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ال جيوز إعادة إنتاج أك استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور يف أم شكل أك صورة من دكف إذف مكتوب 
: من الباحث إالٌ يف اٟتاالت اآلتية

. ديكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. 1

حيق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزيا اإلفادة من ىذا البحث بشىت الوسائل كذلك ألغراض تعليمية، . 2
. كليس ألغراض ٕتارية أك تسويقية

حيق ١تكتبة جامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزيا استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور إذا طلبتها . 3
.  مكتبات اٞتامعات، كمراكز البحوث األخرل
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ادللٌخػص 

كيهدؼ إذل الوقوؼ على منهج .اؿ يف النحو العريباالستشهاد باألمث:ىذا البحث بعنواف       
لكونو ،ا١تنهج الوصفي الباحث فيو كيتبع . أللفيةؿاألمشوين يف االستشهاد باألمثاؿ من خبلؿ شرحو 

لغة " ا١تثل"تناكؿ الباحث يف ىذا البحث مفهـو . دراسة كصفية ١تنهج األمشوين يف االستشهاد باألمثاؿ
كاصطبلحان، ك أكرد حدكد االستشهاد ا١تكانية كالزمانية، كما أكرد خصائص األمثاؿ من ثبات كعدـ 

مث تعٌرض الباحث . ٦تا جعل النحاة يرٌكزكف عليها دكف أنواع النثر األخرل كا٠تطابة كالوصايا كغَتىاتغيَت 
. لوسائل ٚتع األمثاؿ، كعًمدى إذل أخذ عٌينة من الشواىد الصرفٌية كالنحويٌة يف األمثاؿ

:  النتائج اآلتية ا١تتواضعةالدراسة ىذه كيف ضوء ا١تعلومات اجملموعة، أثبتت
االستشهاد باألمثاؿ، كذلك لتعويل النحاة على الشعر، كعدـ تعويلهم على النثر أثبتت الدراسة قلة . 1 

 .عموما يف الدرس النحوم
 كعشرين مثبلن كلها يف القضايا النحويٌة، إالٜتسة منها كردت كاحدأكرد األمشوين يف شرحو لؤللفية . 2 

. كما ٧تد أنو استشهد ببعض األمثاؿ يف غَت موضع.يف القضايا الصرفٌية
  إضافة أٝتاء القضايا النحوية كالصرفية اليت استشهد ٢تا باألمثاؿ

. األمشوين على هنج النحاة القدامى من حيث االستشهاد باألمثاؿ يف قلتهاسار . 5
 كىو ا١تنهج يستشهد األمشوين باألمثاؿ ّتانب شواىد أخرل سواء من القرآف الكرمي، أكالشػعر العريب. 6

. الذم سار عليو النحاة السابقُت لو 
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ABSTRACT 

           Title of this research is: The Citation by Proverbs in Al-Ashmony’s Method of Explanation of 

Alfiyyah Ibn Malik. Aim of the research is; to study Al-Ashmony’s method of citation by proverbs in his 

explanation of the Alfiyyah. The research  adopted descriptive method because it describes Al-

Ashmony’s method of citation on proverbs. The researcher studied  the concept of  ‘proverbs’ in terms 

of its linguistic and  cultural meanings. He also studied place and time limitations for the proverb, as well 

as its characteristics in terms of reliability and unreliability that made the grammarians focus on it, 

without the other types of prose such as public speech, commandments etc. The researcher specified 

method of data collection, as such, he took sample of grammatical and morphological examples on 

proverbs. 

               Based on the collected  information, the study showed the following results: 

1. The study confirmed that there was a limited use of for the proverbs in citation.  

2. Al-Ashmony has adopted the method of the earlier grammarians, in terms citation by proverbs 

despite their limitation in number. 

3. Al-Ashmony in his explanation of the ‘Alfiyyah’, stated twenty two proverbs, all 

      of them within grammatical issues, except five proverbs found in morphological 

      issues. Also he cited some proverbs inappropriately. 
4. The samples of ‘proverbs’ which are cited by Al-Ashmony in the grammatical  

issues are the followings 

5. The samples of ‘proverbs’ which are cited by Al-Ashmony in the morphological  

             issues are the followings 
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 الشكر كالتقدير

 على ما بذلو معي من جهد الدكتور كليد زلمد صاحلذل أستاذم الفاضل إأكجو الشكر أجزلو          
 حىت كصلت الرسالة على ما ىي تو ٢تا حرفان حرفان،كتوجيهو إياماءقيم يف إشرافو على ىذه الرسالة ،كقر

 .عليو

 الذم اقتطع عبد التواب مرسي حسن األكرت اجلنيدم/   كما أتوجو ٓتالص الشكر لؤلستاذ الدكتور 
 .كقتا ٙتينا ليكوف ٦تتحنا خارجيا ٢تذه الدراسة فأفادين بتوجيهاتو كمبلحظاتو الدقيقة فجزاه هللا خَت اٞتزاء

الذم كلف نفسو كبذؿ جهدا كافران يف تقييم  السيد عبد احلليم مصطفى /   كشكرم كتقدير للدكتور
 .ىذه الدراسة، حيث كاف ٦تتحنا داخليان، متعو هللا بالصحة كالعافية

 علي مرتضى فرحكما ال يفوتٍت أف أشكر أسرة جامعة جاال اإلسبلمية متمثلة يف األخ الدكتور 
 .دىبكالدكتور 

تقبل منا م من ساعدين بوقتو كعلمو خبلؿ ىذه ا١تسَتة،كأسأؿ هللا العلي القدير أف كيلكما أشكر      
 .كمن اٞتميع 

 كالشكر هلل من قبل كمن بعد
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 اإلهــــــــــــــــداء

 

 كالديت اليت علمتنا كيف ضلب العلم رغم أميتهاكالدم، كإىل ركح 

 (العم حسن) اللم رباا صغَتا كتعهدا كبَتان أيب إىل

 يفتقداا كثَتان بسبب إنشغايل عنهم ذينكلدم زلمد الل كقرة عيٍت زكجيت  رفيقة دريب إىل 
بالدراسة كخاصة يف ىله الظركؼ العصيبة اليت جتمع الغربة كالعمل كالدراسة 

 . كأخوايت الفضلياتفاضلإىل إخواا األ

ديوت : إىل كل من كاف شعاره...إىل كل من يتعهد على أف يبقي طالب علم حىت ادلمات
. الناس كىم يعملوف كسأموت كأنا أتعلم
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ادلقػػػػػػػػػػػػدمة 

: اٟتمد هلل،كالصبلة كالسبلـ على أفضل كأفصح خلق هللا،كعلى آلو كصحبو كمن كااله،أما بعد      

فهذا ْتث يف االستشهاد باألمثاؿ يف النحو العريب دراسة تطبيقية علي شرح األمشوين على ألفية ابن 
 .      مالك 

    كىي دراسة يف أصوؿ النحو،بالتطبيق على شرح األلفية ا١تذكور،ك١تا كانت قضية االستشهاد من أىم 
القضايا كأبرزىا يف أصوؿ النحو،إذ إفَّ معظم القواعد النحوية إف دل تكن كلها تقـو على شواىد من 
النصوص القرآنية،أك من اٟتديث الشريف،أك من كبلـ العرب شعره كنثره،كجد الباحث أنو يف حاجة 

 .للوقوؼ على ىذه القضية

   من ا١تعركؼ أف األمثاؿ العربية ٢تا خصائصها اليت ٕتعلها ال تتغَت،كعلى الرغم مػػػػػػػػػػػػػػن ىذا جػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
االستشهاد هبا قليبل موازنة بالقرآف كالشعر،كلكن ا١تهم يف األمر أهنا تشكل أحد مصادر االستشهاد يف 

 .الدرس النحوم 

   ىذا من جانب، كمن جانب آخر يبلحظ أف النحاة قد ركزكا عليها من دكف أنواع النثر األخرل 
 .كا٠تطابة، كالوصايا، ١تا ٘تتاز بو األمثاؿ من خصائص

   ك يبدك أف النحاة يف درسهم النحوم قد سلكوا مناىج كاضحة ا١تعادل يف االستشهاد هبذا النوع من 
 .الشواىد

كتاب :   ك١تا لؤلمثاؿ من أمهية بالغة أفرد ٢تا العديد من علماء اللغة كاألدب مؤلفات منفردة،مثل
 .كغَتمها (أمثاؿ العرب )كا١تفضل الضيب ككتابو  (٣تمع األمثاؿ )ا١تستقصي للز٥تشرم كا١تيداين ككتابو
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: مشكلة البحث

كازنة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكمن مشكلة البحث يف أف األمثاؿ ذات خصائص متفردة،كدل يعوؿ عليها النحاة ـ      
باألشعار إذ إهنما من كبلـ العرب،كعلى الرغم من ىذه القلة فإهنا شكلت مصدران مهمان من مصادر 

كقد سلك النحاة كإنٍت أخذت األمثاؿ اليت كردت أباف فًتة التقعيد النحوم ،االستشهاد ال ديكن ٕتاكزه،
.  كتوضيحها، كمن بينهم األمشوينا مناىج ٖتتاج الوقوؼ عليوايف االستشهاد بو

كقد برزت أمهية األمثاؿ يف الدرس النحوم يف التعويل عليها يف قضايا ٨توية كصرفية دكف  ،  ىذا 
 .أك مصاحبة ٢تا الشواىد األخرل،

: حدكد البحث

. اٟتدكد ا١توضوعية ٢تذا البحث ىي األمثاؿ العربية،كميداف تطبيقها شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  

: أمهية البحث

:    تكمن أمهية ىذه الدراسة فيما يلي

. األمثاؿ من مصادر االستشهاد اليت ال ٗتضع للتغيَت- 

 تتناكؿ األمثاؿ كما ٢تا من أمهية يف الًتاث العريب ،كدكرىا يف التقعيد النحوم- 

. قلة الدراسات النحوية ا١تتعلقة باألمثاؿ ٕتعل ا١توضوع مهما للغاية- 

الوزف، :،مثل تعكس األمثاؿ طرائق العرب يف كبلمها ٓتبلؼ األشعار اليت تتقيد بكثَت من القيود- 
. إخل...القافية



 ف
 

األمشوين صاحب مكانة كشرحو من الشركح ا١تهمة،عليو فمنهجو يف التعامل مع األمثاؿ حيتاج الوقوؼ - 
. عليو

: أسباب اختيار ادلوضوع

: ىي   ىناؾ عدد من العوامل كاألسباب دفعت الباحث إذل اختيار ىذا ا١توضوع،

. قلة الدراسات النحوية ا١تتعلقة باألمثاؿ عمومان - 

. أمهية األمثاؿ يف الدرس النحوم- 

 .أمهية االستشهاد يف النحو العريب- 

. ندرة الدراسات ا١تتعلقة بشرح األمشوين على األلفية- 

 :الدراسات السابقة

إال أف ىناؾ بعض الباحثُت قد تناكلوا ا١توضوع      حسب علم الباحث ال توجد دراسة هبذا العنواف،  
 :من خبلؿ دراساهتم،كقد تناكلوا ا١توضوع من زاكية ٥تتلفة،كىذه الدراسات، ىي

،كلية دار (االستشهاد يف النحو العريب ): عثماف الفكي بابكر، حتت عنواف:  دراسة-1
، :  (حبث ماجستَت)ـ1969العلـو

دراستو ىذه كل مصادر االستشهاد ٔتا فيها النثر، كدل خيصص مبحثا أك فصبل يف   تناكؿ الباحث 
. شرح األمشوين: لؤلمثاؿ إال إنو تناكؿ اٟتدكد الزمانية كا١تكانية لبلستشهاد بالنثر، مث طبق يف ا٠تا٘تة على

كبالتارل أمهيتها للدرس ،  كقد كانت نتائجو عامة، أما ماخيص األمثاؿ فقد أشار إذل عدـ تغَتىا 
النحوم 
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  سيفيد الباحث من ىذه الدراسة من خبلؿ الوقوؼ على منهجو التطبيقي على شرح األمشوين من 
. جانب ،كاٟتدكد الزمانية كا١تكانية لبلستشهاد من جانب آخر

كتاب األمثاؿ للميداا رسالة ماجستَت للدكتور زلمد مجاؿ صقر كلية دار العلـو جامعة - 2
 (ـ1993) القاىرة

ىذا بعد ذكر نتائج  ).   تناكؿ الباحث السماع يف باب كالقياس يف باب ، مث ربط بينهما يف باب ثالث
:  كما يهم ىذه الدراسة يف ْتثو ، ما يلي(الدراسة

. اٟتدكد الزمانية كا١تكانية لبلستشهاد النحوم، كال سيما النثر   - 

. مناىج النحاة يف االستشهاد بكبلـ العرب   -   

: كمن أىم النتائج عنده

. إف النحاة ديزجوف كبلـ العرب بالقرآف أك اٟتديث- 

قلما يفردكف االستشهاد بالنثر لوحده - 

:  كيفيد الباحث من ىذه الدراسة ما يلي   ىذا،

. الوقوؼ على اٟتدكد الزمانية كا١تكانية لبلستشهاد- 

. الوقوؼ على مناىج النحاة يف االستشهاد بالنثر- 
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 رسالة ماجستَت،قدمها مرتضى علي فرح،جبامعة النيلُت،السماع ك القياس ىف النحو العريب- 3
 ـ 1999،خلرطـوا

السماع ،كالقياس،كمابُت السماع كالقياس،كهتدؼ إذل الكشف عن :    تقع الدراسة يف ثبلثة أبواب ىي
األسس اليت أعتمدىا النحاة يف كل من السماع كالقياس كلعل ما يهمنا يف ىذه الدراسة الباب األكؿ 

ىذا . كسائل السماع،اٟتدكد الزمانية كاٟتدكد ا١تكانية كمناىج النحاة يف السماع:حيث تناكؿ الباحث فيو
 :كقد توصل الباحث إذل عدد من النتائج اليت ديكن ٢تذه الدراسة اإلفادة منها ،كمنها

 .اٟتدكد ا١تكانية اليت حددىا النحاة ٣ترد نظرية غَت قابلة للتطبيق

اٟتدكد الزمانية فيها حصر للفصاحة يف حيز زماين ٤تدد،كىذا ما رده كبار العلماء أمثاؿ ابن جٍت كابن 
 .رشيق القَتكاين

االستشهاد بو لوحده ،أك االستشهاد :فيما يتعلق بالنثر فإف مناىج النحاة لبلستشهاد بو على طريقُت مها
 .بو ّتانب الشواىد األخرل، كىذا ما يفيده منو الباحث ّتانب آرائو يف اٟتدكد الزمانية كا١تكانية

 النبوية يف صحيح البخارم دراسة لغويٌة داللٌية رسالة قدمها الطالب مسَت ؿاألمثا:رسالة بعنواف - 4
 (ـ2004)جامعة النجاح نابلس فلسطُت، ىاا طاىر زلمد حسُت

كقد تناكؿ الباحثي فيو ا١تثل لغة ، ديثل ىذا البحث دراسة لغوية يف األمثاؿ النبوية يف صحيح البخارم    
. كاصطبلحا

- فرد أك مركبػػػػػكىي اليت فيها تشبيو ـ- األمثاؿ القياسية:  قٌسم األمثاؿ النبوية إذل قسمُت؛ أحدمها   
. األمثاؿ السائرة اليت تشيع على ألسنة الناس: كثانيهما

.  مثبل ٘تثيليا قياسيا80ك..  مثبل نبويا سائرا237كقد كرد يف صحيح البخارم 
كقد أثبتت الدراسة أف الرسوؿ صىلَّى هللا عىلىٍيًو كىسىلَّمى كاف يتمثل بكبلـ من سبقو، كأف ا١تصنفُت اىتموا 
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. كثَتا باألمثاؿ الشعبية السائرة كباألمثاؿ القرآنية، لكن اىتمامهم باألمثاؿ النبوية كاف قليبل
كقد أسهبت الدراسة يف اٟتديث عن األساليب اللغوية الشائعة يف األمثاؿ النبوية، فاىتمت بالتقدمي 

.  كالتأخَت كاٟتذؼ كالزيادة كالشرط كالتوكيد كاالستفهاـ كالقسم كالقصر كاإلطناب
فالبحث لغومٌّ دالرلٌّ ٥تتصه بأمثاؿ نبوية مقصورة على . كقد فٌصل الباحثي يف دالالت ىذه األساليب

 .ما كرد يف صحيح البخارمٌ 

 يستفيد الباحث من ىذه الوقوؼ على ا١تثل من حيث اللغة كاالصطبلح كمعرفة األمثاؿ من اٟتديث 
 .النبوم

جامعة ادللك  ،(األمثاؿ القددية اليت خالفت القواعد النحوية ):عصاـ اخلطيب، كعنواهنا: دراسة- 5
 :(حبث ماجستَت)ـ2005 سعود،

مث ناقش قاعدة  فيها على تعريف ا١تثل، كالفرؽ بينو كبُت اٟتكمة، كأقواؿ العرب، الباحث     كقف    
مث ٖتدث عن خركج بعض األمثاؿ عن القياس، كىل ديكن  عدـ تغَت األمثاؿ كأثرىا يف االحتجاج هبا،

. أف تدخل ٖتت ما يسمى بالضرائر أـ ال

مث ختم ْتثو بالوقوؼ على االستشهاد  كأسباهبا كفوائدىا،    كما يتناكؿ الباحث تعدد ركايات األمثاؿ،
. باألمثاؿ يف كتب النحو من خبلؿ القضايا النحوية كالصرفية

:  كقد توصل الباحث إذل عدد من النتائج أمهها   ىذا،

ف قاعدة أف األمثاؿ التتغَت لعبت دكرا مهما يف االحتجاج هبا، مث أف تعدد ركاياهتا يرجع لتعدد إ   
. البيئات اللغوية، كأهنا ال ٗتضع للضرائر مثل الشعر
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 يف  ذلكالوقوؼ على قاعدة أف األمثاؿ التتغَت،كتعدد ركاياهتا كأثر:   كيفيد الباحث من ىذه الدراسة
 .االستشهاد

: أىداؼ البحث

: إذل ٖتقيق ما يلي ىذا البحث يهدؼ    

.   معرفة األمثاؿ اليت ديكن االستشهاد هبا كاليت ال ديكن االستشهاد هبا- 

. الوقوؼ على مناىج النحاة يف االستشهاد باألمثاؿ- 

. معرفة ما إذا أثرت األمثاؿ يف التقعيد النحوم أـ ال- 

. الوقوؼ عل بعض القضايا النحوية اليت اعتمد النحاة فيها على األمثاؿ- 

. الوقوؼ على منهج األمشوين يف االستشهاد هبا، كالقضايا اليت استشهد ٢تا باألمثاؿ- 

: أسئلة البحث

: يطرح الباحث عددان من األسئلة اليت ال بد من اإلجابة عنها

ما ىي أمهية األمثاؿ يف حيز االستشهاد النحوم؟ - 

ما اإلطار الزماين لبلستشهاد هبا؟ - 

 ما اإلطار ا١تكاين لبلستشهاد هبا؟- 

ما ا١تنهج ا١تتبع يف االستشهاد هبا؟ - 

ىل كافق األمشوين النحاة يف مناىجهم أـ ال ك١تاذا؟ - 
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: منهج البحث

 يف ٚتيع فصولو، لوصف اٟتقائق كٖتليلها بغية الوصوؿ الوصفي التحليلي ادلنهج  يتطلب البحث 
 يف الفصل األخَت للوقوؼ على سَتة األمشوين كجوانبها ادلنهج التارخييلنتائج مرضية،كما يتطلب 

. ا١تتعددة

: مصطلحات البحث

اٟتدكد الزمانية :   ىناؾ عدد من ا١تصطلحات كردت يف ىذه الدراسة منها ما عيًرؼ يف موضعو مثل
 :كا١تكانية كا١تثل،كمنها ما كرد يف ثنايا البحث كىذه ما سنقف عليها،كىي

ىو ما يلـز من العلم بو العلم بشئ آخر، :يف اللغة ىو ا١ترشد،كمابو اإلرشاد،كيف االصطبلح:"الدليل
 1"كحقيقتو اندراج األمر األصغر ٖتت ما ىو أكرب منو

ىو ما دل تذكر فيو قاعدة عليو مشتملة على : يف اللغة ما نسب إذل السماع، كاصطبلحان  : "السماع
 2"أجزاء، كىو ما أخذ من كتاب هللا كحديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم، ككبلـ العرب الفصحاء

ا١تقيس :ٛتل غَت ا١تنقوؿ على ا١تنقوؿ،إذا كاف يف معناه،كمن أركانو:لغة التقدير،كاصطبلحان :"القياس
 3"كا١تقيس عليو،العلة اٞتامعة كاٟتكم

 4"ما يكوف ٥تالفان للقياس من غَت نظر إذل قلة كجوده ككثرتو"ىو : الشاذ

                                                           

1(ـ1992-ىػ 1413دار الكتاب العريب،:بَتكت)،2إبراىيم األنبارم،ط: اٞترجاين،علي بن ٤تمد بن علي،التعريفات،ٖتقيق ،
 .،بتصرؼ لفظي يسَت140ص 
2160 ا١ترجع السابق،ص. 
395،ص(ت.دمشق،مطبعة اٞتامعة السورية،د)ط،.سعيد األفغاين،د: ابن األنبارم،١تع األدلة،ٖتقيق. 
4،164 اٞترجاين،مصدر سابق .
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 :  يف القراءاتػ أنواع الشاذ
: ٦تا تقدـ يف تعريف الشاذ نستطيع أف ٨تصر القراءات الشاذة يف األنواع اآلتية

. كىو ما صح سنده ، كخالف الرسم أك العربية ، كلكنو دل يتواتر  : آلحادا. 1
. كىو ما فقد األركاف الثبلثة ، أك معظمها  : الشاذ. 2
. كىو ما يزيد يف القراءات على كجو التفسَت  : ادلدرج. 3
. كىو ما نسب لقائلو من غَت أصل : ادلوضوع . 4
. كىو ما صح سنده ، كدل يبلغ درجة التواتر ، ككافق العربية كالرسم  : ادلشهور. 5

كىذا يعد نوعان من أنواع الشاذ عند ٚتهور القراء كالعلماء ، كدل يصححو سول ابن اٞتزرم يف اشًتاطو 
. كدل يشًتط التواتر ، كىو مردكد عليو 

 ما يؤتى بو من الكبلـ العريب الفصيح :"،كيراد بو يف االصطبلح"يف اللغة عبارة عن اٟتاضر: "الشاىد

 "ليستشهد بصحة نسبة لفظ أك صيغة أك عبارة أك داللة إذل العربية

تنص ا١تعاجم العربية على أف اللهجة ىي اللساف أك طرفو أك جرس الكبلـ، أك ىي اللغة اليت  : "اللهجة
 ٣تموعة من الصفات اللغوية تنتمي إذل بيئة :"كاصطبلحان  "جبل عليها اإلنساف فاعتادىا كنشأ عليها

خاصة، كيشًتؾ يف ىذه الصفات ٚتيع أفراد ىذه البيئة، كبيئة اللهجة ىي جزء من بيئة أكسع كأمشل 
تضم عدة ٢تجات، لكل منها خصائصها، كلكنها تشًتؾ ٚتيعا يف ٣تموعة من الظواىر اللغوية اليت تيسر 

اتصاؿ أفراد ىذه البيئات بعضهم ببعض، كفهم ما قد يدكر بينهم من حديث فهمنا يتوقف على قدر 

                                                           

. 164السابق،ا١ترجع 

 .51ص(ت.دار الفكر العريب،د:القاىرة)ط.حسن جبل ،االحتجاج بالشعر يف اللغة،د.د


 .(ؿ ق ج)، مادة 3/113،(ت.دار ا١تعارؼ،د:بَتكت)ط.،لساف العرب،دمابن منظور، أبو الفضل ٤تمد بن مكـر بن عل

http://forum.nooor.com/t18067.html
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الرابطة اليت تربط بُت ىذه اللهجات، كتلك البيئة الشاملة اليت تتألف من عدة ٢تجات ىي اليت اصطلح 
 "على تسميتها باللغة

 :ىيكل البحث

:   حيوم البحث الفصوؿ التالية

: ادلقدمة

الدراسات كأمهيتو،أسباب االختيار،كحدكد البحث،كا١تشكلة،كا١تقدمة،كا١توضوع،:  كتشمل
. ا٢تيكل،كا١تصادر كا١تراجعكا١تنهج،كاألسئلة، كاألىداؼ، كالسابقة،

 (مفهـو ادلثل كخصائصو)متهيد 

. كخصائصو. مفهـو ا١تثل لغة كاصطبلحان : كأحتدث فيو عن

. حدكد االستشهاد باألمثاؿ- الفصل األكؿ

. اٟتدكد الزمانية كمناقشتها-  ا١تبحث األكؿ

. اٟتدكد ا١تكانية كمناقشتها-   ا١تبحث الثاين

قاعدة ادلثل كتعدد ركاياتو - الفصل الثاا

قاعدة ا١تثل،كمناقشتها -   ا١تبحث األكؿ

. تعدد ركايات األمثاؿ كتأثَتىا يف النحو-   ا١تبحث الثاين

                                                           

 .16ص(ت.مطبعة الرسالة،د:بَتكت)ط،.إبراىيم أنيس، اللهجات العربية ،د
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 الفصل الثالث معاجلة القضايا النحوية كالصرفية من خالؿ األمثاؿ

القضايا النحوية -   ا١تبحث األكؿ

القضايا الصرفية-   ا١تبحث الثاين  

االستشهاد باألمثاؿ يف شرح األمشوا  - الفصل الرابع

 التعريف باألمشوين كشرحو- ا١تبحث األكؿ  

. االستشهاد باألمثاؿ يف شرحو- ا١تبحث الثاين  

: اخلامتة

 ، مث تعقبها التوصيات كا١تقًتحاتكتتضمن أىم نتائج البحث اليت توصل إليها
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 متػػػػػهػػػػػػػػيد 

 مفهـو ادلثل كخصائصو

 . ا١تثل يف اللغة،كا١تثل يف اإلصطبلح،كأمهية دراسة األمثاؿ:     كيشتمل علي

 :ادلثل لغةن 

     أبدع معظم العرب يف ضرب األمثاؿ يف ٥تتلف ا١تواقف كاألحداث فبل خيلو موقف من حياتنا العامة 
 .إال ك٧تد مثبلن ضيًرب عليو، كال ٗتلو خطبة مشهورة كال قصيدة سائرة من مثل رائع مؤثر يف حياتنا

كيصور ,كتقاليدىا كعاداهتا,    فاألمثاؿ أصدؽ شيء يتحدث عن أخبلؽ األمة كتفكَتىا كعقليتها
كىي ,اجملتمع كحياتو كشعوره أمت تصوير فهي مرآة للحياة اإلجتماعية كالعقلية كالسياسية كالدينية كاللغوية

 .أما ىي فلغة ٚتيع الطبقات,أقول داللة من الشعر يف ذلك ألنو لغة طائفة ٦تتازة

ا١تيم كالثاء كالبلـ :"قوؿ ابن فارس: كديكن تفصيل ذلك من خبلؿ معاين ا١تثل يف اللغة العربية كمنها 
كرٔتا .أصل صحيح يدؿ علي مناظرة الشيء للشيء كىذا ًمٍثل ىذا ام نظَته كا١تثل كا١تثاؿ يف معٌت كاحد

 قالوا مثيل كشبيو تقوؿ العرب أمثل السلطاف فبلنا أم قتلو قودا كا١تعٌت أنو فعل بو مثلما كاف فعلو كا١تثل 
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 1"كا١تثل أيضا كشبو كشبو

... مثل رل مثلو كمثلو ك٦تاثلة كمثل كمثل بو مثلو :"    بيد أف عمر الز٥تشرم قاؿ يف معٍت ا١تثل لغة
 2"كحلت بو ا١تثلة أم العقوبة

ىذا مثلو كمثلو،كما يقاؿ شبو كشبهو،كا١تثل ما :مثل كلمة تسوية يقاؿ:"كما جاء يف ٥تتار الصحاح
 1"يضرب من األمثاؿ،كمثل الشئ أيضان بفتحتُت

ىذا مثلو كمثلو،كما يقاؿ :ا١تثل بالكسر كالتحريك،كأمر الشبو،يقاؿ:"كعرفو صاحب تاج العركس فقاؿ
شبو كشبهو،كا١تثاؿ بالكسر ا١تقدار،كىو من الشبو كا١تثل،جعل مثبلن،أم مقداران لغَته حيذل عليو،كاٞتمع 

 2"أمثلة كمثل

:       إذان نلخص من ىذه األقواؿ أف ا١تثل يف اللغة يأيت ٔتعافو يف أصلها تعود إذل شئ كاحد يأيت،ٔتعٍت 
النظَت أك الشبيو كا١تثيل،فصفة قـو ىي ما تعطي صورة تشبيهية عنهم كىذا ىو ما يهمنا من خبلؿ 

 .ا١تعاين السابقة

 : ادلثل اصطالحان 

                                                           

1ىػ 1411دار اٞتيل، :بَتكت )،1عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف ،ط:  ابن فارس، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس،مقاييس اللغة ، ٖتقيق -
. 5/296،(ـ1991

2ىػ ، 1427_ىػ 1426دار الفكر،:بَتكت)،1 القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم،أساس الببلغة،طك الز٥تشرم،جار هللا أب
 58،ص  (2006

1614،ص(ـ1983دار الكتب العلمية،:بَتكت)ط،. ٤تمد بن أبو بكر الرازم،٥تتار الصحاح،د. 
2684-15/680،(ـ1994-ىػ 1414دار الفكر،:بَتكت)ط،.علي شَتل،د: الزبيدم،تاج العركس من جواىر القاموس،ٖتقيق. 
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       ىنا يتبادر إذل أذىاننا سؤاؿ،ىل للمثل حد جامع؟ كىل كل عبارة قيلت يف مناسبة ما تعد 
 مثبلن؟كماىو مدم إنتشار العبارة حىت يطلق عليها مثبلن ؟كما ىي قيمة العبارة؟ 

 .    لئلجابة عن ىذه األسئلة ال بد من معرفة معٌت ا١تثل اصطبلحان 

  :عرفو عدد من العلماء منهم

 :(رلمع األمثاؿ)قوؿ ادليداا يف كتابو 

 :أكرد ا١تيداين عددا من األقواؿ يف تعريف ا١تثل منها

 ا١تثل مأخوذ من ا١تثاؿ ،كىو قوؿ سائر يشبو فيو حاؿ الثاين باألكؿ،:"قاؿ ا١تربد

ا١تثل بفتح ا١تيم كالثاء ا١تثلثة يف األصل ٔتعٍت النظَت مث نقل منو إذل القوؿ : "    صاحب الكشاؼ بقولو
الفاشي ا١تمثل ٔتضربو كٔتورده كا١تراد با١تورد اٟتالة األصلية اليت كرد فيها الكبلـ،كبا١تورد اٟتالة : السائر، أم

ا١تشبو هبا اليت أريد هبا الكبلـ كىو من اجملاز ا١تركب بل لفشو استعماؿ اجملاز ا١تركب يكوف علي سبيل 
 1"االستعارة

 : بعض أقواؿ العرب يف ا١تثل كمن ذلك2(ا١تزىر)كقد نقل إلينا السيوطي يف كتابو 

األمثاؿ حكمة العرب يف اٞتاىلية كاإلسبلـ كهبا كانت تعارض كبلمها،فتبلغ هبا ما :"قاؿ أبو عبيد
 إجياز اللفظ،كإصابة :حاكلت من حاجاهتا يف ا١تنطق،بكناية غَت تصريح،فيجتمع ٢تا بذلك ثبلث خبلؿ

 

                                                           

1دار الكتب :بَتكت)،1 التهناكم،الشيخ العبلمة ٤تمد علي بن علي بن ٤تمد التهاكين اٟتنفي،الكشاؼ يف اصطبلحات الفنوف،ط
  .4/134،(ـ1998-ىػ1418العلمية،

21/486،(ت.دار اإلحياء العربية،د:القاىرة )،1 السيوطي،جبلؿ الدين عبد الرٛتن ،ا١تزىر يف علـو اللغةكأنواعها،ط. 
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 3"ا١تعٌت كحسن التشبيو كقد ضرهبا النيب صلى هللا عليو كسلم،ك٘تثل هبا ىو كمن بعده من السلف

ا١تثل ٝتي بذلك ألنو ماثل ٠تاطر اإلنساف أبدا يتأسى بو كيعظ كيأمر :"كجاء يف تعريف العمدة للمثل
 4" إجياز اللفظ،إصابة ا١تعٌت،كحسن التشبيو:كفيو ثبلث خبلؿ...كيزجر

ا١تثل عبارة عن قوؿ يف شئ يشبو قوالن يف شئ آخر بينهما مشاهبة ليبُت أحدمها :"أما األصفهاين فيقوؿ
 .5"اآلخر كيصوره

إف كثَتان من األمثاؿ القددية كانت فصيحة تصدر عند حادثة معينة،كديتاز ا١تثل :   عليو، ديكن القوؿ
 .باإلجياز،كسرعة التداكؿ، كعدـ التغَت

 :أمهية دراسة األمثاؿ

     تعد األمثاؿ من أكثر الدراسات أمهية كاستحقاقان للدراسة،كذلك لتداك٢تا يف اٟتياة اليومية بالنسبة 
للفرد كاجملتمع،حيث ال يكاد دير يومان،كإال نكوف قد استخدمنا فيو ا١تثل،كترتبط األمثاؿ بكثَت من األمور 
اليت هتم الدارسُت من نواحو جغرافية كمعتقدات كعادات كتقاليد،كلعل ما قالو ابن كىب يف كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 

فإف اٟتكماء كالعلماء كاألدباء دل يزالوا يضربوف :كأما األمثاؿ:"يؤكد أمهية األمثاؿ إذ يقوؿ (الربىاف)
األمثاؿ،كيبينوف للناس تصرؼ األحواؿ،بالنظائر كاألشباه كاألمثاؿ،كيركف ىذا النوع من القوؿ أ٧تح مطلبان 

لذلك جعلت القدماء أكثر آداهبا ما دكنتو من علومها باألمثاؿ كالقصص عن ...كأقرب مذىبان 

                                                           

3،دار ا١تأموف :الرياض)ط،.عبداجمليد قطامش،د:أبو عبيد القاسم بن سبلـ،كتاب األمثاؿ،ٖتقيق ابن سبلـ
. 34،ص(ـ1980للًتاث،

41/280،(ـ1981دار اٞتيل،:بَتكت)ط،.٤تمد ٤تي الدين عبداٟتميد،د: ابن رشيق،أبوعلي أٛتد القَتكاين،العمدة،ٖتقيق. 
5462 األصفهاين،ا١تفردات يف غريب القرآف،ص .
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األمم،كنطقت بو على ألسنة الطَت كالوحش،كإمنا أرادكا بذلك أف جيعلوا االخبار مقركنة بذكر عواقبها، ك 
 1"ا١تقدمات مقركنة إذل نتائجها

     كألمهيػػػػػػػة ا١تثل فقد ضرب هللا سبحانو كتعاذل األمثاؿ للناس،لتقريب ا١تراد كإيصالو إذل ذىن السامع 
،كإحضاره يف نفسو بصورة ا١تثل ،فيكوف أقرب إذل تعقلو كفهمو ،فإف النفس تأنس بالنظَت كاألشباه كتنفر 

كتلك :"من الغربة كالوحدة كعدـ النظَت،ففي األمثاؿ راحة للنفس،كقد أكد سبحانو كتعاذل ذلك فقاؿ
 2"األمثاؿ نضرهبا للناس كما يعقلها إال العا١توف

كأعلم أف ٦تا اتفقت عليو العقبلء، :"    أكد علماء الببلغة أمهية األمثاؿ،فهذا عبدالقاىر اٞترجاين يقوؿ
إف التمثيل إذا جاء يف أعقاب ا١تعاين،أك برزت ىي باختصار يف موضعو كنقلت عن صورىا األصلية إذل 
صورتو،كساىا أهبة ككسبها منقبة،كرفع من أقدراىا كشب من نارىا،كضاعف قواىا يف ٖتريك النفوس ٢تا 
كدعا القلوب إليها،كاستثار ٢تا من أقاصي القلوب األفئدة صبابة ككلفان،كقسر الطباع على أف تعطيها ٤تبة 

 .1..."كشغفا ،فإف كاف مدحان كاف أهبى كأضخم،كأنبل يف النفوس

   ٦تا سبق تتضح أمهية األمثاؿ،كلكن ما يهم يف ىذه الدراسة األمهية ا١تكتسبة من خاصية عدـ التغَت 
 .كالسَتكرة،كبالتارل احملافظة على فصاحتها

 

 

                                                           

1 خدجية .أٛتد مطلوب كد.د:سحق بن إبراىيم بن سليماف بن كىب الكاتب،الربىاف يف كجوه القرآف،ٖتقيقإ ابن كىب،اٟتسُت
. 8ص(ـ1967مطبعة دار اٞتمهورية،:بغداد)ط،.اٟتديثي،د

243: العنكبوت،اآلية. 
1(.225/ت.د)ط،. عبدالقاىر اٞترجاين،أسرار الببلغة،د 
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 الفصل األكؿ

 حدكد االستشهاد باألمثاؿ
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 احلدكد ادلكانية: ادلبحث األكؿ

 تعريف احلدكد ادلكانية     - 

 .القبائل اليت أخلكا عنها     - 

 القبائل اليت رفضوا األخل عنها     - 

 .مناقشة احلدكد ادلكانية تفصيال    - 
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 ادلبحث األكؿ

 احلدكد ادلكانية 

إف مصادر االستشهاد تنحصر يف  :     قبل ا٠توض يف اٟتديث عن اٟتدكد ا١تكانية ديكن أف نقوؿ
يف كبلـ من يوثق بفصاحتو :"القرآف كاٟتديث كالشعر كالفصيح من قوؿ العرب، كيف ذلك يقوؿ السيوطي

،فشمل كبلـ هللا تعاذل ،كىو القرآف ككبلـ نبيو صلى هللا عليو كسلم ككبلـ العرب قبل بعثتو كيف زمنو 

 2..."كبعده إذل أف فسدت األلسنة

أما كبلـ العرب فيحتج ٔتا ثبت عن :"   كما يهمنا ىنا ىو كبلـ العرب الذم قاؿ عنو السيوطي

 .3..."الفصحاء ا١توثوؽ بفصاحتهم

كلكػػػػػػػػػػػػن النثػػػػػػػر :"        كبصػػػورة أدؽ ا١تقصود ىو ا١تثل من النثر فقط الذم قاؿ عنو الدكتور ٛتاسة
ا١تقػػػػػصود ىنا،ىو ما تكلمت بو العرب يف غَت الشعر من خطب ك٥تاطبات، كغَت ذلك ٦تا تقتضيو 

 4"شئوف اٟتياة 

 
                                                           

2السويس دار  )ط.٤تمود سليماف ياقوت،د.د:  السيوطي، جبلؿ الدين عبد الرٛتن السيوطي، اإلقًتاح يف أصوؿ النحو،ٖتقيق
 .14، ص(ـ2006- ق1426ا١تعرفة اٞتامعية، 

39 ا١ترجع نفسو،ص. 
4ىػ 1416القاىرة دار الشركؽ القاىرة،)٤1تمد ٛتاسة عبداللطيف،لغة الشعر دراسة يف الضركرة الشعرية،ط. عبداللطيف ،د-

. 33،ص(ـ1996
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 : تعريف احلدكد ادلكانية

نعٍت هبا القبائل العربية اليت اعتمدىا النحاة يف االستشهاد كاالحتجاج بكبلمها إلثبات قواعدىم     
 :النحوية أباف فًتة التقعيد النحوم كديكن تفصيل ذلك كما يلي

 : القبائل اليت أخلكا عنها

 : كىي مرتبة عندىم كما يلي 

  :قريش

 :   ال خيتلف اثناف على فصاحة قريش كريادهتا كقوة بياهنا كحسن منطقها،كيف ذلك قاؿ السيوطي 

أٚتع العلماء بكبلـ العرب،كالركاة ألشعارىم،كالعلماء بلغاهتم كأيامهم أف قريشا ىم أفصح العرب " 
لسانان، كأكضحهم بيانان،كذلك ألف هللا تعاذل أختارىم من بُت ٚتيع العرب،كأصطفى منهم نيب الرٛتة 

صلى هللا عليو كسلم،فجعل قريشان سكاف حرمو،كجَتاف بيتو،فكانت الوفود العربية من حجاج كغَتىم 
يأتوف إذل مكة كيتحاكموف إذل قريش يف أمور حياهتم،لذا كانوا يتخَتكف من الكبلـ أحسنو،كمن الشعر 

أفصحو،كمن القوؿ أبينو،فأجتمعت تلك الصفات يف لغتهم،كصارت أفصح اللغات يف ألفاظها، 

 1"كأسهلها على األلسن عند النطق هبا،كأحسنها على األٝتاع،كاإلبانة عما بالنفوس

 :قيس كمتيم كأسد

 .2كىي أكثر القبائل اليت أخذ عنها،كعليهم أيعتمد يف الغريب،كيف اإلعراب كالتصريف 

 
                                                           

1101 السيوطي،مرجع سابق،ص. 
2ا١ترجع السابق،الصفحة نفسها. 
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 :ىليل كبعض طي كبعض كنانة

 1   كقد أخذ عنهم،كدل يؤخذ عن غَتىم من القبائل العربية األيخرل

 :القبائل اليت رفضوا األخل عنها 

 :كذلك لعدـ فصاحتها يف نظرىم كىي 

 ٠2تم كجذاـ كقضاعة كغٌساف كإياد كتغلب كالنمر كبكر كعبدالقيس كثقيف كبٍت حنيفة كأزد عماف

 :األقاليم كاحلواضر اليت رفضوا األخل عنها كىي 

 . أىل اليمن كسكاف اليمامة كسكاف الطائف كحاضرة اٟتجاز

 :علل الرفض كأسبابو 

 .ألهنم كانوا ٣تاكرين ألىل مصر كالقبط  :خلم كجلاـ-أ

ألهنم كانوا ٣تاكرين ألىل الشاـ كأكثرىم نصارم يقرءكف يف صبلهتم بغَت :قضاعة كغساف كإياد-ب
 .العربية

 .جملاكرهتم اليونانية:تغلب كالنمر-ج

 .جملاكرهتم للنبط كأىل الفرس  :بكر-د

 .جملاكرهتم سكاف البحرين كالذين كانوا ٥تالطُت للفرس كا٢تند:عبدالقيس - ق

                                                           

1ا١ترجع السابق،الصفحة نفسها . 
2102،103 ا١ترجع السابق،ص 
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 .١تخالطتهم ا٢تند كاٟتبشة  :أىل اليمن-ك

 .١تخالطتهم ٕتار األيمم ا١تقيمُت عندىم: بنوحنيفة كسكاف اليمامة كثقيف كسكاف الطائف-ز

ألف الذين نقلوا اللغة عندما ابتدأكا يف نقلها صادفوىم كقد خالطوا غَتىم من :حاضرة احلجاز-ر

  .1األيمم كفسدت السنتهم

 :مناقشة احلدكد ادلكانية

يبدك للباحث أف النحاة دل يوفقوا يف ٖتديد نطاؽ االستشهاد كاالحتجاج :نقد نطاؽ االستشهاد-أ
فمرة ٧تدىم يعتمدكف علي القبيلة كمرة أيخرم ٧تدىم يعتمدكف علي اإلقليم كمن ا١تعلـو أف اإلقليم 

تقطنو عدة قبائل،فمثبل يف إقليم اٟتجاز ٧تد قبيلة قريش كىي من أيكرل القبائل اليت يؤخذ عنها،بينما 
 .٧تد قبيلة أيخرل مثل ىذيل ال يؤخذ عنها

 :نقد عدـ الفصاحة- ب

كباٞتملة :"    استيفاء الفصاحة عند الركاة ىو اٟتضرية ك٥تالطة غَت العرب كيف ىذا يقوؿ السيوطي
فإنو دل يؤخذ عن حضرم قط،كال عن سكاف الربارم ٦تن كاف يسكن أطراؼ ببلدىم اليت ٕتاكر 

–كنرل أيضان،أف الصفات اليت من أجلها أختَتت تلك القبائل ليست .2"سائر األمم الذين حو٢تم
ككانت صنائع ىؤالء اليت هبا يعيشوف :"معايَت لغوية،فقد ذكر الفارايب سبب اختيارىا بقولو- كلها

الرعاية كالصيد كاللصوصية،ككانوا أقواىم نفوسا،كأقساىم قلوبا،كأشدىم توحشا،كأمنعهم 

                                                           

1104-103 السيوطي،مرجع سابق،ص .
2ا١ترجع السابق،الصفحة نفسها . 
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جانبا،كأشدىم ٛتية،كأحبهم ألف يغلبوا كال ييغلبوا،كأعسرىم انقيادا للملوؾ، كأجفاىم أخبلقا،كأقلهم 
 "احتماال للضيم كالذلة 

 :مالحظات على عدـ الفصاحة

 :عدـ األخل عن أىل احلضر -

 :     ديكن مناقشة ذلك من خبلؿ ما يلي 

علة امتناع ذلك ما :"إف الفصاحة ليست ٤تصورة يف البادية فحسب،كيف ذلك يقوؿ ابن جٍت-أكالن 
كلو علم أف أىل مدينة باقوف علي .عرض للغات اٟتاضرة كأىل ا١تدر من االختبلؿ كالفساد كا٠تطل

ماشاع . فصاحتهم كدل يعًتض شئ من الفساد لغتهم لوجب األخذ عنهم،كما يؤخذ عن أىل الوبر
يف لغة أىل ا١تدر من اضطراب األلسنة كخبا٢تا كانتقاض عادة الفصاحة كانتشارىا ،لوجب رفض 

 2"كعلى ذلك العمل يف كقتنا ىذا .لغتها كترؾ تلقي ما يرد عنها

نقوؿ لو كانت اٟتضارة تنفي الفصاحة كاألخذ ١تا أيخذ من قريش اليت تأتيها القبائل يف كل -ثانيان 
رحلة الشتاء "موسم حج ،كىم سدنة البيت كحرٌاسو،ككذلك اختبلطهم بالقبائل األيخرل يف التجارة 

فبالرغم من كثرة اختبلطهم مع القبائل إال أهنم حافظوا علي فصاحتهم كسبلمة لغتهم، " كالصيف
 .كهبذا ٧تد أف اٟتضارة االختبلط ال تنفياف الفصاحة كاألخذ

أقوؿ بصرؼ النظر عن ىذا :"لعل ماقالو الدكتور ٤تمد حسن جبل من األمهية ٔتكاف إذ يقوؿ- ثالثا
فإف تلك التحديدات القبلية كا١تكانية ٘تثل جانبان من الضوابط اٞتانبية اليت ٖتكمت يف ٚتع اللغة 

                                                           

163 ا١ترجع السابق،ص. 

22/5، (ت.القاىرة ،ا١تكتبة العلمية ،د)ط،.٤تمد علي النجار ،د: ابن جٍت،أبوالفتح عثماف بن جٍت ،ا٠تصائص ،ٖتقيق. 
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كأدت إذل إغفاؿ الكثَت من مفرداهتا كاستعماالهتا،إذ إٌف ترؾ األخذ عن قبيلة بأسرىا فيو ما ال خيفى 
من اٞتذافية كإىدار ما ديكن أف يكوف ىؤالء كىؤالء استعملوه من الًتاكيب كالصيغ كاألساليب 

 1"الفصيحة كالصحيحة

   كهبذا تكوف اللغة العربية قد فقدت الكثَت من أساليبها كصيغها،هبذه اٟتجج اليت اعتمدكا عليها 
 .كجعلوىا مقياسان للفصاحة

ىذا كتاب نذكر فيو ما تكلمت بو العرب من :"لعل ما قالو اٞتواليقي يف مقدمة كتابو ا١تعرب-رابعان 
الكبلـ األعجمي كنطق بو القرآف اجمليد ككرد يف أخبار الرسوؿ صلي هللا عليو كسلم كالتابعُت رضواف 

 2"هللا عليهم أٚتعُت كذكرتو العرب يف أشعارىا كأخبارىا ليعرؼ الدخيل من الصريح

مفاد ىذا القوؿ إٌف االختبلط ال يضَت باللغة كمن ا١تستحيل أف تعيش لغة ٔتعزؿ عن غَتىا من 
اللغات األيخرل كىذا خَت دليل علي أف االختبلط ال ينقص من فصاحة اللغة العربية أك قبيلة من 

 .القبائل

 : مناقشة احلدكد ادلكانية تفصيال    

 3:كقد ٘تت مناقشة ىذه القضية بالتفصيل كما يلي

                                                           

177، ص (ت.القاىرة دار الفكر ، د)ط،.٤تمد حسن حسن جبل،االحتجاج بالشعر يف اللغة،د. د 
2 27،ص(ـ1966دار الكتب ا١تصرية،:القاىرة)،1أٛتد ٤تمد شاكر،ط: اٞتواليقي،أبومنصور موىوب بن ا٠تضر اٞتواليقي،ٖتقيق. 
3علي فرح،اٟتدكد الزمانية كا١تكانية لبلستشهاد النحوم،٣تلة البحث العلمي للعلـو كاآلداب،جامعة الدلنج،السوداف لمرتض. د 

. 26-22ـ،ص 2006،العدد الثالث،
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ىناؾ إٚتاع تاـ على أف قريشان ىي أفصح العرب، كلوال ذلك ١تا نزؿ القرآف :فصاحة قريش-أ
لعل السبب الذم جعل قريشان أفصح العرب :بلساهنم فما السبب الذم جعلهم أفصح القبائل العربية

 :يرجع لآليت

نسبة ١تكانة قريش بُت القبائل كانت تأتيهم الوفود فتتخَت قريش من تلك الػػػوفود أحسػػػػػػػػػن -أكالن 
أٚتع علماؤنا بكبلـ العرب كالٌركاة ألشعارىم أف قريشان أفصح العرب :"الكبلـ ، يقوؿ ابن فارس

 منهم، (صلى هللا عليو كسلم)لغة،كقد أختارىم هللا من ٚتيع العرب،كأختار ٤تمدان  ألسنة كأصفاىم
يفدكف إذل مكة،  فجعل قريشان قيطٌاف حرمو،ككالة بيتو فكانت كفود العرب من حٌجاجها كغَتىم

ألسنتها،إذا أتتهم الوفود من  كيتحاكموف إذل قريش،ككانت قريش مع فصاحتها كحسن لغاهتا كرقة
كبلمهم فاجتمع ما ٗتٌَتكامن تلك اللغات  العرب ٗتٌَتكا من بديع كبلمهم كٚتيل أشعارىم كأصفى

 1"إذل لغتهم فصاركا بذلك أفصح

بعد ذلك أصبحت ٢تجة قريش اللغة القومية، ألف ٚتيع العرب يفهموهنا كيتخاطبوف هبا -ثانيان 
كخاصة يف األسواؽ األدبية،كلعل ىذا يكفل لقريش أف تكوف من أىم ا١تواطن اليت يقصدىا النحاة 

كيستقوف شواىدىم منها،ىذا من جانب،كمن جانب آخر ٧تد توحيد العرب عليها مربران لنزكؿ القرآف 
 .بلساهنا

ىذا دليل على عدـ الدقة يف مقاييس :األخل من بعض طي ككنانة كرفض األخل عن بعضهم- ب
الفصاحة اليت كضعوىا،فالقبيلتاف تقعاف يف ٤تل الفصاحة فطي تقع مشاؿ شرؽ ا١تدينة ككنانة يف 

                                                           

1مطبعة ا١تكتبة السلفية لصاحبها ٤تب الدين ا٠تطيب كعبدالفتاح :القاىرة)ط،. ابن فارس،الصاحيب يف فقو اللغة،د
 .23،ص(ـ1910ـ،1328القتبلف،
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جنوب اٟتجاز،كقد يرجع ذلك إذل ٖتضر بعضهم، كلذلك رفضوا  األخذ عنها كىي قد خالطت أ٦تا 
 : أخرل، أك صاىرهتا، كديكن الوقوؼ على ذلك فيما يلي 

رفض النحاة االستشهاد بأقوا٢تم لوالدة اٟتبشة فيهم، ك٥تالطتهم إياىا مع ا٢تنود كالظاىر :أىل اليمن
 :أف النحاة دل حيالفهم التوفيق يف ىذا ألمرين، مها

إنو ال يوجد كتاب من كتب :لقد استشهد النحاة بشعر امرئ القيس كلعلنا ال نبالغ إذا قلنا-ألكؿا
كإذا .النحو إال كفيو شاىد من شعر امرئ القيس،كىم يعلموف علم اليقُت أنو من قبيلة كندة اليمنية

مت التسليم بأنو نزح للشماؿ كنشأ فيو،فهل ىناؾ طريقة إلنكار حقيقة أيخرم كىي ترحاؿ امرئ 

 1القيس كتنقلو بُت القبائل كا١تلوؾ غَت العرب

خيتص بوالدة اٟتبشة فيهم ك٧تد إماـ النحاة كحده قد استشهد بأشعار ثبلثة من السود أبناء - الثاا
  .(عنًتة كخفاؽ بن ندية كالسليك بن السلكة):اٟتبشاف كىم 

 :فقد استشهد ببيت عنًتة 

ػا ػمً      يىٍدعيػوفى عىٍنتػىرى كالرًٌماحي كأىهنه  2  أٍشطىػافي بًٍئػرو يف لىباًف األىٍدىى

علي حذؼ التاء ا١تربوطة من االسم كجعل اٟترؼ الذم يسبقها حرؼ إعراب،حيث حذفت التاء 
كظهرت عبلمة اإلعراب علي الراء كىي الفتحة ألنو مفعوؿ  (عنًت)فأصبحت  (عنًتة)ا١تربوطة من 

 .بو

                                                           

1ىػ 1410مطبعة ابػػن كثػػَت،:دمشق)،1يػػوسف علػػي بدكم،ط: الػػػػػزكزين،القاضػػي حسن بػػػن أٛتد الزكزين،ا١تعلقػػػات السبع،ٖتقيق
. 23،ص(ـ1989_
2 3فخرالدين قباكة،ط:كالتربيزم،ا٠تطيب أيب زكريا حيي بن علي التربيزم،شرح القصائد العشر،ٖتقيق.144،صالسابق ا١ترجع ،
 .211،ص(ت.دار اٞتيل،د:بَتكت)
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 :ككما استشهد ببيت خفاؽ

امةو صلىًٍديهةو  كمىسىٍحتي باللًٌثىتػىٍُتً عىٍصفى اإًلْثًًٍد   كنىواًح رًيًش َحى
1 

مسحت بعصف ):حيث قلب معمورل مسحت فبدالن من أف يقوؿ2يف باب ما حيتمل الشعر 
 (.مسحت باللتُت عصف األٙتد:)، قاؿ(األٙتد اللتُت

 :أما بيت السليك الذم استشهد بو ىو 

اًلطى ًدرهةو فيها ًغرار      تىراىا ًمن يىبيًس ادلاًء شيهبان   3 سلي

من  (٥تالط)كقد استشهد بو علي جواز ٣تئ ا١تصركؼ ٦تنوعان من الصرؼ يف الشعر حيث منع 
 .(٥تالطان ):الصرؼ كاألصل أف يصرفها فيقوؿ

سبب الرفض لؤلخذ عنها ٣تاكرهتا لليوناف كلكن ديكن القوؿ أهنم قد استشهدكا بشعر عمرك :تغلب
 بن كلثـو كىو شاعر ىذه القبيلة كلساهنا الناطق،كعلي رأس الذين أخذكا بشعره سيبويو حيث ٧تده 

 

 

 
                                                           

1سيبويو،عمرك بن عثماف بن قنرب، الكتاب، .، شعر خفاؽ بن ندبة514ت،ص.ط،د. خفاؼ بن ندبة،ديواف خفاؼ بن ندبة،د
. 1/166،(ـ1988-ىػ 1408مطبعة ا٠تا٧تي،:القاىرة)،3عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف،ط:ٖتقيق

2،1/166 سيبويو،مرجع سابق 
3ىػ 1337مطبوعات مدير إحياء الًتاث القدمي،:دمشق)ط.عزة حسن،د.د: ذكره بشر بن خاـز األسدم،يف ديوانو، ٖتقيق-

دار :مصر)2عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف كأٛتد شاكر،ط:ا١تفضل الضيب ،ا١تفضل بن ٤تمد بن يعلي،ا١تفضليات،ٖتقيق.75،ص(ـ1960
 167-1/166سيبويو مرجع سابق،.،كقاؿ إنو لبشر بن خاـز كعلى ىذا يكوف خارج أشعار السود343،ص(ت.ا١تعارؼ،د
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 :استشهد بقولو

نىػا      صىبػىٍنًت الكىٍأسى عىنها أيـه عىٍمػروك  1  كىكىافى الكىٍأسي رلىٍرىاىىا اليىًميػٍ

 .ظرفان للمكاف (اليمينا)مستدال بو علي كقوع لفظ 

كثَتان ما استشهد النحاة بكبلمها كعلي رأسهم سيبويو،حيث ٧تده يذكر يف غَت موضع :احلجاز
ىذا باب ماجرم ٣ترم ليس يف بعض ا١تواضع بلغة أىل اٟتجاز مث ):كبلـ أىل اٟتجاز ٨تو قولو

 . كدل يزكر شيئا من ٥تالطتها كما دل يرفض كبلمها يف قضية من القضايا النحوية 3(يصَت ارل أصلو

قد استشهد هبما ابن مالك فحمل عليو أبو حياف كلكن ديكن القوؿ أف مكانة ابن : خلم كقضاعة
مالك يف تطوير الدرس النحوم ذات أثرو ملموس فألفيتو اليـو ىي اليت عليها اإلعتماد يف دراسة 

النحو ،كلعل الدليل يف ذلك تلك الشركح الكثَتة عليها ،ىذا من ناحية، كمن ناحية أيخرم ،فلعل 
 .الدافع ٢تذا اٟتمل علي ابن مالك من أيب حياف منافسة علمية بُت الرجلُت

ما عبلقة ما ذكرنا :   بعد الوقوؼ على لبلستشهاد النحوم يف النطاؽ ا١تكاين نتساءؿ قائلُت
 باألمثاؿ ؟

فمن ا١تعلـو أف ا١تثل ثابت ال يتغَت كال يتبدؿ،كىذا ماسنتعرض لو يف موضعو من ىذا البحث،فإف 
 .ا١تثل ال يعلم لو قائل كمع ذلك حيتج بو كما حيتج بكبلـ العرب شعران كنثران،الذم من ضمنو ا١تثل

 

                                                           

1ىػ 1399دار اآلفاؽ اٞتديدة،:بَتكت)،3فخرالدين قباكة،ط: التربيزم،أبوزكريا حيي بن علي ا٠تطيب التربيزم،ٖتقيق-
. 1/22سيبويو ،مرجع سابق،.كركايتو صبنت. 186الزكزين ا١تعلقات السبع،ص.323،ص(ـ1979

3،1/22 سيبويو،مرجع سابق. 
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 احلدكد الزمانية:ادلبحث الثاا

 .احلدكد الزمانية لالستشهاد       -

 .كسيلة مجع األمثاؿ      - 

 .مناقشة احلدكد الزمانية     -
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 ادلبحث الثاا  

 احلدكد الزمانية

 :احلدكد الزمانية لالستشهاد

تلك الفًتة اليت جعلها النحاة فًتة يستشهد ٔتا :"    ا١تقصود باٟتدكد الزمانية لبلستشهاد النحوم 

إف الفًتة ":،كىذا ما أشار إليو الدكتور ٛتاسة بقولو1"فيها كال يستشهد ٔتا قيل بعدىا من فًتات
كأما .الزمنية اليت حددىا النحاة لبلستشهاد ،٘تتد حىت أكائل الربع األخَت من القرف الثاين للهجرة

 2"أعراب البادية فقد فسدت لغتهم يف أكاخر القرف الرابع

    دل يقبل علماء اللغة الشواىد الشعرية كالنثرية إال ما كاف كاقعان بُت العصر اٞتاىلي إذل منتصف 
 :القرف الثاين ا٢تجرم،كعلى ضوء ذلك قسموا الشعراء إذل أربعة طبقات ،ىي

 .طبقة اٞتاىليُت من أمثاؿ امرئ القيس كمن الذين دل يدركوا اإلسبلـ - أ

لبيد ،كحساف : الثانية طبقة ا١تخضرميُت كىم الذين عاشوا يف العصر اٞتاىلي كاإلسبلمي مثل- ب
 .بن ثابت

                                                           
170،ص(ـ 1976-ىػ 1369القاىرة مطبعة السعادة،)1أٛتد ٤تمد قاسم،،ط. السيوطي االقًتاح يف أصوؿ النحو،ٖتقيق 
241 ٛتاسة،مرجع سابق،ص. 
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،كما يهمنا ىنا ىو 1الثالثة ىي طبقة االسبلميُت الذين عاشوا صدر اإلسبلـ كالعصر األموم - ج
 .فًتة االستشهاد بالنثر العريب الذم من ضمنو األمثاؿ

 .طبقة ا١تولدين أك احملدثُت ،كىم الذين جاءكا بعد الطبقة الثالثة ،كبشار بن برد كأيب نواس- د

  :كسائل مجع األمثاؿ

    من ا١تعلـو أف الشعر حيفظ من الشعراء يف أماكن ٕتمعهم كاألسواؽ، أك الذىاب إذل الشاعر يف 
كقد كصل إلينا الشعر عن طريق الركاة الذين حفظوا الشعر من أفواه الشعراء، .مكانو كالسماع منو 

وا  فيحفظها الراكم كيذيعها على الناس كىكذا إذل أف جاء عصر التدكين،حيث ظهرت ٚتاعة ٝتي
ٛتٌاد بن سىلىمة، خلف األٛتر، أبو عمرك بن العبلء، األصمعي، ا١تفٌضل : كمن أشهرىم  (الركاة)بػػ

الكذب فاشتهرا باالنتحاؿ، حيث أصبح الشعر ٕتارة بالنسبة  (ٛتٌاد كخلف)الضيٌب، كعيًرؼ عن 
ع فيها الشعر للمفٌضل  (ا١تفضلػٌيات)لؤلصمعي،ك (األصمعٌيات): ٢تما، كمن أشهر الكتب اليت ٚتًي

 .البن سبلٌـ الػجيمىحي (طبقات فحوؿ الشعراء)الضيٌب، ك

    أما األمثاؿ فكيف السبيل إذل ٚتعها؟ىناؾ طريقتاف ٞتمع األمثاؿ كمها إما الذىاب إذل البادية 
 .كاللقاء باألعراب كالسماع منهم،أك لقاء األعراب عند حضورىم من البادية إذل اٟتضر

 :كنفصل ذلك كما يلي 

 

                                                           

1القاىرةكلية دار العلـو ، )عثماف الفكي ،االستشهاد يف النحو العريب ،رسالة ماجستَت،. 70 السيوطي،مرجع سابق،ص
ا٢تيئة ا١تصرية :مصر)،2عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف ،ط:خزانة األدب،ٖتقيق(عبدالقادربن عمر البغدادم)البغدادم ./264،ص(ـ1969،

 .6-5،ص(ـ1979العامة للكتاب،
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 :    الرحلة للبادية
          تيعد البادية ىي ا١تنبع الثٌر كا١تنهل ١تفردات اللغة العربية، ك١تصطلحاهتا ا١تختلفة،الذم هنل منو 

كيعترب البدكٌم ا١تصدر ا١توثوؽ .اللغويٌوف كدٌكنوا مصنفاهتم ا١تختلفة يف النحو كالصرؼ كعلـو اللغة األخرل
 خرج إذل حينماىنا نستدؿ بقصة الكسائي كالذم أخذ عنو ىؤالء العلماء كاعتمدكه كاستشهدكا بو،

ا كعندمها قركت أسد الكوفة ك٘تيمت:فقاؿ لو رجل من األعراب البصرة فلقي ا٠تليل،كجلس يف حىلقتو
٧تىٍدو  من بوادم اٟتجاز:فقاؿ أخذت علمك ىذا؟ من أين:فقاؿ للخليل البصرة الفصاحة،كجئت إذل

الكتابة عن العرب،سول ما حفظ،فقدـ البصرة  فخرج ك رجع؛كقد أنفد ٜتس عشرة قنينة حربو يف،كهتامة
 .1 موضعو يونس،فجرت بينهما مسائل أقٌر لو فيها يونس،كصٌدره موضعو مات كيف فوجد ا٠تليل قد

 .كنستدؿ من ىذه الركاية أف االستشهاد من كبلـ العرب ليس بالشعر فحسب كإمنا بالنثر أيضان 
 :األخل من األعراب الوافدين للمدينة

ا١تازين كما ركم عنو :أبو مهدية األعرايب الذم الذم أخذ عنو كثَت من النحاة أمثاؿ:     كىم كيثير أمثاؿ
 .2ابن جٍت يف خصائصو

 :مناقشة احلدكد الزمانية لالستشهاد
 : أخذىا علي النطاؽ الزماين كنذكر منها     ىناؾ كثَت من ا١تآخذ اليت ديكن

إمنا :"االختبلؼ حوؿ ىذا النطاؽ سواء للشعر أك النثر ك٦تا يؤيد ذلك قوؿ الشيخ ٤تمود الشنقيطي-أكالن 
ما اشتبو األزىرم يف التهذيب كابن دريد يف اٞتمهرة كاٞتوىرم يف الصحاح منقوالن عن أىل البادية يف 

 3"زمنهم كىم من أىل القرف الرابع يعد فصيحا أما من جاءكا بعد ذلك فمولدكف
كأقوؿ أمثاؿ ا١تأموف ٦تن تعلم بالصناعة كدل يلحن حجة،أما من جاكز ا١تائتُت بكثَت :"كقاؿ يف موضع آخر

كابن الركمي كا١تربد كثعلب فبل حيتج بكبلمهم كما كرد يف كبلـ بلغاء األمصار من أكؿ القرف الثالث 
                                                           

1ىػ1411دار الكتب العلمية،:بَتكت)،1 ياقوت اٟتمول،أبو عبد هللا ياقوت بن عبدهللا اٟتموم،معجم األدباء،ط-
 .4/88،(ـ1991

2،1/412 ابن جٍت،مرجع سابق. 
3بتصرؼ لفظي يسَت294،ص1 ٣تلة ٣تمع اللغة العربية ا١تصرم،٤تمود الشنقيطي،العدد، .
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يستأنس بو يف الببلغة ال يف اللغة،أما أىل اٞتزيرة فيحتج بكبلمهم إذل هناية القرف الرابع ا٢تجرم فقد نقل 
 1"ابن دريد يف اٞتمهرة كاٞتوىرم يف الصحاح كثَتان من ألفاظ أىل البادية كأدخبلىا يف كتابيهما

٧تد أف ىناؾ اضطرابا كاضحا يف :االضطراب الواضح يف منهج الرافضُت لؤلخذ مابعد القرف الرابع-ثانيان 
منهج الرافضُت، فهم يرفضوف مث يأتوف تارة أيخرم كيستشهدكف ٔتا رفضوا،كىذا ما جعل ا١ترزباين 

كعلي كثَتان ٦تا أنكر من األشعار قد إحتج لو ٚتاعة من النحويُت كأىل العلم بلغات العرب :"يقوؿ
 2"كضربوا لذلك أمثلة قاسوا عليها كنظائر إقتدكا هبا ...كأكجبوا العذر للشاعر فيما أكرده منو

ىنالك من ا١تولدين من ىم على درجة عالية من الفصاحة سواء أكانوا شعراء أك غَت شعراء فمن -ثالثان 
 .األكذل األخذ منهم

كبلـ الشافعي يف :"استشهد النحاة بكبلـ اإلماـ الشافعي كىو بعد ىذا النطاؽ يقوؿ السيوطي- رابعان 
 .3"اللغة حجة

       ىنا يأيت سؤاؿ ١تاذا يكوف كبلـ الشافعي حجة كىو من ا١تتأخرين الذين رفضوا االستشهاد 
بكبلمهم كمنهم من كاف علي درجة عالية من التوثيق؟ نيدًعم قولنا ىذا بقوؿ الشيخ ٤تمود الشنقيطي 

 .4"من تعلم العربية بالصناعة حيتج بعركبتو كا١تأموف الذم دل يقع اللحن يف كبلمو:"
الذم يتضح أف ا١تقياس ىو الفصاحة كسبلمة اللغة، كذلك ىو ا١تعيار األساسي الذم دار - خامسان 

عليو كبلـ ابن جٍت كيرد إليو كبلـ األئمة السابقُت،بل ىو ا١تعيار األساسي الذم نشأت عنو كل ا١تعايَت 
 .السابقة بأنواعها إذا دل يكن أم منها إال إطاران لضماف فصاحة الرافد اللغوم كسبلمتو

،نعرؼ قائلو كيف أم عصر عاش كيف أم قبيلة نشأ،كيف االٕتاه اآلخر -سادسان  إف الشعر كما ىو معلـو
قاؿ كذا، ...األمثاؿ اليت ال يؤتى بقائل ٢تا إال نادران،كغالبان ما يذكر زعموا أف رجػػػػبل يف عصر كذا 

                                                           

1ا١ترجع السابق، الصفحة نفسها. 
2(ـ1965دار النهضة ،:مصر)ط.علي ٤تمد البخارم،د: ا١ترزباين،أبوعبدهللا ٤تمد بن عمراف بن موسي ا١ترزباين،ا١توشح،ٖتقيق ،

 .2ص
3258 السيوطي،مرجع سابق،ص .
482 جبل،مرجع سابق،ص. 
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،فالسؤاؿ ىنا كيف لنا أف ٨تدد عصر االستشهاد باألمثاؿ؟فاٞتواب عن ىذا التساؤؿ ىو ما كرد .. ككذا
من أمثاؿ يف ا١تؤلفات النحوية اليت عٌوؿ عليها النحاة منذ سيبويو إذل من تأخر ٦تن شرحوا األلفية 

األمثاؿ كالقضايا الصرفية ):كسنتطرؽ إذل ذلك تفصيبلن يف الفصل الثاين ىذا البحث ٖتت عنواف
  .(كالنحوية
كمن حيث أف إيقاؼ االحتجاج علي :"لعل ما أشار إليو الدكتور جبل من األمهية ٔتكاف إذ يقوؿ-سابعا

نتائج اٟتقبة اليت حددكىا يعٍت اٟتكم بإيقاؼ منو اللغة يف متنها كداللتها عند اٟتد الذم كصلت اليو 
نظرا لذلك كلو ...تلك اٟتقبة ،كذلك شيء يضاد طبيعة اللغة اليت ٕتارم ٕتدد اٟتياة ٣تاراة حتمية

كإعًتفان بو فقد فقد كقعت من األئمة اللغويُت يف احتجاجاهتم اللغوية ٕتاكزات متنوعة لنطاؽ 
 1"االحتجاج

 :نستطيع التمييز بُت األنواع التالية من األمثاؿ العربية- ثامنان 
 . ٧تدىا يف معظم كتب األمثاؿ كال خيلو منها كتابا من الكتب ا١تعتمدة:األمثاؿ اجلاىلية- أ
ىي كقائع العرب قبل اإلسبلـ، تناكؿ األخباريوف كالعامة أياـ العرب من ناحية مكاـر :أياـ العرب- ب

 .األخبلؽ كا١تبلحم كالبطوالت كالنواحي األدبية من شعر كنثر أكثر من كوهنا كثائق عسكرية
الفاخر يف )ك(٣تمع األمثاؿ للميداين ):       ٧تدىا يف كتابُت فقط من كتب األمثاؿ،كالكتاباف، مها

 .،كغَتىا موجود يف مصادر األدب كالسَت(األمثاؿ للمفضل الضيب
 :األمثاؿ الواقعة يف احلديث النبوم الشريف- ج

نبذ من كبلـ النيب صلي هللا عليو كسلم :"    ٧تدىا يف الباب الثبلثُت من ٣تمع األمثاؿ للميداين بعنواف
األمثاؿ يف ):،كما ٧تدىا يف كتاب مستقل اٝتو2"ككبلـ خلفاءه الرشدين رضواف هللا عليهم ٚتيعان 

للحافظ أيب ٤تمد عبد هللا بن ٤تمد بن جعفر بن حياف ا١تعركؼ بأيب الشيخ  (اٟتديث النبوم
 . األصبهاين

 

                                                           

1104ا١ترجع السابق ،ص. 
2

 .2/448ا١تيداين ،مرجع سابق،
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  :األمثاؿ اإلسالمية- د
    أكثرىا ٦تا يعتمد علي معاين القرآف الكرمي كاٟتديث النبوم الشريف ،كالقيم اإلسبلمية ك٧تدىا يف 

 .ٚتيع ىذه الكتب
 :     ىذا،كمن  األمثلة على ذلك ما يلي

 1"ىىٍل جىزىاءي اإًلٍحسىاًف ًإالَّ اإًلٍحسىافي :"قولو تعاذل -
 : الناس أمثاؿ ادلولدين شلا شاع علي ألسنة- ىػ

٧تدىا ٖتت  (ماجاء علي كزف أفعل)للميداين بعد كل فصل لػ(٣تمع األمثاؿ)     ٧تدىا يف  كتاب 
 .(ا١تولدكف)عنواف
 دل يًتؾ علماء اللغة جهدان إال قاموا بو من أجل ٚتع اللغة كاٟتفاظ على مفرداهتا من االنػػػػػػػػػػػػػػػدثار    

كالتداخل يف اللغات األيخرل فأقاموا ٢تا نظامان لغويان أساسو القرآف الكرمي كحبهم للغة العربية كعشقهم 
ألسرارىا كمكنوناهتا،كعرفوا ما يأخذكف كمايًتكوف،ككضعوا شركطان كحدكدان كمقاييس،كلعلهم حققوا 

 :مقصدىم،كذلك من خبلؿ
عظم أىدافهم كنبلها،كلعظم اٞتهود اليت بذلوىا يف ٖتقيق ىذه األىداؼ، كشدة حرصهم ٟتفظ - أكالن 

 .تراث العرب كا١تسلمُت الذم يتمثل يف لغتهم
 .ا١تنافع كالفوائد الكثَتة اليت عادت على اللغة العربية كعلومها - ثانيان 
دل ٗتل جهودىم ا١تقدرة من بعض األخطاء اليت كقعوا فيها،كعلى الباحثُت احملدثُت التنبو ٢تا -ثالثان 

 .كاالستفادة منها
 :مآخل على موقف النحاة يف قضية االستشهاد

 :1  نذكر منها بعض ا١تآخذ كما أكردىا سعيد األفغاين
تشددكا يف أخذ اللغة ككضعوا شركطان صعبة للتقعيد النحوم كالقراءات سواءان ما كاف منها يف -أكالن 

 . اإلطار الزماين أك ا١تكاين أك اٟتضرم، أك ٣تاؿ القراءات كقبو٢تا أك ردىا

                                                           
1

 .60:الرٛتن،اآلية

175-70ص(ـ1994مديرية الكتب كا١تطبوعات اٞتامعية،:،القاىرة)1 األفغاين،سعيد األفغاين،يف أنصوؿ النحو،ط. 
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إهنم قصركا االستشهاد يف عصر معُت دكف غَته،كلعل ىذا يعٍت اٟتكم على اللغة بالتوقف عند -ثانيان 
 . ىذه الفًتة الزمنية احملددة،كىو ٥تالف لطبيعة اللغة ألهنا تنمو كتتطور مع تطور اإلنساف كىو أمر طبيعي

دل ينسب علماء اللغة كالنحو بعض اللغات كاللهجات اليت استخدموىا  لقبائلها،فكاف يف -ثالثان 
على خلط - إثر ذلك-استخداماهتم قوالن من قبيلة ٘تيم كمن قريش كمن كبلـ أسد كغَتىا ،فنشأ النحو

 .من ٢تجات العرب،النظاـ لو،فكاف ذلك سببا لظهور الشذكذ يف اللغة
أما ركاة اللغة فلم يكن ٢تم ضبواط معينة كدل جيدكا إىتماما كبَتان من حيث دراسة أحوا٢تم من - رابعان 

حيث الضبط كالثقة كغَتىا من مقاييس الركاة كشركطهم، فلم نعرؼ عن ركاة النحو العريب إال القليل 
 .الذم ال يكاد يذكر

كما إننا ٧تد دخوؿ األىواء كاألمزجة يف االستشهاد ببعض الشواىد،كلعل ذلك يرجع إذل - خامسان 
 2ا١تنافسة الشديدة اليت كانت بُت علماء اللغة

٧تد ٣تاؿ النصوص اللغوية دل حيقق ٢تا العلماء سندان كال متنان،أما السند فكثَتان ما ٕتد الشاىد يف -سادسان 
كتبهم منسوبان إذل غَت قائلو،كأما ا١تنت فكثَتان ما ٕتده عندىم مركيان على غَت الصحيح،كيبنوف قاعدهتم 

 .على موضع ا٠تطأ منو
 كٙتة تضييق آخر كضعوه :"لعل ما ذىب إليو الدكتور ٛتاسة من األمهية ٔتكاف إذ يقوؿ- سابعان كأخَتان 

 يف ا١تنهج الذم سلكوه يف ٚتع اللغة،كالشركط اليت شرطوىا فيما حيتج بو،٥تالفُت بذلك األصػػػػل  
 .،يعٍت أف التقعيد النحوم حصر يف زمن ٤تدد كعلى قبائل ٤تددة 1"العاـ

        من خبلؿ  ما سبق يبتدر للذىن أف كبلن من النطاؽ الزماين كا١تكاين منفردنا على حالو ،كلكن 
الواقع من خبلؿ كتب النحو إهنما يتسايراف معان،تساير الليل كالنهار، فما مها إالٌ كجهاف لعملة 

 إخل...كاحدة،فعلى سبيل ا١تثاؿ يؤخذ بكبلـ قبيلة بٍت سعد سواءان يف العصر اٞتاىلي أك اإلسبلمي،
 

                                                           

2،نابلس،جامعة النجاح ) مباركة،مأموف مباركة ،الشاىد النحوم يف معجم الصحاح للجوىرم،رسالة ماجستَت منشورة ،اللغة العربية
 .64-63،ص(ـ2006الوطنية كلية الدراسات العليا،

1
. 34ٛتاسة،مرجع سابق،ص
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 الفصل الثاا

 قاعدة ادلثل كتعدد ركاياتو
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 قاعدة ادلثل- ادلبحث األكؿ

 قاعدة ادلثل 

 كسيلة مجع األمثاؿ

 أنواع الركاة
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 ادلبحث األكؿ

 قاعدة ادلثل

    األمثاؿ ىي خبلصة ٕتارب األمة، كقد اىتم العرب بقوؿ ا١تثل كحفظو كإشاعتو كرصده،ككما ىو 
تتمثل معلـو أف لكل لوف من ألواف الكبلـ العريب ميزاف يتزف بو، فا١تثل لو أيضان قاعدة حيكم هبا عليو،ك

 :القاعدة العامة للمثل يف اآليت 

 :إجياز اللفظ-أ

إجياز اللفظ :ٕتتمع يف ا١تثل أربعة ال ٕتتمع يف غَته من الكبلـ:"يف ذلك يقوؿ إبراىيم النظٌاـ        
 1"،كإصابة ا١تعٍت،كحسن التشبيو،كجودة الكناية ،فهو هناية الببلغة

األمثاؿ مبنية على اإلجياز :"   لعل ما يهمنا يف ذلك ىو إجياز اللفظ،كىذا ما أشار إليو البكرم بقولو
كاألمثاؿ موضع إجياز كاختصار،كقد كرد فيها من اٟتذؼ :"،كقولو أيضان "كاالختصار كاٟتذؼ كاالقتصار
 2"كالتوسع ما دل جيئ يف أشعارىم

: إذ جاء فيو (معجم األمثاؿ)      كىذا اإلجياز ما جعل األمثاؿ تعيش فًتة طويلة ،كىو ما أشار إليو 
١تا ٘تتاز بو من إجياز ككقع موسيقي علي معرفة اللغة كدراستها كاإل١تاـ –تساعدىم سهولة حفظ األمثاؿ "

 .3"هبا 

                                                           

1،1/6 ا١تيداين،مرجع سابق. 
211،256،ص(ـ1988دمشق دار الفكر،)،1عبداجمليد قطامش،األمثاؿ العربية دراسة تارخيية ٖتليلية،ط. 
3ص من ا١تقدمة:،ص(ـ1996بَتكت مكتبة لبناف،)،٤1تمود اٝتاعيل صيٍت كآخركف،معجم األمثاؿ العربية،ط.د. 
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   فهي إذان من حيث األيسلوب ٘تتاز باإلجياز كىو من أساليب الببلغة،كمن حيث صياغتها كبراعة 
تصويرىا ،كمن حيث الصدؽ يف التعبَت،بل إهنا ٘تتاز بأكثر من ذلك، بأهنا ذات إشعاعات،ٔتعٌت أهنا 
تعرب عن حالة خاصة أك موقف بعينو كلكنها تنطلق معربة عن حاالت عامة، بل عن حاالت إنسانية 

كلعل ىذا اإلجياز دل يأًت من فراغ، ."يتجاكز الكثَت منها الزماف كا١تكاف كالبيئة كنكاد نقوؿ اللغة ايضان 
أكجزت :"كعبلقتو با١تعٍت كالًتكيب كاضحة،كىذا القوؿ ما جاء يف عبارة الز٥تشرم يف األمثاؿ إذ يقوؿ 

اللفظ ،فأشبعت ا١تعٌت،كقصرت العبارة فأطالت ا١تغزل،كلوحت فأغرقت يف التصريح،ككٌنت فأغنت عن 
 :،كحيت نتبُت ذلك بوضوح،ديكن مبلحظة أف األمثاؿ موجزة اللفظ من خبلؿ اٞتدكؿ اآليت 2"اإليضاح

 عػػدد كلماتو ادلػػثل الرقم
 3 5"إياك اعٍت واشتعي يا جارة" 1

 4 4"ابنك من دمي عقبيك" 2
 5 4"شر أىر ذا ناب" 3
 6 4"إمنا نعطي الذي يعطينا" 4
 7 3"أخذتٍت بأطَت غَتي" 5
 8 3" من قسأبلغ" 6

                                                           

ا١ترجع السابق،ا١تقدمة ص م  
2دار الكتب :بَتكت)،2 الز٥تشرم،أبو القاسم ٤تمود بن عمر بن ٤تمد بن عمر ا٠توارزمي،ا١تستقصي يف أمثاؿ العرب،ط

 .،ا١تقدمة(ـ1987العلمية،
3دار :بَتكت)،1أٛتد عبدالسبلـ كآخرين،ط: العسكرم،أيب ىبلؿ اٟتسن بن عبدهللا بن سهل العسكرم،ٚتهرة األمثاؿ،ٖتقيق

 .1/30،(ـ1988الكتب العلمية،
4،1/37 ا١ترجع السابق. 
5،1/370 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،1/64 ا١ترجع السابق. 
7،1/78ا١ترجع السابق. 
8،1/111ا١ترجع السابق. 
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 1 3"عسي الغوير أبؤسا" 8

 2 5"بعض الشر أىون من بعض " 9
 3 3"أشأم من األخيل" 10
 4 5"رُربَب رمية من غَت رامٍم " 11
 5 4"عند جهينة اطترب اليقُت" 12
 6 4"آمن من زتام مكة" 13
 17 5"أصح من عَت أيب سيارة" 14

 :من خبلؿ اٞتدكؿ السابق يتضح اآليت 

 .االجياز،قلة عدد الكلمات اليت ال ديكن أف تنسى - أ

 .لو قيس أقصر بيت من الشواىد الشعرية يف الدرس النحوم بأم مثل لكاف ا١تثل أكجز منو - ب

 .ىذا االجياز جعل اختيار الكلمات بدرجة كبَتة من الوضوح- ج

 :الثبات كعدـ التغيَت- ب

     من أىم صفات ا١تثل الثبات يف تركيبو كداللتو ،إذ إف ا١تثل يقاؿ كما قيل دكف تغيَت،ألف القاعدة يف 
األمثاؿ إهنا ال تتغَت،بل تقاؿ كما جاءت ،كقد جاء الكبلـ با١تثل كأيخذ بو كما ىو ،ألف العرب ٕترم 

                                                           

1،2/161 ا١ترجع السابق. 
2ىػ 1404دار الثقافة،:الدار البيضاء)،٤1تمد األخضر،ط.٤تمد حجي ك د. اٟتسن اليوسي،زىر األكم يف األمثاؿ كاٟتكم،د-

 .1/197،(ـ1982
3،1/394 ا١تيداين،مرجع سابق. 
4،1/491 العسكرم،مرجع سابق. 
5،2/3 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6 1/87،السابق ا١ترجع. 
7 1/410،السابقا١ترجع. 
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كاألمثاؿ قد ٗترج عن القياس فتخرج عن طريقة .األمثاؿ كما جاءت ،كقد تستعمل فيها اإلعراب 
 .1ألف من شركط ا١تثل أف ال يغَت عما يقع يف األصل عليو.األمثاؿ 

من شرط ا١تثل اال يغَت عما يقع يف األصل عليو،أال ترل أف قولك :"كيؤكد ا١ترزكقي ما سبق بقولو
ككذلك " ١تا كقع يف األصل للمؤنث،كدل يغَت بعد كإف ضرب للمذكر.2"الصيف ضيعًت اللنب:"

تسكن ياؤه إف كاف التحريك ىو األصل،لوقوع ا١تثل يف األصل على 3"اعط القوس باريها:"قو٢تم
مكسورة التاء إذا خوطب هبا "الصيف ضيعت اللنب:"نقوؿ:"كما أشار إذل ذلك التربيزم بقولو.4ذلك

أطرم فإنك "ا١تذكر كا١تؤنث كا١تثٍت كاٞتمع،ألف أصل ا١تثل خوطب بو إمرأة ،ككذلك قو٢تم 
 .6يضرب للمذكر كا١تؤنث كاإلثنُت كاٞتمع،على لفظ التأنيث5"ناعلة

  

 

 

                                                           

1 ٤تمد اٛتد جاد ا١تورل كاخركف،دار الفكربَتكت، :،ا١تزىر يف اللغة،ت(جبلؿ الدين عبدالرٛتن ابوبكر السيوطي) السيوطي
 .488-487،دت،ص3ط
2،2/68 ا١تيداين مرجع سابق 
3،2/66العسكرم،مرجع سابق،.2/19ا١ترجع السابق. 
4،488-1/487 السيوطي،ا١تزىر. 
5،1/430 ا١تيداين،مرجع سابق .
6،1/487 السيوطي،ا١تزىر. 
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كدل يضربوا مثبلن كال رأكه أىبلن :"    كنرل الز٥تشرم يعلق علي ٤تافظة ا١تثل على لفظو كعلى نفاستو بقولو
للتسَت كال جدير بالتداكؿ كالقبوؿ إال قوالن فيو غرابة من بعض الوجوه،كمن مث حوفظ عليو كٛتي من 

 .   ،ىذا يدؿ على أف ا١تثل ٖتمى ألفاظو من التغيَت كالتبديل كالتحريف7"التغيَت

كيقولوف األمثاؿ ٖتكي ،يعنوف :"كنرل أف األمثاؿ من قبيل اٟتكاية،كيفصح  عن ىذا العسكرم بقولو
فتكسر "الصيف ضيعًت اللنب:"بذلك أهنا تضرب علي ما جاء عن العرب كال تغَت صيغتها ،فتقوؿ 

كى كما قيلت دكف ٖتريف كال تغيَت 1"التاء ألهنا حكاية  .، كٖتي

     نستنتج ٦تا سبق ذكره بأفَّ  ا١تثل جيب أف ٖتمى صيغتو كألفاظو كال تغَت،كأف يبقي علي ما جاء عليو 
مهما اختلفت األحواؿ اليت يضرب فيها سواءان للمذكر أك ا١تؤنث أك ا١تثٍت أك اٞتمع أك ا١تفرد أك أيان كاف 
،ألف التغيَت فيو خيل ٔتدلولو كتفقد األمثاؿ قيمتها األدبية كالتارخيية إذا تعرضت للتغيَت،كقد أجاز العرب 
١تن يضرب ا١تثل،أف خيرج عن قواعد اللغة بقصد الضركرة،ىذا  فيجب أال تغَت صورتو مهما كاف حفاظان 

 .علي صفة الثبات فيو

 :الليوع كاالنتشار:ج

 ٘تثيلها كصحة,منها ١تطلوب ؿكإصابتها حكمة من فيها ٠تفتها،كما انتشاران كاسعان  األمثاؿ        كجدت
    كلعلنا كثَتان ما ٧تد الذيوع كاالنتشار من أىم صفات األمثاؿ،كىذا ال .كما حيدث فيها العامة للحياة

ضماف سعة االنتشار للفكرة ا١ترغوب يف نشرىا،كذلك إف ٖتو٢تا إذل مثل يضمن ٢تا "يأيت من فراغ كإمنا لػ
 االنتشار على نطاؽ كاسع 

 

                                                           

71/38،(ت.دار ا١تعرفة،د:بَتكت)ط،.الز٥تشرم،أبوالقاسم ٤تمود بن عمرك،الكشاؼ،د  
1،ا١تقدمة/ 1،مرجع سابق العسكرم. 
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 .2"ك٣تاؿ رحب،كيف ٥تتلف طبقات الناس،كعلى فًتة طويلة من الزمن

ا١تثل العبارة اليت :"  كلعل ىذا ما جعل أرسطو يركز يف تعريفو للمثل على الذيوع كاالنتشار، إذ يقوؿ
فهو يركز على الشيوع فما دل يكن شائعان فهو ليس ٔتثل عنده،كيًتتب .1..."تتصف بالشيوع كاإلجياز 

 .على ىذا الشيوع أف األمثاؿ عاشت أزمانا طويلة إذل يومنا ىذا ،كشاعت كانتشرت كاىتم الناس هبا 

إنو ال يسمى القوؿ مثبلن إال إذا سار كذاع كانتشر بُت الناس كىذا الذم عليو :          إذان ديكن القوؿ
كشي الكبلـ، كجوىر اللفظ، كحػػػلي "ىذا كقد كصف ابن عبده ربو األمثاؿ بأهنا .أغلب التعريفات

ا١تعاين ،ٗتَتهتا العرب كقدمتها العجم كنطق هبا يف كل زماف،كعلي كل لساف فهي أبقى من الشعر 
ا١تثل مأخوذ من :"كفيو يقوؿ ا١تربد.2"كأشرؼ من ا٠تطابة،دل يسر شيء سَتىا كال عم عمومها 

كيتضح لنا ٦تا ذكر أف األمثاؿ منتشرة كذائعة ،ك٢تذه الشهرة كالذيوع كبَت أثر، 3"ا١تثاؿ،كىو قوؿ سائر
 .إما على األلسنة أك على بطوف الكتب

  :ىنالك خصائص أيخرل للمثل ال تتعلق بالدرس النحوم،يف غالب األحواؿ،كىي- 

 ّتودة الكناية كالتعريض؛ألف ا١تتمثل بو ؿ يتصف أسلوب ا١تثمن ا١تعلـو أف :الكناية كالتعريض-1
اليصرح با١تعٌت الذل يريده كىو مضرب ا١تثل كاليعرب عنو باأللفاظ ا١توضوعة لو ىف اللغة،إمنا خيفى ىذا 

 .ا١تعٌت كيعرب عنو بألفاظ أخرل ىى ألفاظ ا١تثل كىذا ىو معٌت الكناية كالتعريض لغويان 

تدؿ على ا١تشاهبة،كمن مث جعل  (ـ ث ؿ)ات ا١تثل التشبيو،بل إف ا١تادة صف من :حيسن التشبيو-2
ة أساسية ىف ا١تثل عرضنا لذلك حينما ٖتدثنا عن مفهـو ا١تثل صفبعض العلماء التشبيو 

                                                           

251،ص(ىػ1413الرياض دار ا١تعراج الدكلية للنشر،)،3 مصطفي الصياصنةكآخركف،معجم األمثاؿ،ط. 
1الصياصنة كآخركف،مرجع سابق،ص ا١تقدمة . 
2ص ا١تقدمة(ـ1988بَتكت،:دار ا١تبليُت )،2فرنكلُت،ط:،ٖتقيق(العقد الفريد) ابن عبده ربو،جوىرة األمثاؿ،. 
3،1/5 ا١تيداين،مرجع سابق. 
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كأما التشبيو : "،فللتشبيو مكانتو يف كبلـ العرب،يقوؿ قدامةز بإجياث عنها ير أف ىذا الدينع أف نتحدغ
 .1"فهو من أشرؼ كبلـ العرب،كبو تكوف الفطنة كالرباعة عندىم

تعد األمثاؿ من األشكاؿ األدبية الىت تعرب عن الواقع بشكل يقًتب من الصدؽ؛ ألهنا : إصابة ادلعٌت-3
  .كىذا يعٌت أهنا تصيب ا١تعٌت،تعد نتاج فكر كأحداث كٕتارب للحياة اليومية

 :مناقشة قاعدة ادلثل 

الثبات كاإلجياز كالذيوع كاالنتشار تعد مكملة لبعضها البعض،فاإلجياز ساعد على اٟتفظ،كمها قد - أ
 .ساعدا على الذيوع كاالنتشار كبالتارل كاف معينان يقصده النحاة كاللغويوف

كلكن ىذا .2"كبلمها ك٘تران "، ك"كليهما ك٘تران "قد يعًتض ا١تعًتضوف بأف ا١تثل يتغَت،كما جاء ا١تثل - ب
كاأليخرم نصبت، ألهنا تعودت " كبلمها"ليس تغيَت يف ا١تثل كإمنا القبيلة اليت تنطق ا١تثٌت باأللف جعلتو 

 .على سليقتها فحسب

التغيَت الذم ٟتق باألشعار قد يكوف من عبث الركاة ٟتاجة يف نفوسهم، أك الفخر بالقبيلة ،أك أم - ج
أغراض أخرل،أما األمثاؿ فهي يف غالب األحياف غَت منسوبة لشخص،كلعل ىذا من األسباب اليت 

 .حافظت على ثباهتا كعدـ تغيَتىا 

 

 

                                                           
158،ص(ـ1941ا١تطبعة األمَتية ،:بوالؽ)،1طو حسُت كعبداٟتميد العبادم،ط: قدامة بن جعفر،نقد النثر ،ٖتقيق. 
2،2/151ا١تيداين،مرجع سابق،.2/151 العسكرم،مرجع سابق .

،281-280/ 1 سيبويو،مرجع سابق. 
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 ادلبحث الثاا

  تعدد ركايات األمثاؿ

 تعدد ركايات األمثاؿ

 أقساـ الركاة

 عوامل تعدد ركاية األمثاؿ
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 ادلبحث الثاا

 األمثاؿ  تعدد ركايات

مث أيطلقت الكلمة على ٛتل الشعر كاألنساب كاٟتديث 1الركاية يف أصلها اللغوم ىي االستقاء     
كاألمثاؿ ،بل كأيطلقت الكلمة على طرؽ نقل القراءات كفركع العلم ا١تختلفة لعبلقة النقل يف كل،كسبيل 

أنشد القصيدة كال تقوؿ أركىا إال أف تأمر بركايتها أم :ذلك فيما يظهر من كبلـ اٞتوىرم ،فأنت تقوؿ 
كعلى ىذا فاٟتمل كاالستظهار مها عنصرا الركاية، كمن مث فقد أصبح ناقل الشعر كاألمثاؿ .باستظهارىا 

 .2كاألنساب كالركايات كالقصص كالقراءات كاٟتديث كالغزكات إذل غَت ذلك ٖتت شرط االستظهاركاية

 :أما أنواع النصوص اليت تعددت فيها الركاية ،فهي

بعد ٣تئ اإلسبلـ إىتم العرب ا١تسلموف بالقرآف الكرمي اىتمامان بالغان، فقد تعددت : القرآف الكرمي-1
 سبعة اشتهر القراءات يف القرآف الكرمي، كمعلـو بأف القرآف دل ينزؿ من أكؿ كىلة، كإمنا نزؿ متواتران، كقد

ككل كاحد من ىؤالء . كٛتزة كالكسائي كأبوعمرك كعاصم، نافع كابن كثَت، عامر،: ىم  ،القيرَّاء من
 .السبعة ريكم عنو اختياراف أك أكثر ككله صحيح كأٚتع ا١تسلموف يف ىذه العصور على ىؤالء األئمة

اىتم ا١تسلموف بركاية األحاديث أديا اىتماـ كعناية كقد تبلورت ركايتو حىت ٘تثلت : احلديث الشريف-2
 .لنا يف كتب الصحاح الست ا١تعركفة 

                                                           

1،6/272.(ركل)،مادة مرجع سابق ابن منظور 
217،ص(ـ1981-ىػ 1391طرابلس ا١تنشأة العامة للنشر كالتوزيع،)،2عبداٟتميد الشلقاين،األعراب الركاة،ط. د. 
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من ا١تعلـو أف أكرب االىتماـ بالشعر كاف للعرب يف اٞتاىلية قبل اإلسبلـ،كقد اشتهر ركاة  :  الشعر-3
 . الشعر أديا شهرة،كقد تعددت ركايات الشعر

كقد كجدت قصص العرب دكرىا يف الركاية، كذلك ألهنا تصور حياة العرب ككثَت من : القصص-4
مواقفهم ٔتا فيها ا١تسلية كاليت تعرب عن حياهتم كٖتفظ بطوالهتم كتعددت الركايات يف القصة الواحدة 

 .كتعددىا يف غَتىا 

كقد إىتم هبا العرب إىتماما بالغان ألمهيتها يف حياهتم اليت تقـو علي الفخر بالقبيلة  :  األنساب-5
 .كالتباىي باألنساب

 أما األمثاؿ فقد كانت دائمان مصحوبة باٟتكم ،كدل يكن ٢تا ركاة معركفُت،كلكنها :األمثاؿ كاحلكم- 6
إذل أف جاء من ٚتع األمثاؿ كأفرد ٢تا كتابان خاصان كالز٥تشرم ككتابو .تركل مع القصص كاألنساب

 .ا١تستقصي ك ا١تفضَّل الضيب ،مث جاء من بعدىم،أمثاؿ ا١تيداين كتلميذه أيب ىبلؿ العسكرم كغَتىم

 :أقساـ الركاة

 :ديكن أف نقسم الركاة إذل قسمُت 

 :الركاة األعراب -أ

       ا١تقصود هبم أكلئك الذين أيخذت عنهم اللغة فلم ينشئوا ركاة للشعر،أك األمثاؿ،كال نقلة حديث 
كال ركاة نسب،كليسوا من القراء كإف توفرت ألحدىم صفة من ىذه الصفات،فإمنا جاءت زيادة علي 

كىم فئة ظهركا بسبب .أصل ال يشًتط فيهم،كإمنا كاف يطلب منهم أهنم عرب خيلص كال شىء غَت ىذا
اٟتاجة ارل ألسنتهم فلقد كانت العربية ا١توثقة ٤تصورة يف اٞتزيرة العربية اليت ال يدخلها غريب إال نادران 
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كبالرغم من رحبلهتم يف الشتاء كالصيف للتجارة إال إهنم حافظوا على ألسنتهم كدل يكن شىء يلوم من 
 .ألسنتهم 

   ىذا ،كمن أشهرىم على سبيل ا١تثاؿ أبو الدقيش كأبو خَتة كابو ا١تنتجع كأبومهدية كأبو اٞتاموس ثور 
بن زيد ك أبو حزاـ العلكي غالب بن اٟتارث كأبو شنبل العقيلي كأـ ا٢تيثم كأـ اٟتمارس كقريبة أـ البهلوؿ 

 1من النساء

 :الركاة العلماء

دكف اٟتوجة إذل ركاية كلكن عندما (بالفطرة)     قبل ظهور الركاة العلماء كانت اللغة ٕترم بالسليقة 
اختلط العرب بغَتىم ظهرت فئة من العلماء كجندت نفسها لركاية اللغة كحفظها من اللحن كمن أشهر 

حيي بن يعمر ،كابن أيب إسحق ،كعيسى بن عػػػػػػػمر الثقفي ،كا١تازين كاألصػػػػػػمعي، كأبو زيد، : ىػػػػػػػػػػػػػؤالء
كأبو عبيدة، كالسجستاين، كالرياشي، من رجاؿ البصرة ،أما رجاؿ الكوفة فمنهم ا١تفضل الضيب 

 .إخل...كالكسائي كالفراء كابن األعرايب كثعلب

     ٦تا سبق سواء كاف الركاة من األعراب يف قو٢تم أك العلماء الركاة يف كتبهم ٧تد كمان ىائبلن من األمثاؿ 
 .يف ركاياهتم نستفيد منو يف الدرس النحوم ،كىذا ما سنقف عليو الحقان 

   كديكن الوقوؼ على الركاة من العلماء كأشهرىم ٦تن عاشوا يف القرنُت الثاين كالثالث ا٢تجرم من 
 :خبلؿ اٞتدكؿ التارل

ادليالد بالتاريخ  ادلدرسة االسم كاللقب الرقم
 اذلجرم

الوفاة بالتاريخ 
 اذلجرم

 154 70 بصرم  (زبان بن العالء)أبو عمرك بن العبل 1

                                                           

196-87الشلقامي،مرجع سابق،ص .
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 155 95 كويف (زتاد بن سابور)ٛتاد الركاية 2
 167 ػػػ ػػ ا١تفضل الضيب  3
 180  بصرم (خلف بن حيان)خلف األٛتر 4
 203 133 بصرم  النضر بن مشبل ا١تازين  5
 206 94 كويف (إسحق بن مرار)أبو عمرك الشيباين 6
 209 110 بصرم (معمر بن اظتثٌت)أبو عبيدة 7
 215 119 بصرم ( أكسسعيد بن)أبو زيد االنصارم 8
 216 122 بصرم (عبداظتلك بن قريب)األصمعي 9

ابن أخ األصمعي عبدالرٛتن بن  10
 عبدهللا

 ػػ ػػ بصرم

 231 ػػ بصرم (أزتد بن حامت)أبو نصر الباىلي 11
 231 150 كويف (حممد بن زياد)ابن األعرايب 12
سهل بن )أبو حامت السجستاين 13

 (حممد

 248 ػػ بصرم

 249 ػػ بصرم (بكر بن حممد)ا١تازين 14
 249 ػػ بصرم يف األغلب (إبراىيم بن سفيان)الزيادم 15

 2571 177 بصرم  (العباس بن الفرج)الرياشي 16

 

 :عوامل تعدد ركاية األمثاؿ

   تضافرت عوامل عدة على تعدد الركايات يف األمثاؿ،كمع ذلك فإف ىذا التعدد ال يقدح فيها على أم 
 :حاؿ من األحواؿ،كمن عوامل تعدد ركاية األمثاؿ

                                                           

1114،ص(ـ1988عادل الكتب،:القاىرة)،٤3تمد عيد،االستشهاد كاالحتجاج باللغة،ط. د. 
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 :تعدد اللهجات -أ

     من خبلؿ مفهـو اللهجات يبدك أمران طبيعيان ال تكلف فيو كال مبالغة،كأف النظرة اليت أضاءت لنا 
الطريق ىي نفسها ا١تبثوثة يف كتب األمثاؿ،كىي ال ٗتتلف عما يف كتب الًتاث،كنتلخص يف أف اللهجة 

ال تشكل كحدة مستقلة ٢تا ٗتومها احملددة اليت ال ٗتًتؽ،ك٢تا حقل داللتها ك٢تا معظم ألفاظها ا٠تاص 
 كمن 1كالصورة قد تظهر يف أكثر من شكل تبعان لطبيعة ا١ترآة.كتظهر اللهجة ككأهنا ٔتثابة الصورة لؤلصل

ا١تعلـو أف العرب دل يكونوا من قبيلة كاحدة كإف كاف الغالب على كبلمهم ا١تنقوؿ ٣تيؤه باللغة العالية اليت 
كلذا ٕتدىم يعيبوف على الشخص الذم يتكلم بلهجة من ٢تجات القبائل ا١تعركفة ، .مثلتها ٢تجة قريش

من أفصح الناس؟ فقاـ رجل من السماط :أٌف معاكية قاؿ ذات يـو ٞتلسائو": كقد حكى األصمعي 
قـو تباعدكا عن عنعنة ٘تيم،كتلتلة هبراء،ككشكشة ربيعة،ككسكسة بكر،ليس فيهم غمغمة قضاعة :فقاؿ

2"قومك يا أمَت ا١تؤمنُت : من أكلئك؟فقاؿ:فقاؿ.كال طمطمانية ٛتَت
. 

 :كتتبُت أثر اللهجات يف ركاية األمثاؿ من خبلؿ ما يلي

 :األمثاؿ كذلجات العرب

.                              ٧تد يف األمثاؿ معظم ٢تجات العرب،كلذا قصدىا النحاة لتوفر ا١تادة اللغوية فيها
 :كمن أمثلة ذلك

 

                                                           

1110،ص(ـ1988دار النفائس،:القاىرة)،٤1تمد توفيق أبوعلي،األمثاؿ العربية يف العصر اٞتاىلي،ط. د. 
2 دار الفكر العريب، :دمشق)،٤2تمد ابوالفضل ابراىيم ،ط:درة الغواص يف أكىاـ ا٠تواص،ٖتقيق (القاسم بن علي اٟتريرم) اٟتريرم

 .224ص(ـ1985
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٨تن :"يقولوف3"الذم:"يف لغتهم تكوف ٔتعٍت " ذك"ىذا مثل من كبلـ طي ك 2"أيت عليهم ذك أيت-"1
 ".كىي ذك فعلت كذا"أم ،٨تن الذين فعلنا كذا كىو ذك كذلك "ذك فعلنا كذا

 :كقاؿ شاعرىم سناف بن فحل الطائي

 4 كبٍئرم ذيك حىفىٍرتي كذك طىوىٍيتي     فإفه ادلاءى ماءي أيب كجىدم 

كفيو ،قاؿ أىل اللغة ىي لغة ديانية كىي األصابع ،الواحد شنًتة كذك 5"ألضمٌنك ضمي الشناتر- "2
 .شناتر ملك من ملوؾ اليمن

 " ييعملوف ليت إعماؿ ظن."كفيو كرد ا١تثل نصبان،كىي لغة ٘تيم 6" ليت القسي كلها أرجال- "3

 1"ليت زيدان شاخصان :"فيقولوف 

   ىذه مناذج ألمثاؿ العرب اليت برزت فيها  بعض اللهجات،كبالتارل فإف األمثاؿ العربية تعكس معظم 
٢تجات العرب كإف دل تكن كلها عليو فهي ٘تثل الواقع اللغوم يف جزيرة العرب كالذم سعي اليو النحاة 

 . بتقعيد قواعدىم النحوية عليو

 :تدخل النحاة كالركاة- ب

                                                           

2،1/98ا١ترجع نفسو. 
3،1/460 سيبويو،مرجع سابق 
4دار :بَتكت)،1أٛتد أمُت كعبدالسبلـ ىاركف،ط: ا١ترزكقي،أبوعلى أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن ا١ترزكقي،شرح ديواف اٟتماسة،ٖتقيق

 .102ابن ىشاـ ،مرجع سابق،ص.3/147ابن يعيش،مرجع سابق،.1/591،(ـ1991- ىػ 1411اٞتيل ،
5،2/189 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،2/187 ا١ترجع نفسو. 
1

 .،الصفحة نفسها السابقا١ترجع
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 قد يضطر النحاة كالركاة إذل ٖتريف كبلـ العرب من     كىو العامل الثاين لتعدد ركاية األمثاؿ كفيو
فمن أجل أف .شعر كنثر،يدفعو إذل ذلك الصراع الدائر بُت أرباب ا١تدرستُت النحويتُت البصرة كالكوفة

 .خيالف صاحبو ليثبت اٞتدارة،قد يضع شعران أك نثران الكجود لو أصبلن 

         عليو، ديكن القوؿ بأٌف النحاة كما الركاة سامهوا مسامهة فٌعالة يف ٖتريف اللغة خدمة لقضيتهم
كىوكثَت جدان يف شواىد الشعر كيدكر معظم ا٠تبلؼ بُت النحاة يف غَت ا١تطرد من كبلـ العرب حوؿ 

إف الركاة عن الفرذدؽ كغَته من الشعراء قد تغَت :"الركايات كيف ذلك يقوؿ ابن كالد يف الرد علي ا١تربد
البيت كعلي لغتها ،تركيو علي مذاىبها،٦تا يوافق لغة الشاعر كخيالفها ،كلذا كثرت الركايات يف البيت 

أال ترم أف سيبويو قد يستشهد ببيت كاحد لوجوه شىت، كإمنا ذلك على حسب ما غَتتو .الواحد 
 .كما أف قوؿ الشاعر شاىدا اذا كانا فصيحُت. الركاة بلغاهتا ،ألف لغة الراكم من العرب شاىد 

فإذا تفحصنا مسائل ا٠تبلؼ بُت الكوفيُت كالبصريُت كجدنا الكوفيُت يستدلوف علي أقوا٢تم بشواىد 
ينتقضها يف أغلب األحواؿ البصريوف بركاية أيخرل فكأف الكوفيُت ٢تم ركاية كالبصريُت ٢تم ركاية أيخرل 

 :كديكن أف نبلحظ ذلك من خبلؿ األمثلة اآلتية 
 :إف الكوفيُت استدلوا بقوؿ الشاعر 

بيبيها  جيري لىيلى لًلًفراًؽ حى  1 كىما كافى نىفسنا بًالًفراًؽ تىطيبي * أىَتى

على جواز تقدمي التمييز إذا كاف العامل فيو منصرفان،كلكن البصريُت يردكف ىذه الركاية كيقولوف الركاية 
 :الصحيحة ىي 

                                        ما كاف نفسي بالفراؽ تطيب

                                                           
1

كقيل لبٍت ٛتداف،ا١تخبل الصعدم .1/67ابن عقيل،مرجع سابق،.2/384ابن جٍت ،مرجع سابق،. 2/47ابن يعيش،مرجع سابق،
 .أك ٣تنوف ليلي
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ما أنشده أبو عثماف كتبله فيو أبو :"كيقوؿ ابن جٍت يف ركاية الكوفيُت السابقة.كذلك ال حجة فيو
 :العباس فنقابلو بركاية الزجاجي كإٝتاعيل بن نصر كأيب إسحق أيضان 

 كما كاف نفسي بالفراؽ تطيب

 2فركاية بركاية كالقياس من بعد ذلك حاكم

بُت البصريُت خبلؼ أيضان يف الركايات،فقد اعًتض ا١تربد علي قوؿ امرئ القيس،كىو من شواىد 
 :الكتاب

 إْثنا ًمنى ً  كال كىاًغلً   فاليوـى أٍشرىٍب غَتى ميستىحًقبو 
3 

 1"فاليـو أسقي:"بل أف علي بن ٛتزة يذكر أف ركاية ا١تربد ىي"فاليـو فأشرب"الركاية:كقاؿ

كأما إعًتاض أيب العباس ىنا علي الكتاب فإمنا ىو على العرب ال على :"كقد رٌد على ا١تربد ابن جٍت قائبلن 
إمنا الركاية :"صاحب الكتاب ،ألنو حكاه كما ٝتعو ،كال ديكن يف الوزف أيضان غَته،كقوؿ أيب العباس 

كذبت علي العرب،كدل تسمع ما حكيتو عنهم،كإذا بلغ األمر ىذا :فكأنو قاؿ لسيبويو"فاليـو فأشرب :"
 .2اٟتد من السرؼ فقد سقطت كلفة القوؿ معو

 :استشهد سيبويو بقوؿ الشاعر  
                                                           

2
 682ابن األنبارم،مرجع سابق،ص

3
 .4/204سيبوبو ،الكتاب،.4/106،8/350،354البغدادم،خزانة األدب،.122ديواف امرمء القيس،ص

1
عبدالعزيز ا١تيمٍت،القاىرة ـ دار .علي بن ٛتزة األصفهاين، التنبيهات علي أغاليط الركاة يف كتب اللغة كا١تصنفات،ت

 .116ا١تعارؼ،ص
2

. علي النجدم ناصف،كد:ابن جٍت،أيب الفتح عثماف بن جٍت، احملتسب يف تبُت كجوه شواذ القراءات كااليضاح عنها،ٖتقيق

 .1/110،(ـ2004/ىػ1442مطابع قليوب،:القاىرة)ط،.عبدالفتاح إٝتاعيل شليب،د
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ا ميعاًكم إننا بىشر فأٍسجىحٍ   3      فػىلىٍسنىا بًاجلًبىاًؿ كالى احلىًدٍيدى

 ،كسار على ىديو ا١تػػػربد فػي 4ٛتبل إياه على ا١توضع ال عػػلى االسم ( اٟتػديدا)بنصب لفظ 

كإمٌنا قالو الشاعر على ا٠تفض ":  كرٌد على ذلك ابن عبد ربٌو يف العقد الفريد بقولو 5(ا١تقتضب)
 6"كالشعر كٌلو ٥تفوض،فما كاف يضطره أف ينصب ىذا البيت كحيتاؿ على إعرابو هبذه اٟتيلة الضعيفة

أف، كلن )استشهد الكوفيوف على صحة نصب ا١تضارع يف غَت مواضع النصب ا١تعركفة كىي السبق ب
 أك بأف مضمرة كجوبا أك جوازا بعد الواك كمثٌ كحىت كالفاء كالبلـ ، استشهدكا ببيت ( ككي، كإذف

 :طرفة بن العبد 

ا الزهاًجًرم أىٍحضيري اٍلوىغىى   1 كىأىٍف أىٍشهىدى الهلىلهاًت ىىٍل أىٍنتى سليًٍلًدم   أىالى أىيػُّهىلى

فالركاية عندنا على الرفع كأٌما من ركاه على النصب فلعٌلو ركاه على ما ":(اإلنصاؼ)كرٌد األنبارم يف 
 2"يقتضيو القياس عنده من إعماؿ أف مع اٟتذؼ

    ىذا قليل يف األمثاؿ ١تا ٢تا من فائدة الثبات،كعدـ التغيَت،فمعظم ما جاء من ركايات إعتمد علي 
 .اللهجات كأف النحاة حاكلوا قصارم جهدىم يف ذلك

 :ضعف ذاكرة الركاة- ج

                                                           
3

مكتبة :القاىرة)،3عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف،ط:البغدادم،عبدالقادر بن عمر البغدادم،خزانة األدب كلب لباب لساف العرب،ٖتقيق
. 6/444،(ـ1989ا٠تا٧تي،

4
 .67-1/66سيبويو،مرجع سابق،

5
 .2/338ا١تربد،مرجع سابق،

6
 .4/32،(ـ1983-ىػ 1401دار الكتب العلمية،:بَتكت)،1مفيد ٤تمد قميحة،ط:ابن عبد ربو،العقد الفريد،ٖتقيق

1
 1/119البغدادم،مرجع سابق،.3/99سيبويو،مرجع سابق،. (32،ص1980دار صادر،:بَتكت)ط،.طرفة بن العبد،ديوانو،د

2
 .2/565،مرجع سابقابن األنبارم،
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اظ ػػػػػػػػكاف الشاعر يقوؿ الشعر كينشده بعك"فقدكنستدؿ لذلك،منها ما يتعلق بضعف ذاكرة الركاة      
أك يف غَتىا من ا١تواسم فيحفظو عنو من يسمعو من األعراب،كيذىبوف بو إذل األقطار فيقدموف كيؤخركف 

كلعل األمثاؿ ٕترل ٣ترل .3"كيبدلوف األلفاظ،كرٔتا حفظ السامع منهم بعض الشعر كدل حيفظ بعضو
. الشعر من التبديل كالتحريف

 :أثر تعدد ركايات األمثاؿ يف الدرس النحوم

     تتعدد الركايات اليت اعتمد عليها النحاة يف األمثاؿ،كذلك ٦تا يتيح كجهُت يف القاعدة النحوية ا١تعنية 
 :كمن أمثلة ذلك ما يلي 

 لغة غَتىم كا١تعٍت " دغران "لغة األزد ك" دغرم"،فػ"دغران كال صفان :"كييركم1"دغرم كال صفي- "1

كمنيل إذل أف ا٠تبلؼ بُت - بعض الشئ-إننا نتحفظ .2"أٛتلوا كال تصافوىم : أم" ادغركا عليهم:"
اللهجات دل يكن ليشمل الناحية الكتابية، ألهنا دل تكن منتشرة بالشكل الذم يفسح يف اجملاؿ ١تثل ىذه 

ادغركا :"كيف الركاية الثانية علي النصب علي تقدير ٤تذكؼ أم.الظاىرة أف تتفاقم كتضحي خبلفان 
كىذا كثَت يف النحو حيث حيذؼ العامل،أما األكؿ بغَت التنوين ،كىو اسم مقصور ككثَتان ما ال يقبل "دغران 

 .التنوين

يف " ٘تتع"ك" أمتع:"ككبلمها ٔتعٌت كاحد ،كبنو عامر يقولوف " أمتع:"،كييركل 3"طادلا ميتع بالغٍت- "2
       :موضع آخر،كمنو قوؿ الراعي

                                                           
3

درا الكتب :القاىرة)ط،.مصطفى السقا كحامد عبداجمليد،د:عبدهللا بن ٤تمد البطليوسي،االقتضاب يف شرح أدب الكتاب،ٖتقيق
 .3/452،(ـ1996ا١تصرية،

1
 1/271ابن األنبارم،مرجع سابق،

2
 .ا١ترجع السابق،الصفحة نفسها

3
 .1/435ا١ترجع السابق،
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 4ككػػػػػػػػػػاف بالتفػػػػػػػػػػػرؽ أمتعػػػػػػػػػػػا

 :يتعلق ا١تثل بالتعدم كاللزـك يف الدرس النحوم فالفعل البلـز يتعدم بعدد من الطرؽ منها

 ".أمتع فبلف فبلنا:"مثل" أمتع"زيادة ا٢تمزة ،كىنا يف الركاية بقوؿ-أ

 .،عليو فالركايات نثبتاف للتعدم" مٌتعا"التضعيف ،كالركاية الثالثة- ب

أعطٍت :"،كتيرؾ ذكر الفعل ١تا كاف قبل ذلك من الكبلـ،كأنو قاؿ"كبلمها"كركم " كليهما كمترا-"3
كا١تثل يعرب عن " كبلمها ثابتاف كزدين ٘تران :"كأنو قاؿ" كبلمها ك٘تران :"كمن العرب من يقوؿ" جليهما كمتران 

على تقدير فعل ٤تذكؼ ،أما " كليهما"٢تجتُت عربيتُت ،إال أف سيبويو دل يشر للقبائل بعينها فالنصب
 .فعلى االبتداء كا٠ترب ٤تذكؼ" كبلمها"

: كركتو كيتبي األمثاؿ (كجالب التمر إذل ىجر)ركل سيبويو -1"كجالب التمر إىل ىجر-"4
 .2"كىميٍسػتىٍبًضػعً  التمر إذل ىىجىرى "

 

 

 

 

                                                           
4

 .23/348،(ت.دار الثقافة،د:بَتكت)ط،.األصفهاين،أبوالفرج علي بن اٟتسُت األصفهاين،األغاين،د

 .2/151ا١تيداين،مرجع سابق،
 

1
 .281-1/280سيبويو،مرجع سابق،

2
 .2/152ا١تيداين،مرجع سابق، 
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 الفصل الثالث

 معاجلة القضايا الصرفية كالنحوية من خالؿ األمثاؿ
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 القضايا الصرفية: ادلبحث األكؿ

 

 منهج النحاة يف االستشهاد باألمثاؿ

صرفية اؿمناذج لالستشهاد باألمثاؿ يف القضايا 

 مناذج لالستشهاد باألمثاؿ يف القضايا الصرفية من بعض كتب النحاة
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 ادلبحث األكؿ

 القضايا الصرفية

 :منهج النحاة يف االستشهاد باألمثاؿ

إف النحاة قد سلكوا مسلكُت يف :قبل الولوج يف القضايا النحوية كالصرفية ديكن  القوؿ        
االستشهاد باألمثاؿ ، فقد استشهدكا با١تثل لوحده ، كىذا قليل جدان، أك با١تثل مع شواىد أيخرل كىو 

 .األكثر ،كىنا نتطرؽ لكل نوع على حدة 

 :االستشهاد بادلثل لوحده

إذا قاؿ الرجل :عند الزجاجي ،إذ يقوؿ (حكايات األٝتاء األعبلـ ٔتن)  من ذلك ما جاء يف باب 
يف موضع رفع خرب مبتدأ إال  (زيدان )يف موضع رفع باإلبتداء ك (من)كمن زيدان،فػ: رأيتي زيدان ، قلت لو :

ليعلم القائل أنك تسألو عنو بعينو ، ألف األٝتاء مشًتكة كلو جئت بو . أنك غَت إعرابو حكيتو كما ٝتعتو
 .معربان ٞتاز أف يتوىم أنك تسألو عن غَت من أبتدأت زكره 

  (كمن عٍمرىان  ):، فقلت(خاطبتي عىٍمرىان ):فإف قاؿ (كمن زيدو ): ،قيلت(مررت بزيدو ):  ككذلك إف قاؿ 

كقد حكاه عن " عندم ٘ترتاف:"حكاية لقولو1"دعنا من مترتاف:"فالشاىد يف ذلك عند ا١تثل القائل
ألين ا١تثٍت " ٘ترتُت"مثٍت منصوب كاألصل أف تكوف " فتمرتاف"سيبويو، كىنا ٧تد أف ا١تثل حيكي كما قيل 

ع  .ينصب كجير بالياء كلكن ىنا ٧تده حكي كما ٝتي

                                                           

11/403، سيبويو ،مرجع سابق،331 الزجاج،مرجع سابق،ص. 
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    كمن شواىد االستشهاد با١تثل لوحده ما ذىب إليو الكوفيوف إذل أنو حيذؼ حرؼ النداء من اسم  

 كرا "فػ"أطرؽ يا كرا"فأصلها 2 "أطرؽ كرا إف ناـ النعاـ يف القرل"اٞتنس كقو٢تم يف ا١تثل

 ".ياء"منادم حذؼ منها حرؼ النداء 

 :االستشهاد باألمثاؿ مع شواىد أيخرل 

حيث قاؿ  (إال ٔتعٍت الواك)يف باب :      كىذا كثَت جدان كمنو على سبيل ا١تثاؿ، ما قالو ابن األنبارم 
 لئبل يكوف علي للناس عليكم :"تكوف ٔتعٍت الواك ، كاستدلوا بقولو تعاذل  (إال)ذىب الكوفيوف إذل أف ):

 :كقوؿ الشاعر". كال الذين ظلموا أيضان ال يكوف ٢تم حجة:" أم1"حجة إال الذين ظلموا منهم

 2 اـ اجلًعىادـ يف كجوهو ًإىل الله    شىدىخىٍت غيرهةى السهواًبًق مٍنهمي 

 .أم مع اللماـ

 4 أم مع الذكد"الذكد إذل الذكد إبل:" مث أردفو  مستشهدان با١تثل القائل

ما التغَت فيو ال األمساء عن حاذلا اليت كانت عليها )لسيبويو باب (الكتاب)   كمنو أيضان ما جاء يف 
ال جيوز أف تغَت األٝتاء عن حا٢تا لدخوؿ ال ،فبل جيوز أف تعيد ال :"فيو قاؿ سيبويو (قبل أف تدخل ال

                                                           

2534 أبو حياف،مرجع سابق ،ص. 
1

 .150البقرة ،اآلية 

2
ا٢تركم،على بن . 118،ص(ـ1982بَتكت مؤسسة الرسالة،)2عبدالقدكس صاحل،ط:البيت ليزيد بن مفرغ،ديوانو،ٖتقيق

ابن األنبارم .273،ص(ـ1981دمشق مطبوعات ٣تمع اللغةالعربية،)1عبداجمليد ا١تلوكي،ط:٤تمد،األزىية يف علم اٟتركؼ،ٖتقيق
. 232،مرجع سابق،


 .6سبق ٗترجيو ص

4
 .233-232ابن األنبارم،مرجع سابق ،ص
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أغبلـ عندؾ أـ جارية إف أدعيت أف أحدمها عنده ، كال حيسن أف :الثانية ، من قبل أنو جواب لقولو 
ال خوؼ عليهم كال :"تعيد إال أف تعيد ال،فما ال يتغَت عن حالو قبل أف تدخل عليو ال ، منو قولو تعارل 

 .5"ىم حيزنوف

 :كقوؿ الشاعر الراعي النمَتم 

ا كال مجىل  1كمىا صىرمتك حيت قلتى معلنةن    ال ناقةى يل يف ىىلى

 . (ليس ناقة رل ):كتقديرىا

دل تغٌَته عن مالو اليت  (ال) كزكر أف دخوؿ "  قضية كال أبا حسن:"     مث استشهد بعدمها با١تثل القائل
ىثىل فقاؿ

أيب )فكيف جيعلوف أبا حسن نكرة، كإمنا أراد بػ : كاف عليها قبل أف تلحقو، كعٌلق على ىذا ا١ت
يف معرفة، كإمنا تيعملها يف النكرة،  (ال)ألنو ال جيوز لك أف تعمل : ، فقاؿ"ضى هللا عنور"عليان  (حسن

كحيكم ا١تخاطب أنو قد دخل يف ىؤالء ا١تذكورين  (ال)فإذا جعلت أبا حسن معرفة حىسين لك أف تيعمل 
 2علٌي كأنو قد غيًٌب عنها

 :مناذج االستشهاد باألمثاؿ يف القضايا الصرفية

   ىنا ديكن الوقوؼ على عدد من القضايا الصرفية اليت استشهد النحتة ٢تا باألمثاؿ على سبيل التمثيل 
 .فحسب

                                                           
5

 . ا١تائدة69 آؿ عمراف،170 من سورة البقرة،38،62،112،262،274اآليات 

1
بَتكت ا١تعهد األ١تاين لؤلْتاث )1راينهرت فايربت،ط: ديواف الراعي النمَتم،عبيد بن حصُت، البيت من ْتر البسيط،ٚتعو كحفظو

بَتكت مؤسسة )٤1تمد ٤تي الدين،ط:ابن قتيبة،عبدهللا بن مسلم،أدب الكاتب،ٖتقيق.198، ص(ـ1980الشرقية ،
 .2/295، ( ـ1982،الرسالة

2
 .297-2/295سيبويو ،مرجع سابق، 
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 :صيغة استفعل- 1

 :   ٢تا ستة معافو 

 .هللا أم طلبت مغفرتو ،أك ٣تازان كأستخرجت الذىب من ا١تعدف (كاستغفرت)الطلب حقيقة ،-أكذلا

 .كذا ، أم أعتقد حسنو كصوابو (كاستحسنت)اعتقاد صفة الشئ -كثانيها

 .1"إنا هلل كإنا اليو راجعوف:"إذا قاؿ (كاسًتجع )اختصار حكاية الشئ  -كثالثها

 .أم قول ىذا ككربه(كاستهًت كاستكرب)القوة -كرابعها

 .صادفتو كرديان أك ٓتيبلن : أم (استبخلتو)ك (كاستكرمت زيدان )ا١تصادفة -خامسها

كمثا٢تا 2"التحوؿ من حاؿ إذل حاؿ:"فهو الصَتكرة حقيقة،كقد أشار إليها سيبويو بقولو-كسادسها
صار الطُت حجران كصار ا١تهر حصانان، كىنا قد استشهدكا : ،كاستحجر الطُت،كاستمهر اٟتصاف ،أم

يصَت كالنسر يف القوة ،كالبغاث طائر ضعيف : ، أم3"إف البغاث بأرضنا يستنسر:"با١تثل القائل
 .4الطَتاف،كمعناه أف الضعيف بأرضنا يصَت قويان الستعانتو بنا

أصبح اٞتمل كالناقة كصار : ،أم6"استييست الشاة"ك5" استنوؽ اٞتمل:"كمن ذلك أيضا قو٢تم
 .التيس مثل الشاة

                                                           

1156: البقرة،اآلية. 
2،4/71 سيبويو ،مرجع سابق . 
3،1/16 ا١تيداين،مرجع سابق. 
453-46،ص(ـ2007-ـ1428بَتكت مؤسسة الرسالة ، )1 الشيخ أٛتد اٟتمبلكم،شذا العرؼ يف فن الصرؼ ،ط. 
5، 2/93 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،4/71 سيبويو ،مرجع سابق. 
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 :مجع التكسَت دلا جاء على كزف فاعل-2

 .أسد آساد:ٚتع التكسَت ىو مادؿ على أكثر من اثنُت مع تغيَت صورة مفرده ،مثل 

 :صور التغيَت ىي 

 قلم أقبلـ: زيادة أصوؿ ا١تفرد ٨تو-

 كتاب كتب:ينقص عن أصوؿ ا١تفرد ٨تو -

 أسىده أيٍسده :باختبلؼ حركاتو ٨تو-

 كٍلب ًكبلب:بالشكل كالزيادة ٨تو-

 مدينة مدف:بالشكل كالنقص ٨تو-

 غبلـ غلماف:الشكل كالزيادة كالنقص ٨تو-

كأما ماكاف .اخل...قادـ قوادـ،حاجب حواجب:مثل  (فواعل)   كمنو ما كاف منو اٝتان يف ٚتعو على كزف
ضارب ضيرًّب كضرَّاب،أما ما كاف منو على :مثل (فػيعَّل ك فػىعًّاؿ)كصفان للمذكر فجمع تكسَته على كزف

فارس كفوارس جاءكا :٨تو ضاربة ٕتمع على ضوارب،كذاىبة ٕتمع على ذكاىب،كقد قالوا:مثل  (فواعل)
الذم للمؤنث ،فلم خيافوا لبسان فأخرجوه على األصل كاستشهدكا يف ذلك با١تثل  (فواعل)بو على كزف

،كىذا ٦تا جعل  (ىوالك)،ألنو مثل فقد جرل على األصل، فجمع على 1"ىالك يف اذلوالك:"القائل
 :يف قولو كىو الفرزدؽ (فواعل)الشاعر مضطران أف جيمع فاعل على 

                                                           

13 سبق ٗترحيو ،ص. 
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 2كإذا الرجاؿ رأكا يزيد رأيتهم   خضع الرقاب نواكس األبصار

 .(فواعل)على كزف (نواكس)فنجده ىنا جاء بػ

 أف يزاد يف االسم بعد حرفو الثػػػػػاين ياءان كيفتح ما قبلو ،كيضم أكلػو إف دل يكوف " ىػػػػو:التصغَت-3

 

كلد :كمن أمثلة ذلك ٨تو.1"كذلك ،ليدؿ على ٖتقَت معناه إف دل يكن ٚتعان،كعلى تقليلو إف كاف ٚتعان 
 .كغَتىا... كيليد، رجل ريجيل

 :  كالتصغَت يف األصل لو معافو يسعى لتحقيقها من خبلؿ تغيَت بناء الكلمة، منها

 .ىذه بليدة: التحقَت ٨تو- 

 .ىذه كريقاتو عدة:التقليل ٨تو- 

 .نزلت هبم دكيهية:التهويل ٨تو-

 . ىذه بنية صاٟتة:التلميح ٨تو.ىذا مكيتب:التصغَت كىو ا١تعٌت األصلي ٨تو-

كقد استشهد سيبويو يف .إخل...    ىذا ،كللتصغَت عوامل عديدة أيخرل مثل اإلبداؿ كاإلعبلؿ كالقلب
مث علق سيبويو على ا١تثل  2"تسمع بادلعيدم ال أف تراه:"التصغَت الذم غرضو اإلستحقار با١تثل القائل

                                                           

21/190،البغدادم،مرجع سابق،(مهاـ بن غالب بن صعصعة) الشاعر ىوالفرزدؽ. 
1ىػ 1421القاىرة دار الكتب ا١تصرية ،)،1أٛتد عفيفي،ط: عبلءالدين علي بن ٤تمد القوشجي ،عنقود الزكاىر يف الصرؼ،ٖتقيق

 .391، ص(ـ2001– 
28 سبق ٗترجيو ،ص.  
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،حيث يرل أف القياس ىو التضعيف كقد 3 "(ميعٍيدًٌم):فإف حقرت معيدم ثقلت الداؿ فقلت :"قائبلن 
 .جاء يف ا١تثل بالياء ٥تففة،كلكن القياس أف تأيت مضعفة

ال يصاغ من األفعاؿ اليت جيب التعجب منها "أنو4 (هنج الببلغة) جاء يف :ادلفاضلة بأفعل من- 4
كىذا دليل على أف ىناؾ عبلقة بُت صيغيت التفضيل  "(أفعل)للداللة على التفضيل كصف على كزف 

أبصر :"كمن ذلك، ما جاء يف ا١تثل.كالتعجب،فيصاغ من الفعل الثبلثي بالشركط ا١تعركفة عند النحويُت
 (بصر)كليس من الثبلثي (أبصر)جاءت من الفعل (أفعل ) فنجد ىنا ضيغة 1"ادلعوار الناس بالعوار

أف اسم التفضيل يصاغ من الفعل الثبلثي ا١تبٍت للمعلـو الذم : ،كىنا ٧تد ٥تالفتها للقاعدة اليت تقوؿ
 (أىوف)كقد جاء اسم التفضيل  .(فعبلء)الذم مؤنثو (أفعل)يقبل التفاكت كال يكوف الوصف منو على 

يضرب ١تا ترؾ خَته من :" ، قاؿ ا١تيداين2"ترؾ الذنب أىوف من طلب التوبة:"يف ا١تثل القائل
ىله :"كما يف ا١تثل  (من)كيرد أفعل للوصفية احملضة فبل حيتاج إذل التفضيل بػ (أىوف)بػ (أيسر)كأبدؿ

ا١تفضل )كال إذل أف يذكر  (من)فإسم التفضيل ألنو كقع صفة ىنا ال حيتاج إذل 3"أظلم بتلك كالبادئ
 .(عليو

 :تسكُت ما ىو متحرؾ طلبان للخفة-5

                                                           

3،4/44 سيبويو،مرجع سابق .
4القاىرة )،٤2تمد أبو فضل إبراىيم،ط: ابن أيب حديد،عز الدين عبد اٟتميد بن ىيبة هللا بن أيب اٟتديد ا١تعتزرل، هنج الببلغة،ٖتقيق

 .7/254،(ـ1965- ىػ 1375دار إحياء الكتب العلمية،

1،2/461 ا١تيداين ،مرجع سابق. 
2،2/461 ا١ترجع السابق. 
3،1/214 ا١ترجع السابق. 
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الرَّجيلي ):،كمن أمثلتو  4"ىذا باب ما يسكن استخفافان كىو يف األصل متحرؾ:"  أشار إليو سيبويو بقولو
ٍبد  .5،كىي لغة بكر بن كائل، كبٍت ٘تيم(رىٍجل،كفخذ فٍخذ،ككًبده كى

 :كمن شواىد ذلك قوؿ الشاعر أيب النجم

 عيٍصرى ًمٍنوي اٍلباىفي كىاٍلًمٍسكي انٍػعىصىرلو 
6 

كلكنو سكنها طلبان  (فيًصدى )كاألصل 1"مل حيـر من فيٍصدى لو":   ىذا، كقد استشهد سيبويو با١تثل القائل
 .للخفة 

 إمنا ٛتلهم على ىذا أف يرفعوا ألسنتهم عن ا١تفتوح إذل ا١تكسور ، :"كيعلل سيبويو ٢تذه ا٠تفة فيقوؿ

الكسرة بعد الضمة  (عًصر)كا١تفتوح أخف عليهم ،فكرىوا أف ينقلوا من األخف اذل األثقل ككرىوا يف 
 ".2كما يكرىوف الواك مع الياء يف مواضع

 :صيغ ادلبالغة- 6

عطشاف من :فًهم من فهم،ك فعبلف مثل:كتب كتَّاب، كفًعل مثل:أكل أكوؿ،فعَّاؿ مثل:فعوؿ مثل:ىي 
 .اخل....عطش

  كمن صيغ 3"ما حوؿ من اسم الفاعل للداللة على الكثرة كا١تبالغة:" كقد عرفها الصٌباف بقولو ىي 

                                                           

4،4/113 ا١ترجع السابق. 
5ا١ترجع السابق،الصفحة نفسها  
64/114سيبويو ،مرجع سابق،. 538الشاعر ىوأبو النجم العجلي،البيت من الرجز، ابن قتيبة،أدب الكاتب،ص. 
1،4/114سيبويو،مرجع سابق،.2/191 ا١تيداين،مرجع سابق. 
2ا١ترجع سابق،الصفحة نفسها. 
3،3/3 الصباف،مرجع سابق 
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بفتح ا٠تاء :ييركل : 5،قاؿ ا١تيداين4"احلرب خدعة:" ا١تبالغة ما نسب إذل النيب صلي هللا عليو كسلم 
بضم الفاء  (فػيعىلة)كتأيت .ذكر أهنا لغة النيب صلي هللا عليو كسلم:كضمها، كاختار تغلب الفتحة ،كقاؿ

يف آخر الكلمة يفيد ا١تبالغة كمن ذلك  (ا٢تاء)كقد جاء حرؼ . (فاعل كفػيٍعلة)كفتح العُت ١تبالغة
، إذان ٧تد ا١تثل ىنا خَت شاىد "كا٢تاء، ىنا جاءت للمبالغة1"أمسع من القطة":استشهادىم با١تثل القائل
 .على ٣تيو يف أكزاف ا١تبالغة

 :اذلمزة الزائدة يف كسط الكلمة -7

         ا٢تمزة قد تكوف يف كسط الكلمة كيف أك٢تا كيف آخرىا ،كقد عدىا البعض ضمن ا٢تجاء العريب، 
كاألصل أنو ،إذا كقعت ا٢تمزة يف كسط الكلمة كانت أصبلن ، كال حيكم بزيادهتا إال بإثبات، ألف زيادهتا 

كلها مهزات أصلية   (ضئيل كإطمأف كزئَت )يف كسط الكلمة نادرة الوجود يف ا١تشتقات، فنجد ا٢تمزة يف 
 .ألنو ال دليل على زيادهتا ،كاألصل يف ا٢تمزة عدـ اٟتكم بزيادهتا

 :مشأؿ كشأمل على كزف فعأؿ كفأعل، كمن ذلك قوؿ امرئ القيس :  كقد زيدت أحرؼ يسَتة ٨تو

ٍػأؿً ملى  ػنيػوبو كمشى ػا ًمػٍن جى ػٍتػهى  ػا نىػسىػجى
2 

 (مشلت)إذا ىبت من الشماؿ، لسقوطها يف  (مشلت الريح):ىنا زائدة لقوؿ العرب (مشأؿ)فا٢تمزة يف 
 .ككزهنا فعأؿ

                                                           

4 الًتمذم ، أبو عيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ السلمي الًتمذم،اٞتامع الصحيح،ماجاء يف الرخصة يف 
 .510،ص1679:الكذب كا٠تديعة يف اٟترب،حديث رقم

5،1/350 ا١تيداين ،مرجع سابق. 
1،(أٝتح من الفظة)كركايتو. 1/353 ا١تيداين ،مرجع سابق. 
2فتوضح )،كصدره30،ص(ـ2007-ىػ 1428بَتكت دار صادر،)3 امرؤ القيس،حندج بن حجر،البيت من ْترالطويل،ديوانو،ط

 .(فا١تغراة دل يعف رٝتها



58 
 

أم شديد،ك٧تد ىنا أف معناه  (ٚتل جركاض)للبعَت الضخم فا٢تمزة فيو زائدة لقو٢تم (جرائض)كمن ذلك
. ،من اٞترض كىو الغصص كأنو جيرض بو أحد لثقلو(فعائل)كلفظو دليل على زيادهتا فجرائض علي كزف 

 إذ أف أصل ا٢تمزة يف اٞتمع إذا 1"حاؿ اجلريض دكف القريض:"كىذا كقد استشهدكا با١تثل القائل
  .2(جرض)يكوف ياءان يف ا١تفرد،كىي زائدة ألهنا من  (جرائض)كانت 

إف لؤلمثاؿ دكران فعاالن ككاضحان يف الشواىد النحوية كالصرفية ، :    من خبلؿ ما سبق نستطيع القوؿ 
كقد كاف ٢تا دكر كبَت يف التقعيد النحوم كالصريف كقد اعتمد عليها علماء اللغة كاستشهدكا هبا لوحدىا 

كىذا قليل كما كرد ذكره ، كاستشهدكا هبا مع شواىد أيخرم كىو األكثر كقد ذكرنا لذلك النماذج 
 .السابقة يف القضايا الصرفية 

 :من بعض كتب النحاة مناذج لالستشهاد باألمثاؿ يف القضايا الصرفية

     يعد االستشهاد باألمثاؿ قليل جدان ، موازنةن بالشواىد األيخرل من القرآف الكرمي كالشعر العريب، 
كيتبُت لنا ذلك من خبلؿ العينة التالية اليت نأخذ منها مناذج الستشهاد النحاة باألمثاؿ يف القضايا 

 :الصرفية ،حيث أننا سنتناكؿ مناذج لبعض كتب النحاة 

 :الكتاب لسيبويو-أ 

 موضع الشاىد موضعو ا١تثل الرقم

رلمع  الكتاب
 األمثاؿ

                                                           

1،1/191 ا١تيداين،مرجع سابق .
2بَتكت دار )2فخرالدين قباكة،ط: ابن يعيش،أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أيب السرايا،شرح ا١تلوكي،ٖتقيق،

. 147-146،ص  (ـ1988- ىػ 1408الكتب،
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( استفعل)على وزن(استييست) 2/94 4/71 "استييست الشاه" 1
اليت تدل على التحول من حال 

 .إذل حاؿ

 ( -----------استنوق) 2/94 4/71 "استنوق اصتمل" 2

 (.أرينك)نوف التوكيديف  1/100 3/517 "بعُت ما أرينك" 3

 (.ختتتنو)نوف التوكيد يف  1/107 3/517 "بأمل ما ختتتننو" 4

تسمع باظتعيدي خَت من أن " 5
 "تراه

عندالتصغَت ( معيدي)ٗتفيف  1/129 4/44
 (.معيديَّي )أصلها

دخوؿ ما على نوف التوكيد  2/74 3/517 "يف عضةٍم ما يْنبُرنتَّي شَبِكَتىا" 6
 (.ينبنت)

( فْصد)جواز تسكُت الصاد يف 2/192 4/114 "مل حيرم من فْصد لو" 7
 .وأصلها متحرك

يف (أفعلت)و(فعلت)اقًتاف ليس مثالن  4/60 "امسنت وأكرمت فأربط" 8
 .الفعل للمعىن

 
إن الفكاىة ظتقودة إىل " 9

 "األذى
 (.مفعلة)على وزن( مقودة) ليس مثبلن  4/350

مبنزلة االسم (حَتى دىر)جعل ليس مثبلن  3/307 "ال أفعل ذلك حَتى دىر" 10
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 الواحد

 من الصرف ( ىجَبر)منع ليس مثبلن  3/344 "كجالب التمر إىل ىجر" 11

تسمية اٟتركؼ بالظركؼ  ليس مثبلن  3/269 "مذ شبَب إىل دبَب " 12
 باصتر(مذ شبٍم إىل دبٍم )كجيوز

 

 : للمربد1 (ادلقتضب)-ب 

موضعو  ادلثل الرقم
يف 

 ادلقتضب

موضعو يف 
رلمع 
 األمثاؿ

 موضع الشاىد

الصيف ضيعِت " 1
 "اللنب

 .للمؤنن وتقال للمذكر أيضاً ( ضيعتِ ) 2/68 2/143

إنَّي الفكاىة " 2
 "مقودة إىل األذى

الكتاب  1/108
4/350 

 (.فعولة)جاءت على وزن( مقودة)

ألجل ما ( ختتننو)أدخلت نوف التوكيد على 1/100  3/15 "بأمل ما ختتننو" 3
. الزائدة

                                                           
1ىػ 1415القاىرة كزارة األكقاؼ، )٤3تمد عبدا٠تالق عضيمة،ط: ا١تربد،أبو العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربد،ا١تقتضب،ٖتقيق -

 .4/265،266،(ـ1994
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. جل ماأل( أرينك)أدخلت نوف التوكيدعلى 1/100 3/15 "بعُت ما أرينك" 4

غلقت الرىان مبا " 5
 "فيها

( فُـرعُرلْ )على كزف (مفردىا رُرىُرنْ ( الرىان) 1/355 2/201

ىالك يف " 6
 "اعتوالك

/5ا١تفصل 2/216
56 

(. فواعل) كزف جاءت على( ىوالك)

 

 :1ادللكر كادلؤنث البن األنبارم-ج

موضعو يف  ادلثل الرقم
 ادللكر كادلؤنث

موضعو يف رلمع 
 األمثاؿ

 موطن الشاىد

 ال مفرد لو(الذكد) 1/277 1/585 "الذكد إذل الذكد ابل" 1
إف كنت ناران فقد القيت " 2

 "إعصاران 
 مذكر (اإلعصار)  1/30 1/542

دل ترع يا حضاجر كفاؾ ما " 3
 ..."ٖتاذر

ٚتع حضجر (حضاجر) 1/239 1/82
 كىو الوطب

 

 : للفراء، كقد جاء فيو ٔتثلُت يف قضيتُت  صرفيتُت1(ا١تذكر كا١تؤنث)- ج 

                                                           
1 (ـ1981-ىػ 1401ٞتنة إحياء الًتاث،:القاىرة)ط،.٤تمد عبدا٠تالق عضيمة،د:أيب بكر ابن األنبارم،ا١تذكر كا١تؤنث،ٖتقيق 
1(ت.القاىرة مكتبة دار الًتاث ،د)2رمضاف عبدالتواب،ط.د: الفراء ،أبو زكريا حيي بن زياد الفراء،ا١تذكر كا١تؤنث،ٖتقيق 

 .116،ص
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موضعو يف  ادلثل الرقم
 كتابو

موضعو يف رلمع 
 األمثاؿ

 موضع الشاىد

( فعال)على وزن ( غرار) 1/227 106 "ًدرتوي ًغرارهسبق " 1
 .وغرار كل شئ حده

فجلت أحاديثها عن " 2
 "بصر

( جلت)تاء التأنيث يف 1/136اٞتمهرة  65 
دليل ( أحاديثها)يف ( اعتاء)و

 .مؤنن( اللسان)على أن

 

  :2( اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ)كتاب ابن األنبارم -د

موضعو يف  ادلثل الرقم
 االنصاؼ

موضعو يف 
 رلمع األمثاؿ

 موضع الشاىد

إىل ( )مع)جاءت مبعٌت ( إىل) 1/353 232 " الذود إىل الذود إبل" 1
 (.مع الذود)أي ( الذود

 .باضتمق ( الرجلة)كصف 1/291 354 "ىذا أزتق من رجلة" 2

 

                                                           
2القاىرة مكتبة )1جودة مربكؾ ٤تمد مربكؾ،ط.د: الربكات بن األنبارم،االنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ،ٖتقيقك ابن األنبارم،أب

 .685،(ت.ا٠تا٧تي،د
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 :كاألمثاؿ كردت كما يلي : 1(قطر الندم كبل الصدم)ابن ىشاـ ككتابو - ق

موضع  ادلثل الرقم
ادلثل يف 
 كتابو

موضع 
ادلثل يف 
رلمع 
 األمثاؿ

 موضع الشاىد

  "ألص من شظاظ" 1
 ...(أسرق)كركايتو 

وىي قضية ( ألصَّي )شذكذ فعل التعجب 1/347 534
 .صرفية

 

كقد ركد فيو مثالن كاحدان فقط كصلد 1كتاب ادلمتع الكبَت يف التصريف البن عصفور اإلشبيلي-ك
 :أف ادلثل يف كتابو جاء حتت عنواف الشواىد النثرية، كىي قضية صرفية 

 موضع الشاىد موضعو ا١تثل

األصل ألنو يف ( معيدي)استشهد بو على ٥تالفة  2 70"تسمع باظتعيدي ال أن تراه"
اظتثَبل، وىو أكثر يف كالمهم من حتقَت معّدي يف غَت 

َبثَبل، فإن قصرت 
ثُـرقِّلت الياء فقلت " معّدي"ىذا اظت
. ميعيدمٌ 

 
                                                           

1٤تمد ٤تي الدين : ابن ىشاـ،أيب ٤تمد عبدهللا ٚتاؿ الدين بن ىشاـ األنصارم، شرح قطر الندل كبل الصدل،ٖتقيق
 .635،ص(ىػ1414-ـ1994بَتكت ا١تكتبة العصرية،)1عبداٟتميد،ط

170،ص(1996بَتكت مكتبة لبناف ناشركف،)1فخرالدين قباكة،ط.د:ابن عصفور،ا١تمتع الكبَت يف التصريف،ٖتقيق. 
2،1/129 ا١تيداين،مرجع سابق. 
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ذكر فيو تسعة كعشرين  مثبلن ،كقد استشهد فيها : 3(تلكرة النحاة)أبو حياف األندلسي ككتابو -ز
باثنُت كعشرين مثبلن يف قضايا صرفية كالبقية ٨توية ،ك٧تده استشهد بستة عشر مثبلن يف قضية كاحدة، 

 :، كقد كردت شواىد األمثاؿ كما يلي (الدكاىي)كىي ا١تبالغة كٝتاىا

موضعو  ادلثل الرقم
 يف كتابو

موضعو يف رلمع 
 .األمثاؿ

 موضع الشاىد

ال حتمدن أمة عام شرائها وال " 1
 "عروساً عام ىدائها

 (.شرائها)مد شراء يف  2/213 163

 

 (.سي)رتع ( سواسية) 1/329 298 "سواسية كأسنان اضتمار" 2

وقعوا يف وادي تضلل ووادي " 3
 "تدلة

 من الصرؼ لعد منع( تدلة) 2/361 626
 .تعريفو بأؿ

 (.غار)تصغَت( الغوير) 2/17 525 "عسى الغوير أبؤسا" 4

 (كرا)فقال ( كروان)ترخيم  534 ..."أطرق كرا وإن نام النعام" 5

لقيت منو األقورين وأصابٍت " 6
 "منو األمرون

( أغور)رتع(األقورن)  573
 (.أَبمَبر)رتع (األمرون)و

( أفعل)جاءت على وزن( أزىى) 1/327 698 "إنو ألزىى من غراب" 7

                                                           

3ىػ 1406بَتكت مؤسسة الرسالة ،)1عفيف عبدالرٛتن،ط.د: حياف،٤تمد بن يوسف الغرناطي األندلسي،تذكرة النحاة،ٖتقيقك أب
 .757،758،ص(ـ1986-
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 .وىي للتناىي واظتبالغة

أنو ألزتق من راعي ضأن " 8
 "ذتانُت

 ( ------------أزتق) 1/224 698

 ( -------------أزتق) 1/219 698 "إنو ألزتق من اظتمهورة" 9

 (-------------أزتق) 1/219 698 "إنو ألزتق من دغة" 10

 (-------------أزتق) 1/226 698 "إنو ألزتق من العقعق" 11

 (-------------أشأم) 1/380 698 "أشأم من خوتعة" 12

 (-------------أشأم) 1/373 698 "أشأم من البسوس" 13

على وزن (أصمى)أصلها ( صمي) 1/396 698 "صمي الصمام" 14
 .أفعل

 (أفعل)أشأم على وزن) 1/385 698 "أشأم من ورقاء" 15

 ( ----------أفرق) 1/391 698 "ٛتامةأفرق من " 16

 .وىو للمبالغة أيضاً (فتكر) 2/192 698 "لقيت منو الفتكرين" 17

 .على على وزن أفعل( أقور)ـ 2/192 698 "لقيت منو األقورين" 18

 ( -----------أبرج)ـ 2/192 698 "لقيت منو الربجُت" 19

ال )شاىد ا١تثل للمبالغة كىي تعٍت 2/212 699الآتيك حىت يعود ىبَتة بن " 20
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 (.آتيك أبد الدىر "سعد

/2ا١تستقصي 699 "ال أفعل ذلك مغزى الغرز" 21
251 

اجتماع )كىو مثاؿ للمبالغة ،أم
 (.مغزى القر

من اظتشتقات اليت نقصت ( زتّر) 2/306 414 "من دخل ظفار زتّر" 22
 .منها حركة

 

 القضايا يف،كقد كردت فيو ٜتسة أمثاؿ ،منها ثبلث 1 :(التبصرة كالتلكرة)كتاب الصمَتم - ع
 :الصرفية، جاءت كما يلي

 موضع الشاىد موضعو ادلثل الرقم

 ادليداا التلكرة

وىو تصغَت (أزتق)تصغَت ( زتيق) 2/12 2/707 "عرف زتيق رتلو" 1
 .الًتخيم

 1/431 "من عضة ما ينبنت شكَتىا" 2

 

وىو ( ينبنت)دخوؿ نوف التوكيد على 
 .مثلواجب ،ألنو 

استدؿ بو ثبات ا١تثل كعدـ تغيَته  1/430 2/546 "أطري فإنك ناعلة" 3

                                                           
11فتحي أٛتد مصطفى علي الدين ،ط.د:سحق الصمَتم،التبصرة كالتذكرة،ٖتقيقإ ٤تمد عبدهللا بن علي بن ك الصمَتم،أب ،
 .2/993،(ـ1982-ىػ 1402دار الفكر ،: دمشق)
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 .فيقاؿ للمذكر كا١تؤنث سواء

 

كلعلنا من خبلؿ العينة السابقة اليت أخذنا فيها كتاب من كل مدرسة ٨توية  نبلحظ أف األمثاؿ اليت 
 .استشهد هبا النحاة يف القضايا الصرفية تعد قليلة جدان مقارنة بالشواىد األيخرل 
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 ادلبحث الثاا

 القضايا النحوية

 مناذج لالستشهاد باألمثاؿ يف القضايا النحوية
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 ادلبحث الثاا

 القضايا النحوية

 .   فيما يلي سنتطرؽ لبلستشهاد باألمثاؿ يف القضايا النحوية 

 :مناذج لالستشهاد باألمثاؿ يف القضايا النحوية 

   كما أكردنا فإف منهج النحاة يف االستشهاد باألمثاؿ يف القضايا النحوية ،مثلو مثل منهجهم 
 :لبلستشهاد يف القضايا الصرفية ،كمن أمثلة ذلك 

  :لغة األلف يف األمساء الستة-1

أبوه ،كأخوه،كٛتوه،كىنوه كفوه،ك )كىي ,    قبل ذلك ال بد من اإلشارة إذل القاعدة العامة لؤلٝتاء الستة 
معلـو أهنا ترفع بالواك نيابة عن الضمة ،كتنصب باأللف نيابة عن الفتحة ،كٕتر بالياء نياية  (ذك ماؿ،

 : كمن شركط إعراهبا.جاءين أبوه ،كرأيتي أباه ،كمررتي بأبيوً : عن الكسرة،تقوؿ

جاءين أبواف :أف تكوف مفردة فلو كانت مثٌت أعربت باأللف رفعان كبالياء جران كنصبان ،تقوؿ- األكؿ
جاءين :كإف كانت ٚتع تكسَت تعرب باٟتركات علي األصل كقولك. كمررتي بأبوين كرأيتي أبوين

كإف كانت ٣تموعة ٚتع تصحيح أعربت بالواك رفعان كبالياء نصبان .آباؤؾ،كرأيتي آباءؾ ،كمررتي بآبائك
جاءين أخوف ،كمررتي بأخُت، كرأيتي أخُت ، كدل جيمع منها ىذا اٞتمع إال األب كاألخ :كجران تقوؿ 

 .كاٟتم

 .جاءين أبييك ،كرأيتي أبييك ، كمررتي بأبييك:أف تكوف مكربة غَت مصغرة ،٨تو- الثاا
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ىذا أخه،كرأيتي :أف تكوف مضافة ،فلو كانت مفردة غَت مضافة أيعربت ايضان باٟتركات ٨تو - الثالث
 جاء أباؾ،ك سلمتي على :كلكن يف أب  كأخ كحم لغة ثالثة كىي باأللف ،تقوؿ. أخان، كمررتي بأخو 

 1أباؾ،ك مررتي بأباؾ

 :كمنها قوؿ الشاعر    

 ًإفه أىباىا كىأىبىا أىباىا قىٍد بػىلىغىا يف ادلىٍجًد غايػىتىاىا
2 

ألنو " أخوؾ:"كالقياس أف يقوؿ3"مكره أخاؾ ال بطل:"  مث جاء مستشهدان ٢تذه اللغة با١تثل القائل
 4نائب فاعل كلكن جاء بلغة النقص ىذه

  :كقوع ادلضارع موقع ادلصدر ادلؤكؿ-2

     يقع ا١تضارع موقع ا١تصدر ا١تؤكؿ يف بعض األحياف،فيقدر بأف كقياسو مع ذلك أف يرفع،كقوؿ 
 :الشاعر

ننا يػىفيشُّ ًبًكَتً . رىاعىًٍت ًإاله يىًسَتي ًبشيٍرطىةو كىمىا  كىعىٍهًدم ًبًو قػىيػٍ
 5 

كال يكوف فعبلن :"كقد ينصب بأف مضمرة،كىو ىنا مبتدأ،كقاؿ ا٢ترمي يف تعريف ا١تبتدأ (إال يسَتا)أراد 
 ".قط

                                                           

161-60 ابن ىشاـ ،مرجع سابق،ص. 
2 168،ص(ـ1980بَتكت دار اآلفاؽ اٞتديدة،)2كليم بن الورد،ط:ؤبة بن العجاج،ملحق ديوانو،ٖتقيقر كىو . 
3،2/318 ا١تيداين،مرجع سابق. 
4٤تمد بابل عيوف السود :شرح ابن الناظم، ٖتقيق ( عبدهللا بدرالدين ٤تمد بن اإلماـ ٚتالدين ٤تمد بن مالككأب) ابن الناظم
 .60،ص(ـ2000- ىػ 1420بَتكت دار الكتب العلمية،)1ط
5،2على ٤تمد عبدالسميع،ط.د.أ:ٝتاعيل ،احملرر يف النحو،ٖتقيقإا٢ترمي،عمر بن عيسى بن . 1/300 البغدادم،مرجع سابق 
 .2/527،(ـ2008- ىػ 1429دار السبلـ،:القاىرة)
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خَتان ) فجعلوا تسمع يف موضع ا١تبتدأ كخربه 1"تسمع بادلعيدم خَتان من أف تراه:"فقد قالوا يف ا١تثل 
أف )ىنا تقديرىا ( تسمع)قيل ىذا مثل ( ٝتاعك با١تعيدم خَتان من أف تراه :) كتقديره(من أف تراه

 2" لذلك أعرب مبتدأ ( ٝتاعك)كىو مصدر مؤكؿ من أف كالفعل أم  (تسمع

 كقالوا ليت شعرم يف ىذا ا١توضع إستخفافان ألنو :"إذ يقوؿ (طلبان للخفة)كيعلل سيبويو ىذا اٟتذؼ 

 .3ألنو مثل..." تسمع :"كثر كبلمهم كما قالوا

   :االبتدأ بالنكرة- 3

     األصل يف ا١تبتدأ أف يكوف معرفة،ألف يف النكرة يغلب أال تفيد اإلخبار عنها،كا٠ترب أصلو أف يكوف 
هللا إ٢تنا كإ٢تكم،كقد يكوناف نكرة : نكرة، كالتعريف يف ا٠ترب األصل عدمو،كقد يعرؼ ا١تبتدأ كا٠ترب ٨تو

شجرة طيبة،كيف الغالب إذا كاف ا١تبتدأ نكرة فبل بد أف يكوف نكرة ٤تضة ، كا٠ترب ظرفان أك جار : ٨تو
ما أحد أفضل ):، أك نفي ٨تو(ىل فىت فيكم):،أك استفهاـ ٨تو(عند زيد ٘ترة:قو٢تم):ك٣تركر مقدمان،٨تو 

،كقد يبتدأ (عمل برو يزين:)رجل كرمي عندنا،أك بإضافة ٨تو:)،كيعرؼ النكرة إما بوصف،٨تو (منك
 :بالنكرة يف غَت ذلك،ألف اإلخبار عنها ذك فائدة،٨تو قوؿ الشاعر

 4  زليىيهاؾ أخفى ضٍوءيه كله شاًرؽً  سرىٍينا كصلمه قٍد أضاءى ؛ فميٍل بدا 

  .(٧تم)كىو غَت ا١تواضع اليت ذكرنا،ككذلك  (يـو)فهنا ا١تبتدا يف األكؿ 

                                                           

18 سبق ٗترجيو،صفحة. 
2،2/527 ا٢ترمي ،مرجع سابق. 
3،4/44 سيبويو ،مرجع سابق. 
4،٤تمد :بو ٤تمد عبدهللا ٚتاؿ الدين بن يوسف بن أٛتد بن عبدهللا بن ىشاـ،مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب،ٖتقيقأ ابن ىشاـ

قاضي القضاة هباء الدين عبد هللا بن عقيل ،ابن عقيل.2/543،(ـ1992ا١تكتبة العصرية،:بَتكت)ط.٤تي الدين عبداٟتميد،د
 .1/221،(ـ1999-ىػ 1430دار الًتاث،:القاىرة)ط.٤تمد ٤تي الدين عبداٟتميد،د:ا٢تمداين ا١تصرم،شرح ابن عقيل،ٖتقيق
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مبتدأ نكرة، أشار إذل ىذه القضية  (شر) كالشاىد فيو 1 "شر أىر ذا ناب": مث استشهد با١تثل القائل 
 " .ىذا باب خيتار فيو أف تكوف ا١تصادر:"سيبويو ٖتت عنواف

 :تقدمي الضمَت على الظاىر- 4

    األصل أف جيي ا١تضمر بعد الظاىر يتقدمو يعود عليو ألنو مبهم،كال يعقل على من يعود عليو حىت 
 .(زيد ضربتو كعمرك مررت بو):يتقدمو اسم ظاىر يعود عليو،كىذا كقوؿ

 : أما ا١تضمر فيتقدـ علي الظاىر يف كبلـ العرب على كجهُت 

كاف زيد ):ا١تضمر بشرط التفسَت،كيكوف بعده ما يفسره ،كذلك كالضمَت يف كاف ٨تو-األكؿ .1
 2"ًإنَّوي مىن يىٍأًت رىبَّوي ٣تيٍرًمنا فىًإفَّ لىوي جىهىنَّمى  :"،أضمركا اإلسم ١تا فسرتو اٞتملة اليت بعده،كيف قولو تعاذل(قائمه 

كىو مضمر تقدـ لفظان كىو مؤخر يف ا١تعٌت ،كقد عيلم أف موضعو متأخر فجاز لذلك تقدديو، -الثاا
كذلك كل مضمر إتصل بإسم منصوب أك ٣تركر فإنو جيوز تقدديو كتأخَته علي الظاىر،ألف النية فيو أف 

ضرب ):يكوف مؤخران فإف اتصل باسم مرفوع دل جيز تقدديو علي الظاىر ،ألنو ال ينوم بو التأخَت ،٨تو 
 ىذا كمن الشواىد على تقدـ الضمَت اليت            3ألنو إتصل ٔتنصوب فلذا جاز تقدديو (غبلمو زيد

 يف اٞتملة  (يف)حيث تقدـ الضمَت اجملركر بػ4"يف بيتو يؤتى احلكم:"استدؿ هبا النحاة ، ا١تثل القائل

 

                                                           

1،1/270 ا١تيداين،مرجع سابق 
2 74 طو،اآلية. 
3119-118 الزجاجي،مرجع سابق،ص. 
47 سبق ٗترجيو،ص. 
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  .(يف أكفانو)،ىنا تقدـ الضمَت يف قولو1 "يف أكفانو يلف ادليت:" ككذلك ا١تثل القائل 

 :أفعاؿ ادلقاربة-5

كما أشبو ذلك ، فهي ١تقاربة الفعل كاقًتاب  (عسى ككاد ككرب كجعل كأخذ كقارب كطفق):   كىي 
 (أف)فيكوف موضع(عسى صاحل أف يقـو):فيقاؿ  (أف)فاألجود أف تستعمل بػ (عسى)فأما .كقوعو 

بغَت إف  (عسى)كقد تستعمل (قارب صاحل القياـ):نصبان،كتكوف مع الفعل بتأكيل ا١تصدر كأنو قاؿ 
 :كقوؿ الشاعر ىدبة بن ا٠تشـر 

 عىسىى اٍلكىٍربي الهًلم أىٍمسىٍيتى ًفيًو يىكيوفي كىرىاءىهي فػىرىجه قىرًيبه 
2 

كىي ١تقاربة ذات الفعل أال ترل أنك ال  (كاد زيده يقـو):فيقاؿ (أفٍ )كقد جاء هبا بغَت (يكوف):فقاؿ 
كىو  (عسى زيد أف حيج ):إال كقد شارفها كقرب منها كجاز أف تقوؿ (كاد زيد أف يدخل ا١تدينة):تقوؿ

ًإذىا أىٍخرىجى :"كيقوؿ تعاذل3 " يىكىادي سىنىا بػىٍرًقًو يىٍلىىبي بًاألىٍبصىارً :"دل يربح من منزلو بعد، يقوؿ هللا تعاذل
هي ملىٍ يىكىٍد يػىرىاىىا   .(دل يراىا كدل يقارب رؤيتها)أم  (دل يرىا كدل يكد):فقالوا يف تأكيلو4 "يىدى

 :ا١تثبلف (كاد)ىذا كمن شواىدىم علي فعل ا١تقاربة 

 .(قارب النعاـ على الطَتاف)حيث جاءت كاد ىنا للمقاربة ،أم5"كاد النعاـ يطَت:"ا١تثل القائل- أ

 

                                                           

16 سبق ٗترجيو، ص. 
2،ْترالوافر،البغدادم،مرجع سابق،  .9/328ىدبة بن ا٠تشـر
343 النور ،اآلية. 
440  النور ،اآلية. 
54 سبق ٗترجيو ،ص. 
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 2للمقاربة (كاد)كىنا أيضان جاءت 1"كاد العركس يكوف ملكا:"ا١تثل القائل- ب

 :ما النافية-6

ما  ):يف رفع االسم كنصب ا٠ترب، كىي (ليس)      أجرل النحويوف ثبلثة من حركؼ النفي ٣ترل 
كىي لغة اٟتجازيُت كىي اليت جاء هبا القرآف كمن ذلك ،قولو ( ليس)عمل ( ما)تعمل .(،كالت،كال

ا بىشىرنا :"تعاذل  :ثبلثة شركط  (ليس)عمل  (ما)كإلعماؿ .24 "مىا ىينه أيمههىاًَتًمٍ  :"كقولو تعاذل3" مىا ىىلى

 أاٌل يتقدـ خربىا على اٝتها- أ

 . " إال" أاٌل يقًتف خربىا بػ - ب

 . الزائدة" إفٍ " أاٌل يقًتف اٝتها بػ- ج

 :كمنو قوؿ الشاعر

انىةى مىا إٍف أىنٍػتيمي ذىىىبه   5 كال صىرًيفه كلىًكٍن أنٍػتيم خىزىؼي   بىًٍت غيدى

 شيئان  (ما)الزائدة بعدىا كبنو ٘تيم ال يعملوف (إف)أمهلها بسبب كجود (ما إف أنتم ذىبا )كىنا يف قولو

 

                                                           

1،2/158 ا١تيداين،مرجع سابق. 
2 ىػ 1404مؤسسة الرسالة ،:بَتكت)1علي توفيق اٟتمد ،ط:سحق ،اٞتمل يف النحو،ٖتقيقإ الزجاجي ،أبوالقاسم عبدهللا بن-

 .202-201،ص(ـ1984
3 30 يوسف ، اآلية. 
4 144  آؿ عمراف، اآلية. 
5البغدادم،مرجع . 3/340،(ـ1985مؤسسة الرسالة،:بَتكت)1عبدالعاؿ سادل مكـر ،ط: السيوطي،األشباه كالنظائر،ٖتقيق

 .4/119سابق،
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  1"ما ىذا بشره "كيقرءكف  (ما زيده قائم):كلو استوفت الشركط الثبلثة فيقولوف

 3كىي من لغة ٘تيم كما سبق (ما) جاء على إمهاؿ 2 "ما مسئ من أعتب:"  كىنا ٧تد أف ا١تثل

 :إضافة الشىء إىل نفسو إذا أختلف اللفظاف-7

 :  اختلف يف ىذه القضية ٨تاة البصرة كالكوفة ، كديكن أف نقف على آرائهم من خبلؿ ما يلي 

 :رأم البصريُت- أكالن  

     يرل البصريوف أنو ال جيوز، ألٌف اإلضافة إمنا يراد هبا التعريف كالتخصيص،كالشيء ال يتعرؼ بنفسو، 
ألنو لو كاف فيو  تعريف لكاف مستغنيان عن اإلضافة،كإف دل يكن فيو تعريف كاف بإضافتو إذل اٝتو أبعد 

آخر بإضافة اٝتو إذل اٝتو فوجب أف ال جيوز ذلك،كما لو  (يصَت شيئان )من التعريف،إذ يستحيل أف 
 .كاف لفظهما متفقان 

 :رأم الكوفيُت -ثانيان 

إمنا ):  قاؿ الكوفيوف إذل أنو جيوز إضافة الشى إذل نفسو إذا اختلف اللفظاف كأحتجوا يف ذلك بقو٢تم
ا  ًإفه :"قلنا ذلك ألنو قد جاء يف كتاب هللا ككبلـ العرب كثَتان، كمنها قولو تعارل  4 "ذلىيوى حىقُّ اٍليىًقُتً  ىىلى

كالصفة يف ا١تعٌت ىي ا١توصوؼ فأضاؼ  (اٟتق اليقُت)كاليقُت يف ا١تعٌت صفة للحق ،ألف ا١تعٌت فيو 

                                                           

1 31: يوسف اآلية. 
2،2/288 ا١تيداين،مرجع سابق. 
3 166 ابن ىشاـ ،مرجع سابق،ص 
4 95 الواقعة اآلية. 
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ره  :"ا١توصوؼ إذل الصفة ، كمها ٔتعٌت كاحد ، كقاؿ تعاذل يػٍ اري اآلًخرىًة خى  فأضاؼ دار إذل آخرة 1 "كىلىدى
 .، كاٟتب يف ا١تعٌت ىو اٟتصيد2"جىنهاتو كىحىبه احلٍىًصيدً :"كمها ٔتعٌت كاحد ، كقاؿ تعاذل

 :كاستدلوا أيضان بقوؿ الشاعر الراعي

  الشهعارامدبه السهيًل كاجتنبى  يأديك     كقرهبى جانبى الغريبًٌ 
3 

 :(رأم ابن األنبارم)الًتجيح 

ا ذلىيوى حىقُّ  :"أما قولو تعاذل:"   رجح ابن األنبارم رأم البصريُت ،حيث رد على الكوفيُت بقولو ًإفه ىىلى
 أم،دين ا١تلة 5" كىذىًلكى ًديني اٍلقىيًٌمىةً  :"ككما قاؿ تعاذل (فيو حق األمر اليقُت) فالتقدير 4 "اٍليىًقُتً 

أم،حب الزرع اٟتصيد،ككصف الزرع باٟتصيد كىو 6"كحب اٟتصيد:"القيمة،كأما قولو تعاذل
 .التحقيق،ألف اٟتب اسم ١تا بنبت يف الزرع 

 ،عليو فإذا كاف ٚتيع ما جاء بو 7"ىو أَحق من رجلة:"كقد أكد على رده على الكوفيُت با١تثل القائل
 .الكوفيُت ٤تموالن على حذؼ ا١تضاؼ إليو كإقامة صفتو مقامو ، دل يكن ٢تم فيو حجة 

 
 

                                                           

1 30 النحل ، اآلية. 
2 9 ؽ، اآلية. 
3،٣تمع :القاىرة )ط.عبيد مصطفي،د:ابن برم ،شرح شواىد اإليضاح أليب علي الفارسي،ٖتقيق. 353 ابن األنبارم،اإلنصاؼ

 241،ص(ـ1985اللغة العربية،
495: الواقعة،اآلية. 
5 5: البينة اآلية. 
69: ؽ،اآلية .
7،2/229 ا١تيداين،مرجع سابق. 
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 :التمييز- 8

كمعٌت التمييز تلخيص :"      ىو التبُت كالتفسَت كىو رفع اإلهباـ يف ٚتلة أك مفرد،قاؿ عنو األصفهاين
 .1"كلفظ التمييز اسم نكرة يأيت بعد الكبلـ التاـ كيراد بو تبُت اٞتنس . األجناس بعضها مع بعض 

ٍيبان  :"كيف القرآف قولو تعاذل (طاب زيده نفسان )فمثالو يف اٞتملة  كىمىٍن :"كقولو تعاذل2" كىاٍشتػىعىلى الرهٍأسي شى
كشبو ا١تميز با١تفعوؿ  (عندم كاقود خبلن كرطل زيتان كمنواف عسبلن ):، كمثالو يف ا١تفرد3"أىٍحسىني قػىٍوالن 

 .ضرب زيده عمران،ك ضاربه زيدان :،ألف موقعو يف ىذه األمثلة كموقعو يف 

 ٘تييز (زبدا)حيث جاءت4"كعلى التمرة مثلها زبدا:"  كمن ىذا النوع من التمييز ا١تثل القائل

 .5 منصوب

       من خبلؿ ما سبق نستطيع القوؿ أف لؤلمثاؿ دكران فعاالن ككاضحان يف الشواىد النحوية كالصرفية ، 
كقد كاف ٢تا دكر كبَت يف التقعيد النحوم كالصريف كقد اعتمد عليها علماء اللغة كاستشهدكا هبا لوحدىا 

كىذا قليل كما كرد ذكره ، كاستشهدكا هبا مع شواىد أيخرم كىو األكثر كقد ذكرنا لذلك النماذج 
 .السابقة يف القضايا النحوية

 

                                                           

1جامعةاألماـ  :الرياض)1إبراىيم بن ٤تمد ابو عباءة ،ط.د: األصبهاين ،أبو اٟتسُت علي بن اٟتسُت الباقورل ،شرح اللمع،ٖتقيق
 .2/471،(ـ1990- ىػ ٤1411تمد بن سعود،

2 4: مرمي ،اآلية. 
333: فصلت ،اآلية. 
4،1/261 رضي الدين االسًتباذم،شرح الرضي على الكافية. 
5مكتبة دار :عماف)1فخر صاحل قدارة،ط.د: الز٥تشرم،أبو القاسم بن عمر الز٥تشرم ،ا١تفصل يف علم العربية،ٖتقيق

 32ص(ىػ1425عمار،



78 
 

 :مناذج لالستشهاد باألمثاؿ يف القضايا النحوية من بعض كتب النحاة

مثلما استعرضنا مناذج لؤلمثاؿ يف بعض كتب النحو ا١تشهورة  يف القضايا الصرفية،جيدر بنا أف نأيت 
 :باألمثاؿ يف القضايا النحوية 

 :لسيبويو (الكتاب )األمثاؿ يف-  أ

رلمع  الكتاب ادلثل 1
 األمثاؿ

 موطن الشاىد

/1 "ادفع الشر ولو أصبعا" 2
270 

1/
267 

ولو )وتقديره( لو)حذؼ الفعل بعد
 ...(دفعتو

أطرق كرا وإن نام النعام يف " 3
 "القرى

2/
231 

1/
431 

من النكرة ( ياء النداء)جواز حذؼ
 (.ياكرا)...

/2 "أصبح ليل" 4
231 

1/
403 

 (يا ليل---------)...

/1 "أطري فإنك ناعلة" 5
292 

1/
430 

أطري اإلبل )حذؼ الفعل تقديره
 .لكثرة استعاملهم إياه...(وأرتعي

/1 "أغدة كغدة البعَت" 6
338 

أأغدي )كجوب حذؼ عامل ا١تصدر أم 2/57
 (.غدة

/2 "افتد خمنوق" 7
231 

من اظتنادى ( ياء النداء)جواز حذؼ 2/78
 ...(ياافتد )النكرة

/1 "أن ال حظية فال ألية" 8
260 

من باب حذف الفعل بال ( حظية)رفع 1/20
 (.أن ال يتفق لك حظية)خالف أي

/1 "اللهم ضبعاً وذئباً " 9
255 

ا١تستق
صي 

اللهم )على تقدير (ضبعا)نصب 
 ...(اجعل
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1/
272 

/1 "أمت يف اضتجر ال فيك" 10
329 

1/
360 

 .وقعت خربا اظتراد بو الدعاء(حجر)

/1 "شر أىر ذا ناب" 11
329 

1/
370 

 (شر)جواز االبتداء بالنكرة

/1 "الظباء على البقر" 12
256 

،371     

1/
444 

وىوشاذ، ألنو مفعول ( الظباء)رفع
 ...(أختار)التقدير

،1/51 "عسى الغوير أبؤسا" 13
159 

 (.أبؤسا)على( عسى)تعدل 2/17

/1 "غضب اطتيل على اللجم" 14
273 

ليس 
 مثبلن 

النصب على ا١تصدر بفعل ٤تذكؼ كجوبان 
وبالرفع على ( غضبت غضب اطتيل)أم

 (غضبك غضب اطتيل)إنو خرب مبتدأ
/4 "كليهما ودترا" 15

114 
2/

192 
 ...(أعطٍت)بفعل تقديره ( كليهما)نصب

أمر مضحكاتك ال " 16
 "مبكياتك

1/
256 

عليك )بفعل حمذوف تقديره( أمر)نصب 1/30
 ...(أمر

/1 "أىلك واليل" 17
275 

بفعل حمذوف ( أىلك)نصب  1/52
 (الزم،ادرك)تقديره

/1 "اظترء مقتول مبا قتل بو" 18
258 

ليس 
 مثبلن 

( أن)نصب االسم بفعل ٤تذكؼ بعد 
 (إن كان خنجرا فخنجر)تقديره

 ....(أطري إطراءاً )تقديره/1/1 "أطري فإنك ناعلة" 19
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292 430 

/1 "بيع اظتطي ال عهد وال عقد" 20
272 

ليس 
 مثبلن 

 ...(باع بيع)تقدير

/1 "وراءك أوسع لك" 21
282 

2/
370 

 ...(انظر وراءك)حذؼ الفعل كتقديره

/1 "شئ جاء بك" 22
329 

ليس 
 مثبلن 

 (شئ)االبتداء با١تصدر

أغدة كغدة البعَت وموت يف " 23
 "بيت سلولية

1/
338 

حذؼ الفعل ا١تًتكؾ إظهاره  2/57
 ...(و أموت...أأغد)كتقديره

/1 "كذا نابأعور " 24
343 

ليس 
 مثبلن 

ما جرل من األٝتاء اليت دل تؤخذ من 
الفعل ٣ترل األٝتاء اليت أيخذت من 

 ...(أتستقبلون)الفعل، تقديره 

/2 "قضية وال أبا حسن" 25
297 

ليس 
 مثبلن 

 فيما بعدىا( ال)إعماؿ

/2 "أفال قميص بالعَت" 26
306 

ليس 
 مثبلن 

 .ال مع االستفهاـ تعمل فيما بعدىا

/2 "من كذب كان شر لو" 27
391 

ليس 
 مثبلن 

 ( الكذب)حذؼ جواب الشرط 
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 :للمربد (ادلقتضب)األمثاؿ يف -ب

أحق اطتيل بالركض " 1
 "اظتعار

( اظتعار)رفع باإلبتداء ( أحق اطتيل) 1/203 4/10
. خرب،دخول عامل على عامل

 حذؼ ياء ا١تنادل ،التقدير 1/403 4/261 "أصبح ليل" 2
 (ياليل)...

يا )... التقدير حذؼ ياء ا١تنادل، 1/430 4/261 "أطرق كرا" 3
 (كرا

يا )...حذؼ ياءالنداء كتقدير 2/78 4/261 "افتد خمنوق" 4
 (خمنوق

إمنا جيزى الفىت غَت " 5
 "اصتمل

(. إالّ )يف موضع جاءت( غَت) 1/24 4/410

بفعل حمذوف ( رأسك)نصب 2/279 3/215 "ماز رأسك والسيف" 6
كىو من أسلوب ( نح)تقديره

 التحذير
 "شىت تؤوب اضتلبة" 7

 (.يؤوب)كركاية ا١تيداين
. حال مقدم( شىت)  1/358 4/169

( أن يكون أبؤسا)...تقديره 1/126 3/70،72 "عسى الغوير أبؤسا" 8
وقدحذف معموعتا فعملت يف 

الواقع موقع ( أبؤسا)االسم 
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( أن يكون)الفعل
الكتاب  3/280 "عليو رجالً ليسٍت" 9

1/126 
وىو ( عليو)بعد ( رجالً )نصب 

. شاذ

4/362 "قضية وال أبا حسن عتا" 10

،363 
مع إنو (أبا حسن)يف ( ال)إعماؿ 1/355

 معرفة 

. من أفعال اظتقاربة( كاد) 2/158 3/74 "كاد العروس أن يكون أمَتا" 11

. من أفعال اظتقاربة( كاد) 2/162 3/74 "كاد النعام يطَت" 12

كقوع اسم بعد لو،كاألصل أف يقع  2/174 3/77 "ذات سوار لطمتٍتلو غَت " 13
لو )بعدىا فعل ،كالتقدير

 ...(لطمتٍت

ما كل بيضاء شحمة ،وال " 14
 "٘ترةكل سوداء

( سوداء)على(بيضاء)عطف 2/281 4/195
( . دترة)على( شحمة)و

. علي اظتبتدأ( ما مسىء)تقدمي ا٠ترب 2/288 4/190 "ما مسىء من أعتب" 15

وضعت موضع الفعل (وراءك) 2/370 3/25 "وراءك أوسع لك" 16
(. كراءؾ تأخر)والتقدير

يف ( يف بيتو) تقدـ اٞتار كاجملركر 2/72 4/102 "يف بيتو يؤتى اضتكم" 17
 .اصتملة

  :البن األنبارم(اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ )–ج 

 موضع الشاىدموضعو يف موضعو  ادلثل الرقم
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يف 
 االنصاؼ

 رلمع األمثاؿ

إذا بلغ الرجل الستُت " 1
 "فإياه وأيا الشواب

فيو خالف يرى بعضهم ( إياه)الضمَت يف  1/269 556
( أيا)الضمَت ويرى آخرين أن( أياه)أن 

ال حمل عتا من ( اعتاء)الضمَت
 (قضية حنوية.)اإلعراب

 (تؤوب)حال مقدمة على عاملها( شىت) 1/358 210 "شىت تؤوب اضتلبة" 2

أن )...حذؼ معموؿ عسى كالتقدير 2/341 141  "الغوير أبؤساعسى " 3
فحذف معموعتا وىو شاذ (يكون أبؤسا

 .قياسا

يف أكفانو يلف " 4
 "اظتيت

 .وىو شبو رتلة( يف أكفانو)تقدـ ا٠ترب 1/127 62

 .على اظتبتدأ( يف بيتو)تقدـ ا٠ترب 2/13 62 "يف بيتو يؤتى اضتكم" 5

 

 :البن ىشاـ (قطر الندل كبل الصدل) –د 

موضع ا١تثل  ا١تثل الرقم
 يف كتابو

موضع ا١تثل 
يف ٣تمع 
 األمثاؿ

 موضع الشاىد
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لتقدم خربىا عليها ولو ( ما)إمهاؿ عمل  ...خيرَّج ص 243 "ما مسئ من أعتب" 1
 .أعملها لنصب هبا اطترب

ىذا جحر ضب " 2
 "خرب

ابن جٍت  474
1/191 

وىو ( خرب)باجملرور( جحر)كصفوا ا١ترفوع
خمالف لقاعدة النعت الذي يتبع اظتنعوت 

 .يف إعرابو

 :أليب حياف األندلسي (تلكرة النحاة)- ىػ 

/2ا١تستقصي 626 "جاءوا بعلق وفلق" 1
40 

صرف وىو دمنوع من ( علق ،فلق)
 .الصرف ،ألنو غَت معرف

فنصب (مواعد)عمل ا١تصدر 2/311 462 "مواعد عرقوب أخاه بيثرب" 2
 .أخاه

فتعدى (مالحس)عمل 1/135 462 " تركتو مبالحس البقر أوالدىا" 3
 (.أوالدىا)إىل

من اإلضافة اللفظية ،حيث  2/174 485 "لو ذات سوار لطمتٍت" 4
مث أضافها إىل ( ذات)أعرب

 (.سوار)

وقعوا يف وادي تضلل ووادي " 5
 "تدلة

منع من الصرف لعد ( تدلة) 2/361 626
 .تعريفو بأؿ
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وقع فالن يف تغلس وختيب " 6
 "داره

منعت من الصرف،وىي ( تغلس) 2/361 626
 .الداىية

جائز فيها الرفع والنصب ( أسر) 1/250 218 "أسر حسواً يف ارتغاء" 7
 على االبتدأ وىو شاذ

 

 :للصمَتم (التبصرة كالتلكرة)- ك

ما كل سوداء دترة وال كل " 1
 "بيضاء شحمة

دترة على )و(سوداء على بيضاء)عطف 2/281 1/199
 (.شحمة

 .ضمَت فاعل مل يزكر مفعوليو( خيل)يف 2/300 1/114 "من يسمع خيل" 2

 

حيث كردت فيو أربعة : 1(أمايل السهيلي يف النحو كاللغة كاحلديث كالفقو)السهيلي ككتابو - ز
 :أمثاؿ ككلها يف قضايا ٨توية ،كىي

 موضع الشاىد موضعو ادلثل الرقم

 ا١تيداين أمارل السهيلي

أن أفادت (أن تسمع)التقدير 1/129 84تسمع باظتعيدي خَتا من أن " 1

                                                           
1٤تمد إبراىيم : القاسم عبدالرٛتن بن عبدهللا االندلسي،أمارل السهيلي يف النحو كاللغة كاٟتديث كالفقو ،ٖتقيقك السهيلي،أب

 .149،ص(ت.القاىرة مكتبة السعادة،د)ط.البنا،د
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معٌت االسم الذي ىو  "تراه
 (.شتاعا)اظتصدر 

شهر شرى وشهر ترى وشهر " 2
 "مرعى

يف موضع خرب، ( ترى) 1/370 91
 ...(الشهور ثالثة)التقدير

باأللف ،كىي لغة ( أخاك) 1/152 114 "مكره أخاك ال بطل" 3
من يرل النصب كاٞتر 

 .كالرفع هبا

 .مصدر منصوب( أغدة) 2/57 120 "أغدة كغدة البعَت" 4

 

من خبلؿ ما سبق يتبُت لنا أف منهج النحاة يف االستشهاد باألمثاؿ كاف قلة مقارنة بالشواىد األخرل 
 .من القرآف الكرمي، كالشعر ،ك غَتىا من الشواىد
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 الفصل الرابع

 التعريف باألمشوا كاالستشهاد باألمثاؿ يف شرحو
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 .التعريف باألمشوا كشرحو:ادلبحث األكؿ

 عصره

 التعريف باألمشوا

 مدرستو النحوية

 شرحو 
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 ادلبحث األكؿ

  التعريف باألمشوا كشرحو

 :عصره

   عاش األمشوين على كجو التحديد يف العصر ا١تملوكي،كقد امتد عصر ا١تماليك يف مصر من سنة 
،ىذا كقد أطلق عليو بعض 1ىػ ، كاستمركا يف حكم مصر حىت العهد العثماين923ىػ إذل سنة 648

إذ أرخو بدخوؿ ا١تغوؿ بغداد إذل دخوؿ األتراؾ مصر  (العصر ا١تغورل)ا١تؤرخُت كمنهم جرجي زيداف 
كانت مصر كالشاـ يف حوزة سبلطُت ا١تماليك من :"،ك٦تا يؤكد ذلك قولو2 (ىػ923ىػ إذل 648)

 .3 (ىػ923ىػ إذل 648 )سنة

 :حالة اللغة العربية كعلومها يف ىلا العصر

    اىتم ا١تماليك باللغة العربية كعلومها ،عكس غَتىم من ا١تغوؿ ك األتراؾ العثمانُت، كال سيما يف 
 كغَتىا  ...4القاىرة كاإلسكندرية كالفيـو:مصر، فقد اشتهرت عدد من ا١تراكز العلمية يف مصر يف

 :ك٦تا دفع ا١تماليك  لبلىتماـ باللغة العربية كعلومها،ما يلي

                                                           

1دار الكتاب العريب :مصر)ط. سليم، ٤تمود رزؽ سليم،األدب العريب كتارخيو يف عصر ا١تماليك كالعثمانُت كالعصر اٟتديث،د
. 4،ص(ـ1957-ىػ 1377

23/121،(ت:دار ا٢تبلؿ،د:القاىرة)،." زيداف،جورجي زيداف،تاريخ آداب اللغة العربية،د. 
3 الصفحة نفسهاالسابق ا١ترجع،. 
4 الصفحة نفسهاالسابق ا١ترجع،. 
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 .كقوع كثَت من الببلد اإلسبلمية يف يد التتار- 

 .إحراؽ الكتب كقتل العلماء كاألدباء من قبل التتار - 

 .ىجرة العلماء من ا١تشرؽ- 

إحياء ذكرم ا٠تلفاء يف عهد ا١تماليك ،كال سيما يف عهد الظاىر بيربس ،كشعور العلماء بدكرىم - 
 .ا١تناط ككاجبهم يف إحياء العربية كعلومها

 .الغَتة الدينية عند حكاـ ا١تماليك كاحًتامهم للعلماء- 

 .اخل...جامع عمر بن العاص كابن طولوف ك األزىر:انتشار دكر التعليم كال سيما ا١تساجد مثل- 

 .خزانة اٟتاكم بأمر هللا ،كخزانة ا١تؤيد، كألفية ا١تنصورية كغَتىا: إنشاء ا١تكتبات كمن أشهرىا- 

جعل اللغة العربية لغة الببلد الرٝتية ،كلعل ىذا من أىم ىذه العوامل اليت ساعدت على استبقاء اللغة - 
 .1العربية 

    ٧تد أف كل ىذه العوامل ٣تموعة دفعت بعجلة اللغة العربية إذل التقدـ كالتطور،كعلـو العربية كاف ٢تا 
 .نصيبان يف ذلك،اليت من بينها النحو العريب

 :الدرس النحوم يف العصر ادلملوكي

القراءات ،كالتفسَت ،كالفقو ،كالًتٚتة كعلـو اللغة اليت من بينها :   يف ىذا العصر ازدىرت كثَت من العلـو
 :النحو ،حيث نبغ يف ىذا العصر من النحاة

 .(ىػ672:صاحب األلفية،ت)ابن مالك الطائي- 
                                                           

112-8 رزؽ سليم، مرجع سابق،ص. 
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 .(ىػ711:صاحب لساف العرب،ت)ابن منظور- 

 (ىػ761:صاحب شذكر الذىب ،كغَتىا،ت)ابن ىشاـ األنصارم- 

 (ىػ855:لو مؤلفات عدة،ت)السيوطي- 

 .1(الذم ٨تن بصدد اٟتديث عنو)األمشوين - 

    ٦تا سبق يتضح أف ىذا العصر نبغ فيو كثَت من النحاة،كلكل مؤلفاتو ا٠تاصة بو،كىذا ما سيقودنا 
 .للحديث عن ا١تدرسة النحوية اليت ينتمي إليها األمشوين

 2:ادلدرسة ادلصرية

   كاف ١تصر باع طويل يف الدرس النحوم،من خبلؿ علمائها ،منذ فًتة مبكرة ،حُت كفد إليها 
ىػ،حيث ازدىرت 117عبدالرٛتن بن ىرمز تلميذ أيب األسود الدؤرل،كالذم عاش فيها حيت كفاتو سنة 

 .القراءات القرآنية على يد كرش

   كظل التأليف يف النحو قليبلن جدان ،إال يف القرف الثالث ا٢تجرم،كذلك على يد كالد بن ٤تمد 
 .(ىػ298:ت)ك٤تمد بن بوالد (ىػ289:ت)كأٛتد الدينورم (ىػ263:ت)التميمي

الذم جعل ا١تنهج ا١تصرم يتجو ٨تو  (ىػ338:ت)   مث ٧تد يف القرف الرابع ا٢تجرم أيب جعفر النحاس
ا١تدرسة البغدادية يف األخذ عن الكوفة كالبصرة معان،كيف إتاىو ذىب العلماء يف مصر من بعده،أمثاؿ 

كابن باشاذ  (ىػ582:ت)، كابن برم(ىػ614:ت)،كسليماف الدقيقي (ىػ388:ت)أبوبكر األدقوم
 (ىػ761:ت)كمن بعده ابن ىشاـ (ىػ646:ت)،كعلي بن ٤تمد بن عبدهللا النحاكم(ىػ469:ت)

                                                           

1 156-151  جرجي زيداف،مرجع سابق،ص. 
2198-197،ص(ـ1975دار النهضة العربية،:القاىرة)ط،. الراجحي،عبده الراجحي،دركس يف كتب النحو،د. 
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كابن  (ىػ769:ت)كالذم كاف لو إسهاـ فعاؿ يف تطور النحو ،مث جاء ابن عقيل شارح األلفية 
كخالد األزىرم صاحب شرح  (ىػ879:ت)كالكافيجي (ىػ837)كالدماميٍت (ىػ776:ت)الصائغ

الذم كاف لو دكر كبَت  (ىػ911:ت)كقد عاصر العادل السيوطي  (ىػ905:ت)التصريح على التوضيح
ا١تزىر يف علـو اللغة ،كاالقًتاح يف أصوؿ النحو، ):يف معظم ٣تاالت التأليف يف اللغة العلـو كالدينية كمنها

، مث  (كاألشباه كالنظائر ،كٚتع اٞتوامع كشرحو، مهع ا٢توامع، ك بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة
  .1يأيت كاحدان من أكرب ٨تاة مصر كا١تتاخرين كىو األمشوين الذم سنقف عليو الحقان 

     كىناؾ مبلحظة مهمة،كىي أف ىذه ا١تدرسة دل تتأثر بالنحو الكويف ،كىذا ما أشارت إليو الدكتورة 
كخبلصة القوؿ إننا لو تتبعنا أخبار النحويُت الذين نسبوا إذل مصر النحوية :"خدجية اٟتديثي إذ تقوؿ

لوجدنا أف معظمهم من البصريُت الذين رحلوا اليها حاملُت كتاب سيبويو أك علمو ،أك من غَت ا١تصريُت 
٦تن نزحوا اليها من األندلس أك ا١تغرب أك غَتىا،كألتضح أنو دل يدخل مصر كتاب يف النحو الكويف كال 

على الكسائي،كإال ما  (ىػ227:ت)شيخ درس على الكوفيُت إال ما زكر من دراسة أيب اٟتسن األغر 
 .2"قاـ بو أبو على الدينورم من تأليف يف بعض مسائل ا٠تبلؼ بُت ا١تدرستُت

   كيتأكد األمر نفسو عند العبلمة شوقي ضيف كلكن من جهة رحلة ا١تصريُت إذل البصرة إذ 
رأينا الناهبُت من النحاة ا١تصريُت يرحلوف إذل البصرة كبغداد،طواؿ القرنُت الثاين كالثالث كأكائل :"يقوؿ

 .3"القرف الرابع للهجرة

 :شركح ألفية ابن مالك

                                                           

1،198-197،صا١ترجع السابق الراجحي. 
2272،ص(ـ2001- ىػ 1422مكتبة اللغة العربية بغداد،:بغداد)،3 اٟتديثي،خدجية اٟتديثي،ا١تدارس النحوية،ط. 
3331،ص(ت.دار ا١تعارؼ،د:القاىرة)،7 ضيف،شوقي ضيف،ا١تدارس النحوية،ط. 
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    من ا١تعلـو أف ألفية ابن مالك للشيخ العبلمة ٚتاؿ الدين أيب عبدهللا ٤تمد بن عبدهللا الطائي اٞتياين 
ا١تتوىف سنة تسعمائة للهجرة كألفيتو معركفة كمشهورة عند النحاة ،ٚتع فيها (ابن مالك النحوم)ا١تعركؼ بػ

 :ابن مالك مقاصد العربية،كٝتاىا ا٠تبلصة كاشتهرت هبذا االسم ،ألنو ألف ألف بيت من الرجز أك٢تا 

مهده ىو اٍبني مالًك   أَحدي ريبًٌٍ  ى خَتى مالك    قاؿى زلي

 :1كمن أشهر من شرح األلفية

 (ىػ686)ت)شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك كىو كلده بدرالدين أيب عبدهللا ٤تمد-1

 (ىػ749ت)شرح ابن أـ قاسم كىو الشيخ مشس الدين حسن بن القاسم الرادم -2

 (ىػ769)شرح ابن عقيل كىو أيب ٤تمد عبدهللا بن عبدالرٛتن كىو من الشركح ا١تشهوره-3

 (ىػ780ت)شرح الشيخ ٤تمد بن ٤تمد بن جابر األعمى-4

 (ىػ800)شرح العبلمة ابن زيد عبدالرٛتن بن علي ا١تكودم  -5

منبع ا١تسالك إذل ألفية ابن )شرح العبلمة تقي الدين اٛتد بن ٤تمد الشمٍت كقد ٝتاه-6
 .(ىػ872:مالك،ت

 .(ىػ711:ت)شرح الشيخ مشس الدين ٤تمد بن ٤تمد اٞتزرم-7

 .(ىػ709:ت)شرح ٤تمد بن أيب الفتح اٟتنبلي النحوم- 8

                                                           
1

 .175-1/172،(ـ1994- ىػ 1414دار الفكر،:بَتكت)،."خليفة،حاجي خليفة،كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف،د
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منهج السالك يف الكبلـ على ألفية ابن )شرح العبلمة أثَت الدين أبو حياف ٤تمد األندلسي كقد ٝتاه-9
 .(ىػ745:مالك ،ت

 .(ىػ763:ت)شرح الدكاكي،أبو إمامة ٤تمد بن علي بن النقاش -10

 .(ىػ63:ت)شرح ٤تمد بن أٛتد األسنوم-11

 .(ىػ749:ت)شرح زين الدين عمر بن ا١تظفر-12

 .(ىػ749:ت)شرح مشس الدين بن ٤تمد بن عبدالرٛتن بن الصائغ الزمردم-13

 .(ىػ762:ت)شرح ٚتاؿ الدين بن عبدالرحيم بن اٟتسن األسنوسي-14

 .(ىػ800:ت)شرح أبو زيد عبدالرٛتن بن علي الكويف-15

 .(ىػ749:ت)شرح مشس الدين أبو عبدهللا ٤تمد بن أٛتد ابن اللباف ا١تصرم-16

 .(ىػ809:ت)شرح هبراـ ا١تالكي-17

 .(ىػ853:الراعي النحوم، ت)شرح ٤تمد بن ٤تمد األندلسي -18

 .(ىػ809:ت)شرح القاضي ٚتاؿ الدين يوسف بن اٟتسن اٟتموم– 19

 .(ىػ900:ت)منهج السالك إذل ألفية ابن مالك)شرح نورالدين علي بن ٤تمد األمشوين ا١تسمي-20

 .(ىػ822:ت)شرح برىاف الدين إبراىيم بن موسى االبناسي-21

 .(ىػ1000:ت)شرح بدرالدين ٤تمد بن ٤تمد بن الرضي الغزم- 22

 .(ىػ893:ابن عيٍت اٟتنفي،ت)شرح العبلمة زين الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر -23
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 .(ىػ777:ت)شرح عماد الدين ٤تمد بن اٟتسُت األسنوم-24

 .(ىػ765:إرشاد السالك،ت)شرح برىاف الدين ،إبراىيم بن ٤تمد بن القيم اٞتوزية،ٝتاه- 25

 .(ىػ850: ت)شرح برىاف الدين إبراىيم بن ٤تمد القياقيب اٟتليب- 26

 .(ىػ729:ت)شرح برىاف الدين إبراىيم الغزارم-27

 .شرح القاضي ابن اٟتسباف أٛتد بن إٝتاعيل-28

 .(ىػ810:ت)شرح جبلؿ الدين أٛتد بن ا٠تطيب داريا-29

 .(ىػ804:ت)،(ابن ا١تلقن)شرح سراج الدين مر بن علي -30

 .(ىػ842:ت)شرح أبو عبدهللا ٤تمد بن أٛتد بن مرزؽ التلمساين الصغَت-31

    لعل ىذه أشهر  شركح األلفية كىذا إف دؿ إمنا يدؿ على عظم مكانتها يف النحو العريب باإلضافة 
 . إذل اىتماـ العلماء هبا،كال غريب أف نتناكؿ يف ْتثنا ىذا أحد شركحها كىو شرح األمشوين 

 :التعريف باألمشوا

 :     دل تورد ا١تصادر كالكتب اليت ترٚتت لؤلمشوين شيئان كثَتان عنو،كمن أىم مبلمح سَتتو ما يلي

  :ترمجة األمشوا-1
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- ـ1435ىػ ،838):ىو علي بن ٤تمد بن عيسى ، أبواٟتسن نورالدين األمشوين،عاش بُت عامي
كىو ٨توم،فقيو،متكلم ،ناظم،أصلو من أمشوف ٔتصر،كلد يف القاىرة،ككرل القضاء  (ـ1495ىػ ،900

 .2،كعلى رأسهم الكافيجي1يف دمياط،كاف شيخا بارعان ،أخذ من أجل مشايخ عصره 

 :مؤلفاتو

     تنوعت مؤلفاتو ما بُت النحو، كالفقو، كا١تنطق، كعلم الكبلـ ،كىو دل يكن كثَت التآليف، كمؤلفاتو، 
 :ىي

للشيخ اإلماـ ٚتاؿ الدين يوسف بن إبراىيم  (األنوار لعمل األبرار)حاشية على - 
  .كىو فقيو شافعي (ىػ799:ت)الشافعي

 .(شرح األمشوين)منهج السالك إذل ألفية ابن مالك كىو ا١تعركؼ بػ- 

 .يف ا١تنطق (إيساغوجى)نظم- 

للشيخ اإلماـ أيب عبدهللا حسُت بن اٟتسن اٟتليمي اٞترجاين  (منهاج الدين)نظم- 
 .يف شعب اإلدياف (ىػ403:ت)الشافعي

 .يف النحو للسيوطي (ٚتع اٞتوامع)نظم- 

 

                                                           

1الزركلي،خَتالدين . 451،ص(ت.الثقافة الدينية،د:بورسعيد)،." سركيس،يوسف اليأف سركيس،معجم ا١تطبوعات العربية كا١تعربة،د
،:بَتكت)،14الزركلماف، األعبلـ،ط  .5/10،(ـ1999دار العلم للمبليُت ك دار ابن حـز

2360 شوقي ضيف،مرجع سابق،ص. 
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أليب حسُت بن شعيب ا١تعركؼ (اجملموع يف فركع الشافعية)الينبوع يف شرح اجملموع كىو شرح لكتاب - 
 .1(ىػ430:بابن السنجي،ت

 :  مكانتو

ارتقى األمشوين مكانة عالية من خبلؿ جهوده الواضحة يف علم الكبلـ كا١تنطق كعلـو اللغة اليت بينها     
 كما نبو 2"راج أمره كرجح على جبلؿ الدين السيوطي:"النحو كالفقو ،كقد نبو عليو السخاكم إذ يقوؿ
 .3"ككاف شيخا بارعا متفننان :"عليو بعض احملدثُت من أمثاؿ سَتكس إذ يقوؿ

مث نلتقي بواحد من أكرب ٨تاة مصر،ىو :"كقد عده عبده الراجحي من أكرب ٨تاة مصر يف عصره بقولو
، أما الدكتور شوقي ضيف فقد عده من متأخرين ٨تاة مصر كقد نبو على مكانتو 4"األمشوين

ككاف عا١تا زاىدا،متقشفان يكب على ...كرٔتا كاف أنبو ٨توم أخرجتو مصر يف القرف العاشر ا٢تجرم:"بقولو
 .إذان األمشوين عادل ٨توم ال يشق لو غبار حسب ما كرد من شهادة على ذلك1"النحو كتدريسو لطبلبو

 :شرح األمشوا على ألفية ابن مالك

،كىو أحد الكتب اليت شرحت ألفية ابن مالك ،كىو  (منهج السالك إذل ألفية ابن مالك)   يسمى بػ
شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك،مهذب ا١تقاصد،كاضح :"كما يقوؿ عنو مؤلفو يف ا١تقدمة

ا١تسالك،ديتزج هبا امتزاج الركح باٞتسد،كحيل منها ٤تل الشجاعة من األسد،ٕتد نشر التحقيق من إدراج 
عباراتو يعبق،كبدر التدقيق من أبراج إشاراتو يشرؽ،خبل من اإلفراط ا١تمل،كعبل عن التقريظ ا١تخل، ككاف 

                                                           

1451 الباز،مرجع سابق،ص. 
2،5/10 الزركلي،مرجع سابق . 
31/451كيس،مرجع سابق،ير س. 
4198 عبده الراجحي،مرجع سابق،ص. 
1360 شوقي ضيف،مرجع سابق،ص. 
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كدل آؿ جهدان يف تنقيحو كهتذيبو  (منهج السالك إذل ألفية ابن مالك)بُت ذلك قوامان كقد لقبتو 
 :كقد أخذ العلماء ىذا الكتاب بعناية كبَتة،فوضعوا عليو اٟتواشي كالشركح،منهم 2"كتقريبو

زىر الكواكب لبواىر )كقد ٝتى حاشيتو  (ىػ1199سنة)أبو عبدهللا ٤تمد بن سعيد التونسي ا١تتويف - 
  .(ا١تواكب

كقد عرفت باسم  (ىػ1206سنة)أبو العرفاف الشيخ ٤تمد بن علي الصباف الشافعي اٟتنفي ا١تتويف - 
  .3 (حاشية الصباف على شرح األمشوين أللفية ابن مالك)

 1كحاشية الدباغي كاألتقاطي ،كاٟتنفي -

 :    ىذا كقد نبو علي شرحو العديد من العلماء احملدثُت، منهم 

من أىم مصنفاتو النحوية،شرحو على األلفية،الذم :"حيث نبو على ىذا الشرح قائبلن : شوقي ضيف- أ
كقد ٘تثل فيو الشركح الكثَتة اليت سبقتو ٘تثبلن منقطع النظَت  (منهج السالك إذل ألفية ابن مالك)ٝتاه 

 .2"،كما ٘تثل كتابات النحاة ا١تختلفُت كٖتوؿ ذلك كلو سيوالن يف شرحو

كيعترب شرحو على ألفية ابن مالك من أىم شركح األلفية كمن أغرز :"إذ يقوؿ عنو:عبده الراجحي- ب
الكتب النحوية مادة،فالرجل كجد بُت يديو ثركة ىائلة من الكتب السابقة عليو سواء الشركح ك غَتىا 

 .3"فأفاد منها إفادة كبَتة،كقدـ لنا صورة آلراء كثَت من النحاة القدماء ٦تن ال ٧تد كتبان تضم آثارىم

                                                           

2دار :بَتكت)،1حسن ٛتد،ط: األمشوين،أبو اٟتسن نورالدين علي بن ٤تمد األمشوين،منهج السالك إذل ألفية ابن مالك،ٖتقيق
 .1/11،(ـ1998- ىػ1419الكتب العلمية،

3 1/10 ا١ترجع نفسو،مقدمو احملقق. 
1،219 عبده الراجحي،مرجع سابق. 
2360 شوقي ضيف،مرجع سابق،ص. 
3219 عبده الراجحي،مرجع سابق،ص. 
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   ك٦تا جيدر ذكره أف التنبيو على الكتاب كصاحبو كاف غَت كافر ،كلعل السبب يف ذلك ، ألنو كاف من 
 .ا١تتأخرين ،فضبلن عن عدـ اىتمامهم بعصره عمومان 

 : احملتول لكتابو

    مثلو مثل شركح األلفية،تناكؿ األبواب النحوية الصرفية اليت كقف عليها ابن مالك يف ألفيتو،بالشرح 
كىذا الشرح يػيعىٌد من أكثر كتب النحو تداكالن بُت طلبة العلم من كقت تصنيفو إذل اآلف، كىو  ،كالتحليل

 .من أغزر شركح األلفية مادة،كأكثرىا استيعابنا ١تسائل النحو كمذاىب النحاة

 :مالحظات على شرح األمشوا

    لفتت نظر الباحث عددمن النقاط اليت ديكن التنبيو عليها فيما يلي

كيتميز الكتاب ٔتا يعرؼ :"كقد أشار إذل ىذا األمر عبده الراجحي إذ يقوؿ : كثرة التنبيهات-1
بالتنبيهات،اليت كاف يزيدىا على ما تتضمنو أبيات األلفية،كما تتميز أحيانان ٔتا يضعو يف آخر بعض 

 .1"األبواب من ا٠تواتيم

 :كمن أمثلة ىذه التنبيهات

 :تنبيهو على قوؿ ابن مالك-أ

ًلمىةه كالقىٍوؿي عىٍم  ـٍ     كىاًحديهي كى  كًكٍلمىةه هبىا كىالـه قٍد يػيؤى
2 

 

                                                           

1،219  عبده الراجحي،مرجع سابق. 
2،1/13  ابن عقيل،مرجع سابق. 
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استعماؿ الكلمة يف اٞتمل قليل :للتقليل،كمراده التقليل النسيب،أم  (قد يـؤ):يف قولو  (تنبيو):"يقوؿ
 3"بالنسبة إذل استعما٢تا يف ا١تفرد،ال قليل يف نفسو فإنو كثَت

 مع كونو –يشًتط يف ٣تركرمها :(تنبيو):"حركؼ من حركؼ اٞتر،بقولو(منذ،مذ)تنبيهو على استخداـ-ب
مارأيتو مذ يـو اٞتمعة أك مذ يومنا، :إف يكوف معينان،ال مبهمان،ماضيان أك حاضران ال مستقببلن،تقوؿ- كقتان 

،كال أراه مذ غدو،ككذا يف منذ:ال تقوؿ مذ يوـو ،كيوـو ىنا مبهمة،كمذ غدو كىي للمستقبل : أم.4مذ يوـو
 .،فبل جيوزاف 

نبلحظ ذلك يف شرحو،كىو ميلو إذل الركايات الغريبة : ميلو إىل الركايات الغريبة يف بعض الشواىد-2
 :استشهاده بقوؿ النابغة:يف بعض الشواىد،متفردان هبا عن أصحاب شركح األلفية األيخرل كمن ذلك

رى أىفه رًكابػىنىا  الًنىا كىكىأىٍف قىًدٍف     أىًفدى التٌػرىحُّلي غىيػٍ  لىمها تػىزيٍؿ ًبرًحى
1 

 :استشهد بو على تنوين الًتزل ،كالركاية ا١تشهورة ا١تتداكلة يف شركح األلفية ىي 

  . 2(أزؼ الًتحل)

كىذه طريقة ا١تتأخرين عموما اليت فتح فيها الباب ابن :اإلكثار من االستشهاد باحلديث النبوم- 3
 .مالك كابن خركؼ كغَتىم

                                                           

3،1/11 األمشوين ،مرجع سابق .
4 ،2/285 ا١ترجع السابق. 
11/12األمشوين،مرجع سابق ، .(أفد الًتجل) ،كركايتو 38،ص(ت.دار صادر،د:بَتكت)ط،.كـر البستاين،د: ديواف النابغة،ٖتقيق .

 .1/19ابن عقيل،مرجع سابق،
2،1/19 ابن عقيل،مرجع سابق. 



101 
 

٠تلوؼ فم الصائم أطيب :"   كمن استشهاداتو باٟتديث استشهاده بقوؿ الرسوؿ صلي هللا عليو كسلم
باٟتركات، ألهنا ختمت با١تيم،فبل تعرب  (فم)حيث استشهد بو على إعراب 3"عند هللا من ريح ا١تسك

 :إعراب األٝتاء الستة،كىذا ما ٠تصو ابن مالك يف قولو

  4 كىاٍلفىمي حىيثي اٍلًميمي ًمٍنوي بىانىا      ًمٍن ذىاؾى ذيك ًإٍف صيٍحبىةن أىبىانىا 

حيث استشهد 1"من تعزل بعزاء اجلاىلية فأعضوه هبن أبيو كال تكنوا":كاستشهاده باٟتديث القائل 
 :أم اإلعراب باٟتركات كىذا ما أشار إليو ابن مالك بقولو (ىن)بو على النقص يف 

ػني ...  ػلىاؾى كىىى ػمه كى كالنػهٍقصي يف ىلا األىًخيػًر أىٍحسىني     أىبه أخه حى
2 

كقد سبق التنبيو إذل ذلك يف التعريف با١تدرسة ا١تصرية  :التعويل علي آراء البصريُت من النحاة-4
3 كمن ذلك ما يلي: 

اختلف يف ألف التأنيث ا١تقصورة يف ٨تو :"التعويل على رأم سيبويو يف باب اإلبداؿ إذ يقوؿ-أ
كىو اسم ماء، فذىب ا١تازين إذل أهنا مانعة من اإلعبلؿ،الختصاصها باالسم ،كذىب األخفش (صىوىرل)

 (صورم)فتصبح (فعبل)إذل أهنا ال ٘تنع اإلعبلؿ ، ألهنا  ال ٗترجو عن شبو الفعل ،لكوهنا من اللفظ ٔتنزلة 
قورل :عند ا١تازين مقيس كعند األخفش شاذ ال يقاس عليو،فلو بٌت مثلها من القوؿ لقيل على رأم ا١تازين

كقد اضطرب اختيار الناظم يف ىذه ا١تسألة ،فاختار يف التسهيل مذىب .قاال :على رأم األخفش 
                                                           

3 ىػ 1415كزراة العدؿ كالشئوف اإلسبلمية البحرينية،:البحرين)،1مالك بن أنس األصبحي ،ا١توطأ،ط) اإلماـ مالك -
 ,1/31األمشوين،مرجع سابق،.432،ص(992)،باب جامع الصياـ ،حديث رقم(ـ1994

4،1/50 األمشوين،شرح األلفية. 
1األمشوين،مرجع سابق . 5/136،(1978-ىػ 1398ا١تكتب اإلسبلمي،:بَتكت)،2 اإلماـ أٛتد،مسند اإلماـ أٛتد ،ط
،1/29. 
2،2/50 األمشوين،مرجع سابق. 
3 من ىذا البحث 67 انظر ص . 
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األخفش ،كيف بعض كتبو مذىب ا١تازين ،كبو جـز الشارح ،كاعلم إف ما ذىب إليو ا١تازين ىو مذىب 
إذ يعوؿ على رأم سيبويو إماـ أىل البصرة ، بدالن من االكتفاء برأم ا١تازين ،إذ إنو من أىل 4"سيبويو
 . بغداد

من ذلك احتجاجو بلغة بٍت اٟتارث بن كعب يف قوؿ : اإلكثار من االحتجاج باللغات كالقراءات- 5
 :الشاعر 

مىسىاغنا لًنىابىاهي الشُّجىاعي لصىمهمىا       فىأىٍطرىؽى ًإٍطرىاؽى الشُّجىاًع كىلىٍو رىأىل
1 

استدؿ هبما على أف ا١تثٌت يكوف باأللف رفعان . 2" إف ىذاف لساحراف:"كأردفو بالقراءة يف قولو تعاذل
 . على خبلؼ ا١تطرد ،موافقان لللهجة كالقراءة ا١تزكورتُت (النابية): ، لناباه أم 3كنصبان كجران 

،حيث 4نبو إذل ذلك يف مقدمة شرحو ،كقد أشرنا إذل ذلك يف ىذا البحث : اإلجياز كالتفصيل معان -6
. 5"(ما ال يتصرؼ)نيابة عن الكسرة (كجر بالفتحة):"يوجز فيما ال حيتاج إذل تفصيل ، كمن ذلك قولو

. إجيازان للقوؿ (نيابة عن الكسرة):حيث اجملركر بالفتحة نيابة عن الكسرة كىو ا١تمنوع من الصرؼ يقوؿ 
 .أما التفصيل فهو كاضح يف التنبيهات اليت أشرنا إليها فيما سبق

إف ىذه ا١تبلحظات تشكل ا٠تصائص اليت ميزت شرح األمشوين على ألفية ابن :   ٦تا سبق ديكن القوؿ
 .مالك

                                                           

4،2/859 األمشوين،مرجع سابق. 
1 أميل بديع :البغدادم،عبدالقادر بن عمر البغدادم، خزانة األدب،ٖتقيق. 34 البيت للمتلمس يف ديوانو،ص

 ..1/34،األمشوين،مرجع سابق،.7/487،(ـ1998- ىػ 1418دار الكتب العلمية،:بَتكت)،1يعقوب،ط
2 63 سورة طو،اآلية رقم. 
3،1/34 األمشوين،مرجع سابق. 
4من البحث72 أنظر ص . 
5،1/41 األمشوين،مرجع سابق. 
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 ادلبحث الثاا

 االستشهاد باألمثاؿ يف شرح األمشوا على ألفية ابن مالك
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 ادلبحث الثاا

 :األمثاؿ اليت استشهد هبا األمشوا  كمواطن استشهاده هبا

استشهد األمشوين يف شرحو على ألفية ابن مالك بواحد كعشرين مثبل يف مواضع ٥تتلفة، كىي ٤تصورة يف 
 :اٞتدكؿ التارل

موضعو يف  ادلثل الرقم
 األمشوا

 موطن االستشهاد

أبدلت اعتمزة ( سقاءة)أصلها(سقاية) 4/88 " رقاش فإهنا سقايةأسق" 1
 ياءاً 

على ( لص)صاغ من الفعل 2/299 "ألص من شظاظ" 2
 (أفعل)وزن

على ( زىى)صاغ من الفعل  2/300 "أزىى من ديك" 3
 (أفعل)وزن

على ( شغل)صاغ من الفعل 2/300 "أشغل من ذات النحيُت" 4
 (أفعل)وزن

 (براساء) استدؿ لوزف فعاالء بػػػ 3/357 "ما أدري أي الرباساء ىو" 5
 (شتاعك)مصدر ( تسمع) 3/357 "تسمع باظتعيد خَتاً من ان تراه" 6
 (مطية)جواز اإلضافة يف  1/35 "زعموا مطية الكذب" 7
 على األلف( أخاك)بناء  1/52 "مكره اخاك ال بطل" 8
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 مع إبقاء عملها( ال)حذؼ 1/266 "حكمك مسمطاً " 9
وحذف ( ستر)نصب ا١تفعوؿ 1/191 "اليوم ستر وغداً أمر" 10

 (شرب)الفعل
 (يف)٣تيء اٟتاؿ معرفة 2/8 "يفى كلمتو فاه إىل " 11
 معرفة( غفَتاً )٣تيء اٟتاؿ 2/8 "جاءوا اصتماء الغفَتة" 12
 دتييز حمول عن الفاعل( إىالة) 2/47 "سرعان ذا إىالة" 13
 (شر)مسوغات االبتداء بالنكرة 1/193 "شر أىر ذا ناب" 14
 (خيل)حذؼ معموؿ ظن يف 1/373 "من يسمع خيل " 15
على عاملها (شىت)تقدـ اٟتاؿ 22-2/21 "اٟتلبةشىت تؤوب " 16

 (تؤوب)الفعل

 (كليهما)التوكيد ا١تعنوم 2/354 "كليهما ودترا" 17
 (كروان)من ( كرا)الًتخيم يف 3/80 "أطرق كرا وإن نام النعام يف القرى" 18
 (إحذر)أسلوب اإلغراء 3/89 "الكالب على البقر" 19
 (إحذر)أسلوب اإلغراء 3/310 "أحشفا وسوء كيلة" 20
لو )إضمار الفعل بعد لو تقديرىا 3/287 "لو ذات سوار لطمتٍت" 21

 ...(لطمتٍت

 

    كمن خبلؿ استعراضنا للجدكؿ السابق ،٧تد أف ىناؾ بعض األمثاؿ استشهد هبا يف غَت موضع من 
شرحو ،ك٣تمل ما استشهد بو كاحد كعشركف مثبلن، كقد استشهد ٓتمسة منها يف قضايا صرفية ،أما 

 :البقية فقضايا ٨توية ،ننتقل إذل تفصيل ذلك فيما يلي
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 :(تفصيالن )االستشهاد باألمثاؿ يف شرح األمشوا

 :استشهاده باألمثاؿ يف القضايا الصرفية

     يعد االستشهاد باألمثاؿ يف شرح األمشوين قليبلن مقارنة بالشواىد األخرل من القرآف كالشعر العريب 
 :،كما  غَته من النحاة ، حيث استشهد هبا يف ثبلث قضايا فقط، كىي

فأبدؿ ا٢تمزة ياءان  (سقاءة) على أف األصل 1"أسًق رقاش فإهنا سقاية":استشهد با١تثل القائل-  1
،ىذا كقد علق الصباف على 2ىداية:بناء بناية ،كىداء تقوؿ:كىذا يكوف مع ىاء التأنيث العارضة ٨تو

بناء كبناءة،فإف كانت ىاء التأنيث :ىذا اإلبداؿ مستصحب مع ىاء التأنيث العارضة،٨تو:"ىذا بقولو
ىداية كسقاية ،كأراكة كعداكة،ألف الكلمة بنيت على التاء أم أهنا دل :غَت عارضة ،فقد امتنع اإلبداؿ ٨تو

 . 3"تبٌت على مذكر 

ضرب : من الفعل مثل  (أفعل)األصل يف اسم التفضيل أف يصاغ على كزف  :صياغة اسم التفضيل-2
كقد استشهد لذلك  (لص):مثل .كقد شذ بناءه من الصيغة اليت ال فعل ٢تا. أضرب،كتب أكتب

كقد يصاغ من  (ألص)كىو  (أفعل)على كزف (لص) حيث صاغ من 4"ألصُّ من ًشظاظ"األمشوين بقولو

                                                           

1،4/88األمشوين،مرجع سابق،.1/333 ا١تيداين،مرجع سابق. 
2،4/88 األمشوين،مرجع سابق 
3،4/400الصباف،مرجع سابق. 
4،2/299األمشوين،مرجع سابق،.2/257ا١تيداين،مرجع سابق. 
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 أشغل من" ك  5"أزىى من ديك:"من أفعل التعجب ، كقد استدؿ أيضان با١تثلُت : فعل ا١تفعوؿ ،أم
 :كىذا شرح لقوؿ ابن مالك .(ما أشغلها ذات ٨تيُت)ك (ما أزىاه ديكان ):أم 6"ذات النحيُت

 1للتفضيل كأب اللل أيب (أفعل)صغ من مصوغ للتعجب    

التاء ا١تربوطة،كاأللف ا١تمدكدة :من ا١تعركؼ أف التأنيث لو عبلمات منها : ادلؤنث باأللف ادلمدكدة- 3
 : ،كا١تمدكد منها أكجزه ابن مالك قائبلن    2،كاأللف ا١تقصورة 

 دلدىا فعالء أفعالء             مثلث العُت كفعلالء

 مث فعاال فعلال فاعوال          كفاعالء فعليا مفعوال

 3كمطلق العُت فعاال ككلا     مطلق فاء فعالء أخلا

على  (براساء)،فػ4"ما أدرم أم الرباساء ىو:"با١تثل القائل (فعاالء)كقد استشهد األمشوين لوزف 
 .حيث أينث باأللف ا١تمدكدة (فعاالء)كزف

   يتضح من اٟتديث عن استشهاد األمشوين باألمثاؿ يف القضايا الصرفية،أف استشهاده هبا ضئيل جدان، 
 .حيث استشهد لثبلث قضايا صرفية ٓتمسة أمثاؿ فقط

 :استشهاده باألمثاؿ يف القضايا النحوية
                                                           

5،2/300األمشوين،مرجع سابق،.1/327ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،2/300،األمشوين،مرجع سابق،1/258ا١تيداين،مرجع سابق. 
1،3/174ابن عقيل،مرجع سابق،. 2/299 األمشوين ،مرجع سابق. 
2مؤسسة :بَتكت)،1على توفيق اٟتمد،ط.د: الزجاجي،أبوالقاسم عبدالرٛتن بن اسحق الزجاجي،اٞتمل يف النحو،ٖتقيق

 . 291،ص(ـ1984-ق1404الرسالة،
3،3/356 األمشوين،مرجع سابق. 
4،3/357األمشوين،مرجع سابق،.2/283 العسكرم،مرجع سابق. 
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      استشهد فيها بكل بقية األمثاؿ كعددىا سبعة عشر مثبلن،كىي أيضان تعد قليلة إذا ما قيست 
 :بالشواىد القرآنية كالشعرية،كىي

 

  5"تسمع بادلعيدم خَتان من أف تراه:"استشهد فيها با١تثلُت :عالمات االسم- 1

مصدر )على أنو  (أف تسمع با١تعيدم) حيث كاف التقدير يف األكؿ 1"زعموا مطية الكلب:"كا١تثل
كاالستشهاد بو جاء على االسناد أم ( أف تراه)كدلت عليها اٞتملة ا١تذكورة يف ( ٝتاعك)تقديره (مؤكؿ

 .مبتدأ كىو مسند (أف تسمع)

 :  كىذا ما أشار إليو ابن مالك يف قولو

 2باجلر كالتنوين كالنداء كاؿ    كمسند لالسم متييز كصل

 حيث استشهد بو   3"مكره أخاؾ ال بطل:"حيث استشهد فيو با١تثل القائل:باب األمساء الستة-2
جاء أخاؾ، كقابلتي أخاؾ، كمررت ):فتقوؿ (اخوؾ)على أف بعض األٝتاء الستة ينبٍت على األلف كمنها 

 :كمن شواىده اليت يؤيد هبا ذلك قوؿ الشاعر. (بأخاؾ

 4إف أباىا كأبا أباىا قد   بلغا يف اجملد غايتاىا

 .باأللف كىي ٣تركر باإلضافة على ىذه اللغة  (أبا أباىا )حيث جاءت 

                                                           

5،3/228، 1/34،177األمشوين،مرجع سابق،.1/266 العسكرم،مرجع سابق. 
1،1/35األمشوين،مرجع سابق،.3/138 األلوسي،مرجع سابق. 
2،1/16 ابن عقيل،مرجع سابق. 
3،1/52األمشوين،مرجع سابق،.2/318  ا١تيداين،مرجع سابق. 
4،1/51األمشوين،مرجع سابق،.7/455 البغدادم،مرجع سابق. 
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: قد حيكى عن بعض العرب إهنم يقولوف:"يقوؿ ابن األنبارم . (أب)ىذا كمن ا١تعركؼ أف ىذه اللغة يف 
 1"ىذا أباؾ ، كرأيتي أباؾ ،كمررت بأباؾ، باأللف يف حالة النصب كالرفع كاٞتر فيجعلونو اٝتان مقصوران 

كلو رماه بأبا :"كقد أيد ما ذىب إليو بكبلـ اإلماـ الشافعي (...مكره أخاؾ)مث يردفو بالشاىد ا١تذكور 
 .باأللف كىي ٣تركرة (أبا قبيس)حيث جاءت 2"قبيس

 :فيها ىذه اللغة إذ يقوؿ (أب،ك أخ ، ك حم )إال أف ابن مالك يرل أف كبلن من 

   أب أخ حم كلاؾ كىن      كالنقص يف ىله األخَت أحسن

 3كيف أب كتالييو يقدر كقصر      ما من نقصهن أشػهػر

كاللغة األخرل يف أب كتالييو أف يكوف :"كيتضح ىذا من تعليق ابن عقيل على بييت ابن مالك قائبلن 
 4"رفعان كنصبان كجران :باأللف 

،حيث إف 5"تسمع با١تعيدل خَتان من أف تراه :"حيث يستشهد با١تثل القائل : يف باب ادلبتدأ- 3
أف تصوموا خَتان :"مصدر مؤكؿ ، ٨تو قولو تعاذل:زيده قائم ، كالثاين :اسم صريح ، ٨تو:ا١تبتدأ نوعاف 

 ٝتاعك كىػػػػػو مػػػػػػػن نوع ا١تبتػػػػػػػدأ ا١تصدر :أم..." أف تسمع با١تعيدم"،أم صيامكم ،كا١تثل 6"لكم

 

                                                           

1 14،ص2 ابن األنبارم،مرجع سابق،مسألة. 
2عامر أٛتد :ابن منظور،ٚتاؿ الدين أيب الفضل ٤تمد بن مكـر ابن منظور األنصارم األفريقي ا١تصرم،لساف العرب،ٖتقيق

 . 14/13،(ـ2003-ىػ1424دار الكتب العلمية،:بَتكت)،1حيدر،ط
3،1/48 ابن عقيل،مرجع سابق 
4ا١ترجع السابق،الصفحة نفسها . 
580 سبق ٗترجيو،ص. 
6184 البقرة ،اآلية 
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 7ا١تؤكؿ 

 

 .8،كلعلو قد تفرد يف شرحو،إذ دل يذكره ابن عقيل

 حكمك:"ما كال كالت كإف ،حيث استشهد با١تثل :كىي :(ليس)حلؼ احلركؼ ادلشبهةبػ- 4
مع إبقاء عملها حيث  (ال)مثبتان ،حيث حذؼ األداة : ،أم حكمك لك مسمطان أم 1"مسمطان 

كقد .تعمل يف النكرات كما اشًتط ذلك النحاة  (ال)عملت على الرفع يف األكؿ كالنصب يف الثاين ،ؼ
 :قاؿ ابن مالك يف ىذا

 2كيف النكرات أعملت كليس ال  كقد تال الت كإف ذا العمال 

 :إال أف بعض النحاة يرل أهنا تعمل يف ا١تعارؼ كما يف قوؿ النابغة 

 بدت فعل ذم كرم فلما تبعتها     تولت كبقت حاجيت يف فؤاديا

 3كأخلت سواد القلب ال أنا باغيان     سواىا كال عن حبها مًتاخيا

 .فرفعت ا١تبتدأ كنصبت ا٠ترب  (ال أنا باغيا)يف قولو  (ال )حيث عملت 

 . حكم مبتدأ ،كمسمط خرب ا١تبتدأ"حكمك مسمطان :"كىذا ما ينطبق على ا١تثل 

                                                           

7،1/177 األمشوين،مرجع سابق 
8،191-1/188 ابن عقيل،مرجع سابق. 
1،1/266األمشوين،مرجع سابق،. 1/212 ا١تيداين،مرجع سابق. 
2،1/264األمشوين،مرجع سابق،.1/311 ابن عقيل،مرجع سابق. 
3(ت.ا١تكتبة التوفيقية،د:القاىرة)ط،.عبداٟتميد ىنداكم،د.د:  السيوطي،جبلؿ الدين عبدالرٛتن بن أيب بكر ،مهع ا٢توامع،ٖتقيق ،
 .1/315ابن عقيل،مرجع سابق،.1/265األمشوين،مرجع سابق،.3/337البغدادم،مرجع سابق،. 1/125
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 :يف حديثو عن ا٠ترب مفسران قوؿ ابن مالك : اخلرب- 5

 

 4كال يكوف اسم الزماف خربا   عن جثة كإف يفد فأخربا

القتاؿ عندؾ،أما ظرؼ الزماف :زيد عندؾ،كعن ا١تعٌت ٨تو:فظرؼ ا١تكاف يقع خربان للذات ٨تو:"حيث قاؿ
القتاؿ يـو اٞتمعة أك يف يـو اٞتمعة،كال يقع خربان عن : فيقع خربا عن ا١تعٌت منصوبان أك ٣تركران بفي ٨تو

زيد اليـو ،فإف كقع شيء من :الليلة ا٢تبلؿ،كإف دل يفددل يقع خربان عن الذات ٨تو:الذات إال إف أفاد ٨تو
،كيف ىذا قد استشهد األمشوين با١تثل  1طلوع ا٢تبلؿ الليلة :الليلة ا٢تبلؿ ،تقديرىا:ذلك يؤكؿ ٨تو قو٢تم

كقد دعم استشهاده هبذا ا١تثل ،بقوؿ  (شرب ٜتر):،على تقدير 2"اليـو مخر كغدان أمر:"القائل
 :الشاعر

أكيلي عاـ نعم حتوكنو   بلقحو قـو كتنتجونو
3 

 .(اٞتثة)حيث جاء ا٠ترب يف ا١تثل كبيت الشعر عن معٌت  (إحراز نعم)على تقدير 

األصل يف اٟتاؿ أف تكوف نكرة ،كلكن جيوز ٣تيئها معرفة تؤكؿ بنكرة ،كىذا ما :رلئ احلاؿ معرفة- 7
 :أشار إليو ابن مالك بقولو

 4كاحلاؿ إف عرؼ لفظا فاعتقد تنكَته معنا كوحدؾ اجتهد

                                                           

4،1/213ابن عقيل،مرجع سابق، .1/191 األمشوين،مرجع سابق. 
1،1/214  ابن عقيل،مرجع سابق. 
2،1/191األمشوين،مرجع سابق،. 2/417،421 ا١تيداين،مرجع سابق. 
3،1/191األمشوين ،مرجع سابق،.1/409 البغدادم،مرجع سابق. . 
4،2/248ابن عقيل،مرجع سابق،. 2/7 األمشوين،مرجع سابق. 
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 كىي نكرة إال (فاه) أم على تأكيل  5"كلمتو فاه إذل يفى :"    ىذا ،كقد استشهد األمشوين با١تثل القائل

:   أم5"جاءكا اجلماء الغفَت:"الواقعة حاالن معرفة باإلضافة ،كما استشهد با١تثل القائل (فِتى ) أف 
 :ىذا كمن شواىد النحاة يف ىذا الشأف قوؿ الشاعر لبيد.جاءكا ٚتاءان غفَتان 

 1 كمل يشفق على نغض الدًٌخاؿ    فأرسلها العراؾى كمل يلدىا 

حيث كقع حاالن مع كونو معرفة،كاٟتاؿ ال يكوف إال نكرة كإمنا ساغ ذلك  (العراؾ )كالشاىد فيو قولو 
 .                                    2(مزدٛتة)ألنو مصدر مؤكؿ بالنكرة،أم أرسلتهما معًتكة 

يرل بعض النحاة أف أصل بعض التمييز الفاعل أم أف ٤توؿ عن الفاعل ٨تو  :أصل التمييز- 8
اشتعل ):كتقديره  3"كاشتعل الرأس شيبان :"كقولو تعاذل (طابت نفس زيد)كاألصل  (طاب زيد نفسان ):

  4"كفجرنا األرض عيونا:"قولو تعاذل:٤توؿ عن ا١تفعوؿ ٨تو: كمنها ما أصلو ا١تفعوؿ أم (شيب الرأس

اسم (سرعاف)فػ5"سرعاف ذا إىالة:"كقد استدؿ لو األمشوين با١تثل القائل (كفجرنا عيوف األرض)كتقديره
 إخافة )٘تييز ٤توؿ عن الفاعل أم  (إىالة)الفاعل،ك (ذا)ك (سرع)فعل ماضي مبٍت على الفتح ٔتعٌت 

 6كجيوز جعلو ٔتعٌت اسم الفاعل حاالن كما قاؿ الصباف (كإفزاعا
                                                           

5،2/8األمشوين،مرجع سابق،. 1/200 ا١تيداين،مرجع سابق. 
5،2/8 ا١تيداين ،مرجع سابق،األمشوين،مرجع سابق. 
1األمشوين ،مرجع سابق .(فأرسلها)بدالن من (كأكردىا)، كركايتو 108،ص(ت.دار صادر،د:بَتكت)ط،. ديواف لبيد العامرم،د
 .2/248ابن عقيل،مرجع سابق،. 2/8،
2،2/248 ابن عقيل،مرجع سابق. 
3 4 مرمي اآلية. 
412 القمر ،اآلية. 
5،2/47األمشوين،مرجع سابق،.1/336 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،2/290 الصباف،مرجع سابق. 
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الجيوز االبتداء بالنكرة إال إذا أفادت،كمن ا١تواضع اليت تفيد فيها النكرة إذا :االبتداء بالنكرة- 9
 :خصصت بوصف ،كىذا ما أشار إليو ابن مالك بقولو

نىػا      كىىىٍل فػىىتىن ًفيكيم فىمىا ًخلٌّ لىنىا  كىرىجيله ًمػنى الًكػرىاـً ًعٍنػدى
1 

ره مًٌن مٍُّشًرؾو كىلىٍو أىٍعجىبىكيمٍ  :"إما لفظا مثل:أم أف ٗتتص بوصف يػٍ أكتقدير مثل قولو 2" كىلىعىٍبده مٍُّؤًمنه خى
هيٍم أىنفيسيهيمٍ  :"تعاذل السمن منواف ):كقو٢تم  (كطائفة من غَتكم) تقديرىا3"كىطىآئًفىةه قىٍد أىمهىهتػٍ

( ما أحسن زيد:)كأيضان قو٢تم( رجيل صغَت)أم ( رجيل عندنا)كمنها أيضان ( منواف منو)كتقديره (بدرىم
شر أىر ذا :" كقد استشهد لذلك األمشوين با١تثل القائل4(شيء عظيم حسن زيدان )ألف معناه، 

نكرة ،كبعدىا الصفة  (شيء)فأصبحت  (شيء عظيم):كالصفة ىنا ٤تذكفة حيث التقدير5"ناب
 .ا١تقدرة

ىذا ما أشار إليو ابن مالك : حلؼ معمويل ظن كأخواَتا أك أحدمها إذا دؿ عليهما دليل- 10
 :بقولو

 6سيقوطى مىفعولىٍُتً أٍك مىفعوًؿ    كال جتيًٍز ىنا ًبالى دىليًل 

ظننت البيت :اختلفوا يف اٟتذؼ جيوز اك ال جيوز،ك أرم أنو يف حالة عدـ اتضاح ا١تعٌت ال جيوز مثاؿ 
فنجد ا١تعٌت احملذكؼ غَت مفهـو ، أما حذؼ أحد ا١تعمولُت أك كليهما فجائز إف دؿ عليو دليل كمنو 

                                                           

1،1/192 األمشوين،مرجع سابق .
2 221 البقرة ،آية. 
3 154 آؿ عمراف،اآلية. 
4،1/218ابن عقيل،مرجع سابق،.1/193 األمشوين،مرجع سابق. 
5،1/193األمشوين،مرجع سابق،.1/370 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،1/373األمشوين،مرجع سابق،. 2/55 ابن عقيل،مرجع سابق. 
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ٍنتيٍم ظىنه السهٍوًء كىكيٍنتيٍم قػىٍومنا بيورنا:" قولو تعاذل هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهىا ًإاله  :" كقولو تعاذل7 "كىظىنػى كىًعٍندى
 من يسمع خيل:"كقد استشهد األمشوين ٢تذه القضية با١تثل القائل . (يعلم هللا علم الغيب):أم 8 "ىيوى 
"1   كمنها  (خيل مسوعو حقان  )كىو من أخوات ظن كديكن تقديره (خيل)حيث حذؼ معمورل الفعل،

 :قوؿ الشاعر

 2بأم كتاب أـ بأية سنة  ترل حبهم عاران علي كحتسب

لداللة ماقبلهما  (عاران علي)ك (حبهم)فحذؼ ا١تفعولُت كمها (كٖتسب حبهم عاران علي): كتقديره 
 .عليهما

جيوز تقدمي اٟتاؿ على عاملها إف كاف فعبلن متصرفان أك صفة تشبو :جواز تقدمي احلاؿ على عاملها- 11
الفعل ا١تتصرؼ،كا١تقصود هبا معٌت الفعل من حيث حركفو كتأنيثو كتثنيتو كٚتعو،كاسم الفاعل كا١تفعوؿ، 

فدعا فعل متصرؼ كتقدمت اٟتاؿ عليو،كعلي  (٥تلصان زيدان دعا)فمثاؿ تقدمها على الفعل ا١تتصرؼ 
أما إذا كاف ناصبها فعبلن غَت متصرؼ فإنو ال جيوز تقدديها عليو .(مسرعان ذا رجل):الصفة ٨تو

أحسن غَت )ألف فعل التعجب  (ما أحسن زيدان ضاحكان )كالصحيح  (ضاحكان ما أحسن زيدان ):٨تو
كإذا كاف الناصب ٢تا صفة ال تشبو الفعل ا١تتصرؼ كأفعل التفضيل دل .فبل يتصرؼ يف معمولو (متصرؼ

جيز تقدديها عليو،كذلك ألنو ال يثٌت كال جيمع كال يؤنث،فلم يتصرؼ يف نفسو فبل يتصرؼ يف معمولو 

                                                           

7 12 الفتح ،اآلية. 
8 35 النجم،اآلية. 
1 ،1/373األمشوين،مرجع سابق،. 2/300 ا١تيداين،مرجع سابق. 
2،1/152السيوطي،مرجع سابق،.،البيت للكميت،كىو من ْتر الطويل9/137 البغدادم،مرجع سابق. 



115 
 

زيد أحسن من عمرك ):بل جيب تأخَت اٟتاؿ فتقوؿ (زيد ضاحكان أحسن من عمرك)،فبل جيوز 
 : ،كىذا ما أشار إليو ابن مالك بقولو3(ضاحكا

حيريكفىوي ميؤىخهران لىٍن يػىٍعمىالى      َنى اٍلًفٍعًل الى ػػػػػكىعىاًمله ضيمًٌنى مىعٍ 

ًتٍلكى لىٍيتى كىكىأىفه كىفى     ضلىٍوي سىًعيده ميٍستىًقٌران يف ىىجىر      دىٍر ػػػػػػػػػػػػػكى
1 

تؤكب اٟتلبة شتيتان أك :كالتقدير2"شىت تؤكب احللبة:" كقد استشهد األمشوين للنوع الثاين با١تثل القائل 
 3 (تؤكب)على عاملها الفعل (شىت)متفرقُت حيث تقدمت اٟتاؿ

 (جاء الرجبلف كبلمها)ك (جاء القـو كلهم ):كىو من التوكيد ا١تعنوم، ٨تو: (كال)التوكيد بػ- 12
 ىذا كقد حيذؼ ا١تؤكد كيفهم من السياؽ ، ىذا كقد استشهد لو . (قابلت البنتُت كليهما)ك

فا١تؤكد ىنا ٤تذكؼ ،كتقديره  (أعطٍت كليهما ): على تقدير4"كليهما كمترا:" األمشوين با١تثل القائل 
  .(أعطٍت الشيئُت كليهما)مثبلن 

كأفاطم أم  (سعاد)الًتخيم ىو حذؼ آخر ا١تنادل ا١تؤنث يف الغالب،٨تو يا سعا تقصد:الًتخيم- 13
 كقد رٜتت العرب شاذكذان 5، كاختلفوا يف ترخيم ا١تذكر من عدمو إال أف الراجح ترخيمو  (فاطمة)

إذ يعلق عليها يف حديثو 6"أطرؽ كرا كإف ناـ النعاـ يف الًقرل:"،كاستشهد األمشوين لذلك با١تثل القائل

                                                           

3،271-2/270 ابن عقيل،مرجع سابق. 
1،2/271 ابن عقيل،مرجع سابق. 
2،22- 2/21األمشوين،مرجع سابق،. 1/385 ا١تيداين،مرجع سابق. 
3،2/267 الصباف،مرجع سابق. 
4،2/354األمشوين،مرجع سابق،. 2/151 ا١تيداين،مرجع سابق. 
5،1/335 ابن األنبارم،مرجع سابق. 
6،3/80 األمشوين،مرجع سابق. 
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يا )أم  (ياصاح)مناد عارو من الشركط إال ما شذ،من ...اليرخم يف غَتىا:"عن الًتخيم للضركرة بقولو
فرٜتا مع عدـ العلمية ( كركاف)ك( يا صاحيب)علي األشهر إذ األصل ( أطرؽ كرا)ك (صاحيب
ىذا كمن اٞتدير باإلشارة إليو أف ابن مالك دل يتناكؿ ىذه القضية يف ألفيتو كلكن نبو عليها .1شذكذان 

 :األمشوين حيث جاء التنبيو عليها يف شرحو لقوؿ ابن مالك

ا  ا   كىاًلٍضًطرىارو رىمخهيوا ديكفى ًندى ا يىٍصليحي ضلىٍوي أىٍَحىدى  مىا لًلنهدى
2 

 .حيث ٖتدث ابن مالك ما ينادم للضركرة فقط كلكن دل يشر إذل الشاذ من بعيد كال من قريب

 (احذر)األصل يف اإلغراء كالتحذير حذؼ العامل على تقدير :حلؼ عامل اإلغراء كالتحلير- 14
 :يف اإلغراء كقد أٟتق هبذا األسلوب األمثاؿ التالية (اجتنب كالـز )يف التحذير أك 

 3"كليهما كمترا- "

 .4"الكالب على البقر- "

 5"أحشفا كسوء كيلة- "

كالثالث على  (أترؾ )كالثاين تقديره (أعطٍت كليهما)جاءت على تقدير أفعاؿ ناصبة ،فاألكؿ تقديره
 .(أتكيل أك إٔتمع حشفان )تقدير

                                                           
1ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها . 
2،3/77 األمشوين،مرجع سابق. 
3سبق ٗترجيو  يف الصفحة السابقة . 
4 ،3/89األمشوين،مرجع سابق،. 2/142 ا١تيداين،مرجع سابق. 
5 ،3/89،310األمشوين،مرجع سابق،. 2/142 ا١تيداين،مرجع سابق. 
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الناصبة للمضارع كجوبان كجوازان، كما إهنا  (أفٍ )قد ٖتذؼ : الناصبة للفعل ادلضارع (أف)حلؼ-15
 :ٖتذؼ شذكذان ،كىذا ما أشار إليو ابن مالك بقولو

بىٍل منوي ما عىٍدؿه رىكىل مىره ما      ًسوىل يف كشىله حىٍلؼي أىٍف كنىٍصبه   فاقػٍ
1 

 خل اللص قبل:"الناصبة للفعل ا١تضارع شذكذان ،ا١تثل القائل (أفٍ )كمن شواىد األمشوين على حذؼ 
تسمع بادلعيدم خَتان من أف :"، كما أستشهد با١تثل القائل (قبل أٍف يأخذؾ):،على تقدير2" يأخلؾ
 .(أف تسمعى ): ،أم 3"تراه

قبوؿ االستغناء عنو بأجنيب،فبل خيرب عن اسم ال جيوز االستغناء عنو : اإلخبار باسم ادلوصوؿ- 16
فالضمَت كا٢تاء من ٨تو زيد ضربتو ألنو ال يستغٍت عنها بأجنيب كعمرك .ضمَتان كاف أك ظاىران  بأجنيب

كبكر،فلو أخربت عنها لقلت الذم زيد ضربتو ىو، فالضمَت ا١تنفصل ىو الذم كاف متصبلن بالفعل قبل 
اإلخبار، كالضمَت ا١تتصل اآلف خلف عن ذلك الضمَت الذم كاف متصبلن،ففصلتو كأخرتو،مث ىذا الضمَت 
ا١تتصل إف قدرتو رابطان للخرب با١تبتدأ الذم ىو زيد بقي ا١توصوؿ ببل عائد،كإف قدرتو عائدان على ا١توصوؿ 

ره  ":بقي ا٠ترب ببل رابط،كالظاىر كاسم اإلشارة يف ٨تو يػٍ ،كغَته ٦تا حصل بو 4" كىلًبىاسي التػهٍقوىل ذىًلكى خى
الكالب على :"كقد استشهد األمشوين يف ىذا با١تثل القائل.الربط،فإنو لو أخرب عنو لزـك احملذكر السابق

                                                           

1 ،3/227األمشوين،مرجع سابق،. 4/24 ابن عقيل،مرجع سابق. 
2،3/227األمشوين،مرجع سابق،. 4/24ابن عقيل،مرجع سابق،. 1/262 ا١تيداين،مرجع سابق. 
382 سبق ٗترجيو ،ص 
426: اآلية: األعراؼ. 
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 ألف الكبلب ال يستغٌت عنو بأجنيب ألف (اليت ىي على البقر الكبلب:)، فبل جيوز أف تقوؿ 5"البقر
 6غَتتاألمثاؿ ال ت

 :اختلف النحويوف يف إضمار الفعل بعد لو كما يلي:إضمار الفعل بعد لو- 17

 .اٞتمهور كجييز إضمارىا مطلقان - أ

 :كقد أجازىا يف حالة الضركرة الشعرية، كقد استشهد بقوؿ الشاعر:ابن عصفور - ب

ري احًلماـً أصابكم   1عىتىٍبتي كلكن ليس للدىًر مىٍعتىب     أًخالهمى لو غىيػٍ

،كلعل 2"لو ذات سوار لطمتٍت:"كىو نادران يف كبلـ العرب كما ىو اٟتاؿ يف ا١تثل . (لو جاء غَت):أم
  .(لو لطمتٍت ذات سوار لطمتٍت)تقديره

كالظاىر أف ذلك ال :"      ىذا، كيرل األمشوين خبلؼ ذلك معلقان على شاىد الشعر كا١تثل بقولو
آًئنى  :"خيتص بالضركرة كالنادر ،بل يكوف يف فصيح الػػكبلـ ،كقػػػػػوؿ هللا تعاذل ًٍلكيوفى خىزى قيل لهٍو أىنتيٍم متى

كبذلك يكوف قد كافق ٚتهور النحويُت  فيما ذىبوا 4"حذؼ الفعل ،فأنفصل الضمَت3 "رىٍَحىًة رىيبًٌ 
 .إليو

 

                                                           

5،3/89،310األمشوين،مرجع سابق،.2/142 ا١تيداين،مرجع سابق. 
6،3/310 األمشوين،مرجع سابق. 
1،3/601األمشوين،مرجع سابق،. 14/461 ابن منظور،مرجع سابق. 
2،2/193العسكرم،مرجع سابق،. 3/287األمشوين،مرجع سابق،. 2/174 ا١تيداين،مرجع سابق. 
3100:اآلية : اإلسراء. 
4،288-3/287 األمشوين،مرجع سابق. 
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 اخلامتة

   اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت سيدنا ٤تمد، كعلى آلو صحبو 
 .كمن كااله بإحساف إذل يـو الدين ،مث أما بعد

   بعد ىذه الدراسة ا١تتواضعة اتضح للباحث ما للمثل من دكر مهم يف التقعيد النحوم، ذلك ألنو ال 
يتغَت، كلكن على الرغم من ذلك كاف االستشهاد هبا قليبل ، كقد سلك النحاة كمن بينهم األمشوين 
 .مناىج كاضحة ا١تعادل يف االحتجاج هبا، ككل ذلك يتم توضيحو يف النتائج اليت توصلت ٢تا الدراسة

 :النتائج

 :توصل الباحث إذل عدد من النتائج ، أمهها

دل يكن ا١تثل شاىدان منعزالن على قاعدة ما ،أم أنو إضافة إذل الشواىد األخرل، كرٔتا يكوف ىذا - 
 .مساكيا لغَته من الشواىد، من حيث القاعدة، كىذا يعطيو األمهية يف التقعيد النحوم

 ا١تنهج العاـ يف االستشهاد باألمثاؿ إما لوحدىا كىذا نادر جدان،كإما مع شواىد أخرل كىو كثَت جدان - 

ىناؾ عدـ دقة يف أخذ اللغة كالتقعيد النحوم من جانب اٟتدكد الزمانية كا١تكانية فنجدىم - 
 .يستشهدكف بشاعر من قبيلة ما كال يأخذكف من قبيلتو

اعتمد األمشوين إذل ركاية كاحدة للمثل كدل يلتفت إذل الركايات األخرل يف األمثاؿ علمان أف الركاية - 
 .األخرل تلغي الشاىد منو،كرٔتا دعاه إذل ىذا إذل إثبات ىذا ا١تثل شاىدان كإال فبل شاىد فيو

 .دل خيالف األمشوين من سبقو يف استشهاده باألمثاؿ حيث كاف إيرادىا مع شواىد أخرل ىو األعم- 
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 .دييل األمشوين إذل الركايات ا١تتفردة - 

قلة استشهاده باألمثاؿ فنجده قد استشهد بواحد كعشرين مثبلن ،منها ٜتسة أمثاؿ يف قضايا صرفية - 
 .كالبقية ٨توية،كقد استشهد ببعض األمثاؿ يف أكثر من قضية

استشهد باألمثاؿ يف القضايا الصرفية ا١تتعلقة بصيغ األفعاؿ كأكزاهنا، كاستشهد هبا للقضايا النحوية 
 .كغَتىا من القضايا...كنصب ا١تفعوؿ بعد حذؼ الفعل، ك٣تي اٟتاؿ معرفة ،

عدـ التعويل على النثر عموما، كانشغاؿ النحاة بالشاىد : ترجع قلة االستشهاد باألمثاؿ لسببُت، مها
 .الشعرم أكثر من الشاىد النثرم

 :التوصيات

 :   يوصي الباحث ٔتا يلي

 .االىتماـ بدراسة دكر النثر يف التقعيد النحوم ١تا لو من مكانة يف ذلك-

 .دراسة األمثاؿ العربية ١تا فيها من فائدة لغوية عامة ،ك٨توية كصرفية على كجو ا٠تصوص -

 .االىتماـ بالدراسات اليت تتناكؿ شركح ألفية ابن مالك ألمهيتها كسهولتها- 

دراسة حدكد تقعيد النحو العريب كمناقشتها لضياع كم لغوم ىائل بسبب الضوابط اليت اٗتذىا النحاة -
 .إباف تقعيدىم لقواعد اللغة كأخذىم ٢تا

 :ادلقًتحات

 :   يقًتح الباحث ما يلي

 .دراسة الشواىد القرآنية كالشعرية يف شرح األمشوين -
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 .ديكن دراسة منهج األمشوين يف توجيو القراءات القرآنية-

 دراسة اللهجات العربية من خبلؿ شرح األمشوين على األلفية-

 .دراسة الفكر اللغوم لؤلمشوين من خبلؿ شرحو أللفية ابن مالك-

 . أنيب كإليوكما توفيقي إال باهلل عليو توكلت
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية الرقم

 53 150 البقرة ..."لئبل يكوف على الناس حجة" 1
 55 156 البقرة "إنا هلل كإنا إليو راجعوف" 2
 97 184 البقرة "إف تصوموا خَت لكم" 3
 101 221 البقرة "كلعبد مؤمن خَت" 4
 75 144 آؿ عمراف "ما ىن أمهاهتم 5
 101 154 آؿ عمراف "كطائفة منهم قد أمهتهم أنفسهم" 6
 105 26 األعراؼ كلباسي التقول ذلك خَت 7
 54 62 يونس  "ال خوؼ عليهم كال ىم حيزنوف" 8
 75،76 30 يوسف "ما ىذا بشرا" 9

 77 30 النحل "كالدار اآلخرة خَت" 10
 106 100 اإلسراء  "كلو أنتم ٘تلكوف خزائن رٛتة ريب" 11
 78،100 4 مرمي "كأشتعل الرأس شيبان " 12
 93 63 طو "إف ىذاف لساحراف" 13
 73 74 طو "إنو من يأت ربو ٣ترمان " 14
 74 40 النور "إذا اخرج يده دل يكد يراىا" 15
 74 43 النور "يكاد سنا برقو يذىب باألبصار" 16
 78 33 فصلت "كمن أحسن قوالن " 17

 77 9 ؽ "جنات كحب اٟتصيد" 18
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 22 60 الرٛتن "ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف" 17

 76،77 95 الواقعة "إف ىذا ٢تو حق اليقُت" 18

 102 5 البينة "ذلك دين القيمة" 19

 102 35 النجم "أعنده علم الغيب" 20

 102 12 الفتح "كظننتم ظن السوء" 21
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 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرؼ احلديث الرقم
 59 ..."اٟترب خدعة" 1
 91 ..."٠تلوؼ فم الصائم" 2
 91 ..."من تعزل" 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 فهرس األشعار

 الصفحة القائل العجز الصدر الرقم
 102 الكميت ٖتتسب بأم كتاب 1
 106 الغطمش الضيب متعب أخبلم 2
 74 ىدبة بن ا٠تشـر قريب عسى 3
 38 قيس بن ا١تلوح تطيب أهتجر 4
 37 سناف بن فحل الطائي طويت فإف ا١تاء 5
 53 يزيد بن مفرغ اٞتعاد شدخت  6
 91 النابغة الذبياين قدف أفد 7
 40 طرفة بن العبد ٥تلدم أال أيها 8
 15 خفاؼ بن ندبة األٙتد كنواح 9

 40 عقبة األسدم اٟتديدا معاكم  10
 15 بشر بن أيب خاـز غرار تراىا 11
 77 الراعي النمَتم أشعارا كقرب 12
 58 أبوالنجم العجلي أنعصر لو عصر 13
 72 عمرك بن أيب ربيعة تبكَت ما راعٍت 14
 73 ٣تهوؿ شارؼ سرينا 15
 75 ٣تهوؿ ا٠تذؼ بٍت غدانة 16
 60 امرؤ القيس مشأؿ فتوضح 17
 39 امرؤ القيس كال كاغل فاليـو 18
 56 الفرزدؽ األبصارا كإذا  19
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 54 الراعي النمَتم كال ٚتل كما صرمتك 20
 100 لبيد العامرم الدخاؿ فأرسلها 21
 92 ا١تتلمس الصمما فأطرؽ 22
 14 عنًتة األدىم يدعوف 23
 16 عمرك بن كلثـو اليمينا صبنت 24
 71،96 زكبة بن العجاج غايتاىا إف أباىا 25
 99 شريح بن ضبيعة كتنتجونو أكل عاـ 26
 98 النابغة الذبياين فؤاديا بدت 27
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 فهرس األمثاؿ

ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثل  الصفحة  الرقم
 1 أبلغ من قس 26
 2 ابنك من دمي عقبيك 26،37
 3 أتى عليهم ذك ايت 26
 4 أحشفا كسوء كيلة 97
 5 أخذتٍت بأطَت غَتم  27
 6 استييست الشاة 54
 7 استنوؽ اٞتمل 54
 8 أٝتنت كأكرمت فأربط 55
 9 أشأـ من األخيل 26،27
 10 أشاـ من البسوس 60
 11 أشأـ من خوتعة 60
 12 أشأـ من كرقاء 60
 13 أصح من عَت أيب سيارة 27،28،72
 14 ..أطرؽ كرا كإف ناـ النعاـ 45،59،97
 15 أطرم فإنك ناعلة 62،72،73
 16 أفرؽ من ٛتامة 60
 17 ألص من شظاظ 58،96
 18 آمن من ٛتاـ مكة 27،28
 19 إفَّ الفكاىة مقودة إذل األذل 26
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 20 إمنا نعطي الذم يعطينا 60
 21 إنو ألٛتق من دغة 60
 22 أنو ألٛتق من راعي ضأف ٙتانُت 60
 23 إنو ألٛتق من العقعق 60
 24 إنو ألٛتق من ا١تمهورة 60
 25 إنو ألزىى من غراب 60
 26 إياؾ أعٍت كاٝتعي يا جارة 26
 27 بأدل ما ٗتتتننو 54،56
 28 اليـو ٜتر كغدا أمر 96
 29 بعض الشر أىوف من بعض 27
 30 بعُت ما أرينك 54
 31 "تسمع با١تعيدم خَتا من أف تراه 54،58،63،65،79،96
 32 دغرم كال صفي 42
 33 دعنا من ٘ترتاف 44
 34 الذكد إذل الذكد إبل 45،56،57
 35 ريبى رمية من غَت راـو  27
 36 سبق ًدرتوي ًغراره 57
 37 سواسية كأسناف اٟتمار 59
 38 شر أىر ذا ناب 26،27،73
 39 صمي الصماـ 60
 40 الصيف ضيعت اللنب 28،55
 41 طا١تا ميتع بالغٍت 37
 42 عرؼ ٛتيق ٚتلو 61
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 43 عسي الغوير أبؤسا 27،59،73،75
 44 عند جهينة ا٠ترب اليقُت 27
 45 غلقت الرىاف ٔتا فيها 56
 46 فجلت أحاديثها عن بصر 57
 47 يف عضة ما ينبنت شكَتىا 54
 48 كجالب التمر إذل ىجر 43،55
 49 كليهما ك٘تران  31،42،73،97
 50 الآتيك حىت يعود ىبَتة بن سعد 61
 51 ألضمنك ضمي الشناتر 37
 52 ال أفعل ذلك حَتل دىر 57
 53 ال أفعل ذلك مغزل الغرز 55،61
 54 ال ٖتمدف أمة عاـ شرائها كال عركسان عاـ ىدائها 59
 55 لقيت منو األقورين كأصابٍت منو األمركف 59،60
 56 لقيت منو الربجُت 61
 57 لقيت منو الفتكرين 60
 58 دل حيـر من فٍصد لو 54
 59 ليت القسي كلها أرجبل 37
 60 مذ شبى إذل دبى  55
 61 من دخل ظفار ٛتٌر 61
 62 من عضة ما ينبنت شكَتىا 61
 63 ىذا أٛتق من رجلة 58،70
 64 ىالك يف اعتوالك" 56
 65 كقعوا يف كادم تضلل ككادم تدلة 59
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 قائمة  ادلصادر كادلراجع

 .القرآف الكرمي- 1

ا١تكتب :ـ ،مسند اإلماـ أٛتد،بَتكت1978-ق 1398أٛتد،اإلماـ أٛتد بن حنبل،-2
 .1اإلسبلمي،ط

ـ،منهج السالك إذل ألفية ابن 1989-ق 1419األمشوين،أبو اٟتسن نورالدين علي بن ٤تمد،-3
 .1دار الكتب العلمية،ط:حسن ٛتد،بَتكت:مالك،ٖتقيق

جامعة :ـ،شرح اللمع،الرياض1990-ق 1411األصبهاين،أبو اٟتسُت علي بن اٟتسُت الباقورل،-4
 .1اإلماـ ٤تمد بن سعود،ط

دار :عبدالعزيز ا١تيمٍت،القاىرة:ت،التنبيهات على أغاليط الركاة،ٖتقيق.األصفهاين،علي بن ٛتزة،د-5
 .ط.ا١تعارؼ،د

 .ط.دار الثقافة،د:ت،األغاين،بَتكت.األصفهاين،أبو الفرج علي بن اٟتسُت،د-6

 .1مديرية الكتب كا١تطبوعات اٞتامعية،ط:ـ،يف أصوؿ النحو،القاىرة1994األفغاين،سعيد،-7

 .3دار صادر،ط:ـ،ديوانو،بَتكت2007-ق 1428امرؤ القيس،حندج بن حجر،-8

ت،اإلنصاؼ يف مسائل ا٠تبلؼ بُت النحويُت البصريُت .ابن األنبارم،أبو الربكات كماؿ الدين،د- 9
 .1مكتبة ا٠تا٧تي،ط:جودة مربكؾ ٤تمد،القاىرة.د:كالكوفيُت،ٖتقيق

10 -،  .ط.مديرية إحياء الًتاث،د:عزة حسن،دمشق.د:ـ،ديوانو،ٖتقيق1960بشر بن أيب خاـز
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ا٢تيئة :عبدالسبلـ ىاركف،مصرية:ـ،خزانة األدب،ٖتقيق1979البغدادم،عبدالقادر بن عمر،- 11
 .ط.ا١تصرية للًتاث،د

ـ،شرح شواىد اإليضاح أليب علي الفارسي، 1985ابن برم،أبو ٤تمد عبدهللا بن أيب الوحش،- 12
 .ط.عبيد مصطفى،د:ٖتقيق

فخرالدين :ت،شرح القصائد العشر،ٖتقيق.التربيزم،ا٠تطيب أبو زكريا حيي بن علي،د-13
 .ط.دار اٞتيل،د:قباكة،بَتكت

أٛتد ٤تمد :ـ،اٞتامع الصحيح،ٖتقيق1978الًتمذم،أبو عيسى ٤تمد بن عيسى السلمي،- 14
 .2مصطفى البايب اٟتليب،ط:شاكر،القاىرة

دار :ـ،الكشاؼ يف اصطبلحات الفنوف،بَتكت1998التهناكم،٤تمد علي بن علي بن ٤تمد،- 15
 .1الكتب العلمية،ط

 .ط.دار الفكر العريب،د:ت،االحتجاج بالشعر يف اللغة،القاىرة.جبل،حسن،د- 16

دار الكتاب :إبراىيم األبيارم،بَتكت:ـ،التعريفات،ٖتقيق1992اٞترجاين،علي بن ٤تمد بن علي،-17
 .2العريب،ط

 .ط.ا١تكتبة العلمية،د:٤تمد النجار،القاىرة:ت،ا٠تصائص،ٖتقيق.ابن جٍت،أبو الفتح عثماف،د- 18

علي النجدم كعبدالفتاح :ـ،احملتسب يف شواذ القراءات،ٖتقيق2004ابن جٍت،أبوالفتح عثماف،-19
 .ط.مطابع قيلوب،د:إٝتاعيل،القاىرة

دار الكتب :أٛتد ٤تمد شاكر،القاىرة:ـ،ٖتقيق1966اٞتواليقي،أبومنصور موىوب بن ا٠تضر،-20
 .ط.العلمية،د
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 .3مكتبة اللغة العربية،ط:ـ،ا١تدراس النحوية،بغداد2001اٟتديثي،خدجية،-21

٤تمد أبو الفضل :ـ،هنج الببلغة،ٖتقيق1965ابن أبوحديد،عزالدين عبداٟتميد بن ىيبة هللا،- 22
 .2دار إحياء الكتب العلمية،ط:إبراىيم،القاىرة

٤تمد أبو الفضل :ـ،دة الغواض يف أكىاـ ا٠تواص،ٖتقيق1985اٟتديدم،أبوالقاسم ٤تمد بن علي،- 23
 .2دار الفكر العريب،ط:إبراىيم،دمشق

 .1مؤسسة الرسالة،ط:ـ،شذا العرؼ يف فن الصرؼ،بَتكت2007اٟتمبلكم،الشيخ أٛتد،- 24

عفيف .د:ـ،تذكرة النحاة،ٖتقيق1986أبو حياف األندلسي،أثَت الدين ٤تمد بن يوسف الغرناطي،- 25
 .1مؤسسة الرسالة،ط:عبدالرٛتن،بَتكت

٤تمد ٤تيي الدين عبداٟتميد، :ـ،٣تمع األمثاؿ، ٖتقيق1959ا١تيداين،أبوالفضل أٛتد، -26
 .2ا١تكتبة التجارية الكربل،ط:القاىرة

دار :٤تمد نبيل طريفي،بَتكت:ـ،ديواف خفاؼ بن ندبة السلمي،ٖتقيق2002خفاؼ بن ندبة،- 27
 .1الفكر العريب،ط

 .ط.دار الفكر،د:ـ،كشف الظنوف عن أسامي الفنوف،بَتكت1994خليفة،حاجي،-28

 .ط.دار النهضة القومية،د:ـ،دركس يف كتب النحو،القاىرة1975الراجحي،عبده،- 29

ا١تعهد :البيتهرت فايربت،بَتكت:ـ،ديوانو،ٚتعو1980الراعي النمَتم،عبيد بن حصُت النمَتم،- 30
 .1األ١تاين لؤلْتاث الشرقية،ط
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علي توفيق :ـ،اٞتمل يف النحو،ٖتقيق1984الزجاجي،أبوالقاسم عبدهللا بن إسحاؽ،- 31
 .1مؤسسة الرسالة،ط:اٟتمد،بَتكت

،ط:ـ،األعبلـ،بَتكت1999الزركلي،خَت الدين،- 32  .14دار العلم للمبليُت،دار ابن حـز

دار الكتب :ـ،ا١تستقصي يف األمثاؿ،بَتكت1987الز٥تشرم،جاد هللا أبوالقاسم ٤تمود بن عمر،- 33
 .2العلمية،ط

 .1مكتبة دار عمار،ط:فخر صاحل قدارة،عماف:ق،ا١تفصل يف العربية،ٖتقيق1425ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،- 34

 .1دار الفكر،ط:ق،أساس الببلغة،بَتكت1427ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،- 35

يوسف علي بدكم، :ـ،ا١تعلقات السبع،ٖتقيق1989الزكزين،القاضي حسن بن أٛتد،- 36
 .1مطبعة ابن كثَت،ط:دمشق

 .ط.دار ا٢تبلؿ،د:ت،تاريخ آداب اللغة العربية،القاىرة.زيداف،جرجي،د- 37

ـ،األدب العريب كتارخيو يف عصر ا١تماليك كالعثمانُت كالعصر 1957سليم،٤تمود رزؽ،- 38
 .ط.دار الكتاب العريب،د:اٟتديث،مصر

ت،أمارل السهيلي يف النحو كاللغة كاٟتديث .السهيلي،أبوالقاسم عبدالرٛتن بن عبدهللا،د- 39
 .ط.مكتبة السعادة،د:٤تمد إبراىيم البنا،القاىرة:كالفقو،ٖتقيق

مطبعة :عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف،القاىرة:ـ،الكتاب،ٖتقيق1988سيبويو،عمرك بن عثماف بن قنرب،- 40
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