فتكلد مف ىذا الحمؿ مفيـك القياس، الذم ىك ىنا اطراد الجامع أك كثرتو كشيكعو، فحصركا بذلؾ 

قكاعد  (المستمر أك المتمئب بمغة سيبكيو)بنى المغة اإلفرادية كالتركيبية، ككضعكا بيذا القياس المطرد أك الغالب 
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فالكميات "كقكانيف المغة العربية بالمعنى الكاسع الذم يشمؿ كؿ جكانب المغة نحكان كصرفان كمعجمان كببلغةن، 
جراء بعضيا عمى بعض، كاستنتاج الجامع  النحكية استنتجت عف طريؽ القياس بالجمع بيف األشباه كالنظائر كا 

 138ص [258]". بينيا
ىؿ سمعت مف ابف أبي : قمت ليكنس: " كمما يدؿ عمى ما قمناه عف ىؤالء العمماء الركاد ما ركل ابف سبلـ

نعـ، عمرك بف تميـ تقكليا، كما تريد : قاؿ. ىؿ يقكؿ أحد الصكيؽ؟ يعني السكيؽ: قمت لو: إسحاؽ شيئان ؟ قاؿ
 1/14[82]". إلى ىذا ؟ عميؾ بباب مف النحك يطرد كينقاس

ىك صريح فيما قمناه مف اىتماميـ في البداية " عميؾ بباب مف النحك يطرد كينقاس: " فقكؿ ابف أبي إسحؽ
كاف أكؿ مف : " بجمع شتات النظائر كضبطيا في قياسات تمثؿ قكاعد العربية، كلذلؾ قيؿ في ابف أبي إسحؽ

 1/14[82]".ككاف أشد تجريدا لمقياس...بعج النحك، كمد القياس كالعمؿ
 كجمع النظائر ىذا ال يتـ لمنحكم إال باالستقراء، فإذا ىك جمع كمية معتبرة مف المسمكع تصفحيا كصنفيا 
كحمؿ النظير منيا عمى نظيره، كاستخمص مف اطراد ىذا التناظر المستمر حكما يمثؿ قاعدة مف قكاعد المغة، 

.  كلذلؾ سمى بعضيـ ىذا النكع مف القياس بالقياس االستقرائي
 كما يعزز ىذه القاعدة كيضفي عمييا صبغة العممية كالمكضكعية ىك نزكؿ ىذا النحكم مف حيف آلخر 

لسماع الفصحاء كالتأكد مف المعطيات، ىذا مف جية، كمف جية ثانية، كاف يعرض ما كصؿ إليو مف نتائج 
عمى غيره مف العمماء، فيؤيدكنو بما معيـ مف معطيات سماع كمف قكاعد مماثمة لما تكصؿ إليو، كقد يحدث نقد 

. أك اعتراض فيككف السماع مرة أخرل ىك الحكـ كالفاصؿ بينيـ
عمـ استخرجو المتقدمكف فيو مف : " كعمى ضكء ىذا القياس االستقرائي عرؼ كثير مف العمماء النحك بأنو

: استقراء كبلـ العرب، حتى كقفكا منو عمى الغرض الذم قصده المبتدئكف بيذه المغة، فباستقراء كبلـ العرب فاعمـ
قاـ : ياء أك كاك تقمب عينيو مف قكليـ: مما عينو (فىعىؿى )أف الفاعؿ رفع، كالمفعكؿ بو نصب، كأف 

 1/35[119]".كباع
 كقياس النظائر ىذا ىك الذم يضمره المتكممكف الفصحاء في أدمغتيـ، كىك الذم يمثؿ ممكة الكبلـ عندىـ، 
أم السميقة، كبتعبير عصرم يمثؿ الكفاءة المغكية فييـ، كىك الذم عمى منكالو يتأتى لمف ليس منيـ أف ينتحي 

. سمتيـ، كأف يمحؽ بيـ
 بؿ ىك الذم يستغمو أصحاب المجامع في صناعة الكمـ الجديدة لممعاني الحادثة المستجدة، كيحكمكف 
بمكجبو عمى التراكيب الحادثة في كبلـ الناس ككتاباتيـ، ممف يتعاطكف فف القكؿ، كىك أيضا الذم يستغمو 

 151ص[259].بأرباب الفصاحة كالببلغة األدباء في بناء أساليبيـ، تمؾ التي يستميمكنيا مف قراءاتيـ كتأثرىـ
حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه، كرفع : " كمف ىذا المنطمؽ عرؼ ابف األنبارم القياس بأنو

نما لما كاف غير المنقكؿ عنيـ مف  ف لـ يكف كؿ ذلؾ منقكال عنيـ، كا  الفاعؿ كنصب المفعكؿ في كؿ مكاف، كا 
]".ذلؾ في معنى المنقكؿ كاف محمكال عميو، ككذلؾ كؿ مقيس في صناعة اإلعراب  كلذلؾ قاؿ الخميؿ 45ص[9

 180ص[129]". ما قيس عمى كبلـ العرب فيك مف كبلـ العرب: "كسيبكيو



243 

 

 أمثمة عمى قياس النظائر 1. 1. 2. 1. 3
:  كفيما يمي أمثمة عف قياس النظائر مف كتاب سيبكيو

ىذا باب الفاعؿ الذم يىتعَّنداهي فعميو إلى مفعكليف فإف شئت اقتصرتى عمى المفعكؿ األٌكؿ إف شئت تعٌدل إلى )
 : كذلؾ قكلؾ.1/38[94](الثاني كما تعدل إلى األكؿ

 10: جدول رقم
 2المفعكؿ 1المفعكؿالفاعؿ الفعؿ 
درىمان زيدان عبدي اهلًل أعطى 
الثيابى الجيادى بشران تي كسػك 
عبدى اهلًل الرجاؿى تي اختػػر 
ػو مكسى اختػارى  سبعيف رجبلن قكمى
يػػ  زيدان ػػوي ػتيػػػ سمَّن
أبا عبًد اهلًل ػػوي ػتيػػػ كنَّنيتػػ 
زيدان ػػوي تيػػػػ دعػػك 
ذنبان اهللى  (أنا)أستغفري 
الخيرى ػػؾى تيػػػػ أمػػر 

. كانظر تفسير سيبكيو ليذه الظاىرة
ىذا باب الفاعؿ الذم يتىعٌداه فعميو إلى مفعكليف كليس لؾ أف تقىتًصرى عمى أحد المفعكليف دكف )

 1/39[94.](اآلخر
:  كذلؾ قكلؾ
 11: جدول رقم

 2المفعكؿ 1المفعكؿالفاعؿ الفعؿ 
بكران زيدان عبدي اهلل حسب 
أباؾ خالدان عمركه ظفَّن 
أخاؾ زيدان عبدي اهلل خاؿى 
صاحبىنا زيدان عبدي اهلل رأل 
ذا الحفاًظ زيدان عبدي اهلل كجد 
الظريؼى زيدان ػتي عممػػ 
أخاؾ زيدان عبدي اهلل زعـ 
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ىذا باب الفاعؿ الذم يىتعدَّناه فعميو إلى ثبلثة مفعكليفى كال يجكز أف تقىتصر عمى مفعكؿ منيـ كاحدو دكف الثبلثة )
ؿ الذم قبمو في المعنى  (ألٌف المفعكؿ ىينا كالفاعؿ في الباب األكَّن

 1/41[94]: كذلؾ قكلؾ
 12: جدول رقم

 3المفعكؿ 2المفعكؿ 1المفعكؿالفاعؿ الفعؿ 
أباؾ زيدان بشران اهللي أرل 
أبا فبلف عمران زيدان تي نبَّنػأ 

كاعمـ أفَّن ىذه األفعاؿ إذا انتيٍت إلى ما ذكرت لؾ مف المفعكليفى فمـ يكف بعد ذلؾ متعدَّنل تىعدَّنٍت إلى جميع ما 
:  يتعٌدل إليو الفعؿي الذم ال يتعدَّنل الفاعؿ، كذلؾ قكلؾ

 13: جدول رقم
فضبلت أخرل  2المفعكؿ 1المفعكؿالفاعؿ الفعؿ 
إعطاءن جميبلن الماؿى زيدان عبدي اهلل أعطى 
الميمةى الثكبى عبدى اهلل ػتي سرٍقػػ 

ـى إدخاال: كتقكؿ ؿى الكري ـى اليقيف إعبلمان، كأدخؿ اهللي عمران الميٍدخى . أعمىمتي ىذا زيدا قائمان العم
 14: جدول رقم

ـى اليقيفى قائمان زيدان ىذا أعممت  إعبلمان العم
ـى   عمران أدخؿ اهللي  إدخاال المدخؿى الكري

:   كذلؾ قكليؾ1/41[94].(ىذا باب المفعكؿ الذم تعداه فعمو إلى مفعكؿه ) 
 15: جدول رقم

المفعكؿ بو الثاني نائب الفاعؿ الفعؿ المتعدم إلى مفعكليف 
الثكبى عبدي اهللي كيًسيى 
الماؿى عبدي اهلل أيٍعًطيى 
ًربى   عبدي اهلل ضي
ف شئتى قٌدمتى كأٌخرتى فقمتى  :  كا 

 16: جدول رقم
نائب الفاعؿ المفعكؿ بو الثاني الفعؿ المتعدم المبني لممجيكؿ 

 زيده الثكبى كيًسيى 
عبدي اهلل الماؿى أيٍعًطيى 
رىبى  عبدي اهلل زيدان ضى
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كاعمـ أٌف المفعكؿى الذم ال يتعداهي فعمو إلى مفعكؿ يىتعٌدل إلى كٌؿ شئ تىعٌدل إليو فعؿي الفاعؿ الذم الى يتعٌداه 
ـي )ك (ضًربى زيده الضربى الشديدى )فعميو إلى مفعكؿ كذلؾ قكلؾ  ًربى عبدي اهلل اليكميًف اٌلمذيًف تىٍعمى ال تىجعميو ظرفا،  (ضي

ـى )ك (يا مضركبى الميمًة الضربى الشديدى )كلكف كما تقكؿ  . (أيٍقًعدى عبدي اهلل الميٍقعىدى الكري
 17: جدول رقم

ًربى  الضرب الشديد زيده ضي
ًربى  اليكميف المذيف تعمـ عبدي اهلًل ضي
ـى عبدي اهلًل أيٍقًعدى  المقعدى الكري
الضربى الشديدى مضركبى الميمًة يا 

يمثؿ قاعدة مف  كال بد مف التنبيو ىنا عمى أف ما اطرد أك كثر في بابو ىك الذم يقاس عميو، أم ىك الذم
قكاعد العربية، كىك محط االنتحاء لمف أراد أف يمحؽ بأىؿ المغة، كعميو فما كاف قميبل أك شاذا فيك خارج عف 
األصؿ كال يمكف بحاؿ القياس عميو، كالسبب كاضح، ىك أف النحاة فيمكا مف فعؿ العرب أنيـ ما استكثركا مف 
شيء إال ألنيـ أرادكه، كأنو محؿ عنايتيـ، كالمعبر عف قصكدىـ، كما استقمكا مف شيء أك استندركه إال ألنيـ لـ 

]".فاستحسف مف ىذا ما استحسف العرب، كأجزه كما أجازتو: "يريدكه كلـ يعنكا بو، كليذا قاؿ سيبكيو 94]2/69 
فإنما ىذا األقؿ نكادر تحفظ عف العرب، كال يقاس عمييا، : " كفيما يخص القياس عمى األكثر قاؿ سيبكيو

فجاءكا : " كقاؿ2/82[94]، "ألف ىذا أكثر في كبلميـ، كىك القياس: " كقاؿ4/8[94]، "كلكٌف األكثر يقاس عميو
فبل ينبغي لؾ أف تقيس عمى الشاذ المنكر في : " كقاؿ أيضا3/572[94]، "بو عمى األكثر كاألقيس

 1/398[94]".القياس
 كمعيار الكثرة ىذا رغـ استعمالو كثيران لـ يحدده سيبكيو كال غيره مف النحاة األكليف، كالكحيد الذم حاكؿ أف 

اعمـ : "يحدده كغيره مف المصطمحات التي تدكر في فمكو كالمطرد كالغالب كالقميؿ كالنادر ىك ابف ىشاـ الذم قاؿ
أنيـ يستعممكف غالبا ككثيرا كنادرا كقميبل كمطردا، فالمطرد ال يتخمؼ، كالغالب أكثر األشياء، كلكنو يتخمؼ، 

كالكثير دكنو، كالقميؿ دكنو، كالنادر أقؿ مف القميؿ، فالعشركف بالنسبة إلى ثبلثة كعشريف غالب، كالخمسة عشر 
]".بالنسبة إلييا كثير ال غالب، كالثبلثة قميؿ، كالكاحد نادر، فاعمـ بيذا مراتب ما يقاؿ فيو ذلؾ  114ص[188
ألف القياس يككف .. كذىب أستاذنا الدكتكر بف لعبلـ إلى أف النحاة القدماء لـ يعنكا بضبط ىذه النسب الكمية

عمى ما كثر في بابو، كأف الكثرة ىنا ليست عددية، إذ قد يككف القميؿ كثيران في بابو فيقاس عميو كقد يككف الكثير 
 76ص [260].قميبلن في بابو فبل يقاس عميو

 كقبؿ االنتقاؿ إلى الحديث عف القياس التعميمي أحب أف أنبو إلى أف سيبكيو استعمؿ قياس النظائر في 
المسائؿ الصرفية بكثرة ممفتة لمنظر، ألنو األساس الذم تقكـ عميو قكاعده حتى إف القياس في الصرؼ ػ كما قاؿ 

بالمقارنة بيف أقيستو في النحك كأقيستو في الصرؼ تجمى لنا أف الصرؼ عنده كمو "بعض الدارسيف ػ 
 161ص[151]".أقيسة
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 كقد بمغت المكاضع التي صرح فييا بالقياس كاالطراد ثبلثا كثبلثيف مكضعا، مع تخصيصو بابيف لؤلبنية 
باب ما قيس مف المعتؿ مف بنات الياء كالكاك كلـ يجئ في الكبلـ إال : المعتمة المقيسة عمى الصحيحة، كىما

 كباب ما قيس مف المضاعؼ الذم عينو كالمو مف مكضع كاحد، كلـ يجئ 4/406[94]نظيره مف غير المعتؿ، 
  427 /4[ 94].في الكبلـ إال نظيره مف غيره

:  القياس التعميمي. 2. 2. 1. 3
 كىك قياس يقـك بو النحكم لتفسير ظكاىر لغكية أك تعميميا أك ردىا إلى أصكليا، كىك الذم استعممو سيبكيو 
في كتابو كثيرا، ككاف يزجي القكؿ فيو كفي قياس النظائر جنبا إلى جنب، ألف ىذا األخير إف كاف يعتمد عميو 

. في تأصيؿ األصكؿ كتقعيد القكاعد، فإف األكؿ كاف يعتمد عميو في رد ما خرج عف األصكؿ إلييا
 ذلؾ أف سيبكيو كشيكخو كعمى رأسيـ الخميؿ كاف يؤمف بحكمة العرب، كأف لغتيـ مبنية عمى الحكمة، خالية 

مف العبث، كبالتالي فيي نظاـ منظـ، كنسيج محكـ، ليا أصكؿ ىي قكانيف نظاميا، كليا فركع خرجت عف 
. األصكؿ لعمؿ كليس اعتباطا أك تعسفا

 كقد أكضح أستاذنا الدكتكر بف لعبلـ أيما إيضاح ىذه العقيدة التي كاف يحمميا سيبكيو كشيكخو عف المغة 
كأنيا مظير حكمة العرب كمرآة سميقتيـ، كأف العرب كانكا طبعا ال صنعا يجركف في كبلميـ كفؽ قكانيف مختزنة 

في أدمغتيـ، كيتصرفكف فييا بحسب عمؿ قائمة في نفكسيـ، دكف أف يعكىا، أك يستطيعكا اإلفصاح 
 11ص[261].عنيا

 كىذه العقيدة التي كاف يتبناىا سيبكيو كشيكخو ىي التي أكصمتيـ لمكشؼ عف قكانيف المغة التي تمثؿ نظاميا، 
كىي التي دفعتيـ لمبحث عف كجو الحكمة فييا، كجعمتيـ يعممكف جاىديف عمى تفسير الفركع ككيؼ خرجت مف 
األصكؿ، كما ىي قكانيف تفريعيا منيا، كىي أيضا التي خمتيـ يفسركف الشكاذ ككجو خركجيا، ككيؼ يمكف أف 

. ترد إلى األصكؿ
ذا كاف   فقياس التعميؿ في الحقيقة كسيمة إلثبات نظامية المغة مف طرؼ، كحكمة العرب مف طرؼ آخر، كا 

قياس النظائر بو تقعد القكاعد كبو تتعمـ المغة، فإف القياس التعميمي بو يفسر نظاـ المغة، كيكشؼ عف انسجاميا 
:  كتناغميا، فيك إذف

. عبارة عف تقدير الفرع بحكـ األصؿ"
جراء حكـ األصؿ عمى الفرع: كقيؿ . ىك حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة، كا 
. ىك إلحاؽ الفرع باألصؿ بجامع: كقيؿ
". ىك اعتبار الشيء بالشيء بجامع: "كقيؿ

 39ص[12]".كىذه الحدكد كميا متقاربة



247 

 

 كالغرض مف ىذا القياس كما ألمعنا إليو ليس اكتشاؼ التناظر بيف البنى أك مجارم الكبلـ، كما في قياس 
نما ىك استبانة كجو خركج فرع عف نظائره بإلحاقو بأصؿ آخر بجامع، فالحكـ معمكـ في األصؿ  التناظر، كا 

نما مراد النحكم كسيبكيو معرفة كجو كجكده في الفرع، ألف األصؿ يستحؽ الحكـ لذاتو، كما جاء عمى  كالفرع، كا 
نما يسأؿ عنو في الفرع، ألنو استحقو ال لذاتو، بؿ لمعنى . أصمو ال يسأؿ عنو، كا 

 كقد مثَّنؿ ابف األنبارم لذلؾ بنائب الفاعؿ، الذم ىك في األصؿ مفعكؿ بو منصكب، فمما حذؼ الفاعؿ في 
اسـه أيسندى الفعؿي إليو مقدَّنمان عميو فكجب : "الجممة صار ىك مرفكعا خمفان عف الفاعؿ، فخرج بذلؾ عف أصمو، فقاؿ

أف يككف مرفكعان، قياسا عمى الفاعؿ، فاألصؿ ىك الفاعؿ، كالفرع ىك ما لـ يسـ فاعمو، كالعمة الجامعة ىي 
نما أجرم الفرع الذم : "قاؿ".اإلسناد، كالحكـ ىك الرفع كاألصؿ في الرفع أف يككف لؤلصؿ الذم ىك الفاعؿ، كا 

 39ص[12]".ىك ما لـ يسـ فاعمو بالعمة الجامعة التي ىي اإلسناد
ًذؼى الفاعؿي بقي مف   كالذم سكغ مثؿ ىذا القياس ىك أف المفعكؿ بو رغـ أنو صار نائبى فاعؿو مرفكعان لىمَّنا حي

كالمفعكؿي الذم لـ يتعدَّنه فعمو كلـ يتعدَّن إليو فعؿي : "حيث الداللة مفعكالن بو، كلذلؾ سماه سيبكيو مفعكالن حيف قاؿ
 1/34[94]".(ييٍضربي عمرك)ك  (ضيربى زيده )فاعؿو فقكليؾ 

 كقد أخطأ كؿ مف اعترض عمى النحاة كعاب عمييـ التعميؿ أك قياس التعميؿ، ألنو لـ يفرؽ بيف ىذا القياس العممي، 
. الذم ىك بحث عف أسباب الظكاىر كعمميا، كبيف قياس النظائر الذم ىك كما قمنا في حد ذاتو نظاـ المغة نفسيا
 ثـ إف ىؤالء المعترضيف في غالب األحياف إف لـ نقؿ كميا إنما رددكا الصدل كأعادكا ككرركا قكؿ الكصفييف 

الغربييف تقميدان، كقد عاد بعضيـ إلى رشده عندما طمع عمييـ النحك التحكيمي بفكرة الكفاءة كاألداء المغكييف، 
. كأنيما فطرياف في اإلنساف، مع أف ىذه الفكرة ىي في الحؽ عقيدة سيبكيو كشيكخو بمباس جديد كصياغة محدثة

أف : " كفي كتاب سيبكيو مف ىذا النكع مف القياس الكثير كالكثير، ككيؼ ال كىك في كثير مف المكاطف يصرح
العرب كثيران ما تشبو الشيء بالشيء فتعطي الثاني حكـ األكؿ، فيككف األكؿ مستًحقًّا ليذا الحكـ باألصالة، 

كيأخذ الثاني ىذا الحكـ مف األكؿ لمشابيتو إياه أك لجامع بينيما، فيككف األكؿ أصبل، كالثاني 
 139ص[258]".فرعان 

لقد انصبت عناية الخميؿ : " يقكؿ الدكتكر جعفر نايؼ عبابنة في بداية حديثو عف أنكاع القياس عند الخميؿ
عمى نكع خاص مف القياس، كىك القياس القائـ عمى التشابو بيف المقيس كالمقيس عميو في المفظ أك المعنى أك 
بعض الجكانب األخرل، ككاف كجو الشبو يكفي أحيانا في نظره إلجراء مثؿ ىذا القياس، فميس مف شرط المقيس 
كالمقيس عميو عنده أف يتشابيا تشابيا تاما في جميع النكاحي، ألف مف كبلـ العرب أف يشبيكا الشيء بالشيء 

ف كاف ليس مثمو في جميع األشياء، ككاف ىذا المكف مف القياس ىك الغالب عنده في كتاب  كا 
 70ص[262]".سيبكيو
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ذا كاف ابف األنبارم في  :  قد قسـ القياس إلى ثبلثة أقساـ (لمع األدلة) كا 
 105ص [12]". أف يحمؿ الفرع عمى األصؿ بالعمة التي عمؽ عمييا الحكـ في األصؿ: " قياس عمة، كىك
أف يحمؿ الفرع عمى األصؿ بضرب مف الشبو غير العمة التي عمؽ عمييا الحكـ في : " كقياس شبو، كىك

 فإف 110ص[12]".الذم يكجد معو الحكـ كتفقد اإلخالة في العمة: " كقياس طرد، كىك107ص[12]".األصؿ
 كلـ يذكر قياس النظائر، إال 83ص  [260]أمثمتو التي ساقيا إليضاح كؿ قسـ كميا مف نكع القياس التعميمي، 

 98ص[260].عندما رد عمى مف أنكر القياس، فإنو ذكر جممة مف األمثمة تصب في معناه
ما قياس تعميمي . كىذا يعني أف القياس كما قمنا إما قياس نظائر، كا 

 كلكف بقي أمر ال بد مف ذكره ىنا، ىك أننا مشينا عمى تسمية قياس التعميؿ قياسا كلك كاف مبنيا عمى المشابية، 
عبد الرحمف الحاج صالح فيزعـ أف سيبكيو في الكتاب ككذا متقدمي النحاة .د.كما في كبلـ الدكتكر العبابنة، كأما أ

كمنيـ الخميؿ ال يسمكف قياسا إال ما كاف حمؿ نظير عمى نظير، ألف بو يحصؿ اكتشاؼ التكافؤ بيف عناصر 
. الباب، كأما غيره مف الحمكؿ فبل يسمى قياسا، كعمى الخصكص ما درجنا عمى تسميتو بقياس الشبو

منطؽ العرب في ) فيك في غير مقاؿ لو حريص عمى إنكار أف يككف قياس يسمى قياس شبو، كفي كتابو 
أما القياس الذم استعممو الكاضعكف لمنحك فنؤكد مرة أخرل أنو ال يعتمد أبدان عمى الشبو، : " يقكؿ (عمـك المساف

ف كاف ىذا ال يخص فقط القياس الذم تثبت بو األصكؿ، بؿ كؿ ما ال يعمـ بعد عمتو، فقد ذكركا الشبو كسبب  كا 
مثؿ ابف األنبارم )لخركج بعض العناصر عف أبكابيا األصمية، كال يسميو سيبكيو قياسا كما سيفعمو مف جاء بعده 

  317ص[50".](نقبل عف األصكلييف
 كأقكؿ إنو ال مشاحة في االصطبلح، فسكاء سمى سيبكيو حمؿ شيء عمى شيء لشبو بينيما قياسا أـ لـ 

يسمو، فإف تسميتو قياسا ال ضرر فييا، كبخاصة إذا كانت أركاف القياس التعميمي متكفرة، كاألستاذ عمى ما يبدك 
لحاؽ لؤلكؿ بالثاني بكجو شبو  ال ينكر أف ظاىرة التشبيو التي يستعمميا أمثاؿ سيبكيو أركانيا مشبو كمشبو بو كا 

أم حصكؿ تقابؿ بيف جميع "يكتشفو النحكم، فإنو بعدما أكد أف ال قياس إال ما كاف بتكافؽ في المجرل، 
فإذا حصؿ في : "قاؿ [50]، "عناصر المقيس كالمقيس عميو، كالمجرل الكاحد ال يختمؼ مف مكضع إلى آخر

]".استعماؿ فصحاء العرب حمؿ شيء عمى شيء دكف أف يحصؿ تكافؽ كامؿ فقد يككف بسبب الشبو 50 ]
 كالفارؽ عند األستاذ بيف قياس النظائر الذم ىك القياس ال غير، كبيف ظاىرة التشبيو، أف القياس ىك 

الستنباط األصكؿ أك الضكابط المطردة، كأف التشبيو ظاىرة لغكية تككف سببان في خركج العناصر عف أصميا، 
 318ص [50]. كيحاكؿ أف يفسرىا النحكم ببياف كيفية حصكليا بعمؿ معينة

 كالخبلصة أف األستاذ يذىب إلى أف التشبيو ظاىرة لغكية، ألنيا كاقع المغة التي يمارسيا المتكمـ السميقي، 
نما عميو فقط إثبات كجكد الشبو كظاىرة في باب  كىي مف صنعو، كعميو فميس عمى النحكم ىنا عقد قياس، كا 
يجاد الدليؿ عمى أف كجو الشبو بيف المشبو كالمشبو بو ىك كذا، ليحصؿ تفسير التشبيو كظاىرة . مف األبكاب، كا 
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أف إثبات التشبيو يحتاج إلى استدالؿ، كىك : "  كرغـ إنكاره لمقياس في عممية التشبيو ىذه فإف األستاذ يقر بػ
كىك  [50]".أيضا ىينا يحتاج إلى استمزاـ الشيء لشيء آخر، كال ينقص أبدان عف دقة االستدالؿ لكجكد قياس

يعني أف االستمزاـ الذم ىك ركح الدليؿ العقمي كالذم يحصؿ في قياس النظائر مف تحقؽ التكافؤ بيف عناصر 
.  الباب يكجد في ظاىرة التشبيو، كبالتالي فالتشبيو لو أيضا قكة استدالؿ كالقياس

:  أمثمة عمى القياس التعميمي من الكتاب. 1. 2. 2. 3
مما : أم)كاعمـ أف جميع ما ذكرنا : " قاؿ سيبكيو في معرض حديثو عما جاء معدكال عف حده مف المؤنث

إذا سميتى بو امرأةن فإفَّن بني تميـ ترفعو كتنصبو، كتجريو مجرل اسـو ال ينصرؼ كىك  (كاف عمى كزف فىعىاؿً 
ـى :  أم أفَّن القياس قكليـ مثبل3/277[94]، "القياس ـى، كمررت بحذا ـي، كرأيتي حذا . ىذه حذا
 أم أنيـ 3/278[94]". كأما أىؿ الحجاز فمما رأكه اسمان لمؤنث كرأكا ذلؾ البناء عمى حالو لـ يغيركه: "قاؿ
، قاؿ سيبكيو معمبل: يقكلكف ، كمررتي بحذاـً ، كرأيتي حذاـً ألف البناء كاحد، كىك ىينا اسـ لممؤنث، : "ىذه حذاـً

[  94]". كما كاف ثىَّـن اسمان لممؤنث، كىك ىينا معرفة، كما كاف ثىَّـن 
 (نىزىاؿً )فأما الكسر عمى لغة أىؿ الحجاز فعمتيو فيو عند سيبكيو أنو محمكؿ عمى : " كشرح السيرافي ذلؾ فقاؿ

]".، لمعدؿ، كالبناء، كالتعريؼ، كالتأنيث، فمما اجتمعت فيو ىذه األشياء حمؿ عميو(تىرىاؾً )ك 97]4/44 
:  كىذه صكرة ىذا القياس

 18: جدول رقم
الحكم  

كسر آخر االسـ المعدكؿ 
 

 (األصؿ) المقيس عميو
 (تراؾً ) (نزاؿً )

 (قياس تعميمي)
 (الفرع) المقيس
 (حذاـً )

 (الجامع)العمة  
 ػ العدؿ 1
 ػ البناء 2
 ػ التعريؼ 3
 ػ التأنيث 4

 

ف لـ يكف مثمو في : "كختـ سيبكيو قياس أىؿ الحجاز ىذا بقكلو كمف كبلميـ أف يشبيكا الشيء بالشيء كا 
 3/278[94]".جميع األشياء
، ألنيا كثرت في كبلميـ، كالجر كاف (أمسً )بمنزلة : ؟ فقاؿ (فداءو لؾ)كسألت الخميؿ عف قكلو : "كقاؿ سيبكيو

، كنكف ألنو نكرة، فمف كبلميـ أف يشبيكا (أمسً )أخؼَّن عمييـ مف الرفع، إذ أكثركا استعماليـ إياه، كشبيكه بػ
ف كاف ليس مثمو في جميع األشياء   3/302[94]".الشيء بالشيء كا 
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اسـ فعؿ منقكؿ مف مصدر، بني عمى الكسر ألنو تضمف معنى حرؼ األمر البلـ، إذ التقدير  (فداءو ) فػ
 كىذا معنى قكؿ 32ص[263]لتضمنو معنى الـ التعريؼ، ألف أصؿ أمس األمس،  (أمسً )، كما بني (ليفًدؾ)

ف كثرة االستعماؿ جعمتيـ يسخفكنيما بطرح البلـ، كبني (أمسً )بمنزلة  (فداءو )إف : الخميؿ عمى الكسر  (فداءو )، كا 
 3/8[215].ألنو كقع لؤلمر، كاألمر إذا حرؾ تحرؾ إلى الكسر، كنكنكه كما قاؿ سيبكيو ألنو نكرة

:  كصكرة ىذا القياس كالتالي
 19: جدول رقم

الحكم  
بناء اآلًخًر عمى الكسر 

 

المقيس عميو 
 (أمسً )

 (قياس تعميمي)
المقيس 

 (فداءو )
 (الجامع)العمة  

طرح البلـ لكثرة االستعماؿ 
 

 (ًاٍرـٍ )كقد يقكؿ بعض العرب : "(ىذا باب ما تمحقو الياء في الكقؼ لتحرؾ آخر الحرؼ  )كقاؿ سيبكيو في 
، حدثنا بذلؾ عيسى بف عمر كيكنس، كىذه المغة أقؿ المغتيف، جعمكا آخر الكممة (اٍخٍش )ك (اٍغٍز )في الكقؼ، ك

حيث كصمكا إلى التكمـ بيا بمنزلة األكاخر التي تحرؾ مما لـ يحذؼ منو شيءه، ألف مف كبلميـ أف يشبيكا 
ف لـ يكف مثمو في جميع ما ىك فيو  4/159[94]".الشيء بالشيء كا 

اٍرًمٍو، ) فسيبكيو بعدما بيف أف األفعاؿ المعتمة اآلخر بالياء أك الكاك في حاؿ الجـز يمحؽ بيا ىاء كذلؾ قكلؾ 
وٍ  ، ذكر أف لغة بعض العرب كىي أقؿ المغتيف كما قاؿ ال تفعؿ ذلؾ، (كلـ يىٍغزيٍه، كاٍخشىٍو، كلـ يىٍقًضٍو، كلـ يىٍرضى

كبيف العمة كىي أنيـ جعمكا آخر الكممة حيث كصمكا إلى التكمـ بيا بمنزلة األفعاؿ الصحيحة، التي ال يحذؼ مف 
. آخرىا شيء

:  كصكرة القياس كالتالي
 20: جدول رقم

 
الحكم 

تسكيف آخر الفعؿ المعتؿ إذا 
حذؼ منو حرؼ العمة في الجـز 

 

المقيس عميو 
األفعاؿ الصحيحة 

 (قياس تعميمي)
المقيس 

األفعاؿ المعتمة 
 (الجامع)العمة  

آخر الكممة يمكف التكمـ بيا 
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 كمما سبؽ نفيـ أف سيبكيو في حممو شيئا عمى شيء كتقديره عميو كتفسيره بو إنما يحذك في ذلؾ حذك 
حساسيـ المرىؼ بيا، جعبلىـ يحممكف بعض الكبلـ عمى  السميقييف أنفسيـ، العتقاده أف ممكتيـ المغكية، كا 

. بعض في السمكؾ
:  أمثمة أخرى عمى القياس التعميمي من الكتاب. 2. 2. 2. 3

:   ػ قاؿ سيبكيو في قياس المضارع عمى اسـ الفاعؿ في اإلعراب لجامع المشابية1
نما ضارعٍت أسماء الفاعميفى أنَّنؾ تقكؿ " ٍبدى اهلًل لىيىفعؿي )كا  ٍيدان )حتَّنى كأٌنؾ قمت  (لىفىاًعؿه )فيكاًفؽي قكلىؾ  (ًإفَّن عى ًإفَّن زى

ك ( سيفعؿي ذلؾ)كتقكؿ (.البلـي )كما لحقت االسـى، كال تمحؽ فىعىؿى ( البلـ)فيما تيريد مف المعنى، كتمحقو ىذه  (لىفىاًعؿه 
.األسماءى لممعرفة (األلؼ كالبلـ)فيتمًحقييا ىذيف الحرفيف لمعنى، كما تىمحؽ  (سكؼى يفعؿ ذلؾ)  

إفَّن يىٍضًربى )أالى ترل أٌنؾ لك قمت .كييبيُّف لؾ أنَّنيا ليست بأسماءو أٌنؾ لك كضعتىيا مكاضعى األسماء لـ يجٍز ذلؾ
كأشباه ىذا لـ يكف كبلمان، إاٌل أٌنيا ضارعت الفاعؿ الجتماعيما في المعنى، كسترل ذلؾ أيضان في  (يأتينا

. مكضعو
فَّن ربَّنؾ ليحكـي بينيـ): كلدخكؿ البلـ قاؿ اهلل جٌؿ ثناؤه كًلمىا لحقيا مف السيف كسكؼى كما لحقت .لحاكـه : أم (كا 

:  صكرة القياس.1/14[94]"االسـى األلؼي كالبلـ لممعرفة
 21: جدول رقم

الحكم  
اإلعراب 

 
  

المقيس عميو 
اسـ الفاعؿ 

 (قياس تعميمي)
المقيس 

الفعؿ المضارع 
 (الجامع)العمة  

. (لفاعؿ)في معنى  (ليفعؿ) ػ 1
.  ػ دخكؿ الـ االبتداء عمييما2

.السيف كسكؼ في المضارع= أؿ في اسـ الفاعؿ :  ػ دخكؿ الشيكع كاالختصاص عمييما3  

 
  

  

 فيذا قياس تعميمي أراد بو سيبكيو أف يفسر كجو إعراب الفعؿ المضارع، ألف األصؿ في األفعاؿ البناء، فمما 
خرج المضارع عف ىذا األصؿ كجب عمى النحكم كسيبكيو أف يفسر كجو ىذا الخركج، كقد سبؽ القكؿ أف النحاة 

. يعتقدكف في الكاضع الحكمة، كأف ال شيء مما يفعمو يخرج عنيا
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كبنكا  (ما لـ تتصؿ بو إحدل النكنيف اتصاال مباشرا) كعميو فإف أىؿ المغة السميقييف ىـ الذيف أعربكا المضارع 
غيره مف األفعاؿ، كلكف النحكم لما رأل بثاقب نظره أف االسـ ىك الذم تتعاكر عميو المعاني، كأنو بذلؾ استحؽ 
اإلعراب، كأف الفعؿ ال تتعاكر عميو المعاني كبالتالي فمف الحكمة أال يعرب، ثـ رأل أف المضارع رغـ أف أصمو 
البناء أعرب طمب كجو الحكمة في إعرابو، فكجدىا في مشابيتو السـ الفاعؿ، فاجتيد في معرفة أكجو الشبو، 

.  كبيذا التفسير حافظ النحكم عمى معتقده في حكمة الكاضع، كبالتالي في انسجاـ المغة مف حيث ىي نظاـ منظَّنـ
 كىذا دليؿ عمى أف القياس التعميمي ىك مف عمؿ النحكم، إال أف النحكم العتقاده الحكمة في الكاضع، كىـ 

العرب السميقيكف، اعتقد أف ىذه العمؿ مكجكدة في ذىف السميقي بالقكة، كأف عميو أف يجتيد في معرفتيا، 
كاالجتياد مظنة اإلصابة كالخطأ، فقد يككف ما كصؿ إليو النحكم ىك بالفعؿ ما أضمره السميقي، كقد يككف مقاربا 

لو، كقد يككف بعيدا غير مطابؽ كال مقارب، كلكنو يفسر الظاىرة تفسيرا معقكال مقنعا، كعمى مف يرفض ىذا 
:  ىذا كيمكف صكغ ىذا القياس بطريقة أخرل. التفسير أف يأتي بأحسف منو

 22: جدول رقم
الخبر الـ االبتداء االسـ الناسخ  

فاعؿه لػ زيدان إفَّن المقيس عميو 
يفعؿي لػ عبدى اهلًل إفَّن المقيس 

يحكـ بينيـ لػ اهللى إفَّن  (الدليؿ)الشاىد 
حاكـه لػ اهللى إفَّن التأكيؿ 

:   ػ كقاؿ في قياس الماضي عمى المضارع في تحريؾ اآلخر لجامع أيضا2
رىبى )كالفتح في األفعاؿ التي لـ تىٍجًر مجرل المضارعة قكليـ  " ككذلؾ كؿُّ بناء مف الفعؿ كاف معناه  (ضى
ربىنىا)ألٌف فييا بعض ما في المضارعىة، تقكؿ  (فىعىؿى )، كلـ ييسكَّننكا آًخر (فىعىؿى ) فتىصؼ بيا النكرة،  (ىذا رجؿه ضى

اًربه )إذا قمت  (ضاربو )كتككف في مكضع  إٍف يىٍفعىٍؿ )فيككف في معنى  (إٍف فىعىؿى فعمتي )، كتقكؿ (ىذا رجؿه ضى
، كقد كقعٍت مكقعيا في (أفعؿٍ  ، ككقعت مكقعى األسماء في الكصؼ، كما (إفٍ )، فيي فٍعؿه كما أفَّن المضارع ًفٍعؿه

:  كصكرة ىذا القياس التعميمي ىكذا1/16[94]".تقع المضارعىة في الكصؼ
 23: جدول رقم

الحكم  
فتح اآلخر 

 

المقيس عميو 
 (قياس تعميمي)المضارع 

المقيس 
الماضي 

 
 (الجامع)العمة 

. اسـ الفاعؿ/ ػ كقكع الماضي في الكصؼ مكقع المضارع1
 ػ كقكع الماضي مكقع المضارع في أسمكب الشرط 2
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في ىذا القياس التعميمي الذم جاء بو سيبكيو تفسير لكجو تحريؾ آخر الماضي، ألنو خرج بذلؾ عف أصؿ 
األفعاؿ الذم ىك بناء اآلخر عمى السككف، كقد خرج المضارع عف ىذا األصؿ بإعرابو لشبيو باسـ الفاعؿ، 

 1/77[97].كبقي األمر عمى األصؿ
 ثـ إف سيبكيو أجرل قياسا تعميميا آخر ليقرب كجو تحريؾ الماضي ببنائو عمى الفتح رغـ أف أصمو البناء عمى 

:  السككف فقاؿ
كما لـ يسكِّبنكا مف األسماء ما ضارع المتمكَّنف، كال (األفعاؿ التي لـ تجر محرل المضارعة: أم)فمـ يسكِّبنكىا "

ؿي )ما صييرِّب مف المتمكَّنف في مكضعو بمنزلة غير المتمٌكف، فالمضارع  ؿو )حرَّنككه ألٌنيـ قد يقكلكف  (ًمٍف عى  (ًمٍف عى
نو  عؿ بمنزلة غير المتمكَّنف في مكضع فقكلؾ 1/81[97](فينكنكنو كيصرفكنو: أم)فييٍجركي  كأمَّنا المتمكف الذم جي

ؿي ) ـي )ك  (اٍبدىٍأ بيذا أىكَّن كى  1/16[94]".(يا حى
:  صكرة القياس التعميمي

 24: جدول رقم

 
الحكم 

عدـ التسكيف = التحريؾ 
 

: المقيس عميو
ػ اسـ مضارع لممتمكف 1
ؿي ) ؿو = ًمٍف عى  (ًمٍف عى

 ػ متمكف في مكضع بمنزلة غير 2
ـي  ابدٍأ بيذا)المتمكف  كى ، يا حى  (أكؿي

 (قياس تعميمي)
: المقيس

 (المبني عمى الفتح)الماضي 

 
 (الجامع)العمة 

فضيمة البناء عمى الحركة دكف السككف 
( 1/79: السيرافي)الذم ىك األصؿ 

 

:  (فىعىٍمتي كفىعىٍمفى )قياسا عمى الـ  (يىٍفعىٍمف) ػ كقاؿ في تسكيف الـ 3
ذا أردتى جمعى المؤنَّنًث في الفعؿ المضارع ألحقتى لمعبلمة نكننا، ككانت عبلمةى اإلضمار كالجمع فيمف قاؿ  " كا 

فىعىٍمتي )حيف قمت  (فىعىؿى )، كأسكنتى ما كاف في الكاحد حرؼى األعراب، كما فعمت ذلؾ في  (أكمكًني البراغيثي )
، كىك متحرَّنؾ كما (فىعىؿى )، فأيسكفى ىذا ىينا كبني عمى ىذه العبلمة، كما أيسكف  (كفىعىٍمفى  ، ألٌنو ًفٍعؿه كما أنو ًفٍعؿه

، إذ جاز ليـ فييا اإلعراب حيف (يىٍفعىؿي )شيئان كاحدان ًمف  (فىعىؿى )أٌنو متحرؾ، فميس ىذا بأبعدى فييا إٍذ كانت ىي ك
كتفتحيا ألٌنيا نكف جمع، كال تيحذىؼ ألنيا .(لىٍف يىٍفعىٍمفى )ك (ىيفَّن يىٍفعىٍمفى )ضارعت األسماء كليست باسـ، كذلؾ قكلؾ 

. (أكمكًني البراغيثي )عبلمةي إضمار كجمع في قكؿ مف قاؿ 
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لما ذكرتي لؾ، كألٌنيا قد  (فىعىؿى )ما فيعؿ ببلـ  (يىٍفعىؿي )كفيعؿ ببلـ  (فىعىٍمفى )بمنزلتيا في  (يىفعىٍمفى ) فالنكف ىينا في 
السككف كبنكىا عؿ العبلمة كحذفكا الحركة  (فىعىؿى )، كألزمكا الـ (ىؿ تىٍفعىمىفَّن )تيبنىى مع ذلؾ عمى الفتحة في قكلؾ 

]".لمَّنا زادكا، ألنيَّنا في الكاحد ليست في آخرىا حرؼى إعراب لما ذكرت لؾ 94]1/20 
:  كصكرة القياس التعميمي

 25: جدول رقم

 
الحكم 

 (تسكيف الـ يفعٍمفى )
 

: المقيس عميو
فعٍمفى /فعٍمتي = الماضي 

 
: المقيس
يفعٍمفى = المضارع 

 
 (الجامع)العمة 

 ػ ألنو فعؿ كما أنو فعؿ 1
.  ػ كىك متحرؾ كما أنو متحرؾ2

 

يعني أف الفعؿ المضارع قد شارؾ الماضي في الفعمية، كشاركو في أف آخر : "قاؿ السيرافي شارحا ىذا القياس
الماضي، كجب سككف البلـ في المستقبؿ، لمشركة  (فعٍمف)كؿ كاحد منيما متحرؾ، فمما لـز سككف البلـ في 

 1/157[97]".بينيما مف الفعمية كالحركة
 كليقرب سيبكيو ىذا القياس التعميمي مف المعقكؿ كيسكغو نبو عمى أف حمؿ المضارع عمى الماضي في 

تسكيف اآلخر عند لحاؽ النكف كىما مشتركاف في الفعمية أكلى مف حممو عمى اسـ الفاعؿ في اإلعراب كىذا اسـ 
. كذاؾ فعؿ

األفعاؿ : أم– كألٌنيا : "قاؿ (يفعٍمف) كليؤكد عمى صحة ىذا القياس ذكر سيبكيو عمة أخرل لسككف البلـ في 
كذلؾ أف نكف التأكيد المشددة أك المخففة إذا "."(ىؿ تىٍفعىمىفَّن )قد تيبنىى مع ذلؾ عمى الفتحة في قكلؾ - المضارعة 

دخمت عمى الفعؿ المضارع سكف ليا الـ الفعؿ، ثـ تفتح البلـ اللتقاء الساكنيف، كيبطؿ اإلعراب الذم كاف فيو 
بدخكؿ ىذه النكف، فإذا كانت نكف التككيد التي يستغنى عنيا تؤثر في الفعؿ ىذا التأثير، كانت النكف التي ال 

 1/158[97]".يستغنى عنيا كىي ضمير جماعة المؤنث أكلى بيذا التأثير
كشرحيا  (ىػ790ت) كفي األخير أحب التنصيص عمى مسألة متعمقة بالقياس تحدث عنيا اإلماـ الشاطبي 

بما يكضحيا لشدة إلباسيا كالخطأ فييا، كىي مما كاف المتقدمكف عمى عمـ بو كذكر لو، كلكفَّن المتأخريف كثيرنا ما 
. يغفمكف عنيا

 كقد اخترت سرد كبلـ الشاطبي كمو عمى طكلو لما رأيت فيو ما يشبو الحديث عف منيج سيبكيو كشيخو 
الخميؿ عمى الخصكص، كلما فيو مف رد عمى المعاصريف الذيف أساءكا الظف بيما، فىعىزَّن عميَّن اختصاريه، أك النقؿي 

:  عنو بالمعنى، ألف ىذا الرجؿ ممف عرفكا الكتاب كقدركه حؽ قدره، ككيؼ ال كىك القائؿ
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رُّفىاًتيىا ًفي أىٍلفىاًظيىا "  اًء تىصى قىاًصًد اٍلعىرىًب، كىأىٍنحى مىى مى ٍف تىكىمَّنـى ًفي النَّنٍحًك، فىقىٍد نىبَّنوى ًفي كىبلًمًو عى ٍيًو كىاً  إىفَّن ًسيبىكى
ا  ، بىٍؿ ىيكى ييبىيِّبفي ًفي كيؿِّب بىابو مى نىٍحًك ذىًلؾى ٍفعيكؿى مىٍنصيكبه كى مىى بىيىاًف أىفَّن اٍلفىاًعؿى مىٍرفيكعه كىاٍلمى ـٍ يىٍقتىًصٍر ًفيًو عى لى مىعىاًنييىا، كى كى

رُّفىاًت اأٍلىٍلفىاًظ كىاٍلمىعىاًني كًه تىصى مىى ًعٍمـً اٍلمىعىاًني كىاٍلبىيىاًف كىكيجي تَّنى ًإنَّنوي اٍحتىكىل عى   5/54[264]".يىًميؽي ًبًو، حى
ما أفقره، كما أشياه، كما ) ككبلـ الشاطبي جاء في معرض رده عمى ابف مالؾ في زعمو جكاز التعجب بػ 

كليس األمر كما زعمكا، بؿ : خبلفا لمف منعو بناء عمى أف الثبلثي منيا لـ يستعمؿ، فقاؿ ىك (أحياه، كما أمقتو
، كقاؿ: استعممت العرب ًييى ، كحى كال حجة : "، قاؿ"سيبكيو (فقير، كمقيت)كممف خفي عميو : "مقيت، كفقير، كشىًييى

في قكؿ مف خفي عميو ما ظير لغيره، بؿ الزيادة مف الثقة مقبكلة، كقد ذىكىرى استعماؿ ما ذيًكرى جماعة مف أئمة 
كابف سيده، كابف القكطية، كابف القطاع كغيرىـ، كنقمكىا عف أئمة، فإذا ثبت ىذا كجب المصير : المغة، يعني

 4/492[140]".إليو، كطرح ما عداه
:  قاؿ الشاطبي

سيؿ يسير، ألنو - مف حيث إنو سمع، أك نفي السماع، مف حيث لـ يبمغ النافي ذلؾ-إف إثبات السماع  "
خبار عف محسكس، ال ينكره عاقؿ، كأما إثباتو كنفيو مف جية ما يقاس عميو أك ال يقاس، فميس بالسيؿ  نقؿ كا 

. كال باليسير
 فالذيف اعتنكا بالقياس كالنظر فيما يعد مف صمب كبلـ العرب كما ال يعد لـ يثبتكا شيئا إال بعد االستقراء التاـ، 
كال نفكه إال بعد االستقراء التاـ، كذلؾ كمو مع مزاكلة العرب، كمداخمة كبلميا، كفيـ مقاصدىا، إلى ما ينضـ إلى 

. ذلؾ مف القرائف كمقتضيات األحكاؿ، التي ال يقـك غيرىا مقاميا
ىذا يقاس، كىذا ال يقاس، ىذا يقكلو مف ال يقكؿ كذا، كىذا مما استغني :  فبعد ىذا كمو ساغ ليـ أف يقكلكا

عنو بغيره، إلى غير ذلؾ مف األحكاـ العامة التي ال يفضي بيا إال مف اطمع عمى مآخذ العرب، كعرؼ مآؿ 
. مقاصدىا، كىذا أمر مقطكع بو عند أرباب ىذا الشأف، كمف فيـ كبلـ األئمة في تكاليفيـ لـ يخؼ عميو ما ذيكر

ذا ثبت ىذا فإنيـ لـ يدَّنعكا في  كأخكاتو أنو شاذ إال بعد أف عرفكا باالستقراء التاـ أف قائمو ال يتكمـ  (ما أفقره) كا 
ال لكاف نفييـ لذلؾ نفيا لما ال  (فقير)بػ ف تكمـ بو ففي شعر أك نادر كبلـ، كما ال ينبني عميو القياس، كا  كنحكه، كا 

عمـ ليـ بنفيو كال إثباتو، كىذا ال يصح أف ينسب إلى عدؿ منيـ عمى حاؿ، كما ال ينسب مثؿ ذلؾ إلى فقيو أك 
. أصكلي أك غيرىـ

إثبات أنيـ تعجبكا مف فعؿ ما بأف يسمع :  كمف ىنا قاؿ بعض المحققيف في مسألة مف مسائؿ التعجب
التعجب منو ىيف سيؿ، كأما نفي أنيـ ال يتعجبكف منو بأف لـ يسمع صعب عسر شاؽ، إال عمى إماـ مكثكؽ 
. بو، قد فيـ مف قرائف كمجمكع أحكاؿو كظكاىر تعمدىىـ لترؾ ذلؾ، كما أعز ذلؾ كأقمو، ىذا ما قاؿ، كىك صحيح

ثباتا، كىـ قد قالكا كأخكاتو شاذ، لعدـ جريانو عمى  (ما أفقره)إف :  فمف كاف مثميـ فكاجب أف يقبؿ قكلو نفيا كا 
الثبلثي، فمـ يقكلكا ذلؾ إال بعد فيمو مف العرب كذلؾ، فإذا سمع بعد ذلؾ الثبلثي مثبل، فالكاجب عمى المتأخر 
التكقؼ حتى يدخؿ مف حيث دخؿ المتقدـ، فإف كجد األمر مستتبا مطردا عمى خبلؼ ما قاؿ األكؿ لـ يسعو إال 

. مخالفتو
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ف لـ يجده كذلؾ تكقؼ، فإف اجتمع عمى ما قاؿ األكؿ أئمة مثمو فينبغي تقميدىـ، ألنيـ عف السماع   كا 
ال لـ يقطع في المسألة بنفي كال إثبات، إف حصؿ لو في االستقراء شط يستند إلى  يخبركف ال عف آرائيـ، كا 

ف لـ يكف لو سبب في الشؾ يستند إليو فاألىكلى الكقكؼ مع ما قاؿ األكؿ، ألنو إنما حكـ عف بصيرة،  سبب، كا 
 494-4/492[140]".كىذا ليست لو في المسألة بصيرة يستند إلييا، كالكبلـ ىنا كاسع، كمحؿ بسطو األصكؿ

:   كقاؿ أيضا
كذلؾ أف المعتمد في القياس عند كاضعيو األكليف إنما ىك اتباع صمب ...إف ىينا قاعدة يجب التنبيو عمييا" 

كبلـ العرب، كما ىك األكثر فيو، فنظركا إلى ما كثر مثبل كثرةن مسترسمة االستعماؿ فضبطكه ضبطا ينقاس 
. كيتكمـ بمثمو، ألنو مف صريح كبلميـ

ىؿ لو مف معارض في قياس :  كما كجدكه مف ذلؾ لـ يكثر كثرة تكازم تمؾ الكثرة، كلـ يشع في االستعماؿ، نظركا
كبلميـ أـ ال ؟ فما لـ يكف لو معارض أجركا فيو القياس أيضا ألنيـ عممكا أف العرب لك استعممت مثمو لكاف عمى 

، فقاسكا عميو (شنكءة)، كلـ يذكركا منو في السماع إال شىنىًئيًّا في (فعىمي): (فعكلة)ىذا القياس، كما قالكا في النسب إلى 
. أمثالو، لعدـ المعارض لو، فصار بمثابة الكمي الذم لـ يكجد مف جزئياتو إال كاحد، كشمس كقمر

ف كانا متعارضيف في   ككذلؾ إذا تكافأ السماعاف في الكثرة، بحيث يصح القياس عمى كؿ كاحد منيما ػ كا 
ىماليا، كالتقديـ  (ما)الظاىر ػ ألف ذلؾ راجع إلى جكاز الكجييف، كمغة الحجازييف كبني تميـ في إعماؿ  كا 

كالتأخير في المبتدأ كالخبر، كالفاعؿ كالمفعكؿ، كغير ذلؾ، فميس في الحقيقة بتعارض، ال سيما في لغتيف 
ف قمت إحداىما إلى  مفترقتيف، فإف المغات المفترقة ألسنة متباينة كقياسات مستقمة، فبل تعارض فييا البتة، كا 

. األخرل، إال أف تضعؼ جدا، فميا حكميا، كأما الكجياف في المغة الكاحدة فحكميا ما ذكر
 كما كاف لو معارض تكقفكا في القياس عميو، ككقفكا عمى محمو، إذا كاف المعارض لو مقيسا، كذلؾ كدخكؿ 

، لك أعممنا نحف القياس في إدخاليا النحرفت لنا قاعدة عدـ إدخاليا، مع (عسى)تشبييا بػ (كاد)في خبر  (أفٍ )
 181-4/180[140]".أنو الشائع في السماع، كىذا كمو مبيف في األصكؿ

عمـ مستنبط بالقياس كاالستقراء، مف : "(ىػ469ت) كخبلصة ىذا الفصؿ أف النحك كما عرفو ابف بابشاذ 
، كىك يقصد باالستقراء تصفح السماع كتتبعو، كلذلؾ قاؿ في 1/89[265]"كتاب اهلل سبحانو كالكبلـ الفصيح

مف كبلـ اهلل تعالى كالكبلـ  (النحك بالمعنى االصطبلحي: أم)كأىؿ ىذه الصناعة استخرجكه : "شرح تعريفو
السماع كالقياس، فالسماع بالتتبع كالتصفح، كالقياس بحمؿ شيء : الفصيح، كالطريؽ الذم استخرجكه بيا طريقاف

 1/89[265]". ىك عمـ مستنبط بالقياس كاالستقراء: عمى شيء لضرب مف الشبو، فمذلؾ قمنا
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االستدالل بالعمة . 2. 3
تمييد بذكر نظرية الخميل في التعميل . 1. 2. 3

 قبؿ الخكض في معنى العمة كطبيعتيا كأنكاعيا ككيفية استدالؿ سيبكيو بيا ينبغي أف نميد لذلؾ بمقدمة ىي 
مف كبلـ شيخو الخميؿ، كالتي تعد في التحقيؽ بمثابة النظرية التي كاف يصدر عنيا في تعميؿ الظكاىر المغكية، 

. ىك كتمميذه النجيب سيبكيو، ألف ىذا األخير ىك حامؿ عمـ الخميؿ كباسطو كمثريو
كذكر بعض شيكخنا أف الخميؿ بف أحمد رحمو اهلل، سئؿ عف : " في اإليضاح (ىػ337) فقد قاؿ الزجاجي 

: - عف العرب أخذتيا أـ اخترعتيا مف نفسؾ ؟ فقاؿ: - العمؿ التي يعتؿ بيا في النحك، فقيؿ لو
ف لـ ينقؿ عنيا،  إف العرب نطقت عمى سجيتيا كطباعيا، كعرفت مكاقع كبلميا، كقاـ في عقكليا عممو، كا 

. كعممتي أنا بما عندم أنو عمة لما عممتو منو، فإف أكف أصبت العمة فيك الذم التمست
ف تكف ىناؾ عمة لو فمثمي في ذلؾ مثؿ رجؿ حكيـ، دخؿ داران محكمة البناء، عجيبة النظـ كاألقساـ، كقد  كا 

صحت عنده حكمة بانييا، بالخبر الصادؽ أك البراىيف الكاضحة، كالحجج البلئحة، فكمما كقؼ ىذا الرجؿ 
إنما فعؿ ىذا ىكذا لعمة كذا ككذا، كلسبب كذا ككذا، سنحت لو كخطرت : الداخؿ الدار عمى شيء منيا قاؿ

. ببالو، محتممة لذلؾ
فجائز أف يككف الحكيـ الباني لمدار فعؿ ذلؾ لمعمة التي ذكرىا ىذا الذم دخؿ الدار، كجائز أف يككف فعمو 

لغير تمؾ العمة، إال أف ذلؾ مما ذكره ىذا الرجؿ محتمؿ أف يككف عمة لذلؾ، فإف سنح لغيرم عمة لما عممتو مف 
نصاؼ مف الخميؿ رحمة اهلل : قاؿ الزجاجي".النحك ىي أليؽ مما ذكرتو بالمعمكؿ فميأت بيا كىذا كبلـ مستقيـ، كا 

 65ص[266]".عميو
، كىك ما يعني أنيـ كانكا "نطقت عمى سجيتيا كطباعيا" فأكؿ ما يبدأ بو الخميؿ جكابو ىك اإلقرار بأف العرب 

، يعني أنيـ "كعرفت مكاقع كبلميا: "سميقييف، أخذكا المغة خمفا عف سمؼ بالمحاكاة، ال بالتعميـ أك التمقيف كقكلو
يتكممكف فبل يخطئكف، ال نطقا كال تصريفا كال إعرابا كال داللة، كلـ يتعاطكا في ذلؾ عمما يمكنيـ مف ذلؾ، بؿ ىك 

، يعني أنيـ يصدركف في كبلميـ عف نظاـ لغكم كامف في "كقاـ في عقكليا عممو: "الطبع كاإللؼ كالمراف، كقكلو
نفكسيـ، يحسكف بو كال يعرفكف التعبير عنو، كذلؾ كالذم حكاه ابف جني عف أبي عبد اهلل الشجرم األعرابي 

ا فقمت لو: "قاؿ فقرطاننا ؟ : سراحيف، قمت: فسرحاننا ؟ قاؿ: دكاكيف، قمت: دكاننا ؟ فقاؿ: كيؼ تجمع: كسألتو يكمن
ا: عثمانكف، فقمت لو: فعثماف، قاؿ: قراطيف، قمت: قاؿ أرأيت إنساننا ! أيش عثاميف: عثاميف، قاؿ: ىبل قمت أيضن

 1/243[19]".يتكمـ بما ليس مف لغتو، كاهلل ال أقكليا أبدنا
كأمثاليا، بؿ تقاس عمى زيد، كخالد،  (دكاف)ال تقاس عمى  (عثماف)فاألعرابي ىنا عمى كعي كامؿ بأف  "

، (عثمانكف)، بؿ قاؿ (دكاكيف)كما قاؿ (عثاميف)كأحمد، مف األعبلـ التي تجمع جمع مذكر سالما، كليذا لـ يقؿ 
 95ص [225]". ، كأحمدكف(خالدكف)، ك(زيدكف)كما يقاؿ 
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 ثـ إف الخميؿ اعترؼ بأف تعميبلتو محتممة كليست ضربة الزب، فإف كافقت ما في نفكس العرب السميقييف 
ال فمثمو كمثؿ رجؿ حكيـ دخؿ دارا محكمة البناء، عجيبة النظـ كاألقساـ، كقد ثبت عنده حكمة  فبيا كنعمت، كا 
بانييا، بالخبر الصادؽ، أك البراىيف القطعية، كىذا يعني أف المغة كميا نظاـ منظـ، كليست أشياء متفرقة غير 
. متناسقة، كتعميبلتو ىي محاكلة منو لتبييف صفة النظاـ فييا، ككشؼ كجو الحكمة مف كؿ عنصر مف عناصرىا

األسس التي يقوم عمييا تعميل الخميل . 2. 2. 3
:  كجممة ىذا الكبلـ أف منيج التعميؿ عند الخميؿ يقكـ عمى األسس التالية "
 تسميمو بحكمة الكاضع، كدليمو عمى ذلؾ بالخبر الصادؽ أك البراىيف الكاضحة كالمتمثمة في ما الحظو -1

. مف اطراد مجارم العربية كقاعدىا غالبا
كنتيجة العتقاده بحكمة الكاضع فيك يسمـ بأف ىذه المغة بناء تحكمو كحدة مف النظاـ كاالنسجاـ، - 2

. كنستشؼ ذلؾ مف تشبييو إياىا بالدار المحكمة البناء العجيبة النظـ كاألقساـ
ف لـ يصرح بيا - 3 اعتقاده أف ىذه العمؿ التي استنبطيا محتممة لما ىك مكجكد ضمنيا في عقؿ العربي كا 

نما ىي اكتشاؼ لمكجكد في النظاـ المغكم الكامف في عقؿ العربي،  العرب، فيي ليست مف صنع مخيمتو، كا 
كالذم يمتمكو بالسميقة، كلمنحكم أف يجتيد في استخراج ىذه العمؿ، ألف نظاـ لغتيـ محكـك بيذه العمؿ التي تدؿ 

. 180ص[260]عمى حكمتيـ كتثبت االنسجاـ كاالتساؽ في لغتيـ
سار سيبكيو عمى طريقة الخميؿ في التعميؿ، كىذا ليس بمستغرب، فسيبكيو إنما تمميذ الخميؿ، كعنو أخذ : " كقد

الدرس المغكم عمما كمنيجا، كلسيبكيو فضؿ التكسع في التعميؿ، كاإلكثار مما كاف نزرا عند شيكخو، كظؿ يقتفي 
  45ص[267]". أثرىـ، مف حيث دقة منيجيـ في االستنتاج كالقياس

بغض النظر عف "  فالمقصكد بالتعميؿ إذف تفسير نظامية المغة، كأنيا خالية مف الفكضى ك البلتناسؽ، كىذا 
ككف ما ييتدم إليو النحكم منيا ىك ما يقصده الناطقكف بالمغة عمى السجية كالطبع أـ ال، فالميـ أنو أمر 

  4ص[268]". محتمؿ، ال يمكف رفضو إال إذا عكض بما ىك أليؽ منو
معنى العمة . 3. 2. 3

، يقصد ما يمنع شيئا مف سمكؾ مجرل نظائره، إذ (المانع)عبد الرحمف الحاج صالح ىي .د. كالعمة عمى رأم أ
نما تنشأ الفركع بخركجيا عف مجرل األصكؿ لعمؿ تمنعيا مف الجرياف عمى  المغة عند نحكيينا أصكؿ كفركع، كا 
. منكاليا، كاألصكؿ ىي ما يقتضيو الكضع أك القياس أك قسمة التركيب، كالفركع ترجع في الغالب إلى االستعماؿ

، "عائؽ يعكؽ: "، أك كما قاؿ ابف فارس1/88[269]، "حدث يشغؿ صاحبو عف كجيو" فالعمة كما قاؿ الخميؿ
األصؿ كذا إال أف : ، كلذلؾ كجدنا سيبكيو في أكثر مف مكضع في كتابو يقكؿ عف بعض الظكاىر4/12[10]

األمر كذا ألنو لـ تأت عمة، أم فتمنعو، كيقكؿ فإذا ذىبت العمة رجع الشيء : تدركو عمة، يقصد فتمنعو، كيقكؿ
. إلى أصمو

اعمـ أف أصميا الضـ كبعدىا الكاك،  : "(ىذا باب ما تكسر فيو الياء التي ىي عبلمة اإلضمار) ػ قاؿ في 1
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ألنيا في الكبلـ كمو ىكذا، إال أف تدركيا ىذه العمة التي أذكرىا لؾ كليس يمنعيـ ما أذكر لؾ أيضان مف أف 
 4/195[94]".يخرجكىا عمى األصؿ

ف كاف لـ يستعمؿ في الكبلـ (ًبٍعتي )منو مثؿ  (فىعىٍمتي )ىذا باب ما جاء عمى أٌف ) ػ كقاؿ في 2 فمك قمتى : "(كا 
يَّن )مف  (يفًعؿ) فرفعتى ما ال يدخمو الرفع في كبلميـ، فكرىكا ذلؾ كما كرىكه في  (يىًحيُّ )كلـ تحذؼ لقمت  (حى

ف حذفتى فقمتى   (يىًقي)ك (يىًعي)أدركتو عمة ال تقع في كبلميـ، فصار ممتبسا بغيره، يعني  (يىًحي)التضعيؼ، كا 
 2/388[94]".كنحكه، فمما كانت عمة بعد عمة كرىكا ىذا االعتماد عمى الحرؼ

ىذا باب اإلضافة إلى فعيؿ كفعيؿ مف بنات الياء كالكاك التي الياءات كالكاكات الماتيف كما  ) ػ كقاؿ في 3
، فتردىا إلى (فيعيكؿه )، ألنيا (قيسىًكمٌّل )ك( ثيدىًكمٌّل ( )ًثًدمٍّ )ك( ًقًسيٍّ )كتقكؿ في اإلضافة إلى : "(كاف في المفظ بمنزلتيا 

نما كسر القاؼ كالثاء قبؿ اإلضافة لكسرة ما بعدىما، كىك السيف كالداؿ، فإذا ذىبت العمة صارتا  أصؿ البناء، كا 
 3/346[ 94]". عمى األصؿ

ىذا باب ما يذىب التنكيف فيو مف األسماء لغير إضافة كال دخكؿ األلؼ كالبلـ كال ألنو ال ) ػ كقاؿ في 4
، فنكف (ىذه ىنده بنتي زيدو : )قاؿ( ىندان )مف صرؼ : كقاؿ يكنس: "(ينصرؼ ككاف القياس أف يثبت التنكيف فيو

]".، ألف ىذا مكضع ال يتغير فيو الساكف، كلـ تدركو عمة، كىكذا سمعنا مف العرب(ىندان ) 94]3/506 
فإف كاف الحرؼ : " (ىذا باب ثبات الياء كالكاك في الياء التي ىي عبلمة اإلضمار كحذفيما) ػ كقاؿ في 5

الذم قبؿ الياء متحركان فاإلثبات ليس إال، كما تثبت األلؼ في التأنيث، ألنو لـ تأت عمة مما ذكرنا فجرل عمى 
 4/190[94]".األصؿ

 (استطار)ك (استدار)كال يدغمكنيا في : " (ىذا باب اإلدغاـ في حركؼ طرؼ المساف كالثنايا) ػ كقاؿ في 6
كراىيةن لتحريؾ ىذه السيف التي ال تقع إال ساكنة أبدان، كال نعمـ ليا مكضعان تحرؾ فيو، كمع ذلؾ أف  (استضاء)ك

بعدىا حرفان أصمو السككف، فحرؾ لعمة أدركتو فكانكا خمقاء أف لك لـ يكف إال ىذا أال يحممكا عمى الحرؼ في 
 4/473[94]".أصمو أكثر مف ىذا، فقد اجتمع فيو األمراف

ىك صحيح مف كجية نظر  (المانع)عبد الرحمف الحاج صالح مف أف معنى العمة ىك .د. كىذا الذم قالو أ
معينة، كىي النظر إلى المغة كما قمنا عمى أنيا أصكؿ كفركع تنشأ عنيا لعمؿ تجعميا تنحرؼ عف مسار النظائر، 

. فتخرج بيا إلى أحكاـ أخرل، كلذلؾ يىعتًبري األستاذي العمؿى أسبابى انحراؼو عف قياس، لقياس آخر أحيانا
 كأما مف كجية نظر أخرل فإف العمة جالبة لحكـ الفرع، كلذلؾ فيي سبب، كفي كبلـ سيبكيو ما يدؿ عمى 

اعمـ أنيا إذا كانت : " (ىذا باب كجو دخكؿ الرفع في ىذه األفعاؿ المضارعة لؤلسماء)ذلؾ صراحة، فقد قاؿ في 
في مكضع اسـو مبتدأو، أك مكضع اسـو بني عمى مبتدأ أك في مكضع اسـو مرفكع غير مبتدأ كال مبنيو عمى مبتدأ، 
أك في مكضع اسـو مجركر، أك منصكب، فإنيا مرتفعة، ككينكنتيا في ىذه المكاضع ألزمتيا الرفع، كىي سبب 

. دخكؿ الرفع فييا
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كعمتو أف ما عمؿ في األسماء لـ يعمؿ في ىذه األفعاؿ عمى حد عممو في األسماء، كما أف ما يعمؿ في 
األفعاؿ فينصبيا أك يجزميا ال يعمؿ في األسماء، ككينكنتيا في مكضع األسماء ترفعيا كما يرفع االسـ كينكنتو 

 10-3/9[94]".مبتدأ
: فإف قاؿ إنسافه : "(ىذا باب اشتراؾ الفعؿ في أٍف كانقطاع اآلخر مف األكؿ الذم عمؿ فيو أفٍ ) كقاؿ في 

ألنو سبب اإلذكار، كما  (أٍف تضؿَّن )كلـ ييعىدَّن ىذا لمضبلؿ كلبللتباس؟ فإنما ذكر  (أٍف تضؿَّن )كيؼ جاز أف تقكؿ 
كىك ال يطمب بإعداد ذلؾ ميبلف الحائط، كلكنو أخبر بعمة الدعـ  (أعددتو أف يميؿى الحائطي فأدعىمىو)يقكؿ الرجؿ 

 3/53[94]".كبسببو
 كباختصار فقد كرد مصطمح العمة عند سيبكيو ثمانيا كعشريف مرة، كأغمبيا في قسـ الصرؼ مف الكتاب، 

 مف الجزء الثالث، إذ لـ يرد منيا في 190كالذم يبدأ حسب طبعة الشيخ عبد السبلـ محمد ىاركف بعد صفحة 
كمع أف الممنكع مف الصرؼ جاء عند سيبكيو في قسـ الصرؼ خبلفا لمنحكييف مف "قسـ النحك إال ثبلث مرات، 

]"كلـ تدركو عمة: "بعده، فإنو لـ يرد فيو مصطمح العمة، كلكنو جاء في قكلو فيو في مكضع آخر 94]3/506  .
 كليس يعني كؿ ىذا الذم سبؽ أف سيبكيو ال يعمؿ إال باستعماؿ مصطمح العمة، ألف ما عممو سيبكيو دكف استعماؿ ىذا 
المصطمح يربك عمى اإلحصاء، بؿ قد ال يككف مف المبالغة في شيء إذا قمنا إف كتاب سيبكيو يكاد ال تخمك صفحة منو 

إلى غير ىذا مف ...(كذلؾ ألف)، أك(ألنو)، أك(ألم شيء)يكتفي بأف يقكؿ : "مف التعميؿ، كلكف بتعابير مختمفة إذ كاف
]".األلفاظ كالعبارات التي تدؿ عمى ككف ما بعدىا عمة لما قبميا مف حكـ أك نحكه  356ص [251

أنواع العمل عند سيبويو . 4. 2. 3
خديجة الحديثي إلى ما فكؽ الثمانيف عمة، مثمت . كقد تنكعت العمؿ عند سيبكيو تنكعا كثيرا، كصمت بيا د

لثبلثيف منيا بكبلـ سيبكيو، كأحالت في الباقي عمى مكاضعيا في الكتاب، كنكتفي بالتمثيؿ لمعمؿ التي ذكر 
:  الدينكرم أنيا أكثر استعماال كأشد تداكال فنقكؿ

 ـ عمة سماع 1. 4. 2. 3
 كالحؽ أف السماع ىك العمة األكلى في كؿ الظكاىر المغكية التي عالجيا سيبكيو في الكتاب، إذ أحكاـ المغة 

كميا أصميا السماع، ألف المقصكد مف النحك ىك انتحاء سمت كبلـ العرب، كما يأتي بو سيبكيو مف تعاليؿ 
كاف يعالج : " لكبلـ العرب إنما ىك تفسير لكاقع، كليس اختراعا لمعدكـ، كلذلؾ قاؿ المستعرب كارتر عف سيبكيو

 30ص[270]".مكضكعو عمى أنو طريقة العرب في كبلميـ
كلـ يؤخذ ذلؾ : "، كقكلو1/327[ 94]"ككؿ ىذا عمى ما سمعنا العرب تتكمـ بو: " يدؿ عمى ذلؾ قكؿ سيبكيو

" ككذلؾ كجدنا العرب تقكؿ: "، كقكلو3/365[ 94]"كذلؾ يتكممكف بو: "، كقكلو1/273[94]"إال مف العرب
 .4/431[94]". فيذه حاؿ كبلـ العرب: "، كمثمو قكلو1/395[94]
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ذا صارت ىذه الحركؼ فصبل، : "، كقكلو2/266[94]" فقؼ عمى ىذه األشياء حيث كقفكا: " ككذلؾ قكلو كا 
ليس كال : أم- فيذه حاليما : "، كقكلو290 / 2[94]"كىذا مكضع فصميا في كبلـ العرب، فأجره كما أجركه

]". في حاؿ االستثناء، كعمى ىذا كقع فييما االستثناء، فأجرىما كما أجركىما- يككف  94 ]2/348 
 فسيبكيو بذكر كبلـ العرب إنما يترسـ سننيا في القكؿ، كيدعك قارئو االفتراضي أف ينحك نحكىـ، كأال يخرج 
جراء كؿ  عف مييعيـ فيو، كلذلؾ تراه حريصا عمى تذكيره مف حيف آلخر بكجكب احتراـ قكاعدىـ في الكبلـ، كا 

فميس لؾ في ىذه األشياء إال أف تجرييا عمى ما أجركىا، كال يجكز أف تريد : "عنصر فيو عمى ما أجركه، كقكلو
فإنما تجرييا كما أجرت العرب، كتضعيا في المكاضع التي كضعف : "، كقكلو2/290[94]"بالحرؼ غير ما أرادكا

. 1/310[94]"فييا، فبل تدخمف ما لـ يدخمكا مف الحركؼ
 ككاف يحتج بالسماع كيحض عميو إذا كاف مطردنا في القياس كاالستعماؿ، فإذا كاف مطردنا في القياس كشاذًّا 
ذا كاف مطردنا في  في االستعماؿ، فإنو كاف يتحاماه اتباعا لمعرب، كيجرم في نظيره عمى الكاجب في أمثالو، كا 

االستعماؿ كشاذًّا في القياس فإنو كاف يتبع السماع الكارد بو فيو نفسو، لكنو ال يتخذه أصبل يقاس عميو غيره، أما 
الشاذ في القياس كاالستعماؿ جميعنا فإنو كاف ال يستسيغ استعمالو إال عمى كجو الحكاية، كيمنع مف القياس 

  1/97[19].عميو، كرد غيره إليو
أك معنى  (سىٍقيان )تريد معنى  (ماالن لؾ)ك  (شىرابان لؾ)ك  (طىعامان لؾ)أالى ترل أنَّنؾ لك قمت  : " قاؿ سيبكيو

فيذا يدلُّؾ كيبصَّنرؾ أٌنو .المرفكًع الذم فيو معنى الدعاًء لـ يجز، ألنَّنو لـ ييستعمىؿ ىذا الكبلـي كما استيعمؿ ما قبمو
نىٍكا بيا ينبغي لؾ أف تيٍجًرم  2/330[94]".ىذه الحركؼى كما أجرًت العربي كأىٍف تىٍعًني ما عى

كلك أف ىذا : " كالقياس الذم كاف يعتد بو سيبكيو ىك القياس عمى المطرد أك الكثير في كبلـ العرب كلذلؾ قاؿ
ككذلؾ لك أضفت إلى  : "، كقكلو2/20[ 94]" القياس لـ تكف العرب المكثكؽ بعربيتيا تقكلو لـ يمتفت إليو

ف أضفت إلى (ريبِّبيٌّل )، كما تقكؿ (جمعيٌّل )قمت  (الجمع)، كلك أضفت إلى (مسجدمٌّل )قمت  (المساجد)  (عرفاء)، كا 
]"، فكذلؾ ذا كأشباىو، كىذا قكؿ الخميؿ، كىك القياس عمى كبلـ العرب(عريفيٌّل )قمت  94]3/378 .

ف أضفت : " كيتحرج سيبكيو أيما تحرج مف أف يقكؿ في مسألة بغير دليؿ مف كبلـ العرب، كفي ذلؾ قاؿ كا 
، فإذا لـ (ًفٍعبلىؿو )أك  (ًفٍعًميؿو )أك  (فيٍعميكؿو )، ألنو ليس لو كاحد، ككاحده يككف عمى (عباديدمٌّل )قمت  (عباديد)إلى 

]".يكف لو كاحده لـ تجاكزه حتى تعمـ، فيذا أقكل مف أف أحدث شيئان لـ تكمـ بو العرب 94]3/379 
كلك : " كال يجكز عنده القياس عمى الشاذ المنكر، ألنو ما شذ إال الستقباح العرب لو، كفي ذلؾ قاؿ سيبكيو

لقمتىو، كلـ يكف بد مف متابعتيـ كال ينبغي لؾ أف تقيس عمى الشاذ المنكر في  (ًاٍضًرٍب أمُّ أفضؿى )قالت العرب 
، كال سائر أمثمة القكؿ، كال عمى (أيقكؿي ) (أتقكؿي )، كال عمى (أمسؾ) (أمس)القياس، كما أنؾ ال تقيس عمى 

 2/402[94]".، كأشباه ىذا كثير(آنؾ) (اآلف)
، "ىك الغاية المطمكبة، كالمثابة المنكبة: "أما المطرد في القياس كاالستعماؿ جميعا، فيك كما قاؿ ابف جني – 1

، كىك الذم اعتاد سيبكيو في األعـ األغمب أف يمثؿ لو بأمثمة مف عنده في بداية أبكاب الكتاب، 1/98[19]
. كبخاصة إذا لـ يكف فيو إال ضرب كاحد، ألف اطراده في القياس كاالستعماؿ معناه شيكعو بيف الناس عممان كأداءن 
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كأما : "كأما المطرد في القياس، الشاذ في االستعماؿ، فكالماضي مف يذر كيدع، كفيو قاؿ سيبكيو- 2
دىعى )كال يقكلكف  (يىدىعي )استغناؤىـ بالشيء عف الشيء فإٌنيـ يقكلكف  استغنكا عنيا بتىرىؾ، كأشباهي ذلؾ  (كى

]".كىذا النحك كثير (فىعىؿى )كال يستعمؿ  (يدع)ك (يذر)كما أنو يقاؿ : "  كقاؿ1/25[94]".كثير  فماضي 4/399[94
ال يمنع منو القياس، أال ترل أنو ال تجد في كبلميـ مضارعا ال يستعمؿ فيو الماضي، سكل ىذا، : "يذر كيدع

 76ص[271]".شاذا عف االستعماؿ (كدع)فميذا شذ عف قياس نظائره، فصار قكؿ الذم يقكؿ 
أجكدت كأطكلت كاستحكذ كاستركح كأطيب : "كأما المطرد في االستعماؿ، الشاذ في القياس، فنحك قكليـ – 3

استركح )فكؿ ىذا فيو المغة المطردة، إال أنا لـ نسمعيـ قالكا إال : "، قاؿ سيبكيو"كأخيمت كأغيمت كأغيمت كاستغيؿ
، فجعمكىا بمنزلتيا في أنيا ال تتغير، (فاعمت)، بينكا في ىذه األحرؼ كما بينكا في (استحكذ)ك( أغيمت)ك (إليو

]".(تفاعمكا)إذ تكىمكا  (اجتكركا)كما جعمكىا بمنزلتيا حيث أحيكىا فيما تعتؿ فيو، نحك  94]4/346 
ٍفعيكؿ)كأما الشاذ في القياس كاالستعماؿ جميعا، فيك كتتميـ  – 4 كيعتؿ : "فيما عينو كاك، قاؿ سيبكيو (مى

، كما أف االسـ عمى (فيًعؿى )منيما كما اعتؿ  (مفعكؿه ) ٍفعيكؿه ، فىاًعؿه )، ألف االسـ عمى فيًعؿى مى كره )، فتقكؿ (فىعىؿى  (مىزي
كغه )ك نما كاف األصؿ (مىصي ، كحذفت كاك (فىعىؿى )ك (يىٍفعىؿي )فأسكنكا الكاك األكلى، كما أسكنكا في  (مىٍزكيرره )، كا 
ًبيعه ): ألنو ال يمتقي ساكناف كتقكؿ في الياء (مفعكؿو ) كبعض : "، ثـ قاؿ فيما عينو ياء4/348[94]"(مىًييبه )ك (مى

ٍبييكعه )ك (مىٍخييكطه )العرب يخرجو عمى األصؿ فيقكؿ  ييكدو )، فشبيكىا بػ(مى ييكرو )ك (صى كلـ تكف بعد األلؼ  (غى
كال نعمميـ أتمكا في الكاكات، ألف الكاكات أثقؿ عمييف مف الياءات، كمنيا : "كقاؿ فيما عينو كاك [94]".فتيمز

  4/349[ 94]". يفركف إلى الياء، فكرىكا اجتماعيما مع الضمة
ييدؼ إلى التقيد بما استعممتو العرب : " كمع كؿ ىذا الذم تقدـ فإنو يجدر بنا القكؿ بأف التعميؿ بعمة سماع

نما ينبغي الكقكؼ عند الذم استعممتو العرب ]".في كممة أك جممة، فبل يباح القياس عميو، كا    259ص[248
ٍف يقاؿ لو : " مثاؿ ذلؾ قكؿ سيبكيو ، كأىنو قيؿ (ًإليَّن )فيقكؿ  (إلىٍيؾى )حٌدثنا أبك الخطاب أنو سمع مف العرب مى

، فقاؿ: لو ، ىذا النحك إٌنما سمعناه في ىذا (عميَّن )كال  (دكًني): (دكنؾ)أىتىنىحَّنى، كال يقاؿ إذا قيؿ ألحدىـ : تىنىحَّن
 1/249[ 94]".الحرؼ كحدىه، كليس ليا قٌكةي الفعؿ فتقاسى 

مسمكع في ىذا - كما قاؿ سيبكيو-، ألنو (عميَّن )كال  (دكًني)يحفظ كال يقاس عميو  (ًإلىيَّن ) فقكؿ بعض العرب 
. الحرؼ كحده، كألنو اسـ فعؿ منقكؿ مف الجار كالمجركر ال قكة لو كالفعؿ، ألنو فرع عميو

 (عميؾ)ك (إليؾ)أسماء األفعاؿ ػ ال تقع إال في األمر، فجعمكا : كىذه األشياء ػ أم: " قاؿ السيرافي معمقا
ٍؿ، كلمجمؿ: مو كصو، كلمناقة: كقكلؾ لئلنساف)بمنزلة ىذه األصكات التي يؤمر بيا  (دكنؾ)ك (كراءؾ)ك : حى

ٍكت، كلمحمار ، فقد جعؿ : إليؾ، فقاؿ: ، فالقياس أال يقع ىذا في غير األمر، فإذا قمت(تشكه: حى بمعنى ( إلىيَّن )إلىيَّن
 2/151[97]".أتنحَّنى، كىك خبر ليس بأمر، كىذا شاذ مخالؼ لقياس الباب

ىذا باب ما يىنتصب مف المصادر ألنو حاؿ كقع فيو األمري فانتىصب ألنو ) كمثاؿ آخر، ىك قكؿ سيبكيو في 
ٍبران )كذلؾ قكلؾ : "(مكقكعه فيو األمري   (لقيتيو ًعياننا)، ك(لقىيتيو فيجاءةن، كميفاجأىةن، كًكفاحان، كمكافىحةن )ك (قىتمتيوى صى

]".(أخذتي ذلؾ عنو سىٍمعان كسىماعان )ك (أتيتيو رىٍكضان، كعىٍدكان، كمىٍشيان )ك (كٌممتيو ميشافىيةن )ك 94]1/370 
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 فكؿ ىذه المصادر كقعت أحكاال ألنيا بتأكيؿ اسـ الفاعؿ، كلكف ليس كؿ مصدر يصمح أف يؤكؿ باسـ 
ٍف كاف : "فاعؿ، كبالتالي ليس يصمح أف يقع حاال، كلذلؾ عقب سيبكيو عمى ما سبؽ بقكلو كليس كؿُّ مصدرو كا 

عي ىذا المكضعى، ألٌف المصدر ىينا في مكضع فاًعؿو إذا كاف  في القياس مثؿى ما مضى مف ىذا الباب يكيضى
أال ترل أنو ال  : "كبالتالي فتحفظ ىذه المصادر كال يقاس عمييا، كاستدؿ سيبكيو عمى ذلؾ بقكلو [94]، "حاالن 

ٍمدان )، كما أٌنو ليس كؿُّ مصدر ييستعمؿ في (أىتاٍنا ريٍجمةن )كال  (أىتانا سيٍرعىةن )يىحسف  ]". (باًب سىٍقينا كحى 94]1/371  
كما ذكره معو أف المصدر في  (أتيت زيدان مشيان، كركضان، كعدكان )اعمـ أف مذىب سيبكيو في : " قاؿ السيرافي
نما يستعمؿ فيما استعممتو العرب، ألنو شيء كضع في مكضع ...مكضع الحاؿ كليس ذلؾ بقياس مطرد، كا 
]".(طعامان كشرابان )ال يطرد فيو القياس فيقاؿ  (باب سقيان )غيره، كما أف  97]2/257 

، كلكٌنؾ تيضًمر : " كمثاؿ ثالث كىك قكؿ سيبكيو كاعمـ أنَّنو ليس كؿُّ حرؼ يىٍظيىري بعده الفعؿي ييٍحذؼي فيو الفعؿي
كتيٍجًرل ىذه األشياءى التي ىي عمى ما ، بعد ما أىضمرٍت فيو العربي مف الحركؼ كالمىكاًضًع، كتيظًيري ما أىظيركا

ٍكا، فميس كؿ حرؼو يٍحذىؼي منو  يىستخفكف بمنزلة ما يىحذفكف مف نفس الكبلـ كمٌما ىك في الكبلـ عمى ما أىجرى
، لـ يىحمميـ ذاؾ عمى أف يىفعمكه ًبمثمو، كال يحمميـ إذا كانكا (لـ أيبىٍؿ كأيباؿً )ك (يىؾي كيىكيفٍ )شيء كييٍثبىتي فيو، نحكي 

ٍذ )أف يقكلكا في  (أيكميٍر = ميٍر )ييٍثًبتكف فيقكلكف في  ذٍ = خي ، فقؼ عمى ىذه األشياء حيث (أيككيؿٍ = كيٍؿ )كفى  (أيكخي
 1/265[94]".كقىفكا ثـ فسَّنٍر 

ألنو ليس "(كٍف عبدى اهلل المقتكؿى )كأنت تريد  (عبدى اهلل المقتكؿى ):  كىذا قالو سيبكيو تعقيبا عمى عدـ جكاز قكلؾ
ؿَّن عبدى اهلل المقتكؿى كأجبو)قبمو كال في الحاؿ داللة عميو، إذ كاف يجكز أف يككف عمى معنى  ، كما أشبو ذلؾ، (تىكى

نما يضمركف ما عميو الداللة مف الكبلـ أك شاىده مف الحاؿ  2/165[97]".كا 
 كليستدؿ سيبكيو عمى كجكب اتباع العرب كاستعماؿ ما استعممكه عمى ما استعممكه دكف القياس عميو ضرب 

أكمر، كأكخذ : عمى ذلؾ أمثمة منيا أف العرب قالكا في األمر مف أمر كأخذ كأكؿ مر، كخذ، ككؿ، كلـ تقؿ
. كأككؿ، مع أف ىذه األخيرة ىي األصؿ، ألف قياسيا عمى نظائرىا يقتضييا

، فيجب الكقكؼ عمى ىذه األشياء حيث (لـ أبؿٍ ) (لـ أباؿٍ )كفي  (لـ أؾي ): (لـ أكف) ككذلؾ قاؿ العرب في 
فٍ )كقفكا، فبل يجكز أف نقكؿ في  نما عميؾ أف تفسر ىذه األشياء التي خرجت عف األصؿ (لـ أىصي ) (لـ أىصي ، كا 

لـ خرجت، أم بأف تبحث عف العمة، كالعمة ىنا ىي التخفيؼ جراء كثرة االستعماؿ، كلكف العرب أعممت ىذه 
. العمة في مكاضع دكف أخرل

فيمف صرؼ، كيقكؿ لما كثر في كبلميـ حذفكه،  (ىذه ىنده بنتي عبًد اهللً )ككاف أبك عمرك يقكؿ : " قاؿ سيبكيو
]".، كأشباه ذلؾ كىك كثير(كؿ)ك (خذ)ك (لـ أبؿٍ )ك (لـ يؾي )ك (ال أدرً )كما حذفكا  94]3/506 
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عمة تشبيو . 2. 4. 2. 3
 كأصؿ ىذه العمة ىك أف الناطقيف السميقييف مف العرب ىـ أنفسيـ مف يشبو كحدة لغكية بكحدة أخرل، كعميو 

فالتشبيو ظاىرة لغكية طبيعية كعامة الكجكد، كسيبكيو كشيكخو كخاصة الخميؿ يحاكؿ دائما تفسير بعض ما 
يخرج مف بابو بالتشبيو بيف الشيئيف، كلذلؾ فإف ىذا التشبيو ليس ىك في حد ذاتو قياسا، ألف القياس ىك حمؿ 

].نظير عمى نظير لجامع ىك البنية أك المجرل، كىك الذم بو تقاـ األصكؿ كالضكابط  316ص[50
كجعؿ سيبكيو التجاذب بالشبو مبدأ عقميا تجريبيا عاما لتفسير الكثير مف الظكاىر المغكية الخارجة عف  "

كىك يريد دائما التشبيو عند الناطقيف العرب، فيذا ليس بقياس عنده، لعدـ حصكؿ التكافؽ في كؿ ...أصميا
فإذا حصؿ في استعماؿ فصحاء العرب حمؿ شيء عمى شيء دكف أف يحصؿ تكافؽ كامؿ فقد ...المكاضع

 317ص[50]".يككف بسبب الشبو
فقد قاؿ بعد أف بيف أف :  كقد كرر سيبكيو في غير مكضع مف كتابو قاعدة عبر بيا عف ىذا الذم شرحناه

ى عربيتييـ: "ىك كجو الكبلـ (ىذا الضاربي الرجؿى )قكليـ  ىذا الضاربي الرجًؿ، : كقد قاؿ قكـ مف العرب تيرضى
، كيينصىب  رُّ رُّ كما ييجى ف كاف ليس مثمو في المعنى كال في أحكالو، إال أنو اسـ، كقد ييجى شبيكه بالحسًف الكجًو، كا 

كما يينصىب، كسييبيَّنف ذلؾ في بابو إف شاء اهلل، كقد يشبيكف الشيء بالشيء كليس مثمو في جميع أحكالو، كسترل 
 1/182[ 94]". ذلؾ في كبلميـ كثيرا

ىي أف اسـ الفاعؿ يجر الرجؿ باإلضافة، كما تجر  (الحسف الكجوً )ك (الضارب الرجؿً ) فعمة التشبيو ىنا بيف 
. الصفة المشبية الكجو، كينصبو عمى أنو مفعكؿ بو كما تنصبو عمى أنو شبيو بالمفعكؿ

كالرفع أكثر كأحسف : "(إٍف خنجران فخنجران )ك (إٍف خنجران فخنجره ) كقاؿ معمبل لجكاز الرفع كالنصب في قكليـ 
نما  في اآلًخًر، ألنؾ إذا أدخمت الفاء في جكاب الجزاء استأنفت ما بعدىا، كحسيف أف يقع بعدىا األسماء، كا 

نو ال يستقيـ كاحد منيما إال باآلخر،  ـ، كا  أجازكا النصب حيث كاف النصب فيما ىك جكابيو، ألنو ييجزىـ كما ييجزى
ف لـ يكف مثمو كال  ف لـ يكف مثمو في كؿ حاؿ، كما يشبيكف الشيء بالشيء كا  فشبيكا الجكاب بخبر االبتداء كا 

 فعمة التشبيو ىنا بيف خبر االبتداء 1/258[94]".قريبا منو، كقد ذكرنا ذلؾ فيما مضى كسنذكره أيضا إف شاء اهلل
. كجكاب الشرط

: أعطيتكميكه في قكؿ مف قاؿ: كقد شبيكا بو قكليـ: " كقاؿ في تعميؿ رد الضمير البلـ إلى أصمو كىك الفتح
، رده إلى أصمو، كما رده األلؼ كالبلـ حيف قاؿ ف كاف  (لىو)أعطيتكـٍ اليكـ، فشبيكا ىذا بػ: أعطيتكـٍ ذلؾ، فيجـز كا 

ف لـ يكف مثمو، كقد بينا ىذا فيما مضى، كستراه فيما  ليس مثمو، ألف مف كبلميـ أف يشبيكا الشيء بالشيء كا 
 2/377[94]".بقي

: اسما المرأة معاممة االسـ غير المنصرؼ (فعاؿ) كقاؿ بعد أف بيف أف أىؿ تميـ يعاممكف ما كاف عمى كزف 
كأما أىؿ الحجاز فمما رأكه اسما لمؤنث، كرأكا ذلؾ البناء عمى حالو لـ يغيركه، ألف البناء كاحد، كىك ىينا اسـ "

ف لـ  لممؤنث كما كاف ثىَّـن اسما لممؤنث، كىك ىينا معرفة كما كاف ثىَّـن، كمف كبلميـ أف يشبيكا الشيء بالشيء كا 
]".يكف مثمو في جميع األشياء، كسترل ذلؾ إف شاء اهلل، كمنو ما قد مضى 94]3/278 
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بمنزلة أمًس، ألنيا كثرت في كبلميـ كالجر كاف أخؼ : فداءو لؾ، فقاؿ: كسألت الخميؿ عف قكلو: " كقكلو
فى ألنو نكرة، فمف كبلميـ أف يشبيكا الشيء بالشيء  عمييـ مف الرفع، إذ أكثركا استعماليـ إياه، كشبيكه بأمًس كنيكِّب

ف كاف ليس مثمو في جميع األشياء  3/302[94".كا 
بمى كدفمى أف تقكؿ حبمٌي كدفمٌي ألف األلؼ المقصكرة   كقكلو بعد أف بيف أف أحسف القكؿ في النسبة إلى حي

حبمكٌم، فيجعميا بمنزلة ما ىك مف نفس الحرؼ، كذلؾ أنيـ رأكىا زائدة ييبنىى : كمنيـ مف يقكؿ: "زائدة لغير إلحاؽ
فشبيكىا بيا، كما أنيـ يشبيكف الشيء بالشيء  (مميىن )عمييا الحرؼ، كرأكا الحرؼ في العٌدة كالحركة كالسككف كػ

". الذم يخالفو في سائر المكاضع
نما ىي مبدلة مف حرؼ، ككجو الشبو ىك  (مميى)كاأللؼ فييا زائدة بػ (حبمى)فشبو  كاأللؼ فييا غير زائدة، كا 

. تساكييما في عدة الحركؼ التي ىي أربعة، كفي الحركة كالسككف
إال أف إثبات التشبيو يحتاج إلى استدالؿ، كىك أيضا " فالحاصؿ أف سيبكيو كشيكخو لـ يسمكا التشبيو قياسا، 

ىينا يحتاج إلى استمزاـ شيء لشيء آخر، كال ينقص أبدا عف دقة االستدالؿ لكجكد قياس، فالتشبيو ظاىرة لغكية 
كالدليؿ عمى كجكده في باب مف األبكاب شيء آخر، كذلؾ ألف االستدالؿ عمى كجكد تكافؽ جزئي كىك الشبو ال 
يعتمد فيو عمى ىذا الشبو كجامع، ألنو حاصؿ كظاىرة، إنما يريد النحكم أف يجد الدليؿ عمى حصكليا، كبالتالي 
لحاؽ المشبو بالمشبو بو باكتشاؼ كجكه الشبو، فإثباتو  عمى تفسيرىا باكتشاؼ المشبو بو كبياف نكعية التشبيو، كا 

  318ص[50]".ىك استدالؿ مماثؿ في الدقة لبلستدالؿ الخاص بالقياس النحكم
 كلعؿ أكضح مثاؿ عمى ذلؾ ما استدؿ بو سيبكيو إلثبات الشبو بيف الفعؿ المضارع كاسـ الفاعؿ، فإنو لما 

رأل أف المضارع معرب دكف قسيميو الماضي كاألمر كجد أنو أشبو اسـ الفاعؿ، فاعتبر الشبو عمة، كراح يبحث 
:  عف أكجو الشبو بينيما كيستدؿ عمييا فقاؿ

نما ضارعت أسماء الفاعميف أنؾ تقكؿ " :  كا 
إف زيدان لفاعؿه فيما تريد مف المعنى، كتمحقو : ، حتى كأنؾ قمت(لفاعؿ): ، فيكافؽ قكلؾ(إف عبد اهلل ليفعؿي ) ػ 1

. البلـي  (فىعىؿى )ىذه البلـ كما لحقت االسـ، كال تمحؽ 
، فتيمًحقيا ىذيف الحرفيف لمعنى، كما تمحؽ األلؼ كالبلـ األسماء (سكؼ يفعؿي ذلؾ)ك (سيفعؿي ذلؾ):  ػ كتقكؿ2

 1/70[94]".لممعرفة
 كمع ىذيف الشبييف كىما دخكؿ الـ االبتداء كالداللة عمى التخصيص كالشيكع المتيف شابو بيما المضارع اسـ 

كيبيف لؾ أنيا ليست : "الفاعؿ فإف سيبكيو أبى إال أف يحتاط حيف خشي أف يفيـ منو اسمية المضارع فقاؿ
إٌف يضربى يأتينا كأشباه ىذا لـ يكف : بأسماء أنؾ لك كضعتيا مكاضع األسماء لـ يجز ذلؾ، أال ترل أنؾ لك قمت

[  94]".كبلما، إال أنيا ضارعت الفاعؿ الجتماعيما في المعنى
 كذلؾ ألف سيبكيو كما عرؼ عنو يعتمد مفيـك المكضع التكزيعي كثيرا لمحكـ عمى الكمـ فيما إف كانت مف 
باب كاحد أك مف أبكاب متفرقة، كىذا ما يؤكد قكلو مرارا كما سبؽ أف الشيء قد يعطى حكـ الشيء كليس مثمو 

. في كؿ شيء
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عمة استغناء . 3. 4. 2. 3
بالشيء عف الشيء الذم أصمو في كبلميـ أف يستعمؿ حتى يصير - أم العرب- كيستغنكف : " قاؿ سيبكيو

دىع)كال يقكلكف  (يىدىعي )كأما استغناؤىـ بالشيء عف الشيء فإٌنيـ يقكلكف  : " ثـ مثؿ لذلؾ بقكلو1/8[94]".ساقطا  (كى
[ 94]".كأشباهي ذلؾ كثير: "ثـ قاؿ".(تىرىؾى )استغنكا عنيا بػ

 كاالستغناء عند سيبكيو عف بعض ألفاظ الخطاب يككف إما بمفظ كىك األكثر الغالب، أك بحاؿ الخطاب، أك 
. بعمـ المخاطب

:  فمف االستغناء بمفظ عف لفظ
أفعؿ )بقكليـ ىك  (أفعؿ منو)، كعف (ما أفعؿى فعًمو)بػ (ما أفعمو)ىذا باب يستغنى فيو عف )  قكؿ سيبكيو في

عف أف يجمعكا المرأة عمى لفظيا، كذلؾ ( نسكةو )ككما استغني بػ ( كدعت)عف ( تركت)، كما استغني بػ (منو فعبلن 
. في الجكاب

ىك أجكدي منو )كلكف  (ىك أجكبي منو)، كال تقكؿ (ما أجكدى جكابىو)إنما تقكؿ  (ما أجكبىو) أال ترل أنؾ ال تقكؿ 
نما تقكؿ ( أىٍجًكٍب بو)، كنحك ذلؾ، ككذلؾ ال تقكؿ (جكابان  ( ما أٍقيىمىوي )، كال يقكلكف في قاؿ يقيؿ (أىٍجًكٍد ًبجكابو)كا 

]".(كدعت)كلـ يقكلكا  (تركت)كما قالكا  (ما أنكمىو في ساعة كذا ككذا)ك  (ما أكثرى قائمتىو)استغنكا بػ  94]2/351 
ال يقع شيء منيا   فأنا كأنت كنحف كأنتما كأنتـ كأنتف كىك كىي كىما كىـ كىف: " كقكلو

في مكضع شيء مف العبلمات مما ذكرنا، كال في مكضع المضمر الذم ال عبلمة لو، ألنيـ استغنكا بيذا 
 2/352[94]".فأسقطكا ذلؾ

 فاالستغناء ىنا بضمائر الرفع المتصمة عف ضمائر الرفع المنفصمة، فإف األكلى ال تقع في مكقع الثانية إال 
أف تككف صفة، فبل يقاؿ فعؿ ىك، كال ضرب ىما أك يضرب ىما، كال ضرب ىـ كال يضرب ىـ، كال فعؿ ىي، 

نما يقاؿ فعؿ، كضربا كيضرباف، كضربكا كفعمت كفعمف كيفعمف، ألنيـ استغنكا : كال فعؿ ىف أك يضرب ىف، كا 
 2/352[ 94]". بيذا فأسقطكا ذلؾ

عف ذلؾ، كما استغنى أكثر العرب " أف تفعؿ"، استغنكا بػ"عسى فعمؾ: "كاعمـ أنيـ لـ يستعممكا: " كقكلو
، كمع ىذا أنيـ لـ يستعممكا المصدر في "لك ذىابو"عف " لك أنو ذاىب"، كبػ"عسىكا"ك" عسيا: "عف أف يقكلكا"عسى"بػ

في عسى ككاد، فتيرؾ ىذا، ألف مف كبلميـ " يىٍفعىؿ"ىذا الباب، كما لـ يستعممكا االسـ الذم في مكضعو 
  2/477[94]".االستغناء بالشيء عف الشيء

كذلؾ إذا أردت أف تكثر الشيء بالمكاف كذلؾ : "(ىذا باب ما يككف مفعمةه الزمة ليا الياء كالفتحة) كقكلو في 
كليس في كؿ شيءو يقاؿ، إال أف تقيس شيئان كتعمـ أف العرب لـ تكمـ  (مذأبةه )ك (مأسدةه )ك (أرضه مسبعةه )قكلؾ 

كراىية أف يثقؿ عمييـ، كألنيـ  (الثعمب)ك (الضفدع)بو، كلـ يجيئكا بنظير ىذا فيما جاكز ثبلثة أحرؼ مف نحك 
 4/94[94]."قد يستغنكف بأف يقكلكا كثيرة الثعالب كنحك ذلؾ

 (ني)مف غير تمقيف، كمنيـ مف ال يستعمؿ  (عميكني)كحدثنا يكنس أنو سمع مف العرب مف يقكؿ  : " كقكلو
]".(إيانا)ك  (إيام)ك (نا)ك  (ني)عف  (عميؾ بنا)ك  (بعميؾ بي)في ذا المكضع، استغناء  (نا)كال  94]2/361 
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:   كمف أمثمة االستغناء عف المفظ بالحاؿ
اتًؽ رأسىؾ : رأسىؾ كالحائطى كىك يحذَّنره كأىٌنو قاؿ: ماًز رأسىؾ كالسيؼ، كما تقكؿ: كمف ذلؾ قكليـ: " قكؿ سيبكيو

ٍكفى مف الحاؿ، كبما  ٌنما حذفكا الفعؿى في ىذه األشياًء حيف ثىنَّنٍكا لكثرتيا في كبلميـ، كاستغناءن بما يىرى كالحائطى، كا 
]".(إٌياؾ)جرل مف الذكر، كصار المفعكؿي األٌكؿي بدالن مف المفظ بالفعؿ حيف صار عندىـ مثؿى  94]1/275 

:  كمف أمثمة االستغناء بعمـ المخاطب
ٍيدان )كاعمـ أف  : "قكلو كى ٍيدىؾى زيدان )، كذلؾ قكلؾ (افعىؿٍ )، كىى فى مكضع (الكاؼي )تىمحقيا  (ري كى ـٍ )ك (ري ٍيدىكي كى ري
، ألٌف ( ركيدان )التي لحقت ( الكاؼ)، كىذه (زيدان  ٍيدى )إٌنما لحقت لتيبيَّنفى المخاطىبى المخصكصى كى تقع لمكاحد ( ري

نَّنما حذفىيا في األكَّنؿ  (الكاؼى )كالجميع كالذَّنكر كاألينثى، فًإنَّنما أىدخؿ  ٍف يىعني بمف ال يعني، كا  حيف خاؼ اٍلتباسى مى
". استغناء بعمـ المخاطبى أٌنو ال يىعنى غيرىه

بعد أف تضمر مكانا كزمانا  (لؾ)خبرا، كلـ تفصؿ بينيما، كجئت بػ (لؾ)ككذلؾ إف لـ تجعؿ " كقكلو 
ف أظيرت(ال بأس)ك  (ال رجؿى )كإضمارؾ إذا قمت  لتبيف المنفي عنو، كربما تركتيا  (لؾ)فحسف، ثـ تقكؿ  كا 

ف عمـ مف تعني  2/279[94]".استغناء بعمـ المخاطب، كقد تذكرىا تككيدا كا 
نما أراد (سبحاف اهلل رجبل)ك (تاهلل رجبل)كما قاؿ : "  كقكلو يترؾ اإلظيار  ، كلكنو(تاهلل ما رأيت رجبل)، كا 

]".استغناء، ألف المخاطب يعمـ أف ىذا المكضع إنما يضمر فيو ىذا الفعؿ لكثرة استعماليـ إياه 94]2/293 
ليس )، كأنو قاؿ (ليس إالَّن )ك  (ليس غيري )كذلؾ قكلؾ : "(ىذا باب يحذؼ المستثنى فيو استخفافا)  كقكلو في

".]تخفيفا كاكتفاءن بعمـ المخاطب بعمـ ما يعني( ذلؾ)، كلكنيـ حذفكا (ليس غيري ذاؾ)، ك (إال ذاؾ 94]2/344 
نما قالت العرب  : " كقد سمى سيبكيو االستغناء ىنا االكتفاء، ككذلؾ في قكلو ، (قاؿ أبكاؾ)ك (قاؿ قكميؾ)كا 

]".فحذفكا ذلؾ اكتفاءن بما أظيركا (قالكا قكميؾ)، ك(قاال أبكاؾ)ألنيـ اكتفكا بما أظيركا عف أف يقكلكا  94]2/37 
عمة استثقال . 4. 4. 2. 3

كاعمـ أف : " كالثقؿ في الكبلـ إما معنكم ك إما حسي، فمف حديث الثقؿ المعنكم ما جاء في قكؿ سيبكيو
كاعمـ أف ...بعض الكبلـ أثقؿ مف بعض، فاألفعاؿ أثقؿ مف األسماء، ألف األسماء ىي األكلى، كىي أشد تمكنا

ما ضارع الفعؿ المضارع مف األسماء في الكبلـ، ككافقو في البناء أجرم لفظو مجرل ما يستثقمكف، كمنعكه ما 
يككف لما يستخفكف، فيككف في مكضع الجر مفتكحا، استثقمكه حيث قارب الفعؿ في الكبلـ ككافقو في 

  1/6[94]".البناء
 كىذا مف سيبكيو مقدمة لشرح عمؿ منع االسـ مف الصرؼ، ألف االسـ المنصرؼ تمحقو الحركات الثبلث 

كىي الفتحة كالضمة كالكسرة كيمحقو التنكيف، كىذا ىك األصؿ في االسـ، كغيري المنصرًؼ ال تمحقو إال حركتاف 
كىما الفتحة كالضمة كال يمحقو التنكيف، فشابو غيري المنصرًؼ مف ىذه الحيثية الفعؿى بجامع الثقؿ في كؿ منيما، 

].فكجب الحديث عف خفة االسـ كثقؿ الفعؿ، لتفسير خركج االسـ غير المنصرؼ عف األصؿ 97]1/159  
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إلى حقيقة مف "  كىذا الثقؿ المعنكم كالثقؿ الحسي يدعك المتكمـ إلى االستخفاؼ أك طمب الخفة، كىك يستند 
حقائؽ النفس، كىي أف ألفاظ المغة متفاكتة في مراتبيا في النفس، فبعضيا أشد تمكنا مف بعض، كىذا ما عبركا 

 53ص[272]".عنو باألكلية
 كأما الثقؿ الحسي فيك العسر الذم يجده المتكمـ في النطؽ ببعض الصيغ أك التراكيب، فيميؿ إزاءىا إلى 

تغيير بنية الصيغة أك نظـ التركيب، كذلؾ كالذم يجده المتكمـ مف ثقؿ في النطؽ بالتاء تاءن فيما صيغ عمى كزف 
(اصطفى): ، فإنو يقمب التاء طاءن إذا جاكرت الصاد أك الضاد أك الطاء، فيقكؿ(افتعؿ)  (اطَّنعف)ك (اضطرب)ك 

(ازدىر)كيقمبيا داال إذا كقعت بعد زام أك داؿ أك ذاؿ، فيقكؿ  (اطتعف)ك (اضترب)ك (اصتفى)عكض   (ادَّناف)ك 
. ، طبعان مع اإلدغاـ إذا اقتضى الحاؿ ذلؾ(اذتكر)ك (ادتاف)ك (ازتير)عكض  (ادَّنكر)ك

كذلؾ نحك : "(ىذا باب اإلضافة إلى كؿ اسـ كلي آخريه ياءيف مدغمةن إحداىما في األخرل) قاؿ سيبكيو في 
ًميِّبرو )ك  (أيسىيِّبدو ) فإذا أضفت إلى شيء مف ىذا تركت الياء الساكنة كحذفت المتحركة، لتقارب الياءات  (ليبىيِّبدو )ك  (حي

مع الكسرة التي في الياء كالتي في آخر االسـ، فمما كثرت الياءات كتقاربت، كتكالت الكسرات التي في الياء 
كالداؿ استثقمكه فحذفكا، ككاف حذؼ المتحرؾ ىك الذم يخففو عمييـ، ألنيـ لك حذفكا الساكف لكاف ما يتكالى فيو 

لكراىيتيـ ىذه  (أيسىيِّبدو )مف الحركات التي ال يككف حرؼه عمييا مع تقارب الياءات كالكسرتيف في الثقؿ مثؿ 
ك  (أيسىٍيًدمٌّل )المتحركات، فمـ يككنكا ليفركا مف الثقؿ إلى شيءو ىك في الثقؿ مثمو، كىك أقؿ في كبلميـ منو، كىك 

ٍيًرمٌّل ) مى  3/370[94]".، ككذلؾ تقكؿ العرب(ليبىٍيًدمٌّل )ك  (حي
ىي بحذؼ الياء  (كىي ياءاف متحركة كساكنة) كخبلصة كبلـ سيبكيو أف النسبة إلى ما قبؿ آخره ياء مشددة 

بقاء الياء الساكنة،  ألف الذم أكجب الحذؼ تكالي الكسرات كاجتماع الياءات، فإذا حذفنا المتحركة "المتحركة كا 
، كلك : نقصت كسرة كياء، كقد رأيناىـ خففكا عمى ىذا المنياج في غير النسبة، فقالكا ، كلىٍيفه ، كىىٍيفه سىٍيده، كمىٍيته

حذفكا الساكف لبقيت كسرة الياء، فكاف ذلؾ يثقؿ لتكالي الكسرات، مع قمة ذلؾ في كبلميـ مف قبؿ النسبة، بؿ ال 
 4/121[97]".يكاد يكجد ذلؾ

العمؿ الصرفية تعكد في األعـ األغمب إلى أسباب لسانية بحت، مدارىا عمى اجتناب الثقؿ : " كىذا معناه أف
، كىذه العمؿ ىي اإلعبلؿ بالنقؿ أك  [48ص [272]"كطمب الخفة، أخذان بما جرل عميو العرب في نطقيـ

. الحذؼ، كاإلبداؿ كاإلدغاـ كالقمب المكاني
كما سبؽ أف - عمى أف العمؿ التي تفضي إلى معنى الثقؿ كطمب الخفة ال تقتصر عمى األحكاـ الصرفية  "
نما تتجاكزىا إلى كثير مف األحكاـ النحكية، فإف كثيرا مف صكر التأليؼ التي يحكـ النحكيكف بأنيا - نكىنا  كا 

، كذلؾ كالذم ال يستسيغو الذكؽ كيمتنع 49ص[272]"غير سائغة أك غير جائزة يحس اإلنساف بنبكىا عمى لسانو
أفعؿي )ك(فعمتي كعبدي اهلل)منو الفصيح كىك العطؼ عمى ضمير الرفع المتصؿ كضمير الرفع المستتر، كقكلؾ 

، دكف أف يؤكد الضمير المتصؿ بضمير منفصؿ، أك يدخؿ بينو كبيف المعطكؼ عميو كبلـ يككف (كعبدي اهلل
ىذا باب ما يحسف أف يشرؾ المظير المضمر فيما عمؿ كما يقبح أف )عكضان مف التككيد، كفيو قاؿ سيبكيو في 

:  (يشرؾ المظير المضمر فيما عمؿ فيو



269 

 

بُّؾى }، كقاؿ اهلل عز كجؿ (ذىبتى أنتى كزيده )فإف نعتو حسف أف يشركو المظير، كذلؾ قكلؾ " ك  {ًاٍذىىٍب أىنتى كىرى
نَّنةى } ٍكجيؾى الجى كقاؿ : " ثـ قاؿ2/378[94]".، كذلؾ أنؾ لما كصفتو حسف الكبلـ حيث طكلو كأكده{ايٍسكيٍف أىنتى كىزى

ٍمنىا}اهلل عز كجؿ  رَّن نىا كىالى حى ٍكنىا كىالى آبىاؤي ا أىٍشرى ]".(ال)حسف لمكاف  {لىٍك شىاءى اهللي مى 94]2/379 
عمة فرق . 5. 4. 2. 3

 كالغرض مف ىذه العمة رفع الغمكض كالمبس الذم يمكف أف يحصؿ في الكبلـ مف جية المبنى أك المعنى، 
لمتشابو لكال ىذه العمة، كعادة سيبكيو أف ينسب عمة الفرؽ لمعرب أنفسيـ، ألنيـ ىـ أصحاب المغة التي يتفاىمكف 

. بيا بينيـ، كلذلؾ فيـ حريصكف عمى تفادم المبس في كبلميـ لفظا كمعنى
 كمثاؿ عمة الفرؽ ما قالو سيبكيو في بياف تثنية االسـ كجمعو عمى حد التثنية، كحتى نفيـ جيدا ما يعنيو 
سيبكيو في ىذا الفصؿ اخترت أف أضع تصكر سيبكيو لممثنى كجمع المذكر السالـ في جدكؿ يكضح كيؼ 

. افترض سيبكيو األصؿ فييما معان 
  26: جدول رقم

الجػػػػػػػػر النصػػػػػب الرفػػػػػػع النكع 
ٍف ػً مسمـ ٍف ػى مسمـ ٍف ػي مسمـ المفرد 
ػ ٍف ػك مسممػ المثنى  ٍف ػيػ مسمًمػ ٍف ا مسممى

ػ ٍف ػك مسممػ س .ذ.ج ٍف ػيػ مسمًمػ ٍف ا مسممى
فسيبكيو قاس المثنى كالجمع عمى المفرد ألنو األصؿ، كحيث أف المفرد يرفع بالضمة كينصب بالفتحة كيجر 

بالكسرة، فإنو كاف يفترض في المثنى كالجمع أف يرفعا بالكاك كينصبا باأللؼ، كيجرا بالياء، ألف الكاك مف الضمة، 
نما الحركات مف األلؼ كالياء كالكاك: "كاأللؼ مف الفتحة، كالكسرة مف الياء، قاؿ سيبكيو ]".كا  94]4/101 

 كلك نطقت العرب بالمثنى كالجمع الذم عمى حده بتمؾ الصكرة اللتبس أمرىما كلـ يفيـ عنيـ مرادىـ منيما، 
فمذلؾ فرقكا بينيما بما عمؿ سيبكيو عمى بيانو، فإنو قاؿ عف الزيادة األكلى التي تمحؽ المثنى كىي حرؼ 

:  (ألف الحركة مقدرة عميو، أك أنو ينكب عنيا)اإلعراب فيو 
". يككف في الرفع ألفان، كلـ يكف كاكان ليفصؿ بيف التثنية كالجمع الذم عمى حٌد التثنية" ػ1
ؿ بيف التثنية كالجمع الذم عمى حٌد التثنية" ػ 2 ". كيككف في الجٌر ياء مفتكحا ما قبميا، كلـ يكسىٍر لييٍفصى
".  ػ كيككف في النصب كذلؾ، كلـ يجعمكا النصب ألفان ليككف مثمو في الجمع3

رُّ منو أكلى، ألفَّن الجرَّن لبلسـ ال يجاًكزه، كالرفيع قد ينتقؿ إلى : "ثـ قاؿ ككاف مع ذا أٍف يككف تابعان لما الجى
. ألف الجر مف خصائص االسـ بخبلؼ الرفع فيك مشترؾ بيف االسـ كالفعؿ".الفعؿ، فكاف ىذا أغمبى كأقكل

كحاؿ األكلى في السككف كترًؾ التنكيف كأٌنيا حرؼ اإلعراب حاؿ األكلى : " كقاؿ عف الزيادة األكلى في الجمع
كأكد ىذا الفارؽ ".في التثنية، إاٌل أنيا كاك مضمكـه ما قبميا في الرفع، كفي الجر كالنصب ياءه مكسكره ما قبميا

". كما أفَّن حرؼ الميف الذم ىك حرؼ اإلعراب مختًمؼه فييما: " بقكلو
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كأنيا : "  ثـ قاؿ سيبكيو عف الزيادة الثانية في المثنى كىي النكف، كالتي كاف يفترض فييا أف تككف ساكنة
". كحركتيا الكسر... عكضه لما منع مف الحركة كالتنكيف

". كنكنيا مفتكحة، فرقكا بينيا كبيف نكف االثنيف: "كقاؿ عنيا في الجمع
 فكما خالفكا بيف المثنى كالجمع في حرؼ اإلعراب، خالفكا أيضا بينيما في حركة الحرؼ الذم قبميما، كفي 

حركة النكف في آخرىما التي ىي عكض عف التنكيف، ككؿ ىذه الفكارؽ كشفيا سيبكيو بمقارنة صكرة استعماليما 
. في كبلـ العرب بالصكرة المفترضة ليما، كىي الصكرة األصمية

فكاف حكـ الكاك أف تككف في تثنية المرفكع، كحكـ الياء أف تككف في تثنية : " كيؤكد ىذا قكؿ السيرافي
المجركر، كحكـ األلؼ أف تككف في تثنية المنصكب، ككذلؾ الجمع الذم عمى حد التثنية، غير أنو ال بد مف 
فصؿ بيف التثنية كالجمع، فمـ يمكف الفصؿ بينيما بنفس الحركؼ، ألنيا سكاكف، فجعؿ الفصؿ بيف التثنية 

 1/129[97]". كالجمع بالحركات التي قبؿ الحركؼ
ىذا باب ما جرل مف األسماء التي مف األفعاؿ كما أشبييا ) كمف أمثمة ىذه العمة في الكتاب قكؿ سيبكيو في 

كما أشبو ذلؾ مجرل الفعؿ إذا أظيرت بعده األسماء أك  (الكريـ)ك (الحسف)مف الصفات التي ليست بعمؿ نحك 
كىىييمىا"كسألت الخميؿ عف: "(أضمرتيا ا أىٍحسىفى كيجي نحف : ألف االثنيف جميعه، كىذا بمنزلة قكؿ االثنيف: ، فقاؿ"مى

]".فعمنا، كلكنيـ أرادكا أف يفرقكا بيف ما يككف منفردان كبيف ما يككف شيئان مف شيء 94]2/48  
كىك أف يككف الشيئاف كؿ كاحد منيما بعض : "(ىذا باب ما لفظ بو مما ىك مثنى كما لفظ بالجمع) كقكلو في 

ًإٍف تىتيكبىا ًإلىى اهلًل فىقىٍد }: كقاؿ عز كجؿ (ما أحسف رءكسىيما كأحسف عكاليىيما)شيء مفردو مف صاحبو، كذلؾ قكلؾ 
ا غىٍت قيميكبيكيمى . فرقكا بيف المثنى الذم ىك شيءه عمى حدةو كبيف ذا{ كىالسَّناًرؽي كىالسَّناًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا}، {صى
كقد قالت العرب في الشيئيف . كأنتما اثناف فتكمـ بو كما تكمـ بو كأنتـ ثبلثة (فعمنا)نظيره قكلؾ :  كقاؿ الخميؿ

المذيف كؿ كاحد منيما اسـه عمى حدة كليس كاحده منيما بعض شيء كما قالكا في ذا ألف التثنية جمعه فقالكا كما 
 3/621[94]".(فعمنا)قالكا 
كقد فعمت العرب مثؿ ىذا حتى يفرقكا بيف المثنى الذم كؿ كاحد منو بمنزلة بعض شريكو في التثنية،  "

كالمثنى الذم كؿ كاحد منو شيء مفرد مستقؿ عف شريكو في التثنية، كال يخفى أف مثؿ ىذا التعميؿ ػ كىك ىنا 
 231ص  [248]".الفرؽ ػ إنما يتـ بمبلحظة المعنى

ىذا باب ما يككف فيو الشيء غالبا عميو اسـ يككف لكؿ مف كاف مف أمتو أك ) كمف أمثمة ذلؾ أيضا قكلو في 
فإف : "(كاف في صفتو مف األسماء التي يدخميا األلؼ كالبلـ كتككف نكرتو الجامعة لما ذكرت لؾ مف المعاني

، كلكؿ شيء سىمىؾى (عيُّكؽه )كلكؿ شيء عاؽ عف شيء  (دىبىرافه )أيقاؿ لكؿ شيء صار خمؼ شيء : قاؿ قائؿ
ما عادلؾ مف الناس،  (العىديؿ)، فػ(العىديؿ)ك (الًعٍدؿ)ال، كلكٌف ىذا بمنزلة : ، فإنؾ قائؿ لو(ًسماؾي )كارتفع 

. ال يككف إال لممتاع، كلكنيـ فرقكا بيف البناءيف ليفصمكا بيف المتاع كغيره (العدؿ)ك
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، فرقكا بيف البناء كالمرأة، فإنما أرادكا أف يخبركا أف البناء محرز (امرأةه حصافه )، ك(بناءه حصيفه ) كمثؿ ذلؾ 
، فرقكا بيف ما (المرأة الرزاف)، ك(الرزيف مف الحجارة كالحديد)لمف لجأ إليو، كالمرأة محرزة لفرجيا، كمثؿ ذلؾ 

، كىذا أكثر مف أف أصفو لؾ في كبلـ العرب، فقد يككف االسماف  ييحمىؿ كبيف ما ثقؿ في مجمسو فمـ يخؼَّن
مشتقيف مف شيء، كالمعنى فييما كاحد، كبناؤىما مختمؼ، فيككف أحد البناءيف مختصا بو شيء دكف شيء 

 1/267[ 94]".ليفرقكا بينيما
 كمعنى كبلـ سيبكيو أنو قد يككف أصؿ بناء كثير مف األسماء كاحدان، كلكف العرب فرقت بينيا في البنية 

لمفرؽ كأمف المبس كما مثؿ لذلؾ سيبكيو، كىذا يؤكد ما ادعاه الخميؿ مف أف العرب تكممت عمى سجيتيا 
. كطباعيا، كعرفت مكاقع كبلميا، كقامت في عقكليا عممو

عمة توكيد . 6. 4. 2. 3
، بمعنى أنيا لك حذفت مف الكبلـ لـ يختؿ المعنى رغـ 197ص[260]"كدخكؿ حركؼ الزيادة في الكبلـ: "  كذلؾ

نما يجاء بيا لتقكية الكبلـ كتمكينو، كقد قاؿ سيبكيو كما يجيء في الكبلـ تككيدان لك طرح كاف : "تأثيرىا فيو إعرابا، كا 
.  ، كلكف بالمعنى الذم سبؽ(لغكان ) ككثيرا ما يعتبر سيبكيو ىذه الحركؼ 1/245[ 94]، "مستغنى عنو كثيره 

ـٍ ًميثىاقىييـٍ }كأما قكلو عٌز كجٌؿ : "(ما) كمف أمثمة ذلؾ قكؿ سيبكيو في زيادة  ا نىٍقًضًي فًإنَّنما جاء ألنو ليس لػ  {فىًبمى
ا) ]".معنىن ًسكل ما كاف قبؿ أف تجئى إاٌل التككيدي، فمف ثَّـن جاز ذلؾ، إٍذ لـ تيًرٍد بو أكثرى مف ىذا (مى 94]1/180 

كأشباىيا،  (إذ)ليست كػ  (ال)مف قبؿ أف  (ال مف يأتؾ تعطو كال مف يعطؾ تأتو)كتقكؿ : "(ال) كقكلو في زيادة 
فما بعده كشيء ليس قبمو  {فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى اهلًل ًلنتى لىييـٍ }في قكلو عز كجؿ  (ما)كذلؾ ألنيا لغك بمنزلة 

 3/76[94]".(ال)
كيدلؾ عمى أف : "(إفَّن زيدان لقائـه فييا)في قكلؾ  (لفييا) كقاؿ في الـ االبتداء المزحمقة كىك يستدؿ عمى إلغاء 

:  قاؿ الشاعر كىك أبك زبيد الطائي، (لبؾ مأخكذه  إفَّن زيدان )يمغى أنؾ تقكؿ  (لفييا)
فً  دَّنتىوػإٌف اىٍمرىأى خىصَّن ٍمدان مىكى  م عى

 
 عمى التَّننائي لىعنًدم غيري مكفكرً *** 

قد تككف  (فييا)، كيككف لغكان، ألف (فييا)فيما ال يككف إال لغكا عرفنا أنو يجكز في  (البلـ)فمما دخمت  
 2/133[94]".لغكا

كزعـ الخميؿ أنيما تككيد كما التي تككف فصبلن، : " كقاؿ في النكنيف الخفيفة كالثقيمة المتيف تدخبلف عمى الفعؿ
ذا جئت بالثقيمة فأنت أشد تككيدا ]". فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، كا  94 ]3/509  

عمة تعويض . 7. 4. 2. 3
ف كاف أصمو في الكبلـ غير ذلؾ، كيحذفكف كيعكضكف: " قاؿ سيبكيو ، ثـ "اعمـ أنيـ مما يحذفكف الكمـ كا 

:  ضرب عمى ذلؾ أمثمة فقاؿ
. كالعكض قكليـ زنادقة كزناديؽ، كفرازنة كفرازيف، حذفكا الياء كعكضكا الياء" ػ 1
نما ىي أطاع ييطيع، زادكا السيف عكضا مف ذىاب حركة العيف مف أىٍفعىؿى :  ػ كقكليـ2 . أسطاع ييسًطيع، كا 
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  1/8[94]".كألحقكا الميـ عكضا (يا)الميـ، حذفكا :  ػ كقكليـ3
نما يمزمكف : "كىك يتحدث عف لحاؽ الياء بالمنادل عند الكقؼ (باب إضافة المنادل إلى نفسؾ) كقاؿ في  كا 

ىذه الياء في النداء إذا أضفت إلى نفسؾ خاصة، كأنيـ جعمكىا عكضا مف حذؼ الياء، كأرادكا أف ال ييًخمُّكا 
باالسـ حيف اجتمع فيو حذؼ الياء، كأنيـ ال يكادكف يقكلكف يا أباه كيا أٌماه، كصار ىذا محتًمبل عندىـ لما دخؿ 

النداء مف التغيير كالحذؼ، فأرادكا أف يعكضكا ىذيف الحرفيف، كما قالكا أينيؽ لما حذفكا العيف جعمكا الياء 
 1/317[94]".عكضا

عمة نظير . 8. 4. 2. 3
]، "المثؿي المساكم، كىذا نظير ىذا، أم مساكيو: "  كالنظيري لغةن  ىك الشبيو بما لو مثؿ : " كاصطبلحا841ص [11

ف كاف مف غير جنسو، كالفعؿ المتعدم نظير الفعؿ الذم ال يتعدل في لزكـ الفاعؿ، كفي االشتقاؽ مف  معناه، كا 
]".استتار الضمير، كعممو في الظرؼ كالمصدر كالحاؿ: المصدر، كغير ذلؾ مف الكجكه، نحك   72ص[273

 كىي عمة كثيران ما استعمميا سيبكيو في تفسير بعض الظكاىر، كقكلو في تعميؿ نصب جمع المؤنث بالكسرة 
كمف ثىـٌ جعىمكا تاء الجٍمع في الجرَّن كالنصب مكسكرة، أنيـ جعمكا التاء التي ىي  : "حمبل عمى جمع المذكر السالـ

حرؼ اإلعراب كالكاك كالياء، التنكيفى بمنزلة النُّكف، ألنيا في التأنيث نظيرة الكاك كالياء في التذكير، أجركىا 
 1/18[94]".مجراىا

ككافىؽ النصبي الجزـى في الحذؼ، كما : " ككقكلو في نصب األفعاؿ الخمسة بحذؼ النكف حمبل عمى جزميا
كافىؽ النصبي الجرَّن في األسماء، ألف الجـز في األفعاؿ نظير الجر في األسماء، كاألسماء ليس ليا في الجـز 

، كما أنو ليس لمفعؿ في الجر نصيب  1/19[94]".نصيبه
، فإف أردت أف تبدؿ (كرأيتو إٌياه)، (رأيتؾ إٌياؾ): فإف أردت أف تجعؿ مضمران بدال مف مضمرو قمت: "ككقكلو

]".في النصب (إٌيا)كأخكاتيما نظيرة  (ىك)ك (أنتى )، فػ(فعؿ ىك)، ك(فعمتى أنتى ): مف المرفكع قمت 94]1/393  
عمة نقيض . 9. 4. 2. 3

ىك ما ال يجتمع مع مقابمو في محؿ كاحد في كقت :  كاصطبلحا6/705[142] كالنقيض لغةن ىك المخالؼ، 
نما يتعاقباف، كالكجكد كالعدـ، كالميؿ كالنيار، بخبلؼ  كاحد مف جية كاحدة، فالنقيضاف ال يجتمعاف كال يرتفعاف، كا 

].الضديف فيما أيضا ال يجتمعاف كلكف قد يرتفعاف، كذلؾ كالسكاد كالبياض  59ص[25
ف استبعده العقؿ في أكؿ النظر فإنو منطقي جدا، كسر ذلؾ أف العقؿ يكاد كمما   كحمؿ الشيء عمى نقيضو كا 
استحضر شيئا استحضر نقيضو، كالنحاة إذا كانكا قد حممكا الشيء عمى نظيره لمتجانس، فإنيـ حممكا النقيض 

كالنقيض يحمؿ عمى النقيض : "( ىػ926ت )عمى النقيض لخطكره في الباؿ، كلذلؾ قاؿ الشيخ زكريا األنصارم 
". لتبلزميما غالبا في الخطكر بالباؿ، كما يحمؿ النظير عمى النظير لتشاركيما في أمر معتبر في حكميما

  343ص [274]



273 

 

 كقد استعمؿ سيبكيو عمة نقيض في تفسير بعض الظكاىر المغكية، منيا أنو ذىب إلى أف أداة التعريؼ حرؼ 
كاحد كىي البلـ، كاأللؼ قبميا ىمزة كصؿ، خبلفا لشيخو الخميؿ، الذم ذىب إلى أنيا حرفاف، ىمزة القطع كالبلـ، 

نما خففت ىمزة القطع لكثرة االستعماؿ . كا 
 كقد انتصر ابف جني لرأم سيبكيو كرد عمى الخميؿ فحمؿ أؿ عمى التنكيف الذم ىك نقيضو، ألف التنكيف 

كيزيدؾ تأنيسا بيذا، أف حرؼ التعريؼ نقيض التنكيف، ألف التنكيف : "كالتعريؼ بأؿ يتعاقباف كال يجتمعاف، فقاؿ
دليؿ التنكير، كما أف ىذا الحرؼ دليؿ التعريؼ، فكما أف التنكيف في آخر االسـ حرؼ كاحد، فكذلؾ حرؼ 

 1/296[275]".التعريؼ مف أكلو ينبغي أف يككف حرفا كاحدا
، "لما بعدىا (إفَّن )كنصبيا لما بعدىا كنصب : "في قكلو (إفَّن )النافية لمجنس عمى  (ال) كمنيا حممو 

، (إفَّن )تعمؿ النصب باإلجماع، ألنيا نقيضة  (ال)ألف  : "(ىػ577) كفي شرح ذلؾ قاؿ ابف األنبارم 2/274[94]
  246ص[263]".لئلثبات، كىـ يحممكف الشيء عمى ضده، ما يحممكنو عمى نظيره (إفَّن )لمنفي، ك (ال)ألف 

عمة حمل عمى المعنى . 10. 4. 2. 3
، كالحؽ أنو قد كقع خمط بيف ىذه (الغمط)، كعبر عنو بعضيـ بػ(الحمؿ عمى التكىـ) كعبر عنو بعضيـ بػ

ىك نفسو  (الحمؿ عمى المعنى)المصطمحات، كيمكف تمييز ثبلثة اتجاىات فييا، فاألكؿ يرل أصحابو أف 
الحمؿ عمى )أعـ مف  (الحمؿ عمى المعنى)ما لـ يكف في القرآف، كالثاني يرل أصحابو أف  (الحمؿ عمى التكىـ)

الحمؿ عمى المعنى : ، ألف الحمؿ عمى المعنى يشمؿ العطؼ عمى المحؿ كالعطؼ عمى التكىـ، كقيؿ(التكىـ
يبلحظ فيو المعنى، كالحمؿ عمى التكىـ يبلحظ فيو كجكد أداة يغمب كقكعيا في ذلؾ المكضع، كالثالث يفترض 
أصحابو أف بيف التكىـ كالغمط عبلقة، غير أف بعضيـ يرل أف الغمط ىك الخطأ المعركؼ، كبعضيـ يرل أف 

 225ص[274].المقصكد مف الغمط ىك التكىـ
 كلعؿ ىذه االتجاىات مردىا إلى كبلـ سيبكيو في الكتاب، ففيو ما يدؿ عمى تخصيص التكىـ بمبلحظة أداة 

ىذا )يغمب كقكعيا في مكضع معيف مف الكبلـ، فإذا جاء كبلـ عمى منكالو خاؿ منيا تكىمكه قكؿ سيبكيو في 
كسألت الخميؿ عف قكلو عز كجؿ : "(باب الحركؼ التي تنزؿ بمنزلة األمر كالنيي ألف فييا معنى األمر كالنيي

دَّنؽى كأىكيٍف مف الصالحيف} :  ، فقاؿ ىذا كقكؿ زىير{فأصَّن
 بىدىا ًليى أنِّبي لستي ميٍدًرؾى ما مىضى

 
 كال سابؽو شيئان إذا كاف جائيا*** 

، فكذلؾ ىذا، لما (الباء)، فجاءكا بالثاني ككأنيـ قد أثبتكا في األكؿ (الباء)فإنما جركا ىذا ألف األكؿ قد يدخمو  
فيو، تكممكا بالثاني ككأنيـ قد جزمكا قبمو، فعمى ىذا تكىمكا  (فاء)كاف الفعؿ الذم قبمو قد يككف جزمان كال 

 3/100[94]".ىذا
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ىذا باب ما ييجىرل عمى المكضع ) كمما يكحي بأف الحمؿ عمى المعنى أعـ مف الحمؿ عمى التكىـ قكلو في 
، كالكجوي فيو (ما زيد بأخيؾ كال صاحبىؾ)ك ( ليس زيده بجبىافو كال بىخيبل)كذلؾ قكلؾ : "(ال عمى االسـ الذم قبمو

ٍيًف، كليس ينقض إٍجرىاؤيهي عميؾ المعنى ، ألنَّنؾ تريد أف تيٍشًرؾى بيف الخبرى كأف يككفى آًخرهي عمى أٌكلو أكلى، .الجرُّ
. ليككف حالييما في الباء سكاءن كحاليما في غير الباء مع قيربو منو

كا  مىمىيـ قيربي الًجكاًر عمى أٍف جرُّ ًربو ) كقد حى ٍحري ضبٍّ خى كممَّنا جاء مف .كنحكىه فكيؼ ما يًصحُّ معناه (ىذا جي
: الشعر في اإًلجراًء عمى المكضع قكؿ عيقىٍيبىةى األىسدل

 ميعاًكمى إٌنما بىشىره فأىٍسًجحٍ 
 

 فمسنا بالًجباؿ كال الحديدان *** 
أال ترل أنَّنيـ .دخمٍت عمى شيء لك لـ تىدخؿ عميو لـ ييًخؿَّن بالمعنى، كلـ ييٍحتىٍج إلييا، ككاف نصبا (الباء)ألف  

ؿى  (الباء)فمـ تغَّنير  (ًبحسًبؾ ىذا)ك  (حسبيؾ ىذا)يقكلكف  ، ألٌف (الباءي )مىعننى، كجرل ىذا مىٍجراهي قٍبؿى أف تىٍدخي
، كمثؿي ذلؾ قكؿ لبيد (ًبحسًبؾ) : في مكضًع ابتداءو

ٍدنافى كاًلدان  ـٍ تىًجٍد ًمف دكًف عى  فإٍف لى
 

 كدكفى مىعدو فىٍمتىزىٍعؾى العىكىاًذؿي *** 
رُّ الكجوي    68-1/66[94]".كالجى

ىذاًف )ال يقكلكف ًإالَّن : كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل: " كعمدة مف ذىب إلى الغمط ىك الخطأ المعركؼ قكؿ سيبكيو
ًربافً  ٍحرىا ضىبَّن خى نَّنما يىغمطكف إذا كاف اآلًخري بعٌدة األٌكؿ، ككاف (جي ٍحراًف، كا  ، مف ًقبىؿ أٌف الضٌب كاحده، كالجحر جي
 1/437[94]".مذكَّنران مثمىو أك مؤنَّنثنا

إنَّنيـ أجمعكف ): كاعمـ أف ناسا مف العرب يغمطكف فيقكلكف: " كعمدة مف قاؿ المقصكد بالغمط ىك التكىـ قكلو
:  ىـ، كما قاؿ: ، كذاؾ أف معناه معنى االبتداء، فيرل أنو قاؿ(إنَّنؾ كزيده ذاىباف)، ك(ذاىبكف
 كال سابؽو شيئان إذا كاف جائياى  * * * 

 
* * * 

 2/155[94]".عمى ما ذكرت لؾ
:  كقاؿ سيبكيو مخالفان شيخو الخميؿ كقد سألو عف قكؿ الشاعر

 إف تىركبكا فريككبي الخيًؿ عادتينا
 

 أك تىٍنزلكفى فإٌنا مىٍعشىره نيزيؿ*** 
:  كأما الخميؿ فجعمو بمنزلة قكؿ زىير: "(كال سابؽو شيئان )فقاؿ إنو بمنزلة قكلؾ  

 بىدىا ًليى أنِّبي لستي مىٍدًرؾى ما مضى
 

 كال سابؽو شيئان إذا كاف جائيىا*** 
. (كال سابؽو شيئان )كاإلشراؾ عمى ىذا التكىـ بعيد، كبعد  

نما تكىـ ىذا فيما خالؼ معناه التمثيؿ يعني مثؿ  ىك )أال ترل أنو لك كاف ىذا كيذا، لكاف في الفاء كالكاك، كا 
ال تأتو )تكىـ أنؾ تكممت باالسـ قبمو، يعني مثؿ قكلؾ  ، يقكؿ يدخؿ عميؾ نصب ىذا عمى(يأتينا كيحدثنا

 52-3/51[94".]، كالمعنى عمى غير ذلؾ(ال يكف منؾ إتيافه فشتيمةه )، فتمثيمو عمى (فيشتمؾ
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تذكير المؤنث، كىك مف باب رد الفرع إلى األصؿ، كتأنيث المذكر، كىك مف : كمف صكر الحمؿ عمى المعنى
، كالتعبير عف الجمع بمفظ الكاحد، كالتعبير 2/112[94]باب رد األصؿ إلى الفرع، كلذلؾ فاألكؿ أكثر كأقيس، 

. عما دكف الجمع بمفظ الجمع
عمة مشاكمة . 11. 4. 2. 3

، كالمقصكد بيا ىنا التناسب، كلعميا تمؾ التي اعتبرىا 2/112[21]"المشاكمة ىي اتفاؽ الشيئيف في الخاصة "
ىذا باب ما ييختار فيو إعماؿي الفعؿ مما يككف في المبتدأ مبنيان عميو )سيبكيو في عطؼ جممة عمى جممة في 

( لقيتي قيسان كبكران أخٍذتي أباه)ك ( رأيتي عبدى اهلل كزيدان مررتي بو)ك ( رأيتي زيدان كعمران كمَّنمتوي )كذلؾ قكلؾ : "(الفعؿي 
 1/88[94]".(لقيتي خالدان كزيدان اشتريتي لو ثكبان )ك 

 فقد اختار سيبكيو تبعان لمعرب كتفسيران لكبلميـ أف ينصب االسـ في الجممة الثانية بفعؿ مقدر حتى تككف 
نَّنما اختيرى : "الجممة فعمية، ألف ما قبميا جممة فعمية، فيتناسب عطؼ جممة فعمية عمى جممة فعمية، كلذلؾ قاؿ كا 

النصبي ىينا ألٌف االسـ األٌكؿى مبنىٌّل عمى الفعؿ، فكاف بناءي اآلًخًر عمى الفعؿ أحسفى عندىـ، إذ كاف ييٍبنىى عمى 
رىل عميو الذم يىميو قبمو، إذ كاف الى ينقض  الفعؿ كليس قبمو اسـه مبنىٌّل عمى الفعؿ، لىيجرلى اآلًخري عمى ما جى

 1/88[94]".المعنى لك بنيتوى عمى الفعؿ
: كمثؿي ذلؾ: " كبعد أف قارف سيبكيو بيف ىذا األسمكب كأسمكب التنازع أكد ذلؾ بشكاىد مف القرآف الكريـ فقاؿ  

ـٍ عىذىابان أىًليمان }:  ػ قكلو عزَّن كجؿَّن 1 ًتًو كىالظَّناًلًميفى أىعىدَّن لىيي ٍف يىشىاءي ًفي رىٍحمى . {ييٍدًخؿي مى
ٍبنىا لوي ٍاألىمثىاؿى }:  ػ كقكلو عزَّن كجؿ2 رى كنان بىٍيفى ذىًلؾى كىًثيران ككيبلًّ ضى قيري ابى الرَّنسَّن كى ادان كى ثىميكدان كىأىٍصحى . {كىعى
ـي الضَّنبلىلىةي }:  ػ كمثميو3 مىٍيًي ؽَّن عى فىًريقان حى . {فىًريقنا ىىدىل كى

 1/89[94]".كىذا في القرآف كثير: "قاؿ
:  ككاصؿ سيبكيو التمثيؿ كاالستدالؿ ليذه الظاىرة بكبلـ العرب فقاؿ

. (ضربتي أخاؾ)بمنزلة  (كنتي أخاؾ)ألٌف  (كنتي أخاؾ كزيدان كنتي لو أخان )كمثؿ ذلؾ " ػ 1
رَّنؼي في معناىا كتصرُّؼ  (لستي أخاؾ كزيدان أعنتيؾ عميو) ػ كتقكؿ 2 . (كافى )ألنيا فعؿه كتىصى
بيعو الفىزاًرلُّ 3 :   ػ كقاؿ الشاعر كىك الربيعي بف ضى

 أىٍصبىٍحتي الى أىٍحًمؿي الٌسبلحى كال
 

 أىممؾ رىٍأسى البعىيًر إف نىفىرىا*** 
 كالٌذٍئبى أىٍخشاه إٍف مررتي بو 

 
ياحى كالمىطىرىا***   1/89[94]كىٍحًدم كأىٍخشىى الرِّب

ليجرم اآلخر عمى ما جرل عميو األكؿ، : "كمما يؤكد أف في ىذا الذم اختاره سيبكيو مشاكمة قكلو في التعميؿ 
رأيت عبدى اهلل، كزيده )لك قمت : يعني: "، كعمؽ السيرافي عميو فقاؿ"إذ كاف ال ينقض المعنى لك بنيتو عمى الفعؿ

، فإذا استكل المعنياف، ككاف في أحد المفظيف مشاكمة ما (كزيدان مررت بو)لكاف معناه كمعناه إذا قمت  (مررت بو
 1/385[ 97]". قبمو كاف أكلى
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عمة معادلة . 12. 4. 2. 3
، كمرة 1/127[122] (التعادؿ)مرة تحت عنكاف  (األشباه)مقابمة كمكازنة، كقد عالجيا السيكطي في :  أم

، كالتقاص 1/163[122](تقارظ المفظيف)، كمرة أخرل تحت عنكاف 1/162[122](التقاص)تحت عنكاف 
أف تتبادؿ الكممتاف حكما خاصا بيما، بمعنى أف تعطي كؿ منيما األخرل حكما مساكيا لما أخذتو : " اصطبلحا

. 474ص [274]" منيا
التبادؿ ككضع أمريف كؿ منيما مكاف اآلخر، كقد أطمؽ عمى تبادؿ األلفاظ في : "كالتقارظ اصطبلحا ىك

 185ص[274]".األحكاـ
كىذا عادة لمعرب مألكفة، كسنة مسمككة، إذا أعطكا شيئا مف شيء حكما : " قاؿ ابف جني عف ىذه الظاىرة

ما، قابمكا ذلؾ بأف يعطكا المأخكذ منو حكما مف أحكاـ صاحبو، عمارة لما بينيما، كتتميما لمشبو الجامع ليما، 
كعميو باب ما ال ينصرؼ، أال تراىـ لما شبيكا االسـ بالفعؿ فمـ يصرفكه، كذلؾ شبيكا الفعؿ باالسـ 

 1/63[19]".فأعربكه
 (ىذا الضاربي الرجؿً ) كمثاؿ ذلؾ مف كبلـ سيبكيو ما قالو في تفسير قكؿ قكـ مف العرب تيرضىى عربيَّنتييـ 

سىًف الكجوً )شٌبيكه بػ: " بالنصب (ىذا الضاربي الرجؿى )بجر الرجؿ باإلضافة إذ كاف حد الكبلـ  ف كاف ليس (الحى ، كا 
يىٍنًصبي أيضان كما يىٍنًصبي  رُّ كما يجر، كى ]".مثمىو في المعنى كال في أىحكالو، إاٌل أٌنو اسـه، كقد يىجي 94]1/182 

سىفي الكجوً )كقد يجكز في ىذا أف تقكؿ  : " ثـ قاؿ في مكضع آخر اربي الرَّنجؿً )عمى قكلو  (ىك الحى ، (ىك الضَّن
مف الباب الذم ىك لو، كىك اإًلضافة، كمف إعماؿ الفعؿ ثـ ييستخىؼُّ : فالجرُّ في ىذا الباب مف كجييف

 1/201[94]".فيضاؼ
باب مف غمبة ) كاعتبر ابف جني سيبكيو الرائد في ىذا التعميؿ، كالذم فيمو مف طريقة العرب أنفسيـ فقاؿ في 

أال ترل سيبكيو أجاز : " كىك في معرض تسكيغ التقارض بيف اسـ الفاعؿ كالصفة المشبية (الفركع عمى األصكؿ
اإلضافة، كاآلخر تشبييو : ىذا الحسف الكجو أف يككف الجر في الكجو مف مكضعيف، أحدىما: في قكلؾ

]".بالضارب الرجؿ الذم إنما جاز فيو الجر تشبييا لو بالحسف الكجو، عمى ما تقدـ قبؿ ىذا 19]1/303-304 
نما ىك شيء رآه كاعتقده : فإف قيؿ: " ثـ قاؿ كما الذم سكغ لسيبكيو ىذا، كليس مما يركيو عف العرب ركاية، كا 

مف أف العرب إذا : يدؿ عمى صحة ما رآه مف ىذا كذىب إليو ما عرفو كعرفناه معو: لنفسو كعمؿ بو ؟ قيؿ
شبيت شيئا بشيء مكنت ذلؾ الشبو ليما، كعمرت بو الحاؿ بينيما، أال تراىـ لما شبيكا الفعؿ المضارع باالسـ 

]".الخ... فأعربكه، تممكا ذلؾ المعنى بينيما بأف شبيكا اسـ الفاعؿ بالفعؿ فأعممكه 19]1/304 
 كألف ىذا المنيج الذم سمكو سيبكيو منيج سديد تابعو عميو كؿ النحاة، كلـ يعترض عميو أحد منيـ عمى حد 

كلذلؾ عندنا لـ يتعقب ىذا المكضع عميو أحد مف أصحابو كال غيرىـ، كال أضافكه عمى ما نعكه : "قكؿ ابف جني
 كىك مبني كما رأينا عمى قكة الشبو بيف الشيئيف كلك كاف أحدىما أصبل كاآلخر 1/309[19]".عميو
 33ص[276].فرعا
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عمة قرب ومجاورة . 13. 4. 2. 3
ف كاف ذلؾ خارجا عمى : " كىي عمة تجعؿ الشيء يجرم عمى شيء آخر لمجاكرتو إياه حتى كا 
: (ىذا باب ما ييجىرل عمى المكضع ال عمى االسـ الذم قبمو)، كفي مثميا قاؿ سيبكيو في 283ص[277]"القياس

، ألنَّنؾ تريد أف تيٍشًرؾى (ما زيد بأخيؾ كال صاحبىؾ)ك  (ليس زيده بجبىافو كال بىخيبل)كذلؾ قكلؾ " ، كالكجوي فيو الجرُّ
ٍيًف، كليس ينقض إٍجرىاؤيهي عميؾ المعنى، كأف يككفى آًخرهي عمى أٌكلو أكلى، ليككف حالييما في  سكاءن  (الباء)بيف الخبرى

 67-1/66[94]".، مع قيربو منو(الباء)كحاليما في غير 
كبلىما جائزاف، ألف المعنى فييما كاحد، غير أف الجر كما قاؿ سيبكيو ىك  (بخيؿ) فالنصب كالجر في 

ذا تطابؽ المفظاف مع تساكم المعنييف كاف : "، قاؿ السيرافي(جبافو )بالجر يطابؽ لفظ  (بخيؿو )الكجو، ألف لفظ  كا 
أفصح مف تخالؼ المفظيف، كالعرب تختار مطابقة األلفاظ، كتحرص عمييا، كتختار حمؿ الشيء عمى ما 

  1/345[97]".يجاكره
ًربو ) كلذلؾ تابع سيبكيو كبلمو بتفسير قكؿ العرب  ٍحري ضىبٍّ خى ًربو )، حيث فيو كممة (جي بالجر كحقُّيا  (خى

ٍحري )الرفعي، ألنيا صفة  . المجركرة باإلضافة جيرَّنت بمجاكرتيا (ضبٍّ )، إال أنيا لما جاكرت كممة (جي
كقد : " كقد فسر سيبكيو ىذا التركيب الخارج عف القياس الذم ىك الرفعي ككبلـي أكثًر العرًب كأفصًحيـ، فقاؿ

كا  مىمىيـ قيربي الًجكاًر عمى أٍف جرُّ ًربو )حى ٍحري ضىبٍّ خى ]".كنحكىه، فكيؼ ما يًصحُّ معناه (ىذا جي 94]1/67 
ال لما قاؿ في آخر . كأظف د شعباف لـ يتصفح الكتاب كمو، ألنو لـ يطمع عمى ىذا النص مف الكتاب، كا 

، يقصد 293ص[248]"عمى أف سيبكيو لـ يذكر لفظ المجاكرة صراحة في ىذا النص: "حديثو عف عمة المجاكرة
ال فسيبكيو قد ذكر المجاكرة صراحة في النص الذم نقمناه .  النص الذم سيأتي، كا 

، كما أىتبعكا : " كفي مكضع آخر فسر ىذا التركيب تفسيريف، قاؿ في ثانييما كمع ىذا أٌنيـ أىتبعكا الجرَّن الجرَّن
، نحكى قكليـ  ٍيًف تفسيري الخميؿ، ككاف كؿُّ كاحد منيما  (ًبدىاًرًىـٍ )ك (ًبًيـٍ )الكىٍسرى الكسرى كما ًأشبو ىذا، كًكبل التفسيرى

  1/436[ 94]". عنده كجيان مف التفسير
 فشبو ظاىرة الجكار بظاىرة اإلتباع، ألف معنى العمة فييما كاحدة، كىي أف يعطى الشيء حكـ مجاكره، إذ 

. (ًبدىاًرًىـٍ )ك (ًبًيـٍ )األصؿ في الياء التي ىي ضمير الضـ، كلكنيـ قد يكسركنو لمجاكرتو حرفا مكسكرا، كقكلو 
فسيبكيو لـ يتعرض : "شعباف قد غفؿ عف ذكر سيبكيو لئلتباع في ىذا النص ألنو قاؿ. كأظف مرة أخرل أف د

، كىذا قالو في الرد عمى 292ص[248]"لمجاكرة الحركة الحركة في كممة كاحدة أك في كممتيف في ىذا المقاـ
. باحث آخر، بحجة أنو ينطمؽ في بحثو مف كتاب سيبكيو نفسو، كأف ذلؾ الباحث يعتمد عمى كتب أخرل

حي ىذه العمةي عمؿى عامؿو دكف غيره لقرب جكاره مف المعمكؿ " ، كفي ذلؾ قاؿ سيبكيو 284ص [248]" كقد تيرىجِّب
ربىنىي زيده )كىك قكلؾ : "في باب التنازع تىحمؿ االسـى عمى الفعؿ الذم  (ضربىني كضربتي زيدان )ك  (ضربتي كضى

، كأٌف المخاطىبى قد عىرىؼى أفَّن األٌكؿى قد كقع  ...يىميو ٌنما كاف الذم يميو أٍكلىى لقيرًب ًجكاره، كأنو ال ينقيضي معنىن كا 
ٍيدو   74-1/73[ 94]". بزى
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شَّنٍنتي بصدًره كصدًر زيدو )كما كاف  : " كلـ يكتؼ سيبكيو بيذا التفسير كالتعميؿ، بؿ أضاؼ قائبل كجوى  (خى
ٍكا بٍينيما في  الكبًلـ، حيث كاف الجرُّ في األكؿ، ككانًت الباءي أقربى إلى االسـ مف الفعؿ، كال تىنقض معٌنى، سىكَّن

 1/74[94]".الجٌر كما يىٍستىًكياف في النصب
شَّننتي بصدًره كصدًر زيدو )يعني أف قكلنا : " قاؿ السيرافي شَّننتي بصدًره كصدرى زيدو )أجكد مف  (خى ، ككبلىما (خى

ذا نصبت حممتو عمى المعنى، كأنؾ قمت  شَّننتي )جائز، ألنؾ إذا جررت حممتو عمى مجركر يجاكره لفظان، كا  خى
لى جانبو، فكذلؾ األكؿ، حممو عمى ما يقاربو كيجاكره (صدرىه كصدرى زيدو  ، كحممو عمى المفظ أجكد، ألنو معو كا 

 1/364[97]".أجكد
عمة اختصار . 14. 4. 2. 3

كقد استعمؿ سيبكيو عمة االختصار في تعميؿ كثير مف ظكاىر المغة، كبخاصة ظكاىر الحذؼ، كاإلضمار، 
. (سعة الكبلـ)عمى أف العرب تفعؿ ذلؾ فيما يسميو ىك 

، "(ىذا باب استعماؿ الفعؿ في المفظ ال في المعنى التساعيـ في الكبلـ كاإليجاز كاالختصار): "مف ذلؾ قكلو
:  كفيو
، إنما (كاسأؿ القرية التي كنا فييا كالعير التي أقبمنا فييا): كمما جاء عمى اتساع الكبلـ كاالختصار قكلو تعالى"

 1/212[94]".يريد أىؿ القرية، فاختصر
]".كاعمـ أف الظركؼ مف األماكف كالظركؼ مف الميالي كاألياـ في االختصار كسعة الكبلـ: "كقكلو 94]1/219  
:  ، كفيو(ىذا باب ما يككف فيو المصدر حينا لسعة الكبلـ كاالختصار): كقكلو

مقدـى الحاج، كخفكؽ النجـ، كخبلفةى فبلف، كصبلة العصر، فإنما ىك : متى ًسيرى عميو، فيقكؿ: كذلؾ قكلؾ"
ف قاؿ ف : زمفى مقدـ الحاج، كحيفى خفكؽ النجـ، كلكنو عمى سعة الكبلـ كاالختصار كا  كـ سير عميو، فكذلؾ، كا 

رفعتو أجمع كاف عربيا كثيرا، كينتصب عمى أف تجعؿ كـ ظرفا، كليس ىذا في سعة الكبلـ كاالختصار بأبعد مف 
  223-1/222[94]".ًصيد عميو يكماف، ككلد لو ستكف عاما

:  ، كفيو(ىذا باب ما يككف مف المصادر مفعكال): كقكلو
: كـ ضربةن ضيرب بو، كليس في ىذا إضمار شيء سكل كـ، كالمفعكؿ كـ، فتقكؿ: كتقكؿ عمى قكؿ السائؿ "

ف  ضيرب بو ضربتاف، كسير عميو سىٍيرتاف، ألنو أراد أف يبيف لو العدة، فجرل عمى سعة الكبلـ كاالختصار، كا 
كـ ضيرب بالسكط الذم كقع بو الضرب مف ضربة، فأجابو عمى ىذا : كانت الضربتاف ال تضرباف، فإنما المعنى

المعنى، كلكنو اتسع كاختصر، ككذلؾ ىذه المصادر التي عممت فييا أفعاليا، إنما تسأؿ عف ىذا المعنى، كلكنو 
 1/229[94]".يتسع كيخزؿ الذم يقع بو الفعؿ اختصارا كاتساعا

رٍّ بالنظر إلى القياس أك إلى الكضع، ألف  (سعة الكبلـ)ك " عند سيبكيو ىك مستكل تعبيرم تمقائي كًجدُّ حي
لممتكمـ أف يحذؼ أك يضمر ما يشاء مف عناصر الكبلـ، ما داـ في الكبلـ نفسو أك في ظركفو ما يجيز 

]".االستغناء عنيا، كبالتالي فإنو بإمكانو أف يختصر، كيقتصد في المجيكد، مع استيفاء المردكد  138ص[276
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عمة تخفيف . 15. 4. 2. 3
 كأىـ أسباب التخفيؼ كثرة االستعماؿ، ألف كثرة االستعماؿ معناه أف عنصرا مف عناصر المغة تدكر عمى 
ألسنة العرب، فيدعكىـ ذلؾ إلى تغييره عف صكرتو التي يقتضييا الكضع أك القياس أك حذفو تخفيفا، كقد قاؿ 

الجار ػ  : كلكنيـ قد يضمركنو ػ أم: "سيبكيو
ألف الشيء إذا كثر في : "كقاؿ".كيحذفكنو فيما كثر مف كبلميـ، ألنيـ إلى تخفيؼ ما أكثركا استعمالو أحكج

فالعرب مما يغيركف األكثر في كبلميـ عف حاؿ ... كبلميـ كاف لو نحك ليس لغيره مما ىك مثمو
  2/163[94]".نظائره

 كاستعمؿ سيبكيو كثرة االستعماؿ في تفسير كثير مف ظكاىر المغة، كقد حدث أنو شبو بعض ما حذؼ منو 
ىذا بابه يحذؼ منو الفعؿ لكثرتو في كبلميـ حتى صار بمنزلة : "شيء لكثرة استعمالو باألمثاؿ، فقاؿ

ألف المثؿ .1/280[94]"ألنو قد كثر في كبلميـ حتى صار بمنزلة المثؿ: "كقكلو:  كقاؿ2/196[94]".المثؿ
 .يغتفر فيو الحذؼ كاإلضمار، لكثرة تداكلو، فيك لذلؾ بمنزلة القالب الجامدة يحفظ كما ىك كال يتصرؼ فيو

لكثرة استعماليـ إياه في  (إٌياؾ)كحذفكا الفعؿ مف : " كمف أمثمة ىذه العمة في الكتاب قكؿ سيبكيو
، حذفكا الفعؿ لكثرة استعماليـ (أخذتو بدرىـ فزائدا)، ك(أخذتو بدينار فصاعدا): " كقكلو1/274[94]".الكبلـ
فأما المفرد إذا كاف منادل  : "كقكلو". في كبلميـ (كاف)كلكنيـ أضمركا استخفافا لكثرة : " كقكلو1/290[94]".إياه

كما  (حكب)فكؿ العرب ترفعو بغير تنكيف، كذلؾ ألنو كثر في كبلميـ، فحذفكه كجعمكه بمنزلة األصكات، نحك 
 2/185[94]".أشبيو
كباختصار، فإف مما فسره سيبكيو بكثرة االستعماؿ، لحاجة الناس إليو، كاستغنائيـ بالظركؼ التي تقاؿ فيو،  "

كؿ األساليب اإلنشائية التي تستدعي انتباه المخاطب، كتييئتو لما سكؼ يمقى عميو، كذلؾ كاألمر كالنيي 
كالتحذير كالنداء كاالستغاثة، كبعض األساليب المقركنة بحركؼ خاصة، أك المصحكبة بقرائف كعمـ المخاطب أك 

. حاؿ الخطاب
فيما حذؼ أك أضمر أك -  كليس باإلمكاف اآلف حصر المكاضع التي عبر فييا سيبكيو في الكتاب بقكلو 

]".بأنو فعؿ بو ذلؾ تخفيفا، أك تخفيفا عمى المساف، أك استخفافا، أك استخفكا، أك يستخفكف - غييِّبر  276  ]
 ىذا كليس معنى ما تقدـ أف التخفيؼ ال يحصؿ إال لكثرة االستعماؿ، بؿ قد يحصؿ لتجنب استعماؿ 

األصكؿ الثقيمة المحتممة في القياس أك القسمة، كىك قانكف أساسي مف قكانيف االستعماؿ، يمنع في كثير مف 
 139ص[176].األحياف قياسا في الكضع ليحدث مجرل آخر فيو ىك قياس آخر مانع لمقياس األكؿ

عمة داللة حال . 16. 4. 2. 3
 كداللة الحاؿ قد تغني عف المفظ، ألف المعنى إذا ظير بقرينة حالية أك غيرىا فقد يستغني المتكمـ عف بعض 

عناصر الكبلـ، فإف أتي بالمفظ المطابؽ كاف تأكيدا، كليذه العمة أمثمة كثيرة 
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باب ما جرل مف األمر كالنيي عمى إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره إذا عممت )مف ذلؾ ما قالو سيبكيو في 
:  (أف الرجؿ مستغف عف لفظؾ بالفعؿ

زيدان كعمران كرأسىو، كذلؾ أنؾ رأيت رجبل يضرب أك يشتـ أك يقتؿ، فاكتفيت بما ىك فيو مف : كذلؾ قكلؾ" ػ 1
. أكقع عممؾ بزيد: زيدان، أم: عممو أف تمفظ لو بعممو فقمت

.  زيدان : أضربي شرَّن الناس، فقمت:  ػ أك رأيت رجبل يقكؿ2
. حديثىؾ:  ػ أك رأيت رجبل يحدث حديثا فقطعو، فقمت3
. حديثىؾ، استغنيت عف الفعؿ بعممو، أنو مستخبىره :  ػ أك قدـ رجؿ مف سفر فقمت4

. فعمى ىذا يجكز ىذا كما أشبيو
، كالصبيَّن الصبيَّن : كأما النيي فإنو التحذير، كقكلؾ . األسدى األسدى، كالجدارى الجدارى

، أك يقرب األسد، أك يكطئ الصبيَّن  . فإنما نييتو أف يقرب الجدارى المخكؼى المائؿى
ف شاء أظير مع ىذه األشياء ما أضمر مف الفعؿ، فقاؿ :  كا 

، كال تقرب األسد ، كاحذر الجدارى ]". الخ ... اضرب زيدان، كاشتـ عمران، كال تكطئ الصبيَّن 94 ]1/253-254  
عمة أصل . 17. 4. 2. 3

الصكرة المفترضة التي كاف ينبغي أف يككف عمييا الحرؼ أك الكممة أك " كالمقصكد باألصؿ ىنا 
، كتتمثؿ ىذه العمة في مراعاة األصؿ، أك الرد إليو، أك استصحابو، فمف مراعاة األصؿ 52ص[278]"الجممة

قىاًكؿى )كلـ ييمزكا : "قكؿ سيبكيو نما ىك جمع  (مىعىاًيشى )ك (مى قىاىلةو )ألنيما ليستا باالسـ عمى الفعؿ فتعتبلن عميو، كا   (مى
ٍعًيشىةن )، كأصميما التحريؾ، فجمعتيما عمى األصؿ، كأنؾ جمعت (مىًعيشىةو )ك لىةن )ك (مى ٍقكى ، كلـ تجعمو بمنزلة ما (مى

 4/355[94]".(ًمٍفعىاؿو )اعتؿ عمى فعمو، كلكنو أجرم مجرل 
 (ىذا باب ما يحتمؿ الشعر) كمف أمثمة الرد إلى األصؿ الكثير مف شكاىد الضركرة التي ذكرىا سيبكيو في 

قبؿي )، ك(ضٌنكا)في  (ضنًنكا)، ك(رىادٌ )في  (رىاًددٌ )كقد يبىمغكف بالمعتٌؿ األصؿى فيقكلكف : "ففيو قاؿ كىارو ى ، (مررتـ ًبجى
: قاؿ قىٍعنىبي بف أـٌ صاحب

ميًقى ٍبًت ًمٍف خي رَّن  مىٍيبلن أىعاًذؿى قد جى
 

ًننيكا***  ٍف ضى كدي ألىقكاـو كا   941/29]أنِّبى أىجي
فنصب، فإنما نصب ألف ىذا كاف مف  (يا زيدي كالنضرى )مف قاؿ : كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل : " كمنو قكؿ سيبكيو 

 2/186[94]".المكاضع التي يرد فييا الشيء إلى أصمو
أكثر في كبلـ العرب، ألنيـ يردكنو إلى األصؿ، حيث أزالكه عف المكضع الذم يككف  (يا أخانا زيدان )ك: "كقكلو

]".حيف جعمكه خبران إلى أصمو (أتقكؿ)إلى أصمو، ككما ردكا  (ما زيد إال منطمؽ)فيو منادل، كما ردكا  94]2/185 
ف لـ يسمو سيبكيو بذلؾ- كمف أمثمة االستصحاب  نتىؿ)فأما : " قكلو-كا  فالكاك مف نفس الحرؼ، ألف الكاك  (كىرى

ٍككىاؾى )ال تزاد أكالن أبدان، ك  فاستدؿ باألصؿ، 4/315[94]".(القمقاؿ)كذلؾ، كال تجعؿ الكاك زائدة ألنيا بمنزلة  (الكى
 453ص[251].عمى أصالة الكاك في الكممتيف (ليس تزاد الكار كال أبدان )كىك 
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، مف قبؿ أنيا تاء التأنيث ال تثبت مع تاء الجمع، (بناته )، إذا كاف اسمان لرجؿ تقكؿ (بنته )فمف ذلؾ : " كقكلو
فاستدؿ باألصؿ الذم ىك ".ال تجاكز ىذا فييا (أخته )ك  (ىنته )كما ال تثبت الياء، فمف ثـ صيرت مثميا ككذلؾ 

].(بنتات)كليس عمى  (بنات)تجمع عمى  (بنت)عمى أف  (ال يثبت تاء التأنيث مع تاء الجمع)  455ص[251
ما أظف )كذلؾ قكلؾ . كلكف يكف بمنزلة اسـ مبتدأ: "(ىذا باب ال تككف ىك كأخكاتيا فيو فصبل) كقكلو في 

، لـ يجعمكه فصبلن كقبمو (ما إخاؿ رجبلن ىك أكـر منؾ)، ك(ما أجعؿ رجبلن ىك أكرـي منؾ)، ك(أحدان ىك خيره منؾ
ال يقع ضمير الفصؿ إال قبؿ )فاستدؿ باألصؿ كىك  "2/395[94]".نكرةه، كما أنو ال يككف كصفا كال بدال لنكرة

ليس ( ما أظف أحدان ىك خيره منؾ)في قكليـ ( ىك)عمى أف  (معرفة أك يضارعيا، كبعد معرفة أك ما يضارعيا
 459ص[251]". فصبل، إنما ىك بمنزلة اسـ مبتدأ

عمة َأْوَلى . 18. 4. 2. 3
 ، مف 2/784[266]" ألنو إذا ثبت الحكـ لمفرع فاألصؿ أىٍكلىى بو" كىك مف باب حمؿ األصؿ عمى الفرع، 

رُّ منو أكلى، ألفَّن الجرَّن لبلسـ : "ذلؾ قكؿ سيبكيو في تعميؿ نصب المثنى بالياء ككاف مع ذا أٍف يككف تابعان لما الجى
  1/17[94]".ال يجاًكزه، كالرفيع قد ينتقؿ إلى الفعؿ، فكاف ىذا أغمبى كأقكل

ىذا باب ما ييجىرل عمى المكضع ): "في أكلكية القرب ػ كقد سبؽ ذكر النص في عمة المجاكرة كالقرب ػ  كقكلو
، كالكجوي فيو (ما زيد بأخيؾ كال صاحبىؾ)ك ( ليس زيده بجبىافو كال بىخيبل)كذلؾ قكلؾ  (ال عمى االسـ الذم قبمو

ٍيًف كليس ينقض إٍجرىاؤيهي عميؾ المعنى، كأف يككفى آًخرهي عمى أٌكلو أكلى،  ، ألنَّنؾ تريد أف تيٍشًرؾى بيف الخبرى الجرُّ
 ككذلؾ قكلو في تعميؿ إعماؿ 1/66[94]".ليككف حالييما في الباء سكاءن كحاليما في غير الباء، مع قيربو منو

ٌنما كاف الذل يميو أٍكلىى لقيرًب ًجكاره : "العامؿ القريب مف المعمكؿ في باب التنازع . 1/74[94]"كا 
، ألٌنؾ تيٍضًمري : " كمف ذلؾ قكلو في اختيار أف يمي ألؼ االستفياـ الفعؿي كينتصب االسـ كييختار فييا النصبي
ألٌنيا إٌنما ىي  (إفٍ )الفعؿى فييا ألٌف الفعىؿ أكلىى إذا اجتمع ىك كاالسـي، ككذلؾ كنت فاعبلن في 

ف كاف إيبلء االسـ إياىا جائزان فإف االختيار أف يمييا الفعؿ إذا "1/100[94]".لمًفٍعؿً  يعني أف ألؼ االستفياـ كا 
 1/410[ 97]". اجتمع الفعؿ كاالسـ

كاألمري كالنيىي ييختار فييما النصبي في االسـ الذم ييٍبنىى عميو الفعؿي : "(ىذا باب األمر كالنيى)  كقكلو في
كييٍبنىى عمى الفعؿ كما اختير ذلؾ في باب االستفياـ، ألف األمر كالنيى إنما ىما لمفعؿ، كما أٌف حركؼ 

االستفياـ بالفعؿ أكلى، ككاف األصؿ فييا أف يبتدأ بالفعؿ قبؿ االسـ، فيكذا األمري كالنَّنيي، ألنيما ال يقعاف إالَّن 
بالفعؿ مظيران أك مضمرا، كىما أقكل في ىذا مف االستفياـ، ألٌف حركؼ االستفياـ قد ييستفيـ بيا كليس بعدىا إال 

(ىؿ عمركه ظريؼه )ك  (متى زيده منطمؽ)ك  (أزيده أخكؾ)األسماءي نحك قكلؾ   ، ، كاألمري كالنيي ال يككناف إاٌل بفعؿو
ٍر بو)ك  (زيدان اضرٍبو): كذلؾ قكلؾ ]".(زيدان اشتًر لو ثكبا)ك  (خالدان اضرٍب أباه)ك  (عمران أمري 94]1/137 

يعمؿ الختيار نصب االسـ المشغكؿ عنو إذا كليو أمر أك نيي، بعمة أكلى، - في باب االشتغاؿ- فسيبكيو ىنا 
كذلؾ أف االستفياـ قد ال يميو إال األسماء، بينما األمر كالنيي ال يككناف إال بفعؿ، فنصب االسـ قبميما بفعؿ 

. مضمر أكلى
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سماءه، : " كقكلو كاعمـ أفَّن ىذه الحركؼ التي ىي أىسماءه لمفعؿ ال تىظيري فييا عبلمةي المضمر، كذلؾ أٌنيا أى ى
كليست عمى األىمثمة التي أيًخذىٍت مف الفعؿ الحادث، فيما مضى، كفيما ييستقبؿ، كفي يكًمؾ، كلكفَّن المأمكرى 

نَّنما كاف أصؿي ىذا في األمر كالنيي ككانا أىٍكلىى بو، ألنيما ال يككناًف إاٌل ًبفعؿ،  كالمنييَّن مضمراًف في النَّنية، كا 
 1/242[94]".فكاف المكضعي الذم ال يككف إالَّن فًعبلن أىغمبى عميو

كىك قكلؾ في رجؿ اسمو : "(ىذا باب يحرؾ فيو الحرؼ الذم يميو المحذكؼ ألنو ال يمتقي ساكناف)في   كقكلو
نما كانت الكسرة أكلى الحركات بو، ألنو لك لـ يدغـ كاف مكسكرا، فمما احتجت إلى تحريكو (يا راد أقبؿ) (راد) ، كا 

 2/263[ 94]". كاف أكلى األشياء بو ما كاف الزما لك لـ يدغـ
االستدالل بالعامل . 3. 3
كيف ظيرت فكرة العامل . 1. 3. 3

 إف مفيـك العامؿ مف المفاىيـ اإلجرائية اليامة التي استعمميا سيبكيو في تحميؿ المغة العربية كتقعيدىا، أم 
تحميؿ تراكيبيا، كاستنباط قكاعد أحكاميا، كما كاف لو ذلؾ لك لـ تكف المغة العربية ىي في حد ذاتيا لغة معربة، 

إال أف حممكا الكبلـ بعضو عمى  (كشيكخو مف قبؿ)تتنكع فييا أكاخر الكمـ بتنكع المعاني، فما كاف مف سيبكيو 
بعض فيما يسمى بالقياس ليكشفكا بيذا الحمؿ البنى التركيبية التي يتضمنيا الكبلـ، كبالتالي العكامؿ التي تتحكـ 

. (اإلعراب: أم)في عبلقات الكمـ بعضو ببعض، كالتي تتسبب في تغير أكاخر الكمـ 
ما ىك في الحقيقة إال ما يسميو عمماء الرياضيات اليـك بتطبيؽ : " كىذا الحمؿ الذم ىك القياس العربي

 كىك قياس 1/309[189]"مجمكعة عمى مجمكعة بإظيار ما يكجد بينيما مف التكافؽ أك عدـ التكافؽ في البناء
النظائر الذم سبؽ أف شرحناه، ألف النظير كما يككف في البنية يككف في المجرل أيضا، فإذا حممنا كبلما عمى 

كبلـ كقابمنا بيف كؿ عنصر في كاحد منيما بعنصر آخر في اآلخر تبيف لنا أنيما مشتركاف في البنية أك المجرل 
أك ىما معا، كتبيف لنا بالتالي كحدة المكضع لكؿ عنصر، بحيث يمكف عف طريؽ االستبداؿ أك اإلحبلؿ تغيير 

نما تتبدؿ العناصر كتتعاقب  العنصر دكف أف تتغير البنية، كىك ما يفيدنا أف البنية ثابتة، كأف المكضع مستقر، كا 
. إذا كانت مف جنس كاحد، أك باألحرل تنتمي إلى نفس الفئة، كبتعبير أدؽ إذا كانت نظائر

 كقد عرفنا في مبحث القياس أف سيبكيو يعتمد عمى قياس النظائر بما يسكقو غالبا في بداية كؿ باب مف 
نحب أف نأخذ مثاال مما عقده لتبييف  أمثمة مف صنعو كمف الشكاىد القرآنية كالشكاىد الشعرية كالنثرية، كاآلف

:  العكامؿ عف طريؽ ىذا القياس، كذلؾ قكلو
ـي منو بدان : (ىذا باب المسند كالمسند إليو)" فمف ذلؾ .كىما ما ال يىٍغنىى كاحده منيما عف اآلخر كال يىجد المتكٌم

فبل بدَّن لمفعؿ  (يذىبي عبدي اهلل)كمثؿ ذلؾ . (ىذا أخكؾ)ك (عبدي اهلل أخكؾ)كىك قكلؾ .االسـي المبتدأي كالمبنىُّ عميو
ًؿ بده مف اآلخًر في االبتداء   1/23[94]".مف االسـ كما لـ يكف لبلسـ األكَّن



283 

 

 فالجمؿ التي ذكرىا سيبكيو ىي أقؿ ما يتركب مف الكبلـ، إذ األكلى كالثانية جممتاف اسميتاف، كأقؿ ما تتركب 
منو الجممة االسمية ىك المبتدأ كالخبر، كالجممة الثالثة فعمية، كأقؿ ما تتركب منو الفعؿ كالفاعؿ، كقد تدخؿ أشياء 

كىافى عبدياهلل : كمما يككف بمنزلة االبتداء قكلؾ: "عمى الجممة البسيطة فتغير لفظيا كمعناىا، كفي ىذا يقكؿ سيبكيو
". منطمقان، كلىٍيتى زيدان منطمؽه، ألف ىذا يحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده

: كىذا الذم سبؽ ىك تحميؿ لعناصر الجممة مف حيث ىي خطاب، كأما مف حيث ىي بنية فإف سيبكيو يقكؿ
نما يدخؿ الناصب كالرافع سكل االبتداء كالجار عمى المبتدأ" .  كاعمـ أف االسـ أكؿ أحكالو االبتداء كا 

 أال ترل أف ما كاف مبتدأ قد تدخؿ عميو ىذه األشياء حتى يككف غير مبتدأ، كال تصؿ إلى االبتداء ما داـ مع 
رأيتي عبدى : عبدي اهلل منطمؽه، إف شئت أدخمت رأيت عميو، فقمت: ما ذكرت لؾ إال أف تدعو، كذلؾ أنؾ إذا قمت

مررتي بعبد اهلل منطمقان، فالمبتدأ أكؿ جزء كما كاف الكاحد أكؿ : كاف عبدي اهلل منطمقان، أك: اهلل منطمقان، أك قمت
. 24 -1/23[94]"العدد، كالنكرة قبؿ المعرفة

 : كيمكف أف نصكر مضمكف كبلـ سيبكيو في جدكؿ حممي كالتالي
 27: جدول رقم

 المعمكؿ الثاني المعمكؿ األكؿ العامؿ

 منطمؽه  عبدي اهلل *

 منطمقان  عبدي اهلل كاف

 منطمؽه  زيدان  ليتى 

منطمقان عبدى اهلًل رأيتي 
 منطمقان  بعبًد اهلل مررت

فبحمؿ ىذه الجمؿ التي مثؿ بيا سيبكيو أمكف لنا أف نرل كيؼ يستنبط سيبكيو أحكامو النحكية، ككيؼ يستدؿ 
عمى العكامؿ، فأنت ترل كيؼ أف العامؿ في الجممة األكلى غير مذككر، كىك االبتداء، كىك عامؿ معنكم، كفي 

كىما ناسخاف، إذ األكؿ يرفع كينصب كاآلخر ينصب كيرفع،  (ليت)ك (كاف)بقية الجمؿ العامؿ لفظي، مرة كاف 
. غير أف األكؿ تعدل إلى المفعكؿ بو بذاتو كالثاني بحرؼ الجر (مررت)ك (رأيت)كمرة كاف الفعؿ التاـ 

معنى العامل عند سيبويو . 2. 3. 3
ف المتصفح لكتاب سيبكيو مجرد تصفح سكؼ يظير لو جميا مدل اىتماـ سيبكيو بالعامؿ النحكم، كأنو   ىذا كا 

يستغمو في تحميؿ التراكيب، كاالستدالؿ عمى ما فييا مف عناصر محذكفة أك ممغاة، كسكؼ يمقاه في مقدمة 
: قكؿ سيبكيو (ىذا باب مجارل أكاخر الكمـ مف العربية)الكتاب في   

، عمى النصب كالجرَّن كالرفع كالجـز كالفتح كالضـٌ كالكسر كالكقؼ" . كىي تجرم عمى ثمانية مجارو
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:  كىذه المجارل الثمانيةي يىجمعيٌف في المفظ أربعةي أضرب
.   ػ فالنصبي كالفتح في المفظ ضربه كاحد1
.   ػ كالجٌر كالكسر فيو ضرب كاحد2
.   ػ ككذلؾ الرفع كالضـٌ 3
 1/13[94]". ػ كالجـز كالكقؼ4

:  كقكلو كىك يعمؿ كجو ذكره ليذه المجارم الثمانية
ٌنما ذكرتي لؾ ثمانية مجار ألفيرؽى بيف ما يدخمو ضربه مف ىذه األربعة لما ييًحدثي فيو العامؿي " كليس - كا 

كبيف ما ييٍبنىى عميو الحرؼي بناءن ال يزكؿ عنو، لغير شيءو أحدثى ذلؾ فيو مف - شيءه منيا إال كىك يزكؿ عنو 
]".العكامؿ، التي لكٌؿ عامؿو منيا ضربه مف المفظ في الحرؼ، كذلؾ الحرؼي حرؼ اإلعراب 94]1/13 

 فبيف أف كجو ذكره ليذه المجارم ىك التفريؽ بيف المعرب الذم يدخمو النصب كالجر كالرفع، الختبلؼ 
. العكامؿ عميو، كالمبني الذم يمـز آخره حالة كاحدة ال يتغير عنيا، كلك اختمفت عميو العكامؿ

 كيبدك أف سيبكيو لـ يعرؼ العامؿ، كلكنو كصفو بما يدؿ عمى أنو المحدث لؤلثر اإلعرابي في آخر الكممة، 
، كيتحكـ : " أم في حرؼ اإلعراب كما قاؿ، كعميو فإنو يعني بالعامؿ المفظ الذم يؤثر في غيره لفظان كمعنىن

 1/296[189]".بالتالي فيو
 كالحؽ أفَّن تأثير الكمـ بعضيا في بعض، كتحكميا فييا، ليس إال تعبيرا عف مدل ارتباط ىذه الكمـ بعضيا ببعض، 

]، "ارتباط ظاىرة لغكية بظاىرة لغكية أخرل كجكدان كعدما: "ففكرة العامؿ تعبير عف فكرة : "، بتعبير آخر58ص[280
العامؿ تعني أف أثران يحدث في كممة عمى نحك مطرد في كجكد كممة أخرل، حيث الحظ النحاة أف بعض مفردات 

المغة يرتبط ببعضيا ارتباطا كثيقا، بحيث نتكقع بعضيا حيف يرد بعضيا اآلخر، كبحيث ال تكتمؿ داللة بعضيا إال 
بمجيء ما يرتبط بو، كقد أطمقكا عمى ىذا التعمؽ مصطمح العامؿ، كفيمكا العبلقة بيف المترابطيف في الجممة عمى أنيا 

]".عبلقة تأثير كتأثر، كأف الكممة المرتبطة بغيرىا تقع تحت تأثيرىا، كتعد معمكال ليا  58ص[280
كمعركؼ أنيـ شغمكا أنفسيـ بتفسير ىذه " كبفكرة العامؿ بيذا المعنى فسر النحاة ظاىرة اإلعراب كنظاـ، 

الظاىرة، كذىبكا إلى القكؿ بالعمؿ، عمؿ العناصر المغكية بعضيا في بعض، ال عمى كجو الحقيقة، بؿ عمى 
كجو العبلقات المطردة الثابتة بينيا في تبلزميا، كالقكؿ بالعمؿ افتراض في التحميؿ الداخمي أعانيـ عمى تفسير 

 34ص[281]".كثير مف الظكاىر في اإلعراب كما يتعمؽ بو
 ثـ بعدما بيف سيبكيو أف المعرب ىك األسماء المتمٌكنة كاألفعاؿ المضاًرعة ألسماء الفاعميف التي في أكائميا 

]".(ىذا زيده )كالرفع  (مررتي بزيدو )، كالجٌر (رأيت زيدان )كالنصب في األسماء : "الزكائدي األربع، قاؿ 94]1/14  
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 28: جدول رقم
 2معمكؿ 1معمكؿعامؿ 
زيدان ػتي رأيػ 
بزيدو ػتي مرر 
زيده ىذا * 

كألف سيبكيو ىنا في معرض االختصار فإنو لـ يشأ أف يعقب عمى أمثمتو شارحا، كلكف عمينا أف ننبو أف 
كما  (مررتي زيدان )ىك كقكلؾ  (مررت بزيدو )ىك االبتداء كما سيأتي في كبلمو في حينو، كأف  (ىذا زيده )العامؿ في 
ف كاف الفعؿي ال يىًصؿي إليو إالَّن بحرؼ  : "قاؿ سيبكيو كا 

، كعمران مررتي )، كلكال أٌنو كذلؾ ما كاف كجوي الكبلـ (مررتي زيدان ): اإًلضافة، فكأىٌنؾ قمت زيدان مررتى بو كقمتي
 1/92[94]".بو

ـٍ يفعؿٍ )كالجـز  (سيىفعؿي )كالرفع  (لىٍف يىفعؿى )كالنصب في المضارع مف األفعاؿ : "كقاؿ ]".(لى 94]1/14 
 29: جدول رقم

معمكؿ عامػػػػػػػػػػػؿ 
معمكؿ عامؿ 
 (زيده )يفعؿى لىٍف 
 (زيده )سيفعؿي  
ـٍ   (زيده )يفعٍؿ لى

كالمتتبع لؤلساليب كالتراكيب العربية المقبكلة عند سيبكيو يبلحظ أنيا قد اكتسبت مشركعيتيا كعدـ كسميا 
بالشذكذ أك القمة أك الندرة مف مطابقتيا لمقتضيات اإلعماؿ كضكابطو، كأف الجيد منيا ال يكفي أف يككف 

ال فيي لغة رديئة أك قبيحة  28ص[282].مسمكعا، كلكف أف يككف خاضعا لقكانيف اإلعماؿ، كا 
 كزيادة عمى ما فعمو سيبكيو مف تحميؿ التراكيب كفؽ نظرية العامؿ، فإنو كاف يستدؿ بو أيضا عمى صحة أك 

الناصبة  (لىفٍ )خطأ كثير مف المقكالت النحكية التي يذكرىا غيره، كمثاؿ عمى ذلؾ قكؿ سيبكيو كىك يتحدث عف 
:  لممضارع ىؿ ىي مركبة أـ بسيطة، فإنو قاؿ

، ككما (كىٍم ألمو)يريدكف  (كيممِّبو)، كلكنيـ حذفكا لكثرتو في كبلميـ، كما قالكا (الى أفٍ )فأما الخميؿ فزعـ أنيا "
.  (ال)ك (ىؿ)بمنزلة حرؼ كاحد، فإنما ىي  (ىبل)، كجعمت بمنزلة حرؼو كاحد، كما جعمكا (يكمئذو )قالكا 

زيادة، كليست مف كممتيف، كلكنيا بمنزلة شيء عمى حرفيف ليست فيو  (لىفٍ ) كأما غيره فزعـ أنو ليس في 
، في أنو ليس كاحد مف الحرفيف زائدان، كلك كانت  (لىـٍ )زيادة، كأنيا في حركؼ النصب بمنزلة  في حركؼ الجـز

أمَّنا زيدان فبل ): ألف ىذا اسـ، كالفعؿ صمة، فكأنو قاؿ (أمَّنا زيدان فمٍف أضربى ): عمى ما يقكؿ الخميؿ لما قمت
 3/5[94".](الضربي لو
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 (ال)تخفيفا، كحذفت األلؼ مف  (أفٍ )فحذفت اليمزة مف  (أفٍ )ك (الى )مركبة مف  (لف) فالخميؿ كاف يرل أف 
 (لف)، كأما سيبكيو فاستدؿ باإلعماؿ عمى فساد التركيب، كذلؾ أنَّنو تقرر أفَّن (لفٍ )اللتقاء الساكنيف، فتحكلتا إلى 

ال يتقدـ  (أفٍ )، ك161ص[283]، (زيدان لٍف أضرب)يجكز تقدـ معمكليا عمييا عند الجميكر خبلفا لؤلخفش نحك 
أمَّنا زيدان فمٍف ): كلك كانت عمى ما يقكؿ الخميؿ لما قمت: "عمييا معمكؿ معمكليا عمييا، فمذلؾ قاؿ سيبكيو

فمما صح أف يتقدـ معمكؿ معمكليا ("."أمَّنا زيدان فبل الضربي لو: )ألف ىذا اسـ، كالفعؿ صمة، فكأنو قاؿ (أضربى 
 29ص[282]".(أفٍ )عمييا أفاد ذلؾ خمكىا مف 

بنظائر تحكلت مثميا مف كثرة االستعماؿ، كسيبكيو استدؿ  (أفٍ )ك (ال)مف  (لف) فالخميؿ استدؿ عمى تركيب 
. بمفيـك اإلعماؿ

أنواع العوامل . 3. 3. 3
 كال أدؿ عمى اىتماـ سيبكيو بالعامؿ مف اعتماده عميو منيجا في التبكيب كالتأليؼ كالتحميؿ، كمثاؿ ذلؾ قكؿ 

:  ىذا باب: " سيبكيو في أطكؿ عنكاف في الكتاب، كىك العنكاف األكؿ بعد المقدمة
.   ػ الفاعؿ الذم لـ يتعدَّنه فعميو إلى مفعكؿو 1
.   ػ كالمفعكًؿ الذم لـ يىتعدَّن إليو ًفٍعؿي فاعؿو كال يتعدَّنل فعميو إلى مفعكؿ آخىر2
.   ػ كما يىٍعمؿي مف أسماء الفاعميفى كالمفعكليفى عىمىؿى الفعؿ الذم يتعدَّنل إلى مفعكؿ3
.  المصادر ذلؾ العمؿى   ػ كما يعمؿ مف4
 ػ كما يىجرم مف الصفات التي لـ تىبمغ أف تككف في القٌكة كأسماء الفاعميف كالمفعكليف التي تىجرم مجرل 5

.  الفعؿ المعتدِّبل إلى مفعكؿو مىجراىا
تىو6 .   ػ كما أيجرم ميجرل الفعؿ كليس بفعؿ كلـ يىٍقكى قيكَّن
 ػ كما جرل مف األسماء التي ليست بأسماء الفاعميف التي ذكرتي لؾ كال الصفَّناًت التي ىي مف لفظ أحداث 7

األسماء، كتككف ألىحداثيا أمثمةه لما مضى كلما لـ يىٍمض، كىي التي لـ تبمغ أف تككف في القكَّنة كأسماء الفاعميف 
كالمفعكليف التي تريد بيا ما تريد بالفعؿ المتعدِّبم إلى مفعكؿ مىجراىا، كليست ليا قٌكة أسماء الفاعميف التي ذكرتي 

]".لؾ كال ىذه الصفات، كما أنو ال يقكل قٌكة الفعؿ ما جرل مجراه كليس بفعؿ 94]1/33 
 كىذا العنكاف الطكيؿ يشبو أف يككف فيرسة لما سكؼ يعمؿ سيبكيو نفسو عمى تفريعو إلى عناكيف، كلذلؾ قاؿ 

اعمـ أف ىذا الباب يشتمؿ عمى تراجـ أبكاب تجيء مفصمة بعده بابان بابان بما يتضمنو مف أصكلو : "السيرافي
 1/257[97]".كمسائمو

 كقد ضمف سيبكيو ىذا العنكاف الطكيؿ أنكاعا مف العكامؿ المفظية، كالتي رأسيا الفعؿ كما حمؿ عميو، كلذلؾ 
فاكت بينيا في القكة، كىك يقصد بالقكة أف الفعؿ يعمؿ دائما كفي كؿ مكضع بحكـ األصؿ، إال لمانع، كأما 

في بعض المكاضع، ال في كؿ المكاضع التي يعمؿ فييا : "العامؿ المحمكؿ عميو كاسـ الفاعؿ مثبل فإنو يعمؿ
  160ص[258]".العامؿ األصمي، الختبلؼ طبيعتيما كمجراىما في التركيب
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أسباب قوة العوامل . 4. 3. 3
:   كأسباب القكة في العامؿ شرحيا الرماني فقاؿ

: - العامؿ الذم ىك أقكل العكامؿ ما اجتمعت فيو أسباب قكة العمؿ، كىي ثبلثة أسباب"
.  عممو بحؽ األصؿ-
.  كعممو عمى لزـك العمؿ لمجنس-
.  كتصرفو في عممو بأف يعمؿ عمميف مختمفيف-

: - كقسمة العكامؿ في القكة عمى ثبلث مراتب
. األعمى في قكة العمؿ- 
.  كاألدنىى فيو-
.  كما ىك في الكسائط-

. فاألعمى ىك الفعؿ، الجتماع األسباب الثبلثة لو
فإنيا ال تمـز  (ما)عممو بحؽ الشبو، نحك :  كاألدنىى ىك ما لـ يكف فيو إال سبب كاحد مف أسباب العمؿ، منيا
مف عكامؿ األفعاؿ، ال تمـز العمؿ،  (إذف)العمؿ، كال تعمؿ بحؽ األصؿ، كال يجرل بعمميا في الجنس، ككذلؾ 

. كتعمؿ بحؽ الشبو، كال يجرم عمميا في الجنس
كأما الذم في الكسائط، فنحك اسـ الفاعؿ كالمصدر، ألنو يعمؿ بحؽ الشبو، إال أف لو تصرفا في العمؿ، إذ 

. يرفع كينصب
كال تصرؼ  كأما حركؼ الجر فيي في الكسائط ألنيا تعمؿ بحؽ األصؿ، إال أنو ال يجرم العمؿ في الجنس

. في العمؿ، إذ تعمؿ الجر فقط
. كالصفة المشبية في الكسائط أيضا، ألنيا تعمؿ بحؽ الشبو، كتعمؿ الرفع كالنصب

 1/178[113]".فيذه التي في الكسائط عمى مراتب تتبيف في أبكابيا إف شاء اهلل تعالى
أنواع المعموالت . 5. 3. 3

ؿ القكؿ في كؿ منيا في باب خاص،   كقد ضمف سيبكيو ىذا العنكاف الطكيؿ أيضا أنكاعا مف المعمكالت، فصَّن
:  كيمكف إجماليا فيما قالو الرماني شرحا ألكؿ باب منيا، فإنو قاؿ

ػ : أبكاب الفاعؿ ثبلثة في األصؿ" 
.  ػ باب الفاعؿ الذم يعمؿ فيو الفعؿ1
.  ػ كباب الفاعؿ الذم يعمؿ فيو اسـ الفاعؿ2
.  ػ كباب الفاعؿ الذم يعمؿ فيو المصدر3
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ػ : كأبكاب المفعكؿ أربعة
.  ػ باب المفعكؿ الذم ال يتعدل فعمو إال إلى كاحد1
.  ػ كباب المفعكؿ الذم يتعدل فعمو إلى اثنيف2
.  ػ كباب المفعكؿ الذم يتعدل فعمو إلى ثبلثة3
.  ػ كباب المفعكؿ الذم ال يقتصر فيو عمى أحد المفعكليف4

ػ : كأبكاب المشبو بالمفعكؿ ستة
.  ػ الحاؿ1
.  ػ كالتمييز2
. كأخكاتيا (كاف) ػ كما عمؿ فيو 3
. كأخكاتيا (إفَّن ) ػ كما عمؿ فيو 4
. (سار القكـ إال زيدان )، ك(أمرتؾ بالخير) ػ كما عمؿ فيو الفعؿ بكسيطة الحرؼ، نحك 5
 1/177[113]". ػ كما عممت فيو الصفة المشبية6

مجاالت اىتمام سيبويو بالعامل . 6. 3. 3
 كمما يدؿ قطعا عمى اىتماـ سيبكيو بالعامؿ كاعتماده عميو في التحميؿ كاالستدالؿ استعمالو لمصطمح الرفع 
كالنصب كالجر كالجـز مقابؿ مصطمح الضـ كالفتح كالكسر كالكقؼ، كما سبؽ النقؿ عنو في بداية ىذا المبحث، 
كذلؾ ألنو صرح بأف الرفع كما بعده عبلمات تمحؽ حرؼ اإلعراب بسبب العامؿ فيو، كأف الضـ كما بعده ليست 

  57ص[282].عبلمات إعراب، كلـ يحدثيا العامؿ
 كمف ىذه المصطمحات المعبرة عف مفيكـ العامؿ اإللغاء كالتعميؽ في باب ظف كأخكاتيا، كالنسخ في باب 

 63ص[282]. كاف كأخكاتيا، كالتنازع كاالشتغاؿ، كالتعدم كالمزـك كغيرىا كثير
 ىذا كمف أخطر مظاىر قكؿ سيبكيو بالعامؿ استغبلال كاستدالال ظاىرة التقدير، كسببيا ال شؾ ىك االعتداد 
بو في فيـ التراكيب العربية المسمكعة عف الفصحاء السميقييف، فإذا كجد معمكؿ كلـ يكجد عامؿ أك العكس قاؿ 

. بتقديره، كلعؿ أبكاب الحذكؼ التي كثرت في الكتاب دليؿ عمى ذلؾ
 كىينا ال بد مف التذكير بأف سيبكيو يحمؿ الكبلـ مرة عمى أنو خطاب، كمرة عمى أنو بنية عاممية، كىك إذا 
حممو عمى أنو خطاب أم كبلـ مستعمؿ في إطار تداكلي، عمؿ عمى ذكر عناصر الخطاب مف متكمـ فتحدث 

. عف نيتو أك قصده، كمف سياؽ حاؿ أك مقاؿ فأرشد إليو كفسر الخطاب باعتماده عميو
ذا حممو عمى أنو بنية عاممية استغؿ ما تفرزه البنية العاممية مف مفاىيـ، كاعتمد في ذلؾ عمى األصكؿ التي   كا 

، كأف 1/13[94]يقتضييا العمؿ في التركيب، مف ذلؾ أف الحركة اإلعرابية سببيا كالجالب ليا ىك العامؿ، 
األصؿ في العمؿ ىك الفعؿ، كما ألحؽ بو مف األسماء في العمؿ فمشبو بينيا كبينو قد يقكل كقد يضعؼ، 

، كأف عمؿ الحركؼ إنما ىك الختصاصيا، فما اختص باالسـ عمؿ في االسـ، كما اختص بالفعؿ 1/33[94]
، ألف 1/57[94]عمؿ في الفعؿ،  ، كأف عمؿ الحركؼ المختصة باالسـ ىك الجر، كالمختصة بالفعؿ ىك الجـز
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فممشابيتو  (كإفَّن كأخكاتيا)الجر في األسماء نظير الجـز في األفعاؿ، كأف ما عمؿ منيا النصب 
 3/63[94]. ، كأف مف العكامؿ ما يعد أـ الباب ألنو أصؿ في العمؿ2/131[94]الفعؿ

عراب، كأكثر ما   كفي ىذا النكع مف التحميؿ تظير عناية سيبكيو بعناصر البنية العاممية مف مكضع ككظيفة كا 
أضمرتو العرب حينا كأظيرتو  (عامؿ أك معمكؿ)تظير ىذه العناية في تحميؿ التراكيب التي فييا إضمار عنصر 

. حينا آخر، فيمجأ سيبكيو إلى تقديره ليبيف كجو التركيب لك لـ يقع إضمار
 كأما تحميؿ الكبلـ كخطاب، فعناية سيبكيو فيو تتكجو إلى شرح عناصر دكرة التخاطب كما قمنا، مف متكمـ 
كنيتو، كمخاطىب كحالتو، كظركؼ الخطاب الزمانية كالمكانية، كغيرىا، كالتي سكؼ نخصص ليا مبحثا عمى 
حدة، فيك في ىذا النكع مف التحميؿ يستدؿ بيذه العناصر عمى ما يككف مضمران مف عناصر الكبلـ، كيعنى 

. عناية تامة بتفسير المعنى، كتمثيمو بما يعقب عميو غالبا بأنو تمثيؿ كال يتكمـ بو
نجد سيبكيو يمجأ إلى تقدير اإلعراب لبلستدالؿ عمى العكامؿ كالمعمكالت المحذكفة : "بف لعبلـ. د. قاؿ أ

  203ص[258]".كالكشؼ عف بنية الكبلـ، كما يمجأ إلى تقدير المعنى ليبيف معنى الكبلـ
:  فمف أمثمة تقدير اإلعراب

ًنيفان }: كمف ذلؾ قكلو عٌز كجؿٌ : " ػ قاؿ سيبكيو1 ـى حى ].، أم بؿ نىتَّنبعي مٌمةى إبراىيـ حنيفا{بىٍؿ ًممَّنةى ًإٍبرىاًىي 94]1/296  
كلك كاف : أال طعاـ كلك تمران، كأنؾ قمت: كمما ينتصب عمى إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره قكلؾ: " ػ كقاؿ2
 1/269[94]".تمران 

:  كمف أمثمة تفسير المعنى
، كأنو قاؿ: "قاؿ سيبكيو نما المعنى أف يحذره أف يدركو الميؿ، كالميؿ محذر : أىمىؾ كالميؿى بادر أىمؾ كالميؿ، كا 

 1/275[94]".منو
االستدالل باألصل . 4. 3

ف لـ يستعمؿ سيبكيو مصطمح الفرع) فكرة األصؿ كالفرع  جاءت نتيجة مبلحظة سيبكيو كشيكخو أف  (كا 
مفردات المغة كتراكيبيا ليست في مرتبة كاحدة، بؿ ىي عمى مراتب، ألف المغة ككؿ الظكاىر الطبيعية يتكالد 

. بعضيا مف بعض بطرؽ محددة، فميست كميا أصكالكال كميا فركعا، كلكف بعضيا أصؿ لبعض
 كقد استعمؿ سيبكيو مصطمح األصؿ كثيرا في تحميمو كتعميمو كاستداللو، مما يدؿ عمى أنو مف المفاىيـ 

المنيجية األساسية في عمـ العربية، كلو عنده عدة معاف، يمكف تحصيميا مف مكاضع متناثرة مف الكتاب، ألف 
نما عني بتحميؿ المغة كصكغ قكاعدىا . سيبكيو كما قمنا لـ يعف بتحديد مصطمحاتو كمفاىيمو المنيجية، كا 

معاني األصل . 1. 4. 3
:  (األصؿ) فمف معاني 

]". ما كان سابقًا في الوجود بالنسبة لغيره، كوحدة أو صيغة أو حدث أو غير ذلك". 1. 1. 4. 3  144ص[50
:  قاؿ سيبكيو في معرض حديثو عف الممنكع مف الصرؼ
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أ ػ كاعمـ أف النكرة أخؼُّ عمييـ مف المعرفة، كىي أشدُّ تمكُّنان، ألٌف النكرة أكؿ، ثـ يىٍدخؿي عمييا ما تيعىرَّنؼ بو، 
.  فمف ثىـٌ أكثري الكبلـ ينصرؼ في النكرة

ب ػ كاعمـ أف الكاحد أشدُّ تمكنان مف الجميع، ألٌف الكاحد األٌكؿ، كمف ثـ لـ يىٍصًرفكا ما جاء مف الجميع ما جاء 
فاتيحى )ك (مىساًجدى )عمى مثاؿ ليس يككف لمكاحد، نحك  . (مى

ٌنما يخرج التأنيثي مف  ج ػ كاعمـ أف المذكَّنر أخٌؼ عمييـ مف المؤٌنث، ألٌف المذكر أٌكؿ، كىك أشدُّ تمكنان، كا 
. التذكير

أال ترل أٌف الشيء يقع عمى كؿَّن ما أخبر عنو مف قبؿ أف ييٍعمىـ أذكره ىك أك أينثى، كالشيء ذكر، فالتنكيف 
 1/22[ 94]". عبلمة لؤلمكف عندىـ، كاألخؼَّن عمييـ، كتركيو عبلمةه لما يستثقمكف

 فما كصفو سيبكيو باألكلية كىك النكرة، كالكاحد أم المفرد، كالمذكر ىك األصؿ، ألف كؿ كاحد منيا سابؽ 
مثبل،  (أؿ)لمقابمو في الكجكد، فالنكرة أصؿ لمقابميا المعرفة، ألف المعرفة تؤخذ مف النكرة بزيادة عبلمة التعريؼ 

، كالمذكر أصؿ لمقابمو المؤنث، ألف (الرجؿ)التعريؼ فيصير معرفة فنقكؿ  (أؿ)كىي نكرة نزيد  (رجؿ)ففي 
، فإذا ثنينا أك (معمـ)بزيادة التاء مثبل عميو يتحكؿ إلى المؤنث، كالمفرد أصؿ لمقابمو المثنى كالجمع، ألننا نقكؿ 

ٍيًف كمعمًميفى )أك  (معمماًف كمعممكفى )جمعنا جمعا سالما قمنا  ذا جمعنا جمع (معممى ، بزيادة حرؼ مد كنكف، كا 
. تكسير غيرنا البنية

 كقد بيف سيبكيو في ىذا النص بعض خصائص األصؿ التي يفارؽ بيا الفرع، منيا أف األصؿ يؤخذ منو 
فكؿ مف المؤنث كالجمع كالمعرفة فمفظو مأخكذ مف أصمو "الفرع بشيء مف التحكيؿ، كىك ىنا العبلمة الزائدة، 

الذم ىك المذكر كالمفرد كالنكرة، فاألسبقية ىينا ىي في جميع ىذه األحكاؿ بسبب تفريع شيء مف أصؿ ليس 
 140ص[50]".غير

 كمنيا أف األصؿ أخؼ مف الفرع، كىك يعني أف األصؿ الستغنائو عف الزكائد التي يحتاجيا الفرع كعبلمةو 
كبيذا نعرؼ أف الخفة ىينا قمة المؤكنة العضمية "أقؿُّ كمفةن عمى المتكمـ، ألف الثقؿ يتكلد عف ىذه الزكائد، 

[ 50]".كالذاكرية لتحصيؿ الكحدات المغكية
 كمنيا أف األصؿ أشد تمكنا مف الفرع، كيعني بذلؾ أف األصؿ أقكل مف الفرع كأكثر تصرفان، كتتمثؿ قكتو 

قدرتو عمى تحمؿ العدد الكبير مف الزكائد، كعبلمات اإلعراب كالتنكيف كاإلضافة كالكصؼ كاأللؼ كالبلـ : "في
،   [50]"كحركؼ الجر، كقد ينفرد عنيا كميا

. كيتمثؿ تصرفو في تنكع صيغو، كىذه القكة كىذا التصرؼ ىما التمكف الذم كصؼ بو سيبكيو األصؿ
:   كمف معاني األصؿ أنو

ما كقانون/ما استمر وجوده لفظًا و" ـ 2. 1. 4. 3 ]".أو معنى، إما في فروعو، وا   144ص[50
 فالمستمر كجكده في فركعو لفظان مثؿ المصدر، فإف تفرع األفعاؿ منو يعني أف حركؼ جذره مكجكدة فييا مع ما 

كأما الفعؿ فأمثمة أيخذٍت : "دخؿ عمييا مف الزكائد أك طرأ عمييا مف تغير في البنية، كلذلؾ قاؿ سيبكيو في تعريؼ الفعؿ
]".مف لفظ أحداث األسماء، كبينيٍت لما مضى، كلما يككف كلـ يقع، كما ىك كائف لـ ينىقطع 94]1/12 
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الدليؿ عمى أف : " كاستدؿ الزجاج لصحة مذىب سيبكيو عمى أف المصدر أصؿ الفعؿ بأدلة منيا قكلو
خرج، يخرج، كاخرج، : المصدر أصؿ الفعؿ أنو يكجد لفظو كحركفو في جميع أنكاع الفعؿ، كيؼ صرؼ، كقكلنا

كاستخرج، كخارج، كقتؿ، يقتؿ، كقاتؿ، كتقتؿ، كاستقتؿ، فمفظ المصدر الذم ىك أصمو مكجكد فيو في جميع 
 59ص [266]".فنكنو، فعممنا أنو أصمو كمادتو

قاؿ سيبكيو  (إفٍ )في أدكات الجزاء، كاليمزة في أدكات االستفياـ، ففي  (إفٍ ) كالمستمر كجكده في فركعو معنى مثؿ 
 (إفٍ )كزعـ الخميؿ أف : "(إذما)ك (إفٍ )بعدما قسـ أدكات الجزاء إلى أسماء غير ظركؼ، كأسماء مبيمة، كحرفيف، ىما 

ـى قمت ذلؾ؟ فقاؿ: ىي أـ حركؼ الجزاء، فسألتو مف قبؿ أني أرل حركؼ الجزاء قد يتصرفف فيكف استفياما، كمنيا : ًل
]". فبل يككف فيو الجزاء، كىذه عمى حاؿو كاحدة أبدان، ال تفارؽ المجازاة (ما)ما يفارقو  94 ]3/63 

، كما جاز ذلؾ في  (األلؼي )كأٌما : " كفي ألؼ االستفياـ قاؿ ـي االسـ فييا قبؿ الفعؿ جائزه ، كذلؾ (ىىبلَّن )فتقدي
ٌنما ترككا  في  (األلؼى )ألٌنيا حرؼي االستفياـ الذم ال يزكؿ عنو إلى غيره، كليس لبلستفياـ في األصؿ غييره، كا 

 1/99[94]".كنحًكىف حيثي أىًمنيكا االلتباسى  (ىىؿٍ )ك (متىى)ك (مىفٍ )
أـ الباب، لما تختص بو مف أحكاـ ال تككف في غيرىا، منيا جكاز تقديـ االسـ  (ألؼ االستفياـ) فقد اعتبر سيبكيو 
إذا جاء اسـ كفعؿ بعد أدكات االستفياـ كجب تقديـ الفعؿ، كال يجكز أف يتقدـ االسـ إال بعد : "عمى الفعؿ بعدىا، ألنو

ىمزة االستفياـ، فيي تدخؿ عمى االسـ كالفعؿ، كيجكز في االسـ بعدىا أف ينتصب عمى أنو مفعكؿ بو لمفعؿ، أك 
]".أزيده لقيتو: أزيدان لقيتى ؟ كتقكؿ: يرتفع عمى أنو مبتدأ خبره الجممة الفعمية بعده، تقكؿ  482ص [100

ٌنما أجازكا  : "في جكاز تقديـ االسـ عمى الفعؿ بعدىما فقاؿ (ألؼ االستفياـ)ك (إفٍ ) كقد جمع سيبكيو بيف  كا 
ـى االسـ في  ُـّ الجزاء، كال تزكؿ عنو، فصار ذلؾ فييا كما صار في  (إفٍ )تقدي ما لـ يجز  (ألؼ االستفياـ)ألٌنيا أ

رً   1/134[94]".في الحركؼ األيخى
فحرفيا في األصؿ  : "(باب المجازاة كحركفيا) كيمخص المبرد كجو ككف بعض األدكات أصبل فيقكؿ في 

، ككؿ بابو (في معنى المجازاة: أم)كميا دكاخؿ عمييا الجتماعيا  (الظركؼ كاألسماء المبيمة: أم)، كىذه (إفٍ )
كيؼ صارت أحؽ بالجزاء ؟ كما  (إفٍ )فأصمو شيءه كاحده، ثـ تدخؿ عميو دكاخؿ الجتماعيا في المعنى، كسنذكر 

 2/45[242]".أحؽ بالعطؼ (الكاك)أحؽ باالستثناء، ك (إالَّن )أحؽ باالستفياـ، ك (األلؼ)أف 
، كال أدكات االستفياـ مأخكذة مف (إفٍ ) كمف كؿ ما سبؽ نفيـ أفَّن أدكات الجزاء ليست مأخكذة مف الحرؼ 

نما المعنى أفَّن مجرل (ألؼ االستفياـ) ىك الجزاء دائما، كال تخرج عنو،  (إفٍ )، كما ىك المعنى األكؿ لؤلصؿ، كا 
. مجراىا الدائـ ىك االستفياـ بينما غيرىف مف األدكات قد تخرج إلى مجرل آخر (ألؼ االستفياـ)ككذلؾ 

العبلقات القائمة بيف مجارم الكبلـ : "كقانكف لغكم، فالمقصكد بذلؾ- أم األصؿ -  كأما استمرار كجكده 
، فمجرل الفعؿ العمؿ، كمجرل ما يختص مف الحركؼ، كمجرل الفاعؿ 144ص[50]"كتصرُّؼ كحداتو كتراكيبو

الرفع، كمجرل المفعكؿ بو النصب، كمجرل المضاؼ إليو الجر، كىكذا كؿ ما استمر مف المجارم فصار قياسا 
كيسمكف ىذا أصبل، ألف كؿ قانكف ىك قانكف الستمراره أكالن، كسبقو لبلستعماؿ كلكؿ ما قد يشذ عنو ."مستمرا
]".كيكثر عند النحاة القدامى مجيء كممة األصكؿ بمعنى القكانيف، كبالتالي الضكابط...ثانيان  50 ]
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كىك يعني باألصكؿ القكاعد كالقكانيف "، (األصكؿ في النحك) مثاؿ ذلؾ ما سمى بو ابف السراج كتابو 
الضابطة ألبكاب النحك، كالقكاعد الضابطة لمفاعؿ، كالمفعكؿ بو، كالمبتدأ كالخبر، كنحك ذلؾ، ألف األصكؿ 

 127ص[260]".عندىـ أيضا قكانيف كقكاعد النحك
 كقد استعمؿ كثير مف عمماء النحك مصطمح القانكف بمعنى األصؿ، كالقكانيف بمعنى األصكؿ، منيـ ابف 

فقد برد في اليد مف ىذا : "(باب في جكاز القياس عمى ما يقؿ كرفضو فيما ىك أكثر منو)جني فإنو قاؿ في 
نما أذكر مف ىذا كنحكه رسكما لتقتدل، كأفرض منو آثارا لتقتفى،  المكضع قانكف يحمؿ عميو كيرد غيره إليو، كا 

باب في تقاكد السماع كتقارع )، كقاؿ في 1/116[19]".كلك التزمت االستكثار منو لطاؿ الكتاب بو، كأمؿ قارئو
: " (باب في الدكر كالكقكؼ منو عمى أكؿ رتبة)، كقاؿ في 1/101[19".]كعمى ىذا معظـ قكانيف العربية: "(النزاع

 .1/210[19]".ثـ ال تزاؿ بؾ قكانيف الصنعة
إنما دخؿ ىذا النحك في : كاف أبك عمي رحمو اهلل يرل كجو ذلؾ كيقكؿ: " (باب في أغبلط العرب)كقاؿ في 

نما تيجـ بيـ طباعيـ عمى ما ينطقكف بو  كبلميـ ألنيـ ليست ليـ أصكؿ يراجعكنيا كال قكانيف يعتصمكف بيا، كا 
ف لـ يكف صريح لفظو ]".فربما استيكاىـ الشيء فزاغكا بو عف القصد ىذا معنى قكلو كا  19]3/273 .

إنما كاف المتناع جانبو كانتشار شعاعو كبادل : "كقاؿ كىك يتحدث عف سبب عدـ التأليؼ في أصكؿ النحك
فينبغي حينئذ أف ينظر إلى األليؽ بالمذىب كاألجرل عمى : "، كقاؿ1/2[19]". تياجر قكانينو كأكضاعو

 تقاد 1/203فإف قمت فما تنكر أف يككف ذلؾ شيئا طبعكا عميو، كأجيئكا إليو، مف غير اع: "، كقاؿ[19]".قكانينو
]".منيـ لعممو كال لقصد مف القصكد التي تنسبيا إلييـ في قكانينو كأغراضو 19]1/238 

كعمـ أنو لـ يكفؽ الختراعو كابتداء قكانينو كأكضاعو إال البر : "كقاؿ كىك يتحدث عف المتقدميف مف العمماء
 3/309[19]".عند اهلل سبحانو

قانكف مستنبط مف تتبع لغة العرب، أعني مفردات ألفاظيـ المكضكعة كما في : " ىذا كقد عرفكا القياس بقكليـ
كال يخفى أنو مف قبيؿ االستقراء، فعمى …كؿ كاك متحرؾ ما قبميا تقمب ألفا، كيسمى قياسا صرفيا: حكميا، كقكلنا

]".القانكف المستنبط مف تراكيب العرب إعرابا كبناء يسمى قياسا نحكيا: ىذا 47]5/1189  
:   كمف معاني األصؿ أنو

األكؿ في المرتبة، دكف أف تككف فركعو متفرعة عنو لفظان، مثؿ االسـ بالنسبة " ػ 3-4-1-3
 144ص[50]".لمفعؿ

 كىذا يعني أف األصؿ ما يمكف أف يكجد كحده مستقبل، كفي غنى عف غيره، ألف االسـ يمكف أف يكجد كحده 
كليس معو فعؿ كال حرؼ معنى، بينما ىما ال يستغنياف عنو، كليس شرطا أف يككف الفعؿ أك الحرؼ مأخكذان مف 

:  االسـ، كفي ذلؾ قاؿ سيبكيو
كاعمـ أفَّن بعض الكبلـ أثقؿي مف بعض، فاألفعاؿي أثقؿي مف األسماء، ألٌف األسماء ىي األيكلىى، كىي أشدُّ "

نَّنما ىي مف األسماء أال تىرل أٌف الفعؿ ال بٌد لو مف .تمٌكنان، ًفمف ثـ لـ يىمحقيا تنكيفه كلحقيا الجٍزـ كالسككف، كا 
اٌل لـ يكف كبلمان، كاالسـي قد يىستغني عف الفعؿ، تقكؿ  ]".(عبدي اهلل أخكنا)ك (اهللي ًإلىيينىا)االسـ، كا  94]1/20-21 



293 

 

 ككبلـ سيبكيو ىذا ىك في الحقيقة تمييد لحديثو عف مكانع الصرؼ، ألف الصرؼ ىك األصؿ، كالعمؿ أشياء 
فبدأ فدؿ عمى أف الفعؿ أثقؿ مف االسـ في األصؿ، ألف االسـ يستغنى بو عف "طارئة بيا تحدث الفركع، 

، "كاستدؿ أيضا عمى ذلؾ بأف الفعؿ مأخكذ مف المصادر، كالمصدر اسـ، فاالسـ إذف أصؿ لمفعؿ...الفعؿ
أنيا مقدمة في الرتبة عمى األفعاؿ، ألنيا أصؿ  " (أف األسماء ىي األكلى)، كمعنى 1/159[97]

 1/160[97]".األفعاؿ
فَّناري الخفة إلى كثرة االستعماؿ، كالثقؿ إلى قمتو، فقاؿ كمعنى الثقؿ كالخفة راجع لكثرة التكمـ : " كقد أرجع الصَّن

، كميما قىؿَّن التكمـ بو ثقؿ ، كبيَّنف أنيما ال يتأتياف في الكمـ إال 1/338[284]، "كقمتو، فإذا كثر استعماؿ المفظ خىؼَّن
 339-1/338[284]".ألنيا أكثر دكران في الكبلـ"بعد أف يككنا في كبلـ، كقاؿ عف األسماء أنيا أشد تمكنا 

 ككافقو الرُّمَّناني في ذلؾ، ألنو بعد أف بيَّنف أف الفعؿ أثقؿ مف االسـ ألنو مشتؽ منو كألنو يقكـ بنفسو في الكبلـ 
زيده أخكؾ، فيستغني ىذا الكبلـ عف الفعؿ، كال يستغني الفعؿ عف االسـ، فاالسـ أكثر : كدليمو: "المفيد، قاؿ

أنو يصح تقدـ االسـ عمى : " ، كزاد كجيا ثالثا كىك1/186[285]، "استعماال ال محالة، فيك مف ىذا الكجو أخىؼُّ 
 186-185ص[285]".الفعؿ، كال يصح تقدـ الفعؿ عمى االسـ، فالفعؿ ثاف مف ىذا الكجو، كاالسـ أكؿ

:  فقد حصؿ ثبلثة أكجو تكجب خفة االسـ عمى الفعؿ: " ثـ قاؿ الرماني
. أنو يشتؽ منو الفعؿ، فيك أكؿ مف ىذه الجية: األكؿ
. أنو أكثر استعماال: كالثاني
 187ص[285 ]".أنو يصح تقدمو عميو خمكان منو، كيمتنع مف ذلؾ الفعؿ، فيك أكؿ مف ىذه الجية: كالثالث

:  كمف معاني األصؿ أنو
لفروعو الموجودة في االستعمال، ألن قسمة - غير موجودة في االستعمال - " ـ بنية مفترضة 4. 1. 4. 3

]". (قام)بالنسبة لـ (قَوم)التركيب أو قياس نظائره يقتضيو منطقيا ورياضيا مثل   144ص[50
 كذلؾ أف كثيران مف الكمـ المفردة مثبل ال تأتي عمى الصكرة المفترضة فييا بحكـ قسمة التركيب أك الحمؿ عمى 

يحتمؿ أف  (فعؿ)النظائر، فقسمة التركيب مثبل تقتضي أف تأتي األسماء الثبلثية عمى اثني عشر كزنا، ألف فاء 
تككف مفتكحة أك مضمكمة أك مكسكرة، كعينو يحتمؿ أف تككف مفتكحة أك مضمكمة أك مكسكرة أك ساكنة، كلذلؾ 

فالصكر المحتممة ىي بضرب حاالت الفاء الثبلثة في حاالت العيف األربعة، كلكف االستعماؿ لـ يأت بكممة 
. إال ببضع كممات نكادر (ًفًعؿ)، كلـ يأت بكممة عمى كزف (ًفعيؿ)عمى كزف 

 كالحمؿ عمى النظائر يقتضي أف تككف الكمـ أسماء كأفعاال عمى أكزاف معينة، كلكفَّن بعضيا يأتي مغيرا، لعمة 
أدركتو، كاإلبداؿ، كاإلعبلؿ بالحذؼ أك القمب، أك اإلدغاـ، أك القمب المكاني، ألف الناطقيف استثقمكا أف تأتي 

. عمى أصميا، فغيركىا كتصرفكا فييا، حتى صار استعماليا ىك القياس المطرد
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ؿ)أصمو  (قاؿ) فالفعؿ األجكؼ أصؿ األلؼ فيو الكاك كالياء، مثؿ  بدليؿ مجيء  (بيىع)أصمو  (باع)، ك(قكى
الكاك كالياء في بعض تصاريفيما، مثؿ القكؿ كالبيع، كالقكالف كالبيعاف، كاألقكاؿ كالبيكع، كلكفَّن الناطقيف استثقمكا 
تصحيح الكاك كالياء في مثؿ ىذيف الفعميف، ألنيما حرفا عمة ال يقكياف عمى حمؿ الحركة كألف ما قبميما مفتكح، 

].فقمبت الكاك كالياء ألفا، فصار ىذا اإلعبلؿ بالقمب في األجكؼ ىك القياس المطرد في االستعماؿ 94]4/340 
ٍقكيكؿه )، فنقكؿ (مفعكؿ) كاسـ المفعكؿ منيا يفترض فيو أف يككف عمى كزف  ٍبييكعه )ك (مى ، كلكفَّن الناطقيف (مى

ًبيعه )ك (مىقيكؿه )استعممكه بحذؼ الكاك فقالكا  كيعتؿ : "، ألنو أخؼ عمييـ، كفي األجكؼ الكاكم قاؿ سيبكيو(مى
ٍفعيكؿه ) ٍفعيكؿه )، ألف االسـ عمى (فيًعؿى )منيما كما اعتؿ  (مى ، فتقكؿ (فىعىؿى فاعؿه )، كما أف االسـ عمى (فيًعؿى مى
نما كاف األصؿ (مصكغه )ك  (مزكره ) ، كحذفت (فىعىؿى )ك  (يىفىعىؿي )، فأسكنكا الكاك األكلى، كما أسكنكا في (مىٍزكيكره )، كا 

ٍفعيكؿو )كاك   4/348[94]".ألنو ال يمتقي ساكناف (مى
ًبيعه )كتقكؿ في الياء : " كقاؿ في األجكؼ اليائي ٍفعيكؿو )أسكنت العيف، كأذىبت كاك  (مىًييبه )ك  (مى ألنو ال  (مى

، ككاف ذلؾ أخؼ عمييـ مف (بيضو )يمتقي ساكناف، كجعمت الفاء تابعةن لمياء حيف أسكنتيا، كما جعمتيا تابعة في 
]".الكاك كالضمة، فمـ يجعمكىا تابعةن لمضمة، فصار ىذا الكجو عندىـ 94]4/348 

ٍبييكعه )ك  (مىٍخييكطه )كبعض العرب يخرجو عمى األصؿ، فيقكؿ : " ثـ قاؿ ييكدو )، فشبيكىا بػ (مى ييكرو )ك  (صى ، (غى
حيث كاف بعدىا حرؼ ساكف، كلـ تكف بعد األلؼ فتيمز، كال نعمميـ أتمكا في الكاكات، ألف الكاكات أثقؿ عمييـ 

]".مف الياءات، كمنيا يفركف إلى الياء، فكرىكا اجتماعيما مع الضمة 94]4/348-349 
 كباختصار فإف األصؿ بيذا المعنى استعممو سيبكيو بكثرة في الكتاب، كفسر بو ظكاىر تصريفية كثيرةن جدًّا، 
بالعمؿ التي سبؽ ذكرىا، كىي اإلعبلؿ كاإلبداؿ كاإلدغاـ كغيرىا، كسر المسألة ىك ما قمناه في مكضع آخر مف 

حمؿ سيبكيو الكمـ النظائر بعضيا عمى بعض، فيظير لو بذلؾ ما يطرأ عمى بعضيا مف تغير يحيميا عف 
. إلى صكرة أخرل يجرم بيا االستعماؿ (المفترضة)صكرتيا األصمية 

 ككاضح مما تقدـ أف أكثر الكمـ التي يعرض فييا التغيير ىي ما فييا حرؼ أك أكثر مف الحركؼ المدية، أك 
اليمزة، فيذه ىي التي تدركيا عمؿ التغيير، فتخرجيا عف بنية نظائرىا، كىي التي تعالج في مباحث الصرؼ 

، استغرقت مائة 77ص[151]تحت ألقاب اإلعبلؿ كاإلبداؿ، كىي التي عالجيا سيبكيو في أربعة كثبلثيف بابا
ىذا باب ما شذ مف المعتؿ )، كختميا بػ 4/330[94](ىذا باب ما كانت الكاك فيو أكال ككانت فاءن )صفحة، بدأىا بػ

ىذا )، كأردفو بػ4/431[94]، "فيذه حاؿ كبلـ العرب في الصحيح كالمعتؿ: "، قاؿ في نيايتو[94](عمى األصؿ
 [94].(باب اإلدغاـ

: مف ذلؾ قكؿ سيبكيو (تركيبية) كما استعمؿ سيبكيو األصؿ بيذا المعنى أيضا بكثرة في تفسير ظكاىر نحكية 
دتُّ أفعؿي ذاؾ)كمف ذلؾ أيضان " دتَّن تفرغي )ك  (ًؾ ي دتُّ )، فػ(ًؾ ي فًعمت كفعيمت، ال ينصب األفعاؿ كال يجزميا،  (ًؾ ي

عسى يفعؿي )كمثؿ ذلؾ .كما أشبييا (كيدتُّ )، إال أف األسماء ال تستعمؿ في (كنت)ىينا بمنزلتيا في  (أفعؿي )ك 
دتُّ )، فصارت (ذاؾ دتُّ فاعبلن )عندىـ، كأنؾ قمت ( كنت)كنحكىا بمنزلة ( ًؾ ي في ( أفعؿي )، ثـ كضعت (ًؾ ي

 3/11[94]".، كنظير ىذا في العربية كثيره (فاعؿو )مكضع 
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 يفيـ مف كبلـ سيبكيو ىنا كىك في سياؽ الحديث عف عمة رفع األفعاؿ المضارعة كأنيا كينكنتيا في مكضع 
األصؿ في اسمو أف يككف اسما مفردا،  (كاف)، ك(كاف)ىك االسـ، ألنيا نظيرة  (كاد)االسـ أف األصؿ في خبر 

جممة، كلـ يجئ : مفردا كجاء فعبل، أم (كاف)ألف األصؿ في اإلعراب المفرد، غير أف االستعماؿ جاء بخبر 
بخبلؼ  (أفٍ )الغالب في خبرىا اقترانو بػ (عسى)، إال أف (عسى)في ذلؾ  (كاد)إال اسما مفردان، كمثؿ  (كاد)بخبر 

، كىك قكليـ (كاد) ثىؿو . (عسى الغكيري أبؤسنا)، كمع ذلؾ فقد جاء خبرىا عمى كجو الشذكذ مفردان في مى
حينئذ في مكضع  (يفعؿ)، فػ (كاد يفعؿ)يشبييا بػ (عسى يفعؿي )كاعمـ أف مف العرب مف يقكؿ : " قاؿ سيبكيو

ثىؿه مف أمثاؿ العرب، أجركا فيو (عسى الغكيري أبؤسان )االسـ المنصكب في قكلو  مجرل  (عسى)، فيذا مى
 3/158[94]".(كاف)

استنتجكا أف األصؿ في خبرىا أف يككف اسما مفردا،  (كاف)لما حممكىا عمى نظيرتيا  (كاد) كالخبلصة أف 
مكضكع  (كاد)ألف "عمى األصؿ، كعمة ذلؾ المتضمنة لمحكمة ىي  (كاد)كلكف االستعماؿ كما قمنا لـ يخرج بػ

 141ص[260]".لمتقريب مف الحاؿ، كاسـ الفاعؿ ال تختص صيغتو بالحاؿ دكف الماضي
 كمف ذلؾ أف االستقراء الناقص أكصؿ النحاة إلى أف كؿ معمكؿ لو عامؿ، فاستمر ليـ ىذا األصؿ في كثير 

. قدركه (أسمكب النداء كالتحذير كاإلغراء مثبل)مف الكبلـ، كلما افتقدكه في بعض التراكيب 
، (ًإٌياؾى )كذلؾ قكلؾ إذا كنتى تحذَّنري : "(ىذا باب ما جرل منو عمى األمر كالتحذير)  مف ذلؾ قكؿ سيبكيو في

اٌتًؽ : أم (نفسىؾ يا فبلفي )كما أشبو ذا، كمف ذلؾ أف تقكؿ  (إٌياؾ اٌتؽً )ك  (إٌياؾ باًعدٍ )ك  (إٌياؾ نىحَّن )كأنَّنؾ قمت 
، كلكف ذكرتيو أليمثَّنؿ لؾ ماال ييظيىر إضماريه ]".نفسىؾ، إالَّن أٌف ىذا ال يجكز فيو إظياري ما أضمرتى 94]1/273 

 فالذم أحكج سيبكيو كمف قبمو شيخو الخميؿ إلى تقدير فعؿ، ىك أف األصؿ في المعمكؿ أف يككف لعامؿ، 
نما جرل سيبكيو عمى تقديره مظيران كما قاؿ مف باب التمثيؿ، كلذلؾ قدـ قبؿ  فإذا لـ يظير، اعتبركه مضمران، كا 

ىذا باب ما يىٍنتصب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياريه استغناءن عنو، كسأمثَّنمو لؾ مظيىرنا لتىعمـ ما ): الباب قكلو
[ 94]". أرادكا، إف شاء اهلل تعالى

:  153ص[260]خصائص األصل. 2. 4. 3
:  153ص[260]كلؤلصؿ خصائص يتميز بيا عف الفرع نذكرىا باختصار

 ػ األصؿ يبنى عميو كال يبنى عمى غيره، كالفرع يبنى عمى غيره كال يبنى عميو،  1
كىذا أخص ما يميزه عف الفرع، كىذا في الحقيقة مف خصائص األصؿ مف حيث ىك أصؿ، ألنو قد يصير 

. الفرع أصبل فيبنى عميو
 ػ األصؿ ثابت مف ثكابت التحميؿ، كأما الفرع فيبنى عمى األصؿ بشيء مف التحكيؿ،  2

. فيك دائما معدكؿ عف األصؿ
.  ػ األصؿ بسيط معنى أك لفظا، كالفرع مركب معنى أك لفظا، كالبسيط أصؿ المركب3
.  ػ األصؿ ال يحتاج إلى عبلمة، بؿ عبلمتو عدمية، بخبلؼ الفرع فيك دائما لو عبلمة4
.  ػ األصؿ يستحؽ الحكـ بذاتو، بينما الفرع ىك ما يستحؽ الحكـ بغيره5
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نما يسأؿ عما خرج عف أصمو كىك الفرع6 .  ػ األصؿ ال يقدر، ألف ما جاء عمى أصمو ال يسأؿ عنو، كا 
 ػ األصؿ أقكل مف الفرع، كلذلؾ فالفرع دائما أحط مف األصؿ، كال يجرم مجراه في جميع المكارد كال 7

. يتصرؼ تصرفو
.  ػ الفركع كميا مستعممة، كاألصكؿ منيا المستعمؿ كالميمؿ كالميجكر8
.  ػ األصؿ سابؽ عمى الفرع في المعقكؿ ال في الزماف9

.  ػ األصؿ أخؼ مف األصؿ مف حيث مدلكالتو كلكازمو10
ف غاب أحيانا، فاستعمالو في أحياف أخرل دليؿ أصميتو11 .  ػ األصؿ كا 
.  ػ الحمؿ عمى النظائر كسيمة استدالؿ عمى األصالة12
.  ػ األصؿ إذا جرل عميو تحكيؿ صار فرعا، فالفرع ىك األصؿ مع تغيير13

االستدالل بالنظير . 5. 3
بكثرة ممفتة لمنظر، سكاء في معالجة المكاضيع النحكية أـ في معالجة  (النظير) يستعمؿ سيبكيو مصطمح 

عنده مفيـك إجرائي يستعيف بو عمى إقامة  (النظير)المكاضيع الصرفية أك الصكتية، كىك إذ يفعؿ ذلؾ فؤلف 
. قياس أك استدالؿ عمى حكـ ظاىرة

:  تعريف النظير لغة واصطالحا. 1. 5. 3
ىك الشبيو بما لو مثؿ معناه، : " كالنظير لغة ىك الًمٍثؿي أم الشبيو، كاصطبلحا عرفو الرماني مف القدماء بقكلو

ف كاف مف غير جنسو، كالفعؿ المتعدم نظير الفعؿ الذم ال يتعدل، في لزكـ الفاعؿ، كفي االشتقاؽ مف  كا 
 72ص[273]".المصدر، كغير ذلؾ مف الكجكه، نحك استتار الضمير، كعممو في الظرؼ، كالمصدر، كالحاؿ

ىك العنصر المساكم أك المكافئ لعنصر آخر : "عبد الرحمف الحاج صالح مف المعاصريف بقكلو.د. كعرفو أ
كالجـز في األفعاؿ نظير الجر في : " كقكؿ سيبكيو138ص[50]، "أك مجمكع مف العناصر، كقد ال يشبيو

 كالفرؽ كبير بيف الجـز كالجر، كليس مف شبو بينيما إال في ككف كؿ منيما يقابؿ الرفع 3/9[94]، "األسماء
. كالنصب، ىذا في الفعؿ كذاؾ في االسـ

 كمساكاة شيء لشيء عمى مستكل النظائر ىك إما في البنية أك المجرل أك عمميات التحكيؿ التي ينتقؿ بيا 
اسـ أك )العنصر المساني مف باب إلى باب، فالتناظر في البنية مثبل أف تجد أف كؿ مككف مف مككنات كممة 

. يقابميا مثيميا في كممة أخرل أك أكثر (فعؿ
رىبى ) مثاؿ ذلؾ مف األفعاؿ  ؿى )ك (ضى رىجى )ك (دىخى ، فإننا إذا حممنا بعضيا عمى بعض في جدكؿ (نىزىؿى )ك (خى

كجدنا الضاد مف ضرب كالداؿ مف دخؿ كالخاء مف خرج كالنكف مف نزؿ في مكضع كاحد عبر عنو النحاة 
، ككجدنا الراء مف دخؿ كمف خرج كالزام مف نزؿ في مكضع كاحد عبركا عنو بالعيف مف (فىعىؿى )بحرؼ الفاء مف 

، فيككف (فىعىؿى )، ككجدنا الباء مف ضرب كالبلـ مف دخؿ كمف نزؿ في مكضع كاحد كالمعبر عنو بالبلـ مف (فىعىؿى )
. ىك الباب ليذه النظائر، ألنو مثاليا الذم يجمع بينيا كيمثؿ بنيتيا المشتركة بينيا (فىعىؿى )
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 فكؿ فعؿ مف تمؾ األفعاؿ ىك أشبو ما يككف بمجمكعة مف العناصر المرتبة كالتي إذا قابمناىا فيما بينيا طابؽ 
كؿ عنصر مف أحدىا عنصرا في المجمكعة المقابمة، فحدث ما يسمى في الرياضيات بيذا التطابؽ تكافؤ، 

. يسمى تكافؤ المجمكعات
:  جدكؿ باألفعاؿ السابقة

 30: جدول رقم
ـَل ـَعـ َفـ 
ػ  بى ػرى ضى
ػ دى  ػؿى خى
ػ  جى ػرى خى
ػؿى ػزى نىػ 

كىذا التكافؤ بيف األفعاؿ مثبل إذا استمر سمي قياسا، أك قياس باب، كىك الذم فعمو سيبكيو في حديثو عف 
كأشياء يعمـ أنيا منقكصة، ألف نظائرىا مف غير المعتؿ إنما تقع أكاخرىف : "االسـ المقصكر القياسي، فإنو قاؿ

:  بعد حرؼ مفتكح
، كىك مثؿ: أ ػ كذلؾ نحك ، كأشباه ذلؾ، ألف ميٍعطىن ميٍفعىؿه ، فالياء بمنزلة الجيـ، كالراء : ميٍعطىن كميٍشتىرلن ميٍخرىجو

. بمنزلة الطاء، فنظائر ذا تدلؾ عمى أنو منقكص
، إنما ىك: ب ػ ككذلؾ ، كىك مثؿ: ميٍشتىرلن ٍفتىعىؿه ، فالراء بمنزلة الراء، كالياء بمنزلة الكاؼ: مي . ميٍعتىرىؾو

، فإنٌما ىي كاكه كقعت بعد مفتكح، : ج ػ كمثؿ ذلؾ نمَّنا ىما بمنزلة مىٍخرىجو ٍفعىؿ، كا  ، إنَّنما ىما مى ىذا مىٍغزلن كمىٍميىن
]".كما أف الجيـ كقعت بعد مفتكح، كىما الماف، فأنت تستدٌؿ بذا عمى نقصانو 94]3/536 

كبنيتيما التي ىي الجامع  (ميٍخرىجه )نظيره  (ميٍعطىيه )أصمو  (ميٍعطنى) فياىنا االشتراؾ بيف النظائر في البنية، فػ
ٍفتىعىؿه )كبنيتيما التي ىي الجامع أيضا ىي  (ميٍعتىرىؾه )نظيره  (ميٍشتىرىمه )أصمو  (ميٍشتىرنل)، ك(ميٍفعىؿه )بينيما ىي  ، (مي

ٍمينى)ك (مىٍغزنل)كىكذا  ٍفعىؿه )فإف أصميما بتحريؾ الياء ككزنيما  (مى . كىك ما يمثؿ البنية المشتركة (مى
:  مستويات النظير. 2. 5. 3
:   ـ في المفردات1. 2. 5. 3

الواو والياء /التاء. 1. 1. 2. 5. 3
التي ىي حرؼ اإلعراب كالكاك  (التاء)كمف ثىـٌ جعىمكا تاء الجٍمع في الجرَّن كالنصب مكسكرة، ألنيـ جعمكا "

]".كالياء، كالتنكيفى بمنزلة النُّكف، ألنيا في التأنيث نظيرة الكاك كالياء في التذكير، فأجركىا مجراىا 94]1/18 
يقصد سيبكيو أف جمع المؤنث السالـ حمؿ عمى جمع المذكر السالـ، بأف زيدت فيو األلؼ كالتاء فصار 

أف جعؿ لمرفع : "بمنزلتو، فصارت التاء في جمع المؤنث السالـ نظيرة الكاك كالياء في جمع المذكر السالـ، بػ
  1/146[97]، "عبلمة يفرد بيا، كلمنصب كالجر عبلمة كاحدة اشتركا فييا
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 كالدليؿ عمى أف النظير ليس الشبيو مطمقا، كلكنو الشبيو في شيء معيف كالمجرل ىنا، أم الرفع بشيء كالنصب 
منيا أف التاء في جمع المؤنث ىي حرؼ اإلعراب، كتتعاكر : كالجر معا بشيء كاحد، أف بيف الجمعيف اختبلفات

عمييا حركات اإلعراب، كمنيا أف األلؼ كىي الزيادة األكلى ال تتغير، كمنيا أف التاء في اإلضافة ال تحذؼ، بينما 
. حرؼ اإلعراب في جمع المذكر مرة الكاك كمرة الياء، كالنكف كىي الزائد الثاني تحذؼ في اإلضافة

:  كبينيما تكافؽ في ككف عبلمة الجمع فييما زائدتيف، كفي سبلمة مفردىما، كىك ما جعؿ السيرافي يقكؿ
ككذلؾ : "، ثـ قاؿ تعقيبا كبلما جد ىاـ كدقيؽ1/146[97]"فبالمعنى الذم استكيا حمؿ أحدىما عمى اآلخر"

ف كانا مختمفيف في أشياء  طريقة القياس، ألف الشيء يقاس عمى الشيء إذا كانا مشتبييف في معنى ما، كا 
[ 97]".أخر
ليس وال يكون / الت.2 .1. 2. 5. 3
 (أتىٍكًني ليس زيدان )في االستثناء، إذا قمت  (الى يككف)ك  (ليس)في أٌنو ال يككف ًإالَّن مضمرنا فيو،  (التى )كنىظيري "
[ 941/57]".(ال يككفي ًبٍشران )ك 

كىي في ذلؾ  (الحيفي )تستعمؿ بإضمار اسميا الخاص بيا كىك  (ليس)التي تعمؿ عمؿ  (الت) يعني أف 
، (أتاًني إخكتيؾ ال يككف بشرنا)ك (أتاًني القكـي ليس زيدنا)في االستثناء، فإنؾ إذا قمت  (ال يككف)ك (ليس)نظير 

يـ زيدنا)يككف التقدير  يـ بشرنا)، ك(أتاًني القكـي ليس بعضي غير أف العرب ال "، (أتاًني إخكتؾ ال يككف بعضي
ف كاف مقدرا في الكبلـ، قاؿ ، ال يستعمؿ (الىتى ًحيفى مىنىاصو )فكذلؾ في : تستعمؿ إظيار ذلؾ في االستثناء، كا 

 1/326[97]". إال عمى الحذؼ
في السمكؾ الذم يجرم عميو : ىك أيضا في المجرل، أم (ال يككف)ك (ليس)ك (الت)فالتناظر المكجكد بيف 
 .العنصر المغكم مف الكبلـ

أين / متى.3. 1. 2. 5. 3
إاٌل لؤلىياـ  (مىتىى)إالَّن لؤلىماكف، كما ال يككف  (أىٍيفى )كال يككف .(أىٍيفى )مف األىماكف  (مىتىى)كنظيري "

 220-1/219[94]".كالميالي
 كىذا إنما ذكره سيبكيو كىك بصدد الحديث عف ظرؼ الزماف كالمكاف المعدكد كغير المعدكد، كأف ظرؼ 

: متى يسار عميو ؟ فيقكؿ: فمف ذلؾ قكلؾ"، (متى)يككف جكابا لػ (زماف بعينو محصكر: أم)الزماف المعدكد 
، أك يكـى الجمعة، كتقكؿ ، أك غدان، أك بعد غدو أىٍمًس، أىٍك أىٌكؿى مف أىمًس، فيككفي : متى ًسيرى عميو ؟ فيقكؿ: اليكـى

ظرفان، عمى أنو كاف السَّنيري في ساعة دكفى سائر ساعات اليكـ، أك حيفو دكف سائر أحياًف اليكـ، كيككفي أيضان 
 1/216[94]".عمى أنو يككف السَّنيري في اليكـ كمَّنو
ـٍ سيرى : فمف ذلؾ أف يقكؿ: "(أيف)يككف جكابا لػ (مكاف بعينو محصكر: أم) كما أف ظرؼ المكاف المعدكد  كى

ـٍ ًصيدى عميو مف : يكماًف، ككذلؾ لك قاؿ: فرسخاًف، أك ًميبلًف، أك بىريداًف، كما قمت: عميو مف األرض؟ فيقكؿ كى
  1/219[ 94]".األرض؟ يجرل عمى ىذا المجرل

في الزماف، بمعنى أف مجرل تمؾ في السؤاؿ عف المكاف المحدد ىك  (متى)في المكاف إذف نظير  (أيف) فػ
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أمُّ  (متى)ك.أمُّ مكافو  (أيف)ك: "نفس مجرل ىذه في السؤاؿ عف الزماف المحدد، كلذلؾ لما شرحيما سيبكيو قاؿ
.تصمح لمسؤاؿ عف الظرؼ المعدكد كغير المعدكد زمانا كاف أك مكانا (كـ)بينما . 4/233[94]"ًحيفو   
:  لك/رويدك. 4. 1. 2. 5. 3
ٍيدى )في  (الكاؼ)كنظيري " كى ، فػ (ىىميَّـن لؾ)في قكلؾ  (ىىميَّـن )التي تجئ بعد  (لؾ)في المعنى ال في المفظ  (ري
ٍيدى )التي في  (الكاؼ)ىينا اسـه مجركره بالبلـ، كالمعنى في التككيد كاالختصاص بمنزلة  (الكاؼ) كى كأشباىيا،  (ري

]". (سىقيان لؾ)إرادتي بيذا لؾ، فيك بمنزلة : ثـ قاؿ (ىىميَّـن ): كأىنو قاؿ 94 ]1/246 
 (ىمـ)أك  (ركيد) كىينا نجد سيبكيو ينص عمى النظير في المعنى ال في المفظ، كىك يقصد بذلؾ أنؾ إذا قمت 

 (سقيان لؾ)أك  (ىمـ لؾ)أك  (ركيؾ)تـ المعنى الذم قصدت، ككنت مستغنيا عف الكاؼ، فإذا قمت  (سقيان )أك 
. فزدتيا، فإنما زدتيا بعد تماـ المعنى حرصا عمى تبييف المخاطب، أك تبيينا كتأكيدان 

نما  (ركيدؾ)مجركرة بالبلـ، كفي  (سقيان لؾ)ك (ىمـ لؾ)في  (الكاؼ)غير أف  " ال مكضع ليا مف اإلعراب، كا 
 2/148[ 97]".جمع بينيما سيبكيو في التأكيد بيما بعد تماـ الكبلـ

:  الفعل العامل/ إنَّن .5 .1. 2. 5. 3
إذا كانت لغكنا لـ تعمؿ، فجعمكا ىذا نظيرىا مف الفعؿ،  (أيرىل)ال تعمؿ فيما بعدىا كما أف  (ًإنَّنمىا)كقاؿ الخميؿ "

 2/138[94]".مف الفعؿ ما يعمؿ (إفَّن )كما كاف نظير 
إفَّن : أم (ىذا باب الحركؼ الخمسة التي تعمؿ فيما بعدىا كعمؿ الفعؿ فيما بعده) كىذا قالو سيبكيو في 

 (أيرل)عمييا، بيذا التنظير الذم أقامو بيف الحرؼ المشبو بالفعؿ ك (ما)كأخكاتيا، مفسرنا كجو إبطاؿ عمميا بدخكؿ 
].كنحكىما (أحسب)ك (أظف)إذا جعمت لغكنا في المكاضع التي تمغى فييا  97]2/468 

حرفنا كاحدنا حيف قالكا  (إفَّن )ك (ما)كما جعمكا : "صارتا كممة كاحدة، كما قاؿ سيبكيو (ما)ك (إفَّن ) كىذا يفيد أف 
كأخكاتيا  (إفَّن )في اإلىماؿ، كما صح التنظير بيف  (أيرىل)ك (إنَّنما) كلذلؾ صح التنظير بيف 2/418[94]".(إنَّنمىا)

فنصبت المبتدأ كرفعت الخبر كما ".مف الفعؿ ما يعمؿ (إفَّن )كما كاف نظير : "كبيف الفعؿ في اإلعماؿ، كىك قكلو
كقد عممت بحؽ الشبو، ال بحؽ األصؿ، ألف الرفع لمفاعؿ، كالنصب "أف الفعؿ ينصب المفعكؿ كيرفع الفاعؿ، 

كأخكاتيا  (إفَّن )كنظير ...لممفعكؿ، كالحرؼ ال يكجب فاعبل كال مفعكال، فميذا كاف عممو الرفع كالنصب بحؽ الشبو
 99ص[287]".كأخكاتيا، في أنيا تعمؿ بحؽ الشبو مف غير معنى الفعؿ المتصرؼ (عشركف)

ال عميك / ال كزيد.6 .1. 2. 5. 3
نما يريد (ال عميؾى )في حذفيـ االسـ قكليـ  (ال كزيدو )كنظير " ، كلكنو (ال شيءى عميؾى )ك (ال بأسى عميؾ)، كا 

 2/295[94]".حذؼ لكثرة استعماليـ إياه
عمى أنو  (ىذا باب ما جرل عمى مكضع المنفي ال عمى الحرؼ الذم عمؿ في المنفي) كىذا ذكره سيبكيو في 
كفي بيانو مما يجرم مجرل النعت كفي العطؼ عميو كفي الخبر عنو الرفعي حمبل  (ال)يجكز في نعت ما بعد 

ال كزيدو )ك (ال كزيدو رجؿه ) فتقكؿ 3/32[97].(ال)مع االسـ، كالنصبي عمى االسـ الذم بعد  (ال)عمى مكضع 
(. ال مثؿى زيدو رجبلن )ك( ال مثؿى زيدو رجؿه )، ككأنو قاؿ (مثؿ)كالكاؼ ىنا بمعنى  (رجبلن 
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في حذؼ االسـ مف كمييما، كىك تنظير عمى ما يبدك  (ال عميؾ)ك (ال كزيد) كفي نص سيبكيو تنظير بيف 
في االسـ مف جية كرفع أك نصب ما  (ال)بيف تركيبيف، يشتركاف في نفس البنية، أك في المجرل كىك عمؿ 

.  جرل مجرل النعت
في التراكيب . 2. 2. 5. 3

ككافىؽ النصبي الجزـى في الحذؼ، كما ، كحذفكىا في الجـز كما حذفكا الحركة في الكاحد". 1. 2. 2. 5. 3
كافىؽ النصبي الجرَّن في األسماء، ألف الجـز في األفعاؿ نظير الجر في األسماء، كاألسماء ليس ليا في الجـز 

، كما أنو ليس لمفعؿ في الجر نصيب  1/19[94]".نصيبه
 كحديث سيبكيو ىنا عف عمة حذؼ النكف مف األفعاؿ الخمسة في حالة الجـز كما حذفكا الحركة في غيرىا، 

ألف الجـز مكضع الحذؼ، فمما كاف شأنيا في الرفع الثبات كفي الجـز الحذؼ، جاءكا لمنصب، : "قاؿ الصفار
، كما  كليس لو فرجةه ثالثةه بيف الحذؼ كاإلثبات، فمـ يكف بيدٌّل مف حممو عمى أحدىما، فآثركا حممو عمى الجـز

، ألف الجـز نظير الجر، أال ترل أف كؿ كاحد منيما إعراب مختص بمحمو، ال (في االسـ: أم)حممكه عمى الجر 
[ 284]".بيذا اعتؿ سيبكيو، كىك حسف: "، ثـ قاؿ1/326[284]".يككف إال فيو، كال ينتقؿ

لـ يجعؿ : "أف التكافؽ في المجرل ىك االنفراد بأحد القبيميف، ككما قاؿ السيرافي فإف سيبكيو:  فباف مف كبلمو
نما أراد أف كؿ كاحد منيما ممتنع في بابو  امتناع الجـز في األسماء عمة منع بيا دخكؿ الجر في األفعاؿ، كا 

  1/46[97]".لمعمة التي تمنعو، كالمعنى الذم يحيمو
، فقاؿ :  كبعمة ىذا التناظر بيف الجر في األسماء كالجـز في األفعاؿ فسر سيبكيو عدـ جكاز حذؼ الجاـز

 ألف األصؿ أال يضمر حرؼ الجر كيبقى االسـ 3/9[94]".فمف ثـ لـ يضمركا الجاـز كما لـ يضمركا الجار"
االستفيامية المجركرة  (كـ)بعد  (ًمفٍ )كتخمفيا الكاك، ك (ريبَّن )بعده مجركران، إال حركفا قميمة شذت عف ذلؾ كػ

 317ص[100].(ىا)كيعكض عنو بيمزة االستفياـ أك أداة التنبيو  (كاك القسـ)بحرؼ جر، ك
كقد أضمره الشاعر، شبيو بإضمارىـ : " كلذلؾ فإنو لـ يضمىر الجاـز إال في ضركرة الشعر كما قاؿ سيبكيو

:   كقكؿ بعضيـ3/9[94]".في كبلـ بعضيـ (كاك القسـ)ك  (ريبَّن )
مَّندي تىٍفًد نىٍفسىؾى كيؿُّ نىٍفسو   ميحى

 
ا ًخٍفتى ًمٍف شىٍيءو تىبىاالى ***   ًإذىا مى

نفسؾ، كىذا مف أقبح الضركرات، ألف الجاـز أضعؼ مف حرؼ  (لتفدً )، كمعناه (تفد)في  (الـ األمر)بإضمار  
 5: ، ىػ3/8[94].الجر، كحرؼ الجر ال يضمر

إنَّنما يريد  (نيبَّنٍئتي زيدان قاؿ ذاؾ)كنظير ىذا أيضان في أنَّنيـ حذفكا حرؼ الجٌر ليس إاٌل قكلييـ  ".2 .2. 2. 5. 3
 1/159[94]".، إالَّن أٌف معنى األٌكؿ معنى األىماكف(عف زيد)
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ًربى عبدي اهلل ظيريه كبطنوي ) كىذا قالو سيبكيو كىك بصدد تعميؿ النصب في بعض التراكيب، كىي   (ضي
ًربى زيده الظَّنيري كالبطفي )ك بىمينا)ك (قيًمبى عمركه ظيرهي كبطنوي )ك (ضي ، (ميًطرنا السَّنٍيؿي كالجبؿي )ك (ميًطٍرنىا سىٍيمينا كجى

 (دخمتي البيتى )بالرفع عمى البدلية أك التككيد، كعمى أنو يجكز فييا النصب عمى إضمار الجار، قياسا عمى قكليـ 
، كنص سيبكيو عمى أف النصب في ىذه األمثمة بإضمار الجار ال يجاكزىا كال يجكز في (دخمتي في البيتً )أم 

 (نبئت زيدان ): دخمتي الدار ػ أيضا في أنيـ حذفكا حرؼ الجر ليس إال، قكليـ: كنظير ىذا ػ أم: "غيرىا، ثـ قاؿ
". الخ...(عف زيد)إنما يريد 

خاصة، حيف حذفكا حرؼ الجر، كما  (السيؿ كالجبؿ)ك(الظير كالبطف)فترككا القياس في : " قاؿ السيرافي
في غير األماكف عادكا إلى  (دخمت)في األماكف، فإذا استعممكا  (في)حيف حذفكا  (دخمت)ترككا القياس في 

]".عادكا إلى القياس...(البطف كالظير)ككذلؾ إذا استعممكه في غير ...القياس 97]2/24 
مف األمر أف : أم (إنَّني مٌما أٍف أصنعى )كحدىا اسمان قكؿي العرب  (ما)كنظير جعًميـ  ".3. 2. 2. 5. 3

ٍمتيو غىٍسبلن ًنًعمَّنا)كحدىىا اسمان، كمثؿي ذلؾ  (ما)أىصنعى، فجيعؿ  ـى الغىٍسؿي : أم (غىسى ].". ًنٍع 94 ]1/73 
 (ما أحسف عبدى اهلل)كقكليـ  (ما أفعمو)في صيغة التعجب القياسي  (ما) في ىذا النص نظَّنر سيبكيو بيف 

عمى أنيا في ىذه األمثمة اسـ تاـ ليس  (غسمتو غسبل نعمًّا)كقكليـ  (إنِّبي مما أصنع)في قكؿ العرب  (ما)ك
.  ليس صمة ليا (ما)، كأف ما بعد (الذم)بمعنى 

، (أحسف)، كىك فاعؿ (ما)ضمير مف  (أحسف)، كفي (ما)خبر  (أحسف)عند سيبكيو مبتدأ غير مكصكلة، ك (ما)فػ"
ـى عبدى اهللً )، كىك بمنزلة قكلؾ في اإلعراب (أحسف)مفعكؿ  (زيدان )فعؿ، ك (أحسف)ألف  ]".(زيده أىٍكرى 97]1/354 

ككاف األخفش يجعؿ : "اسـ مكصكؿ، قاؿ السيرافي (ما) كىذا في الحقيقة قالو ردًّا عمى مف ذىب إلى أف 
الذم أحسف عبد اهلل فيو، كأنكر : ، كالخبر محذكؼ، كأنو قاؿ(ما)صمة  (أحسف)، كيجعؿ (الذم)بمنزلة  (ما)

 1/35[97]".غير مكصكلة (ما)سيبكيو ىذا، كذكر أف 
 (غسمتو غسبل نعما): غير مكصكلة في الخبر كقكلؾ (ما)كقد جاءت : " ثـ بعد مناقشة األخفش قاؿ السيرافي

، فجعؿ : يريد بعدىا غير  (ما)يمييا المبيـ، فجعؿ  إنما (نعـ)كلـ يصميا، ألف  (الغسؿ)بمنزلة  (ما)نعـ الغسؿي
، (إفَّن )اسـ  (الياء)األمر صنعي كذا ككذا، فػ مف: ، أم(إنِّبي مما أصنع)مكصكلة، كمف ذلؾ قكؿ العرب 

]".(إفَّن )، كالجممة في مكضع خبر (صنعي)خبر  (مف األمر)مبتدأ، ك (صنعي)ك 97]1/356-357 
نما كضعت لمتعجب مف قبؿ إبياميا، كالمتعجب  (ما) كسر المسألة كما جاء في شرح السيرافي أف  مبيمة، كا 

].فيخرج عف اإلبياـ، ألف الصمة إيضاح كتبييف (ما)مبيـ، فبل يصح أف يصؿ   1/356، ك1/354[97
 (انىٍتًو كٍأًت أمران قاصدان )قمت  ، فًإٌنما(اٍنتىًو يا فبلفي أىٍمران قاًصدان )كنظير ذلؾ في الكبلـ قكلو  ".4 .2. 2. 5. 3

 1/284[94]".إالَّن أفَّن ىذا يجكز لؾ فيو إظياري الفعؿ
نما ذكر سيبكيو ىذا بعد أف ذكر أمثمة مف نكع  ـٍ ) كا  ٍيران لىكي سبيؾ خيران لؾ)، ك(كىراءىؾ أىٍكسىعى لؾ)ك (اٍنتىييكا خى ، (حى

حيث حذؼ فعؿ األمر قبؿ االسـ ألنو سبؽ بأمر أك نيي، كفسر الخميؿ كسيبكيو نصب االسـ بأنو محمكؿ عمى 
. أمر آخر دؿ عميو فعؿ األمر المذككر، كحذفكا الفعؿ لكثرة استعماليـ لو
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 كليكضح سيبكيو ىذا الحذؼ الذم طاؿ تمؾ األمثمة كغيرىا مما سمع مف العرب أك جاء في القرآف، كالذم ال 
، كائت أمران )كفسره بقكلو  (انتو يا فبلفي أمران قاصدان )يجكز فيو اإلظيار نظَّنر بينيا كبيف قكليـ  انتو يا فبلفي

فًإنَّنما  : "، غير أف الفعؿ في ىذا المثاؿ يجكز إظياره كما قاؿ، كلذلؾ عقب سيبكيو كبلمو ىذا بقكلو(قاصدان 
]".ذكرتي لؾ ذا ألمثَّنؿى لؾ األٌكؿى بو، ألنَّنو قد كىثيرى في كبلميـ حٌتى صار بمنزلة المىثؿً  94]1/284 

مَّنا ًفدىاءن ): كنظيري ما انتىصب قكؿي اهلل عٌز كجٌؿ في كتابو ".5 .2. 2. 5. 3 نًّا بىٍعدي كىاً  ، إٌنما انتصب (فىًإمَّنا مى
ٌما تيفادكف فداءن )عمى  ]". ، كلكنَّنيـ حذفكا الفعؿى لما ذكرتي لؾ(فإٌما تىمٌنكف منًّا، كا  94 ]1/336 

كمف ذلؾ قكلؾ : " كىذا التنظير إنما جاء في مكضكع نصب المصدر عمى تقدير الفعؿ، عقب قكؿ سيبكيو
كفرؽ بيف المثاؿ األكؿ .(ما أنت إاٌل ضربان الناسى )ك (ما أنت إاٌل ضربى الناسً )ك (ما أنت إاٌل شيٍربى اإًلبؿ)

ألف شرب اإلبؿ ليس مف  (أنت شربنا اإلبؿى )كالمثاؿ الثاني بأف األكؿ ال يجكز فيو تنكيف المصدر، فبل تقكؿ 
حيث المصدر منكف،  (ما أنت إال ضربنا الناسى )فعمؾ، كلـ ترد كصفو بو، فنظَّنر سيبكيو بيف المثاؿ الثالث كىك 

مَّنا ًفدىاءن )ألف فعمؾ كاقع بيـ، كبيف قكلو تعالى (ما أنت إال تضرب الناسى )كالمعنى  نًّا بعدي كىاً  : عمى معنى (فىًإمَّنا مى
مَّنا تيفىاديكفى فداءن  . إمَّنا تىمنُّكفى منًّا كا 

:  كنظير ىذا النصب مف الشعر قكؿ الخرنؽ ".6. 2. 2. 5. 3
ـي   الى يبىعىدٍف قكمي الذيف ىي

 
ٍزرً ***  ُـّ العيداًة كآفةي الجي  سى

الٌناًزليػفى بكٌؿ ميٍعتىرىؾو  
 
 

 كالطَّنيِّببػكفى مىعىاًقدى األىٍزرً *** 
. (المؤًتي)كرفع  (الطيبيف)فرفع  

:  كمثؿ ىذا في االبتداء قكؿ ابف خياط العيكمى
 ككؿُّ قًكـ أىطاعكا أىٍمرى ميٍرًشًدىيـ

 
ٍيران أىطاعٍت أىٍمرى غاًكيياى ***   إاٌل نيمى

دان    الٌظاعنيفى كلمِّبا ييٍظعنكا أىحى
 

مِّبيياى    2/64[94]"كالقائمكفى ًلمىٍف داره نيخى
كفى ًفي ): قكلو تعالى (ىذا باب ما ينتصب عمى التعظيـ كالمدح)كىذا ذكره سيبكيو بعدما ذكر في   لىًكًف الرَّناًسخي

ًقيًميفى الصَّنبلىةى كىالميٍؤتيكفى الزَّنكىاةى  ا أيٍنًزؿى ًمٍف قىٍبًمؾى كىالمي مى ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى كى ـٍ كىالميٍؤًمنيكفى ييٍؤًمنيكفى ًبمى .  (الًعٍمـً ًمٍنيي
بِّبًو ذىًكل ): كقكلو تعالى مىى حي لىًكفَّن اٍلًبرَّن مىٍف آمىفى ًباهلًل كىاٍليىٍكـً اآلًخًر كىالمىبلًئكًة كىاٍلًكتاًب كىالنَّنًبيِّبيفى كىآتىى اٍلمىاؿى عى كى

ـٍ إذىا  ـى الصَّنبلىةى كىآتى الزَّنكىاةى كىاٍلميكفيكفى ًبعىٍيًدًى قىاًب كىأىقاى فًى الرِّب اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامى كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبفى السَّنًبيًؿ كىالسَّناًئًميفى كى
اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأساىًء كىالٌضرَّناًء كىًحيفى اٍلبىٍأسً  .(عاىىىديكا كىالصَّن  

منصكب ألنو مقطكع عما قبمو كفيو معنى المدح كالتعظيـ، كيجكز أف يرتفع مقطكعا  (المقيميف): "عمى أف 
كلك كاف : "قاؿ سيبكيو. 584ص[100]"(كالمؤتكف)عما قبمو، عمى تقدير مبتدأ محذكؼ، كما ىك الحاؿ في قكلو 

 2/63[ 94]".كمو رفعان كاف جيدان 
عمى أكؿ الكبلـ كاف جيدنا، كلك ابتدأتو فرفعتو عمى  (الصابريف)كلك رفع : "، قاؿ سيبكيو(الصابريف) كمثمو 

 2/64[ 94]".(كالمؤتكف الزَّنكاةى )االبتداء كاف جيدنا، كما ابتدأتى في قكلو 
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 (الطيبيف)فرفع : "ككجو التنظير بيف اآليتيف كاألبيات الشعرية، ىك ما قالو سيبكيو تعميقا عمى البيتيف األكليف
. كذلؾ (القائميف)، فذكرىما، يقصد كرفع "كمثؿ ىذا في االبتداء: "، كما قالو قبؿ البيتيف الثانييف"(المؤتيف)كرفع 

النازلكف بكؿ )كزعـ يكنس أف مف العرب مف يقكؿ : " ثـ زاد سيبكيو في كجو التنظير تفصيبل كتدقيقا فقاؿ
(. كالصابريف)، فيذا مثؿ (كالطيبيف* معترؾ 

، إال أف ىذا شتـ ليـ كذـ، كما أف (الطيبيف)، فنصبو كنصب (القائميف)ك (الظاعنكف)كمف العرب مف يقكؿ 
 2/65[94]".مدح ليـ كتعظيـ (الطيبيف)

 عدـ النظير في الصرؼ .3 .5. 3
 ىذا كقد استدؿ سيبكيو في مباحث الصرؼ عمى الخصكص بنكع مف االستدالؿ ىك عدـ النظير، كىك 

عدـ النظير في نظير الكممة، كعدـ النظير في نفس الكممة، كىك أحد األدلة العامة في معرفة األصمي : نكعاف
 125ص[288].مف حركؼ الكممة كزائدىا

االشتقاؽ، كالخركج عف األمثمة، : كأما الطرؽ التي يتكصؿ بيا إلى معرفة الزيادة فيي ثبلثة: " قاؿ السيرافي
كأما الخركج عف األمثمة فيك أف ترد الكممة كفييا بعض : "، ثـ قاؿ5/136[97]"كالقياس عمى زيادة النظير

الزكائد، كليس ليا تصريؼ كال اشتقاؽ، غير أف ذلؾ الحرؼ الذم يمكف أف يككف أصبل متى جعمناه أصبل لـ 
. تسعة عشر بناء: ، كىي5/137[97]".يكف لو نظير في األمثمة األصمية التي ذكرناىا مف كبلـ العرب

ؿ)فالنكف فيو زائدة، ألنو ليس في الكبلـ عمى مثاؿ  (كىنىٍيبيؿي )كأما : " مثاؿ ذلؾ قكؿ سيبكيو ، فيذا بمنزلة (سفرجي
ٍنتيف)بمنزلة  (كنيبيؿ)ما يشتؽ مما ليس فيو نكف، فػ بنكه بناءه حيف زادكا النكف، كلك كانت مف نفس الحرؼ لـ  (عىرى

تيفو )قد تبينت بػ (العرنتيف)يفعمكا ذلؾ، ك ٍنفيؿه مثمو، ألنو ليس في الكبلـ مثؿ )كالبناء، ك (عىرى قىرى
ؿ)  4/324[94]".(سفرجي

كأما الحمؿ عمى النظير، فيك أف تمتحف الحركؼ في بعض المكاضع فيعمـ أنو زائد، : " كتابع السيرافي قكلو
كتكثر زيادتو في ذلؾ المكضع كباالشتقاؽ، فإذا كرد عميؾ الحرؼ في مثؿ ذلؾ المكضع كال اشتقاؽ لو قضي 

 5/137[ 97]".عميو بالزيادة، حمبل عمى ما قد عرؼ باالشتقاؽ
إذا لحقت أكالن رابعةن فصاعدان فيي مزيدة أبدان عندىـ، أال ترل أنؾ لك  (اليمزة)فػ: " كمثاؿ ذلؾ قكؿ سيبكيو

نما صارت ىذه األلؼ  (أيدعو )ك  (أفكؿو )سميت رجبلن بػ لـ تصرفو، كأنت ال تشتؽ منيما ما تذىب فيو األلؼ، كا 
ف لـ يجدكا ما تذىب فيو مشتقان لكثرة تبينيا زائدة في األسماء كاألفعاؿ كالصفة التي يشتقكف  عندىـ بيذه المنزلة كا 

 4/307[94]".منيا ما تذىب فيو األلؼ فمما كثر ذلؾ في كبلميـ أجركه عمى ىذا
األصؿ فييا : كالذم يدؿ عمى الزيادة ثبلثة أكجو: " كما قالو السيرافي ىك تقريبا ما قالو الرماني، فإنو قاؿ

نما صار االشتقاؽ ىك األصؿ في ذلؾ، ألنو لك لـ يكف  االشتقاؽ، ثـ الكثرة، ثـ الخركج عف أمثمة األصكؿ، كا 
[ 112]".النسد الطريؽ إلى الكجييف اآلخريف، مف الكثرة كالخركج عف أمثمة األصكؿ

 كميما يكف مف أمر ىذا التنظير فالذم نخمص إليو ىك أف سيبكيو جرت عادتو في تحميؿ المغة العربية أف 
يستدؿ بالنظائر، سكاء في استخبلص قاعدة أك ضابط أك قانكف مف قكانينيا أك بناء قياس مستمر، أك في تفسير 
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ما خرج عف الباب أك القياس المستمر أك عف نظائره، كال ييمو في ىذه النظائر أف تككف مف كبلـ العرب العادم 
أك مف شعرىا بمختمؼ لغاتيا أك مف القرآف الكريـ بمختمؼ قراءاتو، أك خميطا مف ىذا كذاؾ كغيرىما، إليماف 
سيبكيو كغيره مف شيكخو كعمماء العربية قاطبة، أف نظاـ المغة كاحد في الشعر كالنثر كالقرآف، بما في كيؿٍّ مف 

. تنكع، كأنيا كميا تشترؾ في كحدة البنى كالمجارم
عبد الرحمف الحاج صالح لساف كؿ مخالؼ مف المستشرقيف أك المستغربيف حيف .د. كىذا أمر قطع فيو أ

نما لغة أدبية مشتركة، ثـ تنفرد كؿ قبيمة بميجة، فأقاـ عمييـ الحجة بما  ادعكا أف المساف العربي لـ يكف كاحدا، كا 
كاف فعمو سيبكيو في الكتاب كغيره كالفراء في معاني القرآف كأبي عبيدة في مجاز القرآف، حيف كانكا يجمعكف بيف 

. النظائر مف كبلـ العرب شعرىـ كنثرىـ دكف تفضيؿ لغة عمى أخرل، كمف القرآف دكف التفضيؿ بيف قراءاتو
، كىذا المصطمح الدقيؽ الذم سنتطرؽ إليو فيما (مثؿ)مكاف  (نظير)كيستعمؿ سيبكيو لفظة : " قاؿ األستاذ

بعد يزيدنا اقتناعا بما قمناه مف كحدة النظاـ المغكم الذم يجمع بيف المستكل الشعرم كالقرآني مف جية كمستكل 
كنظير ىذا النصب : "، كيقكؿ أيضا(1/143)"كنظير ذلؾ مف الكبلـ: "التخاطب اليكمي مف جية أخرل، يقكؿ

كغير ذلؾ، كىذه عينة صغيرة يتراآل فييا منيج  (371")كنظير ذلؾ مف كبلـ العرب"ك (1/249)"مف الشعر
 216ص[130]".سيبكيو الذم يطبقو في أكثر صفحات الكتاب

 االستدالل بالموضع. 6. 3
تعريف الموضع . 1. 6. 3

، منيا ما ىك بالمعنى المغكم 215ص[288] ترددت كممة مكضع في كتاب سيبكيو أكثر مف سبعمائة مرة
مجمكع السياقات :  أمdistributionالتكزيع "كالمكاف، كمنيا ما ىك بالمعنى االصطبلحي، كىذا إما بمعنى 

contextesما بمعنى 78ص[289]" التي تظير فييا كحدة ، 2/13[189]"مكقع تقديرم اعتبارم، أم مجرد"، كا 
. تقتضيو بنية الكممة أك المفظة أك البنية العاممية

الموضع بالمعنى التوزيعي . 2. 6. 3
كما تدعى مف كجو آخر،  (yale)كالتكزيع منيج في التحميؿ المغكم اتخذتو مدرسة بمكمفيمد، أك مدرسة ييؿ  "

النظر المغكم في أمريكا، انتظميا ظؿ المدرسة السمككية في  (مدارس)كقد غمب عمييا فعرفت بو، كىي إحدل 
-Stimuls)، كقد جعمت صدكرىا عف مبدأ المؤثر كاالستجابة (positivism)عمـ النفس، كىي متأثرة باإليجابية 

Response) عند التحميؿ، إذ اعتبرت المعاني مكضكعا لدراسة عمماء النفس، كرأت ( المعنى)، كاستبعدت عنصر
، كأنيا قد تقتضي معرفة كاممة مف جانب (نطاؽ عمـ المعقكؿ)تخرج تماما عف "كحدات عقمية أشبو باأللغاز"أنيا

المتكمـ بالعالـ الذم يحيط بو، كعكلت ىذه المدرسة في مقياسيا أف يككف مكضكعيا آليا، ككاف محكر اىتماميا 
، كتتمثؿ ىذه الطريقة في استبداؿ كحدة لغكية بأخرل في (االستبداؿ)الكحدات المغكية تمتحنو بطريقة  (تكزيع)

. 32ص[281]"الذم تنتسب إليو مف أقساـ الكمـ (القسـ)تعييف 
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 كالمعركؼ أف التكزيع بيذا المعنى يعتمد عميو في تحميؿ الجمؿ إلى مككناتيا القريبة، دكف النظر إلى 
.  كظائفيا، بؿ يكفي في ذلؾ معرفة تكزيع كحداتيا
، كتابعتو في 1968سنة "مبادئ التحميؿ النحكم عند سيبكيو: " كالذم اكتشفو مايكؿ جي كارتر في أطركحتو

، ىك مفيـك المكضع بيذا المعنى 1974سنة "المصطمح النحكم عند سيبكيو: "ذلؾ أكلركو مكزؿ في أطركحتيا
يمتقي : "التكزيعي، كأف سيبكيو يحمؿ الكبلـ كفؽ نحك المككنات القريبة، كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر نياد المكسى

عمى اعتبار منيجو النحكم مف قبيؿ ىذا المنيج، منيج التحميؿ إلى المؤلفات ...مستشرقاف مف دارسي سيبكيو
. 31ص[281]"المباشرة

ألنو ليس مكضعا يحسف فيو الصفة : "...يقرف كارتر بيف ما يقرره سيبكيو في الكتاب، كمثؿ قكلو: " كيقكؿ
كليس كؿ مكضع تدخؿ فيو الفاء يحسف فيو : "، كقكلو..."مكضعيف (كـ)اعمـ أف لػ: "، كقكلو"كما يحسف االسـ

فإنو ال يككف فييا  (ليس)كأما : "، كقكلو"مكضع آخر يقتصر عمى الفاعؿ فيو (كاف)كقد يككف لػ: "، كقكلو"الجزاء
، يقرف كارتر بيف ىذه التقريرات كما يذىب "ألنيا كضعت مكضعا كاحدا- يريد التماـ كاالكتفاء بمرفكعيا- ذلؾ

ذف يربط بيف "المكاضع التي يمكف أف تظير فييا الصيغة ىي كظائفيا"إليو بمكمفيمد في تعريفو، حيث يرل أف  ، كا 
كجو الكبلـ كحده الجر، ألنو : "...المكضع كالكظيفة النحكية ربطا مطمقا، كمف أمثمة ىذا الربط عند سيبكيو قكلو

. 39ص[281]"ليس مكضعا لمتنكيف
إنيا استطاعت أف تستخمص األساس المنيجي الذم أقاـ عميو : " كقاؿ الدكتكر محمكد أحمد نحمة عف مكزؿ

كما قاـ بو : "، في الجممة، تقكؿDistributionسيبكيو تصكره، كىك أف سيبكيو قسـ الكمـ عمى أساس تكزيعو 
سيبكيو مف تقسيـ لمكمـ عمى أساس تكزيعو كما ىي الحاؿ في تحديد فصيمة االسـ يجد لو نظيرا في التحميؿ إلى 

كتمفت مكزؿ إلى أف سيبكيو لـ يستخدـ التكزيع مصطمحا كال ما يتصؿ بو مما : "، ثـ قاؿ"المككنات المباشرة
 .15-14ص[290]"يسمى السياؽ أك المحيط المغكم، كلكنو كاف عمى كعي بما يدؿ عميو كؿ منيما

نما   إذف فمصطمح المكضع بمعنى التكزيع في النحك العربي كعند سيبكيو عمى الخصكص شيء كارد كأكيد كا 
يبقى أف نبيف أف ىذا االتفاؽ بيف المكضع كالتكزيع ىك في الكبلـ المحصؿ، أم في تحميؿ الكبلـ الممفكظ 

كسمسمة خطية تخضع لترتيب معيف، كلذلؾ يتـ في ىذا اإلطار تحديد كحدات الجممة التي تقع في مكضع معيف 
. مف سمسمتيا الخطية بما يكتنفيا يمينا كشماال، كلذلؾ أيضا يبحث عف مككنات الجممة القريبة كالبعيدة

إف مكقع الكحدة المغكية في مدرج الكبلـ غير مكضعيا، : "عبد الرحمف الحاج صالح بقكلو.د. كىذا ما يؤكده أ
في مكاف  (actualised)فاالىتماـ بما ظير في المفظ كمكقعو أم المكقع الذم تقع فيو في كبلـ محصؿ 

محسكس مف كبلـ ممفكظ بالفعؿ ىك جكىر المذىب الذم اختص بو المنتمكف إلى المدرسة االستغراقية أك 
 عندىـ ىك استغراؽ القرائف التي يمكف أف تكتنؼ بيا الكحدة أم جميع Distributionالقرائنية األمريكية، فالػ

. 12-2/11[189]"(قسمة مكاقعيا)مكاقعيا الممكنة في الكبلـ أك كما يقكؿ عنيا الرماني 
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مع مفيـك - أم مصطمح المكضع– كىك يتقاطع : " كىك ما يتابعو عميو أستاذنا الدكتكر بف لعبلـ بقكلو
التكزيع فقط عندما يعني بو سيبكيو مكضعا في مدرج الكبلـ، يتحدد بقرائف لفظية قبمية أك بعدية، فيتخذه 

. 145ص[291]"كالتكزيعييف أداة منيجية يستدؿ بيا عمى أصناؼ الكمـ
ذا كاف مصطمح المكضع يأتي في النحك العربي كنحك سيبكيو عمى الخصكص بمعنى التكزيع عند البنكييف   كا 
األمريكييف، فإنني لف أتبجح بقكؿ إنيـ استفادكا ذلؾ مف نحكنا، كلكني اآلف أكتفي بقكلي إف نحكنا كاف سباقا إلى 
. ىذا المفيـك بأكثر مف ألؼ سنة، كيكفي التكزيعييف فخرا أنيـ كصمكا في القرف العشريف إلى ما اكتشفو سيبكيو قبميـ

إف أكؿ عمؿ منيجي في النحك العربي، كىك كتاب سيبكيو، يمثؿ نكعا مف : " كفي ىذا قاؿ المستشرؽ كارتر
 كبعد تبيينو اعتماد سيبكيو عمى 29ص[270]".التحميؿ البنيكم، لـ يصبح معركفا عند الغرب حتى القرف العشريف

يحؽ لنا أف نستنتج أف سيبكيو كاف يمارس بكعي نكعا مف المسانيات : "مفيـك المكضع في التحميؿ المغكم قاؿ
]".البنيكية لـ تكف معركفة حتى القرف العشريف، عمى األقؿ فيما يخص ىذا القسـ مف تحميمو النحكم  32ص[270

مثال عمى الموضع التوزيعي في النحو العربي . 3. 6. 3
 كأبسط مثاؿ عمى التكزيع عند النحاة تعريؼ االسـ كالفعؿ بما يدخؿ عمى أحدىما يمينا كشماال كىما في مدرج 

فاالسـي يعرؼ بالخفًض كالتنكيًف كدخكًؿ األلًؼ كالبلـً كحركًؼ : "الكبلـ، كىك ما عبر عنو ابف أجرـك بقكلو
، كالفعؿي يعرؼ بقد كالسيًف كسكؼى كتاًء التأنيًث الساكنة، كالحرؼي ما ال يصمح معو ...كحركًؼ القسـً ...الخفضً 

 272ص[292]".دليؿي االسـً كال دليؿي الفعؿً 
 (ال في ذاتيا كبناء لفظيا، بؿ بما يزاد عمييا)عند سيبكيو كأصحابو ىك الكممة التي إذا تصرفت ...فاالسـ "

حرؼ الجر ثـ األلؼ : احتممت يمينا كشماال زكائد معينة كفي مكاضع معينة، كىي محدكدة العدد، عمى اليميف
الصفة، كبما أف ىذه +(يعاقباف األلؼ كالبلـ)التنكيف أك المضاؼ إليو +عبلمات اإلعراب: كالبلـ، كعمى اليسار

ال تثبت، بؿ تظير كتختفي : جزء مف االسـ، كثانيا: الكمـ ىي زكائد عمى االسـ ىك كحده فيي بالضركرة، أكال
  124ص[50]".بحسب حاجة المتكمـ إلييا

ذا أخذنا اسـ الجنس عمى سبيؿ المثاؿ كجدنا أنو ىك الذم يصح دخكؿ كؿ ىذه العبلمات عميو، كأما غيره   كا 
فيكفي أف تدخؿ عميو عبلمة كاحدة، بؿ يكفي أف تقع الكممة في مكضع اسـ الجنس ليحكـ عمييا سيبكيو مثبل 

رجؿه : فاالسـ: "بأنيا مف قسـ االسـ، كىذا سر تعريؼ سيبكيو االسـ في أكؿ كتابو بالمثاؿ دكف الحد، فقاؿ
 ، فيي مقحمة في نص سيبكيو، ألنيا لـ ترد في كثير مف مخطكطات  (حائط)كأما كممة .1/12[94]"كفرسه

 17ص[290].الكتاب، كلـ يذكرىا شراح الكتاب
كأما االسـ فإف سيبكيو لـ يحده بحد ينفصؿ بو عف غيره، كينماز مف الفعؿ كالحرؼ، : " كليذا قاؿ السيرافي

نما اختار ىذا ألنو أخؼ األسماء الثبلثية، ، (رجؿه كفرسه : االسـي ): كذكر منو مثاال اكتفى بو عف غيره، فقاؿ كا 
 1/53[293".]رجؿ كفرس: كأخفُّيا ما كاف نكرة لمجنس، كىذا نحك
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توزيع االسم عند سيبويو كما حققتو موزل  . 4. 6. 3
 كىذا المفيـك اإلجرائي لبلسـ ىك الذم استغمتو أكلركو مكزؿ في أطركحتيا، فتتبعت بمقتضاه الكممات التي حكـ 
سيبكيو باسميتيا، فكانت أربعيف نكعا، ثـ اختزلتيا في ثمانية كعشريف نكعا، كبينت بذلؾ أف سيبكيو اعتمد في حكمو 

. باسميتيا عمى أساس تكزيعي ، أم كقكعيا في مكضع اسـ الجنس ألنو األصؿ في األسماء كميا لتمكنو
لؤلسماء مف سيبكيو ببعيد، فيك يعد النكرة أصبل لممعرفة، كالتذكير أصبل لمتأنيث،  (أصؿ)كليس افتراض  "

حبلؿ : كالكاحد أصبل لمجميع، فميس بمستبعد أف يككف االسـ الشائع في أمتو نحك رجؿ كفرس أصبل لؤلسماء، كا 
عنصر لغكم محؿ آخر، أك استبدالو بو كصبل إلى تحديد نكعو أك كظيفتو نيجه كاضحه كؿ الكضكح عند 

 17ص[290]".سيبكيو
:   كأنكاع االسـ عند مكزؿ كما في كتابيا ىي

عمـ الجنس أك اسـ الجنس - 1
اسـ العمـ - 2
مثمؾ = مثؿ - 3
غير – 4
كؿ، بعض، كميـ ، اؿ - 5
نفسؾ = نفس - 6
جميع = كؿ - 7
عشركف = أسماء العدد - 8
أنت  = عبلمة المضمر – 9

ىذا = االسـ المبيـ - 10
= اسـ الفاعؿ، اسـ المفعكؿ - 11

ضارب، مضركب 
حسف = الصفة المشبية – 12
= أفعؿي = اسـ التفضيؿ - 13

أحسف 
خير، شٌر - 14

الذم – 15
 (الذم يفعؿ)صمة، =الذم - 16
مىٍف، ما - 17
أمٌّل – 18
ما )الصمة، = مىٍف، ما، أمُّ - 19
 (تشاء

متى، أيف - 20 
كيؼ – 21
حيث – 22
تككف –حيث - 23
إذا، حيف - 24
إٍذ – 25
حيف /إذا)إذا، حيف، إٍذ، صمة، - 26
 (تأتينا
كـ  – 27
خمؼ = أسماء الظركؼ - 28

مصدر الفعؿ - 29
أٍف – 30
أٍف تفعؿ - 31
أفَّن  –32
الصمة  = منطمؽه - أنَّنؾى – 33
أٍف المخففة – 34
أٍف ال )أٍف المخففة كالصمة، - 35

 (يقكؿي ذاؾ
 المضاؼ كالمضاؼ إليو- 36
 (أخكؾ)

رجؿه )المكصكؼ كالصفة، - 37
 (حسفه 

 (مىوٍ )أسماء الفعؿ، - 38
39 – ،  (حسبي الماءي )حسبي
[ 294].(قطؾ درىـه )قىٍط، – 40
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اعتماد سيبويو عمى مفيوم الموضع التوزيعي وخطأ المحدثين . 5. 6. 3
 كال شؾ أف المكضع بالمعنى التكزيعي ىك األساس الصحيح لتقسيـ الكمـ عند سيبكيو، كال أدؿ عمى ذلؾ مف 
: قكؿ سيبكيو بعد أف عمؿ اإلعراب في األفعاؿ المضارعة بمشابيتيا ألسماء الفاعميف مستدال عمى عدـ اسميتيا

إٌف يضرب : كيٌبيف لؾ أنيا ليست بأسماء أنؾ لك كضعتيا مكاضع األسماء لـ يجز ذلؾ، أال ترل أٌنؾ لك قمت"
فيك يشير بذلؾ إلى أف لبلسـ تكزيعا يختمؼ عف تكزيع الفعؿ، كتمؾ . "1/14[94]"يأتينا، كأشباه ىذا لـ يكف كبلمان 

 15ص[290]".إشارة دالة عمى المنيج المغكم المنضبط الذم انتيجو سيبكيو في تقسيـ الكمـ
 كمف ىنا يمكننا القكؿ بأف بعض الدارسيف المحدثيف الذيف عابكا عمى سيبكيو كالنحاة مف بعده تقسيميـ الكمـ 
إلى ثبلثة أقساـ، كاستجدكا تقسيما رباعيا، كإبراىيـ أنيس كميدم المخزكمي، أك تقسيما سباعيا كما فعؿ تماـ 
حساف كتمميذه الساقي قد غابت عنيـ ىذه الحقيقة، كىي أف سيبكيو سبؽ التكزيعييف حيف اختار تقسيما ثبلثيا، 

. كحيف أدرج ما رأكه بعيدا عف االسمية في قسـ االسـ
 فقد أخرج ىؤالء المحدثكف كممات كثيرة مف قسـ االسـ بحجة أف تعريؼ االسـ ال ينطبؽ عمييا، كاستظيركا 

عمى ذلؾ باختبلؼ النحاة في تعريؼ االسـ، إذ قيؿ إف تعاريفو بمغت سبعيف تعريفا، ما مف تعريؼ منيا إال كىك 
. مدخكؿ، بينما سيبكيو حكـ باسميتيا بمقتضى منيجو العممي القائـ عمى أساس مفيـك المكضع التكزيعي

 فكممات اإلشارة كالضمائر أسماء، ألف كؿ كاحد منيا يمكف أف يقع في مكضع االسـ األصمي كأف يؤدم 
ىذا باب ما ينتصب ألنو خبر لممعركؼ )كظيفتو، كفي بعض أمثمة سيبكيو ما يدؿ عمى ذلؾ كما في قكلو في 

ىذا عبد اهلل ):... فأما المبني عمى األسماء المبيمة فقكلؾ": (قبمو مف األسماء المبيمة [ىك]المبني عمى ما 
، كذلؾ قكلؾ (ىذا)فعبلمة مضمر، كىك مبتدأ، كحاؿ ما بعده كحالو بعد  (ىك)كأما  : "كقكلو.2/78[94"](معركفان 

أخكؾ عبد اهلل )كأما ما ينتصب ألنو خبر مبنى عمى اسـ غير مبيـ فقكلؾ : "، كقكلو [94]"(ىك زيده معركفان )
 2/81[94". ]كأخكاتيا( ىك)، ىذا يجكز فيو جميع ما جاز في االسـ الذم بعد (معركفا

 31: جدول رقم
الحاؿ المبني عميو المبتدأ 
معركفان عبد اهلل أخكؾ 
معركفان عبدي اهلل ىذا 
معركفان زيده ىك 

كلك قاؿ : " كاسـ الفاعؿ أيضا اسـ ألنو يمكف أف يقع في مكضع االسـ األصمي، كفي ذلؾ يقكؿ سيبكيو
عىؿ  (آلدَّناري أنت نازؿه فييا)  (أزيده أنت ضاربيو)، كلك قاؿ (آلداري أنت رجؿ فييا)اسمان رفىع، كأٌنو قاؿ  (نازالن )فجى

 1/109[94]".جاز (أىزيده أنت أخكه)فجعمو بمنزلة قكلؾ 
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 32: جدول رقم
الخبر المبتدأ االستفياـ 

متعمؽ الخبر خبر مبتدأ 
فييا نازؿه أنتى الداري أ 
فييا رجؿه أنت الداري أ 
ػو ضاربيػ أنتى زيده أ 
ق أخك أنتى زيده أ 

:  ككذلؾ اسـ التفضيؿ ىك اسـ ألنو يقع مكقع االسـ األصمي، كفيو قاؿ سيبكيو
أعبدي اهلل أنت لو أصدؽي أـ )ك  (أىعبدي اهلل أنت أكرـي عميو أـ زيده )كممَّنا ال يككف في االستفياـ إاٌل رفعان قكلؾ "
ٌنما ىك ( أىٍفعىؿى )، ألٌف (أعبدي اهلل أنت أخكه أـ بشر)، كأٌنؾ قمت (ًبشره  ليس بفعؿو كال اسـو يىجرل مجرل الفعؿ، كا 

 1/132[94]".كنحًك ذلؾ (شديد)ك  (حسىفو )بمنزلة 
 33: جدول رقم

 الخبر المبتدأ استفياـ 
المعطكؼ خبر مبتدأ 

أـ بشره أخكه أنتى عبدي اهلًل أ 
أـ زيده أكرـي عميو أنتى عبدي اهلًل أ 
أـ بشره لو أصدؽي أنتى عبدي اهلًل أ 

 كخبلصة القكؿ أف الكممة إذا كقعت في مكضع اسـ أصمي كلك في سياؽ لغكم كاحد، فاستقاـ التركيب 
: كصح المعنى، بحيث يحسف السككت، فإف سيبكيو يحكـ عمييا بأنيا اسـ، كذلؾ قكلو ىذا باب ما يقع مكقع )"

ألنو مستقر لما بعده كمكضع، كالذم عمؿ فيما بعده حتى رفعو ىك الذم عمؿ فيو : (االسـ المبتدأ كيسد مسده
حيف كاف قبمو، كلكف كؿ كاحد منيما ال يستغنى بو عف صاحبو، فمما جمعا استغنى عمييما السككت، حتى 

ك)ك  (ثىَّـن زيده )، كمثمو (فييا عبدي اهلل)، كذلؾ قكلؾ (ىذا عبدي اهلل)صارا في االستغناء كقكلؾ  أيف )ك  (ىينا عمره
 2/128[94".]كما أشبو ذلؾ( كيؼ عبدي اهلل)ك  (زيده 

 34: جدول رقم
عبدي اهلل ىذا  
عبدي اهلل فييا 
زيده ثىَّـن 

ك ىينا   عمره
زيده أيف 
عبدي اهلل كيؼى 
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كـ، كأيف، ككيؼ، كما، كمتى، كىذا، كىؤالء، كجميع المبيمة، ) كيؤكد ىذا قكؿ المبرد، فإنو عندما ذكر 
كىي كممات مبنية ال يظير عمى آخرىا اإلعراب الذم يظير عمى األسماء  (حيث: الذم كالتي، كمنيا: كمنيا

كاعمـ أف الدليؿ عمى أف ما ذكرنا أسماءه، كقكعيا في مكاضع األسماء، كتأديتيا ما يؤديو سائر : "المعربة، قاؿ
 3/172[242]".األسماء

التوزيع عند الغرب ونظرية النسب عند العرب . 6. 6. 3
كيرل المغكيكف المحدثكف أنو إذا كاف لكحدة لغكية تكزيع أخرل فيما تنتمياف إلى نكع كاحد، ككؿ منيما : " ىذا

زادت عمييا فكردت في  (أ)كلكف  (أ)في كؿ السياقات المغكية التي يرد فييا  (ب)يعد معادال تكزيعيا، فإذا كردت 
ذا كجدت (ب)يشمؿ تكزيع  (أ)فإف تكزيع  (ب)سياقات لغكية لـ ترد فييا  ، كالعبلقة بينيما عبلقة اشتماؿ، كا 
ذا كاف السياؽ (ب)، (أ)سياقات يرد فييا كؿ مف  ، كسياقات يرد فييا أحدىما دكف اآلخر فتكزيعيما متقاطع، كا 

عمى اإلطبلؽ بحيث إذا ظيرت إحداىما في سياؽ اختفت األخرل،  (ب)ال تستخدـ فيو  (أ)الذم تستخدـ فيو 
 23ص [290]". فتكزيعيما متكامؿ

إف ىذا الذم جاء بو ىاريس كأصحابو سبؽ كأف عرفو المناطقة العرب فيما عرؼ بنظرية النسب، كىي :  أقكؿ
التساكم، : النسب بيف الكمييف منحصرة في أربعة: "، كذلؾ قكليـ175ص[295]مف منطؽ المجمكعات الرياضي

 63ص[296]".كالعمـك كالخصكص المطمؽ، كالعمـك كالخصكص مف كجو، كالتبايف الكمي
الكمياف متساكياف إف صدؽ كؿ كاحد منيما عمى كؿ ما يصدؽ عميو اآلخر، : "بقكليـ (المساكاة) كعرفكا 

(. التكزيع المتعادؿ)كىك  [296]، "كاإلنساف كالناطؽ
الكمياف متبايناف كميا، إف لـ يصدؽ شيء منيما عمى شيء مما يصدؽ عميو : "بقكليـ (التبايف الكمي)كعرفكا 

(. التكزيع المتكامؿ)كىك  [296]، "اآلخر، كاإلنساف كالفرس
إف صدؽ أحدىما عمى كؿ ما يصدؽ عميو اآلخر مف غير : "بقكليـ (العمـك كالخصكص المطمؽ) كعرفكا 

(. تكزيع االشتماؿ)كىك  [296]، "عكس، كالحيكاف كاإلنساف
إف صدؽ كؿ منيما عمى بعض ما صدؽ عميو اآلخر فقط، : "بقكليـ (العمـك كالخصكص مف كجو)كعرفكا 

(. التكزيع المتقاطع)كىك  [296]، "كالحيكاف كاألبيض
كأصحابو،  (ىاريس)عند  (التكزيع)كعمى الرغـ مف أف ىذا يعد خبلصة : " قاؿ الدكتكر محمكد أحمد نحمة

مف اليسير أف نجد لؤلنماط التكزيعية الثبلثة : "كقاؿ أيضا. 24ص[290]"فإنو قريب مف فكر سيبكيو إلى حد بعيد
ألف النمط األكؿ كىك غير ىذه الثبلثة بدييي الكجكد في الكتاب، كفيما . 224ص[297]"نظائر في كتاب سيبكيو

:  يمي بضعة أمثمة مما ذكره ىذا الدكتكر
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أمثمة التوزيع األربعة  . 7. 6. 3
:   ـ التوزيع المتعادل1. 7. 6. 3

الخ، ...كؿ فرد مف أفراد اسـ الجنس، أك كؿ فرد مف أفراد العمـ، أك كؿ فرد مف أفراد اسـ الفاعؿ، أك الصفة"
 24ص[290]".معادؿ تكزيعي لآلخر عند سيبكيو

:   ـ توزيع االشتمال2. 7. 6. 3
.  الضمير/اسـ الجنس أك عمـ الشخص: مثالو

يقع كؿ منيما في كؿ المكاقع التي يقع فييا الضمير، كال يقع الضمير في كؿ المكاقع التي يقع فييا اسـ 
كاعمـ أف المضمر ال : "قاؿ سيبكيو [290].الجنس أك عمـ الشخص، فيما مثبل يكصفاف كال يكصؼ الضمير

 2/11[94]".يككف مكصكفا
:   ـ التوزيع المتقاطع3. 7. 6. 3

:  اسـ الفاعؿ/اسـ الجنس: مثالو
، كال يقع اسـ 1/109[ 94]. آلدار أنت رجؿه فييا/آلدار أنت نازؿه فييا: يقعاف في سياؽ لغكم كاحد حينا نحك

 25ص [290].زيدان غدان ......ىذا: الجنس في مكضع اسـ الفاعؿ في سياؽ مثؿ
:   ـ التوزيع المتكامل4. 7. 6. 3

:  أيف/متى: مثالو
مف  (متى)كنظير : "استفياما عف المكاف، قاؿ سيبكيو (أيف)استفياما عف الزماف، كيككف  (متى)حيث يككف 

]".إال لؤلياـ كالميالي (متى)إال لؤلماكف، كما ال يككف  (أيف)، كال يككف (أيف)األماكف  94]1/219-220 
المعاقبة مصطمحا داال عمى ما يعنيو المحدثكف /كلعمي ألفت ىنا إلى أف سيبكيو استخدـ التعاقب: "نحمة.د. قاؿ أ

بالتكزيع التكاممي، بمعنى أف كبل مف العنصريف يرد في سياقات ال يرد فييا اآلخر، بحيث ال يمكف استبداؿ أحدىما 
 (تاء فعمت)ك (أنا)، كبيف 1/219[94](متى)ك (أيف)، كبيف 1/165[94](التنكيف)ك (اؿ)باآلخر، كالمعاقبة بيف 

(إيام رأيت)في  (ًني)ك (إيام)، كبيف 2/351[94]  ، كمعاقبة الجر لمتنكيف في اسـ الفاعؿ2/364[94] (رأيتني)ك 
](أقائمنا كقد قعد الناس)، كمعاقبة االسـ لمفظ بالفعؿ في نحك 1/65[94]  209-208ص [297] ".1/343[94
مفيوم الموضع عند النحاة الخالفين لسيبويو . 8. 6. 3

عمى أف مفيـك المكضع عند  - 32ص[298]كما نبو عمى ذلؾ أحد الباحثيف–  ىذا كيجدر التنبيو ىنا 
سيبكيو غير مفيكمو عند النحاة الخالفيف، ألف ىؤالء ضيقكا مفيـك المكضع، كحصركه في غير الكمـ المعربة أم 

كفي ذلؾ قاؿ أبك عمي  [298]المتمكنة، فبل مكضع عندىـ إال لممبنيات أك الجمؿ التي تقع مكقع المفرد، 
: مف كتاب سيبكيو (ىذا باب ما حمؿ عمى مكضع العامؿ في االسـ كاالسـ)الفارسي عند شرحو   
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رفعه، كلـ يجعؿ  (ما أتاني ًمف رجؿو )في قكلؾ  (ًمف رجؿو )مكضع : ىذا المكضع يفصح فيو بالمكضع، فيقكؿ "
المكضع لرجؿ كحده، ألنو كاف يرتفع فيظير فيو إعرابو، كيستغنى بو عف أف يقاؿ لو مكضع كلـ يجعؿ أيضا 

كحدىا مكضعا، ألنيا ليست مما يعرب ألبتة، فمما لـ يجز كقكع أحدىما ىذا المكقع، كلـ يستغف بأحدىما  (ًمفٍ )لػ
 2/49[299]".عف صاحبو، جعؿ المكضع ليما معا، إذ لـ يكف ثـ رافع، ككذلؾ كؿ ما كاف مثمو

 فأبك عمي فيـ أف سيبكيو أفصح عف معنى المكضع في ىذا الباب، كفيـ منو أف المكضع ليس لما يظير 
ككذلؾ كؿ : "إعرابو كىك االسـ المعرب، كال لمحرؼ، كلكنو لما ال يظير إعرابو كالمجركر بحرؼ جر زائد، قاؿ

. ، يقصد مما ال يظير إعرابو، كما مثؿ ككاالسـ المبني"ما كاف مثمو
الذم قيؿ فيو إنو أخذ  - (األصكؿ في النحك)مف كتابو  (باب العطؼ عمى المكضع) كيشرح ابف السراج في 

:  مكضكع المكضع بتكسع، فقاؿ- مسائؿ الكتاب كرتبيا فيو ترتيبا منطقيا 
: األشياء التي يقاؿ أف ليا مكضعان غير لفظيا عمى ضربيف "   

.  اسـه مفرد مبني: - أحدىما
.  إف المكضع لمجميع: اسـ قد عمؿ فيو عامؿ أك جعؿ مع غيره بمنزلة اسـ فيقاؿ: - كالضرب اآلخر

فإف كاف االسـ معربان مفردان فبل يجكز أف يككف لو مكضع، ألنا إنما نعترؼ بالمكضع إذا لـ يظير في  
 2/61[119]".المفظ اإلعراب، فإذا ظير اإلعراب فبل مطمكب

، كصاركا بمكجبو يقسمكف اإلعراب (المحؿ) فالمكضع عند النحاة الخالفيف لسيبكيو ىك ما صار يطمقكف عميو 
عراب محمي، كىذا األخير ىك اإلعراب حسب المكضع: إلى ثبلثة أنكاع عراب تقديرم، كا  . إعراب لفظي، كا 

الضرب األول  . 1. 8. 6. 3
: مثؿ المنادل المفرد، ففيو قاؿ سيبكيو- كىك اسـ مفرد مبني - كعمى رأم ابف السراج فإف الضرب األكؿ 

أم عمى إضمار الفعؿ المتركؾ إظياره، كلذلؾ لك . 2/182[94]"كالمفرد رفع، كىك في مكضع اسـ منصكب"
يا زيدي الطكيؿ، لجاز في الطكيؿ أف يككف مرفكعا صفة لزيد المبني عمى الضـ، كأف يككف منصكبا صفة : قاؿ

نصب : قاؿ عبلـ نصبكا الطكيؿ؟ (يا زيدي الطكيؿى )أرأيت قكليـ : قمت: "لو ألنو في مكضع نصب، قاؿ سيبكيو
ىك صفة : ؟ قاؿ(يا زيدي الطكيؿي )أرأيت الرفع عمى أم شيء ىك إذا قاؿ : فقمت... ألنو صفة لمنصكب

 2/183[94]".لمرفكع
الضرب الثاني  . 2. 8. 6. 3

. جممة قد عمؿ بعضيا في بعض: فاألكؿ: كأما الضرب الثاني كقد قسمو إلى أربعة أقساـ
ما جممة ليا مكضع، كذلؾ إذا كقعت مكقع المفرد، ألنو   كىي إما جممة ال مكضع ليا كالجممة االبتدائية، كا 

األصؿ في اإلعراب، كقد عرض سيبكيو ألنكاع مف الجمؿ ذات المكضع كغير ذات المكضع، كلكف في مكاضع 
ىذا باب ييٍحمىؿي فيو االسـي عمى اسـو بيًنيى عميو )متناثرة مف كتابو، كقد أجمؿ فييا السيرافي القكؿ في شرحو في 

جممة ليا : كمعنى قكلنا: "كفيو قاؿ 2/315[94 ](الفعؿي مىرَّنةن، كييٍحمىؿي مىرَّنةن أيٍخرىل عمى اسـو مبنٌي عمى الفعؿ
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: مكضع ىك أنا متى نحينا الجممة جاز أف يقع مكقعيا اسـ كاحد، فيمحقو اإلعراب، كالجممة التي ليس ليا مكضع
 1/390[97]".ىي التي إذا نحيناىا لـ يقع مكقعيا اسـ

إعراب الجمل ومفيوم الموضع  . 9. 6. 3
معالـ ) كقد عني الدكتكر محمد عبدك فمفؿ بجمع ما تناثر مف كبلـ سيبكيو في نحك الجممة في كتاب بعنكاف 

:   فذكر مف ذكات المكضع131-95ص[300](التفكير في الجممة عند سيبكيو
:   ـ الجممة في موضع الخبر1. 9. 6. 3

:  أ ػ الجممة في مكضع خبر المبتدأ
نما تريد بقكلؾ   (زيده ضربتيو)فإذا بنيتى الفعؿى عمى االسـ قمتى : "كفييا قاؿ سيبكيو فمزمتيو الياء، كا 

فيك في مكضع ىذا الذم بيني عمى  (عبدي اهلل منطمؽه )، إذا قمتى (منطمؽو )مبني عميو الفعؿ أٌنو في مكضع 
ـٌ بنيتى عميو الفعؿى كرفعتوى باالبتداء (عبدي اهلل)األكؿ كارتىفع بو، فإٌنما قمت  ]".فنسبتو لو، ث 94 ]1/81 

 35: جدول رقم
الخبػػػػػػػػػػػػر المبتدأ 

مفعكؿ بو فاعؿ فعؿ  
ػػػػو ػتػ ضربػ زيد 

منطمػػػػػػػػػػػؽه عبدي اهلًل 
:  ب ػ الجممة في مكضع خبر الحرؼ المشبو بالفعؿ

بىًر  (ليتى ًشعرم ىؿ رأيتىو)ك  (لىٍيتى ًشٍعًرم أىعبدي اهلل ثىَّـن أـ زيده )كمثؿ ذلؾ : "كفييا قاؿ سيبكيو فيذا في مكضع خى
 (عبدي اهلل)جممة في مكضع الخبر، ككذلؾ  (ىؿ رأيتو)، ك(ليت)اسـ  (شعرم)أف : يعني."1/236[94]"(ليتى )

 2/135[97]".في مكضع الخبر (ىؿ رأيتو)مبتدأ، ك
 36: جدول رقم

معطوف عمى الخبر خبرىا اسميا حرف مشبو بالحرف 
أـ زيده أعبدي اهلًل ثىَّـن شعرم ليت 
 ىؿ رأيتو شعرم ليت 

:  النافية لمجنس (ال)ج ػ الجممة في مكضع خبر 
ف  (ال أحدى مرئيٌّل )عمى األكؿ، كأنؾ قمت  (رأيتو)إذا بنيت  (ال أحد رأيتو إال زيد)كتقكؿ : "كفييا قاؿ سيبكيو كا 

 2/317[94].".(ال أحد مرئيا)صفة فكذلؾ، كأنؾ قمت  (رأيتو)جعمت 
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 37: جدول رقم
خبػػػػػػػرىا اسميا ال النافية لمجنس 

ػو ػتػ رأيػ أحد ال 
مرئػػػػػػػػيٌّل أحد ال 

:  د ػ الجممة في مكضع خبر الفعؿ الناقص
ألنَّنو ليس مف الحركؼ التي ييٍنصىبي ما بعدىا، كحركؼ  (كنتي عبدي اهلل لقيتيو)كتقكؿ  : "كفييا قاؿ سيبكيو

َّـن إلى  االستفياـ، كحركًؼ الجزاء، كال ما شيٌبو بيا، كليس بفعؿو ذكرتىو ليىٍعمىؿى في شيء فيىٍنًصبىو أك يىرفعىو ثـ ييضى
، كلكنو شيءه عىًمؿى في االسـ، ثـ (زيدان ضربتي كعمران مررتي بو)الكبلـ األٌكؿ االسـي بما ييٍشرىؾي بو، كقكلؾ 

، كقكلؾ  ]".(كاف عبدي اهلل أبكه منطمؽه )كضعتى ىذا في مكضع خبره مانعان لو أف ينصبى 94]1/148 
 38: جدول رقم

خبــــــــــــــــره اسمو فعل ناقص 
خبـــــــــــر مبتدأ   

مفعول بو فاعل فعل  
ػو ػتػ لقيػ عبدي اهلًل ػتي كنػ 
منطمػػػػػػػػػػؽ أبكه عبدي اهلل كاف 

:   ـ الجممة في موضع الحال2. 9. 6. 3
إٍف تأتني )فأما ما يرتفع بينيما فقكلؾ : "(ىذا باب ما يرتفع بيف الجزميف كينجـز بينيما)كفييا قاؿ سيبكيو في 

إٍف )ك( إٍف تأتني سائبلن يكف ذلؾ)، كذلؾ ألنؾ أردت أف تقكؿ (إٍف تأتني تمًشي أمًش معؾ)ك (تسأليني أعطؾ
 3/85[94".](تأتني ماشيان 
 39: جدول رقم

ش .ج.ججممة الحاؿ ش . جش .أ
أعطؾ تسأليني تأتني إٍف 
يكف ذلؾ سائبلن تأتني إٍف 
أمًش معؾ تمشي تأتني إٍف 
يكف ذلؾ ماشيان تأتني إٍف 

 (ضربتي عبدى اهلل ىك قائـه )ك (ىذا عبدي اهلل ىك خيره منؾ)كأما إذا كاف ما بعد الفصؿ ىك األكؿ قمت  : "كقاؿ
، ألف ما بعد االسـ [كفي أشباىيا ىاىنا]كأخكاتيا فصبل فييا،  (ىك)فبل تككف  (ما شأفي عبًد اهلل ىك خيره منؾ)ك 

نما ينتصب عمى أنو حاؿ، كما انتصب  انظر إليو )في قكلؾ  (قائـ)ىاىنا ليس بمنزلة ما يبنى عمى المبتدأ، كا 
 2/395[94".](قائمان 
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، فإف سيبكيو كأصحابو ال يجيزكف فيو النصب، إذا (ىذا عبدي اهلل ىك خيره منؾ)كأما قكلو : "قاؿ السيرافي
 (خيران منؾ)خبره، ك (عبدي اهلل)مبتدأ، ك (ىذا)، ألف نصبو عمى الحاؿ لتماـ الكبلـ قبمو، مف أجؿ أف (ىك)أدخمت 

مبتدأ، كما بعده خبره، كالجممة في مكضع  (ىك)جعمت  (ىك)، فإذ أدخمت (ىذا زيده قائمان )حاؿ، كما تقكؿ 
 3/160[97]".الحاؿ

 40: جدول رقم
جممة حػػػػاؿ كبلـ تػػػاـ 

خبر مبتدأ  
خيره منؾ ىك ىذا عبدياهلًل 

قائـه ىك ضربتي عبدىاهلًل 
خيره منؾ ىك ما شأفي عبًداهلًل 

:   ـ الجممة في موضع الصفة3. 9. 6. 3
ربىنىا)، ألٌف فييا بعض ما في المضارعىة، تقكؿ (فىعىؿى )كلـ ييسكَّننكا آًخر  : " قاؿ فييا سيبكيو  (ىذا رجؿه ضى

]".(ىذا رجؿه ضاربه )إذا قمت  (ضاربو )فتىصؼ بيا النكرة، كتككف في مكضع  94 ]1/16 
 41: جدول رقم

مكضع خبر مبتدأ 
صفة 

ضربنا رجؿه ىذا 
ضاربه رجؿه ىذا 

، ألفَّن  (كؿَّن رجؿو يٍأتيؾ فاضربٍ )كتقكؿ : "كقاؿ كؿَّن رجؿو  )ىينا صفةه، فكأىنٌؾ قمت  (يأتيؾ)نصبه
بالفعؿ بعد الفاء، ألف الفاء في األمر يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا، ( كؿَّن )نصب : "قاؿ السيرافي". (صالحو اضربٍ 

 1/487[97]".صفة لرجؿ (يأتيؾ)ك...(زيدان فاضربٍ )كقكلؾ 
 42: جدول رقم

فعؿ أمر مكضع الصفة مضاؼ إليو +مفعكؿ بو مقدـ 
فاضرٍب صالحو كؿَّن رجؿو 
فاضرٍب يأتيؾ كؿَّن رجؿو 

مبتدأ كقكلؾ   (القفيزى )، فجعمكا (مررتي ببيٌر قبؿي قىفيزه بدرىـ) كأمَّنا اٌلذيف رفعكه فقالكا : "كقاؿ أيضا
 2/287[ 97]". مبتدأ كخبر في مكضع النعت: "(قفيزه بدرىـو )أم أف  1/397[94]".مبنيًّا عميو (بدرىـ)

في  (يقكؿي )، فػ(مررتي برجؿو يقكؿي ذاؾ)كقد يقع الشيء مكقع الشيء كليس إعرابو كإعرابو، كذلؾ قكلؾ : "كقاؿ
 2/132[94]".كليس إعرابو كإعرابو (قائؿو )مكضع 
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 :  ـ الجممة في موضع المضاف إليو4. 9. 6. 3
يضاؼ إلييا  "(مف األسماء- أم الجمؿ الفعمية - ىذا باب ما يضاؼ إلى األفعاؿ) كفييا قاؿ سيبكيو في 
 (ىىذىا يىٍكـي الى يىٍنًطقيكفى )كقاؿ اهلل عز كجؿ  (آتيؾ يكـى يقكؿي ذاؾ)ك  (ىذا يكـي يقكـي زيده )أسماء الدىر، كذلؾ قكلؾ 

اًدًقيفى ًصٍدقيييـٍ )ك كمما ...كجاز ىذا في األزمنة كاطرد فييا، كما جاز لمفعؿ أف يككف صفةن .{ىىذىا يىٍكـي يىٍنفىعي الصَّن
:  قاؿ األعشى (آية)كمنو أيضان  (مذ جاءني)ك  (ما رأيتو منذ كاف عندم)يضاؼ إلى الفعؿ أيضان قكلؾ 
 بآيًة تيٍقًدميكفى الخيؿى شيٍعثان 

 
 كأٌف عمى سىناًبًكيا ميدامىا*** 

ال أفعؿ بذم )ك  (ال أفعؿ بذم تسمماف)ك  (ال أفعؿ بذم تسمـ)كمما يضاؼ إلى الفعؿ أيضان قكلو ...  
ال أفعؿ بذم : كإضافة ما قبمو، كأنو قاؿ( الفعؿ)مضافة إلى ( ذك)المعنى ال أفعؿ بسبلمتؾ، ك  (تسممكف

 3/117[94]".ىينا األمر الذم يسممؾ كصاحب سبلمتؾ (ذك)سبلمتؾ، فػ 
 43: جدول رقم

الجممة المضاؼ إلييا ظرؼ الزماف  
يقكـ زيده يكـي ىذا 
يقكؿي ذاؾ يكـى آتيؾ 
ال ينطقكف يكـي ىذا 
ينفعي الصادقيف يكـي ىذا 

كاف عندم منذ ما رأيتو 
جاءًني مذ  
تقدمكف الخيؿى ػآيًة بػ 

تسمـ ػذم ال أفعؿ بػ 
تسمماف ػذم ال أفعؿ بػ 
تسممكف ػذم ال أفعؿ بػ 

، دليؿ عمى أف "ال أفعؿ بذم سبلمتؾ: كإضافة ما قبمو، كأنو قاؿ (الفعؿ)مضافة إلى  (ذك)ك: "كقكؿ سيبكيو
. الجممة بعد أسماء الزماف في مكضع اسـ مفرد مجركر

لى االبتداء  : "كفي آخر ىذا الباب قاؿ سيبكيو جممة ىذا الباب أف الزماف إذا كاف ماضيان أضيؼ إلى الفعؿ كا 
ذا كاف لما لـ يقع لـ يضؼ إال إلى األفعاؿ، (إذٍ )، فأضيؼ إلى ما يضاؼ إليو (إذٍ )كالخبر، ألنو في معنى  ، كا 

 3/119[94]".ىذه ال تضاؼ إال إلى األفعاؿ (إذا)، ك(إذا)ألنو في معنى 
يضاؼ إلييا الجممتاف، بينما  (إذٍ )يريد سيبكيو أف الجممة المضاؼ إلييا قد تككف اسمية كقد تككف فعمية، كأف 

.  ال تضاؼ إلييا إال الجممة الفعمية (إذا)
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:   ـ الجممة في موضع المفعول بو5. 9. 6. 3
:  أ ػ الجممة المحكية بالقكؿ كما تصرؼ منو

نما تىٍحًكى   (قمتي )كاعمـ أٌف : "كفييا قاؿ سيبكيو إٌنما كقعٍت في الكبلـ العرب عمى أف ييٍحكى بيا، كا 
قمتي زيده )، ال قكال، نحك 1/457[97](أم ما كاف جممة قد عمؿ بعضيا في بعض)بعد القكؿ ما كاف كبلمان 

. ، كما لـ يكف ىكذا أسقط القكؿ عنو(قمت)كال تدخؿ ( زيده منطمؽه )، ألنو يىحسف أف تقكؿ (منطمؽه 
ـي ًإفَّن اهللى )كتصديؽ ذلؾ قكلو جؿ ثناؤه .(إٌف عمران خيري الناس: قاؿ زيده )كتقكؿ  ٍريى ٍذ قىالىًت المىبلىًئكىةي يىا مى كىاً 
]".في االستفياـ (تىقكؿي )، ككذلؾ جميع ما تصرَّنؼى مف فعمو إاٌل (أىٌف اهللى )، كلكال ذلؾ لقاؿ "اٍصطىفىاؾً  94]1/122 

جممة كقع عمييا القكؿ فمـ يغيرىا، كحكيت بعدىا عمى لفظ : "قاؿ السيرافي في مثميا (زيده منطمؽه ) فجممة 
 1/457[97]".البلفظ بيا، كصارت في مكضع المفعكؿ المنصكب

 44: جدول رقم
مكضع المفعكؿ بو الفاعؿ الفعؿ 
زيده منطمؽه ػتي قمػ 
إفَّن عمران خيره منؾ زيده قاؿ 
يا مريـ إفَّن اهلل اصطفاؾ المبلئكةي قالت 

:  ب ػ الجممة في مكضع المفعكؿ بو ألحد أفعاؿ القمكب
يًره)قاؿ سيبكيو في  ألنو كبلـه قد : "(ىذا باب ماال يىٍعمىؿي فيو ما قبمو مف الفعؿ الذم يتىعدل إلى المفعكؿ كال غى

عىًمؿى بعضو في بعض، فبل يككف إاٌل مبتدأى ال يىعمؿ فيو شيءه قبمو، ألفَّن ألؼ االستفياـ تىمنعيو مف ذلؾ، كىك 
أىمىا ترل أىمُّ بىٍرؽو )ك  (قد عرفت أيُّيـ أبكه)ك  (قد عرفتي أىبك مىٍف زيده )ك  (قد عممتي أىعٍبدي اهلل ثىَّـن أـ زيده )قكلؾ 
. ، فيذا في مكضع مفعكؿ(ىاىنا
قد عممتي ): كما تيٍعًمؿ عرفتي كرأيتي كذلؾ قكلؾ (عممتي )كلك لـ تىستفيـ كلـ تيٍدًخٍؿ الـ االبتداء، كألىعممتى  ...

 237-1/235[94".](زيدان خيران منؾ
 45: جدول رقم

مكضع المفعكليف الفعؿ كالفاعؿ 
زيدان خيران منؾ قد عممت 
أعبدي اهلل ثىَّـن قد عممت 
أبك مف زيده قد عرفت 
أيُّيـ أبكه قد عرفت 
أمُّ برؽو ىاىنا أما ترل 
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، كباقي الجمؿ محمكؿ عمييا، حيث (عمـ)فالجممة األكلى ىي األصؿ، حيث كقع المفرداف مفعكليف لمفعؿ 
. عمؽ عمؿ الفعؿ القمبي باالستفياـ، فصارت الجمؿ كميا في مكضع نصب سدت مسد مفعكليو

فعمى ىذا أيٍجًرلى ... (زيد)ال يىحسف فيو إالَّن النصبي في ...(أىرىأىيتىؾى زيدان أبك مىٍف ىك)كتقكؿ  : "كقاؿ سيبكيو
ـي في مكضع المفعكؿ الثاني  240-1/239[94]".كصار االستفيا

 46: جدول رقم
مكضع المفعكؿ الثاني المفعكؿ األكؿ الفعؿ القمبي بمعنى أخبرني 

أبك مف ىك ؟ زيدان أرأيتؾ 
، ثـ قاؿ عمى "مف منصكب، ثـ تأتي باالستفياـ بعد ذلؾ المنصكب (أرأيتى )ال بد بعد قكلؾ : " قاؿ السيرافي
فعؿ ال يمغى، فمـ يمغ  (أخبرني)، ك(أخبرني)، ألف فيو معنى (عممت)ال تشبو  (أرأيتؾ)إف : "لساف سيبكيو

ف كاف في معنى (أرأيتؾ) فيك فعؿ يتعدل إلى مفعكليف، ال يجكز االكتفاء بأحدىما،  (أخبرني)، غير أنو كا 
". ، كالمفعكؿ الثاني الجممة التي بعده(زيد)فالمفعكؿ األكؿ ىك 
فأىعممتى  (عممتي عمران أىأىبكؾ ىك أـ أبك غيًرؾ؟)ك (قد عرفتي زيدان أبيك مىٍف ىك؟)كتقكؿ : "كقاؿ سيبكيو أيضا

ًؿ عميو حرؼي االستفياـ  1/237[94]".الفعؿى في االسـ األٌكؿ، ألنَّنو ليس بالميٍدخى
 47: جدول رقم

مكضع المفعكؿ الثاني المفعكؿ األكؿ الفعؿ كالفاعؿ 
أبك مف ىك ؟ زيدان قد عرفت 
أبكؾ ىك أـ أبك عمرك عمران قد عرفت 
الصكاب عندم أف تككف ... (كأبك مف ىك)، (عرفت)منصكب بػ (زيدان )فػ: "قاؿ السيرافي في الجممة األكلى

، ثـ قاؿ في "عرفت أبك مف ىك: عميو، كأنؾ قمت (عرفت)، كمكضعيا نصب بكقكع (زيد)الجممة بدال مف 
]".ىك المفعكؿ األكؿ، كما بعده جممة في مكضع المفعكؿ الثاني (عمران ): "الثانية 94]2/137 

:   ـ الجممة في موضع جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء6. 9. 6. 3
 (مف يضمًؿ اهلل فبل ىادمى لو كيذٍرىـ في طغيانيـ يعميكف)كقد بمغنا أف بعض القراء قرأ : " كفييا قاؿ سيبكيو

ىذا الكبلـ في مكضع يككف جكابان، ألف أصؿ الجزاء الفعؿ،  كذلؾ ألنو حمؿ الفعؿ عمى مكضع الكبلـ، ألف
]".كفيو تعمؿ حركؼ الجزاء، كلكنيـ قد يضعكف في مكضع الجزاء غيره 94]3/90-91 

 48: جدول رقم
ش .ج.مكضع جالرابط ش .جش .أ

ال ىادمى لو فػ يضمؿ اهلل مف 
يذٍرىـ ك   
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كمثؿ الجـز ىينا النصب في : "كيشبو سيبكيو الجـز حمبل عمى المكضع بالنصب حمبل عمى المكضع فيقكؿ
:  قكلو
 فمٍسنا بالجباًؿ كال الحديدىا * * * 

 
* * * 

]". حمؿ اآلخر عمى مكضع الكبلـ، كمكضعو مكضع نصب، كما كاف مكضع ذالؾ مكضع جـز 94]3/91 
ىذا كقد أشار سيبكيو إلى أف الجممة التي ال تقع في مكضع المفرد ال محؿ ليا مف اإلعراب عندما تحدث 

ا)تقع فيو  (أىفَّن )اعمـ أف كؿ مكضع تقع فيو  : "عف جممة الصمة، فإنو قاؿ كما ابتدئ بعدىا صمةه ليا، كما  (أىنَّنمى
عامبلن فيما  (الذم)صمة لو، كال تككف ىي عاممةن فيما بعدىا، كما ال يككف  (الذم)أف الذم ابتدئ بعد 

 3/129[94]".بعده
اسم عمل فيو حرف : القسم الثاني من الضرب الثاني. 10. 6. 3

اسـ عمؿ فيو حرؼ، كذلؾ : كأما القسـ الثاني مف الضرب الثاني الذم ذكره ابف السراج، فيك كما قاؿ
:  ضرباف

ضرب يككف العامؿ فيو حرفان زائدان لمتككيد، سقكطو ال يخؿ بالكبلـ، بؿ يككف اإًلعراب عمى  -"1. 10. 6. 3
 2/63[119]".حقو كالكبلـ مستعمؿ

ليس زيده )كذلؾ قكلؾ : "(ىذا باب ما ييجىرل عمى المكضع ال عمى االسـ الذم قبمو) كفيو قاؿ سيبكيو في
... ، كالكجو فيو الجر(ما زيد بأخيؾ كال صاحبىؾ)ك  (بجبىافو كال بىخيبل

:  كممَّنا جاء مف الشعر في اإًلجراًء عمى المكضع قكؿ عيقىٍيبىةى األىسدل
 ميعىاًكمى إٌننا بىشىره فأىٍسًجحٍ 

 
 فمسنا بالًجباؿ كال الحديدان *** 

]".دخمٍت عمى شيء لك لـ تىدخؿ عميو لـ ييًخؿَّن بالمعنى، كلـ ييٍحتىٍج إلييا ككاف نصبا (الباء)ألف   94]1/66-67 
 49: جدول رقم

معطكؼ عمى مكضع الخبر عاطؼ مكضع الخبر المنصكب اسمو فعؿ ناقص 
بخيبل كال جبافو +بػزيده ليس 
صاحبىؾ كال أخيؾ +بػزيده ما 
الحديدا كال الجباؿ +بػػنا لسػ 

ال عمى ما عمؿ في االسـ، كلكف االسـ  (ىذا باب ما حمؿ عمى مكضع العامؿ في االسـ كاالسـ): " كقاؿ
ما رأيت ًمف أحدو إال )، ك(ما أتاني ًمف أحدو إال زيده )كما عمؿ فيو في مكضع اسـ مرفكع أك منصكب، كذلؾ قكلؾ 

نما منعؾ أف تحمؿ الكبلـ عمى (زيدان  فمما كاف كذلؾ حممو ( ما أتاني إال ًمف زيدو )أنو خمؼ أف تقكؿ ( ًمفٍ )، كا 
 (ما أتاني مف أحد)ك(ما أتاني أحد)ألف معنى  (ما أتاني أحده إال فبلفه )عمى المكضع فجعمو بدال منو، كأنو قاؿ 

 (ما أنت بفاعؿو )كفي  (كفى بالشيب كاإلسبلـ)في قكلؾ  (الباء)دخمت ىنا تككيدا، كما تدخؿ  (ًمفٍ )كاحد، كلكف 
 2/315[ 94]". (لست بفاعؿو )ك 
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:  (ما أتاني ًمف أحدو إال زيده )أ ػ 
 50: جدول رقم

بدؿ مرفكع، محمكؿ عمى مكضع الفاعؿ استثناء .أمكضع الفاعؿ مفعكؿ بو مقدـ فعؿ نفي .أ
زيده إال أحدو + ًمٍف ًني أتا ما 
فبلفه إال أحده ًني أتا ما 
 (ما رأيتي ًمف أحدو إال زيدان )ب ػ 

 51:جدول رقم
بدؿ منصكب، محمكؿ عمى مكضع المفعكؿ بو  استثناء .أمكضع المفعكؿ  فاعؿ فعؿ نفي .أ

زيدان إال أحدو + ًمٍف ػتي رأيػ ما  
ال لـ . 2/65[119]"ػ أف يككف الحرؼ العامؿ غير زائد: الضرب اآلخر" ك.2. 10. 6. 3 كال يجكز إسقاطو كا 

ذا قمتى  : "يتصؿ الكبلـ بعضو ببعض، كذلؾ ما جاء في قكؿ سيبكيو ،  (مررتي بزيدو كعمران مررتي بو)كا  نصبتى
ف كاف  ، ثـ بنيتى عميو المفعكؿ، كا  ككاف الكجوى، ألٌنؾ بدأت بالفعؿ، كلـ تىبتدئ اسما تىبنيو عميو، كلكٌنؾ قمت فعمتي

زيدان )، كلكال أٌنو كذلؾ ما كاف كجوي الكبلـ (مررتي زيدان ): الفعؿي ال يىًصؿي إليو إالَّن بحرؼ اإًلضافة، فكأىٌنؾ قمت
، كعمران مررتي بو  1/92[ 94]".مررتى بو كقمتي

 فسيبكيو ىنا يريد أف يبيف أف المعطكؼ عمى المجركر بحرؼ الجر الكجو فيو النصب، ألف المجركر بحرؼ 
مررتي )فكأىٌنؾ قمت  (مررتي بزيدو )كما أنَّنؾ إذا قمت : " الجر في مكضع نصب، يؤكد ىذا قكؿ سيبكيو

االسـي منو في مكضع اسـو  (مررتي بزيدو )كلكَّننؾ أىكصمتى الفعؿى بالباء كما أٌف : "، كقكلو1/93[94"](زيدان 
لكافى عربيا، فكيؼ ىذا ؟ ألٌنو فًعؿه كالمجركري في  (مررتي بعمركو كزيدان )كلك قمت  : "كقكلو. 1/157[94]"منصكبو 

 1/94[94]".مكضع مفعكؿو منصكبو 
 (مررت)، ألف (ضربتي زيدان )بمنزلة قكلؾ  (مررتي بزيدو )يعني أف قكلؾ : "قاؿ السيرافي شارحا لكبلـ سيبكيو

ف كاف  (ضربت)فعؿ، كما أف  ال يتعدل إال بحرؼ، فإذا كاف كذلؾ فينبغي أف تختار في  (مررت)فعؿ، كا 
]"نصب االسـ في الجممة الثانية (ضربت زيدان )الجممة الثانية نصب االسـ، كما اختير مف  يقصد إذا . 1/392[97

. مثبل (ضربتي زيدان، كعمران لقيتو)قمت 
اسم بني مع غيره : القسم الثالث. 11. 6. 3

النافية لمجنس مع االسـ  (ال)، مثؿ 2/65[119]"اسـ بني مع غيره: "كأما القسـ الثالث فقاؿ فيو ابف السراج
ىذا باب ما جرل عمى مكضع المنفي ال عمى الحرؼ الذم عمؿ في ): مثبل، ففيو قاؿ سيبكيو (رجؿ)المفرد 
:  (المنفي

:  فمف ذلؾ قكؿ ذم الرمة
ـي ال ًعدَّن عندىىا  بيا الًعيفي كاآلرىا

 
ٍبؿي ***   3: ىػ2/291[94]كال كىرىعه إال المىغاراتي كالرَّن

 



321 

 

:  كقاؿ رجؿ مف بني مذحج
غاري بعيًنوً  ـي الصَّن  ىذا لعىٍمريكي

 
 1: ، ىػ2/292[94]ال أيَّـن لي إف كاف ذاؾ كال أىبي *** 

الذم عمؿ في االسـ كما أف الشاعر  [الحرؼ]فزعـ الخميؿ رحمو اهلل أف ىذا يجرل عمى المكضع ال عمى 
: حيف قاؿ

ديدىا * * *   فىمٍسنىا بالًجباؿ كال الحى
 

* * * 
. أجراه عمى المكضع

. رفعكه عمى المكضع (ال ماؿى لو قميؿه كال كثيره )كمف ذلؾ أيضا قكؿ العرب 
ف شئت حممت الكبلـ عمى (ال كزيدو أحده )ك  (ال مثمىو أحده )كمثؿ ذلؾ أيضا قكؿ العرب  . فنصبتى  (ال)، كا 

ف شئت .(ال حكؿى كال قكةه إال باهلل)إذا حممتو عمى المكضع، كما قاؿ بعض العرب  (ال مثمىو رجؿه )كتقكؿ  كا 
. فنكنتو كنصبتو (ال)حممتو عمى 

ف شئت قمت  . (لي مثميو غبلمان )عمى قكلو  (ال مثمىو رجبلن )كا 
:  كقاؿ ذك الرمة

 ىي الداري إذ مىيٌّل ألٍىًمًؾ جيرةه 
 

 6: ، ىػ2/293[94]لىياًليى ال أىمثالىيفَّن لىياًليىا*** 
، (ال رجؿى أفضؿي منؾ)في مكضع اسـ مبتدأ مرفكع، قكلؾ  (ال رجؿى )يدلؾ عمى أفَّن : كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل 

. (زيده أفضؿي منؾ)كأنؾ قمت 
. (حسبيؾ قكؿي السَّنٍكءً )كأنؾ قمت  (ًبحسًبؾ قكؿي السَّنٍكءً )كمثؿ ذلؾ 

 293-2/291[94]".حيف مثَّنمو [منؾ]رجؿه أفضؿي )كأنؾ قمت : كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل
: كيمكف تمخيص ما قالو سيبكيو في ىذا الجدكؿ

 52: جدول رقم 
محمكؿ عمى المفظ المكضع  محمكؿ عمىعاطؼ خبرىا كاسميا  (ال)مكضع 

كىرىعان كىرىعه كال عندىا ال ًعدَّن 
َّـن  أبا أبه كال لي ال أ
كثيران كثيره كال لو قميؿه ال ماؿى 
 أحده   ال مثمىو 
رجبلن    ال مثمىو 
قكةن قكةه كال  ال حكؿى 
لياليا    ال مثمىيفَّن 
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ما عطف عمى شيء موصول  : القسم الرابع. 12. 6. 3
 2/68[ 119]". كىك ما عطؼ عمى شيء مكصكؿ ال يتـ إال بصمتو: القسـ الرابع: " قاؿ ابف السراج

 (أيُّيا)عمى  (لؾ)، حتى كمؿ اسما، ثـ بنيت (أيُّيا)صمة، لػ (تشاءي )، فػ(أييا تشاء لؾ): كتقكؿ: "قاؿ سيبكيو
 2/398[94]".(الذم تشاء لؾ): كأنؾ قمت

كذلؾ قكليـ : "(مع صمتيما بمنزلة غيرىما مف األسماء (أىفٍ )ك (أفَّن )ىذا باب ما تككف فيو ): كقاؿ سيبكيو في
كمثؿ .(ما أتاًني إال قكلييـ كذا ككذا)في مكضع اسـ مرفكع، كأنو قاؿ  (أىفَّن )فػ (ما أتاًني إال أنَّنيـ قالكا كذا ككذا)

مىيَّن فيبلىفه )ذلؾ قكليـ  نىعىًني إاٌل أٍف يىٍغضىبى عى  2/329[94]".(ما مى
 53: جدول رقم
مكضع مقكؿ القكؿ مكضع الفاعؿ المؤخر حصر .أمفعكؿ +فعؿ+ ف .أ

كذا ككذا أنَّنيـ قالكا إال ما أتاًني 
كذا ككذا قكلييـ إال ما أتاًني 
 أٍف يغضبى إال ما منعًني 

في مكضع رفع أٌف أبا الخطاب حدثنا أنو سمع   (أفَّن كمعمكلييا: أم)كالحجة عمى أٌف ىذا : "قاؿ سيبكيو
:  مف العرب المكثكؽ بيـ مف ينشد ىذا البيت رفعا لمكناني

ـٍ يىٍمنىًع الشَّنٍربى منيا غيري أٍف نطىقىتٍ   لى
 

مامةه في غيصكفو ذاًت أٍكقاؿً ***   حى
ىذا كنصب بعضيـ : كزعمكا أف ناسان مف العرب ينصبكف ىذا الذم في مكضع الرفع، فقاؿ الخميؿ رحمو اهلل 

[ 94]."(غيرى أف نطقتٍ )، فكذلؾ (أنيا مبنية: أم)في كؿ مكضع  (يكمئذ)
ىك في مكضع رفع  (إال أٍف يغضبى )كقد أكرد الشاىد لبلحتجاج عمى أف المصدر في : "قاؿ المحقؽ ىاركف

]"إال أفٍ : غيري أٍف، بمنزلة: فقكلو"، "ىنا مرفكعة عمى الفاعمية (غير)عمى الفاعمية، كما كانت  ، كمف 1/633[101
]".العمة في ذلؾ أنو لما أضافيا إلى غير متمكف بناىا كمكضعيا رفع"مف العرب فػ (غير)نصب  101]2/634 

ىذا إذف ىك مفيـك المكضع عند النحاة الخالفيف لسيبكيو كما فيمكه منو، كقد قدمنا كبلـ أبي عمي الفارسي فيو 
. ككذلؾ كبلـ ابف السراج

أدلة عموم الموضع لكل وحدة لغوية عند سيبويو . 13. 6. 3
 كقد استدؿ أحد الدارسيف عمى أف سيبكيو يستعمؿ المكضع بمعنى أكسع مما يستعممو غيره كابف السراج 

:  ، كمف ذلؾ38ص [298]مثبل، ففي الكتاب نصكص كثيرة تفيد أف المكضع يسع المفرد المعرب أيضا
3 .6 .13. 1.  

عطفكه عمى ىذا المنصكب فصار نصبا مثمو، كىك : ؟ قاؿ (يا أخانا زيدان أقبؿٍ )أرأيت قكؿ العرب :  قمت
 2/184[94]".األصؿ، ألنو منصكب في مكضع نصب
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مف األسماء الخمسة منادل منصكب باأللؼ، فيك اسـ مفرد معرب، كمع ذلؾ فإف الخميؿ لـ يكتؼ  (أخانا)فػ
". في مكضع نصب: "، كلكنو زاد فقاؿ"منصكب: "بقكلو
3 .6 .13. 2.  
كاف )في مكضع الخبر، كما قمت  (الظريؼ)صار  (المنطمؽ)فإف لـ يذكر  (إفَّن زيدان الظريؼى منطمؽه )كتقكؿ "

بمنزلة رفع األكؿ  (كاف)ىذا في  ، فنصب(كاف زيده الظريؼى )قمت ( الذاىب)، فمما لـ تجئ بػ (زيده الظريؼي ذاىبان 
 2/131[94]".كأخكاتيا (إفَّن )في 

". في مكضع خبر: "اسـ مفرد معرب، فإف سيبكيو لـ يقؿ عنو بأنو خبر، كلكف قاؿ (الظريؼى )كمع أف 
3 .6 .13. 3. 
ف شئت قمت " ]".صفة ليـ (لؾ)، كتجعؿ (كـ)في مكضع خبر  (غممافه )فتجعؿ  (كـ غممافه لؾ)كا  94]2/160 

في مكضع  (غمماف)فتجعؿ : "، ألنو اسـ مفرد معرب، كلكنو قاؿ(كـ)خبران لػ (غمماف)ككاف يمكف أف يقكؿ فتجعؿ 
". (كـ)خبر 
3 .6 .13 .4.  
أعبدي اهلل ضرب أخكه )حيف قمت  (زيد)في مكضع  (الغبلـى )، إذا جعمت (أىعبدي اهلًل ضرب أخكه غبلمىو)كتقكؿ  "
ف جعمتى ... (زيدان  رىبى أخاه )نصبتى فقمت ( زيدان )حيف رفعتى ( زيدو )في مكضع ( الغبلـى )كا  أعبدى اهلل ضى

 1/103[94".](غبلميو
يقصد في مكضع الفاعؿ مرة كفي مكضع المفعكؿ بو أخرل، " (زيد)في مكضع  (الغبلـ)إذا جعمت : " فقكلو

ـٍ قٌدمت  (األخى )كال عميؾ أقٌدمتى : "بدليؿ قكلو بعده رتىو، أ ـٍ أخَّن رتو، أييما ما جعمتىو كػ (الغبلـ)أ ـٍ أخَّن مفعكال  (زيدو )أ
ف جعمتىو كػ ].اسـ مفرد معرب (الغبلـ)كظاىر أف ".فاًعبل فاألٌكؿي نصبه  (زيدو )فاألٌكؿ رفعه، كا  94 ]

إف مفيـك المكضع عند سيبكيو غير مفيكمو عند النحاة الخالفيف، ألنيـ حصركا مفيـك المكضع فيما ال :  قمنا
أما سيبكيو فمكؿ كحدة مف .يظير عمى آخره إعراب، أم فيما يسمى باإلعراب المحمي عمى الخصكص، 

الكحدات المغكية مكضع تختص بو عنده، فبل تأتي إال فيو، كقد عمؿ المستعرب ميكؿ جي كارتر عمى إحصاء 
:  في كتاب سيبكيو فكاف التالي (مكضع)
أنواع الموضع عند سيبويو . 14. 6. 3

إعطاء )، اإلخبار (شكؿ الكممة أك العبارة)، البناء (لمخبر كالفاعؿ)، اإلسناد (بداية الجممة)االبتداء 
التبييف، اإلضافة، الكصؼ، النعت، النداء، الندبة، االستغاثة، االستثناء، العطؼ، اإلشراؾ، االستفياـ، (معمكمات

، (يعـ)البدؿ، اإلشارة، اإلبياـ، التكرير، الغمط، التأكد، الحذؼ، الحكاية، التحذير، الحشك، التخصيص، التعميـ 
القصة، الكناية، االلتباس، المدح، التعظيـ، الشتـ، الترحـ، التحقير، التصغير، التعجب، التمني، المبالغة، 
اإليجاب، اإلثبات كالتثبيت، النفي، اإللغاء، التنبيو، األمر النيي، المخاطبة، التسمية، اإلظيار، اإلضمار، 
الجزاء، التقديـ، التأخير، الكقؼ، الفصؿ، الكصؿ، القطع، االستغناء، اإلعجاـ، الصرؼ، اإلعراب، الكسر، 

الفتح، الضـ، اإلدغاـ، اإلمالة، اإلشماـ، اإلخفاء، الركـ، الترخيـ، التفخيـ، التعكيض، اإلفراد، التثنية، الجمع، 
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، التشبيو، التمثيؿ، التكسير،  التبعيد، التنكير، التعريؼ، التنكيف، التذكير، التأنيث، الرفع، النصب، الجر، الجـز
، الترنـ، الزيادة، اإلسقاط، اإلسكاف، التحريؾ، التشديد (الصكت)اإللحاؽ، التحقيؽ، التخفيؼ، التثقيؿ، اإلذىاب 

 78ص [131]. ، التضعيؼ، اإلطباؽ، القمب، المد، اليمس، الجير، مكضع الكبلـ(الصكت)
الموضع بمعنى موقع تقديري . 15. 6. 3

، تقتضيو بنية الكممة أك 2/13[189]"مكقع تقديرم اعتبارم، أم مجرد: " كأما أف مصطمح المكضع بمعنى
المفظة أك البنية العاممية، فيك أمر مقرر في غير ما نص مف نصكص الكتاب، كلكف بصكرة عممية تطبيقية 

إذ المعركؼ أف سيبكيو يصرؼ أكبر ىمو "غير نظرية كأكثر المفاىيـ المنيجية التي استعمميا صاحب الكتاب، 
  14ص[290]"إلى إجراءات التحميؿ دكف أف يعنى بإيضاح األساس المنيجي الذم يصدر عنو

 كالمقصكد بمفيـك المكضع ىذا ىك المكقع المجرد الذم يككف في مثاؿ الكممة أك المفظة أك التركيب كبنية 
عاممية، كبمغة بسيطة فإف المكضع مكقع لكف ليس في كبلـ محصؿ، كلكف في مثاؿ مجرد مف كبلـ ممفكظ، 

. حمؿ بعضو عمى بعض عمى كجو التناظر بيف كحداتو
نما تـ ىذا التجريد بيذا الحمؿ أم القياس التناظرم المسمى التطبيؽ عند الرياضييف، بفضؿ مفيكـ المثاؿ   كا 

عدد حركفيا المرتبة كحركاتيا المعينة كسككنيا مع اعتبار الحركؼ الزائدة : "الذم ىك في مستكل الكمـ المفردة
، كالذم ىك في مستكل المفظة كما سماىا الرضي كابف يعيش أك االسـ 1/8[111]"كاألصمية كؿ في مكضعو

المفرد أك الكاحد كما يقكؿ سيبكيو أك الركف االسمي كما يقكؿ ميشاؿ زكريا عبارة عف اسـ الجنس أك ما يقـك 
. مقامو، كما قد يحتؼ بو يمينا مف حرؼ جر أك أداة تعريؼ، أك شماال مف عبلمة إعراب كتنكيف كمخصص

نما كاف المكضع ىنا مكقعا   كىك في مستكل التراكيب مكاضع يحتميا عامؿ كمعمكؿ أكؿ كثاف كمخصص، كا 
تقديريا ألف العبرة بكجكده في التصكر الذىني بقطع النظر عما يقع فيو مف لفظ، كبقطع النظر عف خمكه مما 

.يمكف أف يقع فيو، كبقطع النظر عف تقدـ أك تأخر ما يمكف أف يقع فيو  
أمثمة الموضع بالمعنى التجريدي المقدر في المثال . 1. 15. 6. 3
عمى مستوى الكمم . 1. 1. 15. 6. 3

 كالمثاؿ في ىذا المستكل ىك ما يعرؼ بالكزف، أك الصيغة، ذلؾ أف النحاة كىـ يستقرئكف المغة أحسكا بما في 
صكامتى : مف تناظر في عدد الحركؼ كترتيبيا- سكاء كانت أسماء أـ أفعاال ثبلثية أـ أكثر - كمماتيا 

، أصكالن كزكائدى، كبحمؿ بعضيا عمى بعض أمكف ليـ أف يجردكا مف تكافقيا ميثيبلن بأف قابمكا بيف  كصكائتى
. ؿ، مع تضعيؼ العيف أك البلـ إذا اقتضى الكزف ذلؾ+ع+الحركؼ إذا كانت أصمية كبيف حركؼ ؼ

 ككؿ حرؼ مف حركؼ ىذا الميزاف الصرفي يمثؿ مكضعا مجردا، يمكف أف يقع فيو أم حرؼ مف حركؼ 
اليجاء، كيمكف أف يككف خاليا مما كاف يجب أف يقع فيو لعمة، كاإلعبلؿ بالحذؼ، كيمكف أف يككف الحرؼ في 

. الكممة مقدما كمكضعو في المثاؿ مؤخرا لعمة أيضا، كاإلعبلؿ بالقمب



325 

 

 كبيذه الميثيؿ استطاع النحاة أف يضبطكا ما استقرأكه مف أسماء المغة كأفعاليا، كأف يصنفكىا في أبكاب، يمثؿ 
كؿ باب قياسا معينا، أم مجمكعة مف النظائر، بالمفيـك الرياضي لمكممة، فالثبلثي مف األسماء المجردة لو عشرة 

أكزاف، كالرباعي لو خمسة، كالخماسي لو أربعة، كأما المزيد مف األسماء فمو أكزاف كثيرة، كلمفعؿ المجرد أيضا 
. أكزاف سكاء كاف ثبلثيا أـ رباعيا، كلمزيًد كؿٍّ أكزافه حصرىا النحاة باالستقراء كالحمؿ، أم القياس

ف كاف شيئا مألكفا عند دارسي المغة العربية ألنيـ اعتادكا عميو منذ سنكات   كمفيكـ المثاؿ بيذا التجريد كا 
الدراسة االبتدائية فيك مما لـ تصؿ إليو المسانيات الغربية، كلـ يعرفو المسانيكف الغربيكف إال مف اطمع عمى التراث 

. عبد الرحمف الحاج صالح.د.النحكم العربي كما قاؿ أ
عمى مستوى المفظة . 2. 1. 15. 6. 3

أقؿ ما ينطؽ بو مما يصمح أف يككف مبنيان عمى اسـ آخر أك فعؿ، أك مبنيان عميو اسـ : "  كالمقصكد بالمفظة
كىي إما اسمية أك فعمية، كما أكثر ما استعمؿ سيبكيو مصطمح البناء بيذا  [192ص301]، "آخر أك فعؿ

ف كاف يعميما .  المعنى، كىك ال يعني المسند أك المسند إليو، كا 
رى كما يككف فيو الفعؿ مبنيا عمى )قاؿ سيبكيو في  ـى أك أيخِّب ىذا باب ما يككف فيو االسـ مبنيا عمى الفعؿ قيدِّب

ف قدمت االسـ فيك عربي جيد، كما كاف ذلؾ ...ضربتي زيدا، كىك الحد: فإذا بنيت االسـ عميو قمت: "(االسـ كا 
نما تريد : فإذا بنيت الفعؿ عمى االسـ قمت...زيدان ضربتي : عربيا جيدا، كذلؾ قكلؾ زيده ضربتيو، فمزمتو الياء، كا 

عبد اهلل منطمؽ، فيك في مكضع ىذا الذم بني عمى : بقكلؾ مبني عميو الفعؿ أنو في مكضع منطمؽ إذا قمت
]".األكؿ كارتفع بو، فإنما قمت عبد اهلل فنسبتو لو ثـ بنيت عميو الفعؿ كرفعتو باالبتداء 94]1/80 

د عبد الرحمف الحاج صالح لمفيـك المفظة بأف صاغيا عمى مثاؿ، فمثاؿ المفظة االسمية . كقد نظَّنر األستاذ أ
مثبل يتككف مف ستة مكاضع، مكضعاف عف يميف االسـ المفرد، كىما مكضع حرؼ الجر ثـ مكضع أداة 

التعريؼ، كثبلثة عف يساره ىي مكضع عبلمة اإلعراب كمكضع التنكيف أك المضاؼ إليو، كمكضع الصفة، 
. ككؿ مكضع يمكف أف يدخؿ فيو أك ال عنصر ينتمي إلى الفئة التي يدؿ عمييا اسـ المكضع

 كأما المفظة الفعمية فيي تتنكع بتنكع الفعؿ ما بيف ماض كمضارع كأمر، كاألصؿ فييا الفعؿ كما يتصؿ بو 
، كقد بيف عمماؤنا كمنيـ سيبكيو أف االتصاؿ بيف الفعؿ كضمير الفاعؿ اتصاؿ كثيؽ (فاعؿ)مف ضمير رفع 

. بحيث يعداف معا ككممة كاحدة
رىب)يمكف التمييز بيف الفعؿ  (ضربتو)ك(ضربتي ) ففي مثؿ  أم التاء  (تي )كضمير الرفع المتصؿ  (ضى

 (كتب)بفعؿ آخر مثؿ  (ضرب)ضمير النصب المتصؿ، كبالتالي يمكف تعكيض الفعؿ  (ػوي )المتحركة بالضمة، ك
ضمير المخاطىبة،  (تً )ضمير المخاطىب أك (تى )أم ضمير المتكمـ بػ (تي )، كيمكف تعكيض (شرب)ك (قرأ)ك
ضمير  (ؾى )ضمير المخاًطبيف، كيمكف تعكيض ضمير النصب لمغائب بػ (تـي)ضمير المخاطىبٍيف، أك (تيمىا)أك

. ضمير الغائبة (ىا)ضمير المخاطىبيف، أك (كيـٍ )ضمير المخاطىبة، أك (ؾً )نصب لممخاطىب، أك
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تتمتع بنكع تىمىكُّفو يجعميا ممكنة االستقبلؿ مثؿ المفظة االسمية،  (ضربتيو)ك(ضربتي ):  فيذه القطع الكبلمية أم
ػ تتركب مف عناصر تتعاقب عمييا دكف إخبلؿ بيا، غير أف اتصاؿ ىذه  (ضربتي )بحكـ أنيا ػ خصكصا 

العناصر مخالؼ التصاؿ عناصر االسـ باالسـ، ألف االتصاؿ ىنا كثيؽ حتى صار يشبو ما انصير كصيبَّن 
. في قالب كاحد

كما يتعاقب عمييا مف ضمائر الرفع تشبو إلى حد بعيد أصؿ المفظة االسمية  (ضربت) فيذه المفظة الفعمية 
. كىك االسـ المفرد في حد ذاتو، ألف العبلقة بيف الفعؿ كضمائر الرفع عبلقة بناء كليس عبلقة كصؿ

 كىذا ال يمنع المفظة الفعمية عندما تزاد عمى يمينيا كعمى يسارىا بعض الزكائد مف أف تعامؿ معاممة المفظة 
االسمية، ألف ىذه الزكائد تدخؿ كتخرج دكف اإلخبلؿ بالفعؿ كفاعمو كما رأينا الزكائد تدخؿ كتخرج عمى االسـ 

. المفرد دكف اإلخبلؿ بو، أم دكف التأثير عمى استقبللو كتمكنو
كؿ  كفي العربية كما أشرنا في أكؿ الحديث عف المفظة الفعمية ىناؾ ثبلثة أضرب مف المفظة الفعمية، يمثؿ

لِّبدان، كىي الماضي كالمضارع كاألمر . ضرب منيا مثاال ميكى
 كالمكضع الكسط المعبر عنو بالصفر في المفظة الفعمية ىك مكاف العنصر المركزم أك نكاة المفظة الفعمية، 
كىك الفعؿ، كمجمكع الضمائر التي تتعاقب عمى النكاة تمثؿ معو أصؿ المفظة، كفي داخؿ ىذا األصؿ ىناؾ 

المسند إلى ضمير الغائب، ألنو خاؿ مف العبلمة، فضمائر الرفع األخرل ليست  (فىعىؿى )أصؿ آخر كىك الفعؿ 
مذكر، )زكائد كال عناصر مخصصة إال بالنسبة ليذا األخير، فيي أشبو ما تككف بالعناصر الدالة عمى الجنس 

. في المفظة االسمية( مفرد، مثنى، جمع)أك العدد  (مؤنث
 المكضع األكؿ عف يميف الفعؿ ىك مكضع أحد العناصر المخصصة التي يقبميا المثاؿ المكلد لمفظة الفعمية، 

، كالذم ال يعاقبو في مكضعو شيء آخر، ككظيفتو مع الماضي (قىدٍ )أم المكاف الثابت أيف يعمؿ الحرؼ 
. التحقيؽ ال التكقع

المصدريتيف، ألنيما يؤكالف مع الفعؿ بمصدر ىك  (مىا)ك (أفٍ ) المكضع الثاني عف يميف الفعؿ ىك مكضع 
، كيبلحظ أف ىذا المكضع "أتاني بعد كقكع األمر: "، أم"أتاني بعد أف كقع األمر: "اسـ يأخذ محبل إعرابيا، مثؿ

. مكمؿ لممكضع األكؿ
 كالمكضع األكؿ عف يسار الفعؿ ىك مكضع ضمائر النصب التي تحدد نكع الفعؿ، أم أنيا تدؿ بحضكرىا 

عمى تعدم الفعؿ، فيي ضمائر متصمة مثؿ ضمائر الرفع، أم غير مستقمة، غير أنيا ليست مثميا في ككنيا ال 
. تدخؿ ضمف الكحدة المركزية، كلذلؾ يمكف أف تغيب دكف أف تؤثر عمى ىذه األخيرة

 إف المثاؿ المكلد لممضارع أكثر تعقيدا مف مثاؿ الماضي، فمننظر عمى مستكل الكضع عمى ماذا تتضمف 
فيو لمكحدة المركزية، كىك كما رأينا في مثاؿ الماضي فإف نكاة  (صفر)مكاضع المضارع كاألمر ؟ فالمكضع 

المثاؿ المكلد تتككف مف الفعؿ كضمائر الرفع، غير أف األصؿ في داخؿ ىذه النكاة ىك ما أسند لضمير المتكمـ 
. أك المتكمميف، كضمير المخاطىب، كضمير الغائب
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 المكضع األكؿ عف يسار الفعؿ المضارع مع فاعمو ىك لعبلمة إعراب المضارع، عند دخكؿ الناصب مثؿ 
. ، كالتي تدؿ كما في المفظة االسمية عمى ما يؤثر في النكاة مف عكامؿ(لىمَّنا)أك  (لىـٍ )أك الجاـز مثؿ  (لىفٍ )ك (أفٍ )

 أما المكضع األكؿ يسارا في المثاؿ المكلد لؤلمر فيك فارغ، ألف األمر مبني ال تتعاكر عميو العبلمات 
كالمكضع الثاني يسارا ىك لحرؼ النكف الثقيمة أك الخفيفة لمتككيد، كحضكرىا يحدث عمى مستكل المفظ .اإلعرابية

اضطرابات كبيرة في النكاة كاإلعراب، كىذا العنصر يستتبع في آف كاحد استعماؿ عنصر آخر خارج المثاؿ 
 2/173[96].(الـ االبتداء أك الكاقعة في جكاب القسـ)المكلد ىك حرؼ البلـ 

عمى مستوى البنية العاممية . 3. 1. 15. 6. 3
مكضع العامؿ، كمكضع المعمكؿ األكؿ، كمكضع :  كىي البنية المككنة غالبا مف أربعة مكاضع رئيسية ىي

المعمكؿ الثاني إف كجد، كمكضع المخصص كذلؾ، ففي كؿ مكضع مف ىذه المكاضع يمكف أف يقع أم عنصر 
. ينتمي إلى فئتو، بشرط أال يتعارض ذلؾ كما يقتضيو التبميغ مف المعنى أك الفائدة

ىذا باب ) ككمثاؿ عمى ذلؾ نقصر القكؿ عمى مكضع العامؿ في الجممة االسمية، كنقرأ قكؿ سيبكيو في 
منطمؽه، ألف ىذا يحتاج  كاف عبدي اهلل منطمقان، كليت زيدان : كمما يككف بمنزلة االبتداء قكلؾ: "(المسند كالمسند إليو

نما يدخؿ الناصب كالرافع سكل .إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده كاعمـ أف االسـ أكؿ أحكالو االبتداء كا 
.  االبتداء كالجار عمى المبتدأ

أال ترل أف ما كاف مبتدأ قد تدخؿ عميو ىذه األشياء حتى يككف غير مبتدأ، كال تصؿ إلى االبتداء ما داـ مع 
رأيتي عبدى : عبدي اهلل منطمؽه، إف شئت أدخمت رأيت عميو، فقمت: ما ذكرت لؾ إال أف تدعو، كذلؾ أنؾ إذا قمت

مررتي بعبد اهلل منطمقان، فالمبتدأ  : كاف عبدي اهلل منطمقان، أك: اهلل منطمقان، أك قمت
. 1/23[94[94]"أكؿ جزء كما كاف الكاحد أكؿ العدد، كالنكرة قبؿ المعرفة

كيمكف أف نصكر مضمكف كبلـ سيبكيو في جدكؿ مكزع الخانات حسب مكاضع البنية العاممية التي  
:  أشار إلييا
 54:جدول رقم

 مكضع المخصص مكضع المعمكؿ الثاني مكضع المعمكؿ األكؿ مكضع العامؿ

  منطمؽ عبدياهلل *

  منطمقا عبدىاهلل رأيت

  منطمقا عبدياهلل كاف

  منطمقا بعبًداهلل مررت

عامؿ لفظي،  كىك (كاف)فأنت ترل كيؼ أف مكضع العامؿ مرة كاف االبتداء، كىك عامؿ معنكم، كمرة كاف 
غير أف رأيت تعدل إلى ما كاف مبتدأ بنفسو،  (مررت)كىك في حد ذاتو عامؿ كمعمكؿ، ككذلؾ  (رأيت)كمرة 

. تعدل إليو بحرؼ الجر (مررت)ك
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يعد مف أىـ كسائؿ  (قسمة المكاقع عند الرماني) كالخبلصة أف مفيـك المكضع عند سيبكيو بالمعنى التكزيعي 
التحميؿ المغكية اإلجرائية، ككاف سبب اكتشافو القياس التناظرم، أم حمؿ النظير عمى النظير، كىك قياس عربي 

، كال شؾ (كبرل كصغرل كنتيجة: مقدمتاف)أصيؿ، بعيد كؿ البعد عف القياس األرسطي المسمى السيمكجسمكس 
ـى : "أف القرآف الكريـ ىك أكؿ مف أكحى لمنحاة بفكرة المكضع في الكبلـ في مثؿ قكلو رِّبفيكفى اٍلكىًم ًمفى الَّنًذيفى ىىاديكا ييحى

ـى ًمٍف بىٍعًد مىكىاًضًعوً : " ، كقكلو46: اآلية [163]" عىٍف مىكىاًضًعوً  رِّبفيكفى اٍلكىًم . 41: اآلية[161]"ييحى
ذا كاف مفيكـ المكضع بالمعنى التكزيعي قد استغمو سيبكيو كالمدرسة الخميمية القديمة قبؿ بمكمفيمد كمدرستو   كا 

فإف مفيـك المكضع بالمعنى التجريدم لـ تعرفو المسانيات الغربية كاختصت بو  (أك التكزيعية)االستغراقية القرائنية 
فأما مفيـك المكضع كما كصفناه، ككذلؾ المثاؿ : "عبد الرحمف الحاج صالح.المسانيات العربية، كفي ىذا يقكؿ أد

[  189]".فبل يكجد مثميا في المسانيات الغربية إطبلقا حتى اآلف (كالكزف بالنسبة لمكممة)
االستدالل باالستبدال . 7. 3
معنى االستبدال واعتماد سيبويو عميو . 1. 7. 3

 مفيـك االستبداؿ كثيؽ الصمة بمفيـك المكضع، بؿ إنو كليده، ألنو يقـك عمى استبداؿ عنصر لغكم بآخر في 
لكنو يشير إلى القدرة "مكضع محدد مف كبلـ محصؿ، كمع أف سيبكيو لـ يستعمؿ مصطمح االستبداؿ، 

بمنزلة، كقع مكقع، جرل : االستبدالية لعنصر مف العناصر المغكية باستخداـ كممات كعبارات يراكح بينيا، أىميا
 207ص[297]".كما تقكؿ، كيكافؽ قكلؾ...مجرل، كأنؾ قمت، في معنى، في مكضع، كتقكؿ

 كباالستبداؿ استطاع سيبكيو تحديد أقساـ الكمـ الثبلثة، كبو استطاع تحديد أنكاع كؿ قسـ، كالفركؽ التي تبايف 
بينيا، ككظيفة كؿ نكع منيا في التركيب، كمدل صحة استخداميا فيو، كالعبلقات التكزيعية التي يمكف أف تككف 

. بينيا
 فإنو عف طريؽ استقراء المغة العربية تبيف لو أف الكمـ ال يخرج عف ثبلثة أقساـ كبرل، ىي االسـ كالفعؿ 
كالحرؼ، كعف طريؽ االستقراء مرة أخرل تبيف لو أف اسـ الجنس ىك األصؿ في األسماء، فقرر أف كؿ كممة 
تقع في مكضع اسـ الجنس في سياؽ لغكم صحيح ىي اسـ أيضا، كىذا إنما كاف يعرفو سيبكيو بعرضو عمى 

خمص إلى أف االسـ األصمي : كبلـ السميقييف، فخمص سيبكيو بذلؾ إلى أف االسـ درجات في التمكف، أك قؿ
. تندرج تحتو أقساـ فرعية

 كبتعبير آخر، فإف ما يرد في سياقات كثيرة، يقبؿ بالتالي عبلمات كثيرة، كىي تمؾ التي يقبميا اسـ الجنس، كذلؾ 
. دليؿ عمى درجة التمكف في االسمية، كعميو فإف كؿ كممة تقبؿ كلك عبلمة كاحدة مف عبلمات اسـ الجنس ىي اسـ

 كلما رأل سيبكيو أف الفعؿ ال يقع في مكضع اسـ الجنس في سياؽ لغكم صحيح قرر أنو صنؼ كحده، 
. ككذلؾ لما رأل أف الحرؼ ال يقع في مكضع االسـ كال الفعؿ في سياؽ لغكم صحيح قرر أنو صنؼ كحده
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 كىذا ال يعني أف سيبكيو لـ يستعمؿ االستبداؿ إال في معرفة أقساـ الكمـ، بؿ استعممو في كثير مف المكاطف 
لمعرفة بنية التراكيب، أك أصكليتيا، أك ما يجكز فييا، أك تحديد عنصر مف عناصرىا، كسيأتي مف األمثمة ما يبرىف 

. عمى ذلؾ
:  عبد الرحمف الحاج صالح كىك يتحدث عف االعتبار التجريدم عند سيبكيو. د. كفي ىذا المعنى يقكؿ أ

كثيران ما يجرم سيبكيو عمى الضركب مف الكبلـ أنكاعا مف العمميات كالحذؼ أك استبداؿ شيء بشيء أك  " 
عف - كيستدؿ في الكقت نفسو - المقابمة بيف العناصر التي ىي مف فئة كاحدة لبلختبار، فيك يريد أف يعرؼ 

السر في مجيء الرفع كالنصب في عبارة كاحدة أك السؤاؿ عف زيادة النكف في ضبعاف مثبل، كيسمي ىذا العمؿ 
 293ص [50]".االختبارم اعتباران 

 كفي الحؽ فإف المستشرؽ كارتر سبؽ إلى ذكر منيج سيبكيو في االستبداؿ، كأنو استفاده مف شيخو الخميؿ 
إف التكافؤ بيف األلفاظ المركبة كالمفردة يرتبط ارتباطا كثيقا مع مبدأ التعكيض، كما أف ىذه : "بف أحمد، كذلؾ قكلو

لى مدل أقؿ عند أستاذه الخميؿ أيضا، لقد كاف الخميؿ يدرؾ بالتأكيد  الفكرة نفسيا كانت معركفة لدل سيبكيو، كا 
ليا نفس  (عممت أنؾ منطمؽ)إف : أف باإلمكاف استبداؿ جزء مف جممة بجزء آخر، فيك يقكؿ عمى سبيؿ المثاؿ

، كقد نتساءؿ مع ذلؾ فيما إذا كانت ىذه الكسيمة في إعادة صيغة (2/32: الكتاب)(عممت انطبلقؾ)معنى 
، كالتي (عرفت أنؾ منطمؽ)الكبلـ ىي بنفس مستكل التجريد الكاعي المشابو لمناقشة سيبكيو لجممة مشابية ىي 

كالكممات التي دخمت عمييا ليف معا منزلة اسـ مفرد، يمكف أف تككف كظيفتو إما عامبل  (أفَّن )يستنتج بشأنيا أف 
(. 416 ك1/410: الكتاب)أك معمكال لفعمو المحاؿ عميو 

 كيستعمؿ سيبكيو التحميؿ نفسو كدكف اإلشارة إلى الخميؿ مع عدد مف التراكيب التي تكافئ كممة كاحدة، كىي 
 397 ك1/95: الكتاب)، كأشباه الجمؿ المكصكلة مف كؿ األنكاع (210 ك1/45: الكتاب)التراكيب النعتية 

، 461 ك418 ك1/407: الكتاب)أك ما يكافئيا ( أفَّن )، ككؿ العبارات التي تعمؿ فييا (2/309، ك438 ك410ك
(. 2/309ك

 كما أننا ال نجازؼ إذا افترضنا أف سيبكيو كاف كحده الذم جعؿ مبدأم تكافؤ الكممة الكاحدة كالتعكيض 
 36ص [270]".يشمبلف كؿ الكحدات التركيبية التي لـ يعالجيا الخميؿ
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 276ص[298]أمثمة االستبدال في الكتاب . 2. 7. 3
 استبدال اسم مفرد باسم مفرد .1 .2. 7. 3
سير عميو بعيرؾ : سير عميو فرسخاف يكميف ألنؾ شغمت الفعؿ بالفرسخيف فصار كقكلؾ: كتقكؿ"

  1/223[94]".يكميف
 55: جدول رقم

الظرؼ نائب الفاعؿ ني لممجيكؿ بالفعؿ الـ
يكميف فرسخاف سير عميو 
يكميف بعيريؾ سير عميو 

. نائب فاعؿ رغـ أنو ظرؼ في األصؿ (فرسخاف)فيتبيف مف ىذا االستبداؿ أف 
ًربى زيد أيما : سير عميو سيرتاف أيما سير، كأنؾ قمت: كتقكؿ"ػ  سير عميو بعيرؾ أيما سير، فجرل مجرل ضي

ًربى عمركه ضربان شديدان    1/299[94]".ضرب، كضي
 56: جدول رقم

المفعكؿ المطمؽ نائب الفاعؿ الفعؿ المبني لممجيكؿ 
أيما سيرو سيرتاف سير عميو 
أيما سيرو بعيريؾ سير عميو 
ًربى  أيما ضربو زيده ضي
ًربى  ضربان شديدان عمركه ضي

. نائب فاعؿ كليس مفعكال مطمقا لمنكع (سيرتاف)فيتبيف مف ىذا االستبداؿ أف 
كمما يىٍسًبؽي فيو الرَّنفعي مف المصادر ألنَّنو يراد بو أف يككف في مكضع غير المصدر قكلو  "ػ 
ٍكؼه ) قد قيؿ في ذلؾ )ك ( شيء)أك  (ًخيؼى منو أمره  قد)، إنَّنما يريد (قد قيؿ في ذلؾ قكؿ)ك  (قد ًخيؼى منو خى
ٍيره   1/232[94".]كاف مف ذلؾ أمره : أم( كاف منو كىٍكفه )كمثؿ ىذا في المعنى ( شىرٌّل )أك  (خى

 57 :جدول رقم
نائب الفاعؿ متعمؽ الفعؿ الفعؿ المبني لممجيكؿ 

خكؼه منو قد خيؼ 
أمره أك شيءه   

قكؿه في ذلؾ قد قيؿ 
خيره أك شرٌّل   

ككفه منو كاف 
أمره   
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 2/130[97].كغاية االستبداؿ ىنا أف المصدر نائب فاعؿ كليس مفعكال مطمقا
 استبدال اسم مفرد بحرف مصدري وصمتو .2. 2. 7. 3
اإلتياف : أف تأتيني خيره لؾ، كأٌنؾ قمت: تقكؿ: "(ىذا باب مف أبكاب أٍف التي تككف كالفعؿ بمنزلة مصدر)

يعني الصكـ خيره لكـ، كقاؿ الشاعر عبد الرحمف "كأف تصكمكا خيره لكـ: "خيره لؾ، كمثؿ ذلؾ قكلو تبارؾ كتعالى
: بف حٌساف

 إٌني رأيت مف المكاـر حسبىكـ
 

 أف تمبسكا حرَّن الثياب كتشبعكا*** 
 3/153[94]".رأيت حسبكـ لبس الثياب: كأنو قاؿ 

 58: جدول رقم
الخبػػػػػػػر المبتػػػػػدأ العامؿ 

خيره لؾ ػًني + تأتيىػ + أٍف  0
// اإلتيافي  0
خيره لكـ ػكا + تصكمػ+ أٍف  0
// الصكـي  0

حر الثياب + كا + تمبسػ + أفٍ حسبكـ رأيت 
لبسى الثياًب // // 

كمعمكلييا  (أفَّن ) استبداؿ اسـ مفرد بػ.3 .2. 7. 3
 (أفً )فيي اسـ كما عممت فيو صمةه، ليا كما أف الفعؿ صمة لػ (أفَّن )أٌما : " (ىذا باب إفَّن كأفَّن ) كقاؿ في 

في مكضع اسـ منصكب كأٌنؾ  (أٌنؾ)، فػ(قد عرفت أنؾ منطمؽه ): اسمان، أال ترل أنؾ تقكؿ (أفٍ )الخفيفة، كتككف 
. (قد عرفت ذاؾ): قمت

األسماء التي  (أفٌ )، فػ(بمغني ذاؾ): في مكضع اسـ مرفكع، كأنؾ قمت (أنَّنؾ)فػ (بمغني أنؾ منطمؽه ): كتقكؿ
. األفعاؿ التي تعمؿ فييا صمة ليا (أفً )تعمؿ فييا صمةه ليا، كما أٌف 

فالمفعكؿ  (رأيت الضارب أباه زيد):  كنظير ذلؾ في أنو كما عمؿ فيو بمنزلة اسـ كاحد ال في غير ذلؾ، قكلؾ
، إذ كانت مع ما عممت (أفٌ )فيو لـ يغيَّنره عف أٌنو اسـ كاحد بمنزلة الرجؿ كالفتى، فيذا في ىذا المكضع شبيوه بػ

]".فيو بمنزلة اسـ كاحد، فيذا ليعمـ أفَّن الشيء يككف كأٌنو مف الحرؼ األٌكؿ كقد عمؿ فيو 94]3/120-121 
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 59: جدول رقم
المفعكؿ بو الفاعؿ الفعؿ 
منطمؽه + ػؾ + أنَّنػ ػت قد عرفػ 
ذاؾ ػت قد عرفػ 
 أنؾ منطمؽه بمغني 
 ذاؾ بمغني 
الضاربى أباه زيده ػتي رأيػ 
الرجؿى أك الفتى ػتي رأيػ 

 استبدال اسم مفرد بجممة فعمية .4 .2. 7. 3
نما تريد بقكلؾ مبني عميو الفعؿ أٌنو فى مكضع .فمزمتيو الياء (زيده ضربتيو)فإذا بنيتى الفعؿى عمى االسـ قمتى  " كا 

 (عبدي اهلل)فيك في مكضع ىذا الذم بيني عمى األكؿ كارتىفع بو، فإٌنما قمت  (عبدي اهلل منطمؽه )، إذا قمتى (منطمؽو )
ـٌ بنيتى عميو الفعؿى كرفعتوى باالبتداء  1/81[94]". فنسبتو لو، ث

]".(عبد اهلل منطمؽه )فيو بمنزلة االسـ، كأنؾ قمت  (لقيتو)يصير  (عبدي اهلل لقيتو)كما أف قكلؾ " 94]2/89 
 60: جدول رقم

الخػػػػػػػػػػػبر المبتدأ 
مفعكؿ بو فاعؿ فعؿ  
ػو ػتػ ضربػ زيده 

ػوي ػتػ لقيػ عبدي اهلًل 
منطمؽه عبدي اهلًل 

 استبداؿ ضمير الفصؿ بأحد األسماء الخمسة .5 .2. 7. 3
كأخكاتيا في ىذا الباب بمنزلة اسـ مبتدأ كما بعده مبني عميو، فكأنؾ تقكؿ  (ىك)كقد جعؿ كثير مف العرب "
أظف زيدان ىك خيره )فمف ذلؾ أنو بمغنا أف رؤبة كاف يقكؿ .(كجدت عمران أخكه خيره منو)ك  (أظف زيدان أبكه خيره منو)

ـي الظَّناًلميكفى )كحدثنا عيسى أفَّن ناسان كثيران يقرءكنيا .(منؾ لىًكٍف كىانكا ىي ـٍ كى مىا ظىمىمٍناىي :  كقاؿ الشاعر قيس بف ذريح(. كى
 تيبىٌكًى عمى ليٍبنىى كأنتى تركتىيا

 
 ككنتى عمييا بالمىبلى أنتى أٍقدىري *** 

 2/392[94]".(إف كاف ليك العاقؿي ): ككاف أبك عمرك يقكؿ 
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 61: جدول رقم
 المفعكؿ بو الثاني المفعكؿ األكؿ الفاعؿ الفعؿ 
متعمؽ بالخبر الخبر المبتدأ    

منؾ خيره ىك زيدان  (أنا)أظف 
منو خيره أبكه زيدان  (أنا)أظف 
منو خيرا أخكه عمران تي كجد 

 284ص[298]المقابمة بين عناصر جممتين مختمفتين ليبين أنيما ذاتا تركيب واحد . 3. 7. 3
األكلى مبتدأة، كالثانية مبنية عمييا، كأنؾ قمت  (أنت)فػ  (قد جربتؾ فكجدتؾ أنت أنت)كتقكؿ  ".1. 3. 7. 3

. (فكجدتؾ أنت الذم أعرؼ)، كالمعنى أنؾ أردت أف تقكؿ (فكجدتؾ كجييؾ طميؽه )
كما تقكؿ . فأنت الذم أعرؼ، أك أنت الجكاد كالجمد: أم (إف فعمت ىذا فأنت أنت)ك  (أنت أنت)كمثؿ ذلؾ 

 2/359[94]".الناس بكؿ مكاف كعمى كؿ حاؿ كما تعرؼ: أم (الناسي الناسي )
 62: جدول رقم

المبني عمى المبتدأ المبتدأ  
أنت أنت قد جربتؾ فكجدتؾ 

طميؽه ػؾ +كجييػفكجدتؾ ......... 
أنت ػأنت إف فعمت ىذا فػ 

الذم أعرؼ   
الناسي الناسي  
بكؿ مكاف كعمى كؿ حاؿ كما تعرؼ   

الضمير المتصؿ،  (أنت أنت)ال يجكز في مكضع : "كالغرض مف ىذا االستبداؿ كما قاؿ السيرافي شارحا أنو
نما يقاؿ  : كما أشبيو مما يعاد فيو لفظ االسـ، أم (زيده زيده )ك (أنت أنت)ألنو ابتداء كخبر، كىما منفصبلف، كا 
 3/120[ 97]". أنت عمى العيد الذم عيًرؼى منؾ كذيًكٍرتى بو

ًريبان أرضيؾ)فإذا قمت - "3-7-3-2 ـٍ جى ـٍ )مرتفعة بػ  (أرضيؾ)فػ  (كى مبنية عمييا،  (األرض)ألنيا مبتدأة، ك (كى
عشركف درىمان خيره ًمف )ألنو ليس بمبني عمى مبتدإ كال مبتدإ كال كصؼ، فكأنؾ قمت  (الجريب)كانتصب 

 2/160[94".](عشرةو 
 63: جدول رقم

الخبر التمييز المبتدأ 
أرضيؾ جريبان كـ 

خيره مف عشرة درىمان عشركف 
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في الكظيفة النحكية كىي االبتداء كعمؿ النصب في نكرة  (عشركف)ك (كـ) كغاية االستبداؿ التنظير بيف 

. كتقدير التنكيف مقابؿ النكف
إفَّن عمران )، فصار كقكلؾ (اليكـ)عممت في  (إفَّن )مف قبؿ أف  (إفَّن اليكـى فيو زيده ذاىبه )كتقكؿ ". 3. 3. 7. 3

 2/133[94".](فيو زيده متكمـ
 64: جدول رقم

 (جممة)خبره اسمو الحرؼ المشبو بالفعؿ 
فيو زيده ذاىبه اليكـى إفَّن 
فيو زيده متكمـه عمران إفَّن 

 (إفَّن )اسـ  (عمران )كليس ظرفان كما أف  (إفَّن )في المثاؿ األكؿ اسـ  (اليكـى )كغاية ىذا االستبداؿ أف يبيف أف 
 (جممة زيده متكمـ)، كما أف (فيو)خبر اليكـ، كالعائد إليو الياء في  (زيده ذاىبه )كليس ظرفا ببل خبلؼ، كجممة 

 2/464[97].(فيو)خبر كالعائد 
 286ص[298]إعادة ترتيب عناصر الجممة ليبين استقرار المواضع في بنيتيا . 4. 7. 3

كليست تثنيتو بالتي تمنع الرفع حالو قبؿ التثنية كال النصب  ىذا باب ما يثنى فيو المستقر تككيدان )قاؿ في - 
ا فييا)كذلؾ قكلؾ : "(ما كاف عميو قبؿ أف يثنى ف (فييا)بػ (زيد)باستغناء  (قائـ)، فإنما انتصب (فييا زيده قائمن ، كا 

ا فييا)زعمت أنو انتصب باآلخر فكأنؾ قمت  قد )فأعدت  (قد ثبت زيده أميران قد ثبت)، فإنما ىذا كقكلؾ (زيده قائمن
فإف أردت أف (.لقيت عمران عمران )كمثمو في التككيد كالتثنية (.األمير)كفي ( زيد)تككيدان، كقد عمؿ األكؿ في  (ثبت

، (فيؾ زيده راغبه فيؾ)فيصير بمنزلة قكلؾ  (زيده قائـه فييا فييا)كأنو قاؿ  (فييا زيده قائـه فييا)قمت  (فييا)تمغي 
ف شئت قمت .عمى الصفة (قائـه )فتجرم  (في دارؾ رجؿه قائـه فييا)كتقكؿ في النكرة  عمى  (فييا رجؿه قائمان فييا)كا 

 1/125[94]".(فييا رجؿه قائمان )الجكاز، كما يجكز 
جعؿ سيبكيو تثنية الظركؼ كىي تكريرىا بمنزلة ما لـ يقع فيو تكرير في : " قاؿ السيرافي شارحا ليذا المكضع

حكـ المفظ، كجعؿ التكرير تككيدا لؤلكؿ، ال يغير شيئا مف حكمو فيما يككف خبرا، كما ال يككف خبرا، أما ما 
ف شئت نصبت، كما كاف ذلؾ قبؿ التكرير (قائـ)في الدار زيده قائمان فييا، إف شئت رفعت : يككف خبرا فقكلؾ ، كا 

كما كاف ذلؾ قبؿ  (حريص)عميؾ زيده حريصه عميؾ، ال يجكز الرفع في : كالتثنية، فأما ما ال يككف خبرا فقكلؾ
 2/455[97]".ليس بخبر، كال يستغني بو الكبلـ (عميؾ)التكرير، ألف 

كما في الجدكؿ، عمى الظرؼ  (...لقيت عمران )ك(...قد ثبت)ك(...فييا زيد) فسيبكيو بعد أف ناظر بيف الجمؿ 
: مكضعو الرفع ألنو خبر (فييا)
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 65: جدول رقم
فييا قائمنا زيده فييا 

قد ثبت أميرنا زيده قد ثبت 
عمرنا عمرنا ػتي لقيػ 
فييا قائمنا رجؿه فييا 

عاد إلى الجممة األكلى فأعاد ترتيب عناصرىا ليؤكد أف تكرير الظرؼ الذم ليس في مكضع الخبر ال يراد 
:  منو إال التككيد، كناظر بينيا كبيف جمؿ أخرل كما في الجدكؿ

 66: جدول رقم
فييا فييا قائـه زيده 
عميؾ حريصه زيده عميؾ 

االستبدال بين أقسام الكمم الثالثة . 5. 7. 3
 كقد تكسع الدكتكر نحمة في مكضكع االستبداؿ عند سيبكيو عمى مستكل أقساـ الكمـ كضرب فييا األمثمة 

المنيج االستبدالي في كتاب )في فصؿ تحت عنكاف  (آفاؽ جديدة في البحث المغكم)الكثيرة، كذلؾ في كتابو 
. ، فارتأيت تمخيصو، مع ذكر بعض الفكائد إذا اقتضاىا الحاؿ227-201ص[297](سيبكيو

 االسم .1. 5 .7. 3
:  كقد استعمؿ سيبكيو االستبداؿ عمى مستكل االسـ لتحقيؽ أغراض ىامة، منيا

:   ـ تحديد األنواع التي تنتمي إلى قسم االسم1
:  أ ـ أسماء اإلشارة، والضمائر

فعبلمة مضمر، كىك مبتدأ،  (ىك)كأما ... (ىذا عبد اهلل معركفان )... أما المبني عمى األسماء المبيمة فقكلؾ
كأما ما ينتصب ألنو خبر مبنى عمى اسـ غير ... (ىك زيده معركفان ) ، كذلؾ قكلؾ(ىذا)كحاؿ ما بعده كحالو بعد 

 81-2/78[94]". (أخكؾ عبدي اهلل معركفا) مبيـ فقكلؾ
 67: جدول رقم

حػػاؿ خبػػر مبتػدأ 
معركفنا عبدي اهلًل أخكؾ 
معركفنا عبدي اهلًل ىذا 
معركفنا زيده ىك 

:  ب ـ اسم الفاعل
عىؿ  (آلدَّناري أنت نازؿه فييا)كلك قاؿ " أزيده أنت )، كلك قاؿ (آلداري أنت رجؿ فييا)اسمان رفىع، كأٌنو قاؿ  (نازالن )فجى

 1/109[ 94". ]جاز( أىزيده أنت أخكه)فجعمو بمنزلة قكلؾ  (ضاربيو
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 68: جدول رقم
ظرؼ  2خ المبتدأ 2مبتدأ 1مبتدأ

فييا نازؿه أنت آلداري 
فييا  (رجؿه )أنت آلداري 
 ضاربيو أنت أزيده 
  (أخكه)أنت أزيده 

:  التفضيل (أفعل)ج ـ اسمية 
أعبدي اهلل أنت لو أصدؽي أـ )ك  (أىعبدي اهلل أنت أكرـي عميو أـ زيده )كممَّنا ال يككف في االستفياـ إاٌل رفعان قكلؾ "
ٌنما ىك ( أىٍفعىؿى )، ألٌف (أعبدي اهلل أنت أخكه أـ بشر)، كأٌنؾ قمت (ًبشره  ليس بفعؿو كال اسـو يىجرم مجرل الفعؿ، كا 

 1/132[ 94]".كنحًك ذلؾ (شديد)ك  (حسىفو )بمنزلة 
 69: جدول رقم

معطػكؼ  2خ المبتدأ 2مبتدأ 1مبتػدأ
أـ زيده أكرـي عميو أنت أعبدي اهلًل 
أـ بشره أصدؽي لو أنت أعبدي اهلًل 
ك أخكه أنت أعبدي اهلًل  أـ عمره

:  د ـ اسمية المصدر
ٍربان أـ عمرك)كتقكؿ " ٍرًب كانتصاب (أزيده أنت لو أشدُّ ضى ، (ما أٍحسىفى زيدان )في قكلؾ  (زيد)، فًإنَّنما انتصابي الضَّن

سىفه كجوى األخً )في قكلؾ  (كجوو )كانتصاًب  أزيده أنت لو أٍطمىؽي كجيان )فالمصدري ىنا كغيره مف األسماء، كقكلؾ  (حى
 1/132[94".]، كليس لو سبيؿه إلى اإًلعماؿ كليس لو كجوه في ذلؾ(أـ فبلفه 

 70: جدول رقم
معطػكؼ تمييػػز  2خ المبتدأ 2مبتدأ 1مبتدأ
ك ضربان لو أشدُّ أنت أزيده  أـ عمره
أـ فبلفه كجيان لو أطمؽي أنت أزيده 
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 : ىـ ـ اسمية أْن وصمتو
ذا قمت" ، فكأنؾ قمت: كا  ]". (الفعؿ)بمنزلة  (أٍف تفعؿى )أخشى فعمىؾ، أفبل ترل أفَّن : أخشى أٍف تفعؿى 94]3/6 

 71: جدول رقم
مفعكؿ بو  (فاعؿ)فعؿ 
أٍف تفعؿى  (أنا)أخشى 
فعمىؾ  (أنا)أخشى 

يا أحىبُّ إليؾ أـ أيٍنثىى)كأٌنو قاؿ  (أىذىكىره أىٍف تىًمدى ناقتيؾ أحىبُّ إليؾ أـ أيٍنثىى)تقكؿ : "كمثمو قكلو أىف )، فػ (أىذىكىره نًتاجي
ُـّ ( تىًمدي )ك  (تىًمدى اسـه  ُـّ االسـي، كما يت ". عىمىؿه ( الذم)بالفعؿ، فبل عىمىؿى لو ىنا كما ليس يككف لصمًة ( الذم)بو يىت
:  ومعمولييا (أنَّن ) ـ اسمية و
(أنؾ)فػ  (قد عرفت أنؾ منطمؽه )أال ترل أنؾ تقكؿ " .(قد عرفت ذاؾ)في مكضع اسـ منصكبه كأنؾ قمت    

األسماء التي تعمؿ  (أفَّن )، فػ(بمغني ذاؾ)في مكضع اسـ مرفكع كأنؾ قمت  (أنؾ)فػ  (بمغني أنؾ منطمؽه )كتقكؿ 
 120-3/119[94]".األفعاؿ التي تعمؿ فييا صمةه ليا (أفً )فييا صمةه ليا كما أف 

:  ـ أنَّن ومعموالىا في موضع المفعولز
 72: جدول رقم

مفعػػػػكؿ بو فاعؿ فعؿ 
منطمؽه +ػؾ+أنَّنػػتي قد عرفػ 
ذاؾ ػتي قد عرفػ 

:  ـ أنَّن ومعموالىا في موضع الفاعلح 
 73: جدول رقم

فاعػػػػػػؿ مفعكؿ بو فعؿ 
منطمؽه +ػؾ+أنَّنػًني بمغػ 
ذاؾ ًني بمغػ 

:   ـ تحديد الموقع اإلعرابي2
األمري فيىنتصبي ألنو ىذا باب ما يىنتصب مف األسماء التي ليست بصفةو كال مصادرى ألنَّنو حاؿه يىقع فيو  )أ ػ 

: كٌممتيو مشافىيةن، كبايىعتيو نىٍقدنا، أم: ، كأٌنو قاؿ(بايىٍعتيو يىدان بيدو )ك( كٌممتيو فاهي إلى فىيَّن )كذلؾ قكلؾ : "(مفعكؿه بو 
 1/391[94]".كٌممتيو في ىذه الحاؿ
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 74: جدول رقم
حػػػاؿ مفعكؿ بو فاعؿ فعؿ 
فاهي إلى ًفيَّن ػو ػتػ كممػ 
مشافيةن ػو ػتػ كممػ 
يدنا بيدو ػو ػتػ بايعػ 
نقدنا ػو ػتػ بايعػ 

]".ألضربنو ذاىبان أك ماكثا: ، كأنو قاؿ(ألضربنَّنو ذىىىبى أك مىكيثى )كتقكؿ "ب ػ  94 ]3/185 
 75: جدول رقم

حاؿ = فضمة جممة تامة 
ذىب أك مكث ألضربنَّنو 
ذاىبان أك ماكثان ألصربنَّنو 

ربىنىا)تقكؿ " ىذا رجؿه )إذا قمت  (ضاربو )فتىصؼ بيا النكرة كتككف في مكضع  (ىذا رجؿه ضى
 1/16[94".](ضاربه 

 76: جدول رقم
صفة  (نكرة)خبر مبتدأ 
ضربنا رجؿه ىذا 
ضربه رجؿه ىذا 

:   ـ تغيير التركيب بتغيير العالمة اإلعرابية3
 (أعرؼ)تجعؿ  (ىذا مىٍف أعرؼي منطمقنا)كتقكؿ .صفة (أعرؼ)فتجعؿ  (ىذا مىٍف أعرؼي منطمؽه )كتقكؿ "أ ػ 
 2/107[94].".(ىذا عبدي اهلل منطمؽه )عمى قكلؾ  (منطمؽه )كقد يجكز .صمة

 (دخمكا األٌكؿى فاألٌكؿى )كىك قكلؾ : "...(ىذا باب ما يىنتصب فيو الصفةي ألٌنو حاؿه كقع فيو األلؼي كالبلـ)ب ػ 
.كاحدان فكاحدان، كدخمكا رجيبلن رىجيبلن : جرل عمى قكلؾ  

ف شئت رفعتى فقمت ، جعمو بدال، كحممو عمى الفعؿ، كأنو قاؿ: كا  مكا األٌكؿي فاألٌكؿي دخؿ األٌكؿي : دخى
 1/397[94]".فاألٌكؿي 

:   ـ بيان ما ال يجوز فيو االستبدال في سياقات محددة4
كال  (ىك الرجؿي ًعٍممان كًفٍقيان )أال تىرل أنَّنؾ تقكؿي .ال تجرل مجرل المصادر (أسماء األجناس: أم)كاألسماءي "أ ػ 
ببلن )تقكؿ  ٍيبلن كا   1/388[94]".(ىك الرجؿي خى

فةى  (ائًتني بتمرو )كاف قبيحا، كلك قمت  (ائًتني بباردو )كلك قمت "ب ػ  عى الصَّن كاف حسنا، أال ترل كيؼ قىبيحى أف يىضى
 216ص[297].كالصفة عند سيبكيو نكع مف االسـ"1/270[94]".مكضعى االسـ
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كاف حسنا  (مررت بيذا الرجؿ)لـ يجز، كلـ يحسف، كلك قمت  (مررتي ًبييكى الرجؿ)أال ترل أنؾ لك قمت " ج ػ 
 2/88[94]".جميؿ
الفعل . 2. 5. 7. 3

:  حدد سيبكيو المكضع التكزيعي لمفعؿ بمزـك كقكعو بعد حركؼ معينة
تاري فيو النصبي كليس قبمىو منصكبه بيني عمى الفعؿ كىك بابي االستفياـ)فقاؿ في  كذلؾ أٌف : "(ىذا بابي ما يخي

. مف الحيركًؼ حيركفان ال ييٍذكىري بعدىا إاٌل الفعؿي كال يككف الذم يىمييا غيرهي ميٍظيىران أك ميضمىران 
كذلؾ : "فقاؿ (لـ)كضرب مثاال عمى ذلؾ بػ".كنحكيىفَّن  (لىمَّنا)ك  (سىٍكؼى )ك  (قىدٍ )فمٌما ال يميو الفعؿي إاٌل مظيران "أ ػ 
يدان أىضًرٍبوي )نحكي  ، ألٌنو  (زيدو )إذا اضطيٌر شاعره فقدَّنـ لـ يكف إاٌل النصبي في  (لـ زى ليس غيير لك كاف في شعرو

". ييضًمري الفعؿى إذا كاف ليس مٌما يميو االسـي كما فعمكا ذلؾ في مكاضع
رنا كال يستقيـ أف ييٍبتىدىأ بعده األسماء فػ  (لكال)ك (ىىبلَّن )ب ػ كأٌما ما يجكز فيو الفعؿي مضمرنا كمظيرنا مقدَّنمنا كمؤخَّن

. جاز (أاٌل زيدان قتمتى )ك (لكال زيدان ضربتى )ك  (ىىبلَّن زيدان ضربتى )لك قمت .(أىالَّن )ك (لىٍكمىا)ك
.  عمى إضمار الفعؿ كال تذكيره جاز (ىبلَّن زيدنا)ك  (أالَّن زيدنا)كلك قمتى 

ٌنما جاز ذلؾ ألفَّن فيو معنى التحضيض كاألمًر فجاز فيو مما يجكز في ذلؾ . كا 
كحركؼي االستفياـ كذلؾ ال يمييا إال الفعؿ إاٌل أٌنيـ قد تكٌسعكا فييا فابتدءكا بعدىا األسماء كاألصؿي غيري "ج ػ 
 1/269[94]".ذلؾ

، فًإف سقط بعدىا اسـه ففيو ًفعؿه مضمىره في ىذا  (إفٍ )بمنزلة  (لك)ك : "د ػ كقاؿ ال يككف بعدىا إاٌل األىفعاؿي
  ".المكضع تيٍبنىى عميو األىسماء

:   كاستعمؿ سيبكيو االستبداؿ مع الفعؿ ألغراض منيا
في األمر، لـ يحرِّبككىا، ألنيا  (اضربٍ )كالكقؼي قكليـ : " ػ تبييف أف األمر ال يقع مكقع المضارع، كفيو قاؿ1

، كأف الماضي ال يقع مكقع المضارع في األصؿ، كفيو 1/17[94]".ال يكصؼ بيا، كال تقع مكقع المضاًرعة
كتقكؿ : "، كقاؿ3/55[94]".(إٍف فعمتى فعمتي )، إال في مجازاةو نحك (أفعؿ)في مكضع  (فعىمت)كال يجكز  : "قاؿ
كنبو مع ذلؾ إلى أف الماضي قد يخرج عف ىذا . 1/16[94]"(إٍف يىٍفعىٍؿ أفعؿٍ )فيككف في معنى  (إٍف فىعىؿ فعمتي )

". (الى أىٍفعىؿي )تريد معنى  (كاهلًل الى فىعىٍمتي ذىاؾى أىبىدان )كما تقكؿ : "...األصؿ فيقع مكقع المضارع، كفيو قاؿ
[94]3/108 

 ػ تبييف أف األفعاؿ الناقصة كاألفعاؿ التامة في بعض السياقات رغـ ما بينيما مف فركؽ، كفي ذلؾ قاؿ في 2
 (: ىذا باب الفعؿ الذم يىتعٌدل اسـى الفاعؿ إلى المفعكؿ كاسـي الفاعؿ كالمفعكًؿ فيو لشيء كاحدو )

ف شئتى قمتى "أ ػ  ، ألنو ًفٍعؿه مثميو، كحاؿي (ضىربى )فقٌدمتى كأٌخرتى كما فعمتى ذلؾ في  (كاف أخاؾ عبدي اهلل): كا 
.  إاٌل أٌف اسـى الفاعؿ كالمفعكؿ فيو لشيءو كاحد (ضرىبى )التقديـ كالتأخير فيو كحاًلو في 

إذىا لـ نىضربييـ فمف )كما تقكؿ  (إذا لـ نكٍنيـ فمىف ذا يككنييـ)، كتقكؿ (ضربناىـ)كما تقكؿ  (كينَّناىـ)ب ػ كتقكؿ 
 1/45[94".](يضربيـ
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ٍف الفاعؿى ك  (مىف ضربى أباؾ)كما تقكؿ  (مف كاف أخكؾ)ك  (مف كاف أىخاؾ)ج ػ كتقكؿ  مف )إذا جعمتى مى
. إذا جعمت األبى الفاعؿى  (ضربى أبيكؾ
. (أيَّنيـ كاف أخكؾ)ك  (أىيُّيـ كاف أخاؾ)د ػ ككذلؾ 
]". (ما ضربى أخاؾ إالَّن زيده )كقكلؾ  (ما كاف أخاؾ إالَّن زيده )ىػ ػ كتقكؿ  94 ]1/50 

:   ػ تبييف أف مف األفعاؿ ما يقع في سياؽ دكف آخر3
ىذا باب ال تجكز فيو عبلمة المضمر المخاطب كال عبلمة المضمر المتكمـ كال عبلمة المضمر )قاؿ في 

، لما كاف (ضربتىؾ)، كال (اقتمؾ)، كال (اضربؾ)كذلؾ أنو ال يجكز لؾ أف تقكؿ لممخاطب : "(المحدث عنو الغائب
عف  (أىمكت نفسؾ)ك  (اقتؿ نفسؾ)المخاطب فاعبل، كجعمت مفعكلو نفسو، قبح ذلؾ، ألنيـ استغنكا بقكليـ 

 2/366[94]". (إياؾ)الكاؼ ىاىنا كعف 
:   ػ اختبار تعدم الفعؿ كلزكمو لبياف النصب عمى الحاؿ ال عمى المفعكؿ مثبل4

كذلؾ قكلؾ : "(ىذا باب ما يىٍعمىؿي فيو الفعؿي فيىنتصبي كىك حاؿه كقع فيو الفعؿي كليس بمفعكؿ)كما في قكلو في 
 (عبد اهلل)، فمك كاف بمنزلة المفعكؿ الذم يىتعٌدل إليو فعؿي الفاعًؿ نىٍحكي (ذىبى زيده راكبان )ك  (ضربتي عبدى اهلًل قائمان )
 1/44[94]". (ذىبتي )ما جاز في  (زيد)ك 
ال  (ذىب)، ألف (ذىب)ما جاز الحاؿ مف  (زيد)ك (عبد اهلل)بالحاؿ كالمفعكؿ نحك  لك كاف ما ينتصب: يعني"

]".عممنا أنو ليس مثمو (ذىبتي زيدنا)كلـ يجز  (ذىبتي راكبان )يتعدل إلى مفعكؿ، فمما جاز  97]1/293 
:   ػ تبييف عبلقة اإلعراب بالمعنى، كأنو إذا تغير تغير المعنى5
.  (كتبت إليو أف ال تقكؿي ذاؾ)ك  (كتبت إليو أٍف ال يقكؿى ذاؾ)ك  (كتبتي إليو أٍف ال تقٍؿ ذاؾ)كتقكؿ "

. أ ػ فأما الجـز فعمى األمر
. (لئبل يقكؿى ذاؾ)ب ػ كأما النصب فعمى قكلؾ 
تخبره بأف ذا قد كقع مف  (بأنؾ ال تقكؿي ذاؾ)أك  (ألنؾ ال تقكؿي ذاؾ)ج ػ كأما الرفع فعمى قكلؾ 

 3/166[94]".أمره
 الحرف .3. 5. 7. 3

كالمقصكد بالحرؼ ىنا ىك حرؼ المعنى ال حرؼ المبنى، ألف ما يقع عمى حرؼ المبنى مف االستبداؿ 
:  يخص باسـ اإلبداؿ، كلسيبكيو في استبداؿ حرؼ معنى بآخر أغراض منيا

 220ص[197]".لبياف االختبلؼ في التحميؿ النحكم"  ػ 1
قد كاف )يجرم ما بعدىا ىينا عمى االبتداء كعمى الكبلـ األٌكؿ، أال ترل أنَّنؾ تقكؿ  (إمَّنا)ك: " مثؿ قكؿ سيبكيو

ٌما فىسادان  ا أك فسادنا، كلك قمت : ، كأنؾ قمت(ذلؾ إٌما صىبلحان كا  ٍف )قد كاف ذلؾ صبلحن ا كا  قد كاف ذلؾ إٍف صبلحن
 1/268[94".]أيٍخرىل( كىافى )كاف النصبي عمى  (فسادنا
 ػ لبياف أف استبداؿ حرؼ بآخر في سياؽ معيف يغير المعنى أك يفسده، كالحاؿ في استبداؿ الفاء بالكاك، 2

ال )كتقكؿ  ...ىينا فسد المعنى (الفاء)، فمك أدخمت (ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف)كتقكؿ : "كفيو قاؿ سيبكيو
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ال يككف ( الكاك)، إال أف (الفاء)فانتصاب الفعؿ ىاىنا مف الكجو الذم انتصب بو في  (يسعني شيءه كيعجزى عنؾ
 3/42[94]".(الفاء)مكضعيا في الكبلـ مكضع 

:  ػ لبياف أف الحرؼ في سياؽ معيف ال يجب أف يقع آخر مف نكعو في نفس المكضع، كذلؾ كالذم قالو3
كلـ ... ككؿ ىذا في معنى التعجب كاالستغاثة... كمثؿ ذلؾ قكليـ يا لمدكاىي...(يا لمماء)ك  (يا لمعجب)كقالكا "

، (أيا)ك (ىيا)ك (أم)سكاىا مف حركؼ التنبيو، نحك  (يا)كال يككف مكاف ... لمتنبيو (يا)يمـز في ىذا الباب إال 
]".ألنيـ أرادكا أف يميزكا ىذا مف ذلؾ الباب الذم ليس فيو معنى استغاثة كال تعجب 94]1/217  

 تقارض األقساـ في االستبداؿ- 3-7-5-4
كنعني بو استبداؿ عنصر لغكم ينتمي إلى قسـ مف أقساـ الكمـ بعنصر لغكم ينتمي إلى : " قاؿ الدكتكر نحمة

:  ، كضرب عمى ذلؾ أمثمة، منيا221ص[297]، "قسـ غيره في سياؽ لغكم صحيح
نما ضارعت : " ػ استبداؿ المصارع باسـ الفاعؿ1 إفَّن )أسماء الفاعميف أنؾ تقكؿ  (األفعاؿ المضارعة: أم)كا 

 1/14[94(".]لفاعؿ)فيكافؽ قكلؾ  (عبد اهلل ليفعؿ
ليىٍيًنٍئ لو )فقد قاؿ  (ىنيئان لو الظَّنفري )كأىٌنو إذا قاؿ  : " ػ استبداؿ المضارع بالمصدر كالعكس في سياؽ محدد2
ذا قاؿ (الظفري  ، 1/317[94".]، فكؿُّ كاحد منيما بدؿه مف صاحبو(ىنيئان لو الظَّنفري )فقد قاؿ ( لييًنٍئ لو الظَّنفري )، كا 
لمداللة عمى  (بدؿ)نحمة عمى أف ىذا ىك المكضع الكحيد الذم استعمؿ فيو سيبكيو مصطمح .كنبو د

 221ص[297].االستبداؿ
كىذا شبيوه في النصب ال في : " ػ استبداؿ اسـ الفاعؿ بالماضي عندما يككف اسـ الفاعؿ مضافا، مثؿ3

ٍسبىانان )المعنى بقكلو تبارؾ كتعالى  اًعؿي المَّنٍيًؿ سىكىننا كالشَّنٍمسى كىاٍلقىمىرى حي ـى  (جاعؿي الميؿً )ألٌنو حيف قاؿ  (كىجى ًم فقد عى
عىؿى )القارئي أٌنو عمى معنى  مىؿى الثاني عمى المعنى: ، فصار كأىنو قاؿ(جى عىؿى الٌميؿى سىكىننا، كحى ]".كىجى 94]1/356 

، كجرل مجرل (غير)جاز بػ (االَّن )ككؿ مكضع جاز فيو االستثناء بػ: " ػ استبداؿ االسـ بالحرؼ باالسـ، مثؿ4
  2/343[ 94]".(إالَّن )، ألنو اسـ بمنزلتو، كفيو معنى (إالَّن )االسـ الذم بعده 

ما : ما أتاني أحد إال زيده خيره منو، كال يجكز: مكقعو، كقكلؾ (غير)مبتدأن كخبرنا لـ تقع  (إال)فإذا كاف ما بعد "
 3/89[97]".أتاني أحد غير زيدو خيره منو

قد تككف في بعض المكاضع بمنزلة اسـ كاحد ىي كالمضاؼ  (ال)كاعمـ أف : " ػ استبداؿ الحرؼ باالسـ، مثؿ5
ذىبت )ك  (غضبت مف ال شيءو )ك (أخذتو ببل شيءو )ك (أخذتو ببل ذنبو )إليو ليس معو شيء، كذلؾ نحك قكلؾ 

، كأخذتو بغير ذنبو : كالمعنى معنى (ببل عتادو   2/302[94".]ذىبت بغير عتادو
نما استعممت  لما بينيما مف االشتراؾ في الجحد، ألف غير مسمكب عنيا ما  (غير)في مكضع  (ال) كا 

فحرؼ، ال يدخؿ عميو حرؼ  (ال)مجركر بحرؼ الجر الذم دخؿ عمييا ألنيا اسـ، كأما  (غير)أصيفت إليو، ك
نما كقع حرؼ الجر عمى ما بعده  3/45[97].الجر، كا 
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ما زيده ذاىبان كال )، ككذلؾ (ليس زيده ذاىبان كال أخكؾ منطمقان )كذلؾ قكليؾ : " ػ استبداؿ الحرؼ بالفعؿ، مثؿ6
(ما)، مع أف (ليس)التي تعمؿ عمؿ ( ما)تعمؿ عمؿ ( ال)عمى أف ".(معفه خارجان  ال تقع في كؿ سياؽ ترد فيو  

]".، كلـ تقع في كؿ مكاضعيا(ليس)لـ تىٍقكى قٌكةى  (ما)كما أٌف : " ، كلذلؾ قاؿ سيبكيو(ليس) 94]1/122 
 كالخبلصة أف االستبداؿ مف أىـ عناصر المنيج عند سيبكيو في تحميؿ الكبلـ كمعرفة عناصره، كالحكـ عميو 
بالصحة كاالستقامة أك الفساد كاإلحالة، كمف نافمة القكؿ أف نقكؿ إف سيبكيو كما سبؽ أف عرفنا لـ يصرح بمبادئ 

. التحميؿ عنده كلكنيا تفيـ مف خبلؿ العمميات التحميمية التي يقكـ بيا أثناء معالجتو لممادة المغكية
كال يظنف ظاف أننا نحمؿ عمى سيبكيو تصكرا حديثا لـ يخطر لو عمى باؿ، فما عرضنا : "نحمة. ككما قاؿ د

 223ص[297]".شيئا مف ىذا النيج إال مكثقا بنصكص سيبكيو
ذا كاف مف فرؽ بيف منيج سيبكيو في االستبداؿ كمنيج التكزيعييف فيك أنو عنده كجو مف كجكه االجتياد،   كا 

كمفيـك مف عدة مفاىيـ إجرائية يمجأ إلييا سيبكيو لتحميؿ الكبلـ كتجاكز بعض مشكبلتو، بينما ىك عند التكزيعييف 
جراءاتو العممية كمصطمحاتو المحددة . مذىب متكامؿ لو أصكلو النظرية كا 

فالنظر في األكجو التي التقى فييا سيبكيو بالفكر المغكم المعاصر يدؿ داللة قطعية عمى أف سيبكيو : كبعدي  "
  227ص[297]".سبؽ عصره بقركف عديدة، كأنو يتبكأ مكانة مرمكقة في تاريخ الفكر المغكم العالمي

اإلجماع . 8. 3
تعريف اإلجماع عند النحاة . 1. 8. 3

يىابىًة ) كمف معانيو في المغة االتفاؽ، كمنو قكلو تعالى  فىمىمَّنا ذىىىبيكا ًبًو كىأىٍجمىعيكا أىٍف يىٍجعىميكهي ًفي غى
اتفاؽ أئمة العربية : " كىك المعنى البلئؽ بمعناه االصطبلحي، ألنو كما قاؿ ابف عبلف15: اآلية[164](اٍلجيبِّب 

يشمؿ كؿ أئمة العربية كلك  (أئمة العربية)، كقكلو 232ص [302]" المعكؿ عمى آرائيـ كالمرجكع إلييا في أمر
، كتابعو عميو 1/189[119]مف األندلس أك مصر أك المغرب، كليس فقط أىؿ البمديف كما قاؿ ابف جني

 187ص [188].السيكطي
كلعؿ السبب في ذلؾ ىك أف : "فقاؿ (أىؿ البمديف) كقد فسر األستاذ الدكتكر الحباس اقتصار ابف جني عمى 

ىؤالء النحاة التابعيف ليذه األمصار كانكا تبعا إلحدل ىاتيف المدرستيف، كلـ يذكر كذلؾ نحاة بغداد ألنيـ لـ 
يككنكا مذىبا مستقبل، إنما كاف مذىبيـ ممفقا مف آراء الككفييف كالبصرييف، كبالتالي فإف إجماع أىؿ المصريف 

 409ص[150]".يدخؿ فيو كؿ أمصار األمة اإلسبلمية آنئذ
ًفظى قكليو ًمف عمماء العربية : " كقد عرؼ بعض المعاصريف اإلجماع بتعريؼ تكخى فيو الدقة فقاؿ اتفاؽي مىف حي

إنما ىك فيما اطمع عميو مف  (أجمعكا)، كىك يقصد أف قكؿ سيبكيو مثبل 12ص[303]"المجتيديف عمى حكـ لغكم
أقكاليـ، كليس اإلجماع أف يقكؿ كؿ نحاة عصر ما قكال في مسألة فيتفقكا عميو، ألف اإلجماع بيذا المعنى غير 

. ممكف الكقكع، أك غير ممكف االطبلع عميو
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جماع العمماء : اإلجماع نوعان. 2. 8. 3 إجماع الفصحاء وا 
 ككاضح مف ىذه التعاريؼ السابقة أف اإلجماع حصر في اتفاؽ النحاة، مع أف مما يدخؿ فيو دخكال أكليا ىك 

اتفاؽ العرب أنفسيـ، ألنيـ ىـ أىؿ المساف، كأما النحاة كغيرىـ فقصارل أمرىـ انتحاء سمتيـ، كاتباع طريقتيـ في 
جماع العرب حجة: "الكبلـ، كلذلؾ قاؿ السيكطي كلكف أنى لنا بالكقكؼ : "، كأما قكلو بعد ذلؾ193ص[188]"كا 

، فيك استبعاد في غير محمو، ألف سيبكيو كغيره مف الذيف مسحكا جزيرة العرب كشافيكا فصحاءىا نقمكا "عميو
جماعيـ مكجكد لكف بطريقػة االستقػراء ، كإجماعيـ : " اتفاؽ العرب عمى غير مسألة، كقاؿ األستاذ الحباس كا 

عمى رفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ ، كرفع المبتدإ كالخبر كغيرىا مف القكاعد المطردة عندىـ في االستعماؿ ، فيذا 
 409ص [150]".نكع مف اإلجماع

عبد الرحمف الحاج صالح فقد أكد مرارا كفي غير مكضع مف كتبو أف اإلجماع المعتبر ىك إجماع . د. أما أ
العمماء فيما رككه عف العرب، كذلؾ في معرض حديثو عف كيفية تكثيؽ المعطيات المغكية أم المسمكع مف المغة 
عف العرب الفصحاء، إذ المغكم في فترة الفصاحة العفكية لـ يكف يكتفي بمسمكعو ىك فقط، بؿ كاف يعتمد عمى 
مسمكع غيره مف العمماء الركاة الذيف شافيكا العرب كأخذكا عنيـ، كمكافقتو ليـ، أك عدـ اعتراضيـ عميو ىك ما 

. يصحح ركايتو كيحفظو مف األىكاء كيسـ عممو بالمكضكعية
فما يعتمد عميو المغكم ىك مسمكع كؿ كاحد مف : فالسماع عند العرب ىك دائما سماع جماعي: " قاؿ األستاذ

العمماء مما أجمع عميو مف معاصريو كممف سبقكه، أما ما ينفرد بو أحدىـ، فيقبؿ إذا كاف ثقة، كال يككف ذلؾ مف 
فالمجمع عميو ىك كحده المقطكع بو، كىذا الذم انفرد بو أحدىـ ىك في الغالب غمط : العمـ المقطكع بو مع ذلؾ

 274ص[130]".(مف العمماء الثقات)أك تكىـ، كال يقبؿ إذا عارضو سماع آخر كثير في نفس الشاىد 
فالمغكم الذم كرد منو سماع مف الفصحاء فميس إال فردان مف ىذه الجماعة : " ككاصؿ األستاذ كبلمو بقكلو

التي تعاكف أفرادىا عمى السماع الكاسع، كتتالكا في الزماف إلى غاية اختفاء الفصاحة العفكية، فيك يمثؿ كؿ 
الجماعة إذا كاف ممف يثؽ بو العمماء كبما يركيو، كىذا التصكر لمسماع المغكم بني كمو عمى مفيـك اإلجماع، 

 274ص[130]".الحجة التي أساسيا الجماعة ليس غير: أم
 كفي ىذا السياؽ فإف سيبكيو قمما اعترض العمماء عمى مركياتو، العتضاده في سماعو بسماع غيره مف 

العمماء كالخميؿ، كلثقتو كأمانتو، كاعتراضات المبرد عميو في بعض ذلؾ ىك مما انفرد بأكثره، كرد عميو العمماء، 
كلـ نعثر عند سيبكيو إال عمى : "أمثاؿ ابف كالد، كاتيمكه بالتعسؼ، كصححكا ركاية سيبكيو، قاؿ األستاذ

 276ص[130]".اعتراضات قميمة بالنسبة لما كاف سمعو مف شيكخو
ألف السماع عند : " كيؤكد األستاذ فكرة السماع الجماعي كأنو ىك فقط الذم يتحقؽ فيو معنى اإلجماع بقكلو

ال يمكف أف يثبت السماع ثبكتا ال يرد إال : العمماء القدامى ىك سماع يتحقؽ كيصير مكضكعيا بالجماعة كما قمنا
، كالمعركفيف بأمانتيـ، أك بإجماع منيـ عمى صحة ما (ال مف أم أحد)مف العمماء، " بمجيئو مف أكثر مف كجو"

 292ص [130]". ركم مف أحدىـ
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كميما كاف فإف أصؿ األصكؿ في جميع األعماؿ التكثيقية ىك إجماع العمماء بالمفيـك : " كيزيد ذلؾ بيانا قكلو
سكاء كاف ذلؾ في " مجيء السماع لنفس المسمكع كبالنسبة لمزماف الكاحد مف أكثر مف كجو"الذم أشرنا إليو كىك 

 316ص[130]".ركاية الشعر أك كبلـ العرب كغير ذلؾ
 كقد ذىبت الدكتكرة خديجة الحديثي إلى أف اإلجماع في كتاب سيبكيو لـ يكف كاضح المعالـ، كعممت ذلؾ 

فيك عدـ كجكد نحاة كثيريف مختمفي اآلراء كالمذاىب، – كما نرل – أما سبب عدـ تبينو في الكتاب : " بقكليا
كعدـ كجكد مدارس نحكية متعددة، كلـ تكف الخبلفات في اآلراء قد ظيرت بصكرة كاضحة عمى النحك الذم نراه 
بعد زمنو، حيث تشعبت اآلراء كاختمفت المذاىب كاستقرت قكاعد النحك كأصكلو، كتبينت أدلة النحاة كحججيـ، 

". كخاصة في زمف ابف جني كابف األنبارم كابف الحاجب كابف مالؾ كأبي حياف كمف جاء بعدىـ
سكاء كاف – كقد ذكر سيبكيو في كتابو اإلجماع كصرح بو : " ثـ ناقضت قكليا ىذا بقكليا مباشرة بعد ذلؾ

أك نحكىما،  (مجمعكف)أك  (أجمع)كعبر عنو بعبارات مختمفة، منيا لفظة – إجماع العرب أـ إجماع النحكييف 
 441ص[251]".كنحكىما (كؿ النحاة)أك  (كؿ العرب)كمنيا تعبيره بػ

جماع العرب الفصحاء، كاستدؿ بو   كفي ظني أنيا قصدت أف سيبكيو اعتمد اإلجماع بنكعيو إجماع النحاة كا 
ال ففي الكتاب خبلفات كثيرة بيف النحاة أك  في غير مكضع، كلكنو لـ يعرِّبفو، كلـ يضبط شركط االحتجاج بو، كا 

. بينيـ كبيف سيبكيو ذكرىا سيبكيو كناقشيا كاحتج في بعضيا باإلجماع
أمثمة احتجاج سيبويو بإجماع الفصحاء . 3. 8. 3

:  فمف إجماعات العرب الفصحاء التي ذكرىا سيبكيو كاحتج بيا
كالتضعيؼ أف يككف آخر الفعؿ : "(ىذا باب مضاعؼ الفعؿ كاختبلؼ العرب فيو  ) قكلو في .1. 3. 8. 3

رددت، ككددت، كاجتررت، كانقددت، كاستعددت، كضاررت، كتراددنا، : حرفاف مف مكضعو كاحد كذلؾ نحك
]".كاحمررت، كاحماررت، كاطمأننت، فإذا تحرؾ الحرؼ اآلخر فالعرب مجمعكف عمى اإلدغاـ 94]3/529 

:  قاؿ السيرافي شارحان 
اعمـ أف المضاعؼ الذم أراده في ىذا الباب كفي الباب الذم بعده ىك حرفاف في مكضع كاحد، أحدىما  "

. عيف الفعؿ كاآلخر المو، كالكبلـ فيو عمى إدغاـ األكؿ منيما في الثاني أك ترؾ اإلدغاـ
فإذا كاف الثاني متحركا بحركة إعراب أك غير إعراب ال يكجبيا ساكف يمقي الحرؼ مف كممة أخرل فبل خبلؼ 

بيف العرب في إدغاـ األكؿ في الثاني إذا كاف ذلؾ في فعؿ ماض أك مستقبؿ أك أمر، قمت حركفو أك 
 4/264[97]".كثرت
ىذا باب الشيئيف المذيف ضـ أحدىما إلى اآلخر فجعبل بمنزلة اسـ كاحد كعيضمكزو ) كقكلو في .2. 3. 8. 3

، ليس إال، كجعؿ لفظيف في ذلؾ المكضع كمفظ خمسة : كتقكؿ: "(كعنتريس أنت تأتينا في كؿِّب صباًح مساءو
عشر، كلـ يبف ذلؾ البناء في غير ىذا المكضع، كىذا قكؿ جميع مف نثؽ بعممو كركايتو عف العرب كال أعممو 

 3/303[94]".إال قكؿ الخميؿ
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 (ىذا باب تسميتؾ الحركؼ بالظركؼ كغيرىا مف األسماء  ) كقكلو في .3. 3. 8. 3
 3/267[94]".فكؿ العرب تذكره أخبرنا بذلؾ يكنس (أماـ)كأما "
إذا كاف منادل فكؿ العرب ترفعو بغير تنكيف كذلؾ  (المفرد)فأما : "(ىذا باب النداء)كقكلو في . 4. 3. 8. 3

]". ألنو كثر في كبلميـ فحذفكه كجعمكه بمنزلة األصكات نحك حكب كما أشبيو 94]2/185  
ذا كانت اليمزة مضمكمة كقبميا ضمة أك كسرة فإنؾ تصيرىا : "(ىذا باب اليمز)كقكلو في . 5. 3. 8. 3 كا 

]".ىذا درىـي ايختؾ، كمف عنًد ايمؾ، كىك قكؿ العرب، كقكؿ الخميؿ: بيف بيف، كذلؾ قكلؾ 94]3/542 
كأما يكنس : "(ىذا باب تحقير ما حذؼ منو كال يرد في التحقير ما حذؼ منو  )كقكلو في . 6. 3. 8. 3

 ، ، ألنيا بمنزلة ياء قاضو ، ييمز كيجرُّ ، كفي ييًرم ييرىٍمءو ٍيعو فحدثني أف أبا عمركو كاف يقكؿ في ميرو ميرىٍمءو مثؿي ميرى
، كينبغي لو أف يقكؿ في نىاسو : فيك ينبغي لو أف يقكؿ ، كليس مف : مييىيَّنته ، ألنيـ إنما حذفكا ألؼ أناسو أينىيِّبسه
ٍيسه : العرب أحده إال يقكؿ  3/457[94]".نيكى

كحذفت اليمزة تخفيفا كما حذفت الياء الثانية مف  (أناس)عند سيبكيو أصمو  (ناسا)ألف : "قاؿ السيرافي شارحا
 4/198[97]".(ميِّبت)

كأما النُّبيكَّنةي فمك حقرتيا ليمزت، كذلؾ : "(ىذا باب تحقير كؿ حرؼ كاف فيو بدؿه  )كقكلو في . 7. 3. 8. 3
تيوي نيبىيِّبئىةي سىٍكءو، ألف تكسير النُّبيكَّنًة عمى القياس عندنا، ألف ىذا الباب ال يمزمو البدؿ، كليس : قكلؾ كاف ميسىٍيًممىةي نيبيكَّن

نما ىك مف أنبأت: مف العرب أحد إال كىك يقكؿ  3/460[94]".تىنىبَّنأى ميسىٍيًممىةي، كا 
كىك الخبر، ألنو يخبر عف اهلل  (النبأ)فأصمو عند سيبكيو اليمز، كىك مأخكذ مف  (النبي)كأما : "قاؿ السيرافي

  4/200[97]".عز كجؿ
]".تنبأ مسيممة: ليس مف العرب أحد إال كيقكؿ: "كاستدؿ سيبكيو عمى أف األصؿ اليمز أنو: "ثـ قاؿ 97]4/201 

كاعمـ أف اليمزتيف إذا التقتا ككانت كؿ كاحدةو منيما مف كممة فإف : "(ىذا باب اليمز)كقكلو في . 8. 3. 8. 3
أىؿ التحقيؽ يخففكف إحداىما كيستثقمكف تحقيقيما لما ذكرت لؾ، كما استثقؿ أىؿ الحجاز تحقيؽ الكاحدة، فميس 

 3/549[ 94]".مف كبلـ العرب أف تمتقي ىمزتاف فتحققا
أما إذا اجتمعت ىمزتاف في كممة فمـ يحؾ سيبكيو غير تخفيؼ إحداىما، كلـ يجز غير : "  لكف قاؿ السيرافي

أأنت قمت ذاؾ ؟ كيا زيد أأبكؾ ىذا ؟ : كأما أبك زيد فحكى أف مف العرب مف يحقؽ اليمزتيف جميعا فيقكؿ....ذلؾ
خطاعمي، ىمزىا أبك السمح كرداد ابف : اغفر لي خطائئي كقكلؾ: كسمعت مف العرب مف يقكؿ: قاؿ
 4/285[97]".عمو
:  (ىذا باب الرفع فيما اتصؿ باألكؿ كاتصالو بالفاء كما انتصب ألنو غاية  )كقكلو في . 9. 3. 8. 3
كنتي سرتي حتى أدخمييا، إذا لـ يجعؿ الدخكؿ غايةن، كليس بيف كنتي سرتي كبيف سرتي مرَّنةن في : كتقكؿ "

نما ذا قكؿه كاف النحكيكف يقكلكنو، كيأخذكنو بكجو ضعيؼ، يقكلكف إذا لـ : الزماف األكؿ حتى أدخمييا شيءه، كا 
قد سرتي حتى أدخمييا أف ينصبكا، كليس في الدنيا عربيه يرفع سرتي حتى : يجز القمبي نصبنا، فيدخؿ عمييـ

 3/21[94]".قد سرتي : أدخمييا إال كىك يرفع إذا قاؿ
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كأما ما حكاه سيبكيو عف بعض النحكييف مف اعتبار القمب فيك ضعيؼ يخالؼ كبلـ العرب، : "قاؿ السيرافي
كنت سرت حتى أدخمييا، : سرت حتى أدخمييا، كلـ يجيزكا: كال العتبار ذلؾ أصؿ يرجع إليو، ىؤالء القـك أجازكا

. حتى أدخمييا سرت: سرت حتى أدخميا كنت، كما يحسف: ألنو ال يحسف
سرت حتى أدخميا : قد سرت حتى أدخمييا، كىـ ال يجيزكف: فاحتج عمييـ سيبكيو بقكؿ العرب

 3/215[97]".قد
كقد زعـ ناس أف : "(ىذا باب ما يككف فيو ىك كأنت كأنا كنحف كأخكاتيف فصبل  )كقكلو في . 10. 3. 8. 3

ىاىنا صفة، فكيؼ يككف صفة كليس في الدنيا عربى يجعميا ىاىنا صفة لممظير؟ كلك كاف ذلؾ كذلؾ  (ىك)
ىاىنا مستكرىة، ال يتكمـ بيا العرب، ألنو ليس مف مكاضعيا عندىـ،  (ىك)مررت بعبًد اهلًل ىك نفًسو، فػ: لجاز

ف كنا لنحف الصالحيف، فالعرب تنصب ىذا كالنحكيكف : كيدخؿ عمييـ ، كا  إف كاف زيده ليك الظريؼى
 2/390[ 94]".أجمعكف

كمما يفصؿ بيف الفصؿ كبيف الصفة كالبدؿ أف الفصؿ تدخؿ عميو البلـ كال تدخؿ عمى الصفة : "قاؿ السيرافي
ف كنا لنحف الصالحيف، كنصبي الظريؼى كالصالحيف حكاه سيبكيو عف : كالبدؿ، تقكؿ ، كا  إف كاف زيد ليك الظريؼى

إف كنا لنحف الصالحيف في الصفة كالبدؿ، ألف البلـ : بعض العرب كعف النحكييف أجمعيف، كال يجكز أف تقكؿ
 3/159[97]".تفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ كالبدؿ كالمبدؿ منو

أمثمة احتجاج سيبويو بإجماع العمماء . 4. 8. 3
ىذا باب تغيير األسماء المبيمة إذا صارت عبلماتو ) كمف إجماعات العمماء التي حكاىا سيبكيو قكلو في

كتقديرىا أكالع، فيذه األسماء لما كانت مبيمة تقع عمى كؿ  (أالء)ك (أال)ك (تا)ك (ذم)ك (ذا): كذلؾ: (خاصة 
شيء ككثرت في كبلميـ خالفكا بيا ما سكاىا مف األسماء في تحقيرىا كغير تحقيرىا، كصارت عندىـ بمنزلة 

كأشباىيا، فإذا صار اسمان  (غاؽو )، كمنيـ مف يقكؿ (حاء)ك (غاؽ)كنحكىا، كبمنزلة األصكات نحك  (في)ك (ال)
. (ال)، ألنؾ قد حكلتو إلى تمؾ الحاؿ كما حكلت (ال)عمؿ فيو ما عمؿ بػ

اسـ مؤنث، ألنو مذكر، إال في قكؿ  (ذا)كىذا قكؿ يكنس كالخميؿ كمف رأينا مف العمماء، إال أنؾ ال تجرم 
 3/280[94]".(عمرك)عيسى، فإنو كاف يصرؼ امرأة سميتيا بػ

سيبويو ينكر مخالفة اإلجماع . 5. 8. 3
كلـ يكف يجيز مخالفة ما أجمع النحاة عمى القكؿ بو، أك ما أجمعت العرب عمى النطؽ بو، ألف الناطؽ بما  "

]".يخالؼ ما أجمعت العرب عمى النطؽ بو أك القائؿ بما لـ يقمو النحاة قائؿ ما ال يقكلو أحد  444ص[251
:  الدليؿ

فمف بنات األربعة، ال زيادة فيو،  (جعفره )فأما : "(ىذا باب تمييز بنات األربعة كالخمسة مف الثبلثة  )قاؿ في 
نما بنات األربعة صنؼه ال  ألنو ليس شيء مف أميات الزكائد فيو، كال حركؼ الزكائد التي تجعميا زكائد بثبت، كا 

فمف بنات الخمسة، كىك صنؼه مف الكبلـ،  (سفرجؿه )كأما .زيادة فيو، كما أف بنات الثبلثة صنؼه ال زيادة فيو
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. ، فالكبلـ ال زيادة فيو كال حذؼ عمى ىذه األصناؼ الثبلثة(جعفر)كىك الثالث، كقصتو كقصة 
كينبغي لو إف جعؿ  (فعفؿه )ك (فعمره )زائدة أك الفاء فيك ينبغي لو أف يقكؿ إنو  (جعفرو )في  (الراء) فمف زعـ أف 

ف جعؿ الثاني أك الثالث أف يقكؿ  (جفعؿه )األكلى زائدة أف يقكؿ  ، كينبغي لو إف يقكؿ في (فعفؿه )ك (فععؿه )كا 
ف جعؿ األكلى زائدة أف يقكؿ (فعمؽه ) (غمفؽو )  (أفعؿ)، ألنو يجعميف كحركؼ الزكائد، فكما تقكؿ (غفعؿ)، كا 
كذلؾ تقكؿ ىذا، ألنو ال بد لؾ مف أف تجعؿ إحداىما بمنزلة األلؼ كالياء كالكاك،  (فعمف)ك (فعكؿه )ك (فكعؿ)ك

، فإذا قاؿ ىذا النحك جعؿ الحركؼ غير (فىعىٍمدىؽ)زائديف، فيقكؿ  (فرزدؽو )كينبغي لو أف يجعؿ األخيريف في 
ٍفعىؿ)الزكائد زكائد، كقاؿ ما ال يقكلو أحد، كينبغي لو إف جعؿ األكليف زائديف أف يككف عنده  ف جعؿ (فىرى ، كا 

، ألنؾ لـ تضعؼ (فىعىمَّنؿه )كال  (فىٍعمىؿه )كال تقكؿ . ، فيذا قبيحه ال يقكلو أحد(فىعىٍزدىؿ)الحرفيف الزائديف الزام كالداؿ قاؿ 
نما يجكز ىذا أف تجعمو مثاال  4/329[ 94]".شيئان، كا 

كيف كان سيبويو يستدل باإلجماع . 6. 8. 3
:  قاؿ السيرافي شارحا لكيفية استدالؿ سيبكيو كاحتجاجو عمى النحكييف المخالفيف

ذكر سيبكيو في ىذا الباب أف بنات األربعة كبنات الخمسة ىما صنفاف غير بنات الثبلثة، كأف ما كاف مثؿ "
ف كزف جعفر فىٍعمىؿ ككزف فرزدؽ فىعىمَّنؿ . جعفر كفرزدؽ ال زائد في كاحد منيما، كا 

كاحتج عمى قـك مف النحكييف جعمكا كؿ اسـ زادت حركفو عمى ثبلثة أحرؼ فيو حرؼ زائد، ككؿ اسـ زادت 
:  حركفو فزادت عمى خمسة أحرؼ مثؿ فرزذؽ ففيو حرفاف فقاؿ

:  مف أف يككف ىك الراء أك الفاء أك العيف أك الجيـ (جعفر)ال يخمك الزائد الذم في 
. فإف كاف الزائد ىك الراء كجب أف يككف كزنو فعمر، الزائد يكزف بمفظو

ف كاف الزائد الراء كجب أف يككف كزنو فعفؿ . كا 
ف كاف الزائد العيف مف  . كاف كزنو فععؿ (جعفر)كا 

ف كاف الزائد الجيـ كجب أف يككف الكزف جفعؿ . كا 
:  مثؿ ذلؾ، ثـ قاؿ بعد ذلؾ (فرزدؽ)ثـ ألزميـ في كزف 

، كلعمرم إف الذم ألزميـ صحيح، فإذا كاف أحد ال يقكلو فقد فسد ما قالكه، كىذا الذم ذكر "كىذا ال يقكلو أحد"
  5/218[ 97]".سيبكيو قكؿ الكسائي كالفراء عمى اختبلؼ بينيـ

ىذا باب ما يجرل عميو صفةي ما كاف مف سببو كصفة ما التبس بو أك بشيء مف سببو  )كقاؿ أيضا في 
ف زعـ زاعـ أنو يقكؿ: "(كمجرل صفتو التي خمصت لو مررتي برجؿو مخالًط بدًنو داءه، ففرؽ بينو كبيف : كا 

ألست تعمـ أف الصفة إذا كانت لؤلكؿ فالتنكيف كغير التنكيف سكاء، إذا أردت بإسقاط التنكيف : المنكف، قيؿ لو
مررتي برجؿو مبلزـو أباؾ، كمررت برجؿو مبلزـً أبيؾ، أك مبلزًمؾ، فإنو ال يجد بدا مف : معنى التنكيف، نحك قكلؾ

ال خالؼ جميع العرب كالنحكييف: أف يقكؿ  2/19[94]".نعـ، كا 
:  قاؿ السيرافي مبينا كيؼ يستدؿ سيبكيو باإلجماع كيحتج بو
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في ىذا الباب أشياء أجمع النحكيكف عمييا، كاختمفكا في غيرىا، فجعؿ سيبكيو ما أجمعكا عميو أصبل قدره كرد "
إليو ما اختمؼ فيو، بشبو صحيح ال يقع عمى مف تأممو لبس، كالذم أجمعكا عميو أف الصفة إذا كانت فعبل لؤلكؿ 

: أك لسببو أك ليا التباس بو، ككانت منكنة، فإنيا تجرم عمى األكؿ، كتنجر بجره، كيكصؼ األكؿ بيا، كقكلؾ
. مررت برجؿو ضاربو زيدان، كضاربو أبكه زيدان، كمبلزـو أباه زيده 

ثـ اختمفكا إذا كانت الصفة مضافة، فأما سيبكيو فأجرل جميعيا عمى األكؿ كيي لك كانت منكنة، كأجرل غيره 
فإف زعـ : بعضيا عمى األكؿ كمنع إجراء بعض، فألزمو سيبكيو إجراء الجميع عمى األكؿ أك المناقضة، فقاؿ

... زاعـ
كذلؾ أف قكما ينصبكف كؿ ما كاف مف ذا مضافا : "كفي بعض نسخ كتاب سيبكيو...كىذا مف أثبت الحجاج

. ، فإف كاف ىذا مف كبلـ سيبكيو فيك أقكل في إلزاميـ مف القياس بكبلـ العرب"عمى كؿ حاؿ
:  ثـ احتج لما ذىب إليو بعد تقكيتو بالقياس الذم ذكرناه بكبلـ العرب فقاؿ

: كلك أف ىذا القياس لـ تكف العرب المكثكؽ بعربيتيا تقكلو لـ يمتفت إليو، كلكنا سمعناىا تنشد ىذا البيت جرًّا  
 كارتشف حيف أردف أف يرميننا

 
 نببل ببل ريش كال بقػػداحً *** 

 كنظرف مف خمؿ الخدكر بأعيف 
 

 مرضى مخالًطيا السقاـي صحاحً *** 
:  كسمعنا مف العرب بيتا آخر فأجركه ىذا المجرل، كىك قكلو 

 حميف العراقيب العصا كتركنو
 

 351-2/350[97]بو نىفىسه عاؿو مخالطيو بيٍيري *** 

]". فالعمؿ الذم لـ يقع كالعمؿ الكاقع الثابت في ىذا الباب سكاءه، كىك القياسي كقكؿي العربً " 94]2/20-21 
 كلقد تابع الرماني سيبكيو في استشناع مخالفة النحكييف فقاؿ في سياؽ الرد عمى مف زعـ أف اليمزة أصمية في 

فإف التـز ىذا خالؼ جميع النحكييف، ككفى بذلؾ : "بعد أف بيف ما يترتب عمى ذلؾ القكؿ مف مفاسد (أيدع)ك (أفكؿ)
عيبا مخالفة جميع أىؿ الصناعة، كما لك خالؼ مخالؼ في مسألة مف اليندسة جميع أىؿ الصناعة، لكاف ذلؾ عيبا، 
ككذلؾ لك خالفيـ في مسألة كأجمعكا عمييا في الجبر كالمقابمة، كمنزلتو كمنزلة مف خالؼ جميع العقبلء في أمر مف 

]". األمكر، كادعى أف عقمو فكؽ جميع العقكؿ، ككفى بيذا عيبا كخزيا 112 ]5/62-63 
مخالفة جميع العرب قبيحة ولو جازت قياسا . 7. 8. 3

ف جازت قياسا، كقياس النحكييف ما لـ يتكمـ بو – عنده – كالمخالفة " لما تكمـ بو جميع العرب قبيحة أيضا، كا 
  444ص[151]".العرب مستكره ممتنع

:  الدليؿ
اعمـ أف المفعكؿ الثاني قد تككف : "(ىذا باب إضمار المفعكليف المذيف تعدل إلييما فعؿ الفاعؿ  )ػ قاؿ في 

. (إيا)مكقعيا، كقد تككف عبلمتو إذا أضمر  (إيا)عبلمتو إذا أضمر في ىذا الباب العبلمة التي ال تقع 
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، فيذا ىكذا إذا بدأ المتكمـ بنفسو، (أعطانيؾ)، ك(أعطانيو): مكقعيا فقكلؾ (إيا)فأما عبلمة الثاني التي ال تقع 
، فيك قبيح، ال (قد أعطاىكني): ، أك بدأ بالغائب قبؿ نفسو فقاؿ(أعطاكني): فإف بدأ بالمخاطب قبؿ نفسو فقاؿ

. تكمـ بو العرب، كلكف النحكييف قاسكه
نما قبح عند العرب كراىية أف يبدأ المتكمـ في ىذا المكضع باألبعد قبؿ األقرب، كلكف تقكؿ أعطاؾ ): كا 

إياؾ رأيت، : تقع ىذا المكقع، إذ قبح ىذا عندىـ، كما قالكا( إيا)، فيذا كبلـ العرب، كجعمكا (أعطاه إيام)، ك(إيام
يام رأيت، إذ لـ يجز ليـ . ًني رأيت، كالؾ رأيت: كا 

فإذا كاف المفعكالف المذاف تعدل إلييما فعؿ الفاعؿ مخاطبا كغائبا فبدأت بالمخاطب قبؿ الغائب فإف عبلمة 
): أعطيتكو، كقد أعطاكو، كقاؿ عز كجؿ: ، كذلؾ قكلو(إيا)الغائب العبلمة التي ال تقع مكقعيا  ـٍ   مىٍيكي يىٍت عى فىعيمِّب

. فيذا ىكذا إذا بدأت بالمخاطب قبؿ الغائب.28: اآلية [184 ](أىنيٍمًزميكيميكىىا كىأىٍنتيـٍ لىيىا كىاًرىيكفى 
نما كاف المخاطب أكلى بأف يبدأ بو مف قبؿ أف المخاطب أقرب إلى المتكمـ مف الغائب، فكما كاف المتكمـ  كا 
أكلى بأف يبدأ بنفسو قبؿ المخاطب كاف المخاطب الذم ىك أقرب مف الغائب أكلى بأف يبدأ بو مف الغائب، فإف 

أعطاىكؾ، فيك في القبح كأنو ال يجكز بمنزلة الغائب كالمخاطب إذا بدئ بيما قبؿ المتكمـ، : بدأت بالغائب فقمت
. كلكنؾ إذا بدأت بالغائب قمت قد أعطاه إياؾ

قد أعطاىكؾ، كأعطاىكني، فإنما ىك شئ قاسكه لـ تكمـ بو العرب، ككضعكا الكبلـ في : كأما قكؿ النحكييف
ىذا ترتيب سيبكيو كحكايتو عف العرب،  "2/363[94]".غير مكضعو، ككاف قياس ىذا لك تكمـ بو كاف ىيِّبنا

 3/126[ 97]".كحكى عف النحكييف قياسا لـ يرتضو
:  والخالصة

، ال يحؽ ألحد أف يخرج عما أجمعكا عميو مف ضركب الكبلـ :  أف اإلجماع نكعاف إجماع العرب، كىك ممـز
جماع  إفرادا كتركيبا، كالعمدة في معرفتو سماع المتحريف مف عمماء العربية أمثاؿ أبي عمرك كالخميؿ كسيبكيو، كا 
النحاة، كىك غير ممـز كما بيف ذلؾ ابف جني في الخصائص، ألف أقكاليـ كبخاصة في العمؿ أك فيما كصمكا إليو 

.  استنتاجا كاستنباطا ليست ممزمة، كلكنو ال يجدر بالنحكم مخالفتيـ، كما صرح بذلؾ سيبكيو كبينو الرماني
 كاإلجماع بنكعيو قد احتج بو سيبكيو في غير ما مكضع مف الكتاب، كلكنو لـ يكف عمى صكرة مف الكثرة 
جماعات مف بعده ىك أف إجماعات سيبكيو كما رأينا  التي آؿ إلييا فيما بعد، كالفارؽ بيف إجماعات سيبكيو كا 

. يرجع فييا إلى ما سمع عف العرب أك ركم عنيـ، ال إلى ما استنبطو النحاة مما لـ يعضده السماع
االستدالل بالسياق المقالي والسياق المقامي . 9. 3
معنى السياق ونوعاه . 1. 9. 3

إحداىما تكالي العناصر التي يتحقؽ بيا التركيب : المقصكد بالسياؽ التكالي، كمف ثـ ينظر إليو مف ناحيتيف "
تكالي األحداث التي صاحبت األداء المغكم، : ، كالثانية(سياؽ النص)كالسبؾ، كالسياؽ مف ىذه الزاكية يسمى 

  2/65[304]".(سياؽ المكقؼ)ككانت ذات عبلقة باالتصاؿ، كمف ىذه الناحية يسمى السياؽ 
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ال نكاد نجد مفسرا كال أصكليا كال لغكيا إال كيعتبر السياؽ في كؿ " كألىمية السياؽ في دراسة كتحميؿ الكبلـ 
إجراءاتو كتطبيقاتو، كعينا منو بما يككف لعناصر السياؽ مف دكر في إضاءة مجاىيؿ نصو الذم ىك مجمع أقكاؿ 

 306ص[190]".طبيعية لرفع غمكضو
 كقد استدؿ سيبكيو بالسياؽ المغكم كبسياؽ الحاؿ كثيران في تحميبلتو لتراكيب العربية المسمكعة، كذلؾ دليؿ 

مف حيث الذكر كالحذؼ، أك التقديـ كالتأخير، أك التكجيو "منو عمى ما لمسياؽ بنكعيو مف أثر في بنية التراكيب، 
 384ص [305]".النحكم كالحكـ بصحة التركيب أك إحالتو

 كالعجيب في األمر أف النحاة الذيف جاءكا بعد سيبكيو أىممكا السياؽ، فمـ يعتمدكه كسيمة في تحميؿ الكبلـ، كال 
في تفسير خمفياتو، كاكتفكا بتحميؿ الكبلـ مف حيث اإلعراب، كما تسببو العكامؿ، كمف حيث األعراض، كما ينجر 

كبدال مف االىتماـ بالمعنى،  "308ص[190]عنيا مف حديث عف العمؿ، كىك خبلؼ مذىب سيبكيو كطريقتو، 
كبياف أثر السياؽ، كقصد المتكمـ مف استخداـ العكامؿ، ركز النحاة عمى أنكاع العكامؿ، كعمى ما يسمى 

 108ص[306]".بالعمؿ
السياق المغوي  . 2. 9. 3

 : كمنو استداللو بو عمى حذؼ أحد عناصر التركيب، "كسياؽ الكبلـ أسمكبو الذم يجرم عميو "
:  في قكؿ الشاعر (كؿٌ )مف ذلؾ االستدالؿ عمى حذؼ كممة . 1. 2. 9. 3

 أكيؿَّن امرئو تحسبيف امرأن 
 

قَّندي بالميًؿ نارا***   كنارو تىكى
لذكرؾ إياه في أٌكؿ الكبلـ، كلقمة التباسو عمى : " قاؿ سيبكيو مستدال (نار)بدليؿ جر  (ككؿَّن نارو )كالتقدير  

 1/66[94]".المخاطب 
المحذكفة في الجممة الثانية بذكرىا في الجممة األكلى، كاعتبر سيبكيو ذكرىا أكال  (كؿ)فقد استدؿ عمى كممة 

. سببان في عدـ التباس المعنى عمى المخاطب
ًنيفنا)كمف ذلؾ قكلو في تحميؿ قكلو عزَّن كجؿَّن . 2. 2. 9. 3 ـى حى بؿ نتَّنبع مٌمة إبراىيـ : أم: " (بىٍؿ ًممَّنةى ًإٍبرىاًىي

] ".(ككنكا ىكدان أك نصارل): اتٌبعكا، حيف قيؿ ليـ: حنيفا، كأف قيؿ ليـ 94]1/257  
ـى )فقد استدؿ سيبكيو بالسياؽ المغكم المذككر قبؿ قكلو تعالى  كيكنيكا ىيكدنا أىٍك ): كىك قكلو تعالى (بىٍؿ ًممَّنةى ًإٍبرىاًىي

ارىل . عمى الفعؿ المحذكؼ (نىصى
دَّنث فبلفه  ): قكؿ العرب: "كمنو قكلو فيما ينصب عمى إضمار الفعؿ المستعمؿ إظياره. 3. 2. 9. 3 حى

قالو صادقان؛ألنؾ إذا أنشدؾ فكأنو قد : صادقان كاهلل، أم: صادقان كاهلل، أك أىنشدؾ شعران فتقكؿ: ، فتقكؿ(بكذا ككذا
  1/271[94]".قاؿ كذا 

حدَّنث فبلف أك أنشد عمى حذؼ الفعؿ المقدر، كالذم ىك : فاستدؿ بالسياؽ المغكم المذككر كىك قكؿ القائؿ
. عامؿ الحاؿ صادقان 
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: كمنو قكلو في بيت النابغة. 4. 2. 9. 3
ًنى ـي الكيٍرؽي ىىيَّنجى ما  إذا تىغىنَّنى الحى

 
 كلك تغرَّنبتي عنيا أيَّـن عىٌمارً *** 

، لتىذكره الحماـ كتىٍيًيًيجو فأىٍلقىى ذلؾ الذم قد  (ىىٌيجًنى)لما قاؿ : قاؿ الخميؿ رحمو اهلل  عيرؼ أٌنو قد كاف ثىَّـن تىذىكُّره
، كأىنو قاؿ ـٌ عٌمارو َّـن عٌمار: عيرؼ منو عمى أ  1/286[ 94]".ىيَّنجًنى فذكَّنرًنى أ
. (أيَّـن عمارو )، كبذلؾ فسر كجو النصب في قكلو (ذكَّنرًني)عمى فعؿ مقدر ىك  (ىيَّنجًني) فاستدؿ الخميؿ بقكؿ الشاعر 

ك : "قاؿ سيبكيو ٌما عمران )كمثؿ ذلؾ أيضان قكؿ الخميؿ رحمو اهلل كىك قكؿ أبى عمرو ؿى إٌما زيدان كا  ، ألٌنو (أىالى رىجي
ً ٍؽ لي زيدان أك : فيك ميتىمىفٍّ شيئان يىسأليو كيريده، فكأىنو قاؿ (أىالى رجؿى )حيف قاؿ  الميَّـن اجعٍمو زيدان أك عمران، أك كىؼَّن

  1/286[94]".عمران 
ما عمران ) فاستدؿ بسياؽ الكبلـ عمى كجو النصب في  . (إما زيدان كا 

:  كمنو قكؿ سيبكيو كىك يتحدث عف المصادر المؤكدة لمفعؿ المحذكؼ المعرفة باإلضافة. 5. 2. 9. 3
ٍنعى اهللً ): فأٌما المضاؼ فقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى " . (كترل الجباؿى تحسبيا جامدةن كىي تمر مىرَّن السحاًب صي

ـي كىٍعدى اهلًل ال ): كقاؿ اهلل تبارؾ كتعالى كيكمئذو يفرحي المؤمنكف بنصًر اهلًل ينصري مىٍف يشاءي كىك العزيزي الرحي
. (ييٍخًمؼي اهللى كىٍعدىهي 

ٍمقىوي ): كقاؿ جٌؿ كعزٌ  . (الَّنًذم أىٍحسىفى كيؿَّن شىيءو خى
. (كالمحصناتي مف النساًء إال ما ممكت أيمانيكـ ًكتىابى اهلًل عميكـ): كقاؿ جؿ ثناؤه

ؽَّن : كمف ذلؾ  1/381[94]".اهللي أىكبري دىٍعكةى الحى
 كبعد أف استكفى سيبكيو األمثمة شرع في بياف كجو داللة المصادر المضافة فييا عمى األفعاؿ المحذكفة 

:  فقاؿ
نعه، كلكنَّنو ككَّند كثَّنبت  (أىٍحسىفى كيؿَّن شىيءو ): كقاؿ (مىرَّن السحابً ): ألنَّنو لٌما قاؿ جٌؿ كعزٌ "  ٍمؽه كصي مـ أنَّنو خى عي
. لمعباد

رِّبمىٍت عميكـ أمياتيكـ): كلما قاؿ مـ المخاطىبكف أٌف ىذا مكتكبه عمييـ مثَّنبت عمييـ (حي ، حٌتى انقىضى الكبلـي عى
ٍنعى اهللً )تككيدان، كما قاؿ  (ًكتىابى اهللً ): كقاؿ نعه، فكأىٌنو قاؿ  ألفَّن الكبلـ الذم قبمو كىٍعده  (كىٍعدى اهللً )ككذلؾ  (صي كصي

ٍمقا كًكتابا: جؿَّن كعزَّن  نعا كخى .كىٍعدان كصي  
مـ أفَّن قكلؾ  ؽَّن ألنَّنو قد عي ديعاءي الحؽَّن، كلكنَّنو تككيده كأىنَّنو قاؿ دعاءن  (اهللي أكبري )ككذلؾ دىٍعكةى الحى

 382-1/381[94]".حقًّا
ترتيب عناصر الكالم . 3. 9. 3

 كمف أنكاع السياؽ المغكم ترتيب عناصر الكبلـ فيما بينيا، إذ المعركؼ أف لكؿ عنصر لغكم في الكبلـ 
مكضعو الخاص بو، كقد يحصؿ تقديـ بعضيا كتأخير بعضيا ألغراض يقصدىا المتكمـ، إال أف ىذا التقديـ 

. كالتأخير منو ما يؤثر عمييا فيغير إعرابيا، كمنو ما ال
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فإف قدمتى المفعكؿى كأخَّنرتى الفاعؿ جرل المفظي كما : "كمف ىذا األخير الفاعؿ كالمفعكؿ بو، كفييما يقكؿ سيبكيو
رىبى زيدان عبدي اهلل)جرل في األٌكؿ، كذلؾ قكلؾ  ، ألٌنؾ إنَّنما أردت بو ميؤٌخرا ما أردت بو مقدَّنمنا، كلـ تيرد أف (ضى

ٍف كاف مؤخران في المفظ ؿى منو، كا  . تىشغؿى الفعؿ بأكَّن
ـٍ  فىمف ثىَّـن كاف حدُّ المفظ أف يككف فيو مقدَّنمان، كىك عربيٌّل جيَّند كثير، كأٌنيـ إنَّنما يقٌدمكف الذم بيانو أىُـّ ليـ كىي

ف كانا جميعان ييًيٌماًنيـ كيىٍعًنيانيـ  1/34[94]".ببيانو أىٍعنىى، كا 
 فقد اعتبر سيبكيو ىنا العبلمة اإلعرابية عنصران مف عناصر السياؽ المغكم، كبيا عمؿ مخالفة المتكمـ لمرتبة 

نما قدـ كأخر لغرض لو في ذلؾ، كىك عمى حد قكؿ سيبكيو العناية  األصمية لكؿ مف الفاعؿ كالمفعكؿ بو، كا 
. كاالىتماـ

كأخكاتيا بعدما مثؿ ليا معممة  (ظف)كىي  (ىذا باب األفعاؿ التي تستعمؿ كتمغى) كمف األكؿ قكلو في 
 1/119[ 94]".ككمَّنما أردتى اإًللغاء فالتأخيري أقكل، ككؿٌّل عربيٌّل جيدٌّل : "كممغاة

اج  : كقاؿ المَّنعيف ييجك العجَّن
 أىًباألراجيًز يا ابفى المٍُّؤـً تيكعدينيي

 
كىري ***   كفي األراجيز ًخٍمتي المٍُّؤـي كالخى

. أنشدىنىاه يكنسي مرفكعا عنيـ 
نما كاف التأخيري أقكل، ألنو إنما يجيء بالشٌؾ بعدما يىٍمًضي كبلميو عمى اليقيف، أك بعد ما يىبتدئي كىك يريد   كا 

، كما تقكؿ  ، ثـ ييٍدًركيو الشؾُّ ، فأىٌخرى ما لـ (ممف يقكؿ ذاؾ تىدًرم)ككما قاؿ  (عبدي اهلل صاحبي ذاؾ بمغىني)اليقيفى
. يىعمىٍؿ في أٌكًؿ كبلمو

عؿ ذلؾ فيما بمغو بعد ما مىضى كبلميو عمى اليقيف كفيما يىدرم نَّنما جى .  كا 
رأىيتي )ك (زيدان رأيتي )فإذا ابتدأ كبلمىو عمى ما في نٌيتو مف الشؾى أىٍعمؿى الفعؿى قٌدـ أٍك أخَّنر، كما قاؿ 

 1/120[94".](زيدان 
 فقد اعتمد سيبكيو التقديـ كالتأخير مع تغير الحركة اإلعرابية دليبل سياقيا عمى أف المتكمـ ييعًمؿ الفعؿ إذا كاف 

فإذا ابتدأ كبلمىو عمى ما في نٌيتو مف الشؾى أىٍعمؿى : "شاكًّا، كييمًغيو إذا كاف عمى يقيف، كلذلؾ ختـ كبلمو بقكلو
ر ، قٌدـ أٍك أخَّن ". الفعؿى

ـٌ بنيتى عميو الفعؿى  (عبدي اهلل)فإٌنما قمت : "(زيده ضربتيو) كقاؿ سيبكيو في باب االشتغاؿ عف قكلؾ  فنبيتو لو، ث
فنبيت المخاطىب لو فانتظر الخبر عنو فأخبرتو بالجممة  (عبد اهلل)يعني ابتدأت بػ"1/81[94]".كرفعتوى باالبتداء

 1/373[97]".بعده
كذلؾ  (ىذا باب ًمفى االستفياـ يككف االسـي فيو رىفعان ألٌنؾ تبتدئو لتينبَّنوى المخاطىبى ثـ تىستفيـ بعدى ذلؾ): " كقاؿ
ـٍ مىٌرةن رأيتىو)قكلؾ  ككذلؾ سائري حركؼ االستفياـ، فالعامؿي فيو  (عمركه ىبٌل ًلقيتىو)ك  (عبدي اهلل ىؿ لقيتىو)ك  (زيده كى
 1/127[94]".االبتداءي 
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 كالحاصؿ أف سيبكيو عالج ظاىرة التقديـ كالتأخير كما رأينا معالجة متذكؽ، فالمفعكؿ بو يتقدـ عمى الفاعؿ، 
كخبر إفَّن يتقدـ عمى اسميا، كالغرض ىك العناية كاالىتماـ، كأما تقدـ المفعكؿ بو في أسمكب االستفياـ فيفيد تنبيو 

. المخاطب، كتقدـ مفعكلي ظف كأخكاتيا أك تأخرىما مرتبط بالشؾ كاليقيف عند المتكمـ
 كىذا النكع مف المعالجة التي قاـ بيا سيبكيو تدؿ عمى مدل اىتمامو بفكرة المقاـ، التي صارت بعده مكركثا 
. لمببلغييف، يتحاكمكف إلييا في دراسة ظاىرة التقديـ كالتأخير بيف المسند كالمسند إليو أك بعض متعمقات أحدىما
كال يعني ىذا أبدا أف سيبكيو عالج كؿ ظكاىر التقديـ كالتأخير ىذه المعالجة الببلغية، ألنو قد عالج بعضا 

منيا معالجة نحكية بحتة، كتقدـ الحاؿ عمى صاحبيا، كتقديـ الخبر عمى المبتدأ كجكبا كجكازا، كتقديـ المستثنى 
  49ص [307].عمى المستثنى منو، كتقدمو عمى صفة المستثنى منو، كغير ذلؾ

التنغيم . 4. 9. 3
، كبتعبير آخر ىك عنصر المكسيقى في النظاـ 400ص[305]"التمكيف الصكتي لمكممة أك الجممة: " كىك
كقد تنبو عمماء العربية إلى أىمية التنغيـ، في التحميؿ المغكم لمسياؽ المنطكؽ، كؿ حسب منيجو "المغكم، 

كطريقة درسو، فنجد سيبكيو يتفطف ألثر التنغيـ في تكجيو الكحدات المغكية، كىك مف عناصر السياؽ المغكم، في 
 658ص[308]".السياؽ كاالنتقاؿ األسمكبي بيف األبكاب النحكية

كالتنغيـ أكسع مف أف يحصر في ىبكط النغمة أك صعكدىا، كلكف كؿ ما يحيط بالنطؽ مف طرؽ األداء، ىذه "
الطرؽ تشمؿ الكقؼ كالسكت كعمك الصكت كنبر المقاطع كطكؿ الصكت كغير ذلؾ، ثـ إف التنغيـ يقتصر عمى 

التراكيب المسمكعة دكف التراكيب المقركءة، فاألداء كما يحمؿ مف نبرات كتنغيمات كفكاصؿ لو أثر كبير في 
 313ص[309]".نفكس السامعيف، كحسف إصغائيـ، كفيـ المراد مف تمؾ التراكيب

ذىرىؾ؛ألنو ليس مف أمثمة الفعؿ، فقبح أف يجرل ما ليس مف : كاعمـ أنو يقبح: " قاؿ سيبكيو زيدان عميؾ، كزيدان حى
زيدان )كاعمـ أنَّنو يىقبح "بعد ذلؾ  (عميؾ)، فتنصبى بإضمارؾ الفعؿ، ثـ تذكري (زيدان ): األمثمة مجراىا، إاٌل أٍف تقكؿ

مىٍيؾى  ذىرىؾى )ك  (عى (زيدان )ألٌنو ليس مف أمثمة الفعؿ، فقىبيحى أف يىجرم ما ليس مف األمثمة مجراىا، إاٌل أٍف تقكؿ ( زيدان حى  
، ثـ تىذكير  بعد ذلؾ، فميس يىٍقكىل ىذا قٌكةى الفعؿ، ألنَّنو ليس ًبفعؿ، كال يتىصرؼ  (عميؾ)فتنصبى بًإضمارؾ الفعؿى

 253-1/252[94]".(يىٍفعىؿي )الذم في معنى  (الفاعؿ)تصٌرؼى 
 (زيدان عميؾ) أم أنو يقبح تقديـ معمكؿ اسـ الفعؿ عميو، سكاء تعدل إلى مأمكر بو أك منيي عنو، فبل يقاؿ 

، ألف اسـ الفعؿ كما قاؿ منحط عف الفعؿ كال يقكل قكتو، كال يتصرؼ تصرؼ اسـ الفاعؿ، أما (زيدان حذرؾ)كال 
:  مفسرة لو، كما قاؿ (عميؾ)فتككف "، (عميؾ)بنية نصبو بفعؿ مضمر، ثـ قاؿ بعد كقفة  (زيدان )إذا قاؿ المتكمـ 

 يا أييا المائحي دلكم دكنكا
 

 إني رأيت الناس يحمدكنكا*** 
 2/153[97]".خذ دلكم، دكنؾ: في مكضع نصب بإضمار فعؿ، كأنو قاؿ (دلكم)فػ 

:  كأما قكؿ الطرماح: "ػ كقاؿ
ٍت بىٍعدى أىٍصراًميا  يا داري أىٍقكى

 
 عامان كما يىٍعنيؾى مف عاًمياى *** 
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ثـ أقبؿ بعد يحدث عف شأنيا،  (يا دار)صفة الدار، كلكنو قاؿ  (أقكت)فإنما ترؾ التنكيف فيو ألنو لـ يجعؿ 
نما : أقكت كتغيرت، ككأنو لما ناداىا قاؿ: أقبؿ عمى إنساف فقاؿ (يا داري )فكأنو لما قاؿ  إنيا أقكت يا فبلف، كا 

 2/201[94]".ليس بصفة (أقكت)أردت بيذا أف تعمـ أف 
يا )في األصؿ نكرة، كبالقصد إلييا دكف غيرىا صارت معرفة، كلك بقيت نكرة لكجب أف يقكؿ  (دار) فكممة 
، ككقؼ، ثـ التفت إلى إنساف ما فقاؿ: ، ألف المعرفة ال تكصؼ بالجممة، فكأف الشاعر قاؿ(داران أقكت : يا داري

 1/317[97].أقكت كتغيرت، كما قاؿ سيبكيو
اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى ): كسألتو عف قكلو عز كجؿ: "كقاؿ سيبكيو عف الخميؿ ـٍ ًإنَّنيىا ًإذىا جى ما ييٍشًعريكي : اآلية[26](كى

مىا ): ال يحسف ذا في ذا المكضع، إنما قاؿ: ما يدريؾ أنو ال يفعؿي ؟ فقاؿ: ، ما منعيا أف تككف كقكلؾ109 كى
ـٍ  اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى : )، ثـ ابتدأ فأكجب فقاؿ(ييٍشًعريكي اءىٍت الى ييٍؤًمنيكفى : )كلك قاؿ(.ًإنَّنيىا ًإذىا جى ـٍ أنَّنيىا ًإذىا جى ا ييٍشًعريكي مى ، (كى

. كاف ذلؾ عذران ليـ
لعمؾ، : أم (ائت السكؽ أىنَّنؾ تشترم لنا شيئان )ىي بمنزلة قكؿ العرب : ، فقاؿ الخميؿ(أىنَّنيىا)كأىؿ المدينة يقكلكف 

 3/123[94]".(لعميا إذا جاءت ال يؤمنكف)فكأنو قاؿ 
، (كما يشعركـ)كفتحيا، كسكاء عند مف كسرىا أك فتحيا، فإف الكقؼ عمى قكلو  (إفٌ )كسر : ففي اآلية قراءتاف

ثـ يستأنؼ، فعمى كسرىا يككف المعنى إخبار عنيـ بأنيـ ال يؤمنكف، كعمى فتحيا يككف المعنى إبياـ أمرىـ، كأنو 
.  (لعٌميا إذا جاءت ال يؤمنكف)قاؿ 
كمما يتصؿ بيذه المباحثة، حديث عف الكقؼ كاالبتدا في الذكر الحكيـ، ذلؾ أنو مطمب يتحقؽ بو الكقكؼ "

عمى الدالالت، كيترتب عميو فكائد كثيرة كاستنباطات غزيرة، كبو تتبيف معاني اآليات، كيؤمف االحتراز عف الكقكع 
 662ص[308]".في المشكبلت

:  يقكؿ سيبكيو في تحميمو لبيت جرير
ؿَّن ًفي شيٍعبي غىًريبه   أعبدنا حى

 
 أليٍؤمان الى أبىا لىؾى كىاٍغًترىابىا*** 

ف شئت عمى قكلو : فيككف عمى ضربيف (عبدنا)كأما "  ، "ثـ حذؼ الفعؿ (أتفخر عبدنا)إف شئت عمى النداء، كا 
، كفييا معنى (تاهلل): "فالتنغيـ في الجممة ىك الذم يحدد ما إذا كانت مف باب النداء، أك االستفياـ، كمنو قكلو

، فأداة القسـ في التركيب تدلنا عمى أف ىذه الجممة قسـ، غير أف تغيير تنغيميا يؤدم إلى تحكؿ داللتيا "التعجب
 658ص[308]".إلى التعجب

عه عميو، فإف شئت ألحقت في : "(باب الندبة) كقاؿ سيبكيو في قكلو في  ، ك لكنو متفجَّن اعمـ أف المندكب مدعكٌّل
ف شئت لـ تمحؽ كما لـ تمحؽ في النداء، كاعمـ أف المندكب  آخر االسـ األلؼ؛ألف الندبة كأنيـ يترنمكف فييا، كا 

]".المستغاثى بو كالمتعجبى منو  (يا)، كما لـز (كا)أك  (يا)البيدَّن لو مف أف يككف قبؿ اسمو  94]2/220 
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طالتو، كىك ظاىرة "يمدكف الصكت كيرجعكنو، : أم" كأنيـ يترنمكف فييا: "  فقكلو فالترنـ ىك مد الصكت كا 
تفٌجع كنكح مف حزف كغٍـّ يمحؽ النادب عمى المندكب عند فقده، : "، ألف الندبة305ص[309]"تنغيمية أيضا

ف كاف يعمـ أنو ال ييجيب إلزالة الشدة التي لحقتو لفقده، كما يدعك المستغاث إلزالة الشدة التي رىقتو،  فيدعكه كا 
كدعاؤه لو كالداللة عمى ما نالو مف الحزف لفقده، كألف المندكب ليس بحيث يسمع احتيج إلى غاية بعًد الصكت، 

]".كآخره األلؼ في األكثر مف الكبلـ؛ألف األلؼ أبعدي لمصكت كأمكف لممٌد  (كا)أك  (يا)فألزمكا أٌكلىوي  311]2/65 
يا لمناس، : فكذلؾ المتعجب منو، كذلؾ: الزمةه لو؛ ألنو يجتيد (فيا)كأما المستغاث بو : " كمثمو قكؿ سيبكيو

ٌنما اجتيد؛ألف المستغاث عندىـ متراخو أك غافؿه كالمتعجَّنب كذلؾ ؛ ألنيـ (كا)ك  (يا)كالندبة يمزميا .كيا لمماء، كا 
يحتمطكف كيدعكف ما قد فات كبعيد عنيـ، كمع ذلؾ أف الندبة كأنيـ يترٌنمكف فييا، فمف ثـ ألزمكىا المٌد، كألحقكا 

  2/231[ 94]". آخر االسـ المٌد مبالغة في الترنـ 
طالة الصكت،   فالمستغاث بو كالمتعجب منو قد يستعمؿ معيما حركؼ النداء غير األلؼ لما فييا مف المد كا 

ألنيما في الغالب غافبلف، فينبياف بذلؾ، كلذلؾ يجتيد النادب في الندبة أيما اجتياد كأنو ينادم بعيدا، 
.  كيستصرخ متراخيا

قد يستعممكنيا إذا أرادكا أف يمدكا أصكاتيـ لمشيء المتراخي : " قاؿ السيرافي في حركؼ النداء غير األلؼ
: كاالحتبلط: "ثـ قاؿ".عنيـ، كلئلنساف المعرض عنيـ الذم يركف أنو ال يقبؿ عمييـ إال باجتياد، كالنائـ المستثقؿ

 2/63[311]".االجتياد في الغضب كالغيظ
كال شؾ أف كبلًّ مف االجتياد كاالحتبلط كالتَّنرنُّـ ضرب مف ضركب التنغيـ أك التمكيف الصكتي عند األداء  "

 كىي جزء مف السياؽ المغكم تفيد في تصكير المعنى كتشكيمو، 402ص[305]".الفعمي لمكممة أك التركيب
. كيستدؿ بيا عمى مقاصد المتكمـ كنكاياه

كقد تنبو سيبكيو "، (مطؿ الحركات)لما فيو مف ضغط، كمنو  (اليمز)كىك عند القدماء يخص   كمف ذلؾ النبر
: "(ىذا باب اإلشباع في الجر كالرفع كغير اإلشباع كالحركة كما ىي)لذلؾ حيث يقكؿ تحت عنكاف  فأما الذيف  

ىذا باب كجكه )، كما يقكؿ تحت عنكاف "يشبعكف فيمططكف، كعبلمتيا كاك كياء، كىذا تحكمو لؾ المشافية
أما إذا ترنمكا فإنيـ يمحقكف األلؼ كالياء كالكاك ما ينكف كماال ينكف ألنيـ أرادكا مد الصكت : " (القكافي في اإلنشاد

ٍنًزلي )كذلؾ قكليـ كىك المرئ القيس بيبو كمى ٍف الـى : كقالكا في الرفع لؤلعشى (ًقفاى نىبًؾ ًمف ًذٍكرىل حى ٍيرىةى كدِّبٍعيىا كا  ىيرى
اعمـ أف المندكب مدعك، كلكنو متفجع عميو، فإف شئت ألحقت في آخر : "الئميك، كما يقكؿ في مكضع آخر

 660ص[308]".االسـ األلؼ، ألف الندبة كأنيـ يترنمكف فييا
  سياق الحال. 5. 9. 3

كمف ذلؾ أيضان أف ترل رجبلن قد أٍكقىعى أمران أك تعرَّنض ًلو : " كقد جاء في كبلـ سيبكيو ذكره صريحا في قكلو
متعرَّنضان لعىنىًف لـ يىٍعًنو، أم دنا مف ىذا األمر متعرَّنضان لعىنىفو لـ يىعًنو، كتىرىؾى ذكرى الفعؿ لما يىرل مف : فتقكؿ

، فتىدىعي (بىٍيعى المىمىطىى، ال عيدى كال عقىدى )الحاؿ، كمثمو  استغناءن  (أيباًيعيؾى )، كذلؾ إٍف كنتى في حاؿ مساكمةو كحاًؿ بيعو
 1/272[94]".لما فيو مف الحاؿ
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نستطيع أف نعد سيبكيو ػ كمف دكف تردد ػ مبتكر ىذا المصطمح الذم أصبح اليكـ نظرية يتباىى " لذلؾ 
 84ص [310]".الغربيكف بابتكار مصطمحاتيا ككضع أسسيا كمجاالت تطبيقيا

المتكمـ، كالمخاطب، كنكع العبلقة بينيما، كمكضكع الكبلـ بينيما، كأثر ىذا الكبلـ، :  كعناصر سياؽ الحاؿ
. كما قد يصحبو مف حركة جسمية، كغير ذلؾ مف ظركؼ الكبلـ

 فأما المتكمـ فيك عند سيبكيو مرة ىك العربي السميقي الذم تعتمد لغتو كيحتج بيا فيعنى سيبكيو بو تمقيا عنو 
كاستدالال بكبلمو في التقعيد، ألف لغتو ىي مكضكع الدراسة، كمكضع اىتماـ النحكم كسيبكيو، كلذلؾ يستدؿ 

سييبكيو بكيفية استعماؿ ىذا المتكمـ لمغة، كيستدؿ بقصده كنيتو في القكؿ، إذ يمكف أف تحسف العبارة أك تقبح تبعا 
:  لقصد المتكمـ، كقكؿ سيبكيو

، ألٌنؾ ال تبينَّنو بغيره، كال بشيء ليس (زيد)غيري  (األبي )، ك(رأيتي زيدنا أباه)كال يجكز أف تقكؿ "
ٌنما يجكز : " ثـ قاؿ1/151[94]".منو  (رأيتي عمرنا)، أىف يككف أراد أف يقكؿ (رأيتي زيدان عمران )، ك(رأيتي زيدان أباه)كا 
اه كجعؿ (رأيتي أبا زيدو )أك  ٌما أف يككف أىٍضرىبى عف ذلؾ، فنىحَّن ، ثـ استىدرؾ كبلمىو بعدي، كا   (عمران )، فىغىًمطى أك نىًسيى

 152-1/151[94]".مكانىو
كيرفع الفعؿ أك ينصب بعد إذف تبعا لقصد المتكمـ، كيستدؿ بحالو مف  (حتى) كقد يرفع االسـ أك ينصب بعد 

. أك إىماليا (ظف كأخكاتيا)شؾ أك يقيف في إعماؿ 
مع التعميؿ، مفسرنا لو كجو  (ال تقؿ)ك (قؿ) كقد يككف المتكمـ متكمما مفترضا يكجو إليو سيبكيو الخطاب بػ

القكؿ كما يجكز فيو كما ال يجكز، محتكما في ذلؾ إلى كبلـ العرب السميقييف، متكخيا في ذلؾ تقرير القكاعد 
 69-68ص[310].كاالستدالؿ ليا كعمييا

ياه في المغة كمعرفة   كأما المخاطب كيفترض فيو أف يككف كالمتكمـ لو الممكة التامة في الكبلـ، كيشترؾ كا 
أحكاميا بحكـ المنشأ كالمربى، فيك مف أىـ عناصر السياؽ المقامي إف لـ يكف أىميا، ككيؼ ال كقد تردد 

، مما يدؿ عمى مدل اىتماـ سيبكيو 78ص  [288]في كتاب سيبكيو ستا كثمانيف مرة (المخاطب)مصطمح 
. بالمخاطب كعممو كفيمو كظنو كانتظاره كتكقعو كتنبييو

 فكثيرا ما يستدؿ سيبكيو عمى حذؼ عنصر لساني مف الخطاب ال لشيء إال ألف المخاطب حاضر في 
المشيد الكبلمي، يرل المتحدث عنو كال يحتاج إلى إخباره بو عمى كجو التفصيؿ فيقع الكبلـ مف المتكمـ كفيو 

اختزاؿ أك اقتصاد، كما يستدؿ سيبكيو بعمـ المخاطب عمى ما يقع في الكبلـ مف االستغناء، حتى عد االستغناء 
. مف أىـ العمؿ عنده

.  (كيعبر عنيا سيبكيو بالعمـ) كمف مراعاة سيبكيو لفيـ المخاطب أف يككف الخطاب مما يحمؿ إليو فائدة، 
 كمف مراعاة سيبكيو لفيـ المخاطب حرصو عمى تنبيو المتكمـ أف يككف كبلمو كاضحا خاليا مف أم لبس 
يعكؽ المخاطب كيمنعو مف الفيـ، فاسـ كاف كالمبتدأ يجب أف يككف معرفة أم معركفا لممخاطب كما ىك 

 .معركؼ لممتكمـ حتى إذا جاء الخبر كاف الكبلـ كاضحا كمفيدا



357 

 

فقد بدأت بنكرة، كال يستقيـ أف تخبر المخاطب عف المنككر،  (رجؿه )أك  (كاف حميـه )فإف قمت : " قاؿ سيبكيو
]".كليس ىذا بالذم ينزؿ بو المخاطب منزلتؾ في المعرفة، فكرىكا أف يقربكا باب لبس 94]1/48 

 كمف مراعاة سيبكيو النتظار المخاطب كتكقعو ما جاء بو مف كبلـ شيخو الخميؿ كىك يتحدث عف فائدة 
إعبلما بأنو قد فصؿ االسـ، كأنو فيما ينتظر المحدَّنث كيتكقعو منو مما ال بد : " ضمير الفصؿ، كأنو إنما يستعمؿ

لو مف أف يذكره لممحدَّنث، ألنؾ إذا ابتدأت االسـ فإنما تبتدئو لما بعده، فإذا ابتدأت فقد كجب عميؾ مذككر بعد 
ال فسد الكبلـ، كلـ يسغ لؾ، فكأنو ذكر  ليستدؿ المحدَّنث أف ما بعد االسـ ما يخرجو  (ىك)المبتدأ ال بد منو، كا 

 2/389[94]".مما كجب عميو، كأف ما بعد االسـ ليس منو
ىذا باب ًمفى االستفياـ يككف االسـي فيو ) كمف مراعاة حاؿ المخاطب لتنبييو الباب الذم عقده سيبكيو بعنكاف 

ـٍ مىٌرةن رأيتىو)كذلؾ قكلؾ  : "قاؿ فيو (رىفعان ألٌنؾ تبتدئو لتينبَّنوى المخاطىبى ثـ تىستفيـ بعدى ذلؾ عبدي اهلل ىؿ )ك  (زيده كى
ىذا باب )، كمثؿ ذلؾ حديث سيبكيو في 1/127[94".]ككذلؾ سائري حركؼ االستفياـ( عمركه ىبٌل ًلقيتىو)ك  (لقيتىو

، فإنو (زيده ضربتو)عف  (ما يككف فيو االسـ مبنيا عمى الفعؿ قدـ أك أخر، كما يككف فيو الفعؿ مبنيا عمى االسـ
]".فنبيتو لو، ثـ بنيت عميو الفعؿ كرفعتو باالبتداء (عبدي اهلل)فإنما قمت : "قاؿ 94]1/81  

ف كانت مف طرؼ   كمف ىذا نفيـ أف تعميؿ سيبكيو مسائؿ التقديـ كالتأخير بغرض االىتماـ كالعناية، أنيا كا 
المتكمـ، لكنيا بيدؼ تنبيو المخاطب، كمف ذلؾ قكليـ عندما قاؿ بأف تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ ىك الحد، 

ف كانا جميعان  : "كصحح تقديـ المفعكؿ عميو قاؿ ـٍ ببيانو أىٍعنىى، كا  كأٌنيـ إنَّنما يقٌدمكف الذم بيانو أىُـّ ليـ كىي
 1/34[94]".ييًيٌماًنيـ كيىٍعًنيانيـ

 كمف مراعاة ظف المخاطب ما قالو سيبكيو مف امتناع أمر الغائب أك نييو، لما يكقع فيو السامع مف لبس، 
، فكرىكا االلتباس (أنؾ تأمره ىك بزيدو  (زيدان )ألنؾ إذا أضمرت فعؿ الغائب، ظف السامع الشاىد إذا قمت : "فقاؿ
، أما إذا كاف المأمكر أك المنيي حاضران شاىدان فإف السياؽ المقامي يقكـ بداللتو عمى غرض 1/255[94]"ىنا

. المتكمـ
:  كأما الحاؿ المشاىدة فيي البيئة التي يكلد فييا الكبلـ كالظركؼ المحيطة بو كبالمتكمـ كالمخاطب، حتى قيؿ

لكؿ مقاـ مقاؿ، كلعؿ أكثر الحذكفات التي تقع في الكبلـ سببيا الحاؿ المشاىدة، ألف فييا تككف قرائف تغني عف 
ذكر بعض عناصر الكبلـ، ألف الكبلـ في االستعماؿ يخضع لقانكف االقتصاد كالتبايف أك االستخفاؼ 

 83-79ص[310].كالفرؽ
ف األمكر التي عالجيا سيبكيو مستدال بسياؽ الحاؿ كثيرة، كمرجعيا إجماال إلى الذكر كالحذؼ،   ىذا كا 

، كداللة األكجو 92ص [310]، كالتعريؼ كالتنكير 89ص[310]، كالتقديـ كالتأخير87ص[310]
 93ص[310].اإلعرابية
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 المتكمم والمخاطب والعالقة بينيما. 1. 5. 9. 3
، خاصة في مستكل التعميؿ كالتكجيو لمكبلـ (المخاطب/المتكمـ)إف سيبكيو دائـ االستدعاء ليذيف الركنيف  "

 ألف الكبلـ ال يمكف أف يتـ إال بيف اثنيف، بحيث تككف لممتكمـ إرادة تكجيو الكبلـ لغيره، 331ص[190]، "العربي
. كتككف لممخاطب إرادة التمقي عنو، كال بد مف قاسـ مشترؾ بينيما ىك مكضكع الكبلـ

 فقد ابتدأتى بما ىك معركؼه عنده مثمىو عندؾ فإنَّنما ينتظر الخبر، فإذا قمت (كاف زيده )فإذا قمت  : "ػ قاؿ سيبكيو
، فإذا قمتى  (حميما) فإنَّنما ينًتظير أف تعرَّنفو صاحبى الصفة، فيك مبدكءه في  (كاف حميمان )فقد أعممتىو مثؿى ما عممتى

ران في المفظ، فإف قمتى  ٍف كاف مؤخَّن فقد بدٍأتى بنكرةو، كال يستقيـ أف تيخًبرى المخاطىبى  (رجؿه )أك  (كاف حميـه )الفعؿ، كا 
بكا بابى لٍبسً  ]".عف المنككر، كليس ىذا بالذم يىٍنًزؿي بو المخاطىبي منزلتىؾ في المعرفة، فكرىكا أف يىٍقرى 94]1/47 

 ففي ىذا النص يبيف سيبكيو كيؼ يجب أف يككف الكبلـ بيف اثنيف، كذلؾ في اإلخبار، فحتى يككف الكبلـ 
مفيدان ال بد أف يككف المخبىر عنو معمكما لممخاطب كما ىك معمكـ لممتكمـ، كما يجب أف يككف الخبر نفسو يحمؿ 

ال كاف المبس كامتنع الفيـ كاإلفياـ، كلذلؾ قاؿ السيرافي ما كانت فيو فائدة جاز الكبلـ بو : "عمما لممخاطب، كا 
 1/317[97]".كحسف، كما لـ تكف فيو فائدة لـ يحسف

  حمل كالم المجيب عمى كالم المستفيم. 2. 5. 9. 3
 حيث بيف سيبكيو أف االسـ الذم اشتغؿ عنو فعمو بضمير عائد عميو يختار فيو النصب إذا كاف جكابا السـ 

:  استفياـ في محؿ نصب، فحمؿ كبلـ المجيب عمى كبلـ السائؿ، لما أكرد جكابو عمى منكاؿ االستفياـ، فقاؿ
:  كمٌما ييختار فيو النصبي "
. (كٌممتي عمران كزيدان لقيتيو)تيٍنًزلو منزلة قكلؾ  (زيدان رأيتيو)، فتقكؿ (أىيَّنيـ رأيتى ؟)ك  (مىٍف رأىيتى ؟) ػ قكؿي الرجؿ 1
ؿى يقكؿ 2 رأيتي زيدان )عمى كبلمو، فيىصيري ىذا بمنزلة قكلؾ  (زيدان )فتقكؿي  (مىٍف رأيتى ؟) ػ أال ترل أف الرَّنجي
. يجرل عمى الفعؿ كما يجرل اآلًخر عمى األٌكؿ بالكاك (كعمران 
. (ال، كلكٍف عمران مررتي بو)فتقكؿي  (أرأيتى زيدان ) ػ كمثؿ ذلؾ قكلؾ 3

. (أرأيتى )لىجىرل عمى  (ال، كلكف عمران )أالى ترل أٌنو لك قاؿ 
ببتو قمتى  (أيُّيـ رأيتىو)ك  (مف رأيتىو) ػ فًإف قاؿ 4 فى االبتداء،  (زيدان رأيتيو)، إاٌل في قكؿ مف قاؿ (زيده رأيتيو)فأجى

؟)ك  (أيُّيـ منطمؽه )ألٌف ىذا كقكلؾ  . (فبلفه )فيقكؿ  (مىٍف رسكؿه
ف قاؿ 5 ـٍ زيدان ) ػ كا  . كما فعمتى ذلؾ في األٌكؿ (زيدان مررتي بو)قمت  (أعبدى اهلًل مررتى بو أ
.كنحكيىا (لقيتيو)تفسيرهي  (مررتي بو)ألٌف  (مف رأيت؟)إذا قاؿ  (زيدان )فاٍنًصٍب أيضان، كما تقكؿ  (ال بؿ زيدان ) ػ فًإف قمت 6   

؟)فًإٌنما تىٍحًمؿ االسـى عمى ما يىٍحًمؿي السائؿي كأٌنيـ قالكا  ]".(زيدان )فقمتى  (أيَّنيـ أىتىٍيتى 94 ]1/93 
:  ػ كفي باب جمع المنعكت كتفريؽ النعت قاؿ

.  جمعت االسـى كفٌرقتى النعتى  (مررتي برجميًف ميٍسًمـو ككافرو )كمنو أيضان "
ـي كالكافر بدالن، كأىٌنو أجاب مف قاؿ ف شئت كاف المسم بأىمِّب ضربو مررتى ؟  : كا 
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، ألٌنو إنما يىجرل  ـى يمفظ بو المخاطىبي ف ل فىعى، كأىٌنو أجاب مىٍف قاؿ فما ىما ؟ فالكبلـي عمى ىذا، كا  ف شاءى رى كا 
 فالكبلـ ىنا جاء عمى ما فيمو المجيب مف سؤاؿ السائؿ 1/431[94]".كبلميو عمى قدر مسألتؾ عنده لك سألتىوً 
. لك سألو، فحسب السؤاؿ يككف الجكاب

 موضوع الكالم. 3. 5. 9. 3
.  كاعمـ أنو ليس كؿُّ مكضع يجكز فيو التعظيـ، كال كؿُّ صفة يحسف أف يعظَّنـ بيا" ػ 1

.  ، لـ يكف ىذا مما يعظـ بو الرجؿي عند الناس كال يفٌخـ بو(مررتي بعبد اهلل أخيؾ صاحب الثياب أك البٌزاز)أ ػ لك قمت 
ب ػ كأما المكضع الذم ال يجكز فيو التعظيـ، فأٍف تذكرى رجبلن ليس بنبيوو عند الناس، كال معركؼو بالتعظيـ، ثـ 

. (مررت بعبد اهلل الصالحى )تعٌظمىو كما تعٌظـ النبيو، كذلؾ قكلؾ 
جاز، ألنو إذا كصفيـ صاركا  (المطعميف في المىٍحؿً )ثـ قمت  (مررت بقكمؾ الكراـً الصالحيف)ج ػ فإف قمت 

ًمميكا .  بمنزلة مىٍف قد عيًرؼ منيـ ذلؾ، كجاز لو أٍف يجعميـ كأنيـ عي
. فاستحسف مف ىذا ما استحسف العرب، كأحٍزهي كما أجازتو

.   ػ كليس كؿُّ شيء مف الكبلـ يككف تعظيما هلل عز كجؿ يككف تعظيما لغيره مف المخمكقيف2
.  تريد العظمة لـ يجز، ككاف عظيما (الحمدي لزيد)أ ػ لك قمت 

ـى )ب ػ كقد يجكز أف تقكؿ  ]". ، إذا جعمت المخاطب كأنو قد عرفيـ (مررت بقكمؾ الكرا 94 ]2/69 
، كلذلؾ لـ يجز :  كفي نص سيبكيو ىذا فكائد مررت )منيا أف تككف الصفةي التي ييعىظَّنـ بيا صفةى مدحو ك ثناءو

الحمدي )، كمنيا أف تككف الصفة مما يميؽ بالممدكح، كمف ثىَّـن لـ ييجز (بعبد اهلل أخيؾ صاحبى الثياب أك البىزَّنازى 
(.  الكبرياء ردائي كالعظمة إزارم)؛ألف صفة ال تميؽ إال باهلل، كفي الحديث (العظمةي لزيدو )بمعنى  (لزيدو 

، أك بما  (مررتي بعبد اهلل الصالحى )كمنيا أف يككف المخاطب عالما بالمعظَّنـي كفضمو، بالشيرة، نحك 
ـى الصالحيف)في السياؽ المغكم مف داللة، نحك  . (المطعميف في المىٍحؿً )، فيزيد (مررتي بقكًمؾ الكرا

  405ص[305]
 (ىذا باب ما يجرم مف الشتـ مجرل التعظيـ كما أشبيو)ػ كمنو قكلو في 

:  كزعـ يكنس أنو سمع الفرزدؽ ينشد"
 كـ عٌمةو لؾ يا جريري ك خالةو 

 
مىبىٍت عميَّن ًعشاًرم***   فىٍدعاءى قد حى

 شىغَّنػارةن تىًقذي الفصيؿى برجميا 
 

 فٌطارةن لقكاًدـً األبكػػػار*** 
صار مف يخاطب عنده عالما  (الحمبى )جعمو شتمان، ككأنو حيف ذكر "عمى الذـ، ك (فٌطارةن )ك  (شٌغارةن )فنصب  

 2/72[94]".بذلؾ 
كالترحـ يككف : " كمما يؤكد أف مضمكف الكبلـ ينبغي أف يكافؽ مكضكعو قكؿ سيبكيو في نفس الباب
". بالمسكيف كالبائس كنحكه، كال يككف بكؿ صفة كال كؿ اسـ، كلكف ترحـ بماترحـ بو العرب



360 

 

 غرض المتكمم. 4. 5. 9. 3
رادتو في تكجيو بعض التراكيب نحكيا، ألف غرض   ػ ككثيرا ما يستعيف سيبكيو بغرض المتكمـ كا 

:  (ىذا باب ما ينتصب ألنو حاؿ صار فييا المسئكؿ كالمسئكؿ عنو)المتكمـ قد يؤثر عمى شكؿ التركيب، فقد قاؿ في 
مىٍف ذا خيره منؾ؛ألنؾ لـ ترد أف تشير أك تكمئ إلى إنساف قد استباف لؾ فضمو عمى المسئكؿ : كأما قكليـ"

.  مىٍف ذا الذم ىك أفضؿي منؾ: فييٍعًممىكىوي، كلكنؾ أردت
مىٍف ذا قائمان، : فإف أكمأت إلى إنساف قد استباف لؾ فضمو عميو، فأردت أف يعممكو نصبت خيران منؾ، كما قمت

ما شأنؾ )إنما أريد أف أسألؾ عف ىذا الذم قد صار في حاؿو قد فضمىؾى بيا، كنصبو كما نصب : كأنؾ قمت
 2/61[94".](قائمان 

بغرض المتكمـ الذم ىك إنكار أف يككف أحده خيران مف المخاطىب،  (خيره منؾ) فقد عمؿ سيبكيو ىنا الرفع في 
مف ذا خيران منؾ، قياسا عمى : كلك لـ يقصد ذلؾ، ككاف يقصد لشخص معيف باف لو فضمو عميو لنصب فقاؿ

 2/394[97].ما شأنؾ قائمان : قكليـ
 الحال المصاحبة لمتركيب. 5. 5. 9. 3

أنا عبدي اهلل ): كذلؾ أف رجبل مف إخكانؾ كمعرفًتؾ لك أراد أف يخبرؾ عف نفسو أك عف غيره بأمر فقاؿ " 
حتى ( أنا)كال ( ىك)، كاف محاالن؛ألنو إنما أراد أف يخبرؾ باالنطبلؽ، كلـ يقؿ (ىك زيده منطمقان )، ك(منطمقان 

.  عبلمتاف لممضمر، إذا عمـ أٌنؾ قد عرفت مف يعني (أنا)ك (ىك)استغنيت أنت عف التسمية، ألف 
أنا عبدي اهلل منطمقان في ): مىٍف أنت ؟ فقاؿ: إال أٌف رجبلن لك كاف خمؼ حائط، أك في مكضعو تجيمو فيو، فقمت

 81-2/80[94".]كاف حسنا (حاجتؾ
 فقد حكـ سيبكيو عمى تركيب كاحد مرة باإلحالة كمرة بالحسف، اعتمادا عمى الحاؿ التي قيؿ فييا، ففي الحالة 

، كفي الحالة (ىك منطمؽ)ك (أنا منطمؽ)التي يككف المتكمـ فييا معركفا لممخاطب، كاف يكفي المتكمـ أف يقكؿ 
. (أنا عبدي اهلل منطمقان في حاجتؾ)يحسف أف يجيبو  (مىٍف أنتى ؟ )التي ال يككف فييا معركفا، بدليؿ قكلو 

نما استحسنو سيبكيو في ىذا المكضع ألنو كاف عيده منطمقان في حاجتو مف قبؿ أف يقكؿ : " قاؿ السيرافي كا 
أنا عبدي : مف أنت ؟ فصار ما عيده بو بمنزلة شيء لو ثبت في نفسو، كشجاع كبطؿ ككريـ، فنصبو كنصب: لو

 2/409[97]".اهلل كريمان، كىك عبدي اهلل شجاعان بطبلن 
 االستدالل بحال الخطاب دون االغترار باإلعراب. 6. 5. 9. 3

  (ىذا باب ما ينتصب ألنو خبر لممعركؼ المبني عمى ما ىك قبمو مف األسماء المبيمة) ػ في 
: كىما مككناف مف نفس العناصر، أم (ىك زيده معركفان )ك (ىذا عبدي اهلل منطمقان )قارف سيبكيو بيف تركيبيف ىما 

مبتدأ كخبر مرفكعاف، كحاؿ منصكبة، غير أف الحاؿ في التركيب األكؿ مؤسسة، كفي التركيب الثاني مؤكدة، 
، كفي الثاني معنى (ىذا)مف  (ذا)أك  (ىا)فالنصب كاحد، كلكف عامؿ النصب مختمؼ، ألنو في األكؿ التنبيو بػ 

. (أًحؽُّ، كما أشبيو)فعؿ مقدر ىك 
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كالمعنى أنؾ تريد أف تنبيو لو  : " كالسبب في التفرقة بيف التركيبيف ىك حاؿ الخطاب، ففي األكؿ قاؿ سيبكيو
حاؿ قد  (منطمؽ)انظر إليو منطمقان، فػ : ، ألنؾ ظننت أنو يجيمو، فكأنؾ قمت(عبدى اهلل)منطمقان، ال تريد أف تعرفو 

حيف قمت  (زيد)كالمعنى أنؾ أردت أف تكضح أف المذككر : "كفي الثاني قاؿ.2/78[94]"(عبد اهلل)صار فييا 
، كال يجكز أف تذكر في ىذا المكضع إال ما أشبو المعركؼ، ألنو يعرؼ كيؤكد، فمك ذكر ىنا االنطبلؽ (معركفا)

  2/79[94]".كال يؤكده (زيد)كاف غير جائز، ألف االنطبلؽ ال يكضح أنو 
نما ذكر الخميؿ رحمو اهلل ىذا لتعرؼ ما يحاؿ منو كما يحسف، : " كبعد أمثمة أخرل ينتيي سيبكيو إلى قكلو كا 

  2/80[94]".فإف النحكييف مما يتياكنكف بالخمؼ إذا عرفكا اإلعراب 
ٍمؼً )كالمقصكد بػ ما يتكارل مف بنية خارج لسانية ال تفصح عنيا األشكاؿ كالرسـك الكبلمية، لكف : "(الخى

أف الكبلـ القابؿ لمفيـ كالتأكيؿ ىك الكبلـ القابؿ " لػ.316ص[190]"استحضارىا مف شرائط تماـ اإلعراب
لئلعراب، كبالتبع يككف الكبلـ القابؿ لئلعراب ىك الذم يقبؿ أف يكضع في سياقو، إذ كثيران ما يككف المتمقي 

سكاء كانت ضمائر أك ظركفان أك أسماءى إشارةو تجعؿ مف فيمو أمران  (معينات)المعرب إزاء كبلـ يتضمف قرائف 
[ 190]".مستعصيان دكف اإلحاطة بالسياؽ

 سياق الحال وقرينة التضام. 7. 5. 9. 3
كالحؽ أف إشارات سيبكيو الذكية كالرائدة في ىذا الباب تجعمو سبَّناقا ألحدث االتجاىات المغكية في زماننا، إذ  "

لـ تفتو العنايةي بأثر الحركة الجسمية كعناصر المكقؼ المستمدة مف الحكاس الخمسة في بنية التركيب كداللتو، 
 كأمثمة ذلؾ كثيرة في 415ص[305]".مف حيث حذؼ أحد عناصر التركيب استنادا إلى تمؾ العناصر الحالية

. الكتاب
، كمتى تمحقو كاؼ الخطاب، فبيف أف ىذه الكاؼ يمكف االستغناء (ركيد)منيا حديث سيبكيو عف اسـ الفعؿ 

عنيا ما داـ المخاطب كحده، ألنو يعرؼ أنو المقصكد بالخطاب، إما إذا كاف في جماعة كخيؼ التباس األمر 
ٍيدى )ألف : "عميو فإف الكاؼ تمحؽ الفعؿ لتبيف المقصكد بالخطاب، كفي ذلؾ قاؿ سيبكيو كى تقع لمكاحد كالجميع،  (ري

نَّنما حذفىيا في األكَّنؿ استغناء  كالمذٌكر كاألنثى، فإنما أدخؿ الكاؼ حيف خاؼ التباس مف يعنى بمف ال يعني، كا 
 1/244[94]".بعمـ المخاطبى أٌنو ال يىعنى غيرىه

 كيشبو سيبكيو لحاؽ الكاؼ باسـ الفعؿ بالنداء، فإف المخاطب إذا كاف ال يمتبس بغيره ككاف مقببل عمى 
يا فبلف، لمرجؿ حتى يقبؿ : فمحاؽ الكاؼ، كقكلؾ: "المخاًطب، لـ يحتج أف ينادل، ثـ يستطرد سيبكيو فيقكؿ

: يا فبلف، حيف قمت: أنت تفعؿ، إذا كاف مقببلن عميؾ بكجيو منصتا لؾ، فتركت: عميؾ، كتركيا كقكلؾ لمرجؿ
  1/244[ 94]".أنت تفعؿ؛استغناءن بإقبالو عميؾ

ركيدؾ، لمف ال ييخاؼ أف : كقد تقكؿ أيضا: "كما يينادل المقًبؿ تككيدا، كلذلؾ قاؿ (ركيد) كقد تمحؽ الكاؼ 
]".أنت تفعؿ ذاؾ يا فبلف، تككيدا : يمتبس بسكاه، تككيدا، كما تقكؿ لممقبؿ عميؾ المنصت لؾ 94]1/244 
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كمف أمثمة اعتماد سيبكيو عمى القرائف الحالية المصاحبة لمكبلـ كالمرتبطة بحاسة مف الحكاس الخمس قكلو في 
ًمٍمت أٌف الرجؿ ميٍستىٍغف عف ) ىذا باب ما جرل مف األمر كالنيى عمى إضمار الًفعؿ المستعمىًؿ إظياريه إذا عى

:  زيدان كعمران كرأسىو: كذلؾ قكلؾ: "(لىٍفًظؾى بالًفعؿ
، فصار آيةن لؾ عمى معرفة الشخص، فقمت عبدي اهلل  : أ ػ كذلؾ أنؾ رأيت صكرة شخصو

. ذاؾ عبدي اهلل، أك ىذا عبدي اهلل: كربِّبى، كأنؾ قمت
ج ػ أك مسستى . زيده كربِّبى: ب ػ أك سمعتى صكتا فعرفت صاحب الصكت، فصار آيةن لؾ عمى معرفتو، فقمتى 

. جسدان 
. زيده أك المسؾي : د ػ أك شممتى ريحا فقمت
.  العسؿي : ىػ ػ أك ذيٍقتى طعاما فقمت

دِّبثتى عف شمائؿ رجؿ فصار آيةن لؾ عمى معرفتو، لقمت مررتي برجؿو : عبدي اهلل، كأٌف رجبل قاؿ: ك ػ كلك حي
 1/253[94]".فبلفي كاهلل : راحـو لممساكيف بارٍّ بكالديو، فقمت

فصكرة الشخص، كما يدركو اإلنساف بحاسة مف الحكاس الخمس كالمعرفة القبمية كميا عناصر خارجة عف 
الخطاب، كلكنيا تساعد عمى التصرؼ في الخطاب استغناء كاستدالال، ألنيا رغـ ذلؾ عناصر مف سياؽ الحاؿ، 

.  تخدـ الخطاب كعناصر السياؽ المغكم أك أكثر
سياؽ الحاؿ كسياؽ المقاؿ، أك السياؽ المقامي كالسياؽ المقالي، :  كالخبلصة أف سيبكيو استغؿ السياؽ بنكعيو

في دراسة المغة في إطارىا التداكلي، كاستخدـ ذلؾ في تحميؿ الكبلـ كمعرفة عناصره كمعانيو كتحديد بنيتو 
. الجكانية كالبرانية، كىك بذلؾ الفعؿ يككف قد سبؽ عصره بقركف

 كميما قمنا في طريقة سيبكيو التي استعمؿ فييا السياؽ فإنو ال تزاؿ ظكاىر كثيرة كبخاصة في السياؽ المقالي 
. لـ تدرس كما ينبغي عند سيبكيو، كال تزاؿ بحاجة إلى مف يبحثيا بتكسع ليرم كيؼ كاف سيبكيو رائدا فييا
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 :4 الفصل
 نحو سيبويو والمسانيات الحديثة

معنى السميقة تمييدًا لدراسة طبيعة االستدالل . 1. 4
 لـ يعرِّبؼ سيبكيو النحك كال أصكلو في كتابو، كلكننا نستشؼ معناىما مف إجراءاتو التحميمية لمفردات المغة 
كتراكيبيا، فيك مف أكؿ الكتاب إلى آخره يجرم تحميبلتو كفؽ مقاييس محددة، كبمصطمحات معينة، كلغاية 

. منشكدة، كلذلؾ يمكف تتبع إجراءاتو ىذه لتحديد مقاييسو، كفيـ مصطمحاتو، كالكشؼ عف غايتو
 فسيبكيو يصارح قارئ كتابو في غير ما مكضع بأف المغة التي يعنى بدراستيا ىي لغة العرب الفصحاء، 

المكثكؽ بعربيتيـ أك الذيف ترضى عربيتيـ، أم لغة العرب الذيف نزؿ القرآف بمسانيـ، كىـ الذيف نسمييـ 
بالسميقييف، أم الذيف اكتسبكا المغة العربية بالمنشأ كالمربى، كلـ يتمقنكىا مف معمـ، كلـ يخمطكىا بغيرىا، كتكممكا 

. بيا بطريقة عفكية، فيي لغتيـ األكلى كاألخيرة، أم لغة األـ كما يقكلكف
بسمتيـ فيما اختاركه في - إذا ىك أراد أف ينتحي لغتيـ-  كسيبكيو ينصح قارئ كتابو مف حيف آلخر بأف يمتـز

كبلميـ مف ذكر أك حذؼ، كمف رفع أك نصب أك غيرىما، كمف تقديـ أك تأخير، كمف تعريؼ أك تنكير، كغير 
. ذلؾ مف أحكاؿ المفظ اإلفرادية أك التركيبية

 ثـ ىك مع ذلؾ ممتـز بتتبع لغة الفصحاء السميقييف في شتى مستكياتيا الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية، كفي 
، سكاء تمؾ التي سمعت منيـ عمى أنيا مف إنشائيـ، شعرا أك نثرا، أك التي ينشئيا (الميجية)مختمؼ كيفياتيا األدائية 

. ىك أك أحد شيكخو عمى منكاؿ ما سمع منيـ، أك تمؾ التي جاءت بيا القراءات القرآنية الثابتة أك الشاذة
 كسيبكيو قبؿ ذلؾ كبعده يعتقد أف كؿ الظكاىر المغكية التي يعنى بيا في دراستو جديرة بأف يكشؼ عف سبب 

سكاء – كجكدىا عمى الصكرة التي جاءت بيا دكف غيرىا، ألف العرب الفصحاء الذيف تمثمت في لغتيـ قصدكا 
. أف تككف عمى تمؾ الصكرة ال غيرىا- شعركا أـ لـ يشعركا

 كىذا االعتقاد الذم كاف عند سيبكيو ىك نتيجة حتمية لما رآه مف اطراد في كثير مف ظكاىر المغة، بحيث ال 
يمكننا إال أف نجاريو في اعتقاده، إذ ال يمكف أف تطرد ظاىرة عمى منكاؿ كاحد في الكجكد، ثـ ال يككف ليا قانكف 

ذا حدث أف بعضا منيا خرج عف ىذا القانكف كجب أف تككف ىناؾ عمة تسببت في ىذا الخركج،  تمتزمو، كا 
". االستثناء دليؿ صحة القاعدة: "كبخاصة إذا خضع ىذا الخارج بدكره الطراد يخصو كيستثنيو، كقديما قالكا

ف لـ يعرِّبؼ النحك بتعريؼ صريح فقد جعمنا مف خبلؿ تتبع إجراءاتو   كفي األخير يمكننا القكؿ بأف سيبكيو كا 
التحميمية لكبلـ الفصحاء السميقييف نفيـ أف النحك عنده ىك كصؼ لسمككيـ في لغتيـ، كتفسير ليذا السمكؾ، 

 30ص[270].بالبحث عف دكافعو كنكازعو، كبتعبير آخر فإف النحك عنده ىك كصؼ لعمؿ السميقة فييـ
في الكتاب، ألنيا ترددت فيو  (نحك) أما أف النحك كصؼ لسمككيـ في كبلميـ فيك ما يفيـ مف معنى كممة 

كثيرا بمعنى الضرب مف الكبلـ، أم النكع منو، بحيث يمثؿ ىذا الضرب طريقة العرب في 
 200ص[288].كبلميـ
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 كىك ما يفيـ أيضا مف إضافة سيبكيو لكثير مف الظكاىر المغكية لمعرب أنفسيـ بأنيـ رفعكا أك نصبكا أك 
ذكركا أك حذفكا أك خففكا أك أدغمكا أك غير ذلؾ، كأنيـ فعمكا ذلؾ بدافع أك لغرض، مما يؤكد لنا أف سيبكيو يعتقد 

.  أف العرب كانكا يقصدكف لما فعمكا قصدا، كأنيـ لـ يككنكا يفعمكف ما فعمكا اعتباطا
رادتو، كبأحكاؿ الخطاب، أم بالسياؽ،   كىك ما يفيـ أيضا مف ربط سيبكيو لبعض الظكاىر بنية المتكمـ كا 
كبعبلقة المخاطىب بمخاًطبو، كنكع الرسالة التي بينيما، فسيبكيو يرجع في تحميمو لمكبلـ إلى كؿ مبلبساتو 

نما جعؿ المساف عمى الفؤاد دليبل . المحيطة بو، ألنو يعي أف الكبلـ في الفؤاد كا 
 كىك ما يفيـ بعد كؿ ما تقدـ كقبمو مف اعتقاد االنسجاـ كالتناغـ في المغات عمكما كفي المغة العربية 

ف كجد شيء مف ذلؾ  خصكصا، ألنيا مف كضع حكيـ، كما كضعو الحكيـ يخمك مف التناقض كاالختبلؼ، كا 
. فيك في ظاىر المغة ال في باطنيا

ذا كاف النحك عند سيبكيو ىك كصؼ لمسميقة ككيفية عمميا، فإنو جراء ذلؾ كاف معنيا كفي كؿ كقت   كا 
بالبحث عما يدؿ عمى ما يدعيو مف كيفيات عمؿ السميقة، كىك األمر الذم جعمو يشتغؿ كبصكرة مستمرة بذكر 
أدلة أكصافو كأحكامو، فبل كصؼ يطمقو عمى ظاىرة إال كأثبتو بشاىد أك أكثر مف كبلـ العرب شعرا أك نثرا، أك 
بآية مف القرآف أك إحدل قراءاتو، كال حكـ يقضي بو إال كأقاـ عميو الدليؿ بذلؾ أك بإجراء مف اإلجراءات العقمية 

. المجردة، كالقياس مثبل
 كخبلصة القكؿ أف البحث عف أدلة عمؿ السميقة ككيفية عمميا ىك مكضكع االستدالؿ عند سيبكيو، كعميو 

فإف الكتاب مف أكلو إلى آخره ىك استدالالت متتابعة، فبل ينتيي سيبكيو مف استدالؿ عمى ظاىرة حتى يشرع في 
. االستدالؿ عمى أخرل

تعني ما تعنيو الكفاءة المغكية عند تشكمسكي، كىي قدرة - كىي الطبيعة لغةن -  ذلؾ أف السميقة عند سيبكيو
المتكمـ اإلبداعية عمى إنتاج كفيـ ما ال يتناىى مف جمؿ الكبلـ، كالتي تكلد معو، كتبدأ في االشتغاؿ بعد ذلؾ في 

.  زمف قصير
 إف ىذا التصكر لمغة العربية عند سيبكيو كالذم كرثو مف شيكخو فآمف بو كاعتقده ىك مف كراء كؿ إجراءاتو 

. التحميمية، كىك الذم جعؿ كبلـ سيبكيو كىك يصؼ السميقة كيعمؿ لعمميا استدالالت ال تتتناىى
 كأشيد أني لـ أكف قبؿ النظر في الكتاب أتصكر أف مكضكع االستدالؿ في الكتاب بيذا العمؽ كبيذه الكثرة، 
كلـ يدر بخمدم أف كبلـ سيبكيو كمو ىك استدالالت متتابعة كأمكاج البحر، كأنيا استدالالت متنكعة، ال تقؼ عند 

. أدلة النحك اإلجمالية التي عرفت في لمع األدلة أك االقتراح
 كلما بدأت في القراءة بنية التحضير لمكضكع البحث ىالني ما اكتشفتو مف استدالالت سيبكيو الغزيرة 

ىؿ ركبتى البحر؟ استعظاما : "كالدقيقة، كتيقنت عندىا أف المبرد لـ يىٍعدي الحؽَّن في قكلو لمف سألو أف يقرئو الكتاب
 39ص[312]".ألمر الكتاب

ف االستدالؿ عند سيبكيو ىك مف جيةو ككؿ استدالؿ استعممو عمماؤنا الركاد عمى الخصكص يعتمد   ىذا كا 
عمى كؿ دليؿ يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر، كمف جية أخرل ال يعتمد إال ما تعطيو المغة نفسيا كما يحيط 
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. مف أدلة (متكمـ، سامع، سياؽ)بيا مف مبلبسات 
 كعميو فإف أصكؿ النحك في الكتاب ىي تمؾ المبادئ العقمية كاألسس المنيجية التي اعتمدىا سيبكيو في 

تحديد المغة المنطكقة المنجزة كما ككيفا مف طرؼ السميقييف، مف استقراء ينبني عمى التصفح كالمشاىدة العيانية، 
كمف تصنيؼ ينبني عمى تكخي األشباه كالنظائر، كمف قياس حمؿ يبيف التكافؤ بيف األبنية كالتراكيب، كيكشؼ 

. عف عناصر التركيب كمكاضعيا، كالعكامؿ التي تحكميا
 كىي تمؾ المبادئ كاألسس التي اعتمدىا في كصؼ بنية ىذه المغة بمختمؼ مستكياتيا ككيفية إنجازىا، مع 

التعميؿ لكؿ ظاىرة فييا بعمؿ تعميمية أك قياسية مستنبطة مف كاقع المغة نفسيا كمف كاقع محيطيا، كمع االستدالؿ 
. عمى كؿ حكـ فييا بأدلة جردىا منيا كحكَّنميا فييا

طبيعة االستدالل في الكتاب . 2. 4 
السماع من أنواع المشاىدة الحسية . 1. 2. 4

 عرفنا أف سيبكيو تبعا لشيكخو كلمخميؿ عمى الخصكص اعتمد في استدالالتو عمى السماع كعمى القياس، كما 
يستتبعو القياس مف مفاىيـ إجرائية كالنظير كالمكضع كالعامؿ كاألصؿ كالفرع، كالتقدير، كغيرىا، فأما السماع فبل أحد 

. يشؾ في أنو محض نقؿ، غير أف كيفية السماع كطرقو كتقنيات التحرم فيو ىي مما يتصؿ بالعقؿ كيقكـ عميو
 كليس يخفى أف السماع مف أنكاع المشاىدة الحسية، ألنو تـ في ميداف الفصاحة العفكية، كمف أفكاه 

السميقييف، كالمشاىدة الحسية ىي أكلى خطكات المنيج العممي، ألنو ال نظر كال افتراض كال استنتاج بالمعنى 
. العممي إذا لـ يكف ذلؾ مبنيا عمى المشاىدة، كىك ما فعمو النحاة األكلكف بدءنا مف أبي عمرك كانتياء إلى سيبكيو

مصدر لتحصيؿ :  كاعتماد سيبكيو عمى السماع اعتماد مطمؽ ألنو أصؿ مف أصكؿ المعرفة العممية المغكية، أم
نِّبؼى أكثر مف شيء آخر فى كصي . ىذه المعرفة، حتى أف النحك عنده كاد يككف في كثير مف جكانبو سماعا ديكِّب

 كأبسط دليؿ عمى االعتداد بالسماع ىك تقديمو عمى القياس، ألف المغة ال تثبت إال مف أفكاه مستعممييا، كال يمكف 
.  لمف أراد أف ينتحي سمتيـ فييا إال اتباعيـ في كبلميـ، بحيث يخضع لكضعيـ فييا، كيقؼ عند رسكميـ كعاداتيـ
 كفي ىذا الذم قمناه ما يدؿ عمى أف ىـ النحاة كعمى رأسيـ سيبكيو ىك المغة مف حيث ىي كسيمة تبميغ، أك 

آلة تخاطب، كأف اىتماميـ بيا كاف منصبا عمى معرفة قكانيف استعماليا في التبميغ كالتخاطب، كىـ بيذا بعيدكف 
عف التأثر بالمنطؽ اليكناني كؿ البعد، ألف اىتماـ المنطؽ بالمغة كاف عمى أنيا كسيمة لمحكـ، فعناصر الخطاب 

. عندىـ مكضكع كمحمكؿ، كما يقتضيو أمري الجمع بينيما مف حكـ قابؿ لمصدؽ أك الكذب
 كىذا ال يعني أف سيبكيو لـ يستعمؿ الدليؿ العقمي، بمى استعممو كلكف فيما يصمح لو، فالقياس كالتعميؿ في 
النحك غير القياس كالتعميؿ في منطؽ أرسطك، فالقياس في النحك ىك كما عرفنا قياس نظائر بالمعنى الرياضي 

ألف الظكاىر تنتظـ انتظاما يخفى غالبا عمى الحكاس، "قبؿ كؿ شيء، كالتعميؿ كقياس التعميؿ ىما كليدا الحاجة، 
كال يظير مف األحداث في ىذا العالـ إال القميؿ جدا، إال أف لبعضيا آثاران يمكف أف يستدؿ بيا، فبل بد مف 

كما يقكلكف، كيحتاجكف في ذلؾ أف يقدركا ما ال يقع تحت الحكاس، كما ال  (باعتبار الشيء بالشيء)االستدالؿ، 
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بد أف يرجعكا إلى الحس لتصحيح كؿ ما ذىبكا إليو مف المذاىب كما قدركه مف التقديرات كما افترضكه مف 
 110ص[50]". االفتراضات

ركنا العموم التعريف واالستدالل . 2. 2. 4
 كالتعريؼ كاالستدالؿ ػ كما سبؽ أف عرفنا ػ ىما ركنا العمـك عند البشر، كبيما يتميز عمـ عف آخر، كلكف ال 
عمـ إال بتعريؼ، كال تعريؼ إال بتصنيؼ، كال تصنيؼ إال باستقراء، كسيبكيو في الكتاب عرَّنؼ كاستدؿ، فبل بد 

التعريؼ : لتفصيؿ القكؿ في طبيعة االستدالؿ عند سيبكيو مف الكقكؼ عند ركني العمـ، كىما كما قمنا
. كاالستدالؿ

فرق ما بين الحد عند أرسطو والحد عند سيبويو . 1. 2. 2. 4
 المعركؼ عند أرسطك أف التعريؼ أك الحد عمى الخصكص يمثؿ قمة العمـ كغاية الفكر، كقد بنى تعريفاتو 

الجنس كالفصؿ، لمكصكؿ إلى التعريؼ الجامع المانع، كذلؾ خمفا : عمى مفيـك نكعيف مف أنكاع الكمي، كىما
. كتجاكزا لطريقة التقسيـ األفبلطكني

 كالمعركؼ أيضا أف اليدؼ مف التعريؼ األرسطي ىك اإلحاطة بحقيقة المعرؼ، إلرادتو أف يقكـ التعريؼ 
مقاـ الشيء المعرؼ، في اإلبانة عف ماىيتو كجكىره، فالجنس عند أرسطك بمثابة الييكلى، كالفصؿ عنده بمثابة 

. الصكرة، كىذا األخير عنده عمة فاعمة
، كىك ال يعني بو في حاؿ مف األحكاؿ الحد المنطقي، ألنو (الحد) كقد استعمؿ سيبكيو كثيرنا مصطمح 

نما كاف يعني سيبكيو بمصطمح  الكصؼ المميز لطريقة صكغ كحدة أك أم  "(الحد)ببساطة لـ يكف يعرفو، كا 
 بتعبير آخر فإف الحد ىك ما يصؼ لنا المجرل الذم تجرم عميو كممة أك يككف عميو 124ص[50]، "عبارة

. (كجو الكبلـ كحده)كقكلو  (حد الكبلـ)تركيب، كلذلؾ يكثر سيبكيو مف قكلو 
ف كاف كتابو لـ يخؿ مف تعريؼ بعض  (الحد) كعميو فإف مصطمح  لـ يستعممو سيبكيو بمعنى التعريؼ، كا 

المصطمحات النحكية، دكف أف يعتمد في ذلؾ عمى الجنس كالفصؿ بالمفيـك األرسطي، كلكف أغمب تعاريؼ 
. سيبكيو لممقكالت النحكية تفيـ مف خبلؿ معالجتو ليا، كاستداللو عمييا

مثال الفرق بينيما تقسيم الكمم . 2. 2. 2. 4
 كيمكف أف نمثؿ لمكضكع الحد بمسألة تقسيـ الكمـ إلى ثبلثة أقساـ، كتعريؼ كؿ قسـ، ألنيا أثارت الكثير مف 

. الجدؿ فيما يخص مكضكع التعريؼ أك الحد، بيف القائميف بأصالة النحك العربي كمدعي تأثره بالثقافة األجنبية
 فتقسيـ الكمـ إلى ثبلثة أقساـ جاءت بعض الركايات بنسبتو إلى اإلماـ عمي كـر اهلل كجيو فيما كجو بو أبا 

ذا شكؾ بعضيـ في ذلؾ بحجة أف 18ص [313]األسكد الدؤلي حتى عد عند القدماء كاضع النحك العربي  ، كا 
ىذه الركايات أخبار آحاد، فإف القدماء لـ يكجد فييـ مف أشار كلك مجرد إشارة إلى أف النحاة العرب استفادكا ذلؾ 
مف نحك اليكناف أك السرياف أك غيرىـ، فمدعك تأثر النحك العربي بثقافة أجنبية لـ يستطيعكا أف يثبتكا ذلؾ بدليؿ 

نما ىي تكىمات بنكىا عمى أساس ىار ال يثبت أماـ االمتحاف . مقنع، كا 
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:   فمكي يثبت أف نحاة العرب استفادكا ذلؾ مف ثقافة أجنبية ما يجب أف يثبت
. أف ىذا التقسيـ بيذا العدد كبيذه الكيفية قد كجد فييا: أكال
أف نحاة العرب األكائؿ بدءنا مف أبي األسكد إلى سيبكيو قد اطمعكا عمى ىذه الثقافة التي جاء فييا ىذا : ثانيا

.  التقسيـ بالصكرة المذككرة
.  كتابعيـ بعض العرب المحدثيف- كىـ في الغالب مف المستشرقيف -  كحدث أف ادعى بعض األجانب 

.  كجكد ىذا التقسيـ لمكمـ، مرة في كتب أرسطك، كمرة في نحك اليكناف: أكال
في حياة الخميؿ كقبؿ أف يؤلؼ سيبكيو  (ىػ139ت)أف بعض كتب أرسطك ترجميا عبد اهلل بف المقفع : كثانيا
.  كتابو

. أف الخميؿ اطمع عمى ىذه الترجمة كاستفاد منيا تقسيـ الكمـ الذم كرثو تمميذه: كثالثا
 فأما أف ىذا التقسيـ الثبلثي لمكمـ قد كجد في كتب أرسطك أك في نحك اليكناف فيك أمر لـ يثبت إلى غاية 

. عبد الرحمف الحاج صالح خير بياف.د.اآلف رغـ الدعاكل كرغـ اإلشاعات، كقد بيف ذلؾ أ
الكممة )ك( onoma= االسـ )إال  (بارم أرمنياس= العبارة ) فأرسطك لـ يذكر مف أقساـ الكمـ في كتابو 

=rhema)الرباط )، كزاد في كتاب الشعر فذكر 27كص18ص[314]، عمى أنيما يدالف عمى معنى =
sundesmos) ك( الفاصمة=arthron)109ص[315.]، عمى أنيما مما ال يدؿ عمى معنى 

كعمى ىذا فأرسطك قسـ الكبلـ نصا إلى أربعة أقساـ، لكؿ منيا كيانو الخاص بو، كنستخمص مف ىذا أف  "
النحاة العرب القدامى ما كاف يمكنيـ أبدا أف يأخذكا تقسيميـ الثبلثي مف أرسطك، ال مف كتاب العبارة كال مف 
كتاب الشعر، حيث نجد في ىذا األخير أربعة أقساـ ال ثبلثة، ىذا كال يكجد في أم كتاب مف كتبو أم نص 

.  51ص [50]"صريح بثبلثية األقساـ
 لكف حدث أف ديكنيسيكس اليالكرناسي اليكناني تمميذ أرسطكفاف مؤسس مدرسة اإلسكندرية النحكية قسـ 

الكبلـ في المغة اليكنانية إلى ثمانية أقساـ، كاعتقد مع ذلؾ أف أرسطك قسـ الكبلـ تقسيما ثبلثيا باعتبار االسـ 
كالكممة مما يدؿ عمى معنى قسميف، كما زاد عمييما ىك قسـ ثالث، تشترؾ عناصره في ككنيا مما ال يدؿ عمى 

. معنى إال في غيره، كتبعو عمى ذلؾ ككانتيميانكس اإلغريقي
كحدث أيضا أف الفارابي عندما شرح كتاب العبارة تأكؿ كبلـ أرسطك في االسـ كالكممة كأجزاء القكؿ عمى أنو 
أراد التفرقة بيف األكليف عمى أنيما مما يدؿ عمى معنى في ذاتو، كبيف أجزاء القكؿ التي تسمى األدكات كيسمييا 

نحكيك العرب حركؼ المعاني عمى أنيا ال تدؿ عمى معنى بانفرادىا، كلكف باقترانيا إلى اسـ أك فعؿ أك ىما 
 19-18ص[316].معا

 ككبلـ الفارابي ىذا ىك الذم أكحى إلى نحاة العرب المعاصريف كالمناطقة الغربييف في القركف الكسطى أف 
قسيـ االسـ كالفعؿ في العربية ىك حركؼ المعاني، كأنيا ال تدؿ عمى معنى بذاتيا بؿ مع غيرىا مف األسماء 

. كاألفعاؿ، كىذالـ يأخذه مف ديكنيسيكس، ألف أعماؿ ىذا األخير لـ تترجـ إلى العربية كال إلى السريانية
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 ىذا كقد أكد جيمس ىاريس ػ كىك فيمسكؼ إنكميزم نحكم في القرف الثامف عشر ػ في كتابو المشيكر 
(HERMES) " : ديكنيسيكس اليالكرناسي كككانتيميانكس، أف أرسطك لـ يقسـ الكبلـ إلى ثبلثة أقساـ كما يدعيو

 55ص[50]".بؿ إلى أربعة أقساـ، باالعتماد عمى التصفح الكامؿ لكتبو
في حياة الخميؿ، بؿ كفي حياة أبي عمرك كيكنس،  (األرغنكف) كأما أف عبد اهلل بف المقفع ترجـ كتاب أرسطك 

فقد كاف حجة كثير مف القائميف باقتباس نحاة العرب لمتقسيـ الثبلثي لمكمـ عف أرسطك، إلمكاف اطبلعيـ عمييا، 
. كليس األب ( ىػ150ت)ككاف رد المخالفيف أف ترجمة منطؽ أرسطك إنما قاـ بيا محمد بف المقفع االبف 

 كالحؽ أف الذم قاـ بالترجمة ىك عبد اهلل بف المقفع األب كليس االبف، كسبب الخطأ ىك اعتماد المستشرقيف 
 عمى نسخة كحيدة ليذه الترجمة آنذاؾ، كىي النسخة البيركتية 101ص[317]تبعا ألحد كبارىـ كىك كركس

 كفييا 106ص[317]، "ترجمة عربية إليساغكجي كقاطيغكرياس كبارم أرمنياس كأنا لكطيقا: " الرديئة، كتحتكم
. (ىػ150ت)تسمية المؤلؼ عمى أنو محمد بف عبد اهلل بف المقفع 

ـ نشر األستاذ محمد تقي دانش باجك اإليراني ىذه الترجمة اعتمادا عمى أربع نسخ، 1978 كلكف في سنة 
كبيف أف المستشرقيف لـ يطمعكا إال عمى النسخة البيركتية، كبيف أف المترًجـ ىك ابف المقفع األب كليس االبف، 

 كالنديـ 76-1/75[318](ىػ 255ت)كأف النص ىك تمخيص لكتب أربعة في المنطؽ، كأف عمماء أمثاؿ الجاحظ 
  309ص[319](ىػ380ت)

 كأبي محمد 49ص [321] (ىػ462ت) كصاعد األندلسي 117ص[320] (ىػ387ت)كمحمد الخكارزمي
 154ص[329.]دكف أدنى شؾ ( صرحكا بنسبة الترجمة لعبد اهلل بف المقفع29ص[322] (ىػ521ت)البطميكسي 

 (ىػ668ت) كابف أبي أصيبعة 220ص[324 ](ىػ646ت)زيادة عمى ما صرح بمثمو كؿ مف القفطي 
.  تبعا لصاعد عمى حد قكؿ المستشرؽ كركس413ص[325]

 كسكاء كاف المترجـ ىذا أك ذاؾ فإف الترجمة كقعت في حياة الخميؿ كقبؿ أف يكتب سيبكيو كتابو، فشبية 
اطبلع نحاة العرب عمييا قائمة، كلذلؾ كجب النظر في ىذه الشبية، كال يتأتى ذلؾ إال بالنظر في ما جاء في 

. ترجمة ابف المقفع ىذه، حتى يتبيف ىؿ فييا ما كاف يمكف أف يستفيده نحاة العرب منيا
: عبد الرحمف الحاج صالح، فبيف أف ابف المقفع ذكر في كتابو أقساما ثمانية لمكمـ ىي.د. كقد قاـ بيذا العمؿ أ

، كرجح أنو أخذىا مف 26ص[323]"األسماء كالحركؼ كالجكامع كالقكارف كاألبداؿ كالمحكؽ كالمكاصؽ كالغايات"
كيقصد بو ابف )كتاب ديكنسيكس التراقي النحكم اليكناني كأقحميا في ترجمتو لكتاب العبارة، كأف االسـ كالحرؼ 

.  ىما المصطمحاف الكحيداف المذاف يتفقاف مع تقسيـ نحاة العرب (المقفع الفعؿ
كأقساـ الكبلـ : "ـ، كفيو2001مترجما إلى العربية سنة ( ؽ ـ90- ؽ ـ170) كقد طبع كتاب ديكنيسيكس 

، كاألداة كالضمير، كحرؼ الجر، كالظرؼ، (أسماء الفاعؿ كالمفعكؿ)االسـ، كالفعؿ، كالمشترؾ : ثمانية
. الذم ترجـ كتاب ديكنيسيكس إلى السريانية (ـ580) كىك نفس ما قالو يكسؼ األىكازم 48ص[326]".كالرابطة
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 كمع ذلؾ فإف تقسيـ نحاة العرب لمكمـ ثبلثي لـ يعرفو ال أرسطك كال ابف المقفع، كالفعؿ عند أرسطك كما في 
ترجمة ابف المقفع ىك الداؿ عمى الحاضر، أما الداؿ عمى غير ذلؾ مف الزمف أك المنفي فيك ال يعنيو، ألف 

. اىتمامو بالكبلـ الخبرم المككف مف مكضكع كمحمكؿ كالذم يمثؿ قضية، أم ما يحتمؿ الصدؽ كالكذب
بقدر ما تساىـ في إقامة الحكـ كالقياس المنطقي، كبالتالي في التمييز بيف : " ذلؾ أف اىتماـ أرسطك بالمغة ىك

الصدؽ كالكذب مف الناحية العقمية، كليذا فبل يحاكؿ أف يكشؼ عف مجارم الكبلـ ككظائؼ كؿ عنصر فييا في 
الخطاب كخطاب، بؿ ىمو الكحيد ىك البحث عف إقامة الحكـ كحكـ منطقي بالمجكء إلى بنية المغة اليكنانية، 

]".كعمى ىذا فبل ييمو إال الخطاب الخبرم ألنو يمكف تصديقو أك تكذيبو  63ص[50
ذا كاف أرسطك قد ركز عمى الزماف في تحديد ىكية الفعؿ كالتمييز بينو كبيف االسـ، فإف سيبكيو ركز في   كا 

دىثى أك ىك بصدد الحدكث : " تعريؼ الفعؿ عمى الحدث كحدكثو في زماف، فالفعؿ عنده دىثو حى يدؿ دائما عمى حى
 65-64ص [50]". (إيجابا أك سمبا، كاجبا كغير كاجب)اآلف أك سيحدث مستقببل 

 كمع ذلؾ فإف أرسطك ينظر إلى الفعؿ كمقكؿ يحمؿ عمى مكضكع أم جكىر، كبالتالي فعنصر الزماف عنده 
ذا اعتبر المكضكع كما حمؿ عميو مسندا  نما ذكره كفارؽ بيف الفعؿ كاالسـ، كا  غير ذم أىمية في القضية، كا 

كمسندا إليو، فإف اإلسناد عند سيبكيو ليس مف ىذا القبيؿ في شيء، ألف المسند عنده حديث عف المحدث عنو 
فاألسماء المحدث : "أم المسند إليو، كبالتالي فإف غرض سيبكيو ىك التبميغ ال المحاكمة العقمية، كفي ذلؾ يقكؿ

]".عنيا، كاألمثمة ػ أم األفعاؿ ػ دليمة عمى ما مضى كما لـ يمض مف المحدث بو 94]1/14 
زمف مطمؽ، ىك الذم تدؿ عميو صيغة الفعؿ، كىك الذم اكتفى بذكره في :  ثـ إف الزمف عند سيبكيو زمناف

المقدمة، الىتمامو بصفة الحدث مف انقطاع كامتداد كتكقع، كزمف سياقي نحكم ىك الذم تدؿ عميو القرائف التي 
. تحؼ بالفعؿ، كالذم تعرض لو في مكاضع مف الكتاب

كأما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث : "كقد قاؿ عبد القاىر الجرجاني في رسالتو الشافية عف قكؿ سيبكيو
:  ، قاؿ"األسماء، كبنيت لما مضى، كما يككف كلـ يقع، كما ىك كائف لـ ينقطع

ال نعمـ أحدان أتى في معنى ىذا الكبلـ بما يكازنو أك يدانيو أك يقع قريبا منو، كال يقع في الكىـ أف ذلؾ "
كالفعؿ ينقسـ بأقساـ الزماف، ماض كحاضر كمستقبؿ، كليس : يستطاع، أفبل ترل أنو إنما جاء في معناه قكليـ

 140ص[327]".يخفى ضعؼ ىذا في جنبو كقصكره عنو
 كقد حاكؿ الشيخ محمكد محمد شاكر أف يبيف قصد عبد القاىر، فمـ يزد عمى قكلو بأف الزمف الثاني الذم 

ىك زمف مبيـ مطمؽ معمؽ ال يدؿ عمى حاضر كال مستقبؿ، كيدخؿ " كما يككف كلـ يقع: "أشار إليو سيبكيو بقكلو
 11ص[328]".(غفر اهلل لؾ)فيو األمر كالنيي، كما جاء بصيغة الماضي في الدعاء كقكلؾ 

 كالحد الذم استضعفو عبد القاىر إلى جنب كبلـ سيبكيو ىك حد أستاذه أبي عمي الفارسي في كتابو اإليضاح 
في النحك، كالذم شرحو عبد القاىر نفسو في كتابو المقتصد، كلكنو لـ يتعرض فيو لنقده كال بيف كجو ضعفو أك 

 1/68[329].قصكره
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كالفعؿ ينقسـ بانقساـ : كلك قاؿ: "ردا عمى أبي عمي (اإلفصاح) كلكفَّن ابف الطراكة فعؿ ذلؾ فقاؿ في كتابو 
: كقاؿ" الخ...كأما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء: "، ثـ ذكر عبارة سيبكيو"الحدث كاف مصيبا

 (قعد): يعني لما مضى مف الحدث، كما ينتظر، كما ىك كائف في حاؿ الخبر، كلـ يجر لمزماف ىنا ذكر، فقكلؾ"
دليؿ عمى قعكد  (يقعد)دليؿ عمى قعكد يأتي كىك اآلف في العدـ، ك (سيقعد)دليؿ عمى قعكد انقضى بعد كجكد، ك

 21ص[330]".في حاؿ حديثؾ، كلـ يجر لمزماف ذكر في شيء مف ىذا النص
 ثـ بيف ابف الطراكة أف الزماف في كبلـ سيبكيو إنما ىك تبع لمحدث، كما أف شكؿ الجسـ كصكرتو تبع لمكف، 

فممحدث ثبلثة : "فنحف إنما ندرؾ مف الجسـ المكف ال غير، ألنو متعمَّنؽ البصر، كذلؾ إذا كاف ىناؾ نكر، فقاؿ
عدماف ككجكد، كأمًس كغده كاليكـي منجرةه مع ىذه األحكاؿ الثبلثة انجرار الشكؿ كالصكرة مع : أحكاؿ
 21ص[330]".المكف

فاألسماء المحدث عنيا، كاألمثمة دليمة عمى ما مضى كما لـ يمض )كقاؿ سيبكيو في مكضع آخر : " ثـ قاؿ
مف المحدث بو عف األسماء، كىك الذىاب كالجمكس كالضرب، كليست األمثمة باألحداث، كال ما يككف منو 

فيذا جبلء كاضح، كبياف قاطع، عمى أف ىذه األمثمة إنما اختمفت صيغيا الختبلؼ  (األحداث، كىي األسماء
دَّنًث في كجكده كعدمو  22-21ص [330]".أحكاؿ الميحى

كيتعدل إلى الزماف )كأما قكلو : " كعاد إلى تأكيد كبلمو السابؽ في أف الزماف عند سيبكيو ىك تبع لمحدث فقاؿ
نما ذلؾ بانجراره مع الحدث في األحكاؿ الثبلثة  (ذىب، ألنو بني لما مضى منو كما لـ يمض: نحك قكلؾ كا 

كغيرىما مف الممكنات، فجعؿ انجراره معو نحكا  (رأيت الحائط كالجبؿ)المذككرة، كما ينجر الشكؿ كالمكف في قكلؾ 
 22ص[330]".مف بقائو لو، كما تطمؽ الرؤية عمى الشكؿ كالصكرة النجرارىا مع المكف

ذ قد تبيف مف كبلـ ابف الطراكة أف ىـ سيبكيو في تعريفو لمفعؿ ىك الحدث كليس الزماف، فإف الزماف عند   كا 
عبد الرحمف الحاج .د.سيبكيو كما سبؽ أف أشرنا سياقي، نعـ إذا لـ تكف ىناؾ قرائف فيك مطمؽ، كلذلؾ قاؿ أ

مركس كاف رجبل جاىبل لمتراث العربي زيادة عمى عنصريتو، كىك أيضا : "صالح في رده عمى المستشرؽ مركس
ابف كقتو، فيك ال يعرؼ أف صيغتي الماضي كالمضارع في العربية تدالف عمى كيفية حدكث الحدث، المنقطع 

(. ASPECT)كغير المنقطع 
 أما الزماف فيدؿ كؿ كاحد مف الماضي كالمضارع عمى زماف بما تدخؿ عميو، عدـ دخكؿ لفظ معيف أك قرينة 

ذا دخمت عمييا مثؿ  فتدؿ عمى  (إذا)عمى صيغة الماضي يجعميا تدؿ عمى الزماف الماضي، كىذا ىك األصؿ، كا 
المستقبؿ، كأما صيغة المضارع فبعد دخكؿ شيء عمييا تدؿ عمى الحاضر أك المستقبؿ، كىك األصؿ، أك عمى 

ذا دخمت عمييا  السيف )كأما فيدؿ عمى الحاضر،  (ما)النافية فيي عمى األصؿ، كأما مع  (ال)أحدىما بقرينة، كا 
 46ص[50".]النافيتاف فعمى الزماف الماضي( لما)ك(لـ)فعمى المستقبؿ، كأما  (كسكؼ كلف

، أم الحدث مف "مدلكؿ الفعؿ مقابؿ مدلكؿ االسـ" ثـ إف الحدث الذم يقصده سيبكيو كالنحاة مف بعده ىك إما 
حيث كيفية حصكلو ككقكعو ال الحدث مف حيث ماىيتو كحقيقتو، ككيفية حصكلو ككقكعو إنما تككف في زماف 

ما مدلكؿ المصدر مف الكقائع كالضرب كالجمكس أم  .processus: مف األزمنة الثبلثة، كا 
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 فميس الحدث عند سيبكيو بمعناه الفمسفي، حتى يقاؿ إف النحاة استفادكا مفيـك الحدث مف المفيـك اليكناني 
(sumbebekis)أم ، :accident أك contingent فإف ىذا أشبو بالعرض عند المتكمميف، كقد يعبركف عنو 

نما يقكـ بغيره أم بالجكىر كيككف كجكده تابعا لو ].بالحادث، كيعنكف بو ما ال يقكـ بنفسو، كا   44ص[50
 ثـ إف سيبكيو رغـ تقسيمو لمكمـ تقسيما ثبلثيا فإنو كاف عمى كعي بأنكاع الكمـ التي كانت تندرج تحت كؿ قسـ 

منيا، فاألسماء مثبل متفاكتة في السمات، كلكنيا مشتركة في االسمية، كىذا التصنيؼ مبني عمى مراعاة 
أنو ال يمكف ألفراد أم صنؼ أف يحممكا بشكؿ متساك جميع : "  كمعناهGRADIENCEاالنحراؼ التدريجي 

نما تتفاكت أفراد أم صنؼ فيما بينيا في قبكؿ السمات التي تككف ليذا  سمات ىذا الصنؼ، كا 
  214ص[331]".الصنؼ

 أم أف األسماء تتفاكت في قبكؿ العبلمات التي تميزىا عف الفعؿ كالحرؼ، فأكثر األسماء اسمية كىك 
المتمكف األمكف أم االسـ المنصرؼ أكثر قبكال لعبلمات االسـ مف المتمكف غير األمكف كىك غير المنصرؼ، 

. كىذا أكثر قبكال ليا مف االسـ غير المتمكف كال األمكف كىك االسـ المبني
 كليذا المعنى لـ يعرِّبؼ سيبكيو االسـ كاكتفى بأف مثؿ لو بكممتيف ىما رجؿ كفرس، ألنيما  

كأما االسـ فإف سيبكيو لـ يحده : "اسما جنس، كاسـ الجنس يقبؿ كؿ عبلمات االسـ، يؤكد ىذا قكؿ السيرافي
االسـ رجؿ : بحد ينفصؿ بو عف غيره، كينماز مف الفعؿ كالحرؼ، كذكر منو مثاال اكتفى بو عف غيره فقاؿ

نما اختار ىذا ألنو أخؼ األسماء الثبلثية، كأخفُّيا ما كاف نكرة لمجنس، كىذا نحك رجؿ : كفرس، كا 
 1/53[294]".كفرس

ذا كاف اسـ الجنس يقبؿ كؿ عبلمات االسـ المشيكرة فإف تاء الفاعؿ مثبل ال تقبؿ إال عبلمة كاحدة كىي   كا 
اإلسناد، كما بينيما ما يقبؿ عبلمتيف أك ثبلثا أك أكثر، فيككف قسـ االسـ أشبو ما يككف بدائرة قمبيا اسـ الجنس، 
ككمما اتجينا إلى محيط الدائرة قؿ عدد العبلمات التي تحمميا أفراد االسـ حتى نصؿ إلى الفرد الذم ال يحمؿ إال 

 214ص[331].عبلمة كاحدة
 كمع أف سيبكيو بنى تقسيمو مراعيا لنظرية االنحراؼ التدريجي فإنو اعتمد في تحديد أنكاع الكمـ التي تندرج في أحد 

. األقساـ الثبلثة عمى أسس جد مكضكعية، أىميا مفيـك المكضع، ألف فيو يقع االستبداؿ، كبو يعرؼ التكزيع
كلـ يحدد سيبكيو االسـ عند تعريفو لمفعؿ كالحرؼ، بؿ مثؿ لو : "عبد الرحمف الحاج صالح.د. كفي ىذا يقكؿ أ

كما ىك معركؼ، إال أنو قاؿ بأف األسماء ىي المحدث عنيا، فحدد االسـ بكقكعو في مكقع خاص في الحديث، 
 66ص[50]".ال يقع فيو أم قسـ آخر مف الكمـ أبدا

:  بؿ إف سيبكيو كاف كاضحا في اعتبار ىذا المفيـك عندما قاؿ عف األفعاؿ المضارعة ألسماء الفاعميف
إفَّن يىٍضًربى )أالى ترل أٌنؾ لك قمت .كييبيِّبف لؾ أنَّنيا ليست بأسماءو أٌنؾ لك كضعتىيا مكاضعى األسماء لـ يجٍز ذلؾ"

 1/14[94".]كأشباه ىذا لـ يكف كبلمان  (يأتينا
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 كمع ىذا فقد انتقد بعض الدارسيف المعاصريف تقسيـ سيبكيو كرأكه غير دقيؽ، فاستدرككا عميو بعض األقساـ، 
االسـ، كالفعؿ : حتى أف بعضيـ كتماـ حساف قسـ الكمـ سبعة أقساـ، عمى أساس الشكؿ كالكظيفة، كىي

كالصفة، كالضمير، كالخالفة، كالظرؼ، كاألداة، فزاد خمسة أقساـ، حيث أدرج في الضمير ضمائر الشخص 
كاإلشارة كالمكصكؿ، كفي الخالفة اسـ الفاعؿ كاسـ الصكت كصيغتي التعجب كفعمي المدح كالذـ، كجعؿ األداة 

، كتبعو في 87ص[332]أصمية كمحكلة عف الظرفية تستخدـ في الشرط كاالستفياـ كالمصدرية كالظرفية: قسميف
. ، ككثيركف غيره214ص[333]تقسيمو السباعي ىذا تمميذه الساقي

 كالذم جرأ ىؤالء عمى انتقاد التقسيـ الثبلثي كاستدراؾ أقساـ أخرل ىك تصكرىـ التقميدم لمعنى التصنيؼ، 
كىك ذاؾ المبني عمى مبادئ المنطؽ األرسطي، ألف الصنؼ عندىـ جنس ال تتفاكت عناصره في الخصائص، 

:  كليذا يعممكف جاىديف عمى تعريؼ لو جامع مانع، كىك األمر الذم يعز تحقيقو، كمبادئ التصنيؼ ىذه ىي
مبادئ التصنيف المنطقي . 3. 2. 2. 4

كيتبع ىذا المبدأ أف العنصر الذم : تعٌرؼ األصناؼ مف خبلؿ مجمكعة مف الخصائص الجامعة المانعة
. ينتمي إلى أحد األصناؼ البٌد أف تتحقؽ فيو كؿ الخصائص التي تعٌرؼ ذلؾ الصنؼ

بمعنى أٌنيا إٌما أف تككف عنصرا في : (أك النقيض )تٌتصؼ الخصائص، بالنظر إلى الصنؼ، بصفة الثنائٌية 
ما ال ٌما ال، كأٌف األشياء إٌما أف تممؾ ىذه الخصائص كا  فميس لمخصائص إال إحدل القيمتيف . تعريؼ الصنؼ كا 

.  ، كليست ىناؾ حاالت بيفى بيف [-]أك  [+]
: إذ ال تداخؿ بينيا كال غمكض؛فالصنؼ يقسـ األشياء في الككف إلى قسميف: الحدكد بيف األصناؼ كاضحة

.  قسـ ينتمي إليو، كقسـ ال ينتمي إليو، كليس ىناؾ حاالت غامضة أك محتممة
فميس ىناؾ تدرج في االنتماء إلى الصنؼ، كليس : كؿ العناصر التي تنتمي إلى صنؼ كاحد ليا كضع كاحد

  10ص[334].ىناؾ عنصر أفضؿ تمثيبل لمصنؼ مف غيره
نما   فيذه المبادئ ليست إال افتراضات، أما في الكاقع، فأفراد الصنؼ ال تككف متجانسة مائة في المائة، كا 
تتصؼ بصفة التبايف، إذ ال يمكف أف تكجد خصائص الجنس في أفراد الجنس الكاحد بشكؿ متساك، كقد أثبت 

ىذا المتخصصكف في عمـ المغة المعرفي، كبعد أف ثبت عندىـ عدـ التماثؿ في بنية األصناؼ كمنيا األصناؼ 
المغكية كضعكا نمكذجا جديدا لمتصنيؼ فيما سمكه بنظرية النماذج األصمية، ككنا قد أشرنا إلييا بنظرية االنحراؼ 

:  التدريجي، كىي
 معرفيمبادئ التصنيف ال. 4. 2. 2. 4

 ، كعناصر أخرل centeral typical membersبنية األصناؼ قائمة عمى كجكد عناصر مركزية أك نمكذجية 
 .marginalىامشية 

بنية األصناؼ ليست ثابتة كال مطمقة، بؿ ىي متغيرة؛إذ أنيا تعتمد عمى نمكذج إدراكي مخزكف في الدماغ 
. يتأثر بالبنى الثقافية كالتجارب اإلنسانية المختمفة
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نكعا ما، كقد  ( fuzzy )الحدكد بيف األصناؼ غير كاضحة أك نيائية ، بؿ ىي حدكد غائمة أك مبيمة 
أك كما في األسماء التي أشبيت الفعؿ ، أك األفعاؿ التي . الحكت ، الخفاش، البطريؽ: كما في )تتداخؿ 

. (ضارعت األسماء 
ال يشترط أف تكجد جميع الخصائص المعٌرفة لمصنؼ في جميع العناصر المنتمية إليو فبعض العناصر قد 

  14ص[334].تشترؾ في عدد قميؿ جدا مف الخصائص
 فسيبكيو إذف كاف عمى كعي بيذا النكع مف التصنيؼ، كالدليؿ عمى ذلؾ أنو بعدما قسـ الكمـ إلى ثبلثة 
يمـز )أصناؼ، ذكر أثناء الكتاب أصنافا فرعية لكؿ صنؼ، فقسـ االسـ مثبل مف حيث معناه إلى الـز مختص 

زيد، )كاسـ خاص ( رجؿ، فرس، حائط)كغير الـز أم مبيـ، كقسـ البلـز إلى اسـ عاـ  (مسماه كال ينتقؿ عنو
الخ، كمكني ناقص ...أسماء العدد، كـ ككذا، أحد، فبلف، ىف)، كما قسـ غير البلـز إلى مكني تاـ (عمرك

لى غير مكني كقسمو أيضا إلى غير مكني تاـ كيشمؿ (الضمائر المنفصمة كالمتصمة)كيشمؿ المضمر  ، كا 
لى غير مكني ناقص  (الخ..أمس، أيف، متى، صباحا مساء: كؿ الظركؼ مثؿ)الظرؼ غير المضاؼ، كىك  كا 

قائـ، مضركب، )، كالصفة (الذم كأخكاتيا)، كالمبلـز لئلضافة، كالمكصكؿ (ىذا كنظائرىا)كيشمؿ اإلشارة 
 120-117ص[50.](طكيؿ

ـى اختار سيبكيو "باب عمـ ما الكمـ مف العربية: " بقي أف نقكؿ كممة فيما افتتح بو سيبكيو الكتاب كىك قكلو ، ًل
؟ الظاىر أف سيبكيو قصد " الكبلـ اسـ كفعؿ كحرؼ: "ىذا التعبير دكف ما تكاطأ عميو النحاة بعده مف قكليـ

الكبلـ يأتمؼ مف : "، كلذلؾ تعقب ابف الطراكة أبا عمي الفارسي في قكلو70ص [50]"العناصر كالمككنات: "بالكمـ
فما زعمو سيبكيو منقسما إلى ثبلثة، زعمو المؤلؼ ممتئما : "، فقاؿ68ص[329]"اسـ كفعؿ كحرؼ: ثبلثة أشياء

مف ثبلثة، كىذا نقض األكؿ ضركرة، إال أف ما زعمو سيبكيو معقكؿ مقكؿ، كما زعمو المؤلؼ ال مقكؿ كال 
االسـ كالفعؿ كالحرؼ، ثـ تقكؿ ما الشيء الذم ينقسـ : معقكؿ، تقكؿ ما الشيء الذم ينقسـ إليو الكمـ ؟ فيقكؿ

. الكمـ، فيدكر كؿ كاحد منيما عمى صاحبو، فيذا معقكؿ مقكؿ: منو االسـ كالفعؿ كالحرؼ ؟ فيقكؿ
ذا قمت الكبلـ، كال يقكؿ الكمـ، ألف الكمـ منقسـ : ما الشيء الذم يأتمؼ منو االسـ كالفعؿ كالحرؼ ؟ فيقكؿ:  كا 

ما : إلى غيره، ال مؤتمؼ مف غيره، فبل يككف الشيء الكاحد في الحاؿ الكاحدة منقسما مؤتمفا، كليذا ال تقكؿ
]".الشيء الذم يأتمؼ منو الكمـ ؟ ألنو جامع ىذه الثبلثة ال مجمكعيا، فيذا ال معقكؿ كال مقكؿ   17ص[330

 كالخبلصة التي ننتيي إلييا مف كؿ ما تقدـ أف منيج سيبكيو في التعريؼ يعتمد أكثر ما يعتمد التمثيؿ لممعرؼ، 
بذكر أمثمة تدؿ عميو كتغني عف حده حدًّا منطقينا ألف غرضو ىك كغرض سائر عمماء اإلسبلـ في مختمؼ : أم

. العمكـ ىك تمييز المعرَّنؼ عف غيره، بذكر بعض خصائصو أك بعض صفاتو التي تخالؼ بينو كبيف غيره
 ىذا مف جية كمف جية ثانية ػ كما عرفنا ػ فإف سيبكيو كشيخو الخميؿ ييتـ في تعريفاتو باإلجراءات التي 

تمكف مف صكغ الكحدة المغكية، فمذلؾ مثؿ لبلسـ بما يدؿ مف الناحية البنكية أنو يقع في مكضع يختص بو، كال 
ال كاف مثمو كلك في خاصية كاحدة . يشاركو فيو غيره، كا 
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:  كمع ىذا فإف سيبكيو عرؼ الفعؿ بتعريؼ اعتمد فيو أيضا عمى خصائص الفعؿ البنكية، كىي أنو أمثمة أم
أحداث )أبنية، كىي األكزاف المعركفة في عمـ الصرؼ، كالتي ال يمكف أف تمتبس مع أكزاف االسـ، كالمشتقة مف 

المصادر، كىذا التعريؼ مبني عمى ما انفرد عمماء العربية : أم أحداث أصحاب األسماء، أم (األسماء
. باكتشافو، كالذم لـ يشاركيـ فيو أحد مف العالميف، كىك كزف الكممة أك صيغتيا أك ىيئتيا

كما  (ؼ، ع، ؿ) فمقد تبيف لكؿ منصؼ أف ما اكتشفو عمماؤنا مف كزف الكممة بميزاف اخترعكه ىك حركؼ 
ىك تجريد مف مستكل عاؿ،  يمكف أف يضاعؼ منيا لمقابمة المتغيرات، كما يمكف أف يزاد عمييا لمقابمة الثكابت

. ال يشبيو إال التجريد في عمـ الرياضيات
 كقد حصر سيبكيو األكزاف في العربية سكاء كانت لؤلسماء أـ لؤلفعاؿ، فبمغت عنده أكثر مف ثبلثمائة كزف 
بقميؿ، كعالج ما جاء عمييا في أبكاب كثيرة، بحيث لـ يند عنو منيا إال الشاذ الذم ال يعبأ بو، كىك غالب ما 

. استدركو عميو مف جاء بعده
: " ثـ بعد تعريؼ الفعؿ بما يميزه عف االسـ كالحرؼ، أخذ في التمثيؿ لكؿ نكع منو، فقاؿ فأما بناء ما مضى  

ًمدى )فػ ، كحي ، كسىًمًع، كمىكيثى ، )، كمخبران (اذىىٍب، كاقتيٍؿ، كاٍضًربٍ )، كأما بناء ما لـ يقع فإٌنو قكلؾ آًمران (ذىىىبى يىٍقتيؿي
، ككذلؾ بناء ما لـ يىنقطع كىك كائف إذا أخبرتى  ، كييضرىبي ، كييٍقتىؿي ، كيىضًربي ]".كيىذىىبي 94]1/12 

طريقة التعريف عند سيبويو . 5. 2. 2. 4
كتاب سيبكيو يكاد يخمك مف التعريؼ عمى كجو العمكـ، فيك مثبل لـ يعرؼ الفاعؿ، كال : "  كالحاصؿ أف

الحاؿ، كال البدؿ، كال غير ذلؾ مف أبكاب النحك، كىك يكتفي في األغمب األعـ بذكر اسـ الباب، ثـ يبدأ مباشرة 
 72ص [335]".في عرض القكاعد المستخمصة مف االستعماؿ

، ككثيرا ما يككف العنكاف تمخيصا لمحكـ "كذلؾ قكلؾ: " فأكثر أبكاب سيبكيو تبدأ بعد العنكاف مباشرة بقكلو
النحكم الذم يتضمنو الباب، كىذا يكفي في معرفتو تصفح أبكابو، كالمكاضع التي عرؼ فييا سيبكيو الظكاىر 

. المغكية قميمة جدان إذا ما قيست بطريقة التمثيؿ المعيكدة عنده
ىذا باب ما ىذه الحركؼ فيو  ) مف ذلؾ تعريؼ الفعؿ، كقد سبؽ ذكره، كمنيا تعريؼ اإلدغاـ، فإنو قاؿ في 

كاإلدغاـ يدخؿ فيو األكؿ في اآلخر، كاآلخري عمى حالو، كيقمب األكؿ فيدخؿ في اآلخر حتى يصير ": (فاءات 
"، كيككف اآلخر عمى حالو(قىد تَّنركتؾ)ىك كاآلخري مف مكضع كاحد، نحك  .[94]4/105  

 كقد يعرؼ سيبكيو أحينا الكحدة المغكية بتعريؼ سمبي، أم بنفي أف تككف كذاؾ أك كذلؾ، كىك ما فعمو في 
ٍرؼه جاء لمعنى ليس باسـ كال فعؿ: "تعريؼ الحرؼ حيف قاؿ كىك يقصد بيذا التعريؼ الحرؼ الذم يدؿ ". كحى

]"معنى مف معاني النحك، كاالستفياـ، أك التأكيد، أك النفي، أك الشرط، كغير ذلؾ: "عمى  117ص[50
فأما الحرؼ : " كذىب الصفار إلى أف سيبكيو عرؼ الحرؼ بذكر أفراده في باب خاص ألنو منحصر، فقاؿ

دُّ الشيءي المتناع الحصر فيو، فإذا  (باب عدة ما يككف عميو الكمـ)فقد حصره في  نما ييحى فمـ يحتج إلى حده، كا 
دَّن   كعمى رأيو فإف سيبكيو حد الفعؿ كالحرؼ، فاستباف بذلؾ حد االسـ، 1/217[97]".انحصر فبل ينبغي أف ييحى

[ 97]".فمما حد الفعؿ حدًّا، كالحرؼ حدًّا، كاف ترؾ حد االسـ حدًّا: "قاؿ
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 كالحؽ أف مرد قمة اىتباؿ سيبكيو بالتعريؼ ػ كما سبؽ التنكيو بو ػ ىك اىتماـ سيبكيو باإلجراءات التي تكلد 
عبد .د.الكحدة المغكية، في أم مستكل كانت، سكاء المستكل النحكم أك الصرفي أك الصكتي، كمف ىنا قاؿ أ

فالحد ىك عند سيبكيو كمف اتبعو في ذلؾ، كصؼ مميز لمجرل الكمـ كالتراكيب كبالتالي : "الرحمف الحاج صالح
  122ص[50]".كصؼ لطريقة إنتاجيا كصكغيا أك بنائيا كما يقكؿ النحاة

 كاألستاذ يفرؽ بيف الحد بيذا المعنى كالتعريؼ المفيكمي، كيزعـ أف المشترؾ بينيما ىك في ككنيما كصفا 
. مميزا، كينفرد الحد بيذا اإلجراء الذم أشرنا إليو، فالتعريؼ األكؿ ىك عمى المعنى كالحد ىك تعريؼ عمى المفظ
 كسكاء كاف التعريؼ عمى المعنى أك عمى المفظ فإنو في كتاب سيبكيو بعيد كؿ البعد عف الحد المنطقي 
نما كقع الخمط عندما استعمؿ الناس مصطمح الحد ػ الذم عرؼ عند سيبكيو بمعناه اإلجرائي  األرسطي، كا 

 كىك التعريؼ في المنطؽ األرسطي، فانتقؿ معنى الحد مف طريقة orismosاألصيؿ ػ في ترجمة مصطمح 
، لكف بالقيكد التي يعرفيا المنطؽ، كمف جممتيا الصفات الذاتية ال المميزة فقط . الصكغ إلى تعريؼ المفيـك

 كقد رد بعض الباحثيف انعداـ أك ندرة التعريؼ بالحد في الكتاب إلى اضطراب المصطمحات آنذاؾ، كعدـ 
كالمتتبع لمصطمحات كتاب سيبكيو يكاجو : "استقرارىا، ألف التعريؼ يككف حيث يككف المصطمح مستقرا، فقاؿ

صعكبة كبيرة في تحديد أطرىا، كجمع المتشابو منو إلى بعضو، كذلؾ لؤلساليب التي كاف سيبكيو يسمكيا في 
التعبير عف ىذه المصطمحات، فيك إما يحـك حكؿ المصطمح بالكصؼ كالتصكير كالتمثيؿ بالنظير كذكر 

ما يكرد المصطمح بصكر كأشكاؿ مختمفة مف التعبير   147ص[336]".النقيض، كا 
ف كاف مقنعا، فإف البحث ما زاؿ جاريا عف منيج سيبكيو في التحميؿ كالتعميؿ   كىذا الرأم فيو نظر، ألنو كا 

ف كاف قد بيف بعضيـ مثؿ أ عبد الرحمف الحاج، .د.كاالستدالؿ، كلـ يصؿ الباحثكف إلى كممة حاسمة فيو، كا 
محمد كاظـ البكاء أف منيج سيبكيو درس بيف الناس يـك أعرضكا عنو كاستبدلكه بمناىج المتأخريف التي .د.كأ

. اصطبغت بالمنطؽ األرسطي
نما غمضت مفاىيمو لبعد  ، ال يمتبس فيو مفيكـ بآخر، كا  ال فإف الكتاب ينطكم عمى منيج عممي صاـر  كا 
: الناس عف دراستو كمدارستو، مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ حد االسـ كحد الفعؿ، فيما عند سيبكيو مركب أم

. لفظة بتعبير الرضي كابف يعيش، كليس بتمؾ البساطة التي تصكرىا المتأخركف
االستدالل . 3. 2. 4

 قد عرفنا في فصؿ آخر أف االستدالؿ عند عممائنا لـ يكف في يكـ مف األياـ منحصرنا في نمط معيف مف 
نما كاف االستدالؿ عندىـ قائما عمى مفيكـ المزكـ، كعميو فالدليؿ  األنماط، كما ىك حاؿ االستدالؿ المنطقي، كا 

. عندىـ ما استمـز المدلكؿ، كبو يتـ عندىـ االستدالؿ
 كلذلؾ كاف االجتياد كاإلبداع في أكج اشتغالو كفي قمة استعمالو، كمف يـك أف استبدلكا بأدلتيـ أدلة المناطقة 
جمد الفكر العربي اإلسبلمي، كصار سككالستيكيا، تأمميا، جدليا، ييتـ بالماىيات، كيغفؿ عف أىـ صفة في العمـ 

. كىي اإلجرائية
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 كلذلؾ نعجب لمف يزعـ أف االستدالؿ في كتاب سيبكيو كليد المنطؽ األرسطي، أك الثقافة اليكنانية، كلك لـ 
يكف دافعيـ التعصب، كىك حاؿ المستشرقيف إال المنصفيف منيـ كما أقميـ، أك التقميد، كىك حاؿ المستغربيف مف 

مثقفينا، الذيف يتمقفكف عف المستشرقيف فتاتيـ كيتبجحكف بو كأف آراءىـ عممية، كمذاىبيـ في الحكـ عمينا 
مكضكعية، لك لـ يكف دافعيـ التعصب أك التقميد لتبيف ليـ أف كتاب سيبكيو خمك مف كؿ تفمسؼ ميتافيزيقي، 
كمف كؿ منطؽ أرسطي عقيـ، كأف المنطؽ الذم فيو ىك منطؽ عقمي، لكنو فطرم، كمنطؽ تجريدم، لكنو 

. رياضي
 فبكف بيف قياس المناطقة ػ الحممي منو كالشرطي ػ كقياس سيبكيو الذم ىك قياس نظائر، فالقياس المنطقي 

. مبناه عمى الكميات العقمية، كقياس النظائر مبناه عمى مفيـك التكافؤ بالمعنى المعركؼ عند الرياضييف
 كالكميات العقمية عند األرسطييف كليدة مفيـك الفئة التي تحدد بالجنس كالفصؿ، بينما التكافؤ بيف النظائر ىك 

كاطرد عمى  (في البنية أك المجرل أك العمميات التحكيمية)كليد تطبيؽ مجمكعة عمى مجمكعة، فإذا تحقؽ التناظر 
لِّبدنا لمجديد مف الكمـ أك : كجو المزكـ صار ىذا االطراد قانكنا، أم قاعدة ضابطة، كفي نفس الكقت صار مثاالن ميكى

. التراكيب ذات الصحة كالمقبكلية
 كالنظائر التي يجمعيا أمثاؿ سيبكيو إلجراء القياس عمييا إنما يجمعيا بكاسطة عممية عممية منيجية ىي 

، كتتبعيا في سائر المظاف التي تكجد فييا، كلذا (السماع)تصفح الظاىرة عف طريؽ المشاىدة : االستقراء، أم
فإف أحكاـ النحكم يشيد ليا قبؿ كؿ شيء كجكدىا في االستعماؿ، زيادة عمى ما تخضع لو مف مقابمة كمكازنة 

. بقسمة التركيب، كما تفرزه مف عناصر افتراضية
 ككما تكصؿ سيبكيو كمف قبمو شيكخو إلى حصر النظائر بكاسطة االستقراء، فبو أيضا تكصمكا إلى كثير مف 

األحكاـ النحكية، كلكف ىذه المرة في رصد الثكابت كالفاعؿ كعبلمة رفعو كالمفعكؿ كعبلمة نصبو، ككالعامؿ 
كمعمكلو، فإف العبلقة بيف الفاعؿ كعبلمة رفعو مثبل عبلقة لزـك مطردة، كالعبلقة بيف العامؿ كمعمكلو أيضا 

عبلقة لزـك مطردة، فكمما كجد العامؿ كجد المعمكؿ، بيذا جرل عرؼ العرب الفصحاء كاطرد، كالكشؼ عف ىذا 
. المزـك المستمر المطرد ىك في الحقيقة كشؼ عف قانكف مف قكانيف العربية

كىك يستعمؿ مصطمح اإلحصاء بدؿ - عبد الرحمف الحاج صالح عف النحاة كالمغكييف العرب .د. قاؿ أ
فقد عنكا في الكاقع عناية كبيرة جدا بحصر الكحدات المغكية مف المفردات كصيغ المفردات، -: "االستقراء 

كأصناؼ التراكيب، كمختمؼ البنى التركيبية كغيرىا، فما مف قبيؿ لغكم في أم مستكل مف مستكيات المغة إال 
كقد حاكلكا حصر ما يحتكم عميو حصران كامبلن،  

شعران أـ نثران، إال كتصفحكه التصفح الكامؿ إلحصاء ما جاء فيو مف أسماء كأفعاؿ كأدكات : كما مف نص
أصكالن كفركعان، مع تبيُّف المعاني المقصكدة منيا، كلـ يكتفكا بتتبع الكحدات كمدلكالتيا كالضركب الكثيرة مف 

]".الكبلـ كتصنيفيا، بؿ تتبعكا أيضا كؿ الظكاىر التحكيمية التي تربط الفركع بأصكليا  203ص[50
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دوراالستقراء والمزوم في التقعيد . 1. 3. 2. 4
ىنا كبلـ جيد ينبغي ذكره عمى طكلو لما يحتكم عميو مف شرح ما نحف فيو، مف فكرة  (ىػ332ت) كالبًف كىالَّندو 

 أف المبرد كاألخفش كالمازني خالفكا سيبكيو في عمة رفع الخبر 49االستقراء كالمزكـ، فإنو ذكر في المسألة رقـ 
كىي تقتضي الكبلـ في بعض أحكاؿ العربية كمبانييا لينكشؼ كجو الصكاب : "إذا كاف ظرفا، قاؿ

 128ص[337]".فييا
، كادعيا جكاز (في الدار زيده )فأما األخفش كمحمد فقد كافقا سيبكيو في جكاز الرفع باالبتداء إذا قمت : "ثـ قاؿ

. الرفع بالظرؼ، كجعبل ىذا كجيا ثانيا في المسألة
كالفعؿ، كما يبنى - خبرنا عف ىذه العكامؿ التي جعمتيا العرب تكجب كجكه اإلعراب، :  فيقاؿ لمف ادعى ذلؾ

، كأسماء العدد، كحركؼ الجر، كعكامؿ األفعاؿ الجازمة كالناصبة  فَّن مف أيف عمـ - منو كاشتؽ كشبو بو، كا 
النحكيكف عمؿ ىذه الضركب مف اإلعراب ؟ كالعرب لـ تخبرنا عف ضمائرىا، كال أنبأتنا عف 

 128ص[337]".إرادتيا
 كىذا سؤاؿ كجيو كاف يجدر بكثير مف الدارسيف المعاصريف مف المتأثريف بالمنيج الكصفي الغربي أف 

 189ص[332].يطرحكه، قبؿ أف ييجمكا عمى النحك فيعيبكا ما فيو مف حديث عف العكامؿ كأنيا خرافة
عممنا ذلؾ مف جية االستقراء لكبلميا : فإذا قاؿ: " كيبدأ ابف كالد في الجكاب عمى لساف خصـ سيبكيو فيقكؿ

كالمراعاة أللفاظيا، فمما رأيناىا تأتي بعد كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ بنكع مف اإلعراب تمـز معو كجينا كاحدنا، 
كصكرة ال تتغير مع ذلؾ العامؿ، عممنا أنو المكجب لذلؾ الضرب مف اإلعراب، كىذا مف أكبر أصكؿ النحكييف 

 128ص[337]".في استخراج العمؿ التي تجمع ىذه األشياء قطعةن قطعةن، كتحيط بيا بابان بابان 
 فقؼ عمى اعتماد عممائنا عمى االستقراء، كىك التتبع كاإلحصاء، كأنيـ بو تكصمكا إلى فكرة العامؿ كعبلقة 

ظاىرة لكحظت في كاقع الخطاب ليس إال، فيي مف : "المزـك التي بينو كبيف المعمكؿ بداللة األثر اإلعرابي، فيي
محض المسمكع، يسجميا النحكم عند السماع، إال أنو يزيد عمى ذلؾ شيئا ميما جدًّا، كىك مشاىدتو ليذه الظاىرة 

 188ص[50]".في كؿ مكاف كفي كؿ كقت يكجد فييما مف لـ تتغير عربيتو
 كقؼ عمى أف االستقراء كالمزـك مف أكبر أصكؿ النحكييف، ألف بيما تـ ليـ تصنيؼ ظكاىر النحك كما قاؿ 

ىك عمـ استخرجو المتقدمكف فيو مف استقراء كبلـ العرب، حتى  : "قطعة قطعة كبابا بابا، كلذلؾ قالكا عف النحك
أف الفاعؿ رفع، كالمفعكؿ : كقفكا منو عمى الغرض الذم قصده المبتدئكف بيذه المغة، فباستقراء كبلـ العرب فاعمـ

 1/35[119]".قاـ كباع: ياء أك كاك تقمب عينيو مف قكليـ: مما عينو (فعؿ)بو نصب، كأف 
فيؿ يجكز أف يدخؿ بعض ىذه العكامؿ الممفكظ : قيؿ لو: " كيكاصؿ ابف كالد مناقشتو لخصـ سيبكيو فيقكؿ

مف جية أنيا استقرئت في : فمف أيف عممت أف ذلؾ ال يجكز ؟ فإذا قاؿ: ال، قيؿ لو: بيا عمى بعض ؟ فإذا قاؿ
 129ص [337]".كبلـ العرب فمـ يكجد ذلؾ في شيء مف كبلميا
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مف فمؾ ندينؾ، ألنو اعترؼ :  كىنا يككف ابف كالد قد استدرج خصـ سيبكيو لئلجياز عميو، مف باب قكليـ
بأف النحكييف قالكا بعدـ دخكؿ عامؿ لفظي عمى آخر لما دليـ عميو استقراء كبلـ العرب، كليس لتأثرىـ بعمـ 

. المنطؽ أك عمـ الكبلـ، كأف لكؿ معمكؿ عمة كاحدة ال أكثر، كما شنع بعضيـ
فإذا رفعت االسـ بالظرؼ فقد نقضت ما قدمتو مف ىذه األصكؿ المجمع عمييا، كذلؾ أنؾ زعمت : قيؿ لو "

أنا إنما نعمـ أف العامؿ ىك عمة لئلعراب الكاقع في المعمكؿ فيو إذا ألـز في الكبلـ كجينا كاحدنا مع عاممو، كلسنا 
. نرل االسـ مع الظرؼ يمـز كجينا كاحدنا، ألنا نجده مرفكعا مرة، كمنصكبا أخرل، في التقديـ كالتأخير جميعا

فَّن أخاؾ في الدار، فبل أرل :  أال ترل أنؾ تقكؿ فَّن في الدار أخاؾ، كأخكؾ في الدار، كا  في الدار أخكؾ، كا 
. الظرؼ ألزمو كجينا كاحدنا فيعمـ أنو العامؿ فيو مف حيث عممنا سائر العكامؿ

فأعطيت العكامؿ كصفنا كاحدنا، رفعتو عنيا ىا ىنا بجعمؾ الظرؼ عامبل، كىك بغير ذلؾ الكصؼ، كنفيت عف 
العكامؿ أيضا كصفنا آخر، كىك أنو ال يدخؿ عامؿ عمى عامؿ، ثـ أكجبت ليا ىذا الكصؼ المنفي عنيا ىناؾ 

دخالؾ  كالعامؿ عميو، فنقضت الكصفيف جميعنا، كأكجبت مف أكصاؼ العكامؿ ما  (إفَّن )بجعمؾ الظرؼ عامبل، كا 
 129ص [337]".كاف منفينا، كنفيت ما كاف مكجبنا

  129ص [337]".كىذا فساد لمباني الصناعة كأصكليا: "كأنيى ابف كالد مناقشة الخصـ بقكلو
كىذا اإللزاـ بعينو يمـز مف زعـ أف المبتدأ : " ثـ التفت إلى الككفييف في قكليـ بأف المبتدأ كالخبر يترافعاف، فقاؿ

يرتفع بالخبر كالخبر بالمبتدأ، كذلؾ أنيما عامبل لفظ فيما زعـ أىؿ الككفة، فينبغي أف ال يمحقيما شيء مف 
كالفعؿ كغير ذلؾ، إذ ليس يدخؿ عامؿ عمى عامؿ ألنا قد نرل ىذا الخبر الذم كاف مرفكعا  (أفٍ )العكامؿ، نحك 

. بالمبتدأ عمى ما قالكا منصكبا، كرافعيو في الكبلـ مكجكد
كاف زيده قائمان، كنحف إنما : فينبغي أال تقكؿ (قائـ)ىك الرافع لػ (زيد)زيده قائـه، فإف كاف :  أال ترل أنؾ تقكؿ

ال فمف أيف يعمـ ذلؾ، كالعرب لـ تخبرنا  نعمـ أف زيدان ىك الرافع لقائـ، إذا ألـز قائما الرفع مع كجكد زيد معو، كا 
نما دلنا عميو االستقراء، كىذا ظف ال دليؿ معو، كتحكـ ال حجة تصحبو ]".باعتقادىا فيو، كا  337 ]

 ككاصؿ ابف كالد مناقشة خصـك سيبكيو بيذا المنطؽ المغكم، كىك فكرة االستقراء كفكرة المزـك كالمتيف قاؿ 
كىذا مف أكبر أصكؿ النحكييف في استخراج العمؿ التي تجمع ىذه األشياء قطعةن قطعةن، كتحيط بيا بابنا : "عنيما
 كلكننا نكتفي بالقدر الذم ذكرناه فيك في صميـ مكضكعنا، كدليؿ عمى كعي أتباع سيبكيو 128ص[337]".بابنا

. بأصكؿ النحك التي كاف يرتكز عمييا
ارتباط ما بين القياس النحوي واالستقراء . 2. 3. 2. 4

 ثـ إف القياس النحكم خبلفا لمقياس المنطقي ال يتـ إال بعد االستقراء التاـ أك الناقص، إذ ال يمكف ألحد أف 
: " يقيس قبؿ استقراء كبلـ العرب كاإلحاطة بو عمى قدر الكسع كاإلمكاف، كقد عرؼ اإلماـ الشاطبي القياس فقاؿ

:  اعمـ أف القياس في العربية يطمؽ عمى كجييف
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ىؿ قالتو العرب أك لـ تقمو، : أف يمحؽ بكبلـ العرب ما ليس منو لجامع بينيما، مف غير أف يبحث: - أحدىما
ألف االستقراء قد أفادنا أنيا لك تكممت بو لكاف عمى ىذا النحك يقينا أك غمبة ظف، كذلؾ كرفع الفاعؿ كالمبتدأ، 
قاـ : كنصب الحاؿ، كالمفعكؿ بو، إذا ذكر الفاعؿ، كاتصاؿ الضمير بالفعؿ كانفصالو عنو، كما أشبو ذلؾ، فتقكؿ
. زيده، كضربى زيده عمرنا، كجاء مسرعنا، كأعطيتكو، كأعطيتو إياه، مف غير أف تقؼ أك تنتظر ما تقكلو العرب

أف تقيس أيضا ما لـ تقمو عمى ما قالتو، لكف بعد البحث كالتنقير، ىؿ تكممت بو العرب أـ ال ؟ : - كالثاني
ف خالؼ القياس الذم استقريناه في المسألة، كنترؾ القياس فبل  فإف كانت قد تكممت بو لزمنا العمؿ عميو، كا 
ف لـ تكف قد تكممت بو أجرينا فيو ما حصؿ لنا مف القياس كحممناه عمى األكثر، كىذا كالمصادر،  نمتفتو، كا 

إذا : كاألفعاؿ المضارعة الجارية عمى الماضية كبالعكس، ككالصفات، كجمكع التكسير، كما أشبو ذلؾ، كقكلنا
، ألف االستقراء أبرز لنا أنو األكثر، فما لـ تنطؽ (فىٍعؿه )متعديا فإف قياس مصدره  (فىعىؿى )كاف الفعؿ الثبلثي عمى 

قياسا عمى ما نطقت بو مف ذلؾ، كضربتو ضربا، كشتمتو  (فىٍعؿو )لو العرب مف األفعاؿ بمصدر جئنا بو لو عمى 
ف عمى غير ذلؾ اتبعناه كتركنا القياس (فىٍعؿو )شتما، فإف نطقت لو بمصدر عمى  : كقكليـ فيك القياس فنمتزمو، كا 

قا، كطمىبو طمىبا، فبل تقكؿ ىنا  324-4/323[140]".كبابو (ضرىب ضٍربا)طٍمبا، قياسا عمى : سٍرقا، كال: سرىقو سرى
سيبويو والوصفية . 3. 4
تمييد . 1. 3. 4

 ال شؾ أف النحك العربي نشأ قبؿ سيبكيو كتطكر عمى أيدم شيكخو إلى أف كصؿ إليو، فجمعو في كتابو 
مرتبا منظما في تبكيب عممي كتصنيؼ منيجي، مستعرضا فيو آيات مف القرآف الكريـ كثيرة، كشكاىد مف الشعر 
كالنثر مف كبلـ العرب غزيرة، مستدال تارة كمحمبل تارة أخرل، حتى استطاع أف يمـ بقكاعد العربية التي ىي مرآة 

. عكست نظاـ السميقة الذم كاف يستبطنو فصحاء العرب
 كقد اعتمد في استداللو كفي تحميمو عمى مفاىيـ استفاد أكثرىا مف شيكخو كخصكصا الخميؿ، مثؿ مفيـك 
القياس، كالمكضع، كالنظير، كالعامؿ، كالعمة، كاألصؿ، كالمثاؿ، كغيرىا، بحيث مثمت تمؾ المفاىيـ جيازا 

مفاىيميا قيما، منيا ما لـ تعرفو المسانيات المعاصرة إال منذ فترة ليست ببعيدة، كمنيا ما لـ تصؿ إليو إلى غاية 
. اآلف

 كميما قيؿ في أسباب نشأة النحك العربي، فإف المحف كاف السبب األكثر شيرة كشيكعا بيف الدارسيف قديما 
كحديثا، كلكنو يبقى غير كاؼ لتفسير النشأة كالتطكر الذم انتيى إليو عمى الصكرة العظيمة التي يمثميا كتاب 
سيبكيو، إذ كاف يكفي في ذلؾ ضكابط بسيطة كتمؾ التي كضعيا أبك األسكد، كلذلؾ فإف فيـ القرآف كاستنباط 

. أحكامو كتبييف كجكه اإلعجاز فيو ىي أىـ أسباب نشأتو كتطكره



380 

 

إف عمـ النحك أعرب : "  كمف ىذا نفيـ أف النحك العربي نشأ في بيئة عربية خالصة، كىك كما قاؿ بعضيـ
كما : " ، ألنو72ص[249]"العمـك اإلسبلمية، كأبعدىا عف التأثير األجنبي في طكره األكؿ، كما في كتاب سيبكيو

، فمـ يكف مما استفاده العرب ال مف 2/292[338]"تنبت الشجرة في أرضيا، كذلؾ نبت عمـ النحك عند العرب 
الينكد كال مف اليكناف كال مف السرياف، ككؿ مف قاؿ بتأثره في نشأتو كتطكره قبؿ سيبكيو أك في عيده كفي كتابو 

نما ىي شبيات ال تسمف كال تغني مف جكع . لـ يأت بدليؿ مقنع، كا 
إسبلمي عاـ، كأنو ظؿ يتنفس جكه حتى  (مناخ)إف النحك العربي نشأ كتطكر في : كلعمي أسرع فأقكؿ "

عمكما )إف ىذا المناخ اإلسبلمي العاـ ىك الذم أنتج : كلعمي أسرع أيضا فأقكؿ... استكت لو كسائمو كمناىجو
تشاركت في النشأة، كتساىمت في أسباب التطكر، كفي كجكه التأثر كالتأثير، كأحسب أف كضع النحك  (إسبلمية

العربي في ىذا السياؽ يعيف عمى فيـ األسس التي صدر عنيا أصحابو في رسـ منيجو عمى كجو 
 12ص [335]".الخصكص

 فالنحك مثؿ بقية عمـك المغة كالببلغة كالقراءت كالتفسير كالحديث ركاية كدراية كالفقو كأصكؿ الفقو كعمـ الكبلـ 
نشأ مف أجؿ القرآف، حيث كاف القرآف قطب الرحى الذم دارت حكلو كؿ ىذه العمـك كغيرىا، ككما كاف سبب 

. نشأتيا فإنو كاف سبب تطكرىا السريع، سرعة انتشار اإلسبلـ في اآلفاؽ
ذا كانت القراءات كالتفسير في أكؿ مراحمو كالحديث تعتمد عمى النقؿ أكثر مف العقؿ، ككاف الفقو كأصكلو   كا 
كعمـ الكبلـ تعتمد عمى العقؿ أكثر، فإف النحك اعتمد عمى النقؿ كالعقؿ معا، كنتيجة ذلؾ فإف تأثره كتأثيره في 

كما قمنا خادمة لمقرآف، كنشأت  (النقمية كالعقمية)غيره مف العمـك اإلسبلمية شيء منطقي، حيث كانت ىذه العمـك 
. في بيئة كاحدة، كعمى أيدم عمماء مكسكعييف كانكا يجمعكف بيف أكثر مف تخصص

 ىذه مقدمة كاف ال بد منيا كتمييد لما نقكلو في المكازنة بيف نحك سيبكيو كأصكلو كالمسانيات المعاصرة 
:  كنظرياتيا، لسببيف أساسييف

قديمة جديدة، قديمة ألف الكتاب تضمنيا كتاريخ : أف كتاب سيبكيو يحتكم عمى نظرية لغكية أصيمة: أكليما
، كجديدة ألنيا تنكسيت، كغطت عمييا مفاىيـ النحاة (الثامف الميبلدم)تأليفو يرجع إلى القرف الثاني اليجرم 

. المتأخريف الذيف أساءكا فيميا تأثرا بمنطؽ أرسطك الذم غزاىـ
أف كثيرا مف الدارسيف المعاصريف الحظكا ما في كتاب سيبكيو مف مبلمح أحدث النظريات المسانية : كثانييما

في الغرب خصكصا، فبعضيـ رآه نحكا كصفيا، كبعضيـ نحكا بنكيا، كرأل فيو بعضيـ مبلمح النحك الكظيفي، 
، (السياقي)كبعضيـ مبلمح النحك التحكيمي، كما زاؿ البحث جاريا لتقصي ما فيو مف مبلمح النحك الداللي 

. كالتكزيعي كالتداكلي
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احتواء الكتاب عمى نظرية لغوية أصيمة . 1. 1. 3. 4
 أما أف الكتاب يحتكم عمى نظرية لغكية أصيمة، قديمة جديدة بالمعنى الذم شرحناه، فيك أمر ثابت ال ينكره 
إال مف لـ يقرأ الكتاب، كانصرؼ عنو إلى النظريات المسانية الغربية التي استيكتو، ظنا منو أف الكتاب ككؿ قديـ 
قد تجاكزه الزمف كعفى عمى ما فيو مف مفاىيـ أك مف قرأ الكتاب كلكف بمنظار نحك المتأخريف مف النحاة الذيف 

. غفمكا عف مفاىيمو األصيمة كصاركا يفيمكف مصطمحاتو بمنطؽ دخيؿ، سطحي كغير أصيؿ
عبد الرحمف الحاج صالح مف إثبات ما في الكتاب مف نظرية لغكية أصيمة، تزاحـ النظريات .د. كقد فرغ أ

عمـ : بعنكاف (يقع في مجمديف)المسانيات المعاصرة األكثر شيرة في العالـ، كألؼ في ذلؾ كتابو الضخـ بالفرنسية 
. ـ، عرض فيو أىـ مبادئ ىذه النظرية1979المساف العاـ كعمـ العربية، كىك رسالتو لمدكتكراه، سنة 

مجمة ) كقد أخرج األستاذ في السنكات األخيرة كتبا أخرل منيا ما جمع فيو مقاالتو التي كانت منشكرة في 
، كمقاالتو التي كانت منشكرة في (بحكث كدراسات في عمـك المساف)التي يشرؼ عمييا، بعنكاف  (المسانيات

، في جزئيف، كمنيا ما ىك تأليؼ (بحكث كدراسات في المسانيات العربية)المجبلت العربية المحكمة بعنكاف 
، (منطؽ العرب في عمـك المساف)، ككتاب (السماع المغكم العممي عند العرب كمفيـك الفصاحة)مستقؿ ككتاب 

. كالمذيف تناكؿ فييما ما في رسالتو لمدكتكراه كلكف بالعربية كبتكسع
 كقد تابعو عمى عممو ىذا عدد مف تبلميذه، كلعؿ أقربيـ إلى منيجو في شرح النظرية المغكية ىك أستاذنا 

، ككتابو  (نشأتيا كمسالكيا في التحميؿ اإلعرابي في الكتاب: نظرية العامؿ)الدكتكر مخمكؼ بف لعبلـ في كتابو 
، ككذلؾ أستاذنا الدكتكر محمد  (مفاىيـ أساسية في أصكؿ النحك)ككتابو  (ظاىرة التقدير في كتاب سيبكيو)

. (دراسة في المنيج: النحك العربي كالعمـك اإلسبلمية)الحباس في كتابو 
 كفي دراستنا ىذه الكثير مف مبادئ ىذه النظرية كمفاىيميا اإلجرائية، مف خبلؿ ما حاكلنا تبيينو مف طبيعة 

كأنماط االستدالؿ في الكتاب، كلكنيا ال تغني عف مطالعة تمؾ الدراسات التي قاـ بيا أساتذتنا الذيف نكىنا بكتبيـ، 
ألف كتاب سيبكيو كىك قرآف النحك عمؿ عممي ضخـ، ال يسبر غكره إال بدراسات أكاديمية متخصصة تتناكلو 

. مف كؿ جكانبو العممية التي يزخر بيا
احتواء الكتاب عمى مالمح النظريات المسانية . 2. 1. 3. 4

 كأما أف كتاب سيبكيو فيو مبلمح مف عدة نظريات لسانية غربية معاصرة، فيك أمر يكاد يجمع عميو كثير مف 
الدارسيف المعاصريف الجاديف، كالذيف جمعكا بيف العمـ بالنظريات الغربية 

. كاطمعكا عمى نحك الكتاب، كفيما يمي سنحاكؿ تبياف ذلؾ
 يبقى عمينا فيما بعد تحقيؽ كجو كجكد ىذه المبلمح المسانية المعاصرة في الكتاب ىؿ ىي مما تكاردت فيو ىذه 

المسانيات المعاصرة مع الكتاب ؟ أـ ىي مما استفادتو مف نحكنا بصفة عامة كمف نحك الكتاب بصفة خاصة ؟ كأما 
إنكار كجكد ىذه المبلمح في الكتاب بحجة أف السياؽ الثقافي كالمناخ العممي الذم كجدت فيو غير السياؽ كغير المناخ 

. الذم كجدت فيو أصكؿ الكتاب كمبادئو فيك أمر مرغكب عنو، كبخاصة مف منظكر نظرية األدب المقارف
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مالمح المنيج الوصفي في الكتاب . 2. 3. 4
 كأكؿ ىذه المبلمح التي زعـ ىؤالء الدارسكف كجكده في الكتاب ىك المنيج الكصفي الذم تناكؿ بو سيبكيو 

المغة مف مختمؼ جكانبيا الصكتية كالصرفية كالتركيبية كحتى الداللية فقد كاف المنيج السائد في الدراسات المغكية 
في أركبا إلى غاية نياية القرف التاسع عشر ىك المنيج التاريخي التطكرم، كمع ظيكر المساني السكيسرم فردنالد 

كانتشار دركسو التي جمعيا تبلميذه ظير المنيج الكصفي كشاع، كصارت  (ـ1913ـ ػ 1857)دم سكسير 
الدراسات المغكية التي تريد العممية تعنى بكصؼ المغة في ذاتيا كلذاتيا باعتبار أف الدراسة العممية لمساف ينبغي 

. أف تككف آنية ال تاريخية كال تطكرية
 كىذا المنيج ىك الذم تكلد عنو المنيج البنكم، حتى صار يصعب التمييز بيف الكصفية كالبنكية، ككأنيما 

شيء كاحد، أك كأنيما كجياف لعممة كاحدة، ألف الكصفية التي نادل بيا دم سكسير فرضت أف يككف الكصؼ 
لبنية المساف ال غير، ألنو نظاـ مف الكحدات الدالة، كأف يككف الكصؼ منصبا عمى الخصكص عمى العبلقات 
بيف كحدات النظاـ، ككيؼ تتمايز كتتعالؽ فيما بينيا، مف أجؿ تحديد قكانيف انتظاميا، ككيفية أدائيا لميمتيا 

 197ص[341].األكلى كىي التبميغ
 كتكلدت عف ىذا المنيج مبادئ أخرل ذات أىمية في تحديد خصائصو، منيا أف يككف الكصؼ لمساف في 

حالة استعمالو مف متكمـ  (الذم ىك أحد صكر المساف)آف معيف، أم بيئة زمانية كمكانية ثابتة، كأف يككف لمكبلـ 
سميقي يمثؿ لساف قكمو أحسف تمثيؿ، كبالتالي أف يككف الكصؼ لمكبلـ المنطكؽ ال المكتكب، كأف تنصب عناية 
المساني بكصؼ كحدات الكبلـ المحصؿ عمى ما ىك عميو دكف أدنى تغيير، كأف يكتفي بالكصؼ ألف العمـ في 

. (لماذا)كليس عمى  (كيؼ)نظرىـ ما يجيب عمى 
بو يعيبكف عمى   كيـك انتقؿ المنيج الكصفي مف أركبا إلى الببلد العربية أخذ كثير مف الدارسيف المنبيريف

النحك العربي خمكه منو، كصاركا يىًسميكنىوي بأنو نحك تقميدم، كراحكا يىًجدِّبكفى في ذكر نقائصو، كلـ يزيدكا في ذلؾ 
، متأثر بمنطؽ أرسطك، يبني قكاعده عمى  عمى ما قالو األركبيكف في نحكىـ التقميدم، مف أنو نحك معيارم صاـر

المعنى كليس عمى الشكؿ، ييتـ بالمغة كيؼ يجب أف تككف كليس كما ىي في الكاقع، يخمط بيف مستكيات 
النثر كالشعر، في النثر بيف القرآف كاألمثاؿ كالكبلـ العادم، كفي الشعر بيف القصيد كالرجز، يعنى بنقاء : القكؿ

المغة، فبل يقعد لمكبلـ العادم كلكف لمكبلـ البميغ، ال يفرؽ بيف الميجات، ككأنيا لغة كاحدة، لـ يأخذ عف جميع 
قبائؿ العرب كلكف عف ست قبائؿ ال غير، كأنو ػ كىذا أكبر انتقاد ػ ييتـ بالتعميؿ كالتأكيؿ كالتقدير، إلى غير ذلؾ 

. مف االنتقادات
ذا كاف بعض مف ىذه االنتقادات قد يصح في حؽ النحك العربي في كتب المتأخريف فإنو ال يصدؽ بتاتا   كا 
في حؽ نحك المتقدميف كبخاصة نحك الكتاب، عمى أف بعض الدارسيف قد عرض لدفع ىذه االنتقادات كتبييف 

ما بتخصيص كتاب في ذلؾ الدفاع . كجو الحيؼ فييا، إما عرضا في بعض كتبيـ، كا 
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النحك ) فممف عرض ليذه االنتقادات كحاكؿ دفعيا بشيء مف اإلنصاؼ الدكتكر عبده الراجحي في كتابو 
، كلكنو أصاب في أشياء كخانو الحؽ في أخرل، كمع ذلؾ فقد عقب (بحث في المنيج: العربي كالدرس الحديث

عمى النحك  (النحك العربي: أم)كلقد يككف مف المفيد أف نشير إلى أىـ مظاىر الكصؼ فيو : "بقكلو
:  ، فذكر بعض مظاىر الكصؼ في كتاب سيبكيو، فقاؿ53ص[335]"التالي
كاف اتصاال مباشرا : " ، حيث"أف العمؿ النحكم قد اعتمد عمى منيج خاص في جمع المغة. " 1. 2. 3. 4

كقد كاف أصبل مف ...كاالتصاؿ المغكم أصؿ مف أصكؿ النحك الكصفي"، 54ص[335]"باالستعماؿ المغكم
 55ص[335]".أصكؿ النحك العربي

كفي عقر دارىـ،   يقصد أف النحاة األكائؿ اعتمدكا عمى السماع في جمع المغة مف أفكاه أصحابيا السميقييف
حيث كانكا يسيحكف في شبو جزيرة العرب، يسمعكف المغة في إطارىا التداكلي، كيدكنكف ما يسمعكف، ثـ 

يتصفحكنو في مدكناتيـ ليستقرئكه كيصنفكه كيستخرجكا أحكامو المطردة في قكانيف تمثؿ كما قمنا سميقة المتكمميف، 
. أم النظاـ المغكم المضمر في نفكسيـ

كىك عمؿ  ...أف العمؿ الثابت عف أبي األسكد في ضبط النص القرآني كاف عمبل كصفيا. "2. 2. 3. 4
 55ص [335]".كصفي محض، ألنو قاـ عمى المبلحظة المباشرة لقراءة النص

كالذم يؤثر عف أبي األسكد ىك مبادرتو في استقراء المادة المسانية لمقرآف بالخصكص، كاستنباطو مع : "  أقكؿ
الفاعؿ، كالمفعكؿ، كالمضاؼ إليو، ثـ كضع عبلمات : ىذا االستقراء لثبلثة مقاييس نحكية عامة الكجكد، كىي

 53ص[301]".لمداللة عمييا (فقط)خطية 
 فكاف عممو نقطة انطبلؽ الفكر النحكم العربي في فضاء عمـك المساف جمعا كتدكينا كتحميبل كتقعيدا بمنيج 

المشاىدة المكضكعية لؤلحداث، كاالستنباط االستقرائي لمقكانيف، : بما ىك الـز لكؿ منيج عممي: "عممي اتصؼ
  53ص[301]".كالتحميؿ الرياضي الكاشؼ عف أسرار الظكاىر ككؿ ما يتفرع عف ذلؾ مف طرؽ جزئية خاصة

عبد الرحمف الحاج صالح عمى أف أىمية العمؿ الذم قاـ بو أبك األسكد ال تتمثؿ في المحافظة .د. كيؤكد أ
كلكف فكرة استقراء النص القرآني، كتصفح الظكاىر المسانية العربية مف خبلؿ "عمى سبلمة النص القرآني فقط، 

ىذا النص الكريـ، ككبلـ العرب كأشعارىا، كاستنباط قكانيف العربية بيذه الطريقة كحدىا، كاختراع نظاـ مف الرمكز 
، فيذا ىك األمر الخطير (ألكؿ مرة في تاريخ الخطكط السامية)الخطية لضبط نص القرآف، كتصحيح قراءتو 

الذم لكاله لما كانت لدل المسمميف بحكث عممية في المساف العربي، كلما تمكنكا مف ضبط المناىج الدقيقة التي 
 54ص[301]".عرفت عنيـ فيما بعد

أف االتجاه الكصفي في النحك العربي يظير في كثير جدًّا مما قرره النحاة األكائؿ مف . "3. 2. 3. 4
نما كاف فيو ما ىك كصؼ تقريرم محض...أحكاـ كالمتتبع لمكتاب يرل ...لـ يكف كمو تأكيبل أك تقديرا أك تعميبل، كا 

[  301]". أف سيبكيو قد أقاـ قكاعده في أغمبيا عمى االستعماؿ المغكم
: أ ػ يقصد أف سيبكيو كثيرا ما كاف ينصح قارئ كتابو بكجكب اتباع العرب الفصحاء في كبلميـ، مثؿ قكلو

:  أك2/114[94]، "فأجره كما أجركه، كضع كؿ شيء مكضعو: "، كقكلو1/393[94]"فأجره كما أجرتو العرب"
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 2/124[94]". فأجره كما أجرتو العرب كاستحسنت"
الراجحي صحيح، كلكنو لـ يشرح كجو الجمع بيف المنيج الكصفي كالمنيج التعميمي في . كىذا الذم قالو د

ف استعممكا المنيج الكصفي في جمع المعطيات  طريقة العرب القدماء في معالجة قضايا المغة، كذلؾ أنيـ كا 
المسانية كتدكينيا كتصفحيا كاستقرائيا كاستنباط أحكاميا فإنيـ لـ يكتفكا بالكصؼ كالبنكييف الكصفييف، بؿ 

نما العمـ ما  استعممكا المنيج التعميمي لتفسير ظكاىر المساف، اعتقادا منيـ أف الكصؼ كحده ليس كؿ العمـ، كا 
. كضع أيدينا عمى أسرار الظكاىر، كأفيمنا فضبل عف كيفية جريانيا، أسباب ذلؾ كغاياتو

ألف الظكاىر تنتظـ انتظاما يخفى غالبا عمى الحكاس، كال يظير مف األحداث في ىذا العالـ إال القميؿ : " كىذا
، كما يقكلكف، (باعتبار الشيء بالشيء)جدا، إال أف لبعضيا آثاران يمكف أف يستدؿ بيا، فبل بد مف االستدالؿ 

كيحتاجكف في ذلؾ أف يقدركا ما ال يقع تحت الحس كما ال بد أف يرجعكا إلى الحس لتصحيح ما ذىبكا إليو مف 
 110ص[50]".المذاىب، كما قدركه مف التقديرات، كما افترضكه مف االفتراضات

أنو ال يكغؿ كراء تفسير الظكاىر إذا لـ يكف لديو مادة تسند رأيو، بؿ يميؿ فييا إلى االستعماؿ، مقررا " ب ػ 
فإف كاف عربيا نعرفو كال نعرؼ الذم اشتؽ منو فإنما : "قاؿ سيبكيو. 56ص[335]"استحالة االستقراء التاـ لمكبلـ

]".ذاؾ ألنا جيمنا ما عمـ غيرنا، أك يككف اآلخر لـ يصؿ إليو عمـ كصؿ إلى األكؿ المسمى 94]2/103 
 كفكرة أف سيبكيو يعمؿ لمظكاىر باالستعماؿ ىي نتيجة تفرقتو بيف الكضع كاالستعماؿ إذ كما لمكضع قكانيف 

 (مفردات كتراكيب)يخضع ليا، فكذلؾ االستعماؿ لو قكانينو التي يخضع ليا، كلذلؾ فإف سيبكيو كما يحمؿ الكبلـ 
دغاـ كتقديـ  عبلؿ كا  برده إلى أصمو الذم يقتضيو الكضع، يحممو بذكر عكارض االستعماؿ مف قمب كحذؼ كا 
كتأخير كغير ذلؾ ألنيا عكارض جاءت في كبلـ الفصحاء أنفسيـ، كىـ الذيف أعممكىا، كلـ يزد سيبكيو عمى 

. عبد الرحمف الحاج صالح.د.استغبلليا لمتعميؿ كالتفسير، كىك معنى االعتبار الذم جاء قبؿي في كبلـ أ
إف فطرية التعميؿ عند سيبكيو كخمكه مف التفمسؼ الخارج عف إطار المغة شيء صار :  كيمكف أف يقاؿ

كالمجمع عميو بيف الدارسيف، ال لشيء إال الحتكاـ سيبكيو في كؿ تحميبلتو المغكية لمغة نفسيا، بحمؿ بعض 
المغة عنده دائما كحدة متماسكة، يفسر بعضيا " منيا عمى بعض، كتفسير ما في بعضيا بما في بعض، ألف

 164ص [339]".بعضا، كيقاس بعضيا عمى بعض
أف تحرم االستعماؿ المغكم أدل بو إلى عدـ إغفاؿ الميجات، باعتبارىا عناصر في المغة المكحدة، كفي " ج ػ 

 56ص[335]".الكتاب مادة ال بأس بيا تتبع االستعماؿ الميجي
 كالحؽ أف ما سماه الدكتكر الراجحي ليجات ىك لغات العرب، كىي ليست عناصر في المغة المكحدة، كلكنيا 
كيفيات في أداء بعض عناصر المساف، كلساف العرب كاحد، كىذا شيء كاف قد فرغ منو عمماؤنا األكائؿ الذيف 

خالطكا العرب عمى اختبلؼ قبائميـ، كشافيكىـ عمى اختبلؼ لغاتيـ، كلـ ييجس في خاطر كاحد منيـ أف لغات 
اختبلؼ لغات العرب الذيف نزؿ القرآف بمسانيـ ىك اختبلؼ ليس : "العرب متباينة، كلكف كما قاؿ ابف عطية

: كىذا ىك مقياس كحدة المساف، أم. 1/69[189]"بشديد التبايف حتى يجيؿ بعضيـ ما عند بعض في األكثر
صحة الفيـ كاإلفياـ، ككما اىتـ عمماؤنا بأحكاـ المساف المطردة اىتمكا بذكر كؿ التنكعات التي امتازت بيا قبيمة 
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. عف أخرل، كال نظف أنو شذ شيء منيا عمييـ
عمى كثرة ما قيؿ فييا لـ تكف عند سيبكيو غير متابعة الكبلـ العربي، كفي الكتاب  (القياس)أف فكرة " د ػ 

، كلعؿ الدكتكر يقصد أف القياس عند سيبكيو ىك حمؿ النظائر بعضيا 57ص[335]"إلحاح عمى ىذا التصكر
عمى بعض، إذا كانت متماثمة في البنية أك المجرل، كالقياس بيذا المعنى محض اتباع لكبلـ العرب، ألنو يمثؿ 

ًربو )كمٌما جرل نعتان عمى غير كجو الكبلـ : "حد الكبلـ عندىـ، قاؿ سيبكيو ٍحري ضىبٍّ خى ، فالكجوي الرفعي، (ىذا جي
فالعمؿ الذم لـ يقع كالعمؿ الكاقع الثابت في : "كقاؿ.1/346[94]"كىك كبلـي أكثًر العرًب كأفصحًيـ، كىك القياسي 
سىٍخمىتييىا ًبًدٍرىىـو )كالكجو : "كقاؿ. 2/21[ 94]ىذا الباب سكاء، كىك القياس كقكؿ العرب  ىىًذًه نىاقىةه )، ك(كيؿُّ شىاةو كى

فىًصيمييىا رىاًتعىٍيفً  كىك القياس الجارم في : "كقاؿ. 2/82[94"]، ألف ىذا أكثر في كبلميـ كىك القياس (كى
. 3/335[ 94]"كبلميـ
، كمثَّنؿ 58ص[335]"أف معظـ ما تكصؿ إليو مف تفسير لمقكانيف العامة كاف مرده إلى كثرة االستعماؿ" ىػ ػ 

لذلؾ بحذؼ بعض عناصر الكبلـ لكثرة االستعماؿ، كالحؽ أف كثرة االستعماؿ كانت كراء كثير مف األحكاـ 
النحكية كالصرفية، ألف كثرة االستعماؿ ىي الممثؿ الحقيقي لمساف العرب، كما ينفرد بو بعضيـ يسمى لغات كما 

. سبؽ القكؿ، يحفظ كال يقاس عميو
ف كاف ذلؾ ال ينبغي أف يككف حكما عاما، ألف . "4. 2. 3. 4 أف مدرسة الككفة قد عرفت بأنيا مدرسة كصفية، كا 

]".األعماؿ األكلى لدل أئمة المدرستيف اختمط فييا الكصؼ بالتفسير ال نزاؿ نذكر عبارة : " قاؿ الراجحي58ص[335
ـى ال يقاؿ: الكسائي حيف سئؿ في مجمس يكنس عف قكليـ أمٌّل ىكذا : ألضربفَّن أيَّنيـ ؟ فقاؿ: ألضربفَّن أيُّيـ يقكـي، ًل

]". (أمٌّل ىكذا خمقت)خمقت، كلسنا نعرؼ تعبيران أدؿ عمى الكصؼ المحض مف تعبيره   59ص [335
ف كاف الدكتكر قد احترز مف تعميـ الحكـ فالحؽ أف المدرسة البصرية كانت أسعد بالمنيج الكصفي :  أقكؿ كا 

مف الككفية، ألف الحكـ بعربية ظاىرة لغكية ما يتبع المطرد أك الغالب ال القميؿ أك الشاذ، ألف المطرد أك الغالب 
ىك لغة العرب الذيف نريد أف ننتحي سمتيـ، فالمعيار إذف ىك العرب أنفسيـ، ألف كثرتيـ تعني اختيار الجماعة 

. ال األفراد، كبخاصة كالمغة ظاىرة اجتماعية
عبد الرحمف الحاج صالح في معرض الرد عمى مف اتيـ ظمما النحاة األكائؿ بتياكنيـ .د. كفي ىذا قاؿ أ

كرأكا في المذىب الككفي المنياج المغكم السميـ، ألنيـ اعتنكا ػ في نظرىـ ػ اعتناء شديدان : "بالنقؿ كالسماع
فحكمكا  (األعرابية الرعناء)بالركاية، كصكبكا ىذا السمكؾ الذم يعتمد عمى االستقراء، كالذم جعميـ يعتدكف بأقكاؿ 

. لو بأنو المنياج االستقرائي البلئؽ بالمغة
 كقد جيمكا أف كثرة االستعماؿ كشيكعو ىك المقياس الرئيسي في السماع، ألف المغة ظاىرة اجتماعية ال فردية، 
فكيؼ يتعجبكف مف تحفظ البصرييف في الركاية، كرفضيـ األخذ عمف يشذ استعمالو عف لغة األكثريف، كامتناعيـ 

، يجكز أف يبكب عميو كتبنى (مثاال يمثؿ لغة الكافة)مف جعمو أصبل : مف القياس عمى كؿ ما شذ عف بابو، أم
 35ص[301]".(االستعماالت غير المسمكعة: أم)عميو الفركع 

فنحف نفيـ اآلف غضب البصرم الذم يرفض أف تكسر القاعدة التي استنبطيا ىك أك غيره : " قاؿ األستاذ
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باالستقراء الكاسع ألجؿ شاىد كاحد سمع مف ناطؽ كاحد ينتمي إلى جماعة مف العرب غير المكثكؽ بعربيتيـ، 
[ 301]".أك كصؿ إليو بركاية ضعيفة، أمع ىذا كمو يقاؿ إنو مخطئ متعسؼ ؟

، كىك مبدأ مف مبادئ (شكمي)أف النحاة األكائؿ قد كانكا يتناكلكف الظكاىر المغكية عمى أساس . "5. 2. 3. 4
كمنذ كتاب سيبكيو رأينا معالجتو لمتذكير كالتأنيث كالتعريؼ كالتنكير كاإلفراد كالتثنية كالجمع  ...النحك الكصفي

كليس عمى أساس  (األشكاؿ)كالعبلقة بيف الفعؿ كالفاعؿ كالمبتدأ كالخبر كغير ذلؾ عمى أساس 
  59ص[335]".(المعاني)

ًربى زيده )في  (زيد) يقصد كرفع   (زيدان )مع أف  (عجبت مف قياـ زيدو )، كجره في (إفَّن زيدان قاـ)، كنصبو في (ضي
في ىذه األمثمة فاعؿ مف حيث المعنى، كلكف مف حيث الشكؿ فيك في األكؿ مرفكع ألنو نائب فاعؿ، كفي 
، كفي الثالث مجركر ألنو مضاؼ إليو، كىذا ألف الفاعؿ عند النحاة ىك االسـ  الثاني منصكب ألنو اسـ إفَّن

 1/185[19].المرفكع بعد فعؿ مسند إليو عمى صيغة فىعىؿى 
ذا كاف الراجحي قد عرض لممنيج الكصفي في النحك العربي عمى استحياء فإف الدكتكر نكزاد حسف أحمد   كا 

:  حيث أثبت كما قاؿ (المنيج الكصفي في كتاب سيبكيو)خصص لممكضكع كتابا برمتو بعنكاف 
أف األسس الحقيقية التي يستند إلييا المنيج الكصفي الحديث ىي نفسيا التي اعتمد عمييا سيبكيو في  " 

التزاـ كحدة الزماف كالمكاف، كاالستعماؿ الكاقعي لمغة مف خبلؿ االعتماد عمى : دراستو لمغة دراسة كصفية، كىي
السماع المباشر مف أفكاه العرب، كالتفريؽ بيف المغة كالكبلـ، كاالحتفاء بالمغة المنطكقة، كاعتماد التصنيؼ منيجا 

في دراسة المغة، كاالرتكاف إلى المبلحظة كالتجربة في االستقراء المغكم، كاتخاذ القياس الطبيعي المستند إلى 
منطؽ المغة أساسا في منيجو، كالتقيد بالمكضكعية في إطبلؽ األحكاـ المغكية، كىي في جممتيا حقائؽ كصفية 

 16-15ص[249]".ال دفع ليا
نكزاد أنو يعتبر التحكيمية امتدادا لمكصفية، كىك بذلؾ ال يرل في التعميؿ . غير أف الشيء الغريب في طرح د
كاقتصر المنيج الكصفي في بداياتو عمى الجانب الشكمي في كصؼ : "مناقضة لممنيج الكصفي، كلذلؾ قاؿ

إال أف االتجاىات الحديثة في المنيج الكصفي تكلي الجانب المعنكم في دراستيا لبنية المغة ... الظكاىر المغكية
كقد مٌثؿ جكمسكي ىذا … اىتماميا األكبر، كتستند إلى التحميؿ الكظيفي لمكحدات المغكية 

 28-27ص[249]".االتجاه
كالكاقع أف ىذا األمر : " كقد آخذتو باحثة عراقية عمى ذلؾ كاعتبرتو خمطا بيف منيجيف متناقضيف، فقالت

بؿ - إف جاز التعبير- يجانب الصكاب، ألف النحك التحكيمي ليس تطكران عف الكصفية بقدر ما ىك ثكرة عمييا 
إف التحكيمييف يمثمكف تياران فكريان معاكسان تمامان لمتيار الذم اعتقده الكصفيكف، إذ الفرؽ بينيما جكىرم ال ثانكم، 

 3/20[145]".كال يمتقياف إال في أنيما منيجا بحث لغكم
كىذه النظرية تقتضي أف ييتـ النحكم بما : " كاعتضدت في ذلؾ بقكؿ الراجحي عف نظرية تشكمسكي المغكية

في  (الصكاب)يتحرل معرفة  (معياريا)كاف يرفضو الكصفيكف مما أخذكه عمى النحك التقميدم مف أنو كاف نحكا 
 115ص[335]".المغة



387 

 

في الدرس المغكم حيف أصدر تشكمسكي كتابو  (ثكرة) بدأت 1957كفي سنة : " كبقكلو في مكضع آخر
مف المنيج الكصفي المحض إلى منيج ( عمـ المغة)، كمنذ ذلؾ الحيف تغير اتجاه (Syntactic Structures)األكؿ 

 109ص [335]". آخر جديد، ىك ما يعرؼ اآلف بالنحك التحكيمي
:  نكزاد يعتبر التحكيمية امتدادا لمكصفية شيئاف. كيبدك أف الذم جعؿ د

نما استدركت عمى الكصفية كىي أصؿ البنكية شيئا رأتو ال يتنافى مع الكصفية، : أكليما أف التحكيمية بنكية، كا 
كىك التعميؿ إذا كاف مف داخؿ المغة، ألف التحكيمية انتقدت كصفية البنكييف باشتغاليا ببنية المغة مع إىماؿ أىـ 

 يمثبلف حجر competence كالكفاءة performanceاألداء : كىذاف المصطمحاف"األداء كالكفاءة، : ما فييا كظاىرة
الزاكية في النظرية المغكية عند تشكمسكي، إف األداء أك السطح يعكس الكفاءة، أم يعكس ما يجرم في العمؽ 

مف عمميات، كمعنى ذلؾ أف المغة التي ننطقيا فعبل إنما تكمف تحتيا عمميات عقمية عميقة، تختفي كراء الكعي، 
تقدـ التفسير الصكتي لمغة، أما دراسة  (بنية السطح)أم دراسة  (األداء)بؿ كراء الكعي الباطف أحيانا، كدراسة 

 115ص [335]". فتقدـ التفسير الداللي (بنية العمؽ)أم  (الكفاءة)
 كسيبكيو جمع في الكتاب بيف الكصؼ كالتعميؿ ألف التعميؿ عنده كما قمنا ىك دائما تعميؿ نابع مف داخؿ المغة 

نفسيا، كليس شيئا خارجيا أقحـ فييا أك أدخؿ عمييا، كىك تعميؿ مع ذلؾ فطرم، يستمد مشركعيتو مف فعؿ 
ثىؿو مف أمثاليـ : "العرب الفصحاء أصحاب المغة، ألنيـ كما قاؿ سيبكيو بيعان )مف ذلؾ قكؿي العرب في مى المَّنييَّـن ضى

ذا سألتىيـ ما يىٍعنيكف قالكا  (كًذئبان  بيعان كذئبا)أك ( المييَّـن اٍجمىعٍ )إذا كاف يىٍدعك بذلؾ عمى غنـً رجيؿ، كا  ، (اجعٍؿ فييا ضى
 1/255[94]".ككمُّيـ يفسَّنري ما يىٍنًكل

أف المغة نفسيا ليا منطقيا الخاص بيا، كبالتالي فإف التعميؿ كالقياس المغكييف المذيف تبناىما النحك : كثانييما
التحكيمي كالنحك العربي عند سيبكيو في الكتاب ىما مف خصائص منطؽ المغة،  

كيستبعد المنيج الكصفي عف مجاؿ بحثو األقيسة كالتعميبلت المنطقية، مستبدال منطؽ : "نكزاد.كلذلؾ قاؿ د
التفكير المنظـ في تناكؿ مظاىرىا كعناصرىا، كتقسيـ فصائميا )المغة بالمنطؽ األرسطي، كالمراد بمنطؽ المغة 

، غير أف استبعاد القياس المنطقي في البحث الكصفي ال يعني االستغناء عف القياس في المغة، ألنو (كأنكاعيا
عامؿ ميـ مف عكامؿ نمكىا كتطكرىا، فالقياس الذم يستعيف بو المنيج الكصفي قياس طبيعي ينسجـ مع ركح 

 26ص[249]".المغة
د. كىذا الذم قالو ىذا الباحث كاف قد سبقو إليو أ لمساف منطقو الخاص : "عبد الرحمف الحاج صالح حيف قاؿ.

بو، كليس مف قبيؿ المنطؽ العقمي، ألف منطؽ المساف مستنبط مف الكاقع كاألحداث المشاىدة، كىك مجمكع 
األصكؿ كالحدكد التي يخضع ليا االستعماؿ المغكم السميـ، فيذه األصكؿ ىي في حد ذاتيا قكانيف تجريبية ال 
عقمية، كال يكجد أية مناسبة بينيا كبيف قكانيف الفكر، إنما ائتبلفيا كانسجاـ بعضيا ببعض ىك الذم يناسب ىذه 

 193ص[301]".القكانيف، كيخضع لبديييات العقؿ
خصائص المنيج الوصفي عند األروبيين . 3. 3. 4

نكزاد سمات المنيج الكصفي كاألسس التي يعتمد عمييا في دراسة المغة مما استخمصو مف كتب . كقد أكجز د
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:  الكصفييف الغربييف فيما يمي
.  ػ دراسة المغة عمى كفؽ منيج عممي صائب، تشكؿ المغة مادتو الرئيسية1
.  ػ دراسة لغة معينة في زماف كمكاف محدديف2
....  ػ الفصؿ بيف المظير االجتماعي لمغة، كالمظير الفردم ليا3
 ػ جعؿ المغة المنطكقة ىدؼ البحث المغكم لظيكر التغييرات المغكية عمييا بشكؿ كاضح، كعدـ االرتكاف إلى 4

. المغة المكتكبة لجنكحيا نحك االستقرار
 ػ ربط الدرس المغكم باالستعماؿ الكاقعي لمغة عف طريؽ االعتماد عمى المسمكع لمكقكؼ عمى العادات 5

. النطقية لمتكممي المغة
، كاتخاذه مساعدان لمبحث، ألنو خير مف يمثؿ المغة بصدؽ، (الراكم) ػ االعتماد عمى المتكمـ األصمي لمغة 6

. كيشترط فيو أف يككف أميا
.  ػ اتخاذ االستقراء العممي منيجا الستنباط الحقائؽ المغكية العامة7
 ػ رفض القياس المستند إلى الفمسفة كالمنطؽ األرسطي، كتأكيد دراسة المغة في ضكء القياس الطبيعي 8

. المعبر عف منطؽ المغة
 ػ الحرص عمى المكضكعية في إطبلؽ األحكاـ المستقراة مف المغة، كاالبتعاد عف فرض آراء مسبقة ال 9

. عبلقة ليا بالمغة
.  ػ إبراز شخصية الباحث الكصفي مف خبلؿ رط الكصفي المكضكعي بالتفسير الذم ال يخرج عف منطؽ المغة10
 ػ دراسة المستكيات المغكية عمى أساس مف التحميؿ الشكمي، كالتحميؿ الكظيفي كالداللي، كعمى أساس 11

 29-28ص[249].العبلقة بيف المستكيات المغكية الثبلثة
تيمة سيبويو بالمعيارية وردىا . 4. 3. 4

 كمع ذلؾ فإف مف الباحثيف العرب المحدثيف مف اتيـ النحك العربي بالمعيارية، كأنو نحك ال ييتـ بالمغة 
نما بأمثمة يخترعيا الستنتاج ضكابط لغكية محددة، كأنو لـ يتقيد في مدكنتو بزماف كمكاف محدكديف،  المستعممة، كا 

، كأف ىذا ىك ما ترتب عنو التأكيؿ، "يبدأ بالكميات كينتيي إلى الجزئيات: فرض القاعدة، أم: " كأنو قائـ عمى
ألنو تفسير لما خرج عف القاعدة المفركضة، كأنو زيادة عمى ما تقدـ نحك ال يعتمد عمى المغة المنطكقة، كما 

، كأنو (الصكت، الصرؼ، التركيب)اعتمد عميو منيا فأكثره شعر كأنو كاف يخمط بيف مستكيات التحميؿ الثبلثة 
اتخذ مف القياس األرسطي كالمقكالت المنطقية كالفمسفية منيجا في دراسة : "كىك أخطر مف كؿ ما تقدـ

 31ص[249]".المغة
الذم داـ عدة قركف، مف العصكر القديمة إلى -  ككؿ ىذه االنتقادات إنما قاليا الغربيكف في نحكىـ التقميدم 

ال فالنحك العربي كما في كتاب - 63ص[340]عصر النيضة كمطمع العصر الحديث كعنيـ نقميا باحثكنا، كا 
. سيبكيو بعيد كؿ البعد عما كجو إليو مف ىذه االنتقادات أك كصؼ بو مف ىذه الصفات

شيء ال يخفى عمى مف طالع الكتاب كلك تصفحا، - كالتي ىي مدكنتو -  فاىتماـ سيبكيو بالمغة المستعممة 
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، فمـ يحدث كلك 291ص[130]"كقد أجمع العمماء القدامى عمى القكؿ بأف سيبكيو لـ يأخذ مف ديكاف أك صحيفة"
مرة كاحدة أف نقؿ سيبكيو كبلما مكتكبا مف كتاب، الميـ إال القرآف الكريـ، كىذا إنما كاف يؤخذ مف أفكاه القراء 

ال تأخذ العمـ عف : "الذيف كانكا يأخذكنو شفاىا عف شيكخيـ، كيتمقكنو بقراءاتو منيـ سماعا، كقد قاؿ الخميؿ
". صحفي، كال القرآف عف مصحفي

عبد الرحمف الحاج .د. كالمرات التي صرح فييا سيبكيو بالسماع مف فصحاء العرب كثيرة جدا، حتى قاؿ أ
أحصينا عدد المرات التي سمع فييا سيبكيو بنفسو مف العرب مباشرة فبمغ خمسة كثمانيف مرة، كينبغي : " صالح

، كىذا فضبل عما سمعو مف 321ص[130]"أف تضرب في عشرة كأكثر، ألف الذيف تناكليـ بالسماع كثيركف جداًّ 
. شيكخو الذيف شافيكا العرب كرككا عنيـ مباشرة، فإنو أكثر كأكثر

 كأما اختراع األمثمة الستنباط األحكاـ النحكية كمف ثـ فرضيا عمى الناس بقانكف قؿ كال تقؿ، فإف سيبكيو كاف 
أبعد الناس عف ىذا المنطؽ، ألف طريقتو في استنباط األحكاـ النحكية ىي كما قاؿ بعض الدارسيف الطريقة 

كىي طريقة كاف يحرص عمييا كثيرا، كتتمشى مع أحدث الطرؽ التربكية في العصر الحديث، كلـ "االستنتاجية، 
 39ص[341]".يعرؼ الكثير منا أف سيبكيو فكر فييا كمارسيا عمميا دكف أف يككف ليا صياغة نظرية

القكالب المغكية المتشابية أك التي تجمعيا : "  ذلؾ أف سيبكيو في كؿ أبكاب الكتاب إال ما ندر يحشد سيبل مف
مف القرآف كمف كبلـ العرب شعرا كنثرا، مبينا سبيؿ االستعماؿ كمكردا آراء النحاة ككجو اإلعراب ...خاصية كاحدة

. لينتيي بعد ذلؾ إلى استنتاج ما يمكف أف يككف ضابطا أك قاعدة يمكف تطبيقيا. 38ص[341]"في ذلؾ
كقد يمجأ سيبكيو إلى عرض النماذج كتحميميا، مييئا لمقارئ أك الدارس كسائؿ االستنتاج، كتاركا لو الفرصة  "

لكي يقـك بنفسو بالعممية االستنتاجية األخيرة، كقد يمجأ إلى طريقة أخرل، كلكنيا مف نفس الميداف، فبدؿ أف ييتـ 
بالتفصيؿ في ذكر األمثمة ثـ ينتيي باإلجماؿ في استنتاج القكانيف كاألحكاـ نجده يبدأ باإلجماؿ، فيذكر أقساـ 

الباب كما يتعمؽ بكؿ قسـ منيا، ثـ ينتيي بالتفصيؿ حيث يذكر األمثمة كيتناكليا بالشرح كالتعميؿ 
 40-39ص[341]".كالتعميؽ

 صحيح أف سيبكيو قد يبدأ بعض أبكاب الكتاب بأمثمة مف صنعو ىك، كلكف ىذا ال يفعمو سيبكيو إال تمثيبل 
لمكبلـ المطرد قياسا كاستعماال، كالذم يمثؿ أصكؿ التراكيب، كمع ذلؾ فقد تككف تمؾ األمثمة مما سمعو مف 

 216-215ص[130].فصحاء العرب أنفسيـ، كفيما عدا ذلؾ فإف سيبكيو ال يأتي إال بما سمعو منيـ أنفسيـ
 ثـ إف سيبكيو لـ يزد عمى تبييف المستعمؿ مف الكبلـ بكثرة كالمستعمؿ بقمة، مف طرؼ فصحاء العرب ال 
غير، كبما أف الكثرة تتفاكت ككذلؾ القمة، فإف أحكامو عمى الكبلـ بالحسف أك القبح، أك بالجكدة كالرداءة، ىي 
بحسب كثرة االستعماؿ كقمتو باختبلؼ درجاتيما، فيك بذلؾ تابع لمعرب استحسانا كاستيجانا، ألف الغرض مف 
النحك ىك انتحاء سمت كبلميـ، فمف المعقكؿ جدا أال يستحسف إال ما استحسنكا كدليمو كثرة االستعماؿ، كأال 

. يستقبح إال ما استقبحكا، كدليمو قمة االستعماؿ
 كأما التأكيؿ فإنما يستعممو سيبكيو لتفسير ما خرج عف المطرد، ألنو بعد أف يستنتج الحكـ المطرد الذم يمثؿ 
القاعدة في نكع مف الكبلـ، كذلؾ بحمؿ بعض الكبلـ عمى بعض كما عرفنا كسميناه قياس التناظر، فإنو يعرض 
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لما خرج عف ىذا األصؿ بالتفسير، كفي غالب األحياف يككف بعمؿ استعمالية، ليا شكاىد مف كبلـ العرب، كىي 
. في األعـ األغمب ترجع إلى التخفيؼ كاالستثقاؿ، أم ما يسمى عند المعاصريف باالقتصاد كالتبايف

ف   ثـ إف سيبكيو لـ يخمط بيف لغة النثر كلغة الشعر، كما أنو لـ يفصؿ بينيما تماـ الفصؿ، ألف الشعر كا 
اختص بالكزف كالقافية، كىما ما يضطراف الشاعر إلى استجازة ما ال يجكز في النثر، فإف بنيتو كبنية النثر 

كاحدة، كجكازاتو ال تخرجو عف نظاـ المغة العاـ، كىك النظاـ الذم تتكحد فيو لغة القرآف كالشعر كالنثر، كلعؿ 
. التفاكت الحقيقي بيف الكؿ ىك في الكجكه الببلغية ال غير

ف خمط بيف مستكيات التحميؿ الثبلث  أثناء دراستو لكبلـ العرب  (الصكت، الصرؼ، التراكيب) كسيبكيو كا 
ال فيك أعمـ بما  فإنما بغرض دراستو مف مختمؼ الجكانب، ألف ىذه المستكيات ال تكجد في الكبلـ إال متداخمة، كا 

. ، كثنى بالصرؼ، كثمث بالصكتيات(عمـ التراكيب)بيف ىذه المستكيات مف فركؽ، كلذلؾ بدأ كتابو بالنحك 
ضخامة المدونة العربية والوصفية . 5. 3. 4

 كالنقد الذم يسمـ لمكصفييف فيما انتقدكه عمى النحك العربي كمنو نحك سيبكيو كاعتبركه دليؿ المعيارية كالتحكـ 
كالخمك مف المكضكعية ىك ما قالكه عف مدكنة العربية الضخمة كالتي امتدت زمانا أربعة قركف، كاستغرقت مكانا 

شبو جزيرة العرب إال قميبل، كذلؾ الشتراطيـ أف تككف المدكنة مف طرؼ شخص كاحد، كمقيدة بزماف كمكاف 
. محدكديف، مع إمكانية أف تظير فييا كؿ أنكاع الكبلـ، بحيث تككف عينة مف لغة القكـ

 كىذا النقد إنما يسمـ لمكصفييف، ال ألنيـ عمى صكاب، كعمماءنا عمى خطأ، كلكف ألنو الكاقع فعبل، فعمماؤنا 
القدامى لما بدأكا التحريات عمكا بيا كؿ شبو جزيرة العرب إال القميؿ منيا، كاستمركا في تحرياتيـ منذ أبي عمرك 

 ىجرية إلى نياية القرف الرابع اليجرم،  94سنة 
ألف ىذه المساحة زمانا كمكانا ىي مساحة الفصاحة العفكية، كالتي كاف أىميا يتكممكف بالمساف الذم نزؿ بو 

نما كقع فيو تغيرات أثناءىا جزئية كيسيرة، كىي شيء  القرآف، كخبلليا بقي نظاـ ىذا المساف كاحدا لـ يتبدؿ كميا، كا 
طبيعي، يحدث مثمو لكؿ األلسنة، كلذلؾ فإف الفيـ كاإلفياـ بقي قائما بيف أىؿ المساف العربي طيمة ىذه الفترة كما 

. بقي قائما عبر مختمؼ األمكنة مف شبو جزيرة العرب
كاالعتراض الكحيد الذم يمكف أف يكجو إلى مسمكعيـ بحسب مفيـك : "عبد الرحمف الحاج صالح.د. قاؿ أ

، ثـ 269ص[130]"المدكنة المسانية البنكية ىك االتساع الكبير ألماكف الفصاحة التي سمع فييا أك ركم عنيـ
كعمى ىذا فإف العمماء العرب كانكا يقصدكف ىذه العربية كنظاـ لغكم خاص : "بعد مناقشة ليذا االعتراض قاؿ

". ثابت عبر المكاف كالزماف، يمكف أف يعرؼ بمقياس كاحد، كىك إمكانية التفاىـ بو إلى أف يصير ذلؾ ممتنعا
 271ص[130]
سيبويو والبنوية . 4. 4

 صحيح أف البنكية التي اعتمدتيا الدراسة الكصفية بدأت مع دم سكسير، كلكف ىذا في أركبا، كأما في أمريكا 
، كمع تشابييما فإف سبب النشأة (ـ1949- ـ 1887)كبمكمفيمد  (- ـ 1909)فالبنكية بدأت مع ىاريس 
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مختمؼ، ألف البنكية في أركبا ظيرت كرد فعؿ عمى الدراسة التاريخية التطكرية، بينما في أمريكا بدأت عندما 
اىتـ الدارسكف بمغات الينكد الحمر فاضطركا إلى أف تككف دراستيـ كصفا لبنيتيا، كأف يعتمدكا عمى المفظ دكف 

. المعنى، فنشأ عف ذلؾ ما عرؼ بتحميؿ الكبلـ إلى مؤلفات مباشرة كالتكزيعية كالمعمـ كغير المعمـ كالخانية
نظرية التحميل إلى المؤلفات المباشرة . 1. 4. 4

كىذه النظرية تقر بأف الكبلـ ليس سمسمة مف األصكات الدالة فقط، بؿ ىك متككف مف عناصر متفاكتة،  "
]".تنتمي مف أجؿ ذلؾ إلى مستكيات مختمفة، كتحتكم الكبرل منيا عمى الصغرل عمى شكؿ تنازلي 189]1/234 

نما ىك نظـ عمى كجو مخصكص،   فيذا التحميؿ إذف ينطمؽ مف ككف الكبلـ ليس كممات متتابعة خطيا، كا 
فكجب تحميؿ الكبلـ بتحديد عناصره الكبرل، ثـ تحميؿ عناصره الكبرل إلى ما تحتيا مف عناصر كىكذا، كىك ال 

. يختمؼ عف تحميؿ نحاتنا لمكبلـ اعتمادا عمى اإلعراب كغيره مف القرائف
إف معطيات ىذا المنيج في التحميؿ ىي بعض ما استشعره النحكيكف العرب في اإلعراب : "نياد المكسى.د. قاؿ أ

".، كصدركا عنو، حتى إنيا لتعد مف قبيؿ تحصيؿ الحاصؿ لدل المشتغميف بالعربية كمعممييا   29ص[281] 
كيعتبر ىذا الدكتكر نحك الجمؿ خير مثاؿ لذلؾ، ألف العمدة فيو عمى قياـ الجممة مقاـ المفرد، فبعد أف تعرب 

. الجممة عمى أنيا خبر أك حاؿ أك صفة، تعرب تفصيبل بحسب ما فييا مف عناصر
عمى اعتبار منيجو النحكم مف قبيؿ ىذا المنيج، منيج التحميؿ ...كيمتقي مستشرقاف مف دارسي سيبكيو: " قاؿ

". إلى المؤلفات المباشرة
كأسمكب سيبكيو ىذا شبيو بطريقة تحميؿ المككنات : " كأكؿ ىذيف المستشرقيف ميخائيؿ كارتر، فإنو قاؿ

 إلى درجة immediate Constitueut Analysisالمباشرة، ألنو يتبع أسمكب تحميؿ كؿ لفظة إلى كحدات ثنائية
 30-29ص[270]". ممحكظة، يشاركو طرقو العامة في التحميؿ كنكاقصو

كما قاـ بو سيبكيو مف تقسيـ لمكمـ عمى أساس تكزيعو كما ىي الحاؿ في : "كالثاني أكلريكو مكزؿ فإنيا قالت
 14صIC Analysis ".[290]تحديد فصيمة االسـ يجد لو نظيران في التحميؿ إلى المككنات المباشرة 

يحصؿ في )عبد الرحمف الحاج صالح كىك يتحدث عف الكبلـ كخطاب أم كحدث إعبلمي .د. كيؤكد ىذا أ
إف الكبلـ المستغني أك الجممة المفيدة ىك أقؿ ما يككف عميو الخطاب إذا لـ : "بقكلو (كقت معيف كمكاف معيف

إلى مككنات قريبة عمى حد تعبير المسانيات، كتككف - كما فعمو سيبكيو - يحصؿ فيو حذؼ، كيمكف أف يحمؿ 
فادية، كىذه العناصر في الحقيقة  خطابية ال لفظية صكرية، أم عناصر لكؿ كاحد منيا كظيفة داللية كا 

  1/293[189]". المسند كالمسند إليو: عنصراف
ألنيا تيتـ ...كسميت أيضا بنكية: " كقاؿ األستاذ تعميقا عمى تسمية ىذه النظرية بنظرية المككنات القريبة

بتحميؿ المفظ إلى بنى كربطيا بمدلكالتيا، كالنحك العربي بيذا المعنى العاـ بنكم أيضا، كأقدـ باحث تصكر ىذا 
  9: ، ىػLanguage...".[189]1/243في كتابو المشيكر  (Bloomfield)النحك مف التحميؿ ىك بمكمفيمد 

 ككجكد مثؿ ىذا التحميؿ في كتاب سيبكيو عادم جدا، ألف سيبكيو اعتمد في نحكه عمى مفيـك المكضع، 
كمفيـك المكضع ىك أيضا مما استعممتو البنكية األمريكية، كىك الذم أكصؿ الفريقيف إلى فكرة التداخؿ بيف 
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ف كاف مفيكـ المكضع عند (اإلطالة)عناصر المغة في الكبلـ  ، كبالتالي إلى فكرة التحميؿ إلى المككنات القريبة، كا 
. سيبكيو مرة بالمعنى التكزيعي الذم يعنيو المسانيكف األمريكيكف، كمرة بالمعنى التجريدم الذم لـ يعرفكه

التوزيع والتوزيعية . 2. 4. 4
 كالتكزيع مرتبط ارتباطا كثيقا بالتحميؿ إلى المككنات المباشرة، كينطمؽ أصحابو في تحميؿ المغة مف فكرة 

مفادىا أف لكؿ كممة في مدرج الكبلـ مكضعا يتحدد بجممة السياقات التي ترد فييا، كبالتالي فإف مكضع الكممة 
. بيذا المفيكـ ىك الذم يعطييا كظيفتيا

 كقد سبؽ أف تعرضنا لمتكزيعية في فصؿ االستدالؿ بالمكضع، كبالتالي فمسنا في حاجة ىنا لمتدليؿ عمى أف 
كاستغميا كمفيـك منيجي  (طبعا بغير اسميا المعاصر)التكزيعية بما يشبو معناىا عند بمكمفيمد عرفيا سيبكيو 

. ككسيمة إجرائية في التحميؿ كاالستدالؿ
 غير أنو يجدر بي ىنا أف أنبو إلى خطإ بعض الدارسيف المعاصريف ممف استيكتيـ النظريات المسانية الغربية 
نما قصارل أمرىـ العمـ بنحك المتأخريف الذيف غمت عمييـ  دكف أف يككف ليـ اطبلع جيد عمى نحك سيبكيو، كا 

. مصطمحات سيبكيو كمعانييا األصيمة
، فقد نقد ىذا الرجؿ النحك (دراسات نقدية في النحك العربي)عبد الرحمف محمد أيكب في كتابو . كمف ىؤالء د

العربي نقدا في كؿ أبكابو، بانيا نقده عمى دعكل أف النحاة العرب دراستيـ لمغة كانت دراسة لجزئياتيا، كليس 
].لكمياتيا، كأنيـ كانكا يضعكف القاعدة عمى أساس اعتبارات عقمية ثـ يفرضكنيا عمى المغة د : ص[342

 كأرجع ىذا الدكتكر ىذيف العيبيف ػ كما سماىما ػ إلى أف نحاة العرب لـ تكف ليـ نظرية لغكية يدرسكف عمى 
ضكئيا المغة، كعميو فينبغي عمينا ػ في نظره ػ أف نتبنى نظرية لغكية غربية حديثة، ىي تمؾ التي كضعتيا 

المدرسة التحميمية الشكمية كالتي صارت الدراسة المغكية بمكجبيا في بعض صكرىا أشبو بالمعادالت 
. ىػ، ك: ص[342].الرياضية

 كأبسط رد عمى ىذه المزاعـ أف صاحبيا بعدما قاـ في كتابو بالعمؿ اليدمي لـ يقدـ البديؿ، اعتمادا عمى ىذه 
ال أدعي ليذا الكتاب أكثر مما لو، فيك ليس سكل مقدمة لعمؿ آخر : "النظرية، ككاف قد قاؿ في بداية مقدمتو

د : ص[342]".أرجك أف يتحقؽ يكما ما
 ثـ إنو قد تقدـ في فصؿ العمة ما قالو الخميؿ بف أحمد مف أف المغة أشبو ما يككف ببناء محكـ، مف صنع 
حكيـ، كأف النحك جراء ذلؾ ليس إال كصفا لنظاـ ذلؾ البناء، كبياف كجو الحكمة في أجزائو، كعرفنا ىناؾ أف 

اعتقاد حكمة الكاضع ىي مف كراء النظرية المغكية التي عمؿ الخميؿ عمى إرسائيا، كعمؿ سيبكيو عمى 
. تكضيحيا
إضافة إلى أف مدرسة التحميؿ الشكمي ػ كعمى رأسيا بمكمفيمد كىاريس ػ تؤمف بالتحميؿ المغكم إلى : " ىذا

أصغر العناصر المغكية الممثمة في الفكنيـ، كذلؾ لكي تتبيف شبكة العبلقات التي تربط األجزاء بالكؿ، كىك ما 
 القائـ عمى فكرة التكزيع mmédiat Constituent Analysisيسمى عندىـ بالتحميؿ إلى المككنات المباشرة، 

Distribution[ 343]".، كىذه فكرة تصنيفية تتصؿ بتصنيؼ العناصر المغكية كتكزيعيا طبقا لكظيفتيا في التركيب
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 174ص
 Tagmémicsالخانية ـ . 3. 4. 4

كىي تمثؿ في العادة خانة، أك مكقعا يككف ثابتا - كيقكـ ىذا المنيج عمى ضبط العبلقة بيف الكظيفة النحكية  "
كبيف مفردات الباب التي يمكف أف تحتؿ تمؾ الخانة أك أف تقع ذلؾ المكقع، كينبني ىذا المنيج – أك يككف متغيرا 

 43-42ص[281]".عمى اعتبار األمريف
، فيي تربط مثبل بيف مكقع المبتدأ 173ص[343] فالخانية إذف ربط بيف المباني الصرفية كالكظائؼ النحكية

كما يمكف أف يقع فيو عمى كجو التعاقب، كبيف مكقع الخبر كما يمكف أف يقع فيو كذلؾ، كىكذا، فإنيا تربط بيف 
. مكقع أم كحدة لغكية باعتباره يمثؿ كظيفة نحكية كالعناصر التي يمكف أف تقع فيو

 كال شؾ أف مبلمح ىذا النكع مف التحميؿ في النحك العربي بادية غير خافية، كلذلؾ لـ يجد الدكتكر نياد 
إف مجمكع ىذه العناصر باإلجماؿ متحصؿ ضمنا كصراحة : "المكسى صعكبة في استشفافيا كالتمثيؿ ليا، فقاؿ

في معطيات النحك العربي، حيث تكاد المعرفة كاالبتداء مف جية، كالنكرة كالحاؿ كالتمييز مف جية ثانية، 
الخ تمثؿ تعددا في إطار التكحد، كذلؾ مف جية ...كالمصدر كالمفعكؿ المطمؽ كالمفعكؿ ألجمو مف جية ثالثة

 44-43ص[281]".انضباط العبلقة الصرفية النحكية فييا عمى نحك شبو مطمؽ
كحيث تككف المعرفة بابا ينتظـ الضمير كالعمـ كالمعرؼ بأؿ أك : " ككاصؿ الدكتكر نياد حديثو فقاؿ

الخ فكأف ذلؾ قائمة بمفردات خانة المبتدأ، كحيث يككف المبتدأ عمى اختبلؼ صكر المفردات منو ...باإلضافة
كصفتيا رفعا، كيككف المضاؼ إليو جرا، كتمؾ معطيات متعارفة ال تحتاج إلى إثبات، يككف تزيدا كحشكا، كىي 

ف اختمؼ المصطمح كالمنطمؽ [ 281]".مساكقة لمعطيات ىذا المنيج كا 
 ككاضح كؿ الكضكح ما بيف الخانية كالتكزيعية مف تقارب كتشابو، قد سبؽ أف نقمنا عف المستشرؽ مايكؿ جي 

كارتر ما استخرجو مف كتاب سيبكيو مف مكاضع في حدكد السبعيف، يمثؿ كؿ مكضع كظيفة مف الكظائؼ 
].النحكية، كسبؽ عمى رأم ىذا المستشرؽ أف سيبكيو يحدد مكضع الكحدات المغكية بكسيمة التكزيع             24ص[270

نظرية الُمْعَمِم وغير الُمْعَمِم . 4. 4. 4
 كىي نظرية ترتبط أيضا كلكف أحيانا بمفيـك التكزيع، كخبلصتيا أف كحدة لغكية قد تتعدد صيغيا، كال سبيؿ 

نما يعتبر البعض منيا أصبل كالباقي فركعا، كىي  إلى اعتبار كؿ صيغ الكحدة أصكال، كال اعتبارىا كميا فركعا، كا 
بيذا تتبلقى كمفيـك األصؿ كالفرع في تراثنا، مع التنبيو إلى أف مفيـك األصؿ كالفرع ال يختص بالصيغ 

. الصرفية، بؿ كما يكجد فييا يكجد في مستكل الحركؼ كمستكل الجمؿ
أف الحرؼ الكاحد تتعدد صكره بحسب مكقعو مما يجاكره مف الحركؼ كاف : " ذلؾ أف النحاة العرب لما رأكا

عمييـ أف يجردكا أصبل ليذه الصكر، كأف يجعمكا الصكر المختمفة عدكال عف ىذا األصؿ بحسب مبادئ معينة 
الخ، كحيف رأكا أف الكممة الكاحدة تتغير صكرىا بحسب تصريفيا ...لمتغير كالتأثير، كاإلدغاـ كاإلخفاء كاإلقبلب

سنادىا إلى الضمائر كتثنيتيا كجمعيا كتصغيرىا الخ، اقترحكا ليا أصبل يخضع لمتغيير كالتأثير بحسب قكاعد ...كا 
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معينة، كحيف رأكا أف الجممة ال تبدك دائما عمى نمط تركيبي كاحد اقترحكا ليا أصبل نمطيا تخرج عنو بالزيادة 
 123ص[259]".الخ...كالحذؼ كاإلضمار كاالستتار

 صحيح أف المسانيات الحديثة كانت قد أنكرت مفيـك األصمية كالفرعية بحجة أف األصؿ شيء افتراضي، 
 تككف قد عادت إلى مفيـك Markednees Theoryكليس كاقع المغة، كلكف باستحداث نظرية المعمـ كغير المعمـ 

 : األصمية كالفرعية ألمريف ىما
. قياميا عمى تفسير التعدد المغكم الذم تفسره أيضا نظرية األصالة كالفرعية في التراث المغكم العربي- 
اعتمادىا عمى ما اعتمد عميو الدرس العربي مف أسس ككجكد عبلمة تفرؽ بيف صيغ أصمية ترد بدكف ىذه - 

 141ص[331]".العبلمة، كأخرل فرعية ترد بيا
فيما تتالقي نظرية األصل والفرع ونظرية المعمم وغير المعمم . 5. 4. 4

 كالحؽ أف الجكانب التي تعالجيا نظرية األصالة كالفرعية في التراث ىي أكال لغكية، كمكافقة إلى حد كبير لما 
. تعالجو نظرية المعمـ كغير المعمـ عند الغربييف، ككمتاىما تعتمد فيما تعالجو نفس األسس

العبلمة، كالشرط، كالسمكؾ، : العربي التراثي كالغربي المعاصر في أسس: إذ ترد ىذه الجكانب في الدرسيف " 
كعمـك أحد الطرفيف لآلخر، كشيكع االستعماؿ التي تفرؽ بيف بعض الصيغ كبعض، كىي األسس التي يعتمد 

 143صMarkedness Theory".[331]عمييا الدرس المغكم الغربي في القكؿ بنظرية التعميـ، 
العالمة  . 1. 5. 4. 4

كاعمـ أف النكرة أخؼُّ عمييـ مف المعرفة، : " فالعبلمة إذف دليؿ فارؽ بيف األصؿ كالفرع، كلذلؾ قاؿ سيبكيو
كاعمـ أف الكاحد أشدُّ تمكنا مف الجميع، ألٌف ...كىي أشدُّ تمكُّنا، ألٌف النكرة أكٌؿ، ثـ يىٍدخؿي عمييا ما تيعىرَّنؼ بو

ٌنما يخرج التأنيثي ...الكاحد األٌكؿ كاعمـ أف المذكَّنر أخٌؼ عمييـ مف المؤٌنث، ألٌف المذكر أٌكؿ، كىك أشدُّ تمكنا، كا 
]".فالتنكيف عبلمة لؤلمكف عندىـ كاألخؼَّن عمييـ، كتركيو عبلمةه لما يستثقمكف...مف التذكير 94]1/22 

يشير : جعؿ الدرس المغكم الغربي ما لـ ترد لو عبلمة أصبل، كما كاف ذا عبلمة فرعا، يقكؿ بعضيـ: " كقد
ىذا الفرؽ في معناه األعـ إلى كجكد سمة لغكية في مقابؿ غيابيا، تكجد مثبل عبلمة شكمية تعمِّبـ الجمع في 

-144صunmarked".[331] كالمفرد غير معمـ markedمعظـ الكممات اإلنجميزية، كمف ثىَّـن يككف الجمع معمما 
145 

 كتعدد العبلمات فارؽ أيضا، بحيث يعد ما قمت عبلماتو أصبل بالنسبة لما كثرت عبلماتو، كقد قاؿ بعض 
األقساـ غير المعممة تميؿ إلى أف يككف ليا عبلمات صرفية أقؿ مما يككف لؤلقساـ : " المسانييف الغربييف

 145ص[331]".المعممة
الشرط . 2. 5. 4. 4

 كالمقصكد بالشرط المغكم التكزيع المقيد، فمف الكحدات المغكية ما يرد في سياقات معينة، كفي المقابؿ منيا ما 
عندما يككف تكزيع فرد مف زكجيف : "يرد في سياقات مطمقة، فيعتبر ىذا أصبل كالثاني فرعا، كقد قاؿ كريستاؿ

يمكف أف يقاؿ لقسـ ما أنو : "، كقاؿ غيره146ص[331]"يقاؿ لمكحدة المقيدة معممة: مقيدان مقارنة بالفرد اآلخر
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[. 331]"غير معمـ إذا ما كاف لو تكزيع أكسع مف تكزيع قسـ آخر
السموك المغوي  . 3. 5. 4. 4

 كالمقصكد بالسمكؾ المغكم التصرؼ، ألف ما يتصرؼ أكثر مف غيره أصؿ، كغيره فرع،  
كزعـ الخميؿ أف " : الشرطية الجازمة، فإنيا أصؿ أدكات الشرط الجازمة، كلذلؾ قاؿ سيبكيو (ًإفٍ )كذلؾ مثؿ 

مف قبؿ أني أرل حركؼ الجزاء قد يتصرفف فيكفَّن : لـ قمت ذلؾ ؟ فقاؿ: ىي أـ حركؼ الجزاء، فسألتو (إفٍ )
]".فبل يككف فيو الجزاء، كىذه عمى حاؿو كاحدةو أبدا، ال تفارؽ المجازاة (ما)استفياما، كمنيا ما يفارقو  94]3/63 

كال يخفى أف قكة األصؿ كضعؼ الفرع في التصرؼ صكرة مف صكر التكزيع المطمؽ كالتكزيع المقيد، التي  "
يينىصُّ عمييا في الدرس المغكم الغربي، إذ يعني ككف الفرع أضعؼ مف األصؿ في العمؿ أنو ال يعمؿ حيث 

نما يعمؿ في بعض المكاضع دكف بعض  149ص[331]".يعمؿ األصؿ مطمقا، كا 
عموم أحد الطرفين . 4. 5. 4. 4

 كعمـك أحد الطرفيف لآلخر يقصد بو أف يككف غير المعمـ أعـ مف المعمـ مف حيث الداللة بحيث يشممو، 
كيمكف التمثيؿ لو بالباء كالتاء المتاف ىما حرفا جر كقسـ، فالباء ليا أف تقع في مكضع الباء دكف العكس، ألف 

 148ص[331].التاء ال تقع في القسـ جارة إال مع اسـ اهلل عز كجؿ
الشيوع . 5. 5. 4. 4

يعني الطرؼ المعمـ أف الكحدة تظير أقؿ : " كأما الشيكع فالمقصكد بو كثرة االستعماؿ، كفي ذلؾ قاؿ بعضيـ
تكرارا مف نظيرتيا غير المعممة، كأنيا تظير بشكؿ أندر مف الكحدة غير المعممة في المغات التي تكجد فييا 

 149ص[331]".الكحدتاف غير المعممة كالمعممة
في بعض المكاضع بمغة أىؿ الحجاز ثـ يىصيري إلى  (لىٍيسى )ىذا باب ما أيٍجًرمى مىٍجرل ): " كذلؾ كقكؿ سيبكيو

ك ( أما)، كأٌما بنك تميـ فيجركنيا مجرل (ما زيده منطمقان )ك ( ما عبدي اهلل أخاؾ: )، تقكؿ(ما)كذلؾ الحرؼي : (أصمو
كىذا ".تىستىكم فيو المغتاف (ما زيده إاٌل منطمؽه )كتقكؿ  : "ثـ قاؿ" ، أم ال يعممكنيا في شيء، كىك القياس، (ىؿ)

. الحجازية، كلذلؾ قاؿ سيبكيو عنيا إنيا القياس (ما)التميمية أكثر مف تكزيع  (ما)يعني أف تكزيع 
ىك أحد األصكؿ التي تنتظميا البنكية، كذلؾ أنيا تضـ تحتيا كؿ  (المعمـ كغير المعمـ: أم)كىذا المبدأ  "

العمـك الميتمة بدراسة الرمكز أك العبلمات، أك عمى األصح أنسقة العبلمات، كغني عف اإلفاضة في القكؿ أف 
 41ص[281]".النحكييف العرب قد لحظكا ىذا المبدأ كصدركا عنو في تقسيماتيـ كتصنيفاتيـ

سيبويو والتحويمية . 5. 4
تمييد . 1. 5. 4

 ال خبلؼ أف سبب ظيكر التحكيمية التفريعية عمى يد تشكمسكي ىك النقص الذم كانت تعاني منو المذاىب 
كعجزىا - كقد كانت تعتمد عمى تحميؿ الكبلـ إلى المككنات القريبة-البنكية، الىتماميا بظاىر المفظ عند التحميؿ 

. بالتالي عف تحميؿ الجمؿ الممبسة، التي ليا أحيانا لفظ كاحد كعدة معاف، كأحيانا ليا ألفاظ متعددة كمعنى كاحد
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ىذه التي سميت بنظرية - إلى نقد النظريات البنكية األمريكية " كقد أدت محاكلة تشكمسكي لصياغة نظريتو 
المككنات القريبة ػ كقد كفؽ في ذلؾ أيما تكفيؽ، ألنو صاغيا صياغة مكنتو مف بياف نقصانيا كعدـ قدرتيا عمى 

تفسير الكثير مف الظكاىر المغكية، كذلؾ بمغة المنطؽ الرياضي، كبيذا الصدد فميس النمط الذم كضعو ىذا 
كىك )العالـ إال صياغة محضة لنظرية المككنات القريبة، كال يزيد عمييا إال الدقة الرياضية كالتمثيؿ الشجرم 

كىذا قد يتناساه الكثير مف الباحثيف، أما غير االختصاصييف فيعتقدكف أنيا نظرية جديدة تماما، مخالفة  (عظيـ
، كىذا العمؿ قد استطاع بو أف يبيف قصكر البنكية باألدلة الرياضية (نعني التكليدية فقط ال التحكيمية)لمبنكية 
 1/235[189]".الحاسمة

: " كىذا النقص في البنكية قبؿ تشكمسكي كاف سيبكيو قد تفاداه بما أصمو في المقدمة مف قكلو اعمـ أٌف مف  
كبلًميـ اختبلؼ المفظيًف الختبلؼ المعنييًف، كاختبلؼى المفظيًف كالمعنى كاحده، كاتفاؽ المفظيف كاختبلؼ المعنييف، 

 1/24[94]".كسترل ذلؾ إف شاء اهلل تعالى
 كقد نبو شراح الكتاب أف ما زاد عمى ىذه الفقرة ليس مف كبلـ سيبكيو، كقد شرحكا ىذه الفقرة بأف األصؿ في 
الكبلـ أف يككف لكؿ معنى تركيب يخصو، كبالتالي إعراب خاص كقد يخرج عف ىذا األصؿ بأف يأتي الكبلـ 

. بتركيب كاحد كلكف يحتمؿ إعرابيف كالمعنى كاحد، كقد يحتمؿ إعرابيف كالمعنى مختمؼ
ما يمتقي فيو النحو التحويمي والنحو العربي . 2. 5. 4

 كتمتقي نظرية تشكمسكي مع النحك العربي في أشياء كثيرة، منيا أف النحك كما فيمو سيبكيو كراثة لمخميؿ ىك 
انتحاء سمت كبلـ العرب، كعمؿ النحكم ىك البحث عف عممو المضمرة في نفكس السميقييف، كبالتالي العمؿ 

. عمى كصؼ عمؿ السميقة، التي تمكف صاحبيا مف قكؿ ما ال يتناىى مف الجمؿ التكاـ الصحيحة
 كىذا يفضي بنا إلى الحديث عف قكاعد النحك التكليدم ككيؼ يمكف ليا أف تفسر كفاءة السميقي، كفي ىذا 

 Formal)يسمي تشكمسكي النظريات التي صاغيا بالنحك الصكرم : "عبد الرحمف الحاج صالح.د.يقكؿ أ

Grammar) النحك الخاص بمغة غ نعني : )كالكبلـ الذم يبنى عميو بالكبلـ الصكرم، كيحدد النحك الصكرم ىكذا
مجمكعة مف القكاعد، يمكنيا أف تحدد عمى األقؿ كبالتحديد الكامؿ مجمكعة غير : بو نكعا مف اآلليات، أم

متناىية مف التراكيب السميمة المنتمية إلى غ مع مكاصفات أبنيتيا، كتنحصر أركاف النحك الصكرم في ىذه 
:  الرباعية

(. تنتيي إلييا عمميات التكليد )(Terminal Terms) ػ مجمكعة متناىية ع ط مف العناصر الطرفية 1
. (الخ.. صفة/فعؿ/كىي ألقاب نحكية مف اسـ) ػ مجمكعة متناىية ع غ مف العناصر غير الطرفية 2
 (تستبدؿ س بػ ص أك تعاد كتابتيا)س ػ ص :  ػ مجمكعة مف القكاعد كىي مف الشكؿ3
 1/235[189 ]1/235[189]". ػ رمز أكلي تنطمؽ منو العمميات4

( Theory of Automata) كبعد أف شرح األستاذ كجو عمؿ ىذه القكاعد ككجو تشبيييا باآلالت المسيرة ذاتيا 
فالعناصر األكلى : كيجدر بنا أف نشير أيضا إلى كجكد مفاىيـ قريبة جداًّ مف ىذه عند العمماء العرب: "قاؿ

يقابميا ما كانكا يسمكنو بأكضاع المغة، كالثانية ىي أكضاع النحك، كالثالثة المقاييس، أما الرابعة فيي األصكؿ 
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(". Comput)التي تتفرع منيا الفركع بإجراء العمؿ 
أما النمط التحكيمي فيك يسد ثغرة كبيرة في النمط التكليدم، إذ يحاكؿ أف يبيف العبلقات : "  ثـ قاؿ األستاذ

، كىذه العبلقات ىي في الكاقع Phrase Structure Grammarالبنكية القائمة بيف الجمؿ، كىذا ال يحققو الػ 
، كىذا قد (قارف بمفيـك القياس عند العرب)عبلقات تكافؤ بيف التراكيب التي تنتمي إلى أسرة كاحدة مف البنى، 
-1/235[189]".(كاألكؿ نسخة مف الثاني)أخذه تشكمسكي ببل شؾ مف النحك العبرم كالنحك العربي القديميف 

236  
بيف عبد )تماـ حساف، كالذم يميؿ إلى الكصفية البحتة كينكر التعميؿ فقد كتب مقالة تحت عنكاف .د.أ. كأما

ذكر فييا أكجو الشبو بيف الرجميف في نظريتيما، في  (النظـ كالبنية العميقة: القاىر الجرجاني كنعاـ تشكمسكي
ما سر ىذا التبلقي بيف رأم عبد القاىر في : - "النظـ كالبناء كالترتيب كالتعميؽ، كخمص في األخير إلى قكؿ

النظـ ثـ ما يترتب عميو مف بناء كترتيب كتعميؽ كبيف رأم تشكمسكي في البنية العميقة كما يتكلد عنيا مف بنيات 
سطحية؟ 

ذا كاف ذلؾ  ىؿ كاف ذلؾ منيما مجرد تكارد خكاطر، أك كاف تأثرا مف ناحية تشكمسكي بفكر عبد القاىر ؟ كا 
تأثرا فكيؼ كصؿ األثر إلى تشكمسكي، مع اختبلؼ الدار كالعصر كالمغة كالثقافة، ثـ مع ما يصادفو التراث 

العربي كاإلسبلمي في الغرب مف تجاىؿ متعمد حينا كمف انتقاص كتيجـ حينا آخر، حتى لقد كصؿ األمر إلى 
إنكار فضؿ العرب في حقؿ الدراسات المغكية بنسبة التأثير إلى اليند في حقؿ األصكات، كالصيف في حقؿ 

 2/343[ 344]".المعجـ، كاليكناف في حقؿ النحك، ثـ لـ يبقكا لمعرب إال مقعد التمميذ مف ىذه األمـ
 كأجاب عف تساؤالتو ىذه بإمكانية أف يككف تشكمسكي قد اطمع عمى أعماؿ عبد القاىر بحكـ بنكتو ألب 

ييكدم ىك رجؿ ديف يحسف النحك العبرم المصكغ عمى غرار النحك العربي، كيمـ جراء ذلؾ بنحك العرب، ففي 
جك كيذا قد يحمؿ الفضكؿ االبف عمى سؤاؿ أبيو عف النحك العربي، كقد يككف مف ذلؾ فكرة النظـ عند عبد 

كليس ببعيد أف تككف فكرة النظـ مصدر اإليحاء بفكرة البنية العميقة أيا كانت الظركؼ : "تماـ.د.القاىر، قاؿ أ
[ 344]".التي صيرتيا مصدرا لئليحاء كالتأثر

نياد المكسى فقد تيدل إلى كجو شبو آخر بيف تشكمسكي في قكاعده التكليدية كابف ىشاـ األنصارم، .د. كأما أ
أف القكؿ بأف المغة تقـك : " كذلؾ أف تشكمسكي قرر في معرض رده عمى مف اتيمو بالرجكع إلى النحك التقميدم

كأف ...مف الجمؿ ليس جديدان  (Infinite)التي تفسر عددا ال ينحصر  (finite)عمى نظاـ مف القكاعد المحدكدة 
تستخدـ كسائؿ محدكدة استخداما غير )إف المغة : قبمو بقرف كنصؼ قاؿ (ـ1835ـ ػ 1767)كليـ فكف ىكمبكلت 

 54ص[281".]، كأف النحك يجب أف يصؼ العمميات التي تجعؿ ذلؾ ممكنا(محدكد
 فذىب األستاذ إلى أف ابف ىشاـ منذ ستة قركف كنيؼ ذكر في الباب الثامف مف كتابو 

كذلؾ : " إحدل عشرة قاعدة يتخرج عمييا ما ال ينحصر مف الصكر الجزئية، قاؿ918-885ص[137](المغني)
، ثـ (كقد غمبتو األمثمة الجزئية)في سياؽ تبصره في تركيب العربية، كسعيو إلى كضع أصكؿ إلعراب القرآف 

كليس تقرير الشبو بيف ابف ىشاـ كىكمبكلت ثـ تشكمسكي مف ىذه الجية محتاجا إلى أف يتكمؼ لو : "قاؿ
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 5455ص [281]".التأكيؿ
ف بالمستشرؽ سيمفستر دم ساسي  ، كىذ األخير كاف (ـ1838ـ ػ 1758) كمف المعركؼ أف ىكمبكلت تككَّن

عمى اطبلع كاسع عمى الثقافة العربية عمكما كعمى النحك العربي خصكصا، ككاف متشبعا بمبادئ النحك 
الكصفي التعميمي، كىك المذىب الذم تناقمو عدد مف العمماء الغربييف عف النحاة العرب منذ القرف الثالث عشر 

  56-55ص[281].مباشرة أك عف لغكيي كفبلسفة السككالستيؾ عف فبلسفة العرب
نياد المكسى، فقد .د. كال يمكف استيفاء أكجو الشبو بيف نحك تشكمسكي كالنحك العربي، كقد حاكؿ بعض ذلؾ أ

ذكر بعد الذم نقمناه عنو، الجممة البسيطة كالجممة المركبة، ككيؼ يمكف تكسيع الجممة البسيطة إلى مركبة، أك 
رد الجممة المركبة إلى أصميا، كمثَّنؿ لذلؾ بالجممة الكبرل كالجممة الصغرل، كذكر فكرة التحكيؿ التي قاؿ بيا 

النحاة في كثير مف أبكاب النحك، ككيؼ أف النحاة العرب كالتحكيمييف يقكلكف بالتقدير، ألنيـ يفيمكف أف الجممة 
. قد تظير في السطح بغير المظير الذم كاف يفترض أنيا كانت عميو في العمؽ

 كىذا التحكيؿ كما يككف عمى مستكل الجمؿ يككف عمى مستكل المفردات بؿ كالحركؼ، كأنو يخضع عندىـ 
كما عند التحكيمييف إلى قكاعد، أك خطكات مرتبة، قد تكثر كقد تقؿ، كأنيـ زيادة عمى ذلؾ كانكا يعتنكف بالمعنى 

. كما يعتنكف بالمفظ، ككثيرا ما كانكا يحكمكف المعنى في الفصؿ بيف التراكيب المتشابية كالممبسة
عبده الراجحي، فإنو بعد فذلكة عف النحك التحكيمي لمتعريؼ بو شرع في بياف الجكانب .د. ككذلؾ فعؿ أ

كىي في الحؽ أغمب عميو، ألف ىناؾ أصكال مشتركة بيف المنيجيف، أىميا : "التحكيمية في النحك العربي فقاؿ
 143ص [335]". (عقمي)عف أساس - في معظمو - صدكر النحك العربي 

ككاف الكصفيكف يركف في ذلؾ بحثا ميتافيزيقيا، ال يعتمد عمى مبدأ " فمف ذلؾ قضية األصمية كالفرعية، 
 (البنية العميقة)عممي سميـ، غير أف المنيج التحكيمي رأل أف قضية األصمية كالفرعية قضية أساسية في فيـ 

 144ص[335]".(بنية السطح)كتحكليا إلى 
ال بد مف القكؿ بأف األلؼ منقمبة،  (يبيع)ك(يقكؿ)كأف مع كجكد  (باع)ك(قاؿ) كمثؿ الراجحي لذلؾ بالفعميف 

. كأف أصؿ الطاء تاء (اضطرب)ك(اصطبر)، كبالفعميف (بيع)ك(قكؿ)كأف األصؿ 
 (ذات العبلمة)كقد عرض التحكيميكف لقضية األصمية كالفرعية في مكاضع مختمفة، منيا بحثيـ لؤللفاظ : " قاؿ

marked كتمؾ التي ببل عبلمة ،unmarked ىي األصؿ، كىي أكثر دكرانا  (غير المعممة)، كقرركا أف األلفاظ
، كقد سبؽ أف مثمنا لذلؾ بذكر المفرد [335]"(البنية العميقة)، كمف ثـ أقرب إلى (تجردان )في االستعماؿ، كأكثر 

. كالمذكر كالنكرة كأنيا أصكؿ لممثنى كالجمع كالمؤنث كالمعرفة
التي نقدىا الكصفيكف أيضا،  (القمب المكاني)كمما ىك مف قضية األصؿ كالفرع حديثيـ عف ظاىرة : " قاؿ

الذم صدر عنو ىذا  (األصؿ)كقد عرض ليا النحاة القدماء عرضا مفصبل، فبحثكا في أسبابيا كفي طرؽ معرفة 
 كيركف methathesisكالقمب المكاني يطمؽ عميو في الدرس الحديث مصطمح : "ثـ قاؿ145ص[335]". القمب

[ 335]".(األصؿ)أنو ظاىرة تفيد في معرفة 
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مفيوم العامل في النحو العربي والنحو التحويمي . 3. 5. 4
 كمف ذلؾ قضية العامؿ، حيث ال يكتفي التحكيمييكف خبلفا لمكصفييف باعتماد كظائؼ الكمـ الناشئة عف 

نما يذىبكف إلى كجكد كمـ مؤثرة كأخرل متأثرة، أم أف في الجممة ال بد مف كجكد كممة تحكـ العبلقات  تضاميا، كا 
النظمية كفقان  (العناصر)كالتحميؿ النحكم عند التحكيمييف يكاد يتجو إلى تصنيؼ : "بيف الكمـ، قاؿ الراجحي

لكقكعيا تحت تأثير عكامؿ معينة، ينبغي عمى الدارس أف يعرفيا ابتداءن، كتكاد المصطمحات التي يستعمميا 
 148ص[335]".التحكيمييكف ال تختمؼ عف كبلـ العرب القدماء

كالحؽ أف مفيـك العامؿ لـ يظير في النحك األركبي إال في القرف الثالث عشر بالمصطمح البلتيني  
REGERE كمعناه األصمي ىك التدبير كالتحكـ في الشيء، كاستعمؿ بعضيـ مصطمح ،gobernare ،مرادفا لو 

جيشنا، فكذلؾ ىك الفعؿ (regit)كاعتبر عندىـ الفعؿ الحاكـ في العبلقات بيف الكمـ، كنزؿ منزلة القائد الذم يسير
العمؿ معناه أف تتحكـ كممة في كممة أخرل في : "الذم يسير الرفع في التركيب، كفي ذلؾ قاؿ بطرس ىمياس

 2/274[189]".داخؿ تركيب حتى يكتمؿ ىذا التركيب
ككيتب ليذا المفيكـ كىذا المفظ بالذات النجاح الكامؿ، فقد اطرد استعمالو : "عبد الرحمف الحاج صالح.د. قاؿ أ

 ككاف معناه في ذلؾ الزماف gobernareفي أكثر كتب النحك بالمغات األكربية، كاستعمؿ بعضيـ مرادفنا لو كىك 
كعند ظيكر البنكية تيرؾ ىذا المفيكـ فأحياه مف جديد، منذ عيد قريب جدًّا، ". تسيير العامؿ لئلقميـ "(حتى اآلف)

. تشكمسكي كلو تقريبنا نفس المعنى عنده
ف حصؿ ىذا فكيؼ كاف ذلؾ؟ أمف : " ثـ قاؿ كال ندرم ىؿ أخذ النحاة الغربيكف ىذا المفيكـ مف العرب؟ كا 

كتب النحك المترجمة أـ ركجو أحد مف درسكا العربية عمى أصحابيا في مدارس األندلس؟ أك صقمية مف أكلئؾ 
في بداية القرف السادس عشر 16صErpenius [345]العمماء المترجميف أك غيرىـ؟ كميما كاف فإف ترجمة 

ف دؿ ذلؾ عمى شيء فيك أف المترجـ األكربي regens لمعمؿ كrectioلآلجركمية استعممت فييا كممة   لمعامؿ، كا 
 275-2/274[189].عمـ أنيما يدالف عمى مفيـك كاحد

لمجرجاني، كنشر النص   (العكامؿ المائة) كاألكثر مف ذلؾ أف أربنيكس ترجـ أيضا كتاب 
ـ مع ترجمة التينية كشركح، كألؼ في نحك العربية كتابا 1617العربي لؤلجركمية كالعكامؿ المائة في سنة 

. تعميميا بالمغة البلتينية بقي بعده قرنيف عمدة لتعمـ العربية في أركبا، حتى ألؼ دم ساسي كتابو في نحك العربية
أكضح في الحديث عف العامؿ كالمعمكؿ كالعمؿ، بؿ ىي ما ألفت إال مف  (العكامؿ المائة) كال شؾ أف رسالة 

 The Miut Amil and shurooh)ـ كتاب ىك ترجمة باإلنجميزية بعنكاف 1814أجؿ إيضاح ذلؾ، كقد طبع سنة 

Miut Amil ) مع شركح كتعميقات كنصكص، تأليؼ المستشرؽ لككت، كقد ( مائة عامؿ كشركح مائة عامؿ: أم
 (. The hundred governing powers): طبع في كمككتا اليندية، كفي بداية النص

 كأما تشكمسكي فقد اطمع عمى النحك العبرم الذم ىك نسخة مف النحك العربي، كفي كتب النحك العبرم ذكر 
إلبراىيـ إسحؽ بف باركف  (المكازنة بيف المغة العبرانية كالعربية)لمعامؿ كالعمؿ كما في كتاب 

، أخبار 35: 36: التككيف).......العامؿ ىك اسـ الفاعؿ المضارع لمفعؿ، مثؿ: "، ففيو22ص[346]السفاردم
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، كنظير ذلؾ مكرـه زيدان، كضاربه (7: 24: التثنية.....)(7: 14: صمكئيؿ الثاني.....)(46: 1: األياـ األكؿ
 56ص[346]....زيده عمران، كال: عمران، كغير العامؿ مثؿ األسماء األعبلـ، ال تقكؿ

 كاطمع أيضا عمى النحك العربي، كعمى كتاب سيبكيو عمى الخصكص، كفي ثاني أبكاب الكتاب حديث عف 
العكامؿ، كفي بقية األبكاب تحميؿ لمكبلـ اعتمادنا عمى مفيكـ العامؿ، كتشكمسكي نفسو اعترؼ باطبلعو عمى 
الكتاب، ففي رسالة لو إلى إحدل الباحثات كىي عراقية راسمتو تسألو عف بعض الجمؿ في العربية ما إف كانت 

 45يسرني العمـ عف دراستؾ، كبالمصادفة فإنني قد درست نحك سيبكيو قبؿ : "مدمجة أـ ال ؟ قاؿ تشكمسكي
عاما، كقد كنت الطالب الكحيد، كذلؾ أثناء دراستي لمقرر متقدـ في المغة العربية، في مدرسة لمدراسات العميا، 

  14ص[347]".بجامعة بنسمفانيا، مع الدكتكر فرانز ركزنثاؿ، الذم انتقؿ إلى جامعة ييؿ
مفيوم التقدير في النحو العربي والنحو التحويمي . 4. 5. 4

 كيرتبط بمفيكـ العامؿ ػ كالقياس كاألصكؿ ػ مفيـك التقدير، كالذم ىك مستعمؿ في النحك العربي بكثرة في 
تفسير كثير مف ظكاىر الحذؼ كالزيادة كتغيير الترتيب، كلسنا بحاجة إلى إثبات ذلؾ مف كتاب سيبكيو، ألف 

حديثو فيو عف ىذه الظكاىر كثير مستفيض، كلكف الذم ييمنا اآلف ىك أف مفيـك التقدير الذم حاربو الكصفيكف 
. كاتيمكا جراءه نحك سيبكيو بالمعيارية عاد مع التحكيمييف ليتصدر قائمة المفاىيـ األساسية في التحميؿ كالتعميؿ

عممية ذىنية تتـ في ذىف النحكم برد الكبلـ المعدكؿ عف أصؿ بابو : "بف لعبلـ ىك.د. كالتقدير كما عرفو أ
إلى األصؿ، كالكبلـ الذم يحتاج إلى التقدير ىك الكبلـ الذم خرج عف الجادة، ككانت فيو الكراىة، عمى حد 

تعبير أبي حياف كالشمكبيف، كيعنياف بذلؾ عدكلو عف األصؿ أك القانكف الضابط لبابو، فيككف ذلؾ ضركرة ممجئة 
 121ص [261]".إلى التقدير

فكؿ كبلـ يحتمؿ أكثر مف معنى ػ في " كىذا معناه أف التقدير عند نحاتنا ال يككف إال فيما كقع فيو عدكؿ ما، 
:  أصؿ الكضع ػ فإف النحاة يقدركف لكؿ معنى لفظا، كىذا يحصؿ خاصة عندما يحاكلكف تفسير الكثير

. أ ػ مف األبنية الممبسة
. ب ػ أك التي كقع فييا حذؼ

  1/216[189]".بناء نظائرىا: ج ػ أك التي لـ تأت عمى البناء المتكقع، أم
عبد .د. بينما عند التحكيمييف لكؿ بنية عميقة بنية سطحية، فعممكا التقدير عمى كؿ كبلـ منجز، كلذلؾ قاؿ أ

فقد التـز النحاة برفض التقدير إذا جاء المفظ عمى ما يقتضيو : كىناؾ فرؽ جدير بالذكر: "الرحمف الحاج صالح
أصمو، فكمما اتفؽ المفظ في ظاىره مع األصؿ فبل كبلـ فيو، كىذا بخبلؼ ما يزعمو أتباع تشكمسكي : بابو، أم

 1/216[189]".مفيـك التحكيؿ التقديرم (في نياية الستينيات)حيف عممكا 
 كالخبلصة أف مبلمح التحكيمية في النحك العربي أظير مف أف يبرىف عمييا، كلكف ليس بنفس المصطمحات، 
كال حتى الصياغة النظرية، كاألفكار قد تتشابو في أصكليا، ثـ تتمايز بتفاصيميا، كالعبرة دائما بالمنطمقات، أم 

المبادئ األكلى لمنظرية، كىي التي عمؿ كؿ مف أحس بكحدتيا بيف النحك العربي كنحك تشكمسكي عمى 
.استكناىيا كالتدليؿ عمييا، خاصة كقد اعترؼ تشكمسكي باالطبلع عمى نحك الكتاب   
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تأثير كتاب سيبويو في النظريات الغربية الحديثة . 6. 4
الغرض من ىذا المبحث . 1. 6. 4

فإف الغرض مف ىذا الفصؿ ليس ىك إثبات أف النحك العربي المتمثؿ في كتاب سيبكيو يحتكم : كفي األخير
نما الغرض ىك إثبات أف ىذه النظريات مدينة في كثير  عمى النظريات المسانية الحديثة التي ظيرت في أركبا، كا 

.  مف مفاىيميا لمنحك العربي عامة، كنحك سيبكيو خاصة
ألف النحك العربي في مراحمو المختمفة يقدـ صكرة كاضحة لجميع المناىج التي قاـ عمييا الدرس المغكم  " 

الحديث، كلكال افتقاره إلى التنظير في مناىج الدرس لكاف كؿ ما قدمو الغربيكف ال يعدك ككنو امتدادنا لمفكر المغكم 
 376ص[347]".العربي، فقد اجتمعت في النحك العربي كؿ مفردات ىذه المناىج كمنطمقاتيا الفكرية

 كلؤلساتذة الباحثيف الذيف ألفكا في نحك سيبكيو دراسات حاكلكا فييا إظيار سبقو إلى ما جاءت بو المسانيات 
الغربية العذر كؿ العذر، ألنيـ لما اطمعكا عمى النظريات المسانية الغربية 

رأكا أكجو شبو كبيرة بينيا كبيف نحك سيبكيو، غير أف أىدافيـ مف تمؾ المكازنات مختمفة، إذ بعضيـ كتب في ذلؾ 
عمى أف في التراث ما يشبو ما قالو الغربيكف المحدثكف، كبعضيـ كتب في ذلؾ عمى كجو قراءة جديدة لمكتاب تحت 
أضكاء الحداثة، كبعضيـ كىـ القمة كأىؿ الجرأة كتب في ذلؾ عمى أف النظريات الغربية مسركقة مف تراثنا، كمكاد 

. خامة، فصنعكىا كأدخمكا عمييا تعديبلت، كأنيا رغـ ذلؾ بقيت رائحة التفاح مف سيبكيو تعبؽ في طياتيا
بداية احتكاك األروبيين الثقافي بالمسممين  . 2. 6. 4

 كالمعركؼ أف االحتكاؾ بيف األركبييف كالمسمميف بدأ مبكرا، في األندلس عمى الخصكص، كأثناء الحركب 
كلما جاء القرف الثالث عشر أدرؾ ركجر باككف ضركرة االتصاؿ ثقافيا بالحضارة "الصميبية التي تتابعت، 

اإلسبلمية، كضركرة تعمـ المغة العربية، بؿ التسمح بأفكار المسمميف كطرائقيـ في المحاججة لمرد عمييـ، كقد ظؿ 
ـ، الذم أكصى أف تدرس العربية في كبرل المراكز 1312عاـ  (فينا)ىذا االتجاه يتنامى إلى أف عقد مجمع 

باريس، كأكسفكرد، كبكلكنيا، كأفينكف، كسبلمنكا، كتعد ىذه الخطكة بداية المحاكالت األركبية : العممية األركبية
 36ص[348]".رسميا لبلىتماـ بالعربية

 كقد تأكد أمر تعمـ العربية عند األركبييف في القرف السادس عشر، عندما اضطرتيـ قكة العثمانييف إلى التخمي 
عف مقاكمة اإلسبلـ كالمسمميف عسكريا، فمجأكا إلى المقاكمة الثقافية، كقد كانت المسيحية تعيش أزمة حقيقية، 

العبرية كاآلرامية )ظير خبلليا مارتف لكثر كينغ، كزادت حاجتيـ إلى مراجعة كتبيـ المقدسة في لغاتيا األصمية 
كلـ يجدكا معينا ليـ عمييا غير العربية التي تنتمي كتمؾ المغات إلى أركمة كاحدة ىي السامية، كالتي  (كالسريانية

بقيت دكف أخكاتيا محتفظة بخصائص المغة األـ، زيادة عمى أنيا الكعاء الذم حفظ تراث اليكناف مف الضياع، 
ـ في النمسا ألكؿ مرة مدرسة لتخريج قناصؿ كسياسييف يعرفكف المغات الشرقية، كتأسست 1753فتأسست سنة 

. ـ1795في فرنسا مدرسة مشابية سنة 
 ىذا كفي الكقت الذم بدأت فيو أركبا تقكل ثقافيا كعسكريا كتتطكر عمميا كتقنيا بدأ الضعؼ يدب في جسـ 
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العالـ العربي كاإلسبلمي، كبدأت المغة العربية ينحسر انتشارىا كينضب معينيا كيقؿ ركاؤىا، حتى آؿ أمرىا إلى 
.  أف صارت أشبو بالتاريخ منيا بالكاقع

إنيا لغة الديف : "(ـ1632ـ ػ 1561) كىذا بعد أف كانت كما قاؿ فييا المستشرؽ اإلنجميزم كيمياـ بدكيؿ 
 43ص[348]".الكحيدة كأىـ لغة لمسياسة كالعمـ مف الجزائر السعيدة إلى ببلد الصيف

 كفي القرف السابع عشر اجتمعت لؤلركبييف عكامؿ ثبلثة الستنفاد خيرات الببلد العربية المادية كالمعنكية، 
كىي القكة العسكرية كالقكة الثقافية كالقكة االقتصادية، ككاتتيـ الفرصة لتكسيع اطبلعيـ عمى ثقافتنا بما فييا مف 
ما بالنيب كالسرقة، حتى  تراث قؿ نظيره في العالـ كمو، فجمعكا مف أرجاء الببلد المخطكطات، إما بالشراء كا 

. (مكتبة الككنجرس األمريكية، كليننيغراد، كباريس، كاألسككلاير، كبرليف، كغيرىا كثير)مؤلكا بيا مكتباتيـ 
إلى معرفة العربية لمكقكؼ عمى معاني القرآف، كالحديث النبكم، كالسيرة كالتاريخ  (أكثر مف ذم قبؿ)كاحتاجكا  "

اإلسبلمي، ثـ لمعرفة كاقع المجتمع اإلسبلمي نفسيا كاجتماعيا، كأفضؿ السبؿ إلدخاؿ الثقافة البديمة 
كعميو فقد أنفقكا مف أجؿ ذلؾ األمكاؿ الطائمة، كسخركا مؤسسات كمراكز، قد تختمؼ في . 54ص[348]"إليو

. التكجيات ككيفيات العمؿ، كلكنيا تشترؾ كميا في ىدؼ كاحد، ىك اإلحاطة بنا مف كؿ جانب
 كاف ال بد مف ىذه الفذلكة التاريخية لجعؿ مكضكع تأثر األركبييف بنحكنا في إطاره التاريخي، ألف كثيرا مف 

الناس يستبعدكف ىذا التأثر، ال لشيء إال لظنيـ كىك ظف خاطئ أف نحكنا ليس فيو ما جد في المسانيات 
. الحديثة، كأنيا اختراع أركبي بحت ال فضؿ فيو لتراث المسمميف عميو في شيء

أدلة تأثير النحو العربي عمى المسانيات الغربية . 3. 6. 4
 كأكؿ ما نبدأ بو مف أدلة ىذا التأثير العربي ىك ذكر ما استفاده الييكد مف نحكنا في تأليؼ كتب النحك 

نما أخذكا ذلؾ منا، غير أف الييكد ػ كىذا أجمؿ ما فييـ، إف  العبرم، ألف الييكد لـ يكف ليـ نحك يضبط لغتيـ، كا 
. كاف فييـ جميؿ ػ يعترفكف باقتباسيـ ىذا، كيذكركنو في كتبيـ تمؾ

:  كألنني لست بصدد التأريخ لنشأة النحك العبرم كال بصدد الترجمة لنحاتو ػ كقد قاـ بذلؾ كثيركف، منيـ
فإنني أكتفي بذكر نماذج مما  - 358ص [349] (البحث المغكم عند العرب)أحمد مختار عمر في كتابو .د.أ

كيقع ( كتاب التنقيح)صاحب  (ـ1050تكفي حكالي )جاء في كتب بعض نحاة العبرية، كىك ابف جناح القرطبي 
. معجـ لؤللفاظ التكراتية (كتاب األصكؿ)في النحك، كالثاني  (كتاب الممع)األكؿ : في جزئيف

 فيذا الرجؿ كأنت تقرأ في كتبو تحس أنؾ تقرأ في كتب النحك العربي لكال تمؾ الكممات العبرية التي ىي 
:  مكضكع دراستو، ففي كتابو األصكؿ مثبل، تقرأ لو كىك يتحدث عف الميزاف الصرفي قكلو

باب ػ اعمـ، فتح اهلل لؾ كؿ مشكؿ، كيسر لؾ كؿ مقفؿ، أنو كثيرا ما تسمعني أقكؿ فاء الفعؿ، كعيف الفعؿ، "
كالـ الفعؿ، فاعمـ أف مذىبي في ذلؾ أني أقتطع لجميع األفعاؿ الماضية خفيفيا كثقيميا كجميع ما تصرؼ منيا 

 (.ּפעּל)مف فعؿ مستقبؿ كاسـ كغير ذلؾ مثاال مف الفعؿ، أعني مف لغة 
 (.ּפעּל)أقكؿ إف كزنو ( ילה)ك(  הרג)ك( בחר)ك( לאּפּר)ك( ּשּפּר): فما كاف مف األفعاؿ عمى مثاؿ

فاء الفعؿ ( ילה)كالياء مف ( הרג)كالياء مف ( לאּפּר)كاأللؼ مف ( בחר)كالباء مف ( ּשּפּר)كأكازم بالشيف مف 



403 

 

 (. ּפעּל)لمكازنة فاء 
عيف ( ילה)كالبلـ مف ( הרג)كالراء مف ( לאּפּר)كالميـ مف ( ּפעּל)كالحاء مف ( ּשּפּר)ككذلؾ أكازم بالميـ مف 

 (.ּפעּל)كأقكؿ في كؿ كاحد منيا إنو عيف الفعؿ لمكازنة عيف ( ּפעּל)
( ילה)كالداؿ مف ( הרג)كالجيـ مف ( בחר)كالراء مف ( לאּפּר)كالراء مف ( ּשּפּר)ككذلؾ أيضا أكازم بالراء مف 

 6-5ص[350(".]ּפעּל)الـ 
باستعماؿ حركؼ :  كىكذا يكاصؿ ابف جناح حديثو عف كزف الكممات العبرية بالميزاف الصرفي العربي، أم

كىكذا أصنع أيضا بكؿ لفظة أريد تمخيص ما : "مع األفعاؿ المزيدة كما فعؿ باألفعاؿ الثبلثية حيث يقكؿ (فعؿ)
كغيرىما، فإني أقتطع ليا مثاال مف الفعؿ كأكازم بالمفظة ذلؾ  (....)حركؼ مف حركؼ الزيادة مثؿ  (فيو)تككف 

فاء ىذه المفظة، كحرؼ كذا عينيا، كحرؼ كذا الميا، فأكازم األصمي باألصمي  (ىك)حرؼ كذا : المثاؿ، كأقكؿ
أف تعرفو، فبو ( لؾ)فيذا مما يجب : "، كيضرب عمى ذلؾ أمثمة باأللفاظ العبرية ثـ يقكؿ[350]، "كالزائد بالزائد

نما ذكرت ما ذكرت  تقؼ عمى الحرؼ األصمي مف الزائد، كقد بينت ىذا بأشد مف ىذا التبييف في كتاب الممع، كا 
[ 350]".منو ىنا عمى سبيؿ التذكير

كقد طبع مترجما في باريس مف  (التنقيح)الذم أشار إليو فيك الجزء األكؿ مف كتاب  (الممع) كأما كتاب 
كىك  (Des parterres fleuris le livre)ـ، ترجمو الربي مكسى ًميٍتٍزقىٍر، بعنكاف 1889العربية إلى الفرنسية سنة 

إنو ابف : أىـ كتبو كميا كما قاؿ مترجمو، كقد شيد ليذه الترجمة بالدقة كاريار كدرنبرغ، الذم قاؿ عنو المترجـ
. جناح العصر

 كفي ىذا الكتاب يصرح ابف جناح بالسبب الذم حممو عمى تأثر العرب كاالستفادة مف المغة العربية كما قالو 
:  فييا عمماؤىا، كذلؾ قكلو

مف المساف اليكناني كالفارسي  (يقصد التكراة)يفسركف كتب اهلل  (الضمير عائد إلى عمماء التممكد)أفبل تراىـ "  
عمى ما ال شاىد عميو مف  (مف االستشياد)كالعربي كاإلفريقي كغيره مف األلسف؟ فمما رأينا ذلؾ منيـ لـ نتحرج 

العبراني بما كجدناه مكافقان كمجانسان لو مف المساف العربي، إذ ىك أكثر المغات بعد السرياني شبيان بمساننا، كأما 
اعتبللو كتصريفو كمجازاتو كاستعماالتو فيك في جميع ذلؾ أقرب إلى لساننا مف غيره مف األلسف، يعمـ ذلؾ مف 

. 3ص[351]"العبرانييف الراسخكف في عمـ لساف العرب، النافذكف فيو كما أقميـ
النحكية كالصرفية، بمعانييا المعركفة : كفي ىذا الكتاب يردد ابف جناح الكثير كالكثير مف المصطمحات العربية

لدل نحاة العربية، كقد رأيناه استعمؿ الميزاف الصرفي العربي، كيستعمؿ الكثير مف المفاىيـ كالمصطمحات 
األصكلية، مثؿ القياس، كالنظير، كالشذكذ، كاالطراد، كغيرىا، بؿ كيستعمؿ أيضا بعض المبادئ المعجمية 

].الخميمية، كفكرة التقاليب التي اخترعيا الخميؿ كحصر بيا ألفاظ المغة المستعمؿ منيا كالميمؿ  34ص[351
 ككصؿ بو األمر أحيانا إلى أف استعمؿ نفس التعابير التي استعمميا بعض نحاة العربية، كقكلو كىك يتحدث 

إال أف النكف المتحركة مشربة غنة، كالغنة مف الخياشيـ، كالنكف الساكنة خالصة مف : " عف النكف المتحركة
ال فإنيما ليستا مف مخرج  نما سميتيا باسـ كاحد لما ذكرت لؾ، أعني الشتباه الصكتيف كا  الخياشيـ، كا 
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  34ص[351]".كاحد
ألف المتحركة مشربة غنة، كالغنة مف الخياشيـ، كالنكف : " كىك تقريبا نفس ما قالو المبرد بالحرؼ، كذلؾ قكلو

ال فإنيما ليستا مف مخرج كاحد لما  نما سميتيا باسـ كاحد الشتباه الصكتيف، كا  الخفيفة خالصة مف الخياشيـ، كا 
 1/330[242]".ذكرت لؾ

نجد الربي مكسى ميتزقر يقكؿ عف ابف جناح في - كما لـ نذكره مف أكجو التأثر كثير جدا -  كمع ىذا 
فابف جناح أستاذ، كبثقابة فكر رائعة طبؽ في دراسة العبرية تقريبا كؿ قكانيف المسانيات : "مقدمة ترجمتو

ذا : "، كيقكؿ عف الدراسات المغكية العبريةVIII: ص[351]".الحديثة ذا كانت المسانيات بنت ىذا العصر، كا  كا 
، كليس لمغات الشرقية، كال بصفة خاصة (أكركبية– اليندك )كانت تعكد إلى األمس فيذا أساسا بالنسبة لمغات 

[ 351]".لمعبرية
بداية ترجمة كتاب سيبويو وغيره . 4. 6. 4

 ثـ يجب أال ننسى أف الكثرة الكثيرة مف المستشرقيف ىـ ييكد أك مف أصؿ ييكدم،  
كيكفي أف نذكر بيذا الصدد أف ناشر رسائؿ ابف جناح السابؽ الذكر ككتابو الممع ىك يكسؼ درنبرغ 

، كابنو ىرتكيغ درنبرغ 241ص [344" ]مستشرؽ فرنسي ييكدم مف أصؿ ألماني، : "، كىك(ـ1895-ـ1811)
كتاب ) ىك الذم حقؽ 242ص[344". ]ككاف ىرتكيغ أكثر تمكنا في العربية مف أبيو: "(ـ1908-ـ 1844)

ـ كالجزء الثاني 1881ـ، فنشر الجزء األكؿ منو في باريس سنة 1867بدعكة مف أستاذه فبليشر عاـ  (سيبكيو
ـ، ككاف قبؿ ذلؾ قد عمؿ عمى تحقيؽ كنشر جميع أبكاب الكتاب الخاصة بالجمكع، كنكه في مقدمة 1889سنة 

قد تحدث عنيا في عمؽ  (سمفستر دم ساسي)مع أف األستاذ : "الجزء األكؿ بالمخطكطة الباريسية، كقاؿ فييا
، مما يدؿ عمى أف دم ساسي كاف قد اطمع عمى الكتاب، بؿ كترجـ كنشر بعض أبكاب "كفي شيء مف اإلطناب

منو، ككذلؾ زميمو المستشرؽ جكرجكاس الذم نشر ثبتا بعناكيف فصكؿ الكتاب، ككمؼ ىرتكيغ تمميذيف لو بصنع 
 1/42[354].فيارس فنية لمكتاب، كىما مكريس جاسترك، كماير المبير

نص الكتاب الذم حققو درنبرغ إلى األلمانية في نسخة تقع  (ـ1917– ـ 1837)ياف . كقد ترجـ الدكتكر ج
ـ، كعمؽ عمييا بمقتبسات مف شرح السيرافي كشرح 1900ـ إلى سنة 1895في خمسة مجمدات طبعت مف سنة 

ابف يعيش عمى المفصؿ كشرح أبيات الكتاب لكؿ مف ابف السيرافي كالشنتمرم، كمف خزانة األدب، كتاج 
 52ص[354].العركس، كمحيط المحيط، كحاشية الصباف عمى األشمكني، كغيرىا مف المراجع

كمو ترجـ إلى العبرية، منذ أكثر مف ألؼ سنة، في ظبلؿ  (الكتاب)أضؼ إلى ىذا أف : "  كقاؿ الدكتكر قباكة
الحكـ اإلسبلمي باألندلس، فانتشر مف خطبتو شذرات بيف األمـ األكربية التي تتكزع فييا شراذـ الييكد، كتنقؿ 

 151ص[31]".إلييا ما تحمؿ مف الزاد
 كنبو الدكتكر قباكة عمى أف الدراسات المغكية قبؿ نشر الكتاب بالعربية كبمغة القكـ كاف يسكدىا المنيج 

التاريخي المقارف كبخاصة بعد اكتشافيـ لمغة السنسكريتية، كلكف بعد اطبلعيـ عمى كتاب سيبكيو انفتحت أماـ 
فيك يدرس لغة كحيدة، محددة بزماف، كمستكيات مكحدة "أعينيـ آفاؽ جديدة في الدرس المغكم لـ يككنكا يألفكنيا، 
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. األصكؿ كالمسيرة، بمنيج تحميمي متميز، كأسمكب عممي مكضكعي، بعيد عف المقارنات التاريخية
 إنو يعتمد جميكر الكبلـ الناجز فعبل، كيضعو في حقؿ المبلحظة كالتحميؿ كالتركيب، ليخمص إلى تصنيفو 

في مستكيات تركيبية أك صرفية أك صكتية، ثـ يكتشؼ العبلقات بيف عناصر كؿ مستكل عمى حدة، كبيف 
]".عناصر المستكيات الثبلثة، كيضع الضكابط التي تكجو السمكؾ التعبيرم  153ص[31

كمف ثـ تجمى لمنفكس أف تثكر عمى ما ىك سائد آنذاؾ، كتفتح بابا جديدا في الدرس النحكم، : " قاؿ الدكتكر
يعارض كؿ أسمكب تاريخي مقارف، بذلؾ تعالت األصكات تنادم بضركرة البحث المكضكعي لكؿ لغة كحدىا، 
كاعتدادىا حالة متميزة، يدرس منيا ما ىك كاقع، فتحمؿ نماذجو، لبحث األنماط المغكية أك التركيبية الشكمية، 

". ككصؼ سمككيا كالعبلقات المكضكعية القائمة بينيا، كىذا ما عرؼ بعد باسـ البنكية في الميداف المغكم
 154-153ص[31]

 ثـ تابع الدكتكر قباكة كبلمو عف ظيكر المذىب التحكيمي كالمذىب الكظيفي كالمذىب التكزيعي، ككيؼ 
. ظيرت في كؿٍّ بصمات سيبكيو، كلكف غركر القكـ حاؿ دكف االعتراؼ بفضمو

كأنت إذا تصفحت ىذه االتجاىات، في الدرس المغكم الحديث، تحت بصمات خفية كظاىرة مف منزع : " قاؿ
سيبكيو، في مقدمة كتابو، حاكؿ المستشرقكف كالمستغربكف طمس معالميا، كتزكير مصادرىا بنسبتيا إلى الجيكد 

 155ص[31]".األكربية األصيمة
 كبعد أف بيف الدكتكر قباكة الكثير مف نقاط االشتراؾ بيف ىذه المذاىب المسانية الغربية كما جاء في النحك 

أفترل أف مثؿ ىذا يككف مصادفة كتكاردا، أك كقع الحافر عمى : "العربي كعمى الخصكص في كتاب سيبكيو قاؿ
الحافر، كما يقاؿ ؟ قد يتسنى لؾ زعـ كيذا، لك كانت نقاط المقاء نادرة مكزعة ال رابط بينيا، أما كىي غفيرة، 
تشمؿ جكانب البحث كالتنظير كالتفسير كالمحاكمة، فإف األصابع ال بد أف تمتد باالتيماـ، كتحقيؽ االقتباس 

 161ص[31]".كالتأثر كالتقميد
المستشرق دي ساسي والنحو العربي . 5. 6. 4

 كلتأكيد اطبلع الغربييف كالمستشرقيف منيـ خاصة عمى مفاىيـ النحك العربي عمكما كنحك سيبكيو خصكصا 
الذم ألفو دم ساسي بالفرنسية، كالذم كاف  (التحفة السنية في عمـ العربية)يجمؿ بنا أف نمقي نظرة عمى كتاب 

ـ كسنة 1804ـ، كأعيد نشره سنة 1799عمدة دارسي العربية عندىـ بعد كتاب أربنيكس، نشر أكؿ مرة سنة 
 إذ عرض في الجزء األكؿ منو قكاعد المغة العربية 539ص [352]ـ، 1905ـ كسنة 1830ـ كسنة 1815

بالطريقة التي اعتادىا الغربيكف، كعرضيا في الجزء الثاني منو بطريقة العرب أنفسيـ، كبمصطمحاتيـ، كأشيد 
حاطتو بقكاعدنا، كبخاصة فيما يخص مفيكـ العامؿ كالعمؿ . أني أكؿ ما اطمعت عميو دىشت مف دقتو كا 

 كيؼ كقد أحاط بالعكامؿ المائة لمجرجاني ترجمة كشرحا كتكضيحا، فتحدث عف معنى عناصر البنية 
. (رسالة العكامؿ المائة)العاممية، كفصؿ القكؿ في العكامؿ كالمعمكالت كمعنى العمؿ، بما ال تجده إال في شركح 

 كعمى سبيؿ المثاؿ أقتطؼ منو فقرتيف يشرح فييما معنى العامؿ، كيعرب فييما جممتيف بالبلتينية، مع إظيار 
إعجابو بطريقة اإلعراب العربية ككسيمة تحميؿ، كلمقارئ أف يحكـ بعد ذلؾ إف كانكا قد استكعبكا الدرس النحكم 
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العربي أـ ال ؟  
:   قاؿ الباركف سمفستر دم ساسي

41 – toutes les fois qu'il y a dépendance entre deux parties du discours,l'une des deux est 

censée agir sur l'autre,la régir ou la gouverner,comme l'on s'exprime ordinairement. 
Les grammairiens arbes appellent cette influence d'une partie du discours sur une autre, 

action;ils nomment le mot qui exerce cette influence,et qui en régit un autre, agissant,et celui 

qui éprouve cette méme influence et qui est régi ;c'est-à-dire, sur le quel on agit,nous 

emploieront communément les mots antécédent et complément,pour exprimer ces deux idées. 
42 – les grammairiens Arabes donnent un peu plus d'étendue à cette action qu'on ne le fait 

ordinairement parmi nous,Si,par exemple,ils avaient à analyser cette phrase,Petrus occidit 

Paulum,ils diraient que le verbe occidit gouverne son sujet Petrus au nominatif 

Et son complément Paulum à l'accusatif;et cette maniére de s'exprimer me parait assez 

juste,puisque c'est,en effet,le verbe qui joue le principal role dans le discours (a).s'ils avaient à 

analyser cette phrase;scimus quia cum venerit (Deus),similes ei erimus,ils diraient que ces mots 

quia similes ei erimus sont virtuellement à l'accusatif,parce qu'ils sont le complément de 

scimus;ce qui n'empécherait pas qu'ils analysent ensuite chacun des mots erimus,similes et 

ei,abstraction faite de la dépendance ou ils sont du [253]2/15mot scimus. 
( Dependency Grammar)، كالتبعية النحكية (التبعية) كلعؿ القارئ انتبو إلى أف دم ساسي يسـ فكرة العمؿ بػ

كقد استغؿ عمى نطاؽ كاسع في المسانيات الحاسكبية في أكثر "نمط مف الدراسة المغكية التي ظيرت في أكركبا، 
جميع األلفاظ في الكبلـ الطبيعي إما أف يككف تابعا لغيره : المؤسسات المعنية بيذا العمـ، كقد بني عمى الفكرة بأف

ما أف يككف ىك المتبكع، كقد يمكف أف يككف متبكعا بالنسبة ليذا كتابعا  محمكال عميو ال كجكد لو إال بكجكده، كا 
 1/239[189]".لغيره

كىذه النظرية ىي أقرب بكثير إلى نمط النحاة العرب، كخاصة مفيـك العمؿ، : "عبد الحاج صالح.د. قاؿ أ
، (ىككت)كتجاىمو تماما المسانيكف البنكيكف، إال )كليس بغريب إذا عرفنا أف ىذا المفيـك قديـ جدا عند الغربييف، 

، ككانكا يستعممكف (كلـ يظير عند النحاة األركربييف إال في العصر الكسيط، كليس مف التراث اليكناني البلتيني
 1/239[189( ".]عمؿ)بمعنى  (Régere)فعؿ 

إف أغمب األكركبييف غير منصفيف، كلعؿ عقدة العظمة أك التفكؽ ىي : ال يسعني إال أف أقكؿ:  كفي األخير
ال فاألدلة عمى اقتباسيـ كتأثرىـ بو كثيرة جدا، ال تخفى  التي حالت دكف اعترافيـ بفضؿ النحك العربي عمييـ، كا 

. إال عمى مف يعاني مف عقدة النقص
 كيكفينا أف ننفض الغبار عف نحكنا، كأف نقرأه بما جد عندىـ مف نظريات استميمكىا مف تراثنا، كألبسكىا مف 
لغتيـ كاصطبلحاتيـ ألكانا أخفت الكثير مف بصماتنا كأنفاسنا، كلست أشؾ في كجكد مف ينكر عميَّن ىذا االىتماـ 

. كىذا التقصي، بدعكل أنني أحمؿ التراث ما ال يحممو، كأدعي عميو ما ليس لو
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لست أشؾ في أف سيبكيو صدر في كصفو لمنظاـ المغكم : "محمكد أحمد نحمة.د. كفي الجكاب أقكؿ ما قاؿ أ
في العربية كبياف القكانيف التي تحكـ االستعماؿ الصحيح لمغة عف أسس منيجية، كانت قائمة في ذىنو، لـ يعف 
بإيضاحيا عنايتو بإجراءات التحميؿ المغكم، كال نكاد نجد في التراث النحكم مف بعده مف حاكؿ استظيار ىذه 
األسس، كالتأصيؿ النظرم ليا، كتحديد دكرىا في النظرية المغكية عند سيبكيو، عمى كثرة مف عرضكا لكتاب 

 202-201ص [297]".سيبكيو شرحا لمتنو كشكاىده، كمناقشة لمشكبلتو كقضاياه، كاعتراضا عميو
فمنيـ مف قاؿ بكجكد أكجو الشبو كألمح إلى تأثر الغربييف بنحك سيبكيو عمى :  عمى أف الباحثيف اختمفكا

استحياء، كمنيـ مف صرح بكقكع االقتباس مع نكراف الجميؿ، كمنيـ مف قاؿ بالتكارد، التحاد مكضكع الدرس، 
. كتكافؽ المنطمقات، كىكذا

ال زاؿ ىناؾ الكثير الذم ينبغي أف يقاؿ عف سيبكيو كمكانتو في تاريخ : " كأختـ كبلمي بقكؿ المستشرؽ كارتر
المسانيات، لذا يجب أف ينظر إلى ىذه الدراسة عمى أنيا دعكة التخاذ مكقؼ محدد مف القضية، تصدر عف 

ك  (de Saussure)شخص يرل لك أف سيبكيو كاف قد كلد في عصرنا ىذا لكجد لنفسو مكانا بيف 
(Bloomfield)".[270]39ص 
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 الخاتمة
ىا قد كصمنا إلى كممة الختاـ التي نختـ بيا ىذه الدراسة كنتكجيا بيا، كلعميا تككف بمثابة الخبلصة لكؿ ما 
قيؿ كبحث خبلليا، فمكضكع الدرس ىك االستدالؿ في كتاب سيبكيو مف حيث األنكاع كالطبيعة، كقد عممت 

جاىدا عمى محاكلة لمممة ما قيؿ في استدالؿ سيبكيو كاستنتاج ما يمكف إضافتو إلى ذلؾ، كعممت جاىدا عمى 
اكتشاؼ أنكاع االستدالؿ عنده، كمعرفة كنيو كطبيعتو، فتبينت لي بعد البحث كالدراسة جممة مف النتائج بكدم أف 

. أسردىا متتابعة مرقمة، حتى يسيؿ اإللماـ بيا، كتقييميا كتقكيميا
 ػ االستدالؿ عند سيبكيو ىك مف نكع االستدالؿ عند عمماء اإلسبلـ قاطبة كما بيف ذلؾ الشيخ ابف تيمية، 1

كىك استمزاـ الدليؿ لممدلكؿ بأم نكع مف أنكاع المزكـ، أعني سكاء كاف ظنيا، أك قطعيا، جميا أك خفيا، كأعني 
سكاء كاف استمزاـ كجكد لكجكد أك عدـ، أك كاف استمزاـ عدـ لعدـ أك كجكد، بحسب المجاؿ الذم يقع فيو 

. االستدالؿ، كبحسب مستكل الدراسة التي يككف فييا االستدالؿ
 ػ كىذا االستدالؿ بيذا المعنى بعيد كؿ البعد عف االستدالؿ اليكناني أك األرسطي، ألف مبنى ىذا األخير 2

في غير القياس الشرطي عمى عبلقة التداخؿ كاالندراج، أم دخكؿ الحد األصغر في الحد األكبر، بينما 
. االستدالؿ اإلسبلمي كمنو استدالؿ سيبكيو مبناه عمى المزـك بأم نكع مف أنكاع العبلقات

 ػ كاالستدالؿ اإلسبلمي ال ينحصر في صكر نمطية ال يتعداىا كما ىك الحاؿ في االستدالؿ اليكناني، 3
المنحصر في االستدالؿ بالكمي عمى الجزئي، كىك قياس الشمكؿ، كبالجزئي عمى الجزئي كىك قياس التمثيؿ، 

نما االستدالؿ اإلسبلمي كما قمنا كاسع، مفتكح عمى مصراعيو لكؿ أنكاع  كبالجزئي عمى الكمي كىك االستقراء، كا 
. األدلة المستمزمة لمدلكالتيا

 ػ ىذا مف جية كمف جية ثانية فإف االستدالؿ اإلسبلمي كمنو استدالؿ سيبكيو لـ يتقيد بالحد األرسطي 4
المبني عمى التعرؼ عمى كنو األشياء كماىيتيا، كالقائـ عمى معرفة أجناسيا كفصكليا، ألف ىدفو تصكر حقائؽ 
األشياء عمى ما ىي عميو في ذاتيا، بؿ ىك مبني عمى ذكر خصائص األشياء كلكازميا فقط، مف دكف شرط أف 
تككف صفات ذاتية، ألف غرض اإلسبلمييف ىك تمييز المعرؼ بحيث ال يمتبس بغيره حتى يمكف التكجو بالحديث 

. عنو دكف خمط أك غمكض
 ػ كمف ىنا كجدنا سيبكيو ال يعرؼ مصطمحات النحك إال بالتمثيؿ في غالب األحياف، كىذا النكع مف 5

بالمثاؿ يتضح :التعريفات ىك أبعد ما يككف عف الحدكد المنطقية، إذ ال جنس كال فصؿ، كلكف عمى قكؿ القائؿ
المقاؿ، كقمما كجدنا لو تعريفا بغير المثاؿ، كىك مع ذلؾ 

. تعريؼ بالخكاص المميزة كالصفات البلزمة مف غير شرط ككنيا ذاتية أك ال
 ػ ثـ إف سيبكيو لـ يتركنا في عماية مف أمرنا، كال في حيرة مف استدالالتو، ألنو صرح في مكاضع كثيرة مف 6

مصدرا كفعبل فيما يتصكره كيعنيو  (االستدالؿ)كتابو بما ييمو مف أنكاع االستدالؿ، فاستعمؿ مصطمح 
باالستدالؿ، مرة كما عرفنا بالسماع، كمرة بقياس النظائر، كمرة بالمكضع، كمرة بالنظير، كأخرل بالتصريؼ 

. كاالشتقاؽ، كىكذا، فمـ نجد في استداللو ال مقدمة كبرل كال صغرل، كال عبلقة اندراج، كال تداخؿ
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كبعض مشتقاتو مثؿ  (الحجة)كمصطمح  (يدلؾ)ك (يدؿ)كبعض مشتقاتو مثؿ  (الدليؿ)كاستعمؿ مصطمح 
كىك ال يعني بيا إال ما تبيف لنا بكضكح مف السماع بأنكاعو كما قمنا كقياس النظائر،  (احتجكا)ك (يحتج)

كالتصرؼ في التركيب بالتقديـ كالتأخير كالتمثيؿ كاالستبداؿ في المكضع، كغيرىا مف أنكاع االستدالؿ التي تبينت 
. لنا خبلؿ ىذه الدراسة

المغكييف كغيرىـ ال يعترفكف بكجكد : ػ كمما خرجنا بو مف النتائج كىك جد ىاـ أف سيبكيو ككؿ عمماء اإلسبلـ7
لغة أدبية مشتركة كما زعـ المستشرقكف كتابعيـ عميو المستغربكف، ألف لساف العرب كاحد بنص القرآف الكريـ، 
ف لـ يخؿ مف تنكعات بيف القبائؿ سميت لغات، كتنكعات في الجنس سميت شعرا كنثرا كقرآنا، كقد عرؼ  كا 
سيبكيو كالعمماء قبمو كبعده أف ما يميز لغة عف لغة ىك كيفيات في أداء بعض عناصر الكبلـ التي قد تككف 
حرفا أك كممة أك تركيبا معينا، كىك نفس ما يميز قراءة عف قراءة مف قراءات القرآف الكريـ، كأف الشعر يمتاز 

بخصائص تميزه عف النثر تسمى الضرائر، كلكف ال تجعؿ منو لغة عمى حدة، ألف أكثر ما يميز الشعر كالقرآف 
عف النثر ككبلـ العرب العادم ىك خصائص أسمكبية، الختبلؼ مكاقؼ الكبلـ بينيا في االنقباض كاألنس 

. عبد الرحمف الحاج صالح.د.كاالنبساط، كىي مع ذلؾ كمو تنطكم عمى نظاـ بنكم كاحد، كما أثبت ذلؾ أ
 ػ كمف النتائج المعتبرة التي استفدناىا أف سيبكيو لـ ييغىمِّبًب كما زعـ كثير مف الدارسيف المعاصريف الشعر 8

عمى النثر في استشياداتو المغكية، كبينا كيؼ تكىمكا ذلؾ كلـ يقكلكه عف بحث كدراسة، كعرفنا أف بعض 
المستقرئيف لمكتاب بينكا باإلحصاء كثرة الكبلـ المنثكر الذم اعتمده سيبكيو في االستشياد عمى األحكاـ النحكية 

. كالصرفية كالصكتية كحتى الداللية
مَّنبى شكاىد الشعر عمى اآليات القرآنية، فكانت األكلى أكثر مف ألؼ بيت، بينما الثانية لـ 9  ػ كأما أف سيبكيو غى

تتجاكز األربعمائة، فيك أمر كما عرفنا نسبي، ألف عدد األبيات التي جاءت في الكتاب بالقياس إلى مدكنة 
الشعر الضخمة كالتي كانت ال تزاؿ مفتكحة في فضاء الفصاحة العفكية ليست شيئا يذكر، أما عدد اآليات التي 

. احتج بيا فبالقياس إلى القرآف كىك نص محدكد فغاية في الكثرة
كىذا زيادة عمى ما عرفناه مف أف سيبكيو إنما يحتج في غالب األحياف بالشعر كبكبلـ العرب فيما خرج عف 
األصكؿ، أك كاف شاذا، أما ما كاف مطردا أك غالبا أك كثيرا فإنو كاف يكتفي بالتمثيؿ لو بأمثمة مف عنده يقيسيا 
عمى ما سمع، كأكثر آيات القرآف إف لـ نقؿ كميا جاءت بالمغة الشائعة الذائعة، ألف القرآف ما جاء إال بالفصيح 

. أك األفصح مف لغات العرب
 ػ كمف النتائج اليامة الجديرة بالتكقؼ كالتأمؿ أف القياس عند سيبكيو ليس مف القياس المنطقي األرسطي 10

في شيء، ألنو قياس نظائر، ذك صبغة رياضية، مبني أساسا عمى مفيـك التطبيؽ الرياضي في مجاؿ عمـ 
المجمكعات، كليس في الكتاب قياس غيره، كأف قياس الشبو ىك مف مجاؿ آخر ىك الفقو، كلـ يأت في الكتاب 

ف كاف سيبكيو استعمؿ الشبو كمفيكـ إجرائي لتفسير الشكاذ أك ما خرج عف أصمو . ذكر لقياس الشبو، كا 
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 ػ كعرفنا خبلؿ ىذه الدراسة أف القياس بالمعنى الذم سبؽ ذكره ىك الذم أفرز مفاىيـ إجرائية كثيرة، 11
المكضع، كالنظير، كاألصؿ، : استغميا سيبكيو في االستدالؿ، كعمؿ عمى إعماليا في التحميؿ كالتعميؿ، منيا

. كالعامؿ
مكضع بمعنى مكقع في كبلـ محصؿ، كىك عبارة عف كظيفة : ػ فالمكضع كما تبيف لنا يأتي عنده بمعنييف12

الكحدة في الكبلـ، كما ىك عند التكزيعييف، ألنو يتحدد بسياقات ترد فييا الكحدة المغكية، كمكضع بمعنى 
إنو مما لـ تعرفو المسانيات الغربية إلى غاية :عبد الرحمف الحاج صالح، كقاؿ فيو.د.تجريدم، كىك الذم نظَّنر لو أ

اآلف، ألنو خاص بالفكر العربي عامة كنحك سيبكيو خاصة، فكاف سيبكيو يحمؿ الكبلـ عمى أنو بنية عاممية 
. صاغيا األستاذ في شكؿ نظرية، كيحمؿ الكبلـ عمى أنو خطاب

 ػ كالنظير كىك كما عرفنا الشبيو في البنية أك المجرل أك خطكات التحكيؿ، أيضا اكتشؼ بفضؿ القياس 13
الذم يتـ فيو حمؿ شيء عمى شيء، فيظير الجامع، كتصنؼ األشياء بحسبو، كيصير ىك نفسو أم النظير بعد 

في كؿ الكتاب، كفي مختمؼ  (النظائر)ك (النظير)ىذا كسيمة لبلستدالؿ، كقد أكثر سيبكيو مف استعماؿ مصطمح 
. مستكيات المغة، الصكتي كالصرفي كالنحكم كالداللي، مبنى كمعنى

بمعاني كثيرة، سبؽ لمبحث أف تعرض ليا، فأحصاىا كمثَّنؿ  (األصؿ) ػ ككذلؾ استعمؿ سيبكيو مصطمح 14
ليا، كيكفي أف ننبو إلى أىـ ما خرج بو البحث فيما يخص ىذا المصطمح كىك أف المغة كميا عند سيبكيو إما 
ف لـ يستعمؿ سيبكيو مصطمح الفرع كال الفركع، كلكنو كاف يستعمؿ األصؿ بكثرة لتفسير  ما فركع، كا  أصكؿ كا 
المطرد مف األحكاـ كىك ما يساكم القياس المستمر، كيستعممو بكثرة أيضا في التعبير عف الصكرة المفترضة 

لكثير مف الكحدات المغكية، كيستعممو بكثرة أيضا لمتعبير عف الحد، أك الكجو في الكبلـ، أم ما ينبغي أف يككف 
. عميو الكبلـ في استعماؿ العرب الفصحاء

 ػ كأما العامؿ، فإف سيبكيو كما عرفنا في مكضكع المكضع ضبط الكبلـ مف حيث ىك بنية يتحكـ فييا 15
عنصر في بقية العناصر، ففسر بمكجب فكرة العمؿ بنية الكبلـ، حيث فصؿ القكؿ في العكامؿ كالمعمكالت 

كأنكاع العمؿ، بطريقة تحميمية كتعميمية، حتى إنو عمى رأم كثير مف الدارسيف ما بكب سيبكيو أبكاب كتابو النحكية 
إال بفكرة العمؿ، كىذا كما قمت دكف أف ييمؿ سيبكيو في نفس الكقت التحميؿ لمكبلـ عمى أنو خطاب، ألف ىذا 

. ىك األصؿ في المغة، أم أف كظيفتيا األكلى ىي التخاطب بيف البشر
 ػ كىذا األخير أعني تحميؿ الكبلـ عمى أنو خطاب، قاـ بو سيبكيو قبؿ أف تظير في العالـ الغربي فكرة 16

السياؽ كفكرة تداكلية الخطاب بقركف، كقد أحسف أيما إحساف في اإللماـ بعناصر التخاطب مف متكمـ كقصده 
كمخاطب كحاجتو، كنكع العبلقة بينيما، كالظركؼ التي يقع فييا التخاطب سكاء كانت زمانية أك مكانية، كىكذا، 

". لكؿ مقاـ مقاؿ:"كىك ما كاف يعبر عنو عمماؤنا القدامى بقكليـ
كلـ ينس سيبكيو في ىذا النكع مف التحميؿ ما يجيزه السياؽ المغكم كسياؽ الحاؿ السابؽ مف تصرؼ في 

الكبلـ، بحذؼ أك إضمار أك زيادة أك تقديـ كتأخير، كغيرىا مف الظكاىر التي تعترم الكبلـ كال تفسر إال بالسياؽ 
. المغكم، كىما معا أعني سياؽ الحاؿ كالسياؽ المغكم كانا يعرفاف عند عممائنا جميعا كبخاصة المفسريف منيـ
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 ػ كأخيرا فإف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما كصمت إليو بعد كؿ ىذا الذم تقدـ مف أف طبيعة االستدالؿ في 17
الكتاب أنيا الفطرة، ليس الفطرة بمعنى السذاجة، كما قد يتصكر البعض، كال بمعنى البساطة كالسطحية، كما قد 

يتصكر البعض اآلخر، بؿ الفطرة بمعنى العقؿ الفطرم السميـ، بمبادئو البدييية، كتجاربو الخاصة الخالصة، 
. كىذا ما بيناه في مبحث استدالؿ سيبكيو

ىذا مف جية كمف جية ثانية فإف طبيعة ىذا االستدالؿ أنيا لغكية محضة، ال فمسفية، كال تأممية، بؿ رىٍصده 
لمظاىرة المغكية في حد ذاتيا كىي قائمة في حراكيا بيف أفراد المجتمع، بالمبلحظة كالمشاىدة الحسية، كباالستقراء 

كالتصفح المستمريف، كبالتصنيؼ عف طريؽ ما بينيا مف تناظر، كبحمؿ بعض عمى بعض كمما تبيف ىذا 
ظيارىا في  التناظر، حتى انكشفت مفاىيـ كالتي ذكرناىا آنفا، كحتى أمكف ضبط الظاىرة كتقعيد القكاعد ليا كا 

. شكؿ قكانيف تمثؿ السميقة كتصكرىا في أخفى خفاياىا
 ػ كال ينبغي أف ننسى أبدا أف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة ما تبيف مف تأثير النحك العربي عمكما كنحك 18

سيبكيو خصكصا في النظريات المسانية الغربية المعاصرة، كأنو ميما حاكؿ المنكركف أف يحجبكا ىذا التأثير 
. بالدعاكل، فإف الدعاكل ال تغني مف الحؽ شيئا

كأعظـ دليؿ عمى ىذا التأثير ىك ما ثبت مف أكجو الشبو بيف نحكنا كىذه النظريات الغربية، كىذا باعتراؼ 
كثير مف المنصفيف مف الغربييف، كما ثبت مف اطبلعيـ عمى تراثنا كمو في مختمؼ التخصصات كالتي منيا 
النحك، إذ لـ يكتفكا باالطبلع كلكف أقامكا مؤسسات لدراسة تراثنا، كترجمتو، كاالستفادة منو، كيكفي دليبل عمى 

. ذلؾ ما نشره الكثيركف منيـ مف كتبنا كنحف في غفمة سادركف، كفي غطيط النـك راقدكف
كقد بينا لمف يشؾ في استفادتيـ مف تراثنا الستبعادىـ االطبلع عمى نحكنا كنحك الكتاب كيؼ أمكف ليذه 

االستفادة أف تحصؿ، كذلؾ عف طريؽ الييكد عامة كييكد األندلس خاصة، كمف آخرىـ نكاـ تشكمسكي، الذم لـ 
يتكرع عف االعتراؼ بقراءة كتاب سيبكيو عمى أستاذه فرانز رزنتاؿ، فبل يجب أف يككف المنكركف ممكييف أكثر مف 

. الممؾ
ىذه إذف خبلصة مركزة لنتائج ىذه الدراسة التي ما كنت أظف أني سأخمص إلييا، لما كجدتو في ىذا البحث 

بف لعبلـ مخمكؼ ما كاف يمكف لي .د.مف صعكبات كعقبات، لكال فضؿ اهلل عز كجؿ كتشجيع األستاذ المشرؼ أ
. أف أتجاكزىا

كلمف عرؼ كتاب سيبكيو عف كثب أف يعذرني فيما قصرت فيو مف حقو، ألنو البحر الخضـ الذم ال يركبو 
أحد إال خشي عمى نفسو منو العطب، ككيؼ ال يككف األمر كذلؾ كقد قاؿ أحد عارفيو كالمتمكنيف منو، كىك 

  39ص[312]".ىؿ ركبت البحر ؟ تعظيمنا، كاستصعابنا لما فيو:"المبرد، لمف سألو أف يقرئو الكتاب
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 ػ 335ص.مناىج البحث عند مفكرم عمماء اإلسبلـ".كتبت في أكاخر القرف الثالث اليجرم كأكائؿ القرف الرابع

336 . 

كجابر بف حياف لمدكتكر زكي نجيب .344ص.مناىج البحث لمنشار:  ػ انظر في ىذا بالترتيب91
 .75ص.محمكد

قراءات معاصرة في تراثنا الفمسفي ػ المركز الثقافي العربي ػ : نحف كالتراث - (محمد عابد)الجابرم . ػ د92
 .1993بيركت ػ لبناف ػ الطبعة السادسة ػ 

ف  /8059: مخطكط رقـ- شرح كتاب سيبكيو ػ المجمد الثاني  - (عمي بف عيسى) ػ الرماني 93
 ػ 3عبد السبلـ محمد ىاركف ػ عالـ الكتب ػ ط: الكتاب ػ تحقيؽ - (عمرك بف عثماف بف قنبر) ػ سيبكيو 94
 .ـ ػ دكف بمد1983/ىػ1403
محمد عبد السبلـ شاىيف ػ دار الكتب : الكتاب المصنؼ في األحاديث كآلثار ػ تحقيؽ-  ػ ابف أبي شيبة 95

 5/280 ػ 26058: ـ ػ حديث رقـ1995ىػ ػ 1416 ػ 1العممية ػ بيركت ػ لبناف ػ ط

– عمـ المساف العاـ كعمـ العربية ػ رسالة دكتكراه في قرص مضغكط  - (عبد الرحمف)الحاج صالح .د. ػ أ96
 1979- جامعة السكربكف 

أحمد حسف ميدلي كعمي سيد عمي ػ : مجمدات ػ تحقيؽ5– شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد) ػ السيرافي 97
. ىػ1429/ـ2008 ػ 1دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف ػ ط

صدقي محمد جميؿ ػ دار الفكر ػ بيركت ػ : البحر المحيط في التفسير ػ تحقيؽ - (أبك حياف) ػ األندلسي 98
. ـ1420
إبراىيـ شمس الديف ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف ػ : معاني القرآف ػ تحقيؽ - (أبك زكريا) ػ الفراء 99

 .ـ2002ىػ ػ 1423الطبعة األكلى ػ 
نظاـ الجممة عند المغكييف العرب في القرنيف الثاني كالثالث لميجرة ػ جامعة  - (مصطفى)جطؿ . ػ د100

 دكف تاريخ– حمب ػ كمية األدب 

زىير عبد المحسف : النكت في تفسير كتاب سيبكيو ػ تحقيؽ - (يكسؼ بف سميماف) ػ األعمـ الشنتمرم 101
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. ـ1987ىػ ػ 1407 ػ 1سمطاف ػ منشكرات معيد المخطكطات العربية ػ الككيت ػ ط
 (10907: مخطكط رقـ)المجمد الثالث ػ –شرح كتاب سيبكيو  - (عمي بف عيسى) ػ الرماني 102

أنيس بدكم ػ دار إحياء التراث .د: شرح جمؿ الزجاجي ػ تحقيؽ كضبط - (ابف عصفكر) ػ اإلشبيمي 103
. ـ2003ىػ ػ 1424العربي ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة األكلى ػ 

محمد كامؿ بركات ػ دار الفكر ػ دمشؽ ػ .د: تحقيؽ- المساعد عمى تسييؿ الفكائد -  ػ ابف عقيؿ 104
 .ـ1980ىػ ػ 1400

كقد استعمؿ سيبكيو لفظ البناء عمى الشيء الذم ليس بعامؿ فيما بني عميو : " "3/359:  ػ قاؿ السيرافي105
نما ذلؾ عمى جية تقدميا كحاجتيا إلى ما بعدىا (أفَّن مبنية عمى لكال)كما قاؿ  ".كا   

عبد الحميد .د: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ػ تحقيؽ - (جبلؿ الديف عبد الرحمف) ػ السيكطي 106
. ط.ت: دكف.ىنداكم ػ المكتبة التكفيقية ػ القاىرة ػ مصر

يكسؼ حسف عمر ػ جامعة قار : شرح الكافية البف الحاجب ػ تحقيؽ - (رضي الديف) ػ األستراباذم 107
 .ـ1978ىػ ػ 1398يكنس ػ ليبيا ػ 

ػ رسالة  (مف باب التثنية إلى باب المصادر)شرح األصكؿ في النحك  - (عمي بف عيسى) ػ الرماني 108
الدكتكر محسف بف سالـ العميرم ػ جامعة : نصار محمد حميد الديف ػ إشراؼ: ماجستير ػ تحقيؽ كدراسة الطالب

. 1994ىػ ػ 1415أـ القرل ػ المممكة العربية السعكدية ػ
خالد : الطالب - (رسالة دكتكراه)دراسة كتحقيؽ - شرح كتاب سيبكيو  - (صالح بف محمد) ػ اليسككرم 109

عياد بف عيد الثبيتي ػ جامعة أـ القرل ػ المممكة السعكدية ػ . د.أ: بف محمد بف عبد اهلل التكيجرم ػ إشراؼ
. ـ2003/ـ2002ىػ ػ 1424/ىػ1423

تخريج شكاىد شرح شافية ابف الحاجب لرضي الديف األستراباذم في ىامش  - (عبد القادر) ػ البغدادم 110
. الشرح

محمد نكر الحسف، كمحمد : تحقيؽ- شرح الشافية البف الحاجب  - (رضي الديف) ػ األستراباذم 111
. ـ2005ىػ ػ 1426 ػ 1الزفزاؼ، كمحمد محي الديف عبد الحميد ػ دار إحياء التراث العربي ػ بيركت ػ لبماف ػ ط

 (.10908: مخطكط رقـ)- المجمد الخامس– شرح كتاب سيبكيو –  (عمي بف عيسى) ػ الرماني 112

محمد إبراىيـ يكسؼ شيبة ػ : تحقيؽ كدراسة- شرح كتاب سيبكيو ػ جزءاف  - (عمي بف عيسى) ػ الرماني 113
 ىػ 1415/ ىػ 1414رسالة دكتكراه ػ جامعة أـ القرل ػ تحت إشراؼ الدكتكر أحمد مكي األنصارم ػ 

  ػ سكرة الذاريات114
شرح كتاب سيبكيو ػ قسـ الصرؼ ػ الجزء األكؿ ػ ػ تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ ( - عمي بف عيسى)ػ الرماني  [115

 .ـ1988/ىػ1428– مطبعة التضامف – الدكتكر المتكلي رمضاف أحمدم الدميرم 

مصطمح المعنى في كتاب سيبكيو دراسة في ضكء عمـ المصطمح ػ  - (صبحي إبراىيـ)الفقي . ػ د116
 .ـ2006ىػ 1427
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: تعقيبات أبي عمي الفارسي عمى آراء سيبكيو الصرفية - (سامي بف محمد بف يحي الفقيو) ػ الزىراني 117
عمي بف محمد النكرم ػ جامعة أـ القرل ػ المممكة العربية السعكدية ػ .د: جمعا كدراسة ػ رسالة دكتكراه ػ إشراؼ

ىػ ػ  1432ىػ ػ 1431
.؟: نظرات في كتاب سيبكيو ػ مجمة المجمع المغكم األدبي ػ العدد - (ماىر)عباس جبلؿ . ػ د118  

عبد الحسيف الفتمي ػ مؤسسة .د: األصكؿ في النحكػ تحقيؽ - (أبك بكر محمد بف سيؿ) ػ ابف السراج 119
 .ـ1999ىػ ػ 1420 ػ 4الرسالة ػ بيركت ػ لبناف ػ ط

ط– عالـ الكتب – كاظـ بحر المرجاف .د: تحقيؽ– كتاب التكممة  - (أبك عمي) ػ الفارسي 120 بيركت  - 2
. ـ1999- ىػ 1419– لبناف – 

ط– أحمد عبد الستار الجكارم ، كعبد اهلل الجبكرم : تحقيؽ- المقرب –  (ابف عصفكر) ػ اإلشبيمي 121 1 – 
 دكف بمد– ـ 1972- ىػ 1392

 ػ 1األشباه كالنظائر في النحك ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف ػ ط - (عبد الرحمف) ػ السيكطي 122
 .ـ1984ىػ ػ 1405

كالحافظيف فركجيـ كالحافظات كالذاكريف : " في المصحؼ مف سكرة األحزاب35 ػ لكف نص اآلية رقـ 123
 ىاركف: انظر".اهلل كالذاكرات

 ػ 1مفيـك الجممة عند سيبكيو ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف ػ ط - (عبد الغني)جكاد األسدم . ػ د124
 .ىػ1428ـ ػ 2007

دراسة نحكية تحميمية ػ : الميجات العربية في كتاب سيبكيو - (عبد اهلل بف عبد الرحمف بف سعد) ػ العياؼ 125
ىػ 1423مصطفى إبراىيـ عمي عبد اهلل ػ جامعة أـ القرل ػ المممكة العربية السعكدية ػ .د.أ: رسالة دكتكراه ػ إشراؼ

 .ـ2002

مصطفى مكسى ػ .أحمد عفيفي ، أ.د.أ:  ػ تحقيؽ7ج– شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد) ػ السيرافي 126
 .ـ2006ىػ ػ 1427حسيف نصار ػ مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية ػ القاىرة ػ .د.أ: مراجعة
 ػ 1أحكاـ الكجكب في كتاب سيبكيو ػ مؤسسة االنتشار العربي ػ بيركت ػ لبناف ػ ط - (مكزة) ػ المقبالي 127
. ـ2009

الرماني النحكم في ضكء شرحو لكتاب سيبكيو ػ دار الكتاب المبناني ػ بيركت ػ  - (مازف)المبارؾ . ػ د128
 .ـ1974

محمد عبد القادر أحمد عطا ػ دار الكتب العممية ػ : المنصؼ ػ تحقيؽ - (أبك الفتح عثماف) ػ ابف جني 129
 .ـ1999ىػ ػ 1419 ػ 1بيركت ػ لبناف ػ ط

- مكفـ لمنشر- السماع المغكم العممي عند العرب كمفيـك الفصاحة- (عبد الرحمف)الحاج صالح .د. ػ أ130
. ـ2007-الجزائر
 M.G.CARTER-Oxford Center for Islamic Studies- I.B.TAURIS- SIBAWAYHI ػ 131
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الطبعة - القاىرة– دار الحديث - فيارس كتاب سيبكيو كدراسة لو  - (محمد عبد الخالؽ) ػ عضيمة 132
. ـ1975/ىػ1395- األكلى

االستدالؿ النحكم في كتاب سيبكيو كأثره في تاريخ النحك ػ ػ دار القمـ  - (أماف الديف)حتحات .  ػ د133
 .ىػ1427ـ ػ 2006العربي ػ دار الرفاعي لمنشر ػ الطبعة األكلى ػ 

ت : دكف– الطبعة السابعة - المدارس النحكية ػ دار المعارؼ ػ القاىرة  - (شكقي)ضيؼ .  ػ د134
. 1986الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ - سيبكيو جامع النحك العربي  - (فكزم)مسعكد . ػ د135
عالـ الكتب الحديث ػ الطبعة األكلى - منيج سيبكيو في االحتجاج بالقراءات كليا  - (إدريس)مقبكؿ . ػ د136

. ـ2009ىػ ػ 1431ػ 
مازف المبارؾ، كمحمد عمي .د: تحقيؽ- مغني المبيب عف كتب األعاريب  - (ابف ىشاـ) ػ األنصارم 137

. ـ1979 ػ 5حمد اهلل ػ دار الفكر ػ دمشؽ كبيركت ػ ط
أحمد محمد شاكر ػ دار التراث ػ القاىرة : تحقيؽ كشرح- الرسالة –  (محمد بف إدريس) ػ اإلماـ الشافعي 138

 .ـ1979ىػ ػ 1399 ػ 2ػ ط
بدراف .أ: مؤسسة- مصطفى الشكمي.د: حققو كقدـ لو– الصاحبي في فقو المغة  - (أحمد) ػ ابف فارس 139

 1964/1383– لبناف – بيركت – لمطباعة كالنشر 
المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية  - (أبك إسحؽ إبراىيـ بف مكسى)ػ الشاطبي 140

حياء التراث اإلسبلمي ػ مكة المكرمة ػ ط.د: ػ تحقيؽ  ػ 1عبد الرحمف بف سميماف ػ معيد البحكث العممية كا 
. ـ2007ىػ ػ 1428

منيج سيبكيو في االستشياد بالقرآف الكريـ كتكجيو قراءاتو كمآخذ بعض  - (يكسؼ خاطر)سميماف . ػ د141
الطبعة -المممكة العربية السعكدية- الرياض- مكتبة الرشد- دراسة نقدية تحميمية نحكية صرفية: المحدثيف عميو

. ـ2008/ىػ1429- األكلى
مرفؽ بالكتاب حكاشي اليازجي كجماعة مف المغكييف – لساف العرب  - (محمد بف مكـر) ػ ابف منظكر 142

. ت: دكف – 1ط– بيركت – دار صادر – 
تحقيؽ طاىر أحمد الزاكم ، كمحمكد محمد الطناحي ػ المكتبة العممية ػ - غريب الحديث -  ػ ابف األثير 143

 ـ1979ىػ 1399بيركت ػ لبناف ػ 
عبد ربو عبد .دراسة كتحقيؽ د- شرح عيكف كتاب سيبكيو  - (أبك نصر ىاركف بف مكسى) ػ القرطبي 144

دكف . ـ1984/ ىػ1404-الطبعة األكلى.- دكف- المطيؼ عبد ربو
: بإشراؼ– رسالة دكتكراه – سيبكيو في الدراسات النحكية الحديثة بالعراؽ  - (غادة غازم) ػ عبد المجيد 145

ـ 2003أيار -  ىػ 1424ربيع األكؿ - جامعة العراؽ – كمية اآلداب – خديجة الحديثي .د.أ
ركاية المغة كاالحتجاج بيا في ضكء عمـ المغة الحديث : االستشياد كاالحتجاج بالمغة - (محمد)عيد . ػ د146

ـ 1988ػ عالـ الكتب ػ الطبعة الثالثة ػ 
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دار الحديث ػ القاىرة ػ سنة الطبع - درسات ألسمكب القرآف الكريـ  - (محمد عبد الخالؽ) ػ عضيمة 147
 . ـ2004/ ىػ1425

 ػ 9بحث في مجمة المغة العربية كآدابيا ػ العدد : ػ سيبكيو في الميزاف (عائد كريـ عمكاف)الحريزم .د. ػ أ148
 .كمية اآلداب ػ جامعة الككفة

الناشر مكتبة المغة العربية ػ شارع المتنبي ػ مجمع الزكراء ػ - ػ نحك القرآف  (أحمد عبد الستار) ػ الجكارم 149
 ـ 1974/ ىػ1394بغداد ػ 
جامعة – رسالة دكتكراه – دراسة في المنيج : النحك العربي كالعمـك اإلسبلمية - (محمد) ػ الحباس 150
 1996/1997: السنة الدراسية– الجزائر 
رسالة – التصريؼ عند سيبكيو كمكقؼ الرضي منو في شرح الشافية  - (محمد إحساف اهلل) ػ مياه 151
: محمد صفكت مرسي ػ جامعة أـ القرل ػ المممكة العربية السعكدية ػ العاـ الدراسي. د.أ: إشراؼ- دكتكراه 
. ـ2003/ـ2002ىػ ػ 1424/ىػ1423

 ػ سكرة األعراؼ 152
 ػ سكرة التكبة 153

فيمي أبك . تحقيؽ د- فيمي .د: ػ تحقيؽ (الجزء الثالث)شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد) ػ السيرافي 154
- مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة-محمكد عمي مكي.د.أ- رمضاف عبد التكاب . د.كمراجعة أ- الفضؿ 

.* 2001- الطبعة األكلى
 ػ سكرة الحجر 155
 ػ سكرة الزمر 156

- محمد ىاشـ عبد الدايـ .د: تحقيؽ - (الجزء الرابع)شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد) ػ السيرافي 157
.* 1998- مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة

 57: ، العنكبكت35: ، األنبياء185:  ػ آؿ عمراف158
 ػ سكرة القمر 159
 ػ سكرة السجدة 160
 ػ سكرة المائدة 161
 ػ سكرة الكيؼ 162
 ػ سكرة النساء 163
 ػ سكرة يكسؼ 164
 ػ سكرة األنفاؿ 165
  (القتاؿ) ػ سكرة محمد 166
 ػ سكرة اإلسراء 167
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 ػ سكرة مريـ 168
 27: ، الزمر51، 46، 43: ، القصص25: ، إبراىيـ121:  ػ البقرة169
 ػ سكرة يكنس 170
 ػ سكرة القدر 171
 1/321، ك1/320، ك1/282:  ػ كمثؿ ما تقدـ مف شكاىد سيبكيو القرآنية172
 ػ سكرة النكر 173
 ػ سكرة المرسبلت 174
 ػ سكرة المطففيف 175
 ػ سكرة المنافقكف 176
مصطفى .محمد عكني، كأ.د.أ: ػ تحقيؽ (الجزء السابع)شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد) ػ السيرافي 177
. ـ2006- القاىرة – مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية - مكسى 
قراءة في كتاب نظرية النحك القرآني ػ المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية  - (محمد حسف)عكاد . ػ د178

. ـ2011/ىػ1432 (أ/ا)ػ المجمد السابع ػ العدد 
ىػ ػ 1426الطبعة األكلى ػ - ظاىرة التركيب في النحك العربي  - (أحمد محمد تكفيؽ)السكداني . ػ د179
ـ ػ دكف 2005

 ػ سكرة الحج 180
 ػ سكرة القيامة 181
 ػ سكرة الفاتحة 182
 ػ سكرة ؽ  183
 ػ سكرة ىكد 184
دار اإلرشاد لمشؤكف االجتماعية ػ سكرية ػ - إعراب القرآف الكريـ كبيانو  - (محي الديف) ػ الدركيش 185

. ـ2003- ىػ 1424الطبعة التاسعة ػ 
 ػ سكرة المزمؿ 186
عمي محمد الضباع : تصحيح-النشر في القراءات العشر - (أبك الخير محمد بف محمد) ػ ابف الجزرم 187

. دكف– 
مطبعة - أحمد محمد قاسـ.تحقيؽ كتعميؽ د- االقتراح في أصكؿ النحك  - (جبلؿ الديف) ػ السيكطي 188
. 1396/1976- 1ط- السعادة
– الجزائر – مكفـ لمنشر – بحكث كدراسات في المسانيات العربية  - (عبد الرحمف) ػ الحاج صالح 189
. ـ2007

عالـ الكتب - األسس اإلبستيمكلكجية كالتداكلية لمنظر النحكم في كتاب سيبكيو  - (إدريس) ػ مقبكؿ 190
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. ـ2006– الطبعة األكلى – الحديث 
عبد الفتاح إسماعيؿ .د: تحقيؽ- اإلبانة عف معاني القراءات  - (مكي بف أبي طالب) ػ حمكش القيسي 191
. دكف– مكتبة نيضة مصر بالفجالة – شمبي 

 1دار الكتب العممية ػ ط- منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف  - (أبك الخير محمد بف محمد) ػ ابف الجزرم 192
. ـ1999ػ 

عيسى )دار إحياء الكتب العربية - مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف  - (محمد عبد العظيـ) ػ الزرقاني 193
. دكف–  (البابي الحمبي كشركاه

 ػ سكرة الحديد 194
 ػ سكرة اإلخبلص 195
أنس ميرة ػ دار الكتب العممية : تحقيؽ- إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر -  ػ ابف البناء 196

. ـ1427ـ ػ 2006 ػ 3ػ لبناف ػ ط
 ػ سكرة األعمى 197
شمراف العجمي ػ مؤسسة الببلغ ػ بيركت .د: تحقيؽ- شكاذ القراءات  - (محمد بف أبي نصر) ػ الكرماني 198

 .ت.ط ػ د.ػ لبناف ػ د
برجستراسر ػ مكتبة ابف - غاية النياية في طبقات القراء  - (أبك الخير محمد بف محمد) ػ ابف الجزرم 199
 .ـ1351تيمية ػ 

مكتبة اآلداب - عرض كتكجيو كتكثيؽ : الشكاىد القرآنية في كتاب سيبكيو - (محمد إبراىيـ)عبادة .د. ػ أ200
.  ت.ط ػ د.ػ القاىرة ػ د

 ػ سكرة الجاثية 201
–  الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف  - (أحمد بف عبد الدائـ) ػ السميف الحمبي 202
.  دكف– دمشؽ – دار القمـ – أحمد محمد الخراط .د: تحقيؽ
 ػ سكرة الصافات 203
 ػ سكرة المعارج 204
دار – عبد العاؿ سالـ مكـر .د: تحقيؽ– الحجة في القراءات السبع  - (الحسيف بف أحمد) ػ ابف خالكيو 205
. ـ1977- ىػ 1397 – 3ط– الشركؽ 
مكتبة لبناف ناشركف ػ لبناف ػ - معجـ كدراسة : أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو - (خديجة) ػ الحديثي 206

 .ـ2003 ػ 1ط
. 40: ، النازعات46: ، الرحمف14: ، إبراىيـ103: ، ىكد182:  ػ البقرة207
 ػ سكرة الفجر 208
 ػ سكرة المجادلة 209
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– المحتسب في تبييف القرءات الشكاذ كاإليضاح عنيا  - (أبك الفتح عثماف) ػ ابف جني 210
ـ 1999ىػ ػ 1420كزارة األكقاؼ ػ المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ػ 

 ػ سكرة الزخرؼ 211
القاىرة – مكتبة المتنبي – مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع  - (الحسيف بف أحمد) ػ ابف خالكيو 212

دكف - 
 ػ سكرة القمـ 213
الدار العربية - الحديث النبكم الشريؼ كأثره في الدراسات المغكم كالنحكية  - (محمد ضارم) ػ حمادم 214

. ـ1429ىػ ػ 2009لممكسكعات ػ بيركت ػ لبناف ػ الطبعة األكلى ػ 
الطبعة - بيركت- دار صادر- خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  - (عبد القادر بف عمر) ػ بغدادم 215
. ببل تاريخ- األكلى

اعتراضات ابف الضائع النحكية في شرح الجمؿ عمى ابف  - (جمعاف بف بنيكس بف رجا) ػ السيالي 216
عياد بف عيد الثبيتي ػ جامعة أـ القرل ػ المممكة العربية السعكدية ػ .د.إشراؼ- رسالة ماجستير - عصفكر

. ـ1994/ىػ 1415
الطبعة - الرياض- ارتكاز الفكر النحكم عمى الحديث كاألثر في كتاب سيبكيو  - (محمكد)فجاؿ . ػ د217
. ىػ1430- األكلى

محمد إبراىيـ البنا ػ : أمالي السييمي في النحك كالمغة كالحديث كالفقو ػ تحقيؽ - (أبك القاسـ) ػ السييمي 218
. مطبعة السعادة ػ دكف

 (األشباه كالنظائر)الكضع الباىر في رفع أفعؿ الظاىر ػ ضمف كتاب  - (محمد بف حسف) ػ ابف الصائغ 219
. ـ1984- ىػ 1405 – 1ط– لبناف – بيركت – دار الكتب العممية  – 4/273 إلى 4/258: لمسيكطي مف

ىػ ػ 1417 ػ 2أضكاء السمؼ ػ الرياض ػ ط- الحديث النبكم في النحك العربي  - (محمكد)فجاؿ . ػ د220
1997 .

. 1981مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ ػ دار الرشيد لمنشر ػ  - (خديجة)الحديثي . ػ د221
 . شارع فيد السالـ ػ الككيت27دراسات في كتاب سيبكيو ػ ككالة المطبكعات ػ  - (خديجة)الحديثي . ػ د222
كتاب تنزيؿ اآليات : كتاب االنتصاؼ البف المنير، كبآخره: كمعو– الكشاؼ –  (جار اهلل) ػ الزمخشرم 223
. ـ1977- ىػ 1397 – 1ط– دار الفكر - لؤلفندم 
 ػ سكرة ص 224
 .ـ2011– المغرب – أفريقيا الشرؽ - أصكؿ النحك العربي  - (محمد خير) ػ الحمكاني 225
تحقيؽ محمد محي - اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  - (عبد الرحمف بف محمد بف سعيد) ػ ابف األنبارم 226

. 1407/1987-بيركت-المكتبة العصرية- الديف عبد الحميد
: إشراؼ– رسالة ماجستير - دراسة كتأصيؿ: شكاىد النحك النثرية - (صالح أحمد مسفر) ػ الغامدم 227
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 ىػ 1408– المممكة السعكدية – مكة – جامعة أـ القرل – محمكد محمد الطناحي .د
تحصيؿ عيف الذىب مف معدف جكىر األدب في مجازات  - (يكسؼ بف سميماف) ػ األعمـ الشنتمرم 228
 ىػ1316سنة – مصر المحمية – المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ – عمى ىامش الكتاب – العرب 

زىر األكـ في األمثاؿ كالحكـ ػ حققو الدكتكر محمد حجي  - (أبك عمي الحسف بف مسعكد)اليكسي - 229
 ـ1981/ىػ1401كالدكتكر محمد االخضر ػ دار الثقافة ػ الدار البيضاء ػ المغرب ػ الطبعة األكلى ػ 

محمد عبد المعيد خاف ػ دائرة .د: تحت مراقبة- المستصقى في أمثاؿ العرب  - (جار اهلل) ػ الزمخشرم 230
. ـ1962ىػ ػ 1381 ػ 1المعارؼ العثمانية ػ حيدر آباد الدكف ػ اليند ػ ط

محمد محي الديف عبد الحميد ػ دار : تحقيؽ- مجمع األمثاؿ  - (أبك الفضؿ أحمد بف محمد) ػ الميداني 231
دكف تاريخ - المعرفة ػ بيركت ػ لبناف

- دار البشير- مؤسسة الرسالة- تصنيؼ منيجي كتحقيؽ عممي : الكتاب - (محمد كاظـ) ػ البكاء 232
. ـ2004/ىػ1425- الطبعة األكلى

 87 ػ 86األمثاؿ في كتاب سيبكيو ػ مقالة في مجمة التراث العربي ػ دمشؽ ػ العدد  - (شكقي)المعرم  – 233
 . السنة الثانية كالعشركف2002 (أغسطس)ىػ آب 1423ػ ربيع اآلخر 

عمي أبك ممحـ ػ دار كمكتبة اليبلؿ ػ بيركت ػ .د: المفصؿ ػ قدـ لو كبكبو - (جار اهلل)الزمخشرم  – 234
. ط. ـ ػ د2003لبناف ػ 
. دكف– بيركت – شرح المفصؿ ػ عالـ الكتب  - (مكفؽ الديف)ابف يعيش  – 235
. 148مكرر – سيبكيو في الميزاف  - (عائد كريـ عمكاف)الحريزم .د – 236
إحساف عباس ػ مؤسسة الرسالة ػ : تحقيؽ- فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ  - (أبك عبيدة) ػ البكرم 237

 .ـ1971 ػ 1بيركت ػ لبناف ػ ط
. دكف– جميرة األمثاؿ ػ دار الفكر ػ بيركت  - (أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ)العسكرم  – 238
دار إحياء التراث العربي – تحقيؽ محمد عكض مرعب – تيذيب المغة  - (محمد بف أحمد)األزىرم  – 239

. ـ2001 – 1ط– بيركت – 
منشكرات المكتبة العصرية ػ بيركت ػ لبناف ػ صيدا ػ - جامع الدركس العربية  - (مصطفى) ػ الغبلييني 240

  ـ1972/  ىػ 1392الطبعة الحادية عشر ػ 
. ىػ1423 ػ 1دار سعد الديف ػ دمشؽ ػ ط- األمثاؿ - (أبك الخير)الياشمي  – 241
لجنة إحياء -المقتضب ػ تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة- (أبك العباس محمد بف يزيد)المبرد  – 242

. ـ1979ىػ ػ 1399– مصر - القاىرة - التراث اإلسبلمي
 ػ 1عبد المجيد قطامش ػ دار المأمكف لمتراث ػ ط.د: تحقيؽ- األمثاؿ  - (أبك عبيد القاسـ)ابف سبلـ  –243
. ـ1980ىػ ػ 1400

دراسة كتحقيؽ - تنقيح المباب في شرح غكامض الكتاب ػ  - (أبك الحسف عمي بف محمد)ابف خركؼ  – 244



426 

 

منشكرات كمية الدعكة اإلسبلمية كلجنة الحفاظ - ـ1995/ىػ1425-الطبعة األكلى- خميفة محمد خميفة بديرم
. طرابمس- عمى التراث اإلسبلمي

محمد .د: عبد الرحمف السيد ك.شرح التسييؿ ػ تحقيؽ د - (جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل)ابف مالؾ  – 245
 ـ1990/ىػ1410بدكم المختكف ػ ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف ػ الطبعة األكلى ػ 

 10907: رقـ– المجمد الرابع  (مخطكط)- شرح كتاب سيبكيو  - (عمي بف عيسى)الرماني  – 246
: إشراؼ - (ممخص رسالة ماجستير)التمثيؿ في كتاب سيبكيو  - (مفمح بف ىادم)القحطاني  – 247

 . (التمخيص في صفحة)ىػ ػ 1427ىػ ػ 1426عياد بف عيد الثبيتي ػ .د.أ
التعميؿ المغكم في كتاب سيبكيو ػ منشكرات جامعة قار يكنس ػ  - (شعباف عكض محمد)العبيدم .د – 248

. ـ1999 ػ 1بنغازم ػ ط
 1منشكرات جامعة قار يكنس ػ بنغازم ػ ط- المنيج الكصفي في كتاب سيبكيو  - (حسف أحمد)نكزاد  – 249

. ـ1996ػ 
أحمد راتب . أبنية سيبكيو ػ تحقيؽ د: كتاب األسماء كاألفعاؿ– (أبك بكر بف محمد بف حسف)الزبيدم  – 250
.  ـ2002/ ىػ1423 - (د.د)- حمكش
: مطبكعات جامعة الككيت، رقـ- الشاىد كألصكؿ النحك في كتاب سيبكيو  - (خديجة)الحديثي .د – 251

37 .
ىػ ػ 1415 ػ 3بحكث كمقاالت في المغة ػ مكتبة الخانجي ػ القاىرة ػ ط- رمضاف  (عبد التكاب) – 252
. ـ1995

الطبعة - مكتبة دار العركبة الككيت- شكاىد الشعر في كتاب سيبكيو  - (خالد عبد الكريـ)جمعة .د – 253
.  ـ2005/ ىػ1425-الثالثة 
 ػ 2محسف ميدم ػ دار المشرؽ ػ بيركت ػ لبناف ػ ط: كتاب الحركؼ ػ تحقيؽ - (أبك نصر) ػ الفارابي 254
1990 .

زىير عبد المحسف سمطاف .د/تحصيؿ عيف الذىب ػ تحقيؽ - (يكسؼ بف سميماف)األعمـ الشنتمرم  – 255
. ـ1994ىػ ػ 1415 ػ 2مؤسسة الرسالة ػ بيركت ػ ط- 

- محمد الريح ىاشـ. تحقيؽ د– شرح أبيات سيبكيو  - (أبك محمد يكسؼ بف المرزباف)ابف السيرافي  – 256
.  ـ1996/ ىػ1416-الطبعة األكلى- بيركت- دار الجيؿ

عالـ - زىير غازم زاىد. تحقيؽ د- شرح أبيات سيبكيو  - (أبك جعفر أحمد بف محمد)النحاس  – 257
.  ـ1986/ ىػ1406-الطبعة األكلى- بيركت-الكتب

رسالة - نشأتيا كمسالكيا في التحميؿ اإلعرابي في الكتاب : نظرية العامؿ - (بف لعبلـ)مخمكؼ  – 258
. 1997-1996: السنة الجامعية– د سعدم الزبير : إشراؼ- ماجستير
القاىرة – عالـ الكتب - دراسة إبستمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب: األصكؿ–  (تماـ)حساف .د. أ – 259
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 -1420/2000 .
منشكرات مخبر الدراسات المسانية – مفاىيـ أساسية في أصكؿ النحك - (مخمكؼ)بف لعبلـ .د.أ – 260

. 2012النظرية كالتطبيقية العربية كالعامة ػ 
سعدم . د: إشراؼ– رسالة دكتكراه – ظاىرة التقدير في كتاب سيبكيو  - (مخمكؼ)بف لعبلـ .د.أ – 261
. 2002/2003: السنة الجامعية– الزبير 
-1ط- عماف- دار الفكر- مكانة الخميؿ بف أحمد في النحك العربي - (جعفر نايؼ)عبابنة .د – 262
1404/1984 .

- تحقيؽ محمد بيجت البيطار- أسرار العربية - (أبك البركات عبد الرحمف بف محمد)ابف األنبارم  – 263
. مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ

تحقيؽ أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ – المكافقات  - (أبك إسحؽ إبراىيـ بف مكسى)الشاطبي  – 264
. ـ1997ىػ ػ 1417 ػ 1سمماف ػ دار ابف عفاف ػ ط

.دكف–خالد عبد الكريـ : تحقيؽ– شرح المقدمة المحسبة  - (طاىر بف أحمد)ابف بابشاذ  – 265  

- بيركت- دار النفائس- مازف المبارؾ.اإليضاح في عمؿ النحك ػ تحقيؽ د - (أبك القاسـ)الزجاجي - 266
. 1399/1979- 3ط

اإلعبلؿ في كتاب سيبكيو في ىدم الدراسات الصكتية الحديثة ػ  - (عبد الحؽ أحمد محمد)الحجي . ػ د267
. ـ2008ىػ ػ 1429مركز البحكث كالدراسات اإلسبلمية ػ جميكرية العراؽ ػ الطبعة األكلى ػ 

 ػ 11مجمة جامعة الممؾ سعكد ػ ـ- محاكلة تفسير لنظاـ المغة : العمة النحكية - (أحمد مطر)العطية  – 268
 .ـ1999ىػ ػ 1419 ػ 28 إلى ص3اآلداب ػ ص

إبراىيـ السامرائي ػ .ميدم المخزكمي كد.د: تحقيؽ– معجـ العيف  - (الخميؿ بف أحمد)الفراىيدم  – 269
 .ىػ1409 ػ إيراف ػ 2مؤسسة دار اليجرة ػ ط

دراسة عف منيج سيبكيو في النحك ػ : (لمميبلد)نحكم عربي مف القرف الثامف  - (مايكؿ جي)كارتر  – 270
- ىػ 1412 – 1ع – 20مج– دار الشؤكف الثقافية العامة – مجمة المكرد - عبد المنعـ آؿ ناصر.د: ترجمة
ـ 1992

 .دكف– ـ 2002عمي جابر المنصكرم ػ .د: تحقيؽ- المسائؿ العسكريات  - (أبك عمي)الفارسي  – 271
ط- الجزائر- القياس في النحك ػ ديكاف المطبكعات الجامعية - (منى)إلياس .د – 272 1-1405 -1985 .
- تحقيؽ إبراىيـ السامرائي -(رسالتاف في المغة)ضمف – رسالة الحدكد  - (عمي بف عيسى)الرماني  – 273

. 1984-عماف- دار الفكر
- عماف- دار الفكر- ظاىرة قياس الحمؿ في المغة العربية  - (عبد الفتاح حسف عمي)البجة  – 274
. 1419/1998-1ط- األردف

- المكتبة التكفيقية- تحقيؽ أحمد فريد أحمد- سر صناعة اإلعراب  - (أبك الفتح عثماف)ابف جني  – 275
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ت : دكف– القاىرة 
مخمكؼ بف .د.أ: إشراؼ– رسالة لمماجستير - العمة كالتعميؿ بيف النحاة كالفقياء  - (محمد)بف حجر  – 276
  2005/2006: السنة الدراسية- البميدة – جامعة سعد دحمب – لعبلـ 

 .ـ2008 ػ 1دار الحامد األردف ػ ط- العمؿ النحكية في كتاب سيبكيو  - (أحمد خمؼ)العكادم  – 277
التعميؿ النحكم في الدرس المغكم القديـ كالحديث القديـ  - (خالد بف سميماف بف مينا )الكندم  – 278

. ىػ1427ـ ػ 2007 ػ 1كالحديث ػ دار المسيرة ػ عماف ػ األردف ػ ط
تحقيؽ - فيض نشر االنشراح مف ركض طي االقتراح - (أبك عبد اهلل محمد بف الطيب)الفاسي  – 279
اؿ.د.كشرح أ حياء التراث - محمكد يكسؼ فجَّن ط- دبي- دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كا  1-1421/2000 .
دراسة في كتب إعراب القرآف ػ دار اآلفاؽ : األسس المنيجية لمنحك العربي - (حساـ أحمد)قاسـ .د – 280

. ـ2007ىػ ػ 1428 ػ 1العربية ػ ط
المؤسسة العربية - نظرية النحك العربي في ضكء مناىج النظر المغكم الحديث  - (نياد)المكسى .د – 281

. ـ1980ىػ ػ 1400 ػ 1لمدراسات كالنشر ػ بيركت ػ ط
الدار – النجاح – دراسة تأصيمية تركيبية : نظرية العامؿ في النحك العربي - (مصطفى)بف حمزة . د – 282
. ـ2004/ىػ1425-الطبعة األكلى- البيضاء 
 179مكرر – ظاىرة التركيب في النحك العربي  - (أحمد محمد تكفيؽ)السكداني .د – 283

– السفر األكؿ مف شرح كتاب سيبكيو –  (أبك الفضؿ قاسـ بف عمي بف محمد)الصفار  – 284
- المدينة المنكرة- دار المآثر- حققو كعمؽ عميو ككضع دراستو الدكتكر معيض بف مساعد العكفي- جزءاف 

. ـ1998/ىػ1419- الطبعة األكلى
الناشر ككالة الشركؽ لمطباعة - شرح سيبكيو ػ الجزء األكؿ  - (المتكلي بف رمضاف أحمد)الدميرم .د – 285
.  ـ1993/ ىػ1413-كالنشر
ىػ ػ 1397دار الرسالة لمطباعة ػ بغداد ػ - النكاسخ في كتاب سيبكيو  - (حساـ سعيد)النعيمي  – 286
. ـ1977

فتح المطيؼ في التصريؼ عمى البسط كالتعريؼ ػ ديكاف  - (عمر بف أبي حفص)الزمكرم  – 287
ـ 1991ىػ ػ 1411 ػ 1المطبكعات الجامعية ػ بف عكنكف ػ الجزائر ػ ط

288  –Gerad TROUPEAU – LEXIQUE – INDEX du KITAB de SIBAWAYHI – EDITIONS 

KLINCKSIECK – II.rue de lille ;Paris – 7- 1976 

ط– القاىرة – الدار الثقافية لمنشر – المسانيات العامة كقضايا العربية  - (مصطفى)حركات .د – 289 1 – 
. ـ1998- ىػ 1418

دار المعرفة الجامعية ػ - االسـ كالصفة في النحك العربي كالدراسات األركبية  - (محمكد أحمد)نحمة  – 290
دكف - اإلسكندرية
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مقالة في مجمة - مفيـك المكضع كمسالؾ االستدالؿ بو في كتاب سيبكيو  - (مخمكؼ)بف لعبلـ .د.أ – 291
 2007جكاف -العدد الثاني- اآلداب كالمغة

ضمف المجمكع الكامؿ لممتكف ػ جمعو - متف األجركمية  - (محمد بف محمد بف داكد)الصنياجي  – 292
. ـ2005/ىػ1426ىػ ػ 1425ػ .  ػ دار الفكر ػ بيركت ػ لبناف1كصححو محمد خالد العطار ػ ط 

حققو - رمضاف عبد التكاب .د: ػ تحقيؽ(الجزء األكؿ)شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد)السيرافي  – 293
الييئة المصرية - محمد ىاشـ عبد الدايـ.د.محمكد فيمي حجازم.د.رمضاف عبد التكاب.كقدـ لو كعمؽ عميو د

.*  1986- العامة لمكتاب
294– Ulrike mosel  

-TERMINOLOGIE BEI SIBAWAIH Die SYNTAKTISCHE 

 Munchen – 1975  

لبناف – دار الطميعة ػ بيركت - منطؽ العرب مف كجية نظر المنطؽ الحديث  - (عادؿ)فاخكرم .د – 295
دكف - 

مطبعة مصطفى البابي الحمبي ػ - تحرير القكاعد المنطقية  - (قطب الديف محمكد بف محمد)الرازم  – 296
. ـ1948ىػ ػ 1367 ػ 2مصر ػ ط

. ط.ـ ػ د2003دار المعرفة الجامعية ػ - آفاؽ جديدة في البحث المغكم  - (محمكد أحمد)نحمة .د – 297
رسالة دكتكراه ػ - نظرية المكضع في كتاب سيبكيو  - (عمي بف معيكؼ بف عبد العزيز)المعيكؼ  – 298
ىػ 1428أكس إبراىيـ بف سميماف الشمساف ػ جامعة الممؾ سعكد ػ المممكة العربية السعكدية ػ .د.أ: إشراؼ
- مطبعة األمانة- عكض بف أحمد القكزم. تحقيؽ كتعميؽ د- التعميقة –  (أبك عمي)الفارسي  – 299
. ـ1990/ ىػ1410محـر - الطبعة األكلى- القاىرة

سكرية ػ - دار العصماء ػ دمشؽ - معالـ التفكير في الجممة عند سيبكيو  - (محمد عبدك)فمفؿ .د – 300
. ـ2009ىػ ػ 1429الطبعة األكلى ػ 

- الجزائر- مكفـ لمنشر- بحكث كدراسات في عمـك المساف  - (عبد الرحمف)الحاج صالح .د.أ – 301
. ـ2007

 ىػ1432ـ ػ 2011جميؿ عبد اهلل عكيضة ػ . د: داعي الفبلح لمخبآت االقتراح ػ تحقيؽ- ابف عبلف  – 302
جمعا كتصنيفا كدراسة ػ : المسائؿ المتفؽ عمييا بيف النحكييف - (دخيؿ بف غنيـ بف حسيف)العكاد  – 303

عبد الرحمف محمد بف إسماعيؿ ػ جامعة أـ القرل ػ المممكة العربية السعكدية ػ العاـ .د.أ: رسالة دكتكراه ػ إشراؼ
. ىػ1423الجامعي 

. ـ2006ىػ ػ 1427 ػ 1مقاالت في المغة كاألدب ػ عالـ الكتب ػ القاىرة ػ ط - (تماـ)حساف .د.أ – 304
 .2008قراءة في فكر سيبكيو ػ دار غريب ػ القاىرة ػ : الداللة كالتقعيد النحكم -(محمد سالـ)صالح .د – 305
التطكر في المحتكل كاألساليب ػ مقالة مترجمة عف : الكتاب في التراث النحكم - (رمزم)البعمبكي  – 306
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 .297: العدد (عالـ المعرفة)اإلنجميزية ضمف 
األصكؿ الببلغية في كتاب سيبكيو كأثرىا في البحث المغكم ػ مكتبة اآلداب ػ  - (أحمد سعد)محمد .د – 307

. ت.ط، د.القاىرة ػ د
دراسات ػ العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ػ : مجمة)الظكاىر الصكتية فكؽ التركيبية ػ  - (كليد)حسف  – 308
 .ـ2009 ػ 3:  ػ العدد36: المجمد

دراسات نجفية ػ )ػ مجمة - التنغيـ في الدرس النحكم بيف القدامى كالمحدثيف  - (حيدر)الجيار .د – 309
.جامعة الككفة/العدد الخامس ػ كمي اآلداب  

دراسة في النحك كالداللة ػ دار الحامد ػ : سياؽ الحاؿ في كتاب سيبكيو - (أسعد خمؼ)العكادم .د – 310
 ـ 2011ىػ ػ 1432 ػ 1عماف ػ األردف ػ ط

 (ف/8862: مخطكط رقـ)شرح كتاب سيبكيو  - (أبك سعيد)السيرافي  – 311
نخبة مف العمماء ػ مكتبة الثقافة الدينية ػ : تحقيؽ- أخبار النحكييف البصرييف  - (أبك سعيد)السيرافي  – 312

 .الظاىر/شارع بكر سعيد
إبراىيـ السامرائي ػ مكتبة المنار ػ األردف ػ .د: تحقيؽ- نزىة األلباء في طبقات األدباء - ابف األنبارم  – 313

. ـ1985ىػ ػ 1405الزرقاء ػ الطبعة الثالثة ػ 
محمد سميـ سالـ ػ مطبعة .د: تحقيؽ كتعميؽ- تمخيص كتاب أرسطكطاليس في العبارة - ابف رشد  – 314

 .ـ1978دار الكتب ػ جميكرية مصر ػ 
أحمد عبد المجيد ىريدم ػ مركز .تشارلس بتركث ػ د.د: تحقيؽ- تمخيص كتاب الشعر - ابف رشد  – 315

. ـ1986تحقيؽ التراث ػ 
دار كمكتبة – عمي بكممحـ .د: قدـ لو كشرحو كبكب لو– إحصاء العمـك  - (أبك نصر)الفارابي  – 316
 1996 - 1ط- لبناف – بيركت – اليبلؿ 
دراسات لكبار المستشرقيف ػ دار : التراث اليكناني في الحضارة اإلسبلمية - (عبد الرحمف)بدكم  – 317

. ـ1965 ػ 3النيضة العربية ػ القاىرة ػ ط
 ػ 3عبد السبلـ ىاركف ػ دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ ط: تحقيؽ كشرح- الحيكاف – الجاحظ  – 318 

 .ـ1969ىػ ػ 1388
 .رضا ػ تجدد ػ دكف: تحقيؽ- الفيرست - ابف النديـ  – 319
عداد- مفاتيح العمـك  - (محمد بف أحمد بف يكسؼ)الخكارزمي  – 320 عبد المطيؼ محمد العبد ػ .د: تقديـ كا 

دار النيضة العربية ػ القاىرة 
األب لكيس شيخك اليسكعي ػ المطبعة الكاثكليكية : تحقيؽ- طبقات األمـ  - (صاعد)األندلسي  – 321

. ـ1912لآلباء اليسكعييف ػ بيركت ػ 
تحقيؽ – إصبلح الخمؿ الكاقع في الجمؿ  - (أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف السيد)البطميكسي  – 322
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ط- لبناف – بيركت – دار الكتب العممية – حمزة عبد اهلل النشرتي .د: كتعميؽ ىػ 1424– ـ 2003 – 1
محمد تقي : حدكد المنطؽ البف بيريز ػ مقدمة كتصحيح: كمعو– المنطؽ –  (عبد اهلل)ابف المقفع  – 323

. (ىػ1398ـ ػ 1978.)1357دانش باجك ػ طيراف ػ 
 .ـ1903جكليكس لبرت ػ ليبزيؾ ػ : تحقيؽ- تاريخ الحكماء  (جماؿ الديف)القفطي  – 324
نزار رضا ػ منشكرات دار .د: شرح كتحقيؽ- عيكف األنباء في طبقات األطباء - ابف أبي أصيبعة  – 325

. مكتبة الحياة ػ بيركت
ترجمة كدراسة لكتابي ديكنيسيكس ثراكس، : فف النحك بيف اليكنانية كالسيرانية - (ماجدة محمد)أنكر  – 326

. ـ2001ماجدة عماد الديف سالـ ػ /أحمد عثماف: كيكسؼ األىكازم ػ مراجعة
ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف ػ لمرماني )ضمف كتاب - الرسالة الشافية  - (عبد القاىر)الجرجاني  – 327

محمد خمؼ اهلل كالدكتكر محمد زغمكؿ سبلـ ػ دار : ػ حققيا كعمؽ عمييا (كالخطابي كعبد القاىر الجرجاني
 .ـ1968ىػ ػ 1387 ػ 2المعارؼ ػ مصر ػ ط

مكتبة األسرة ػ الييئة المصرية العامة - رسالة في الطريؽ إلى ثقافتنا  - (محمكد محمد)شاكر  – 328
. ـ1997لمكتاب ػ 
كاظـ بحر المرجاف ػ دار الرشيد : تحقيؽ- المقتصد في شرح اإليضاح  - (عبد القاىر)الجرجاني  – 329

. 1982لمنشر ػ الجميكرية العراقية ػ 
رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطأ في  - (أبك الحسيف سميماف بف محمد)ابف الطراكة  – 330

. ـ1996ىػ ػ 1416الدكتكر حاتـ صالح الضامف ػ عالـ الكتب ػ الطبعة الثانية ػ: اإليضاح ػ تحقيؽ
 ػ 1دار السبلـ ػ مصر ػ ط- النظرية المغكية في التراث العربي  - (محمد عبد العزيز)الدايـ .د.أ – 331
. ـ2006ىػ ػ 1427

. ـ1973القاىرة ػ - معناىا كمبناىا : المغة العربية - (تماـ)حساف .د.أ – 332
مكتبة الخانجي ػ - أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة  - (فاضؿ مصطفى)الساقي  – 333
. ـ1977ىػ ػ 1397القاىرة ػ 
آليات التصنيؼ المغكم بيف عمـ المغة المعرفي كالنحك العربي ػ مجمة جامعة  - (لطيفة إبراىيـ)النجار  – 334

 .(ـ2004/ىػ1425 )25 ػ 1، ص ص (1)، 17الممؾ سعكد، ـ
- دار النيضة العربية- بحث في المنيج : النحك العربي كالدرس الحديث - (عبده)الراجحي  – 335
. 1406/1986- بيركت
نشأتو كتطكره حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم ػ : المصطمح النحكم - (عكض محمد)القكزم .د – 336

ىػ 1401 ػ 1عمادة شؤكف المكتبات ػ الرياض ػ ط
زىير . دراسة كتحقيؽ د- االنتصار لسيبكيو عمى المبرد  - (أبك العباس أحمد بف محمد)ابف كالد  – 337

  1996/ ىػ1416- الطبعة األكلى- مؤسسة الرسالة- عبد المحسف سمطاف
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 .10دار الكتاب العربي ػ بيركت ػ لبناف ػ ط- ضحى اإلسبلـ  - (أحمد)أميف  – 338
ط– القاىرة – عالـ الكتب – سيبكيو إماـ النحاة  - (عمي النجدم)ناصيؼ  – 339 دكف  - 2
-الجزائر – بف عكنكف –ديكاف المطبكعات الجامعية - النشأة كالتطكر : المسانيات - (أحمد)مكمف  – 340
. ـ2002

قسـ البحكث كالدراسات – معيد البحكث كالدراسات العربية – تطكر الدرس النحكم  - (حسف)عكف  – 341
 1970- األدبية كالمغكية 

. دكف– مؤسسة الصباح – دراسات نقدية في النحك العربي  - (عبد الرحمف محمد)أيكب .د – 342
دراسة تحميمية في ضكء المناىج : االتجاىات النحكية لدل القدماء - (حميمة أحمد)عمايرة .د – 343

. ـ2006 – 1ط– األردف – عماف – دار كائؿ لمنشر – االمعاصرة 
 – 3ط– لبناف – بيركت – دار العمـ لممبلييف – مكسكعة المستشرقيف - (عبد الرحمف)بدكم  – 344
. ـ1993– يكليك /تمكز

: نقمو مف الخط البرم إلى العربي- المكازنة بيف المغة العبرية كالعربية  - (إبراىيـ إسحؽ)ابف باركف  – 345
جامعة – مركز الدراسات الشرقية – عمر صابر عبد الجميؿ .د.أ: مراجعة كتقديـ– أحمد محمكد ىكيدم .د

. القاىرة
بيف تحميؿ سيبكيو كنظرية تشكمسكي : الجمؿ الفرعية في المغة العربية - (معصكمة)عبد الصاحب .د – 346

.(ط.د)(ت.د)التكليدية التحكيمية ػ كنكز المعرفة ػ   
الدار العربية - أصكلو كمناىجوالفكر النحكم عند العرب  - (عمي مزىر محمد)الياسرم .د – 347

. ىػ1423/ـ2003-الطبعة األكلى-لممكسكعات
بحث في الجذكر التاريخية : المستشرقكف كتاريخ صمتيـ بالعربية - (إسماعيؿ أحمد)عمايرة .د – 348

. ـ1992ىػ ػ 1412 ػ 2لمظاىرة االستشراقية ػ دار حنيف ػ عماف ػ األردف ػ ط
.  ـ2003 ػ 8البحث المغكم عند العرب عالـ الكتب ػ ط - (أحمد مختار)عمر  – 349
 ػ دكف 1نكباكر ػ أكسفكرد ػ ط.د.أ: تحقيؽ- كتاب األصكؿ - (أبك الكليد مركاف)ابف جناح القرطبي  – 350
 تاريخ

351 – le livre des parterres fleuris 
le rabbin Moise Metzer 

Paris 1889 ػ 

.دكف- كتب عربية : مكقع- معجـ أسماء المستشرقيف  - (يحي)مراد –  352  
( grammaire arabe)التحفة السنية في عمـ العربية  - (الباركف سمفستر)دم ساسي  – 353

 .المطبعة اإلمبريالية ػ باريس
عالـ  – 59 إلى ص 3مف ص: الجزء األكؿ– مقدمة كتاب سيبكيو  - (عبد السبلـ محمد)ىاركف  – 354
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. ـ1983- ىػ 1403 – 3ط– الكتب 
 


