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 شكر وتقدير
تمامو ، قال تعالى :   الشكر هلل تعالى أواًل وآخرًا الذي وفقني ليذا العمل وا 

ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  چ 

 . 91النمل چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

ذه الفرصة ، وأخص ثم أتقدم بالشكر لجامعة أم درمان اإلسالمية التي وفرت لي ى
 .الدراسات العميا والقائمين عمييامين عمييا ، وكمية كمية المغة العربية والقائ بالشكر 

وأتقدم بالشكر لمقائمين بإدارة المكتبة المركزية بجامعة أم درمان اإلسالمية عمى ما 
 قاموا بو من خدمة جميمة تسيل لمدارسين االستفادة من ىذا التراث اإلسالمي .

الفاروق ، الذي تفضل ثم ال يفوتني أن أشكر لفضيمة أ. د. الحسن المثنى عمر 
باإلشراف واالعتناء بيذا البحث ، فمو الشكر والتقدير عمى ما قام بو من توجييات 

رشادات ميمة ، كانت ثمرة ىذا البحث فجزاه هللا خيرًا .  قيمة وا 

لمقائمين بإدارة مكتبة الدراسات العميا بجامعة القرآن الكريم وأتقدم بالشكر أيضًا 
 .قاموا بو من تسييل االستفادة من الرسائل العممية  والعموم اإلسالمية لما

طبع عمى أو أعان  عمى اقتنائوساعدني كتابا أو كر أخيرًا لكل من أعارني وأتقدم بالش
رواه (اس  الن   ر  ك  ش  ال ي   ن  م   هللا   ر  ك  ش  ، )ال ي  الجميع خير الجزاء غير ذلك ، فجزى هللا أو 

 عنو .من حديث أبي ىريرة رضي هللا  (2/322و) (2/212اإلمام أحمد )
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 ص البحثلخستم

يرمي ىذا البحث إلى جمع أصول النحو بين ابن جني والسيوطي ، من خالل ما     
حتى  ربط الالحق بالسابق ،، وذلك ل المختمفة نحويةيماالكتبمادة في ه من ا سطر 

البحث عمى مقدمة وقد اشتمل ىذا يخرج البحث بما ينتفع بو الدارسون والباحثون . 
وخمسة فصول وخاتمة . ففي المقدمة تطرق البحث ألسباب اختيار الموضوع 

 وأىميتو وأىدافو والدراسات السابقة وغير ذلك .

 أما الفصول الخمسة فيي مشتممة عمى اآلتي :

ففي الفصل األول تناول البحث دراسة حول التعريف بابن جني والسيوطي  *  
 من النشأة مرورًا بالحياة العممية حتى الوفاة .ا موتشتمل عمى مسيرتي

وفي الفصل الثاني تناول البحث نشأة النحو العربي والمراحل التي مر بيا ، كما  *
 تناول البحث نشأة أصول النحو العربي والمراحل التي مر بيا تبعًا لمنحو العربي .

تفصيل واإليضاح، و عند ابن جني بالوفي الفصل الثالث تناول البحث أصول النح *
 السبق في أصول النحو العربي . قصبقد أحرز وأبان البحث أن ابن جني

وفي الفصل الرابع تناول البحث أصول النحو عند السيوطي موضحًا استفادتو من  *
 النحاة السابقين ، مع تطبيقو عمميًا لمادة النحو العربي .

أصول النحو عند ابن  حول  دراسة مجممة تناول البحث  وفي الفصل الخامس *
 ذلك خالصة لما سبق ذكره .ى يكون جني والسيوطي حت

 ىذه الدراسة فيي مجممة في اآلتي : اوأما النتائج التي اشتممت عميي
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دُّ ابن جني ىو أول من تناول أصول النحو بوصفو عممًا  لو أسسو  -* ي ع 
 بالبحث والدراسة في كتابو الخصائص . -وضوابطو

طي نقل جل مادتو األصولية عن غيره، ب ي د  أنو رتب ىذه المادة *  مع أن السيو 
ونسقيا عمى نسق لم يسبق إليو ، ومع ذلك أن كتبو النحوية لم تخل من نماذج 

 لتطبيق ىذه األصول وباألخص كتابو ىمع اليوامع .

* اىتمام كل من ابن جني والسيوطي باالحتجاج بالقراءات القرآنية  ، فقد ألف ابن 
كتابو )المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا( ؛ ولكنو ربما جني 

ضعف القراءة أو وىنيا ، ولكن السيوطي أبدى احترامًا بالغًا بيذه القراءات بدليل 
ذكره أن القراءة سنة متبعة يمزم قبوليا والمصير إلييا وتخريجيا لما يتفق مع األصول 

 القراءة أو يرمونيا بالطعن . النحوية ، ورده عمى من يمحنون 

 وأما التوصيات فيي كاآلتي :    

أن البحث في أصول النحو يحتاج إلى  توصل الباحث من خالل ىذه الدراسة*   
نوع من العناية ، ولذا يوصي بالمضي في ىذا الطريق والعكوف عمى ما كتبو النحاة 

 باري والسيوطي وغيرىم .بدءا بسيبويو وابن السراج والفارسي وابن جني وابن األن

تخمص بعد ذلك أصول   * ومن ثم األخذ في االعتبار انتقادات المحدثين ، وي س 
 نحوية مالئمة لتطبيقات المغة وأحكاميا .
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Abstract 

The aim of this research is to gather fundamentals of grammar, 

in the works of Ibn Jinni  and Al Sayuti, through what they 

wrote in their various grammatical books, and that to connect it 

to the previous with the coming, so that the research will benefit 

researchers and scholars. This research has included an 

introduction, five chapters and a conclusion. In the introduction 

the research touched on the reasons for the selection of the topic 

and its importance, objectives and previous studies and so on. 

The five chapters included the following:  

• the first chapter dealt introducing Ibn Jinni and Suyuti, from 

origination through scientific life until death. 

• In the second chapter discussion dealt with the emergence of 
Arabic grammar and its stages, also touched on the emergence 

of the fundamentals of Arabic grammar and stages experienced 

by it. 

• The third chapter dealt with the fundamentals  in  details  and 
clarification ,  with the grammar of Ibn Jinni ,and the  research 

showed  that Ibn Jinni  was pioneer in  fundamentals of  Arabic 

grammar . 

• The fourth chapter touched on fundamentals   of Sayuti 

grammar, explaining his benefit from former grammarians, with 

the practical application of the material of Arabic grammar   . 

• The fifth chapter dealt with the origins of grammar as outlined 
by Ibn Jinni andSayuti, to be a summary of the foregoing. 

The findings included in study are outlined in the following:  

• Ibn Jinni is the first, who treated grammar as a science - with 

its own fundamentals and controls-which should be studied in 

his book"kasaes. 

• In spite of the fact that  Sayuti ,took his fundamentals from  

others , however,  he arranged and coordinated materials  on a  

format never done  before him , however, that his books were 
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laced with grammatical models for the application of this 

fundamentals  , particularly his book " HumaAlhuami".• Both 
Ibn Jinni and  Sayuti  gave examples from  Quranic Verses  , 

Ibn Jinni wrote his book  " Al Muhuhtasab fi 

TabienWojohShowazAlgiraatWa Al idahAnha- clarifying odd 

reading, but Suyuti  respected these readings ,by mentioning that 

the reading is a habit which should be followed and  accepted 

,as determined by  grammatical fundamentals  . 

The recommendations are as follows : 

• The researcher found through this study, that the search in the 
fundamentals of grammar needs  care , and therefore 

recommends to proceed with this road ,and to study  

grammarians starting from; Sibawaihi , Ibn AlSaraj, Al Farisi , 

Ibn Jinni ,Ibn Al Anbar , al-Sayuti and others. 

• And then taking into account modern criticism, and then to 
draw the fundamentals of suitable grammatical for applications 

of language and its laws. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ، كعمى   

 آلو كصحبو أجمعيف . 

 أما بعد :       

يرًا مف النحاة ، كذلؾ منذ فإف عمـ أصكؿ النحك مف العمـك التي القت اىتمامًا كب     
ككاف لثمرة ىذه ، كالقياس الباكرة ، فقد كثر كبلـ النحاة القدامى عف السماع نشأتو

الجيكد المتعاقبة جيبًل بعد جيل ظيكر المصنفات القيمة في فف أصكؿ النحك ، كمف 
البف السراج فيك أقدـ كتاب صنف في أصكؿ النحك ، ،  في النحك( األصكؿ)ذلؾ 

أصكؿ العربية كأخذ مسائل سيبكيو كرتبيا أحسف ترتيب في   ابف السراج فيو فقد جمع
المرجع إليو عند اضطراب النقل كاختبلفو ، كىك في غاية الشرؼ  أصبح كتاب  

كالفائدة ، فقد اختصر فيو أصكؿ العربية كجمع مقاييسيا ، كنظر في دقائق سيبكيو ، 
كعكؿ عمى مسائل األخفش كالككفييف كخالف أصكؿ البصرييف في مسائل كثيرة حتى 

 . (( بأصكلو ما زاؿ النحك مجنكنًا حتى عقمو ابف السراج ))قيل : 

بػ)أصكؿ النحك( القكاعد الجزئية كالقكاعد  هقصدالذؼ  ابف السراج مع أفَّ عمل    
الذؼ اىتدػ  لمعنى )عمـ أصكؿ النحك(التنبيو كاإلشارة  دكر ، كلكف كاف لو العامة

 . و النحاة مف بعدهإلي

ث ( حيكمف أشير النحاة الذيف ُعُنكا بأصكؿ النحك ، )أبك الفتح عثماف بف جني  
كبيرًا مف مكضكعات ىذا الفف ، فقد غاص في  حشا في كتابو )الخصائص( قدراً 

أسرار المغة العربية الشاممة ، كتكمـ عف العمة كالقياس كالسماع كاالستحساف بشمكلية 
الذؼ كاف ُمكلعًا بالعمة  عمي الفارسي أبيو فائقة ، متأثرًا في ىذا الباب بشيخ

 .كالقياس
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فصنف في ىذا الفف بصكرة عمـ لو حدكده كتعاريفو  نبارؼ ثـ ظير ابف األ    
كأقسامو ، كجمع ذلؾ في كتاب سماه : )لمع األدلة في عمـ أصكؿ النحك( ، كما 
صنف كتابًا سماه )اإلغراب في جدؿ اإلعراب( ، عرض فيو بحكثًا أصكلية ، 

 كاالستدالؿ ، كالنقل ، كالقياس ، كاألدلة ، كاالستصحاب ، كغيرىا .

كما صنف كتابًا سماه : )اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ( َجمَّى فيو الخبلؼ بيف     
 مدرستي البصرة كالككفة ، كذكر فيو الكثير مف أصكؿ النحك .

ثـ بعد فترة مف الزمف جاء بحر العربية )أبك الفضل ، جبلؿ الديف السيكطي(       
مستفيدًا في مادة بحثو ممف فكتب كتابًا سماه )االقتراح في عمـ أصكؿ النحك كجدلو( 

تقدمكه مف الذيف كتبكا في ىذا الفف ، كبخاصة )ابف جني( ك )ابف األنبارؼ( ، كىك 
أجمع كتاب في ىذا الفف ، كقد كاف ُجلُّ اعتماده كما ذكر في مقدمة كتابو )االقتراح( 

، ك )اإلغراب في جدؿ اإلعراب( ، لكماؿ الديف عمى الخصائص البف جني 
 ك)لمع األدلة( لو أيضًا .، األنبارؼ 

 أىمية موضوع البحث :

 تبرز أىمية المكضكع في اآلتي :  

أف أصكؿ النحك ىي المادة التي بنى عمييا النحاة كثيرًا مف الفركع النحكية التي  -
 .أكدعكىا في مصنفاتيـ 

حث ال احاكؿ النحاة أف يحذك بيذه المادة حذك الفقياء ، كتأثركا بيـ في عامة المب -
 حث القياس كالعمة .ابسيما م

أثارت محاكلة النحاة جداًل كثيرًا في القديـ كالحديث مما كاف أثره السالب عمى  -
 مادة النحك كتعقيدىا .
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إذا كاف ابف جني ىك المخطط بالمعنى الدقيق لمادة أصكؿ النحك ، كتبله ابف  -
حتى يخرج  لسابقالبلحق باالباحث رأػ أف يربط األنبارؼ كآخرىـ السيكطي ، فإف 

 بنتيجة تثرؼ البحث العممي .

 أسباب اختيار الموضوع :

ا تضمنتو مف قضايا شائكة كبير لم أف أصكؿ النحك حاـ حكليا جدؿأكاًل : 
 ، فإف الدارسيف في حاجة ممحة لمف يدلي بدلكه فييا . كمتشعبة

 ثانيًا : أف لتأصيبلت ابف جني كالسيكطي أىمية كبيرة عند الباحثيف .

ف بنىث جل ما كتبو عمى ابف جني كابف األنبارؼ ، فإف لو  الثًا : أف السيكطي كا 
فضل التنسيق كالترتيب الذؼ فاؽ فيو مف تقدمو مف النحاة ، كمع ذلؾ أكدع تطبيق 
ىذه األصكؿ في كتبو المختمفة ، كال سيما ىمع اليكامع الذؼ ىك مف األىمية بمكاف 

 عند الدارسيف لمنحك العربي .

، نيت بو المجامع العممية المختمفة: أف الكتابة في مكضكع أصكؿ النحك مما عُ  رابعاً 
،  رسالة دكتكراه في ) أصكؿ النحك بيف ابف جني كابف األنبارؼ(عمى فقد اطمعت 

كرسالة ماجستير بعنكاف )أصكؿ النحك عند السيكطي بيف النظرية كالتطبيق( ، ككذا 
لمدكتكر تماـ  (األصكؿ)أحمد نحمة ، كلمدكتكر محمكد  العربي( أصكؿ النحك)

 .أبك المكاـر كغير ذلؾ مف الرسائلعمي لمدكتكر ( أصكؿ التفكير النحكؼ )، كحساف

خامسًا : لقد أعجبت بطريقتيـ في معالجة ىذا األمر ، فأحببت أف أسمؾ مسمكيـ في 
لة معالجة ىذه األصكؿ النحكية ، فاخترت أصكؿ ابف جني كالسيكطي لنيل ىذه الرسا

 العممية .
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 أسئمة البحث :

 يجيب البحث عف األسئمة التالية :

 ما ىي أصكؿ النحك عند ابف جني كالسيكطي ؟ -أ

 ما ىي إضافات السيكطي عمى ابف جني ؟ -ب

 ما ىي مكاقف النحاة قديمًا كحديثًا تجاه ىذه األصكؿ ؟ -ج

 ما ىي الكيفية المناسبة لمعالجة ىذه األصكؿ ؟ -د

 أىداف البحث :

 ييدؼ ىذا البحث إلى تقريب أصكؿ النحك كتيسيرىا لمدارسيف حتى ينتفع بيا .

 الدراسات السابقة :

،  (أصكؿ النحك عند ابف جني كالسيكطي)لـ أجد حسب عممي مؤلفًا احتكػ عمى    
أصكؿ )بعنكاف  ماجستير كاحد عمى حدة ، منيا رسالةكل عف كلكف ىناؾ بحكث 
عصاـ ذكرىا ، بدار العمـك ،  ، لدمحم إبراىيـ خميفة البف جني (النحك في الخصائص
 كقد استفدت  مف بحثو كما ، (أصكؿ النحك عند السيكطي) عيد فيمي في رسالتو

   ظاىر في العزك إليو .ىك 

 منيج البحث :

 منيجي في ىذا البحث ىك المنيج الكصفي التحميمي عمى النحك التالي :

ظيار مالو أك عميو .إيراد أصكؿ ابف جني كتحميميا ،  -ٔ  كا 

ظيار مالو أكك عميو . -ٕ  إيراد أصكؿ السيكطي كتحميميا ، كا 



  - 5 -  

 

 األصكؿ أك تكجييو .ىذه ترجيح ما أراه صكابًا في التعامل مع  -ٖ

 أقـك بدراسة ُمجممة ألصكؿ ابف جني كالسيكطي كبياف الفركؽ مف غير تطكيل . -ٗ

 أقـك بكضع الفيارس العامة لمبحث . -٘

 بحث :مصادر ال

كىي كثيرة كمتنكعة ، شممت القرآف الكريـ ، ككتب التفسير كعمكمو ، كالبحر المحيط 
، طيألبي حياف األندلسي ، كالمحتسب في شكاذ القراءات البف جني ، كاالتقاف لمسيك 

ؼ ، كشذرات الذىب البف العماد ، كاألعبلـ كالتاريخ كالكافي كالكفيات لمصفد كالتراجـ
ؾ ، ككتب تراجـ النحاة خاصة ، كمراتب النحكييف ألبي الطيب لمزركمي ، كغير ذل

المغكؼ ، كطبقات النحكييف لمزبيدؼ ، كنزىة األلباء البف األنبارؼ ، كالبمغة في تراجـ 
 أئمة المغة لمفيركز أبادؼ ، كبغية الكعاة لمسيكطي . 

 كشممت المصادر نفائس كتب النحك عامة ككتاب سيبكيو ، كاألصكؿ في النحك 
البف السراج كغير ذلؾ ، كما شممت المصادر عمى كتب أصكؿ النحك خاصة في 
القديـ كالحديث ، كمنيا الخصائص البف جني ، كاإلغراب كلمع األدلة البف األنبارؼ 
كاالقتراح لمسيكطي ، كاألصكؿ لتماـ حساف ، كأصكؿ النحك العربي لمحمكد أحمد 

 مكاـر كغير ذلؾ .لعمي أبي ال ؼ نحمة ، كأصكؿ التفكير النحك 

 : مادة البحث عمى النحو اآلتيعممي في 

 قمت بتخريج جميع اآليات مف المصحف الشريف ، مع كتابتيا برسـ المصحف  -ٔ

 قمت بتخريج جميع أكجو القراءات مع عزكىا إلى مصادرىا . -ٕ

 قمت بتخريج جميع األحاديث النبكية كعزكىا إلى مصادر الحديث النبكؼ . -ٖ
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 تخريج جميع األشعار كعزكىا إلى دكاكيف الشعر إف أمكف ذلؾ .قمت ب -ٗ

 قمت بشرح الغريب مف الشعر . -٘

 عزكت كل قكؿ إلى قائمو في ىامش البحث . -ٙ

 قمت بترجمة لجميع األعبلـ في البحث . -ٚ

 أصكؿ النحك ، ثـ الخمكص إلى النتيجة في نياية كل مبحث  قمت بالمكازنة بيف -ٛ

 : كسميت ىذا البحث

)أصكؿ النحك بيف ابف جني كالسيكطي( كقد جعمت ىذا البحث بعد المقدمة مف 
 خمسة فصكؿ كخاتمة ، كىك عمى النحك التالي :

 التعريف بابن جني والسيوطي:  الفصل األول  

 كفيو أربعة مباحث:

 المبحث األول  : التعريف بابن جني

 المطمب األكؿ :  نسبو كمكلده كنشأتو كشيكخو كتبلمذتو

 المطمب الثاني : ثقافتو كمكانتو العممية

 المطمب الثالث : آثاره كمصنفاتو

 المبحث الثاني التعريف بالسيوطي

 المطمب األكؿ :  نسبو كمكلده كنشأتو كشيكخو كتبلمذتو

 المطمب الثاني : ثقافتو كمكانتو العممية
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 المطمب الثالث : آثاره كمصنفاتو

 الفصل الثاني : نشأة النحو وأصولو 

 المبحث األول : نشأة النحو العربي

 المطمب األكؿ : مفيـك النحك لغة كاصطبلحا

 المطمب الثاني : سبب كضع النحك

 المطمب الثالث : زماف كضع النحك كمكانتو

 العربي ضع النحكاالمطمب الرابع : ك 

 المطمب الخامس : العبلقة بيف النحك كالعربية

 نحو العربيالمبحث الثاني : األطوار التاريخية لم

 المطمب األكؿ : طكر الكضع كالتككيف

 المطمب الثاني : طكر النشؤ كالنمك

 المطمب الثالث : طكر النضج كالكماؿ

 المطمب الرابع : طكر المكازنة كالترجيح

 ول النحو العربيصالمبحث الثالث : نشأة أ

 المطمب األكؿ : األصكؿ لغة كاصطبلحا

 النحك كأكؿ مف صنف فيوبداية نشأة أصكؿ  المطمب الثاني :

 المبحث الرابع : أصول النحو بين البصريين والكوفيين
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 المطمب األكؿ : السماع كالقياس عند البصرييف كالككفييف

 المطمب الثاني : السماع كالقياس بيف البصرييف كالككفييف

 الفصل الثالث: أصول النحو عند ابن جني

 المبحث األول: السماع عند ابن جني

 األكؿ: أقساـ السماعالمطمب 

 المطمب الثاني: مدػ قبكؿ المسمكع الفرد

 المطمب الثالث: حجية المغات عمى اختبلفيا

 المطمب الرابع: انتقاؿ العربي الفصيح

 المطمب الخامس: الجمع بيف المغتيف فصاعداً 

 المطمب السادس: تداخل المغات

 المبحث الثاني : القياس عند ابن جني

 اع القياسالمطمب األكؿ : أنك 

 يقل كرفضو فيما يكثر ما المطمب الثاني جكاز القياس عمى

 المطمب الثالث تعارض السماع كالقياس

 المبحث الثالث : العمة عند ابن جني

 المطمب األكؿ: العمة النحكية بيف المتكمميف كالفقياء

 المطمب الثاني: في الفرؽ بيف العمة المكجبة كبيف العمة المجكزة
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 ث: بيف العمة القاصرة كالعمة المتعديةالمطمب الثال

 المطمب الرابع: في عمة العمة كعمة عمة العمة

 المطمب الخامس: في حكـ المعمكؿ بعمتيف

 المطمب السادس: تعارض العمل

 المبحث الرابع : أدلة شتى عند ابن جني

 حجة يككف  متى العربية أىل إجماعالمطمب األكؿ: اإلجماع: 

 سافالمطمب الثاني: االستح

 الفصل الرابع : أصول النحو عند السيوطي

 عند السيكطي المبحث األكؿ : السماع

 المطمب األكؿ: االحتجاج بجميع قراءات القرآف الكريـ

 الحديث النبكؼ بالمطمب الثاني: االحتجاج 

 المطمب الثالث: االحتجاج بكبلـ العرب

 المطمب الرابع: أنكاع المسمكع

 لمسمكع الفرد قبكؿ ا مدػالمطمب الخامس : 

 المطمب السادس : حجية المغات

 المطمب السابع: انتقاؿ العربي الفصيح

 المطمب الثامف: تداخل المغات
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 المطمب التاسع: االحتجاج بكبلـ المكلديف

 يحتج بشعر أك نثر ال يعرؼ قائمو المطمب العاشر: ال

 المبحث الثاني : القياس عند السيوطي

 والمطمب األكؿ: في المقيس عمي

 في المقيسالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: القياس عمى الحكـ المقيس عميو

 المبحث الثالث : العمة عند السيوطي

 المطمب األكؿ:  القكؿ في عمل النحكييف

 المطمب الثاني: في أقساـ العمل

 المطمب الثالث: في العمل المكجبة كغيرىا

 المطمب الرابع: العمة البسيطة ك العمة المركبة

 المطمب الخامس: التعميل بالعمة القاصرة

 المطمب السادس: التعميل بعمتيف

 المطمب السابع: تعميل حكميف بعمة كاحدة

 في تعارض العملالمطمب الثامف: 

 مسالؾ العمةالمطمب التاسع: 

 قكادح العمةالمطمب العاشر: 
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 الرابع : في أدلة شتى عند السيوطي المبحث

 المطمب األكؿ: اإلجماع

 مب الثاني: االستصحابالمط

 المطمب الثالث : أدلة فرعية ممحقة باألصكؿ النحكية

 المبحث الخامس : التعارض والترجيح وقواعد التوجيو

 المطمب األكؿ: التعارض كالترجيح

 المطمب الثاني: قكاعد التكجيو

 الفصل الخامس: الموازنة بين ابن جني والسيوطي في أصول النحو

 ع بين ابن جني والسيوطيالمبحث األول : السما

 المطمب األكؿ: السماع عند ابف جني  

 المطمب الثاني : السماع عند السيكطي

 المبحث الثاني : القياس بين ابن جني والسيوطي

 المطمب األكؿ : القياس عند ابف جني

 المطمب الثاني : القياس عند السيكطي

 المبحث الثالث  : العمة بين ابن جني والسيوطي

 األكؿ : العمة عند ابف جني المطمب

 المطمب الثاني : العمة عند السيكطي
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 المبحث الرابع : أدلة شتى بين ابن جني والسيوطي

 المطب األكؿ : أدلة شتى عند ابف جني

 المطمب الثاني : أدلة شتى عند السيكطي
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 الفصل األول
 في                      

 ي والسيوطي التعريف بابن جن           
 ويشتمل عمى مبحثين:     
 المبحث األول: التعريف بابن جني.      
 المبحث الثاني: التعريف بالسيوطي.       
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 المبحث األكؿ
 التعػريف بػابف جنػي

 وشيوخو وتالمذتو نسبو ومولده ونشأتوالمطمب األكؿ :    
النحكؼ المغكؼ المشيكر المذككر،  أبك الفتح المكصميثماف بف جني ع ىك))    

فيد ركمّي لسميماف بف  جني مممكؾكأبكه . في عمـ األدبصاحب التصانيف البديعة 
 كفي ذلؾ يقكؿ عثماف بف جني:.  (ٔ)المكصميّ األزدؼ  بف أحمد

 يبِ سَ ػ نَ رَ ي الكَ ي فِ مِ مْ عِ فَ   ب  بل نسَ بَ   حْ بِ ْص أُ  فْ إِ فَ 
 ِب ػػجُ نُ  ة  ادَ ػسَ  كـ  رُ قُ   ىلَ إِ  كؿُ ؤُ ي أَ نِّ أَ ى مَ عَ 
 ِب طُ ذك الخُ  الدىرُ  َـّ رَ أَ   كاقُ طَ إذا نَ  اصرة  يق

 (ٕ)يبِ نَ  دعاءُ كفى شرفًا      ليـْ  النبيُّ دعا  أكالؾَ 
 نفسو كيبدك أنو رأػ في،  ىػٕٖٓفي حكالي سنة بالمكصل كلد أبك الفتح   

فأكّب عمى لعمـك المغة ،  عنايتو منح  فذكاء فدفعو لمتعمـ ، كلـ يمبث أ مخايل
حتى تصدر زماف طكيل  كلـ يمض، (ٖ)المكصمي النحكؼ  بف دمحمادركس أحمد 

     . (ٗ)((  لمتدريس بالمسجد
                                                           

( ىك سميماف بف فيد أبك القاسـ الكاتب المكصمي كاف كاتبا أديبا شاعرا. الكافي بالكفيات لصبلح الديف ابف ٔ)
ىػ ٕٓٗٔ( ، تحقيق أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيركت ، ٕ٘٘/٘ٔأيبؾ الصفدؼ)

 ـ .ٕٓٓٓػ

مكتبة  ٖتحقيق د. إبراىيـ السامرائي ط/ ٕٗٗت األدباء ، ألبي البركات ابف األنبارؼ (  نزىة األلباء في طبقإ)
نباه الركاة عمى أنباه النحاة ، لعمي بف يكسف القفطي ٜ٘ٛٔىػ ػ٘ٓٗٔالمنار ، األردف ػ الزرقاء ،  ـ ، كا 

ـ ، ٕٗٓٓىػ ػ ٕٗٗٔالمكتبة العصرية ، صيدا ػ بيركت ،  ٔ( تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ، ط/ٖٖ٘/ٕ)
المكتبة العصرية ،  ٔ، تحقيق بركات يكسف ىبكد ،  ط/ٕ٘ٔكالبمغة في  تاريخ أئمة المغة ، لمفيركز آبادؼ 

(، تحقيق د. إحساف عباس ٘ٛ٘ٔ/ٗـ ، كمعجـ األدباء ، لياقكت الحمكؼ)ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔصيدا ػ بيركت ، 
 ( .    ٚ٘ٔ/ٕية الكعاة ، )ـ ، كبغٖٜٜٔ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت ػ لبناف ،  ٔ،ط/

(  ىك أحمد بف دمحم ، أبك العباس المكصمي النحكؼ كاف إماما في النحك ، فقييا فاضبل ، عارفا بمذىب ٖ)
 (.ٕٖٓ/ٔالشافعي ، قرأ عميو ابف جني. انظر بغية الكعاة)

 المحاـ ، عالـ الكتب ، تحقيق سعيد دمحم ٕٓٔ(  انظر نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة ، لمشيخ دمحم الطنطاكؼ ٗ)
 ٜٕٔـ ، كالكسيط في تاريخ النحك العربي ، لمدكتكر عبد الكريـ دمحم األسعد ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔ، بيركت ػ لبناف ،

،  ٕ٘ٙـ ، كالمدارس النحكية ، لمدكتكر شكقي ضيف ٕٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔدار الشكاؼ لمنشر كالتكزيع ، الرياض 
 ، دار المعارؼ ، بدكف تاريخ .     ٜط/
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مجالس ثعمب فقرأ عميو  (ٔ)مقسـ بف بكر دمحم بف الحسف بكشيكخو أ أشيرمف  
، قاؿ  (ٕ)حمد بف يحيىأبكر دمحم بف الحسف ، عف  بككأخبرنا أ ))كما يتضح مف قكلو:

 :(ٗ)في قكؿ الشاعر - (ٖ)المازني–أبك عثماف يعني 
 اانَ يَّ إِ  د  مَّ حَ مُ  يِّ بِ النَّ  بُّ حُ   انَ رُ يْ غَ  فْ مَ عمى  بلً ْض ا فَ نَ ى بِ فَ كَ فَ 
 :(٘)يضا عنواعل ، كىذا شاذ .... كقرأت عميو أدخل الباء عمى الفنما تإ   

  يرابِ خَ  ـْ يِ بِ احِ َص بِ  ماً كْ ى قَ فَ كَ   ـْ ييِ لِ أَ سْ افَ  ماً كْ قَ  تِ يْ قَ ا اَل ذَ إِ 
 في الباء فجعل،  صاحبيـ خبيرا بقكـ كفى:  كمعناه،  المقمكب مف كىذا
    .(ٙ)((المعنى في الفاعمكف  ىـ إذ قـك في تككف  أف كمكضعيا ،الصاحب

ة عميو عف أحمد بف يحيى أف لؾ دمحم بف الحسف قراءخبرني بذأ )) :كمثمو قكلو  
الحسيف بي الفرج عمي بف ا قرأ عمى أكم. (ٛ)((لؾ عنيـكى ذح (ٚ)الكسائي

كقرأت عمى أبي الفرج  ))صاحب األغاني المشيكر ، قاؿ أبك الفتح  (ٜ)األصبياني
                                                           

(  ىك أبك بكر بف مقسـ المقرؼ دمحم بف الحسف البغدادؼ العطار ، قرأ عمى إدريس الحداد كطائفة كتصدر ٔ)
لئلقراء دىرا  ، ككاف عبلمة في نحك الككفييف سمع مف ثعمب أمالية كصنفت عدة تصانيف انظر شذرات 

 ( .ٙٔ/ٖالذىب)

أىل كؼ بثعمب  فاؽ مف تقدـ مف الككفييف ك (  ىك أحمد بف يحي النحكؼ بف يزيد ، مكلى بف شيماف المعر ٕ)
 (ٔٗٔنظر طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدؼ ص)اىػ ٜٕٔعصره منيـ ، تكفى سنة 

أبك عثماف بكر بف دمحم بف عثماف المازني ، كاف مف فضبلء الناس كعظمائيـ كركاتيـ كثقاتيـ. ككاف  ىك(  ٖ)
 (.ٚٛ( ، كطبقات النحكييف كالمغكييف )ٕٙٔحكييف )ىػ ، انظر مراتب النٖٕٙمف أىل القرآف. تكفي سنة 

(  ، كقاؿ السيكطي ىك لكعب بف ٘ٓٔ/ٕ( نسب البيت لؤلنصارؼ  في لساف العرب )كفى( ، ككتاب سيبكيو )ٗ)
مالؾ الصحابي رضي هللا عنو ، كقيل لحساف بف ثابت ، كقيل لبشير بف عبد الرحمف بف كعب بف مالؾ . انظر 

( ، تحقيق دمحم محمكد الشنقيطي ، دار مكتبة الحياة ، بيركت ، بدكف ٖٖٚ/ٔمسيكطي )شرح شكاىد المغني ، ل
 تاريخ . 

 ( أؼ عف أحمد بف يحيى ثعمب ، كالبيت ببل نسبة في لساف العرب )خبر( ك)كفى( .٘)
 القمـ ػ دار،  ٔ( ، تحقيق الدكتكر حسف ىنداكؼ ، ط/ٖٙٔػػػػػ ٖ٘ٔ/ٔ( سر صناعة اإلعراب ، البف جني )ٙ)

 ـ .  ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔدمشق، 
، ، ككاف أحد أئمة القراءات السبعةكمعاذ اليراء  ، ف حمزة الكسائي ، أخذ عف الرؤاسيىك أبك الحسف عمي ب(ٚ)

ص كطبقات النحكييف كالمغكييف ( ٛ٘ىػ  انظر نزىو األب في طبقات األدباء ص)ٖٛٔ، تكفى سنة السبعة
ٕٔٚ. 

 ( . ٕٗٔ/ٔ( سر صناعة اإلعراب )ٛ)
بف الحسيف بف دمحم بف أحمد بف الييثـ أبك الفرج األمكؼ الكاتب المعركؼ باألصبياني األخبارؼ (  ىك عمي ٜ)
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 (ٕ)عف دمحم بف حبيب (ٔ)هللا دمحم بف العباس اليزيدؼ  بي عبدعمى بف الحسيف ، عف أ

 .(ٗ)(( (ٖ)يرثَ لكُ 
 ،(ٙ)((  (٘)هللا اليزيدؼ لمجراف ج عف أبي عبدالفر  أبي قرأت عمى ))كقاؿ أيضا :  

 ، كصحبو أربعيف سنة ، ككاف سبب صحبتو إياه ، أفَّ  (ٚ)كأخذ عف أبي عمي الفارسي
كاف قد سافر إلى المكصل ، فدخل الجامع ، فكجد أبا الفتح  الفارسيأبا عمي  أفَّ 

قمب مـ كىك يكممو في ككاف بيف يديو متعكىك شاب ، يقرغ النحك عثماف بف جني 
فقاؿ لو أبك عمي : ، قاؿ كقاـ : فاعترض عميو أبك عمي ، فكجده مقصرًا ، الكاك ألفاً 

فقيل لو :  ،ثـ قاـ أبك عمي كلـ يعرفو ابف جني ، كسأؿ عنو  زببت قبل أف تحصـر .
رية يقصد ينزؿ إلى السمي هفكجدفأخذ في طمبو ، ىك أبك عمي الفارسي النحكؼ ، 

كلزمو كصاحبو مف حينئذ إلى أف مات أبك عمي ،  ، فنزؿ معو في الحاؿبغداد ، 
  .(ٛ)كخمفو ابف جني ، كدرس النحك في بغداد ، كأخذ عنو 

                                                                                                                                                                      

النحكؼ المغكؼ الشاعر ، ركؼ عف عالـ مف العمماء يطكؿ تعدادىـ ، ككاف عالما بأياـ الناس كاألنساب كالسيرة 
لطالييف كأخبار اإلماء الشكاعر، كغير ككاف شاعرا محسنا صنف كتبا كثيرة ؛ منيا كتاب األغاني الكبير كمقاتل ا

 (. ٕٔ٘/ٕذلؾ . انظر إنباه الركاة )

االيزيدؼ أبك عبد هللا كاف إماما في النحك كاألدب ، كنقل النكادر كأخبار  ى(  ىك دمحم بف العباس بف يحئ)
بغية  ىػ . انظرٖٓٔالعرب حدث عف عمو عبيد هللا ، كعف أبي الفضل الرياشي كثعمب كغيرىـ تكفي سنو 

 (ٗٓٔ/ٔالكعاة)
(  ىك دمحم بف حبيب ، قاؿ ياقكت: مف عمماء بغداد بالمغة كالشعر كاألخبار كاألنساب ، ثقة مؤدب ، كال ٕ)

يعرؼ أبكه ، كحبيب أمو كقاؿ بف النديـ: دمحم ابف حبيب بف أرميو بف عمرك ، كركػ عف األعرابي ، كأبي عبيدة 
كبغية  ٜٖٔىػ انظر طبقات النحكييف كالمغكييف ص ٕ٘ٗتكفى سنو  كغيره، أكثر األخذ عنو أبك سعيد السكرؼ 

 (ٗٙ/ٔالكعاة لمسيكطي)
ر، متيـ مشيكر المعركؼ بكثير ىك كثير بف عبد الرحمف بف األسكد بف عامر الخزاعي، أبك صخر: شاع (ٖ)

 ( .ٜٕٔ/  ٘ق . األعبلـ لمزركمي )٘ٓٔ، تكفي سنة عزة
 ( . ٗٚ/ٔ( سر صناعة اإلعراب )ٗ)
 . (ٕٓ٘/  ٖ) لمزركمي األعبلـ .كصاؼ شاعر: النميرؼ  الحارث بف عامرىك جراف العكد  (٘)

 شعره في كردت كممات منو كاقتبس القرآف، كسمع االسبلـ، أدرؾ
 ( .  ٕٕٓ/ٔسر صناعة اإلعراب ، ) (ٙ)

ف السراج كأبي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي، كاف مف أكابر أئمة النحكييف، أخذ عف أبي بكر بىك (ٚ)
  .     ٕٖٕىػ انظر نزىة األلباء ٖٚٚإسحاؽ الزجاج، كعمت منزلتو في النحك، لو كتاب اإليضاح كغيره، تكفي سنة

  ٕ٘ٗ( انظر نزىة األلباء ٛ)
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كأبك  ،(ٕ)، كأبك أحمد عبد السبلـ البصرؼ  (ٔ)عنو أبك القاسـ الثمانيني أخذك     
      (ٗ)، كغيرىـ .(ٖ)الحسف عمي بف عبيد هللا السمسمي 
متيف بقيتا مف شير صفر، سنة اثنتيف كتسعيف تكفى ابف جني يكـ الجمعة لمي

 (٘)كثبلثمائة في خبلفة القادر
 مميةعمكانتو الو  ثقافتو : نيالمطمب الثا

لييا طبلب داد في القرف الرابع اليجرؼ حاضرة العالـ اإلسبلمي ، يفد إكانت بغ 
بغداد دحمت بيـ عبلـ الذيف از مف كل مكاف ، كيؤميا العمماء األ العمـ كشداة المعرفة

ف العمـ يدييـ الطبلب في مختمف فنك عاصمة الخبلفة اإلسبلمية آنذاؾ فتخرج عمى أ
 يث كفقو كتكحيد كنحك كأدب كغيرىا.مف تفسير كحد

زخر باألئمة األعبلـ ، نشأ األلمعي أبك ريج العمـ كيلؾ الجك الذؼ يعبق بأفي ذ 
في عمـك  بلفوالفتح عثماف بف جني ، فألفى بيف يديو ثركة ضخمة مف تراث أس

لييـ كاف يشار إ عمى أساتيذ االعربية ، فعكف عمى دراستيا كنيل منيا كعل كقرأى
 بالبناف في القرف الرابع اليجرؼ كتتممذ عمى كثيريف منيـ .

اء ، دبييف كاألعند النحك  ف بف جني عمى مكانةبك الفتح عثمايتربع اإلماـ أ 
كا مف كتبو ، دايف استفيحاة كالمغك ف الكثير مف النكىك لعمك قدره كمكانتو تجد أ

ف بف جني بك الفتح عثماكأما أ )):  (ٙ)ابف األنبارؼ ، قاؿ عنو كجعمكىا مكاف درسيـ
                                                           

(  ىك أبك القاسـ عمر بف ثابت الثمانيني ، كاف نحكيا فاضبل ، ككاف ضريرا ، أخذ عف أبي الفتح عثماف بف ٔ)
 ٕٙ٘نظر نزىة األلباء صجني كغيره ، ا

(  ىك عبد السبلـ بف الحسيف بف دمحم أبك أحمد البصرؼ المغكؼ ، كاف لغكيا ، فاضبل ، قارئا لمقرآف عالما ٕ)
( ، ٘ٚٔ/ٕ، إنباه الركاة ) ٕٚٗىػ ، انظر نزىة األلباء ٘ٓٗبالقراءات ، قرأ عمى أبي عمي الفارسي كغيره ، تكفى 

تحقيق أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ، دار إحياء ( ٕ٘٘/ٛٔ)ف الصفدؼ ، لصبلح الدي كالكافي بالكفيات
 ـ .ٕٓٓٓق ػػػػٕٓٗٔالتراث ، بيركت 

(  ىك أبك الحسف عمي بف عبيد السمسمي المغكؼ ، كاف لغكيا ثقة ، أخذ عف الفتح عثماف بف جني ، تكفى ٖ)
 . ٕٛٗىػ انظر نزىة األلباء ص ٘ٔٗسنة 

 . ٕٙٗ(  انظر نزىة األلباء ٗ)
 (. ٓٗٔ/ٖ( ، كشذرات الذىب ، البف العماد الحنبمي)ٛ٘ٔ/ٕ، كبغية الكعاة ) ٕٙٗ(  نزىو األلباء ،٘)
ىك عبد الرحمف بف دمحم بف عبيد هللا بف أبى سعيد اإلماـ أبك البركات كماؿ الديف األنبارؼ النحكؼ، الـز ابف (ٙ)

جماعة ، لو المؤلفات المشيكرة ، منيا الشجرؼ حتى برع ، كصار مف المشار إليو في النحك ، كتخرج بو 
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ف ، صنف في عمميـ بعمـ النحك كالتصريدب كأ نو كاف مف حذاؽ أىل األالنحكؼ ، فإ
كلـ يكف في شيء مف عمكمو أكمل منو في ، ع فييا بدأ النحك كالتصريف كتباً 

 دؽ كبلماً التصريف ، كال تكمـ فيو أحسف كال أحد في ريف ، فإنو لـ يصنف أالتص
  .(ٔ)((منو

ابف جني ( ىك أبك الفتح عثماف ليس ألحد في كتابو :)  (2)كذكر الباخرزؼ   
سيما في عمـ ا لو ؛ كال دب في فتح المقفبلت كشرح المشكبلت ممف أئمة األ

صنفاتو كقف عمى كمف كقف عمى م الغراب .عراب فقد  كقع منيا عمى ثمرة اإل
نو ينظـ . كلـ أكف أعمـ أ (ٖ)بعض صفاتو فكربي إنو كشف الغطاء عف شعر المتنبي

 :القريض ، أك يسيغ ذالؾ الجريض ؛ حتى قرأت لو مرثية المتنبى أكليا
 بِ دَ اأْلَ  ةُ رَ ْض نُ  ْت كَ ذْ أَ كَ  ُض يرِ قَ الْ  اَض غَ 
 ك

 ِب تُ كُ الْ  ةُ حَ كْ دَ  ؼّ  رِ  دَ عْ بَ  ْت حَ كَّ َص كَ  
 بُ مَ ػػػػػالسَ  ةِ يَّ طِّ خَ الْ بِ  فُ طَّ خَ ا تَ مَ كَ    وُ سُ بَ مْ تَ  تَ نْ كُ  اء  يَ بَ  بَ كْ ثَ  تَ بْ مِ سُ   

 بِ عِ شَ نْ مُ  رَ يْ غَ  ماً زْ عَ كَ  عاً يمِ جَ  باً مْ قَ   ْت بَ عَ شَ ا انْ ذَ ى إِ مّ جُ ي الْ فِ  بُ حَ ْص تَ  تَ لْ زِ  امَ 
 بِ ِص نَ  اَل كَ  اف  كَ  اَل  ة  مَّ يِ ك بِ طُ مْ تَ    هُ رَ طُ شْ أَ  ىرَ ؼ الدَّ رِ مْ عَ لَ  تَ بْ مَ حَ  دْ قَ كَ 

   إلى أف قاؿ:   
 بِ كَ النُّ  في قبضةِ  لقىً  تَ ا غدكْ لمَّ   ينِ قُ رِ ؤَ تُ  أطراب   ؼَ ادِ سَ كِ  باتْت 
 ِب عَ يُ  كلـْ  ماً كْ يَ  ْس نَّ دَ يُ  لْـ  لِ ْص كالنَّ   د  يَ طَ ْض مُ  رَ يْ ي غَ اعِ سَ المَ  فَ دْ خِ  تَ رْ مَّ عَ 
 (ٗ)بِ عَ الشِ كَ  ارِ كَ كْ األَ بِ  بِ ائِ كَ الرَّ  كُض خُ   ْت قَ مِ ا قَ مَ  دِ جْ المَ  بلـُ سَ  ؾَ يْ مَ عَ  ْب ىَ ذْ اف

                                                                                                                                                                      

ىػ . انظر بغية الكعاة ٚٚ٘)اإلنصاؼ في مسائل  الخبلؼ( )كنزىة األلباء في طبقات األدباء( ، تكفي 
(ٕ/ٜٔٔ. ) 
 ٕٗٗ(  نزىة األلباء  ٔ)
ف (  ىك الحسف الباخرزؼ، الرئيس األديب، عمي بف الحسف بف أبي الطّيب، مؤلف كتاب " دمية القصر " ككإ)

 ىػ .ٛٙٗرأسًا في الكتابة كاإلنشاء كالشعر، تكفي سنة 

( ىك أبك الطيب أحمد بف الحسيف الجعفي، الشاعر المعركؼ بالمتنبي، نشأ بالشاـ، كأقاـ بالبادية، كطمب ٖ)
األدب كعمـ العربية، كنظر في أياـ الناس، كتعاطى قكؿ الشعر في حداثتو، حتى بمغ فيو الغاية، كأنيي فيو 

 . ٖٕٕىػ . انظر نزىة األلباء صٖٗ٘، كفاؽ فيو أىل عصره، تكفي سنة النياية
نباه الركاة )ٜٛ/ٕٔ(  انظر معجـ األدباء لياقكت الحمكؼ )ٗ)  ( .ٜٖٖ/ٕ( ، كا 
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كاف أبك الفتح عثماف بف جني في  ))ببغداد قاؿ: (ٔ)كحدث أبك الحسف الطرائفي   
ه في شيء مف النحك مف غير أف يقرأ المتنبي الكثير ، كيناظر  دحضر عنحمب ي
بأبي الفتح كذكائو لؾ ، ككاف المتنبي يعجب لنفسو عف ذ إكباراً ديكاف شعره  عميو
ك الطيب بشيراز ، كيقكؿ : ىذا رجل ال يعرؼ قدره كثير مف الناس ، كسئل أب كحذقو

 عف قكلو:

فسره . قمت : كتفسيره أف لفظة  اً ي حاضر اؿ: لك كاف صديقنا أبك الفتح بف جنفق    
د عدد حركفو اف فزايذا صغر قيل أنيسخمسة أحرؼ إذا كانت مكبرة ، فإإنساف 

ابناف فيكاثرؾ بيما كاف زائديف ف عدكؾ الذؼ لو لمممدكح : إ كصغر معناه ، فيقكؿ
سياف تزيداف ياف كيائي أنسسينيما ساقطاف خأل ؛مف فضمو كفخره  في عدده ناقصيف

 (ٖ). (( في عدد الحركؼ كتنقصاف مف معناه
كمف أعكد بحكثو عمى العربية بالخير كالنماء لك  )) ؿ األستاذ سعيد األفغاني:يقك    

 قاؿ  البحث الذؼ ،المبحث الذؼ ابتدعو كىك )االشتقاؽ الكبير(، ىناؾ مف يفيد منو 
إنو ال يزاؿ يؤتي ثمره إلى اليـك ، كلـ يكف لعمماء المغة مف  )) :بعض الباحثيف   فيو

 . (ٗ)(( نتاج أعظـ منوإالعرب 

  آثاره ومصنفاتو: ثالثالمطمب ال
لقد خمف ابف جني كتبًا حسانًا تدؿ عمى فضمو الجـ الغزير ، كقد تخير ليا   

ليقاؿ أف الشيخ أبا إسحاؽ الشيرازؼ أستاذ المدرسة  ))أسماء حسانًا كذلؾ ، حتى 
النظامية قد سمى بعض كتبو بأسماء كتب ابف جني ، كذلؾ ألف ألبي إسحاؽ 

لتنبيو في الفقو الشافعي ، كالممع كالتبصرة في أصكؿ الفقو كىذه أسماء الميذب كا

                                                           

ىػ . انظر الكافي بالكفيات ٖٙٗ( أحمد بف دمحم بف عبدكس بف سممة أبك الحسف العنزؼ الطرائفي تكفي سنة ٔ)
(ٛ/ٖٔ. ) 

 ، المكتبة الثقافية ، بيركت ػ لبناف ، بدكف تاريخ . ٘ٗ٘المتنبي ، ص (  انظر ديكافٕ)

 (. ٕٓٔ/ٕٔ( انظر معجـ األدباء لياقكت الحمكؼ)ٖ)

 ـ .ٜٚٛٔق ػػػػٚٓٗٔ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ،  ٜٛ( انظر في أصكؿ النحك لؤلفغاني ص ٗ)

 (ٕ)افِ يَ سِ يْ نَ أُ  كِؼ رُ ي حُ ائَ يَ  لوُ   اهُ رَ اثَ كَ  كّ  دُ ا عَ نَ بْ ا افَ ككَ 
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، مفيدة ، تدؿ عمى تفرده ي تصانيفألبي الفتح عثماف بف جنك ،  (ٔ)((كتب البف جني 
 : منيافي عمكـ العربية  كتحميقو
 عراب الحماسةإ  /ٔ

 يانيةبالتذكرة األص /ٕ

 التعاقب /ٖ

 التمقيف في النحك /ٗ

 : كىك تفسير ما أقفمو السكرؼ مف أشعار اليذلييف.  لييفشعر اليذ تماـ فيال /٘
السماع تكمـ فيو عف أسرار العربية كتكمـ عف  . كىك مطبكع: الخصائص  /ٙ

 كالقياس كاالستحساف كغيرىا .

 مطبكع . - عرابسر صناعة اإل /ٚ

 . العبر في شرح ديكاف المتنبي /ٛ

 . شخفالكافي في شرح قكافي األ /ٜ

 . مطبكع –كبلـ شيخو أبي عمي الفارسي  جمعو مف ممعلا /ٓٔ

 بي عميمختار تذكرة أ /ٔٔ

 مطبكع . -  مختصر في القكافي /ٕٔ

 مختصر في العركض /ٖٔ

رنيو الخاطر مف ضكما أح ) ىكذا ، يذكر المؤلف رياتالمسائل الخاط /ٗٔ
كقد  ( عف نفسو كغير ذلؾ يالمسائل المنثكرة مما أمممتو أك حصل في آخر تعاليق

  ( ٕ٘ٔ/ٜك  ٜٔٗ/٘نقل عنو في الخزانة 

 مطبكع . - نثؤ كالم المذكر /٘ٔ

 مطبكع . -،  المقتضب في المعتل بالعيف /ٙٔ
 المقصكر كالممدكد /ٚٔ

 مطبكع . -،  يالمنصف في شرح كتاب المازن /ٛٔ

                                                           

 (ٓٗٔ/ٖكشذرات الذىب ) ،ار صادر إحساف عباس ، بيركت ػ د ، تحقيق( ٕٙٗ/ٖكفيات األعياف ) انظر( ٔ)
 . دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

. 
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 اء أسماء شعراء الحماسةصيج في استقالمب /ٜٔ

 يبالنثر في شرح ديكاف المتن /ٕٓ
  استمبله مف أبي عمي. القد، كىك ما ىذا/ٕٔ
 . ذكره ابف خمكاف . التنبيو/ 22
 / الميذب . ذكره ابف خمكاف .ٖٕ
 / التبصرة . ذكره ابف خمكاف .ٕٗ
 قاؿ ابف جني / المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا .ٕ٘

ا منو أف غرضن )) حًا غرضو المرجك في االحتجاج لمشاذفي مقدمة المحتسب شار 
، آخذ مف رانو ، كأنو ضارب في صحة الركاية بج نرؼ كجو قكة ما يسمى اآلف شاذاً 

 ((ميمة ميدانو ، لئبل يرػ مرؼ أف العدكؿ عنو غض منو أك تيمة لو سمت العربية 
كاد يخالفو إال بمقدار ما منيج الحجة ألبي عمي الفارسي ال يكمنيجو في الكتاب ك

كالقراءة الشاذة ، فأبك الفتح يعرض القراءة ،  ةراءة الجماعتقتضيو طبيعة االحتجاج لق
، يمتمس ليا شاىدًا فيركيو ، أك كيذكر مف قرأ بيا ، ثـ يرجع في أمرىا إلى المغة 

نظيرًا فيقيسيا عميو ، أك ليجة فيردىا إلييا كيؤنسيا بيا ، أك تأكيبًل أك تكجييًا 
جماؿ ، أك تفصيل كافتناف عمى حسب ما يقتضيو المقاـ كيتطمبو  فيعرضو في قصد كا 

 كىك مطبكع . .كجو الرأؼ في القراءة ( الكشف عف 
أفي كقت كاحد / كتاب الزجر . يقكؿ في الخصائص في آخر باب في المغة ٕٙ
 (ٓٗ/  ٕ) الخصائص أـ تبلحق تابع منيا بفارط ؟  كضعت
 رتفسي فكتبت نشطة فيو كقتا حضرتني كانت كقد.  الزجر في كثير كىذا ))
 عف أثبتو ما جممة في فاطمبيا الزجر في ثابت كتاب في الحركؼ ىذه مف كثير
 .(ٔ) (( كغيره ىذا في نفسي

 
 

                           
                

                                                           

نباه الراكة، ك ( ٕٙٗ/ٖ( انظر كفيات األعياف )ٔ)  . (ٓٗٔ/ٖ( ، كشذرات الذىب ، البف العماد )ٖٖٚ/ٕ) ا 
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 المبحث الثاني
 التعريف بالسيوطي                           

 . وشيوخو وتالمذتو نسبو ومولده ونشأتو ول:المطمب األ 
أك األسيكطي األصل  بي بكر بف دمحم السيكطيبف أ عبد الرحمف ىك   

حب التصانيف . كلد في أكؿ ليمة مستيل  رجب سنة ماـ الكبير صاالطكلكؼ ، اإل
منياج الفرعي ف كالعمدة كالفحفع القرآ ماً ئة كنشأ يتيامف كثمانأربعيك تسعة  ٜٗٛ

 (ٔ)صمي كألفية النحك.كبعض األ
ي حدثن ))بكه فمصرؼ ، كلكف السيكطي يقكؿ :ركية ، أما أت ةً مَ أَ  وُ مُّ ككانت أُ   

 .(ٕ)(( ك مف الشرؽ أ مف أثق بو أنو سمع كالدؼ يذكر أف جده األعمى كاف أعجمياً 
ي العمـك درس منذ نعكمة أظفاره عمى مشايخ عصره في كل فف كخاصة ف 

كخمسيف  الشرعية كالعربية ، ذكره تمميذه شمس الديف الداككدؼ أف عدد شيكخو كاحدا
تمكف مف  ،كالحجاز كاليمف كاليند كالمغرب لى الشاـ، رحل في طمب العمـ إ شيخاً 

حكاـ منو ، قرأ باط األزمانو بو كبغريبو كرجالو كاستن أىل ـمعأ  الحديث حتى عد 
ازه شيخو في ال كقد صنف فأجفما أتميا إ ألفية ابف مالؾ حبلً  (ٖ)عمى السيرائي

بف المصنف االكثير مف شرح  مف التسييل كسمع عميوالعربية، ثـ قرأ عميو قطعة 
عمى  يضاً ، كقرأ أنىكمف التكضيح كشرح الشذكر كالمغ، الديف عمى ألفية كالده  بدر

رحيا لممصنف بف الحاجب كشاكافية  (ٗ)يف دمحم بف سعد بف خميلالدالشيخ شمس 
                                                           

 عمي دمحم( ، تحقيق الدكتكر ٖٔٔػػػػ ٖٓٔ/ٔلمسيكطي )حسف المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة ، (  انظر ٔ)
الككاكب السائرة ، لمشيخ نجـ الديف الغزؼ ـ ، ك ٕٚٓٓق ػػػػ ٕٛٗٔالخانجي ، القاىرة ،  ، مكتبة ٔعمر ، ط/

( ، بتحقيق الدكتكر حسيف ٖٖٚ، كالبدر الطالع لمشككاني) ٜٜٚٔدار اآلفاؽ الجديدة ، بيركت، ٕ( ،ط/ٕٕٙ/ٔ)
ـ ، كالكسيط في تاريخ ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔ، لبناف –دار الفكر المعاصر ، بيركت  ٔبف عبد هللا العمرؼ ، ط/

 .ٕٛٛالنحك العربي 
 .ٕٛٛالكسيط في تاريخ النحك العربي ك  ( ،ٖٔٔ/ٔانظر حسف المحاضرة ) (ٕ)
(  شمس الديف دمحم بف مكسى السيرائي، قرأ عميو السيكطي صحيح مسمـ إال قميبًل منو كالشفاء، كقرأ عميو ألفية ٖ)

صنف، كأجازه بالعربية، ثـ قرأ عميو قطعة مف التسييل، انظر الككاكب السائرة ابف مالؾ حبًل فما أتـ إال كقد 
(ٔ/ٕٔٗ. ) 

(  ىك شمس الديف دمحم بف سعد بف خميل ، كانت لو معرفة حسنة بالفقو كالنحك كغيرىما، أخذ عنو السيكطي ٗ)
 ( .ٛٚ٘/ٔىػ . انظر بغية الكعاة )ٚٙٛفي أكؿ الطمب ، تكفي سنة 
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أخص بردؼ ، كمف ر اجب كشرحيا لمجابف الحا، كشافية  كقطعة مف كتاب سيبكيو
فقد سمع عف األكؿ التكضيح  (ٕ)كالكافيجي (ٔ)كأشير في النحك الشمني مشايخو

النحكية ، أصبح  القكاعد لو ، كأشياء مف مختصراتو كالمغني كقرأ عمى الثاني شرح
  (ٖ) ةىـ النحاة في مدرسة مصر النحكيد ذلؾ مف أ بع

لؾ منيـ بعد ذ صار لكثيرتتممذ عمى يدؼ السيكطي عدد كثير مف الطبلب ، كقد    
 مف ىؤالء:شأف سابغ ، كصيت كاسع ، 

بف ا، كدمحم (٘)بف العجيميبا بف دمحم المعركؼ دمحمك (ٗ)ياس الحنفيدمحم بف إ     
، كدمحم بف عمي المعركؼ بابف (ٚ)كدمحم بف الداكدؼ المصرؼ  (ٙ)يكسف الشافعي

 (ٜ)، كغيرىـ (ٛ)طكلكف 
ىػ إحدػ عشرة ٜٔٔسنة تكفي في سحر ليمة الجمعة تاسع جمادػ األكلى

كتسعمائة في منزلو بالركضة بالقاىرة بعد أف تمرض سبعة أياـ بكـر شديد في ذراعو 
األيسر كقد استكمل مف العمر إحدػ كستيف سنة كعشرة أشير كثمانية عشرة يكما 

                                                           

 بف دمحم بف حسف الشمني الحنفي ، الفقيو المفسر ، المحدث األصكلي النحكؼ البياني ( ىك أحمد بف دمحمٔ)
المحقق إماـ النحاة في زمانو كشيخ العمماء في أكانو شيد بنشر عمكمو العاكف كالبادؼ ، كارتكػ مف بحار فيكمو 

 (  ٖٛٓ/ٔىػ . انظر   )ٕٚٛالظمآف كالصادؼ،  تكفى سنة 

في المعقكالت كميا   بف سميماف بف سعد بف مسعكد الركمي الكافيجي الحنفي كاف إماماً (  الكافيجي : ىك دمحمٕ)
 ( .ٜٜ/ٔىػ انظر بغية الكعاة)ٜٚٛ: الكبلـ كأصكؿ المغة كالنحك كالتصريف كغير ذلؾ تكفى سنة 

 .ٖٕٚ، كالبدر الطالع  ٕٕٛ(  انظر الكسيط في تاريخ النحك العربي ٖ)
لحنفي ، أبك البركات: مؤرخ بحاث مصرؼ مف تبلميذ السيكطي . انظر األعبلـ ، ( دمحم بف أحمد بف إياس اٗ)

 ( . ٘/ٙلمزركمي)

(  ىك شمس الديف دمحم بف دمحم الشيير بابف العجيمي المقدسي الشافعي أخذ عف السيكطي كغيره ، تكفي سنة ٘)
 (.ٖٕٓ/ٛىػ ، انظر شذرات الذىب ) ٖٜٛ

 ( . ٜٕٔ/ٙىػ . انظر األعبلـ )ٕٜٗ ( دمحم بف يكسف الشافعي ، تكفي سنةٙ)

(  ىك شمس الديف دمحم الداكدؼ المصرؼ الشافعي ، كقيل المالكي الشيخ العبلمة المحدث الحافع ، كاف شيخ ٚ)
 (.ٕ٘ٙ/ٛىػ انظر شذرات الذىب )ٜ٘ٗشيخ الحديث في عصره ، تكفي سنة 

كف قرأ عمى جماعة منيـ القاضي ناصر (  ىك شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف عمي بف دمحم الشيير بابف طكلٛ)
ىػ ، انظر ٖٜ٘ناصر الديف بف زريق كالسراج بف الصيرفي كغيرىما ، كأخذ عف السيكطي إجازة ، تكفي سنة 

 (.ٜٕٛ/ٛشذرات الذىب )

( مكتبة اآلداب القاىرة ، ٜٖ( انظر مقدمة تحقيق االقتراح لمدكتكر حمدؼ عبد الفتاح مصطفى خميل ص)ٜ)
 . ٜٕٛ،  ٕٗٙ،  ٕٔ٘،  ٖٕٓ/ٛ، كشذرات الذىب البف العماد    ـٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔ، ٖط/
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الجامع األمكؼ صبلة الغائب بعد شير بككاف لو مشيد عظيـ ، كُصميَّ عميو بدمشق 
    .  (ٔ)كنصف مف كفاتو

  : ثقافتو ومكانتو العممية.نيالمطمب الثا
ياديف : في في جميع الم أسرعيـ تأليفاً ك غزر العمماء المصرييف يعد  السيكطي أ   

 نحك ، قاؿ تمميذه الداككدؼ: عاينتخ كالتراجـ كالمغة كاليكالتار  التفسير كالحديث كالفقو
لو مصنفات حافمة كاممة  . حريراً كت ليفاً كتب في يـك كاحد ثبلثة كراريس تأ الشيخ كقد

بمغت مف الكثرة حدا عظيما جامعة نافعة متقنة محررة معتبرة في العمـك المتنكعة 
 . كمف أنفس كتبوارمصجميع األ ئة اشتيرت في حياتو فيامتربك عمى الخمس فيي

المغة .كلو في  عربية كىك يضـ مباحث كاسعة في فقوالمزىر في عمـك ال المغكية كتابو
بف ىشاـ كشرحو لشكاىده ، ككتاب اشرحو لمغني مختمفة ، منيا  نحك مصنفاتال

ب الخصائص عمى ىدؼ كتا في أصكؿ النحك ، ألفو كما يقكؿ في مقدمتو االقتراح
إلى كتاب  صكؿ ، كرجع أيضاً البف جني ، كقد لخص فيو جميع ما يتعمق بتمؾ األ

 ، كأخذ مف األكؿ لبابو كأدخمو نبارؼ كاإلغراب في جدؿ األعراب البف األ دلةلمع األ
تناكؿ في الكتاب في العمة . كىك ي ي ثنايا كتابو كضـ خبلصة الثاني إلى مباحثوف

دلة كالتعارض كالترجيح بيف مذىبي السماع كاإلجماع كالقياس كاالستصحاب كاأل
                                                                                .بعمـ أصكؿ الفقو استضاءتوأثر خيرة يف كالككفييف كيتضح في األبكاب األالبصري

شباه كالنظائر ، كفيو كؿ النحك كقكاعده الكمية كتاب األكمف مصنفاتو في أص
ذؼ اتخذه الفقياء في مصنفاتيـ لؤلشباه كالنظائر في يطبق عمى العربية المنيج ال

صريف كتاب ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع في قكاعد النحك كالت كلو أيضاً  .  الفقو
د مف بصرييف كككفييف كبغدادييف خمة آلراء النحاة في تمؾ القكاعك مكسكعة ضكى
مصنف ، حك مائة مصرييف ، كمع كل رأؼ حججو كأدلتو، جمعيا مف نندلسييف ك كأ

، كقد انتقاه مف كتسييل الفكائد البف مالؾبي حياف ، لعل أىميا ارتشاؼ الضرب أل
سعتو كسيبلف ذىنو كثقكب رأيو في اختياراتو مف عمى  يدؿ  ك مائة كتاب ، كىذانح

 ليا استقصاءاً  كىك يتعقب آراء النحاة حتى عصره ، مستقصياً  .جميع ىذه الكتب 
                                                           

، كالكسيط في تاريخ النحك  ٖٖٗ( ، كالبدر الطالع لمشككاني ٘٘/ٛ(  انظر شذرات الذىب البف العماد )ٔ)
 . ٖٕ٘العربي 



  - 25 -  

 

لؾ يجرؼ اختارىا مف آراء سابقيو ، كىك بذكلو اختيارات نحكية في جميكرىا  ،دقيقا 
كف مف اآلراء ر ف المصرييف الذيف ما يزالكف يتخيي كاف أفرادىا متفي اتجاه مدرستو ال

 .(ٔ)عندىـ كبراىينوالنحكية ما تستقيـ حججو 
كحممة عبلمو النابييف في عصر المماليؾ ، كمف أ كما يعد السيكطي أيضا أحد  
ماـ المجتيد الضارب في كل عمـ بنصيب . أكلع بالعمـ عممو كأقبلمو ، اإل راية

إنو ىاك  –كف القكؿ: عمى حد تعبير العصر الحديث يملكالتأليف منذ صغره ، حتى 
ف مؤلفاتو بنا برىنة ما نقكؿ، إتخذىا شغمو الشاغل . كحسما كاغـر بيمف اليكاة أ 

  .(ٕ)أربت عمى الخمسمائة في فنكف متعددة
راعو لمحياة العممية في عصر المماليؾ إذ سطر بيج كيعتبر السيكطي أفضل أنمكذ   

 لؾ العصر .فنكف العمـ التي كانت تركج في ذ كثير مفالتي ال تعرؼ الممل ال
مصار ، كبرز في كأجاز لو أكابر عمماء عصره مف سائر األ ))قاؿ الشككاني:  

بعد صيتو ، كصنف التصانيف المفيدة قراف كاشتير ذكره ك جميع الفنكف كفاؽ األ
ـ ، ك)اإلتقاف في عمك ر المنثكر( في التفسيرلدمعيف في الحديث ، ك)الجاكا

النيار ،  قد سارت في األقطار مسير صانيفو في كل فف مف الفنكف مقبكلةكتف(،القرآ
البلمع كىك ف السخاكؼ في الضكء ـ مف حاسد لفضمو كجاحد لمناقبو فإكلكنو لـ يسم

انتقاص كغمط  غالبيا ثمب فظيع ، كسب شنيع ك و ترجمة مظممةل مف أقرانو ترجـ
لؾ دأبو في جميع الفضبلء مف أقرانو ، كقد فذجـر  كال كتمميحاً  لمناقبو تصريحاً 

سماىا  ةالتنافس ىك كصاحب الترجمة منافسة أكجبت تأليف صاحب الترجمة لرس
بلمع ميعرؼ المطمع عمى ترجمة ىذا الفاضل في الضكء الالكاكؼ لدماغ السخاكؼ ، ف

 . (ٖ)(( نيا صدرت مف خصـ لو غير مقبكؿ عميوإ
ستاذ عمى تمميذه ، كقد تحامل األالسيكطي  ساتذةكاف السخاكؼ المذككر مف أ

فقاؿ عنو أخذ مف التصانيف المتقدمة التي ال عيد لكثير مف العصرييف بيا في فنكف 

                                                           

 .ٖٖٕ،  ٜٕٕ، كالكسيط في تاريخ النحك العربي  ٖٗٙ(  انظر المدارس النحكيةٔ)
( القسـ األكؿ مف الجزء الثاني ، مكتبة اآلداب ٖ٘٘/ٖالمماليؾ ، لمحمكد رزؽ سميـ) (  انظر عصر سبلطيفٕ)

 بالجماميز.

 .ٖٖٛ(  انظر البدر الطالع لمشككانيٖ)
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تيا بما يتكىـ منو الجاىل قدـ كأخر كنسبيا لنفسو كىكؿ في مقدمافغير فييا يسيرا ك 
رده مف في تحريـ المنطق ج امنو شيء مما ال يكفي ببعضو ، كأكؿ ما أبرز جزء

مصنف البف تيمية كاستعاف بي في أكثره ... كغير ذلؾ ، كل ىذا مع إنو لـ يصل 
و في شيكخو فمف مف يتحصـر ، كأطمق لسانو كقمكال كاد ، كلذا قيل إنو تزبب قبل أ

فيو مقبكال فقد  يبد مستنداً  ك الرضي في النحك بما لـ د الجرجانييفكقيـ كنقص الس
كلما  رؼ ال معنى لو أصبل ال في نفسو كال في غيره ،ف الحنسب إلى السيد قكلو إ

فأعطنا مستندؾ في ما زعمتو  السيد ناطق بتكذيبؾ في ما نسبتو إليوكبلـ ف قيل لو إ
في المسألة كنني لما كنت بمكة نقل لي بعض الفضبلء ما كلنني لـ أر لو كبلقاؿ إ

يقمد في مثل ىذا مف يتصدػ لمتصنيف كيف عجيب م افيو ... كىذ ما حكيتو فقمدتو
              (ٔ)في النحك ف يسمى مشاركاً ... كقاؿ إف مف قرأ الرضي كنحكه لـ يترؽ إلى درجة أ

قاؿ لف حديث ، ك تي أنو يحفع مائأ)) لسيكطي عظيـ االعتزاز بنفسو فقد أخبر كاف ا
الت االجتياد بحمد لقد كممت عندؼ آ مفتخراً  يضاً لك كجدت أكثر لحفظتو ، كقاؿ أ

دلتيا النقمية كالقياسية  كلك شئت أف أكتب في كل مسالة مصنف بأقكاليا كأهللا
ف لؾ كقاؿ إمذاىب فييا لقدرت عمى ذختبلؼ الكنقكضيا كأجكبتيا كالمقارنة بيف ا

مييا أجكبة عمى طريقة فيكتب ع ألكفاً  لعمماء المكجديف يرتبكف لو مف األسئمةا
العشر فبل ينيضكف كقاؿ رزقت التبحر في مة بعدد نو يرتب ليـ مف األسئاالجتياد كا  

: التفسير كالحديث كالفقوس كالنحك كالمعاني كالبياف كالبديع عمى طريق  بعة عمـك
 طريق العجـ ك أىل الفمسفة كالذؼ أعتقده أف ما كصمت إليوالعرب كالبمغاء ال عمى 

ياخي شمف ىذه العمـك السبعة سكػ الفقو ... لـ يصل إليو كال كقف عميو أحد مف أ
في المعرفة أصكؿ  فضبل عف مف ىك دكنيـ كلكنو أردؼ قائبل : كدكف ىذه السبعة

لـ آخذىا ت ك ءاض كدكنيا القرائكالفرا الترسلك  اإلنشاء كدكنياؿ كالتصريف دالفقو كالج
ذا فأعس ما عمـ الحسابعف شيخ كدكنيا الطب ، كأ ر شيء عمي كأبعده عف ذىني كا 

كقد عمق الشمس  ،  (ٕ)((حاكؿ جببل أحمموا أنظرت في مسألة تتعمق بو فكأنم
                                                           

اإلسبلمي ، القاىرة ، بدكف ( ، دار الكتاب  ٚٙ/ٕالضؤ البلمع ألىل القرف التاسع ، لمسخاكؼ)  (  انظرٔ)
 . ٖٕٓرؼ الكسيط في تاريخ النحك العك  ، تاريخ

 ( .ٖٖٔ/ٔحسف المحاضرة ) (ٕ)
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ليل ؼ بو عف نفسو في الحساب ...أدؿ داعتر  ف ماإ ))و :السخاكؼ عمى ذلؾ بقكل
فف ذكاء ... كدعكاه االجتياد ليستر  و كبعدـ فيمو بتصريح أئمة الفف بأنوعمى ببلدت

يعرفيا  خطأه ثـ نقل سؤاؿ بعضيـ لمسيكطي أعممني عف آالت االجتياد أما بقي أحد
مف لو مشاركو فييا ال عمى كجو االجتماع في كاحد بل مفرقا فقاؿ  فقاؿ لو نعـ بقي

عترؼ كل كاحد منيـ لؾ بعممؾ  ف ا تكمـ معيـ فإنجمعيـ لؾ كن كنحفذكرىـ لي الو ف
ئا ( ، كذالؾ قاؿ السخاكؼ شي كتميزؾ فيو أمكف أف نكافقؾ في دعكاؾ فسكت كلـ يبد

شأنيا رأيت  ضاؼ ميكنا مفعمى ثبلثمائة كتاب ثـ أيكطي زادت ف تصانيف السإ
ليو تيمة كقاؿ بعد أف نسب إدكف كراسة فكثير  ما ما ىكمنو ما ىك في كرقة كأ

سيا مف التصانيف السابقة كليتو إذا اختمسو لـ يمسخيا ، كلك نسخيا عمى اختبل
قع لو مف كثرة ما يلؾ مع كجييا لكاف أنفع كفييا مما ىك لغيره الكثير كأضاؼ كل ذ

يف كما ينشأ مف عدـ فيـ المراد لككنو لـ يزاحـ الفضبلء في التحريف كالتصح
ه مف بطكف الدفاتر كتعريسيـ بل استبد بأخذدركسيـ كال جمس بينيـ في مسائميـ 

ما كالكتب كاعتمد ما ال يرتضيو مف اإلتقاف صحب ، كقد قاـ عميو الناس كافة ل
كمزيد الترفع  يع الكتابة لـ أزؿ أعرفو باليكسسر ادعى االجتياد ... كبالجممة فيك 

لؾ ... ف ذكال يزاؿ أمره في تزايد م منو،كي شحتى عمى أمو بحيث كانت تزيد في الت
مف حيث  كخمد مف ثـ بل جمد طاف حتى استقر في مشيخة البيبرسيةكقد ساعده السم

    .(ٔ) (( فتاء كأقبمت عمى هللاراـ ستر نفسو بقكلو تركت اإلقراء كاإل
 ال يخفى عمى المنصف  ))يضا : ما سبق ذكره ، كأضاؼ أكقد دافع الشككاني ك

عترؼ بو مف صعكبة عمـ ماـ فاف ما ا ا المذككر مف التحامل عمى ىذا اإلما في ىذ
ؿ عمى ما ذكره مف عدـ الذكاء ، فإف ىذا الفف ال يفتح فيو عمى ال يد الحساب عميو

سككتو عند قكؿ القائل لو لؾ ىل عصرنا ، ككذا كما نشاىده اآلف في أ ال نادر ذكي إ
فاف ىذا كبلـ خارج عف اإلنصاؼ ألف رب  ىل كل فف مف فنكف االجتيادنجمع لؾ أ 

 ي تحقيق كل كاحد منيا ما يبمغو مف ىك مشتغل بو عمىالفنكف الكثيرة ال يبمغ ف
زاؿ  ماف ىذا ليس بعيب فإنو ... أخذ كذا انفراده كىذا معمـك لكل أحد ككذلؾ قكلو إ

ك يعترض مف كتب مف قبمو فيختصر أك يكضح أ دأب المصنفيف يأتي اآلخر فيأخذ
                                                           

 . ٖٕٔالكسيط في تاريخ النحك العربي ، ك  (ٜٙ/ٕالضؤ البلمع ) (  انظرٔ)
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لى كمف ذاؾ الذؼ يعمد إالباعثة عمى التصنيف  غراض التي ىيلؾ مف األأك نحك ذ
بعضيا في كرقة ال كقكلو إنو رأػ  ،ف فيو مف قبمو فبل يأخذ مف كبلموفف قد صن

فإنو لـ يقل إنيا زدات عمى  فاتومف ذكر عدد مصن يخالف ما حكاه السيكطي
ؽ عمى الكرقة نيا زادت عمى ثبلثمائة كتاب كىذا االسـ يصدثبلثمائة مجمد بل قاؿ إ
عف البرىاف  كثير التصحيف كالتحريف مجرد دعكػ عاطمة نوكما فكقيا ، كقكلو إ

تقاف ، كعمى كل ذه مؤلفاتو عمى ظير البسيطة محررة أحسف تحرير كمتقنة أبمغ إفي
مقبكؿ عميو لما ىك معركؼ مف قكؿ أئمة الجرح كالتعديل بعدـ قبكؿ فيك غير حاؿ 

فسة بيف ىذيف دنى منافسة فكيف بيذه المنااألقراف في بعضيـ بعضا مع ظيكر أ
تأليف بعضيـ في بعض ، فإف أقل مف ىذا يكجب عدـ  لىالرجميف التي أفضت إ

ف كاف إ ر التحامل عمى أكابر أقرانو ، ير مدفكع لكنو كثيماما غالقبكؿ ، كالسخاكؼ كا 
ظـ شيكخو كتبلمذتو نما يعال يسمـ غالبيـ مف الحط منو ، كا   نو ال يقيـ ليـ كزنا بلفإ

ك كاف مف غير مصره أك يرجك خيره أك يخاؼ شره ... كقد جرت كمف لـ يعرفو أ
 كما يدؿ عميو االستقراء برفع شأف مف عكدؼ لسبب عمموعادة هللا سبحانو كتعالى 

بعممو ، نتشار محاسنو بعد مكتو كارتفاع ذكره كانتفاع الناس يحو بالحق ، كاكتصر 
ت في األقطار كسارت بيا الركباف إلى ؤلفاتو انتشر كىكذا كاف أمر السيكطي فإف م

ناء الجميل ما لـ يكف ألحد مف ر كرفع هللا لو مف الذكر الحسف كالثغكااألنجاد كاأل
 . (ٔ) ((معاصريو كالعاقبة لممتقيف

خذ بو السيكطي ، كثرة نقمو ـ ما يؤ مف أى )) كيذكر األستاذ محمكد رزؽ سميـ :    
بتداع الفكرة ستنباط جديد ، كاب المتقدميف ، دكف أف يصرؼ ىمتو إلى امف كت

، تبو كييذبو كيستدؿ لويكضحو ، كير  اؿ في منقكلو ، جيدالمستقمة ، ثـ دكف أف يبذ
 كيعمق عميو .

نقكلة ، شاىدة كغير م ة الرائعة مف مؤلفاتو ، منقكلةه الكثر كمع ىذا ، فحسبو ىذ   
ىنو ، كحسف تأتيو لممتفرؽ المشعث ، حتى يممو لسعة اطبلعو كامتداد أفقو ، كحدة ذ

نيا ىي ركح العصر ، كسياؽ حكادثو . كعمى غرار السيكطي عمى إي صعيد كاحد .ف

                                                           

 .ٕٖٕ، كالكسيط في تاريخ النحك العربي ٖٖٗ(  انظر البدر الطالع لمشككاني ٔ)
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 –لييا سياـ النقد كجو إالتي ن –. كأصبحت مؤلفاتو ىذه نبغ كثير مف أئمة العصر 
 المرجع كالسند في كثير مف العمـك كالفنكف . 

، كتحقيقات ال  (ٕ)بجدتيا كابف (ٔ)ايَ تِ رَ ذْ با عُ لو بحكثا يعتبر أ فكحسب السيكطي أ  
كتنسيقيا كحسف ، لـ يتناكليا قبمو متناكؿ ، في تجميعا  ينكر منصف إنيا قيمة جميمة
تقاف كمف أبرز األمثمة عمى ذلؾ ، كتبو : اإلييا ، ؼ فالربط بينيا ، كاإلدالء بالرأ

 .(ٖ)((شباه كالنظائر صكؿ النحك ، كحسف المحاضرة ، كاألفي أ كاالقتراحكالمزىر 
 

 : آثاره ومصنفاتو. ثالثالمطمب ال
 لمسيكطي مصنفات كثيرة منيا : 
 مطبكع . -في عمـك القراف اإلتقاف/ ٔ
 .المبطأ في رجاؿ المكطأ إسعاؼ/ ٕ
   .الميمة في عمـك جمة ألصكؿا/ ٖ
 . كالنظائر في الفقو األشباه/ ٗ
 .مطبكع  – كالنظائر في النحك األشباه/ ٘
 .مطبكع  - / االقتراح في أصكؿ النحكٙ
 .مطبكع  - / تاريخ الخمفاءٚ
 ./ تزييف الممالؾ في مناقب مالؾٛ
 .مطبكع  - الجبلبيف/ تفسير ٜ

 .مطبكع  - النذيرديث البشير اح/ الجامع الصغير في أٓٔ
 . / جمع الجكامع في الحديثٔٔ
 ./جمع الجكامع في النحكٕٔ

                                                           

ستعار مف قكليـ: ىك ( يقاؿ  : فبلف أبك عذرة ىذا الكبلـ أؼ: ىك الذػ اخترعو كلـ يسبقو إليو أحد ، كىك مٔ)
أبك عذرتيا أؼ:  ىك الذػ افتضيا كيقاؿ : إف المرأة ال تنسى أبا عذرتيا  . انظر ثمار القمكب في المضاؼ 

 ـ .ٜ٘ٙٔ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  ٔ، تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ، ط/ٜٕٗكالمنسكب ، لمثعالبي ص 
ـِ بالشيء الُمْتِقف لو عِ ٕ) ْنده بْجدة ذلؾ كىك ابُف َبْجَدِتيا ،كىك عالـ بُبْجدة أْمِرؾ كَبْجَدتو كُبُجَدتو أؼ ( ُيقاؿ:  لمعاِل

 ( .ٕٔٙ/  ِٔبِدْخمتو كِبَطانتو . المخصص ، البف سيده  )
 (.ٖٖٙ/ٖ(  انظر عصر سبلطيف المماليؾ )ٖ)



  - 31 -  

 

 . مطبكع -  رةمصر كالقاى أخبار/ حسف المحاضرة في ٖٔ
 . الصبلة كالسبلـ في معجزات النبي عميو النبكية/ الخصائص ٗٔ
 . السرارؼ  أبناء/ الدرارؼ في ٘ٔ
 . / در السحابة في مف دخل مصر مف الصحابةٙٔ
  .مطبكع  - لدر المنثكر في التفسير المأثكر/ اٚٔ
 . مف الصحابة مائة كعشريف عاش/ ريح النسريف في مف ٛٔ
 .مطبكع  - / شرح شكاىد المغنئٜ
 .مطبكع  - / طبقات الحفاظٕٓ
 . / طبقات المفسريفٕٔ
 .مطبكع  - النحكييف كالمغكييف ت/ طبقإٕ
  . الطيمساف / طي المساف عف ذـٖٕ
 . مة عف كصف الزلزلة/ كشف الصمصٕٗ
 . الجبلبيفالنزكؿ : طبع عمى ىامش  أسباب/ لباب العقكؿ في ٕ٘
 .مطبكع  - / المزىر في عمـك العربيةٕٙ
 . / مشتيى العقكؿ في منتيى النقكؿٕٚ
 . نياج السكؼ في ترجمة النككؼ م/ الٕٛ
 . مطبكع  - / اليمع عمى الجمع في النحكٜٕ
  . / كصف الآلؿ في كصف اليبلؿٖٓ
 (ٔ). بأصكؿ التياني األماني/ كصكؿ ٖٔ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٖٛٙ/ٖ(  انظر عصر سبلطيف المماليؾ )ٔ)
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 الفصل الثاني              
 نشأة النحو وأصولو في            

 مباحث: ثالثة ويشتمل عمى
 .نشأة النحو العربي األول:المبحث     
 .األطوار التاريخية لمنحو العربي الثاني:المبحث    
 .أصول النحو وتطورىا نشأة لثالث:المبحث ا   
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 المبحث األول
 نشأة النحو العربي

 المطمب األول: مفيوم النحو لغة واصطالحا.
نحكا إذا قصدتو. الشيء أنحكه  النحك القصد، نحكت )):  (1)عف ابف دريد جاء  

         .(2)(( ـ كأنو قصد الصكابككل شيء أممتو فقد نحكتو، كمنو اشتقاؽ النحك في الكبل
نحا نحكه إذا قصده ، كنحا الشيء ينحاه ـ ))قكلو:  (3)نقل عف ابف السكيتك 

 .(ٗ)(( كينحكه إذا حرفو ، كمنو سمي النحكؼ ألنو يحرؼ الكبلـ إلى كجكه اإلعراب
كالطريق . يككف ظرفا كيككف  كالنحك : القصد )). (٘)عف ابف منظكركجاء 

  . (6)(( .... حاه ، كنحك العربية منوتنحكا كاحك كينحاه ن، نحاه يناسما
ت كبلـ تحاء سمان )) ؛ كىك في االصطبلح فالنحك لغة إذف يعني القصد األـّ  

ضافة كاإل كالتكبيرتثنية كالجمع كالتحقير لعراب كغيره كاالعرب في تصريفو مف إ 
الفصاحة فينطق بيا ة بأىميا في مف ليس مف أىل العربي محقكالنسب كغير ذلؾ ، لي

ف لـ يكف منيـ ، أك إف شذ بعضيـ عنيا رد بو إلييا ، كىك في األ صل مصدر كا 
ص بو انتحاء ىذه القبيل مف كت نحكا كقكلؾ قصرت قصرا ، ثـ خشائع أؼ نح

أؼ عرفتو ، ثـ خص بو عمـ  ، كما  أف الفقو في األصل مصدر فقيت الشيءالعمـ

                                                           

ب عمـ النحك  كأخذ عف أبي حاتـ السجستانى كأبي الفضل ( ىك أبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد ، طمٔ)
الرياشي كغيرىما ، ككاف مف أكابر عمماء العربية ، شاعرا كثير  الشعر ، فمف ذلؾ المقصكرة المشيكرة، 

 . ٜٔٔىػ .انظر نزىة األلباء ٕٖٔتكفي سنة 

 ( ، مادة ح ف ك.٘ٚ٘/ٔ(  انظر الجميرة )ٕ)

ؽ السكيت ، انتيى إليو عمـ الككفييف مع أبي العباس أحمد ابف يحيى ثعمب أبك يكسف يعقكب بف إسحا (  ىكٖ)
، انظر طبقات  ٕٗٗالشيباني ، ككاف ابف السكيت أحسف الرجميف تأليفَا، ككاف ثعمب أعمميا بالنحك ، تكفي سنة 

 .ٔ٘ٔ، كمراتب النحكييف  ٕٕٓالنحكييف كالمغكييف 
 ، مادة نحا ، دار صادر . بيركت بدكف تاريخ . (ٖٓٔ/٘ٔ( انظر لساف العرب ، البف منظكر )ٗ)

بف أحمد ابف أبي القاسـ بف حقة بف منظكر األنصارؼ  -كقيل رضكاف  -(  ىك دمحم بف مكـر بف عمي ٘)
اإلفريقي المصرؼ  جماؿ الديف أبك الفضل ، صاحب لساف العرب في المغة ، كاف عارفًا بالنحك كالمغة كالتاريخ 

 . ( ٕٛٗ/  ٔ) -ىػ .   بغية الكعاة ٔٔٚعباف سنة . مات في ش كالكتابة 
 ( ، مادة نحا .ٖٓٔ/٘ٔ(  انظر لساف العرب ، البف منظكر )ٙ)
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ف ما أف بيت هللا عز كجل خص بو الكعبة ، كا  الشريعة مف التحميل كالتحريـ ، كك
  . (1)((... كانت البيكت كميا هلل عز كجل

ىك عمـ بقكانيف يعرؼ بيا أحكاؿ  ))في التعريفات أف النحك: (ٕ)كذكر الجرجاني   
، كقيل النحك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ  عراب كالبناء كغيرىماب العربية مف اإلالتراكي

 .(ٖ)((عمـ بأصكؿ يعرؼ بيا صحة الكبلـ كفساده  عبلؿ كقيلالكمـ مف حيث اإل
 فرأػ أف دائرة النحك يجب أف تتعدػ  عف النحك ، (4)كتحدث عبد القاىر الجرجاني  
نظـ الكبلـ لذلؾ ف تمتد لتشمل يجب أعراب كضبط الكممات كأنيا البحث في اإل 

بذكره ، قاؿ عبد  نكيوطباؽ العمماء عمى تعظيـ شأنو كتفخيـ قدره كالتتكمـ في النظـ كا  
، لكضع الذؼ يقتضيو عمـ النحكف ليس النظـ إال أف تضع كبلمؾ اكاعمـ أ ))القاىر :

، كتحفع  عنيا جو التي نيجت فبل تزيغىاأصكلو ، كتعرؼ منك كتعمل عمى قكانينو 
، ثـ ضرب أمثمة لمجمل االسمية  (5)((االرسـك التي رسمت لؾ فبل تخل بشيء مني

فمست بكاجد  )) :ذلؾ كأنكاع مف التقديـ كالتأخير ، كقاؿ بعدحاؿ الفعمية كلمشرط كالك 
كيدخل تحت ىذا  لى النظـ ،يرجع صكابو إف كاف صكابا كخطأه إف كاف خطأ إ شيئا

حقو ، أك  مف معاني النحك قد أصيب بو مكضعو ككضع في االسـ إال كىك معنى
 بغي لو ،نما ي عف مكضعو ، كاستعمل في غيرفأزيل  مل بخبلؼ ىذه المعاممةك ع

كفضل فيو ، إال  ةمزيبأك كصف  هقد كصف بصحة نظـ أك فسادػ كبلما فبل تر 
                                                           

،عالـ الكتب ، بيركت،  ٖ( تحقيق دمحم عمى النجار ، طٖٗ/ٔ(  الخصائص ، ألبي الفتح عثماف بف جني )ٔ)
ة نحا .                                                                                                    ( ، مادٖٓٔ/٘ٔـ،  انظر لساف العرب ، البف منظكر )ٖٜٛٔ -ىػ ٖٔٓٗ

ىك عمي بف دمحم بف عمي، المعركؼ بالشريف الجرجاني: فميسكؼ، مف كبار عمماء العربية، مف كتبو ( ٕ)
 (. ٚ/٘)ىػ .انظر اإلعبلـ لمزركميٙٔٛالمشيكرة)التعريفات(، تكفي سنة

، دار الكتب العممية ،  ٕ، تحقيق دمحم باسل عيكف السكد ، ط ٖٕٙ(  انظر التعريفات لمجرجاني ص ٖ)
 ـ .ٕٕٓٓىػ ، ٕٗٗٔلبناف ، -بيركت

. أخذ النحك عف ابف أخت  (  عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني النحكؼ  اإلماـ المشيكر أبك بكرٗ)
يخرج عف بمده ؛ ككاف مف كبار أئمة العربية كالبياف ، شافعيا ، أشعريا  ، كلـ يأخذ عف غيره ألنو لـالفارسي

. صّنف المغني في شرح اإليضاح ، المقتصد في شرحو ، إعجاز القرآف الكبير كالصغير ، الجمل ، 
كسبعيف كأربعمائة .  -كقيل أربع  -العكامل المائة ، العمدة في التصريف ، كغير ذلؾ .  مات سنة إحدػ 

 ( .ٙٓٔ/  ٕ) -لكعاة بغية ا

، تحقيق د. دمحم التنجي ، دار الكتاب العربي ػ بيركت ٚٚ(  انظر دالئل اإلعجاز ، لعبد القاىر الجرجاني ص٘)
 ـ .ٜٜ٘ٔىػ ػ٘ٔٗٔبيركت ، 
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لى معاني الفساد كتمؾ المزية كذلؾ الفضل إ نت تجد مرجع تمؾ الصحة كذلؾكأ
 (ٔ)(( و ، كيتصل بباب مف أبكابوكجدتو يدخل في أصل مف أصكلك  النحك كأحكامو ، 

في تعريفو لمنحك في االصطبلح بأنو  (3)كنيشمكتبعو األ (2)ابف عصفكركاختار 
لى معرفة مف استقراء كبلـ العرب المكصمة إ س المستنبطةيعمـ مستخرج بالمقاي

   (ٗ)أحكاـ أجزائو التي ائتمف منيا
صطبلح يطمق عمى نو في االعف ابف عقيل أ في مطمع حاشيتو (5)كذكر الخضرؼ   

نو عمـ بأصكؿ بأكؿ عرؼ عمى األما يعـ الصرؼ تارة كعمى ما يقابمو أخرػ ، كي
ؿ عبلبيا أحكاـ الكممات العربية حاؿ إفرادىا كاإل مستنبطة مف كبلـ العرب يعرؼ

عراب كالبناء كما يتبعيا مف بياف كاإلبداؿ ، كحاؿ تركيبيا كاإلدغاـ كالحذؼ كاإل
، ك فتحيا ، كنحك ذلؾ كعمى الثاني، كحذؼ العائد ككسر إف أ نحك النكاسخلشركط 

حيث غمب  بأحكاؿ التركيب كالمراد ىنا األكؿ فيك مرادؼ لعمـ العربيةص يخ
  (ٙ)استعمالو في ىذيف فقط

حا ؛ فمجمل ىذه التعريفات قد اختمفت ىذه التعريفات في مفيـك النحك اصطبل 
ف تشمل ىذه القكاعد أساليب المغة مف جميع ى قسميف فمف العمماء مف رأػ ألترجع إ

لجرجاني كمنيـ مف قصرىا عمى ر اىر تعريف عبد القاىاظىذا كما ىك نكاحييا ك 
كىذا يمثل بقية  ،فة بنيتيا كاشتقاقيا كتصرفيار عضبط أكاخر الكممات العربية كم

                                                           

 . ٘ٔ، الكسيط في تاريخ النحك العربي صٛٚ(  انظر دالئل اإلعجاز صٔ)
 (.ٕٕٕ/ٕ.البغية )ٜٙٙأك ٖٙٙىك عمي بف مؤمف أبك الحسف بف عصفكر، تكفي سنة (  ٕ)

ىك أبك العرفاف الشيخ دمحم بف عمي الصباف الشافعي، مف أشير تأليفو حاشيتو عمى شرح األشمكني، تكفي (  ٖ)
(، دار الجيل، بيركت ػ لبناف بدكف ٖٚٔ/ٕىػ.انظر عجائب اآلثار في التراجـ كاألخبار، لمجبرتي )ٕٙٓٔسنة 

 تاريخ .
، دار  ٔ، تحقيق عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى دمحم معكض طٚٙص (  انظر المقرب ، البف عصفكر ٗ)

دار الكتب  ٔ( تحقيق حسف حمد طٜٔ/ٔـ، كشرح األشمكني )ٜٜٛٔىػ ، ٛٔٗٔلبناف -الكتب العممية بيركت
 . ٚٙـ صٜٜٛٔىػ ، ٜٔٗٔلبناف ،  -العممية ، بيركت

طكلة حسنة عمى ابف عقيل، تكفي ىك الشيخ دمحم بف مصطفى بف حسف المعركؼ بالخضرؼ، لو حاشية م(  ٘)
 .ٕ٘ٗىػ . انظر الكسيط في تاريخ النحك العربي ص ٕٛٛٔىػ، كقيل سنة ٕٚٛٔسنة 

دار الكتب  ٕ( تحقيق تركي فرحاف المصطفى ، طٕٔ/ٔ(  انظر حاشية الخضرؼ عمى شرح ابف عقيل )ٙ)
 ٕٔ/ٔـ. ص ٕ٘ٓٓىػ ، ٕٙٗٔلبناف ،  –العممية بيركت 



  - 35 -  

 

في تحديد دائرة عمـ النحك راجع  ىذا الخبلؼ تعريفات مع فركؽ يسيرة كلعل  منشأال
ـ النحك فرع مف الفركع ، فاف عمخرػ نحك بالفركع الثقافية العربية األلى صمة عمـ الإ

اتسع دب ثـ ، كقد كانت ىذه العمـك في أكؿ األمر تشمل النحك كالمغة كاألالعربية 
دب كعيا عددا فأصبحت تشمل المغة كاألخبار كالسير ثـ ازدادت فر نطاقيا فشممت األ

ء الخطب كالرسائل نشاتقاؽ كالخط كقرض الشعر كالعركض كا  كالصرؼ كالنحك كاالش
ال قسـ برأسو كلقد كاف  (ٔ)يلفذ عني كالبياف أما البديعاسير كالتاريخ كالمخبار كالكاأل

، ككاف البحث عميو البحث في ىذه العمـك كميا ىك كبلـ العرب  األساس الذؼ تركز
دب ، بالبحث في المغة كاأل متزجا دائماً كلى لمثقافة العربية معف النحك في األدكار األ

حكاؿ ، فكاف كثير العرب كبتاريخيـ في كثير مف األ ركممتزجا بعمـ القراءات كبأخبا
ذلؾ كجدنا منيـ مف جمع الخمسة ، ل تشمل ثقافتيـ كبحكثيـ ىذه الفركع مف العمماء
بأخبار  ل النحكية كالصرفية كالمغكية كاألدبية كبيف مف لو صمةبيف المسائ في مؤلفاتو

أف مسائل النحك كالصرؼ في كتابو الكامل ، كسبب ذلؾ  (ٕ)العرب كتاريخيـ كالمبرد
ك تركيبيا كتستأنس تعترؼ الكممات حاؿ إفرادىا أظاىرة مف الظكاىر التي  إنما ىي
، ية عمى مختمف قراءاتياباآليات القرآنك د المغكية كاألدبية مف كبلـ العرب أبالشكاى

تماـ البحكث جميعا مف شتى نكاحييا مما يقتضيو إ كأف البحث في ىذه الشكاىد
    النحكية .

ستقل النحك عف الفركع العربية ف يطبيعة التدرج كالتعمق في البحث أ ثـ اقتضت   
عمـك العربية بعضيا عف  ف تنفصلفميس مف الخير أخرػ ، كعمى كل حاؿ األ

خرػ ل النحك عف غيره مف فركع العربية األستقبعض في أذىاف الدارسيف حتى لك ا
، كال تجيء القكاعد النحكية إال مف  زماففالمفع كالمعنى متبلفي الكقت الحاضر 

ى جنب حتى لإ خبلؿ األساليب كالتراكيب كل ىذا ينبغي أف تسير مسائمو جنباً 
 تتعاكف العمـك العربية عمى الكصكؿ إلييا ، مف ىنا كجب تعميـ تتحقق الغاية التي

                                                           

 .معاني كبياف كبديع تقسيـ الببلغة إلى : ، ثـ درج العمماء في يف دملمتقا ىذا قكؿ لبعض لعل( ٔ)
ليو انتيى عمميا، تكفي (  ٕ) ىك دمحم بف يزيد بف عبد األكبر أبك العباس المبرد ، كاف شيخ النحك كالعربية، كا 

 .ٗٙٔ، كنزىة األلباء  ٔٓٔ. طبقات النحكييف كالمغكييف صٕ٘ٛ
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ب يسالاف األلك النحك متصبل بالفركع العربية األخرػ خاصة تمؾ التي تتعرض أل
 . (ٔ)(( ف البيافكفنك 

 : سبب وضع النحو: نيالمطمب الثا  
كؿ ما اختل مف كبلـ العرب فأحكج ف أكاعمـ أ )): (2)قاؿ أبك الطيب المغكؼ   

محف ظير في كبلـ المكالي كالمستعربيف مف عيد النبي ف الإلى التعميـ كاإلعراب ، أل
 . (ٖ)(( لَّ َض  دْ قَ ـ فَ اكُ خَ ا أَ ك دُ شِ رْ أَ  )):فقاؿ  ، فقد ركينا أف رجبل لحف بحضرتوملسو هيلع هللا ىلص

 (ٗ)((مف أقرأ فألحف إلي بهللا عنو : ألف أقرأ فأسقط أح كقاؿ أبك بكر رضي 
إنا قـك :  اعمى قـك يسيئكف الرمي فقرعيـ فقالك كرؼ أف عمر بف الخطاب مر  ))

متعمميف فأعرض مغضبا كقاؿ كهللا لخطأكـ في لسانكـ أشد عمي مف خطأكـ في 
 . (٘)(( كـرمي

هللا عنو كتب إليو كتابا لحف  ا أف أحد كالة عمر رضيركك  )):بف جنياكقاؿ  
مف حديث  يضاابف جني أكذكر  (ٙ) ((اعمر أف قنع كاتبؾ سكط فيو ، فكتب إليو

ف هللا برغ مف المشركيف عمي رضي هللا عنو مع األعرابي الذؼ أقراه المقرؼ:) أ
، فأنكر ذلؾ عمي رضي هللا عنوت مف رسكؿ هللا ، عرابي برئ( ، حتى قاؿ األوِ كرسكلِ 

ما يركػ مف  فك ما رسمو : ما ال يجيل مكضعو فكاعمل النح (7)سكدكرسـ ألبي األ

                                                           

  . ٙٔنحك العربي ص(  انظر الكسيط في تاريخ الٔ)
ىػ     ٖٔ٘ -عبد الكاحد بف عمي الحمبي، أبك الطيب المغكؼ: أديب. لو كتب، منيا " مراتب النحكييف ( ٕ)

 (.ٙٚٔ/  ٗاألعبلـ لمزركمي )

( ، برقـ ٚٚٗ/ٕ( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ، بمفع )أرشدكا أخاكـ( ، باب تفسير سكرة حـ السجدة ، )ٖ)
 حيح اإلسناد كلـ يخرجاه ، كأقره الذىبي .، كقاؿ الحاكـ ص ٖٖٗٙ

، تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ، دار الفكر العربي ، بدكف ٖٕ(  انظر مراتب النحكييف ، ألبي الطيب المغكؼ ٗ)
 تاريخ.

  ٖٕ( كالكسيط ٚٙ/ٔ(  انظر معجـ األدباء )٘)
 ـٖٜٛٔ  -ىػٖٓٗٔالكتب ، بيركت عالـ  ٖ( تحقيق دمحم عمي النجار ط/ٛ/ٕ(  انظر الخصائص البف جني)ٙ)
( ىك ظالـ بف عمرك بف سفياف أبك األسكد الدؤلي، قاضي البصرة ، صاحب النحك، كىك منسكب إلى الدئل ٚ)

بف بكر بف كنانة. كالدئل، عمى "ُفِعل" اسـ ُدَكيبة، تسمى الرجل بيا، قاؿ سيبكيو: كليس في كبلـ العرب 
تحقيق أبك ىاجر دمحم السعيد ( ٚ٘/ٔىػ . انظر العبر ، لمذىبي )ٓٚاسـ عمى كزف "ُفِعل" غيره ، تكفي سنة 

 . ٚٔ، كنزىة األلباء بف بسيكني زغمكؿ ، دار الكتب العممية ، بيركت ، بدكف تاريخ .
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أف شاع كاستمر فساد ىذا الشأف ظاىرا ، فينبغي أف لى أغبلط الناس منذ ذاؾ إ
  .(ٔ)((ف تقكػ لغتو كتشيع فصاحتويستكحش مف األخذ عف كل أحد ، إال أ

عف أبي عبيدة  (3)مف ركاية عمي بف المغيرة األثـر (2)طيكذكر القف  
، فإذا أعداؿ مطركحة  (5)ك بف العبلء بالبصرةبك عمر مر أ )): قاؿ (4)البصرؼ 

 (ٙ)بك عمرك يا رب ، يمحنكف كيرزقكف ( فقاؿ أبك فبلفمكتكب عمييا : أل
ف السكؽ فسمعيـ يمحنكف فقاؿ العجب يمحنك  لعرابيا دخكركؼ أف أ   
                                               (ٚ)كيربحكف 

، فمف الشديد بشأف العربية ـتدؿ عمى اىتمامي اأخبار  (8)ياقكت الحمكؼ  كحكى     
مركءة أحب إلي مف تعميـ النحك. كقاؿ الشاعر  الناس ما أحدث (9)ذلؾ قاؿ الزىرؼ 
 يصف النحك:

                                                           

 ( .ٜ/ٕ(  انظر الخصائص )ٔ)

يخ عمي بف يكسف بف إبراىيـ بف عبد الكاحد أبك الحسف القفطي  يعرؼ بالقاضي األكـر . صاحب تار (  ٕ)
النحاة ، قاؿ ياقكت : كلد في ربيع سنة ثماف كستيف كخمسمائة بقفط ، ككاف جـّ الفضل ، كثير النبل ، عظيـ 

 ( .ٕٕٔ/  ٕالقدر . بغية الكعاة )

ىك أبك الحسف عمي بف المغيرة األثـر النحكؼ المغكؼ أخذ العمـ عف أبي عبيدة كاألصمعي ، تكفي سنة (  ٖ)
ـ ، كالبغية ٜٛٚٔق ػػػػٜٖٛٔ( ، دار الفكر ، بيركت ، ٜٕٚ/٘،البف األثير ) ىػ . الكامل في التاريخٕٖٕ

(ٕ/ٕٜٔ. ) 

(  أبك عبيدة معمر بف المثنى ، كاف عالما بالشعر كالغريب ك األخبار كالنسب ، انظر أخبار النحكييف ٗ)
 ـ.   ٜ٘ٛٔىػ ػ٘ٓٗٔدار االعتصاـ  ٔ، تحقيق الدكتكر دمحم إبراىيـ البنا، ط/ٓٛالبصرييف ، لمسيرافي ص 

( أبك عمرك بف العبلء ، ىك العمـ المشيكر في عمـ القراءة كالمغة كالعربية، ككاف مف الشأف بمكاف كعنو أخذ ٘)
ىػ .انظر أخبار النحكييف ٗ٘ٔيكنس بف حبيب ، كالركاية عنو في القراءة كالنحك كالمغة كثيرة ، تكفي سنة 

 . ٖٓ، كنزىة األلباء ٙٗالبصرييف 
 . ٕٗ( كالكسيط ٜٖٔ/ٕإنباه الركاة لمقفطي ) (  انظرٙ)
  ٕٗ( كالكسيطٓٛ/ٔ(  انظر معجـ األدباء )ٚ)
ياقكت بف عبد هللا الركمي الحمكؼ، أبك عبد هللا، شياب الديف: مؤرخ ثقة، مف أئمة الجغرافييف، كمف العمماء ( ٛ)

 (ٖٔٔ/  ٛ) -ىػ . األعبلـ لمزركمي ٕٙٙالعمماء بالمغة كاألدب ،تكفي سنة 
ك بكر دمحم بف مسمـ بف عبيد هللا بف عبد هللا بف شياب المدني أحد األعبلـ ، سمع مف سيل بف سعد (   أبٜ)

كأنس بف مالؾ كخمق ، قاؿ ابف المديني : لو نحك ألفي حديث ، كقاؿ عمر بف عبد العزيز : لـ يبق أعمـ 
 . (ٜٕ/  ٔىػ . العبر )ٕٗٔبسنة ماضية مف الزىرؼ ، تكفي سنة 
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 تبْس مْ مُ  كجماؿ   زيف   كُ حْ كالنَّ   المقتبْس  فنعـَ  كَ حْ النَّ  اقتبسِ 
 ى كانتكْس مَّ عَ تَ  فقدْ  وُ فاتَ  فْ مَ   ْس جمَ  حيثُ  مكرـ   وُ صاحبُ 
ي يِّ العَ  فَ مِ  يوِ ا فِ مَ  كأفَّ 

 خرس
 ْس رَ كالفَ  ارِ مَ الحِ  فَ يْ ما بَ  افَ تَّ شَ  

فمـ يجبو ، فقاؿ  الباب كقاؿ يا أبكسعيد  (1)عمى الحسف البصرؼ قرع رجل     
 دخل.الثة كاف: قل الثبي سعيد ، فقاؿ الحسأ

، قاؿ سمعت  (3)خبرنا الخميل بف أحمد، قاؿ أ (2)كحدث النضر بف شميل 
نو عد المحف اؿ أستغفر هللا يعني أيحدث بحديث فمحف فيو ، فق (4)أيكب السختياني

 ذنبا .
فيحدث بو عمى لحنو ، كبمغ ذلؾ ،  يسمع الحديث ممحكناً  (5)ككاف ابف سيريف 

مو . ، فقك ف النبي ملسو هيلع هللا ىلص لـ يكف يمحف ابف سيرف يمحف فإف كاف ، فقاؿ إ (6)األعمش
ده عمى المحف، كال يضربيـ هللا عنو يضرب أكال قاؿ ككاف عمر بف الخطاب رضي

  (ٚ) دره كاحدة. ككجد في كتاب عامل لو لحف فأحضره كضربو  عمى الخطأ
                                                           

أبي الحسف البصرؼ أبك سعيد إماـ أىل البصرة كحبر زمانو ،  كشيرتو تغني عف التعريف بو ، (  الحسف بف ٔ)
، قاؿ ابف سعد في الطبقات : كاف جامعا عالما رفيعا . فقييا حجة مأمكنا عابدا ناسكا كثير العمـ فصيحا 

 ( .ٕٗ/  ٔىػ . العبر )ٓٔٔجميبل كسيما ، تكفي سنة 
الخميل بف أحمد، كعف فصحاء العرب، كأبي خيرة األعرابي كأبي الدقيش ، (   النضر بف شميل ، أخذ عف ٕ)

كيحكى عف النضر بف شميل أنو قاؿ: أقمت بالبادية أربعيف سنة. ،كأخذ عنو أبك عبيدة القاسـ بف سبّلـ 
 . ٖٚىػ . نزىة األلباءٕٗٓأك  ٖٕٓتكفي سنة 

ي عممو كزىده كالغاية في تصحيح القياس ىك الخميل بف احمد الفراىيدؼ، سيد أىل األدب قاطبة ف(  ٖ)
انظر  ٓٙٔكاستخراج مسائل النحك كتعميمو، اخذ عنو سيبكيو، كعامة الحكاية في كتاب سيبكيو عف الخميل تكفي 

 .    ٗ٘، كمراتب النحكييف ٚٗ، كطبقات النحكييف كالمغكييف ٘ٗنزىة األلباء 

تابعيف  قاؿ شعبة : كاف سيد الفقياء كقاؿ ابف عيينة : (  أيكب السختياني أحد األعبلـ . ككاف مف صغار الٗ)
ىػ .انظر العبر ٖٔٔلـ ألق مثمو كقاؿ حماد بف زيد : كاف أفضل مف جالستو كأشدىـ اتباعا لمسنة ، تكفي سنة 

(ٔ/ٖٔ. ) 

 ( دمحم بف سيريف أبك بكر شيخ البصرة مع الحسف . سمع عمراف بف حصيف كأبا ىريرة كطائفة ، قاؿ أيكب :٘)
لى اليمامة  كقاؿ مؤرؽ العجمي : ما رأيت أفقو في كرعو مف دمحم بف سيريف ، تكفي  أريد لمقضاء ففر إلى الشاـ كا 

 ( . ٕٗ/ٔىػ . انظر العبر )ٓٔٔسنة

. ركػ عف ابف أبي أكفى كأبي كائل  (  اإلماـ أبك دمحم سميماف بف ميراف األسدؼ الكاىمي مكالىـ األعمشٙ)
 ( . ٖٛ/ٔىػ . انظر العبر )ٛٗٔلككفة كعالميا ، تكفي سنة كالكبار ، ككاف محدث ا

 (ٓٛ/ٔ(  انظر معجـ األدباء )ٚ)
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منيا ما ىك ديني كمنيا  عث مختمفة ،ا لى بك أسباب كضع النحك إ يمكف أف تردك    
ء ادني ، أما البكاعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد عمى أما ىك غير الدي
ككذا ك الفصاحة  دكد السبلمةلى أبعد حالحكيـ أداء فصيحا سميما إ نصكص الذكر

يـ مف التحريف ف بسبلمة ىذيف النصيف يسمـ لممسمميف دينالحديث النبكؼ ، أل
از عتز ، كىك ا عرب يعتزكف بمغتيـ اعتزازا شديداذلؾ أف ال كالتصحيف ، كيضاؼ إلى

، مما جعميـ يحرصكف عمى عاجـ ا باألمتزجك جعميـ يخشكف عمييا مف الفساد حيف ا
، كبجانب ذلؾ يةجنبمف الفناء كالذكباف في المغات األعيا خكفا عمييا رسـ أكضا

الحاجة الشديدة  ف الشعكب المستعربة أحستجتماعية ترجع إلى أكانت ىنا بكاعث ا
مستقيما كتتقف ميا تمثبل ية في إعرابيا كتصريفيا حتى تتمثلمف يرسـ ليا أكضاع العرب

لى بيا نطقا سميما . ككل ذلؾ معناه أف بكاعث متشابكة دفعت دفعا إالنطق بأسالي
ك طاقاتو العربي كنم للى ذلؾ أف رقي العقفكير في كضع النحك ، كيضاؼ إالت

 تسجيبلمنيكض برصد الظكاىر المغكية كتسجيل الرسـك النحكية لالذىنية نمكا أعده 
 قكانينوككضع قيسة انتظاما يييئ لنشؤ عمـ النحك تطرد فيو القكاعد كتنتظـ فيو األ

عرفة كالتركيب الفصيحة كمف الم لمعباراتمف االستقصاء الدقيق  المشتقة الجامعة
   (ٔ)اإلعرابيةالتامة بخكاصيا كأكضاعيا 

 : زمان وضع النحو ومكانوثالثلالمطمب ا
قانكف تتطمبو  مثل أؼف عمـ النحك ألسبلـ ،عمـ النحك كضع في الصدر األكؿ لئل   

سبلـ ما تقتضيو الحاجات ، كالبكاعث تدعك إلى كضعو ، كلـ يؾ قبل اإلالحكادث ك 
ا كانك  ألنيـ ؛يحمل العرب عمى النظر إليو ، فإنيـ في جاىميتيـ غنيكف عف تعريفو 

نيـ بدكف إعماؿ فكر ، أك رعاية ك عمييا ، فيتكممكف في شؤ  اقة  جبمك كف عف سميينطق
ي التي جبمكا عمييا كبيئتيـ الت بل قانكنيـ ىك الممكة بلمي يخضعكف لو ،قانكف ك

اختمطكا بالفرس كالرـك كالقبط كغيرىـ ،  تحيط بيـ ، بخبلؼ العرب بعد اإلسبلـ ، إذ
ع النحك . كىذا لى كضعمى الديف ، حتى ىرعكا إر عمييا ك فحل بمغتيـ ما ىاؿ الغي

كف فقد زعـ بعض العمماء أف العرب يعمم ،كؿ عميو الجميكر ىك التحقيق الذؼ ع
ف خبرة بقانك  قة ، بل كاف عفاسترساؿ كسميمجرد ليس  مكاقع الكبلـ ، كأف كبلميـ 

                                                           

  ٖٔ(  انظر المدارس النحكية ص/ٔ)
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ي األسكد الدؤلي يد أبسبلـ عمى العربية ، فالنحك قديـ فييـ ، أبمتو األياـ ثـ جدده اإل
أكائل كتابو في  (1)هللا عنو كمف ىؤالء العمماء أحمد بف فارس بإرشاد عمي رضي

ة معرفتيـ إذ نسب لمعرب العارببف فارس غمكا شديدا ا ، بل لقد غبل  (2)الصاحبي
لى المكقف األكؿ كىك هللا بتكقيف مف قبميـ . حتى انتيى األمر إ بمصطمحات النحك

 سماء كميا .األـ عز كجل الذؼ عمـ آد
الجميكر كىك الراجح أف عمـ النحك قد كضع في  ذؼ عكؿ عميوكالتحقيق أف ال   

عمى النظر في ما يحمل العرب  اإلسبلـ، ألنو لـ يكف قبل  لئلسبلـ األكؿالصدر 
بمكا عمييا ، في حيف أنيـ كف عف سميقة جكضع النحك ، ألنو كاف حيف ذاؾ ينطق

لى كضع مغتيـ مف المحف ما دفعيـ ييرعكف إعاجـ فحل بباأل امطك بعد اإلسبلـ اخت
نو عمى حدكد البادية ، كممتقى العرب قد كاف كضعو كنشؤه في العراؽ ، ألك النحك ، 

ر فيو كباء المحف نتشخاء الحياة فيو ، فكاف أظير بمد اكغيرىـ تكطنو الجميع لر 
ف لغتيـ ذا العمـ ألاجة ليلى كضع النحك ، في حيف لـ يكف لعرب الجزيرة حالداعي إ

 .(ٖ)برحت فصيحة ما
 
 
 
 
 

 العربي ضع النحوا: و رابعالمطمب ال

                                                           

(  العبلمة أبك الحسيف أحمد بف فارس الرازؼ المغكؼ صاحب المجمل نزيل ىمذاف . ركػ عف أبي الحسف ٔ)
 ( .ٖٚٔ/  ٔ) -ىػ . العبر ٜٖ٘القطاف كطائفة ، تكفي سنة 

، دار الكتب  ٕ، تحقيق أحمد حسف بسج ، ط/ ٙٔ(  انظر الصاحبي في فقو المغة ، البف فارس ص ٕ)
 ـ .ٕٚٓٓىػ ػٕٛٗٔالعممية، بيركت ، 

، تحقيق سعيد دمحم المحاـ ، عالـ  ٕٔ(  انظر نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة ، لمشيخ دمحم الطنطاكؼ ص/ٖ)
 . ٕٙفي تاريخ النحك العربي ص/ـ كالكسيط ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔالكتب ، 
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لنحك العربي مف متقدميف حثكف في تحديد أكؿ مف كضع االباختمف ا 
 (3)في المعارؼ كالزجاجي (2)قتيبةبف افي طبقات الشعراء ك  (1)، كابف سبلـكمتأخريف

في أخبار  (4)فياكييف ك السير غكؼ في مراتب النحملفي األمالي ، كأبي الطيب ا
ت . كاألنبارؼ في الفيرس (6)بف النديـا، ك في الطبقات (5)النحكييف البصرييف كالزبيدؼ

فعمى مذىبيف  طي في إنباه الركاة فيمف ىك الكاضع ،كالقفباء، في نزىة األل
هللا عنو ، كىذا رضي  األكؿ أف أكؿ مف كضع النحك ىك عميالمذىب  :مشيكريف

ي أف أكؿ مف كضع النحك ىك أبك نبارؼ كالقفطي. كالمذىب الثانثمو األالمذىب يم
    (ٚ)ف قبميماالدؤلي كىذا المذىب يمثمو السابقك سكد األ
كسبب كضع عمي رضي هللا عنو ليذا العمـ ما ركػ أبك  )): نبارؼ بف األاقاؿ     
فقمت ما  هللا عنو فكجد في يده رقعة اؿ: دخمت عمى أمير المؤمنيف رضيسكد قاأل

ة ىذه كجدتو  قد فسد بمخالطىذا يا أمير المؤمنيف فقاؿ إني تأممت كبلـ الناس ف
يعتمدكف عميو. ثـ ألقى يرجعكف إليو ك  اء يعني األعاجـ فأردت أف أضع شيئاالحمر 

فاالسـ ما أنبأ عف المسمى ، سـ كفعل كحرؼ إلي الرقعة كفييا مكتكب الكبلـ كمو ا
                                                           

( أبكعبد هللا دمحم بف سبلـ بف عبيد هللا بف سالـ البصرؼ ،كاف مف جممة أىل األدب، كألف كتابًا في طبقات ٔ)
الشعراء ، كأخذ عف حماد بف سممة، كركػ عنو اإلماـ أحمد بف حنبل، كأبك العباس ثعمب ، تكفي سنة 

 .ٕ٘ٔىػ . انظر نزىة األلباء ٕٖٕ
أبك دمحم بف عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ الككفي ، أخذ عف أبي حاتـ السجستاني كغيره، كأخذ عنو  ( ٕ)

. كلو  أبك دمحم عبد هللا بف جعفر بف درستكيو كغيره. ككاف فاضبًل في المغة كالنحك كالشعر؛ متفننًا في العمـك
رآف، كغريب الحديث، كمشكل القرآف، كمشكل المصنفات المذككرة، كالمؤلفات المشيكرة، فمنيا: غريب الق

 .ٜ٘ٔىػ . انظر نزىة األلباء ٕٓٚالحديث، كأدب الكاتب،  إلى غير ذلؾ مف المصنفات.تكفي سنة 
ىك عبد الرحمف بف إسحاؽ، أبك القاسـ الزجاجي؛ : صاحب الجمل، منسكب إلى شيخو إبراىيـ الزجاج؛ (  ٖ)

  ( .ٔٔٔ/ٕىػ . انظر بغية الكعاة )ٜٖٖألنو لزمو حتى برع في النحك، تكفي سنة 

(  أبك سعيد الحسف بف عبد هللا بف السيرافي النحكؼ،  كاف مف أكابر الفضبلء، كأفاضل األدباء، زاىدًا، ال ٗ)
ىػ . انظر ٖٛٙنظير لو في عمـ العربية، . كصنف تصانيف كثيرة؛ أكبرىا شرح كتاب سيبكيو ، تكفي سنة 

 . ٕٕٚنزىة األلباء 
دمحم بف الحسف بف عبد هللا أبك بكر الزبيدؼ اإلشبيمي النحكؼ  صاحب طبقات النحكييف . قاؿ ابف  (  ىك٘)

 (.ٗٛ/  ٔ) -ىػ . بغية الكعاة ٜٖٚالفرضي : كاف كاحد عصره في عمـ النحك ، كحفع المغة ، تكفي سنة 

ط( مف  -ب كتاب )الفيرست ( ىك  دمحم بف إسحاؽ بف دمحم بف إسحاؽ، أبك الفرج بف أبي يعقكب النديـ: صاحٙ)
 ( .ٜٕ/  ٙ) -ىػ  األعبلـ لمزركمي . ٖٛٗأقدـ كتب التراجـ كمف أفضميا. تكفي سنة 

 .ٖٔ(  انظر نشأة النحك ٚ)
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كقاؿ انح ىذا النحك كأضف إليو ما كقع ما جاء لمعنى  بو كالحرؼ كالفعل ما أنبئ
ما ليس بظاىر كال مضمر ، كأراد بذلؾ إليؾ ، فإنما يتفاضل الناس يا أبا األسكد في

. ثـ بابي التعجب عتكضعت بابي العطف كالن )):  . ثـ قاؿ(ٔ)((االسـ المبيـ 
عمي عرضتيا عمى  لى باب إف كأخكاتيا ما خبل لكف فمماإلى أف كصمت كاالستفياـ إ

با مف أبكاب النحك كضعت با كمما ككنتهللا عنو أمرني بضـ لكف إلييا  رضي
ىذا النحك  فما أحس مت ما فيو الكفاية قاؿ:عرضتو عميو رضي هللا عنو إلى أف حص

 .(ٕ)((فمذلؾ سمي النحك ،الذؼ قد نحكت 
ى زياد كىك لدؤلي إجاء أبك األسكد ال ))قاؿ:  (3)عاصـ كذكر ابف األنبارؼ عف

أمير البصرة فقاؿ: إني أرػ العرب قد خالطت ىذه األعاجـ كفسدت ألسنتيا أفتأذف 
لى ال تفعل قاؿ فجاء رجل إلي أف أضع لمعرب ما يعرفكف بو كبلميـ ؟ فقاؿ زياد: 

ا كترؾ أبان نا كترؾ بنكف فقاؿ لو زياد:) تكفيزياد فقاؿ: أصمح هللا األمير تكفى أبا
قاؿ لو ضع لمناس ما كنت نييتؾ عنو ففعل ،  األسكد فمما جاءه بنكف(؟ ادع لي أبا

يا ؟ فقاؿ ليا نجكمُ السماءِ  بنتو : ما أحسفُ عنو أيضا أ أبا األسكد قالت لو ا كيركػ 
 أحسفَ  اف فقكلي متعجبت مف حسنيا . فقاؿ ليا : إذ فقالت إني لـ أرد ىذا إنما

 ب التعجب. ذ كضع النحك كأكؿ ما رسـ منو باينئفح  ، السماءَ 
كأخذ  لد أبك األسكد الدؤلي في الجاىميةقاؿ: ك  (4)جستانيكحكى أبك حاتـ الس

 . (٘)(( هللا عنو النحك عف عمي رضي
عف أبيو قاؿ: كاف  (6)ركػ أبك سممة مكسى بف إسماعيل )):  كقاؿ ابف األنبارؼ 

األسكد أكؿ مف كضع النحك بالبصرة كزعـ قـك أف أكؿ مف كضع النحك  كاف أبك
                                                           

 .ٛٔ( انظر نزىة األلباء ص ٔ)
 .ٛٔ( انظر نزىة األلباء ص ٕ)
ىػ . انظر كفيات ٕٚٔ(  أبك بكر عاصـ بف أبي النجكد ،كاف أحد القراء السبعة ، تكفي عاصـ في سنة ٖ)

 . ( ٜ/  ٖاألعياف، البف خمكاف    )

(  أبك حاتـ سيل بف دمحم بف عثماف السجستاني النحكؼ المغكؼ المقرغ، نزيل البصرة كعالميا؛ كاف إمامًا في ٗ)
ىػ ، أك ٕٓ٘عمـك اآلداب، كعنو أخذ عمماء عصره كأبي بكر دمحم بف دريد كالمبرد كغيرىما، تكفي سنة 

 ( .ٛٗ/ٕ( ، كبغية الكعاة )ٖٓٗ/  ٕ) -كفيات األعياف  غير ذلؾ . 

 . ٕٔ( انظر نزىة األلباء ص٘)
(  مكسى بف إسماعيل أبك سممة التبكذكي البصرؼ الحافع ، أحد أركاف الحديث. سمع مف سعيد حديثًا كاحدًا، ٙ)
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 (2)الرحمف بف ىرمز . فأما مف زعـ أف أكؿ مف كضع النحك عبد(1)بف عاصـ نصر
الرحمف أخذ عف أبي  يح، ألف عبدبف األعرج بف نصر بف عاصـ فميس بصح

أيضا نصر بف عاصـ أخذ عف أبي األسكد ، كيقاؿ عف ميمكف  األسكد ككذلؾ
 .(3)قرف األ

 عنو ألف هللا ف كضع النحك عمي بف أبي طالب رضيح أف أكؿ مكالصحي  
أبي لى عمي فإنو ركػ عف األسكد يسنده إ لى أبي األسكد ، كأبكالركايات كميا تسند إ

حدكده عف عمي بف  (ٗ)تُ قَ فِ األسكد . أنو سئل فقيل لو: مف أيف لؾ ىذا النحك؟ قاؿ لَ 
  . (٘)(( هللا عنو أبي طالب رضي

الذيف ة عماجالطنطاكؼ أف الحق الذؼ يظير لو مف جانب الكيرػ الشيخ دمحم  
ف فإ :يقكلكف أف أكؿ مف كضع النحك ىك أبك األسكد الدؤلي كيعمل ذلؾ إذ يقكؿ

ضى مف القائـ بو عناية مبذكلة إليو خاصة كصدكؼ عف ر خطير يقتكضع النحك أم
ي لمكبلـ العربي كا عماال لمفكر ، ككقت طكيل يستنزؼ في التقص مشاغل الفكر عامة

 كميا ىدكء كاستقرار يرفرؼ عمييا جناح األمف كالسبلـ .ستخراج القكاعد ، في حياة كا
تحر ممئتيا تقضت في النضاؿ العنيف كالشجار المس كحياة عمي رضي هللا عنو

 ا رضي هللا عنو، فبعيد أف عميتنفتيا أمكاج االضطرابات الشاممةالحكادث المركعة كاك
أف لو اليد  ال نأبى ، عمى أفىذا العمل الجمليكاتيو الكقت الكافي لمنيكض بأعباء 

أبي األسكد في اإلرشاد لو كاإلشراؼ عميو ، كتقريره لما صح في الطكلى عمى 
مي رضي ، فمعختبلؼ في المختاريككف في ذلؾ تقريب لمجمع بيف اال ستنتاجو ، كقدا

                                                                                                                                                                      

 (ٖ٘ٓ/  ٔىػ . العبر  )ٖٕٕكاحدًا، كأكثر عف حماد بف سممة كطبقتو ، تكفي سنة 
عاصـ الميثي النحكؼ  قاؿ ياقكت : كاف فقييا عالما بالعربية مف قدماء التابعيف ؛ ككاف يسند إلى (  نصر بف ٔ)

 (.ٕٖٔ/ٕىػ . انظر بغية الكعاة )ٜٛأبي األسكد في القرآف كالنحك ، كلو كتاب في العربية ، تكفي 

 (ٔٔٔ/  ٔ)ىػ . العبر  ٚٔٔ(  عبد الرحمف بف ُىرمز األعرج، صاحُب أبي ىريرة ، تكفي سنة ٕ)
ف عنبسة أخذ عنو . انظر بغية الكعاة ٖ) (  ميمكف األقرف  أخذ النحك عف عنبسة . كقيل عف أبي األسكد ؛ كا 

(ٕ/ٖٓٚ. ) 

 ى بعض . المساف )لفق( .ضـ بعضو إل الشيءيقاؿ : لفق ( ٗ)
نباه الركاة  ٕٕ-ٕٔ(  انظر نزىة األلباء ٘)   ٕٗ، كمراتب النحكييف  ٜٖ/ٔ، كا 
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ضل القياـ بكضعو عمى ىدؼ ، كألبي األسكد فساسهللا عنو فضل اليداية إلى األ
 .(ٔ)هللا عنو عمي رضي
 العربية و  النحوبين العالقة :  خامسالمطمب ال

رفكف كف العاعف أىل يكناف كما يذكر المترجمثبت  )) :العرب جاء في لساف
بو نحكا ، كيقكلكف فبلف مف النحكييف  بمغتيـ ، أنيـ يسمكف عمـ األلفاظ كالعناية

 غةبم المعرفة مف لو حصل كاف لمذؼ النحكؼ  ىيحي كلذلؾ سمي يكحنا اإلسكندراني
ىذا العمـ في البداية  ، كمع ذلؾ فقد سمي (ٕ)((العربي الكبلـ ِإعراب كالنَّْحكُ  ،الُيكناِنيِّيف
العربية كفتح بابيا كأنيج سبيميا  مف استفككاف أكؿ  )):بف سبلـ ا؛ قاؿ ((العربية 

أكؿ مف كضع العربية أبك  )) :بف قتيبةا، كقاؿ  (ٖ)(( ككضع قياسيا أبك األسكد الدؤلي
 ضبط المصحف ككضع العربية أبك األسكدأكؿ مف  )): ابف حجر، كقاؿ  (ٗ)((سكداأل
)) (٘). 

ره قهللا عنو ما كضعو فأ كقد سبق أف أبا األسكد لما عرض عمى عمي رضي 
، سـ النحكا العمـ بار العمماء تسمية ىذؼ قد نحكت فآثما أحسف ىذا النحك الذ :بقكلو

اعكه ىـ عمماء الطبقة الثانية مف نحاة البصرة ذا المصطمح كأىذ اكلكف الذيف تداكلك 
بف العبلء كىـ مف  كبف أبي إسحاؽ كعيسى بف عمر الثقفي كأبي عمر اكالككفة مثل 
تيرت عف ىؤالء مؤلفات اتسمت ش، فقد اثل الكسائي كىك مف الككفةمالبصرة ، ك 

   .(ٙ)سـ النحكبأنيا نحكية كصرح فييا با
ي األسكد الدؤلي ، إال أنيا لـ تتجاكز عصر أببعد  كانت إذف فالتسمية بالنحك

، عمى التسامح ةالطبقة الثانية ، كىذا يدؿ عمى أف نسبة التسمية إلى أبي األسكد مبني
كلك عني أصحاب التراجـ بتعييف ، كيبلحع فيو انسحاب التسمية الطارئة بالنحك 

                                                           

 بتصرؼ يسير . ٙٔأة النحك ص/(  انظر نشٔ)

 ( مادة نحا .ٖٓٔ/٘ٔانظر لساف العرب البف منظكر)( ٕ)
( ، تحقيق محمكد دمحم شاكر ، دار المدني جدة، ٕٔ/ٔ( انظر طبقات فحكؿ الشعراء البف سبلـ الجمحي )ٖ)

 بدكف تاريخ .

 . ٖٖالكسيط في تاريخ النحك العربي ص( ٗ)
 ـٕٜٜٔىػ / ٕٔٗٔ. تحقيق عمي دمحم البجاكؼ ، دار الجيل  (ٕٙ٘/ٖ( انظر اإلصابة البف حجر )٘)
 . ٖٖك الكسيط في تاريخ النحك العربي ص ٜٔ( نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة ص ٙ)
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 أىمو . اسـ العمـ مف كضع ف تنازع الظنكف مصاحب التسمية كقتيا ألغنكنا 
االسكد لما  ثبت عف أبيفي نظرىـ . قد تيـ لمقتضى المبلبسات المناسبة محاكمصط

آثر ف، ذا النحك الذؼ قد نحكتوما أحسف ى :قره بقكلوأعرض عمى عمي ما كضعو ف
التي يراد بيا  عمي رضي هللا عنوالعمماء تسمية ىذا العمـ باسـ النحك استبقاء لكممة 

 . (ٔ)ة صطبلحي جمياالك المناسبة بيف المعنييف المغكؼ ك أحد معاني النحك المغكية ؛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .ٖٜ( انظر حاشية اإليضاح ص ٔ)
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 المبحث الثاني
 األطوار التاريخية لمنحو العربي

 المطمب األول: طور الوضع والتكوين 

لى أكؿ عصر د الدؤلي إسك ىذا الطكر مف عصر كاضع النحك أبي األ    
ده في يالفضل في كضعو كتع صاحبة كقد استأثرت بو البصرةالخميل بف أحمد 

خبار كالنكادر زىاء ، كالككفة منصرفة عنو بما شغميا مف ركاية األشعار كاألأتونش
سكد الدؤلي حتى تأصمت منو ييف بعد أبي األفيو طبقتاف مف البصر  قرف ، اشتغل

 بعض أبكابو . أصكؿ كثيرة كعرؼ
مرت في تثمير ما د الدؤلي استسك التي أخذت عف أبي األ كلىفإف الطبقة األ   

ذلتمقتو عنو، ككفقت إ تو اعى استنباط كثير مف أحكامو ، كقامت بقسط في نشره كا 
بف معداف الفيل ، كنصر بف عاصـ  ىذه الطبقة عنبسة ككاف مف أفذاذ .بيف الناس

أحد مف ، كلـ يدرؾ  يالرحمف بف ىرمز ، كيحي بف يعمر العدكان الميثي ، كعبد
مب عمى الظف أف النحك في ىذه الطبقة كاف كيغلعباسية ، ا رجاؿ ىذه الطبقة الدكلة

ينيض ما حدث  قميبل ، ككاف شبو الركاية لممسمكع ، فمـ تنبت بينيـ فكرة القياس كلـ
ـك بسبلمة السميقة لى إحداث ثغرة خبلؼ بينيـ لقرب عيد القفي عيدىـ مف أخطاء إ

عض نتف في مكاطف حركة التصنيف بينيـ فمـ يؤثر عنيـ إال ب ، كذلؾ لـ تقك
عتمادىـ عمى حفظيـ في جل ا  متفرقة مف الفف لـ تبمغ حد الكتب المنظمة ، إذ كاف

 صدكرىـ.
مف سابقتيا فقد كانت أكفر منيا  اً كثر عددكأما الطبقة الثانية التي كانت أ   

كثيرا مف  لدييا كأضافتفازدادت المباحث  حظا في ىذا الشأف ، إذ كطأت بيا سبيمو
ص كاستخراج الضكابط كنشأت حركة النقاش بينيا ، فجرت في تتبع النصك  لقكاعد ،ا

بعض الكتب المفيدة ، كمف ستطاعت التصنيف فركت في النحك كاا، يتما ىيأ ليا كق
الذؼ يقكؿ فيو أبك  (ٔ)سحاؽ الحضرؼ أبي إ في ىذه الطبقة عبد هللا بف ـلييالمشار إ

                                                           

مقياس ، ( عبد هللا بف أبي إسحاؽ الحضرمي. ككاف قيمًا بالعربية كالقراءة، إمامًا فييما؛ ككاف شديد التجريد لٔ)
 . ٕٛىػ . انظر نزىة األلباء ٚٔٔتكفي سنة 
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ككاف  ، (ٔ)(( رة كأعقميـ ففرع النحك كقاسوهللا أعمـ أىل البص ككاف يقاؿ عبد ))الطيب: 
صاحب الكتابيف في  (ٕ)الفرزدؽ كثيرا حتى ىجاه ، كعيسى بف عمر الثقفي يخطئ

 :وقكلضميما الخميل بف أحمد بف، كقد نكه عف  (كماؿ)اإلك (الجامع)النحك : 
 عمْر  عيسى بفُ  أحدثَ  ام غيرُ   وُ مُّ ػكُ  جميعاً  ذىب النحكُ 
 ْر ػػػػػػػػػػمػكق س  ػشم اسِ ػفيما لمنَّ   ع  ػمكىذا جا ذاؾ إكماؿ  

صاحب التصانيف الكثيرة ، كرجاؿ ىذه الطبقة   بف العبلء البصرؼ  ككأبك عمر 
 ىػ ٚٔٔإسحاؽ الذؼ مات سنة أبي هللا بف أظمتيـ الدكلة العباسية جميعا خبل عبد

لى كضع طائفة كبيرة مف أصكلو كلـ ينقض ىذا الطكر حتى كفق العمماء إ   
 مف اتجو إليياكاف أكؿ  اختمرت بينيـ فكرة التعميل التيلى التزيد فييا ، فعثتيـ إب

عمل فكره فيو ، كخرج مسائل ابف أبي إسحاؽ ، كما أنو أكؿ مف نشط لمقياس ، كأ 
كثيرة عميو ، ككافقو عيسى بف عمر ، كخالفيما بعض معاصرييما ، فانفسح ميداف 

تساير ركح ىذا العصر ،  و في كتبيـ التيتداكلالقكؿ في ىذا العمـ كأنس الناس بو ك 
زيجا مف النحك كالصرؼ كالمغة كاألدب كما إلى ذلؾ مف عمـك المغة فقد كانت م
ة بعضيا ببعض تقرب الكشيجة بينيا في ه الفركع كانت متداخمف ىذالعربية أل

غكيا أديبا ل ديب حيف ذاؾ نحكيا صرفيا لغكيا ، كالنحكؼُّ فكاف األالغرض كالمقصد ، 
  .(ٖ)صرفيا كىكذا

  المطمب الثاني: طور النشؤ والنمو 
لى الككفي إ (ٗ)اسيمف عيد الخميل بف أحمد البصرؼ كأبي جعفر الرؤ  ىذا الطكر    

، فيذا الطكر مبدأ االشتراؾ بيف  بف السكيت الككفياك  البصرؼ  المازني أكؿ عصر

                                                           

 . ٖٔ(  انظر مراتب النحكييف ٔ)
ككاف ثقة عالمًا بالعربية كالنحك كالقراءة، كقراءتو  -كيقاؿ: أبك عمر  -(  عيسى بف عمر الثقفي، أبك سميماف ٕ)

 مشيكرة.
ىػ . انظر نزىة ٜٗٔيب ، تكفي سنة ككاف فصيحًا يتقعر في كبلمو، كيعدؿ عف سيل األلفاظ إلى الكحشي كالغر 

 . ٕٛاأللباء 
 .ٕٕ -ٚٔ( ، كانظر المدارس النحكية ٖٕ-ٕٕ(  انظر نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة )ٖ)
(  ىك أبك جعفر دمحم بف أبي سارة الرؤاسي ، ابف أخي معاذ اليراء،. قاؿ أبك دمحم بف درستكيو: زعـ أبك ٗ)

مف كضع مف الككفييف كتابًا في النحك الرؤاسي ، لو تصانيف منيا كتاب العباس أحمد بف يحيى ثعمب أف أكؿ 
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فيو الطبقة  ، لقد تبلقت نافسة في الظفر بشرفوالبمديف في النيكض بيذا الفف كالم
برئاسة الخميل ، كالطبقة األكلى مف الككفييف بزعامة أبي جعفر   فيالثالثة مف البصري
كر حريا بدية بعد ، ككاف ىذا الطة قكية أبيا حيا ىذا الفف كثبة حيي الرؤاسي ، فكثب

 ف يسمى طكر النشؤ كالنمك.أ
ف مباحث احث الصرؼ ، ألالعاـ الذؼ يشمل مبه زاؿ النحك يقصد بو معنا كما 
، بخبلؼ  ـخر الكممات كما عرؼ عنياك ؿ الطكر الماضي كانت منصرفة حكؿ أرجا

ف ؛ ألـ إلى مراعاة أحكاؿ األبنية أيضاـ قد اتجيت أنظارىنيإرجاؿ ىذا الطكر ، ف
ممت بنية الكبلـ ال يمكف أف يؤدؼ معناه الذؼ يحسف سككت المتكمـ عميو إال س

 .(ٔ)عراباخره مف خمل األك مت أكمماتو مف المحف كسم
،  تب النحك كشغمت منيا فراغاً ا الحيف ظيرت مباحث الصرؼ في طي كفمف ىذ    

مر طكيبل مف الزمف حتى تداكلو في كتب النحك ، كاستمرت ىذا األ مريف اسـُ كعـ األ
مـ يعرؼ بو أحكاؿ الكمـ كلذا عرؼ بعضيـ النحك بأنو ع . النحك بعض المتأخريف

 فرادا كتركيبا. إالعربية 
تصاال كثيقا ل بو اكائل ىذا الطكر ما ال يتصنعـ قد تقمص عف كتب النحك مف أ    

مباحث الصرؼ مع مباحث النحك لقرابتو  حث المغة كاألدب كاألخبار كأبقيتكمبا
كىك أكؿ ىذا  -ف الخميل سائر عمـك الغمة العربية . عمى أ الدنيا بالنحك مف بيف

ساس في نو ذكر في كتاب العيف الذؼ ىك األكالنحك ، فإ المغة قد جمع بيف - الطكر
 . (ٕ)كتب المغة قدرا كبيرا مف النحك

كيعد مف السمات المشتركة الظاىرة  )) :كيقكؿ الدكتكر عبد الكريـ دمحم األسعد 
تساع طبقة الثالثة البصرية كالطبقة األكلى الككفية افي الدرس النحكؼ في عيد ال

لبحكث الصرفية كما االشتقاؽ كىما مف ا ما في أبنية الكممات كفيعف عممائيالبحث 
تيف الطبقتيف في البحكث النحكية ، الى جانب النشاط القكؼ لعيد ىىك كاضح كذلؾ إ

ىتمكا بعمـ الصرؼ أكثر مف اىتماميـ بالنحك كسبقكا ة ا كلكف عمماء الككفة خاص
                                                                                                                                                                      

 . ٓ٘معاني القرآف كغيره . انظر نزىة األلباء 
 . ٕٗ(  انظر نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة صٔ)
 ٕٗ-(  انظر نشأة النحك صٕ)
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ىتماميـ أكثر مف ا  ـ النحككف بعملبصرييف في الدرس الصرفي في حيف اىتـ البصريا
 الككفييف في الدرس النحكؼ. ابالصرؼ كسبقك 

ت في عيد ىاتيف الطبقتيف فكرة القياس كفكرة التعميل نمكا كاىتـ دزداكذلؾ ا   
كعمى رأسيـ الخميل بف أحمد بتصحيح القياس كاستخراج  ،العمماء في البصرة كالككفة

كما ، ه النكاحي منبثة في كتاب العيفمسائل النحك كتعميميا ، كبحكث الخميل في ىذ
 .(ٔ)(( كالصرؼ يف في النحكي طبقتيـ األكلى شيئ مف التألفكاف لمككفييف 

 والكمالالمطمب الثالث: طور النضج 
بي عثماف المازني البصرؼ ىذا الطكر مف عيد أ  ))يقكؿ الشيخ دمحم طنطاكؼ :   

لى آخر ماـ الطبقة الرابعة ، إادسة ، كيعقكب بف السكيت الككفي إإماـ الطبقة الس
  . عصر المبرد البصرؼ شيخ السابعة كثعمب الككفي شيخ الخامسة

ؿ رجالو مف جيد ا الطكر الكامل كالنضج بفضل ما بذالطكر السالف ليذ لقد ىيأ   
بيا ىذا الطكر عف  ناجع في تخريج جميرة مف العمماء امتاز ثر اللو األ مضف كاف

 . سابقيو في كبل البمديف
، ككاف مديةكلقد شمر الجميع عف ساعد الجد كنزلكا الميداف تسكقيـ العصبية الب  

حادؼ عيسيـ في البصرة أبا عثماف المازني كأبا عمر صالح الجرمي كأبا دمحم التكزؼ 
، كفي الككفة كغيرىـ  با حاتـ السجستاني كالرياشي  كالمبردالجرمازؼ كأ با عمىكأ

كثعمبا كالطكاؿ كغيرىـ ، ككثيرا ما جمعت سعداف يعقكب بف السكيت كدمحم بف 
الفريقيف بغداد بيف حيف كآخر عمى تعصب كل لمذىبو كانتقاؿ ىذا التعصب لمف 
فحامات تقض المضاجع كتحز في النفكس ، حتى  يشايعيما ، فكانت مناظرات كا 

مى ضغف في القمكب أذىبو تعاقب األياـ كانقراض تبلقيا أخيرا كتكطنا بغداد ع
  تنافسيف شيئا فشيئا .الم
ما فات السابقيف ، كشرحكا مجمل  الى االنيماؾ كالنشاط فأكممك كل ذلؾ دعاىـ إ   

مكا كضع كما التعريفات كأما يستحق كىذبك  اكبلميـ ، كاختصركا ما ينبغي ، كبسطك 
،  منو إال نظركه ، كال أمرا مف غيره إال فصمكه ا شيئابلحات ، كلـ يدعك االصط

                                                           

 .ٙ٘(  انظر الكسيط في تاريخ النحك العربي صٔ)
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لى أكؿ ىذا ف الصرؼ الذؼ بقي كحده متمسكا بو في التأليف إفخمص النحك م
 الطكر.

، فقد ألف في الصرؼ كحده ، كشق ذلؾ كأكؿ مف سمؾ ىذا السبيل المازني   
 مفالطريق لمف بعده كمف ىذا الحيف تشعبت مسالؾ التأليف في العمـك العربية ف

نيما ، كقد مؤلف في النحك كحده ، كمف مصنف في الصرؼ كحده كمف خالط بي
، فبيف رعى العيد القديـ المبرد في كتابو الكامل الذؼ جمع فيو مف كل دكحة غصنا 

شكاالت ثـ ىك يباغتؾ باإل ذا ىك يكافيؾ بالتحقيق المغكؼ ،ما ىك يسبح في األخبار إ
تكاد تنيي منيا حتى يطل الغريبة في النحك كالتحقيقات الممتعة في الصرؼ كال 

، إال أف ذلؾ النيج قميل تمقاء ما كثر مف مؤلفات مستقمة دب الطريف عميؾ باأل
تحكلت ليجات بالفركع العربية بعد تميزىا ، ككاف أكثرىا مصنفات فف النحك الذؼ قد 

ليفية كالمصطمحات ا مف العبارات التأالتصنيف فيو عف ذؼ قبل بما كضع فيي
نا  النحكية ا عند ذلؾ كاضح لنرػ التي بقيت خالدة في كتب النحاة إلى يكمنا ىذا كا 
 بيف كتاب سيبكيو كمخمفات ىذا الطكر.  المكازنة

 )البصرة كالككفةلـ ينسمخ ىذا الطكر حتى فاضت دراساتو في المدف الثبلث   
ة في استكمالو لجيكد الجبار  لكاالجميع مف منيمو كبذترؼ كما يجاكرىا ، كاغ (كبغداد
ستكػ النحك قائما عمى قدميو اف – اككاف ليـ ما أرادك  –حاطة بجميع قكاعده كاإل
ليس  مثمت صكرتو بارزة لمجميع ، كامتازت شخصيتو ، كأكفى عمى الغاية التيك 

اد فيو بيف لذؼ ىمة ، فتمت أصكلو ، كانتيى االجتي كراءىا نياية لمستزيد كال مرتقي
 . (ٔ)(( ماميف المبرد خاتـ البصرييف كثعمب خاتـ الككفييفالفريقيف عمى يدؼ اإل

 طمب الرابع : طور الموازنة والترجيح الم
اتبع نحاة بغداد في القرف الرابع اليجرؼ نيجا جديدا في دراستيـ كمصنفاتيـ   

صرييف كالككفييف ، النحكية يقكـ عمى االنتخاب كالمكازنة كالترجيح بيف أراء  النحاة الب
عمب مذكا لممبرد كثليذا االتجاه الجديد أف أكائل ىؤالء النحاة تتم ككاف مف أىـ ما ىيأ

كبذلؾ نشأ جيل مف النحاة يحمل آراء المدرستيف كيعنى بالتعمق في مصنفات 
 راء النحكية الجديدة.أصحابيا كالنفكذ مف خبلؿ ذلؾ إلى الكثير مف اآل

                                                           

 .  ٕٛ – ٙٚ، كانظر الكسيط في تاريخ النحك العربي ص  ٕٛر النحاة ص(  انظر نشأة النحك كتاريخ أشئ)
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ل مف يغمب عميو الميل إلى اآلراء الككفية ، كمف يغمب عميو ككاف مف ىذا الجي    
يـ مف حاكؿ نقات إزاءه ، فمبططرب كتاب التراجـ كالفاض راء البصريةالميل إلى اآل

تصنيف أفراده في المدرستيف الككفية كالبصرية عمى نحك ما صنع  الزبيدؼ في 
ف في الفيرست ، كا   بف النديـاطبقاتو ، كمنيـ مف أفردىـ بمدرسة مستقمة كما صنع 

 ي حنيفةكأبيبة تبف قاكاف قد أدخل فييـ نفرا ليس بيـ نشاط نحكؼ مذككر مثل 
  .(ٕ)(1)الدينكرؼ 

تجاه الجديد يمثل الطكر الرابع مف أطكار النحك العربي ، كأف ىذا الطكر ىذا اال  
يثار المختار أساسو المفاضمة ، كالمكازنة بيف مذىب البصري منيما  يف كالككفييف ، كا 

د مسائل ذات باؿ مزيجا مف المذىبيف عمى أنو ق افي ىذا االختيار ، فاصطفك  اكأمعنك 
لى العثكر عمى قكاعد أخرػ خارجة ذا االستقراء البالغ خبلؿ تمؾ األياـ إى ـأسممي
ف سبلئق اتيـ قياسا كسماعا ، ذلؾ ألجتيادتأصيل المذىبيف ، تكلدت ليـ مف اعف 

 . (ٖ)كاسط القرف الرابع اليجرؼ ي البكادؼ إلى أفالعرب ما انفكت سميمة 
           

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

(  أبك حنيفة أحمد بف داكد، فكاف ذا عمـك كثيرة، منيا النحك، كالمغة، كاليندسة، كالحساب، كالييئة. ككاف ثقة ٔ)
 فيما يركيو.

 إلى غير ذلؾ . نزىة األلباءكلو مف الكتب: كتاب الباء، ككتاب ما يمحف فيو العامة، ككتاب الشعر كالشعراء ، 

 .ٖٔٔ، كالكسيط في تاريخ النحك العربي ٕ٘ٗ(  انظر المدرسة النحكية صٕ)
 .ٕٓٔ(  انظر نشأة النحك كتاريخ أشير النحاة صٖ)
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 ثالثالمبحث ال
 أصول النحو العربي نشأة

 المطمب األول: األصول لغة واصطالحا  
 أسفل كل شيء كجمعو أصكؿ ال يكسر عمى غير ذلؾ. ))األصل لغة :   
فبلف إذا لـ يدع  يبنأؼ ثبت أصميا . كاستأصل هللا  ىذه الشجرةُ  كيقاؿ استأصمْت   

 .(ٔ)((ليـ أصبل . كأستأصمو خمعو مف أصمو 
 عند المتقدميف بمعنييف : جاء مصطمح أصكؿ النحك    
 (ٕ)السراجبف أحدىما : بمعنى قكاعد النحك األساسية ، كىك ما قصد إليو أبكبكر   

كمع أفَّ عمل ابف السراج الذؼ قصده بػ)أصكؿ  في كتابو )األصكؿ في النحك( ،
النحك( القكاعد الجزئية كالقكاعد العامة ، كلكف كاف لو دكر التنبيو كاإلشارة لمعنى 

   (ٖ)أصكؿ النحك( الذؼ اىتدػ إليو النحاة مف بعده )عمـ

 .(ٗ): بمعنى أدلة النحك الكمية أك اإلضافية التي تفرعت منيا فركعو كفصكلو كالثاني 
ليؾ أقكاؿ العمماء حكؿ تعريف أصكؿ النحك :    كا 
، حك التي تفرعت منيا فركعو كفصكلوأصكؿ النحك : أدلة الن ))قاؿ ابف األنبارؼ :   

 . (٘)ت عنيا جممتو كتفصيمو( أصكؿ الفقو أدلة الفقو التي تنكع أفكما 
عمـ يبحث فيو عف أدلة النحك اإلجمالية مف  ))كعرفيا السيكطي في االقتراح بأنيا :  

 . (ٙ)((حيث ىي أدلتو ككيفية االستدالؿ بيا ، كحاؿ المستدؿ
                                                           

 ( ، مادة أصل .ٙٔ/ٔٔ(  انظر لساف العرب )ٔ)

العربية مف أىل بغداد ، كيقاؿ: دمحم بف السرؼ البغدادؼ بف سيل، أبك بكر بف السراج : أحد أئمة األدب ك ىك  (ٕ)
، (ٕٜ/ٔق . بغية الكعاة، لمسيكطي)ٖٙٔما زاؿ النحك مجنكنًا حتى عقمو ابف السراج بأصكلو ، تكفي سنة 

كاألعبلـ،   ـ  ،ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ػ لبناف ، ٔتحقيق مصطفي عبد القادر عطا ، ط/
    ـ . ٕٕٓٓ، دار العمـ لممبلييف ، ٘ٔ ، ط/( ٖٙٔ/  ٙلخير الديف لمزركمي )

 ( ، الدار الجماىيرية ػػػ طرابمس . ٙٙ/ٔ( انظر النحك ككتب التفسير، لمدكتكر دمحم إبراىيـ عبد هللا رفيدة )ٖ)
 ـ.ٕٙٓٓ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ٔ( ، ط/ٖٖ(انظر أصكؿ النحك عند السيكطي ، لعصاـ عيد فيمي)ٗ)
 . ىػٖٚٚٔتحقيق سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السكرية  (ٓٛة  ، البف األنبارؼ ص )(انظر لمع األدل٘)

، مكتبة  ٖ،ط/ ٕٚحقيق د. حمدؼ عبد الفتاح مصطفى  (  انظر االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ، لمسيكطي تٙ)
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔاآلداب ، القاىرة ،
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كىي عند ابف جني :  كأدلة النحك عند األنبارؼ ثبلثة النقل كالقياس كاالستصحاب .  
 السماع كاإلجماع كالقياس . أما االستحساف فيك عند ابف جني مف األدلة الضعيفة .

 كعند السيكطي : السماع كاإلجماع كالقياس كاالستصحاب . 
فيقصد بيا األسس التي بني عمييا ىذا النحك في  ))دمحم عيد بقكلو : .كعرفيا د  

ككانت نحاة في آرائيـ كخبلفيـ كجداليـ مسائمو كتطبيقاتو ، كاتجيت عقكؿ ال
 .(ٔ)(( د الجسـ بالدـ كالحيكيةمؤلفاتيـ كالشراييف التي تم

 وأول من صنف فيو . : بداية نشأة أصول النحوالمطمب الثاني 
سكد الدؤلي المتقدميف مف النحاة كأبي األلى ترجع بداية أصكؿ النحك إ       

بف العبلء  كسى بف عمر الثقفي كأبي عمر الحضرمي كعي هللا بف أبي إسحاؽ  كعبد
 البصرؼ كيكنس بف حبيب كالخميل بف أحمد الفراىيدؼ كغيرىـ.

الذيف ليـ النحاة البصرييف  ئلاأك مف إسحاؽ الحضرمي  أبي هللا بف كيعد عبد   
كاف أكؿ مف بعج )  )): عنو بف سبلـ  فقد قاؿ ،بقضايا أصكؿ النحكعناية تامة 

 . (ٕ) ((اس كشرح العملفتق( النحك كمد القي
نكاة عمـ أصكؿ النحك في  (ٖ)سيبكيو رقد بذ ))كيقكؿ الدكتكر محمكد فجاؿ:   

 ، ابف جنيلى أف جاء منو جمل مف خبلؿ سطكره كأبحاثو إ ريتظ تكتابو فكان
في كبيرا مف مكضكعات ىذا الفف ، فقد غاص  ( كماً صئالخصا)في كتابو  فحشا

مـ في العمة كالقياس كالسماع كاالستحساف بشمكلية فائقة أسرار العربية الشاممة ، كتك
،  بالعمة كالقياس في ىذا الباب بشيخو أبي عمي الفارسي  الذؼ كاف مكلعاً  ، متأثراً 

 بف جني صفحات كثيرة في عمـ أصكؿ النحك متأثرا بعمـ أصكؿ الفقوكقد سجل ا
))(ٗ).  

                                                           

 ـ .ٕٙٓٓق ػػػٕٚٗٔ، عالـ الكتب ،  ٘، ط/ ٘لنحك العربي ، لمدكتكر دمحم عيد (  انظر أصكؿ أ)

 .                                                                 ٖٕ(  انظر المدارس النحكية صٕ)

(ىك أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر المشيكر بسيبكيو، اخذ النحك عف الخميل جماعة لـ يكف فييـ كال في ٖ)
و، كىك اعمـ الناس بالنحك بعد الخميل، كألف كتابو الذؼ سماه الناس قرآف النحك، غيرىـ مف الناس مثل سيبكي

 .     ٙٙ، كطبقات النحكييف كالمغكييف ٙٓٔ، كمراتب النحكييف ٗ٘ىػ انظر نزىة األلباء ٖٛٔتكفي سنة 
 -ىػ  ٜٓٗٔدار القمـ دمشق  ٔ،  ط ٚ( انظر اإلصباح في شرح االقتراح ، لمدكتكر محمكد فجاؿ صٗ)

 ـ .ٜٜٛٔ
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بمعناه الذؼ يقصد بو كأبك الفتح بف جني ىك أكؿ مف تكمـ في أصكؿ النحك 
 أدلة النحك اإلجمالية التي تفرعت عنيا فركعو ، فألف كتابو الخصائص.

كلـ يكف لنا إال محاكالت جزئية في مسائل قاـ  ))األفغاني:يقكؿ الشيخ سعيد  
بف جني ، لكف أحدا لـ يحاكؿ كضع تصميـ إلحداث فف ابيا نكابغ أقكياء كالفارسي ك 
 . (ٔ)(( نبارؼ ابف األ... حتى جاء ىل الشرع أصكلي في المغة كما فعل أ 

صكؿ الفقو قد تبينت مسائمو منذ كضع دمحم بف الحسف أ ))كقاؿ أيضًا:  
اآلثار( ككضع  الشيباني كتبو )المبسكط ، السير ، الزيادات ، الجامع الكبير ،

ه الكتب ، فكاف النحاة يحاكلكف رسـ خطاىما عمى ضكء ىذالشافعي )الرسالة(
ابف ف خطا متقدمييـ كلـ يستطيعكا تقدما يذكر حتى إف ، كعرؼ المتأخرك  كأمثاليا

ككذلؾ كتب ، خفاؽ مف حيث ال يريد حيف قاؿ جني أظفرنا بنص أرخ فيو ىذا اإل
كرة في أثناء نيـ  يجدكنيا منثأل؛ هللا ينتزع أصحابنا منيا العمل دمحم بف الحسف رحمو 
 . لرفقلى بعض بالمبلطفة كاكبلمو فيجمع بعضيا إ

كاؿ المائة الرابعة كالخامسة ، فمما جاء استمر ىذا التطمع كتمؾ الحسرة ط    
ذ كانت كل المؤلفات تجمعت كنازعتو نزاعا شديدا إلى الفكرة ، ابف األنبارؼ اىتدػ إ

تاريخ العربية أكليات ثبلثا حيف أسس الفنكف الثبلثة فيو فقاـ بيا كحده كسجل في 
 تية ألكؿ مرة:اآل

 عراب فقد قاؿدؿ اإلعراب ، كضع لو كتاب اإلغراب في جدؿ اإلفف ج  -ٔ
نصاؼ في مقدمتو كبعد فإف جماعة مف األصحاب اقتضكني بعد تمخيص كتاب اإل

ليذه عراب ... ليككف أكؿ ما صنف لخبلؼ تمخيص كتاب في جدؿ اإلفي مسائل ا
كالمناظرة ...  ا بو عند المجادلة كالمحاكرةالصنعة في قكانيف الجدؿ كاآلداب ليسمكك 

 فأجبتيـ.

، بل كانت متعمقات المسألة الكاحدة  فف الخبلؼ كانت مسائمو مبعثرة  -ٕ
ىذه ف كالككفييف ، كألف غير كاحد في الخبلؼ ، لكف أكثر يفي كتب البصري مشتتة

                                                           

انظر مقدمة سعيد األفغاني  عمى كتاب اإلغراب في جدؿ اإلعراب، كلمع األدلة في أصكؿ النحك ، لؤلنبارؼ  (ٔ)
 ـٜٚ٘ٔ -ىػ ٖٚٚٔ، مطبعة الجامعة السكرية  ٕٔص
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نصاؼ ؼ كتاب اإلنبار ابف األبذلؾ ثعمب فمما ألف  الكتب ردكد جزئية كأكؿ مف بدأ
 ل يسعف الدارسيف ألكؿ مرة بما يريدكف.صار ليذا الفف كتاب مسج

ؿ الفقو ، قد كضع لو كتاب لمع فف أصكؿ النحك ، عمى نسق فف أصك  -ٖ
 .دلة األ

، يا منازعنبارؼ فيابف األىذه أكلية تاريخية في فنكف ثبلثة في العربية ال ينازع  
عمائة سنة ، حتى جاء السيكطي فألف بسج عمى منكالو أحد نعممو مدة أر بل لـ ين

قريحة  نو كتاب لـ تسمح ـ أصكؿ النحك ، فادعى في مقدمتو أتابو االقتراح في عمك
لى ترتيبو .. كأصكؿ النحك بالنسبة لمفقو .. كرتبتو نحك بمثالو.. في عمـ لـ أسبق إ

  . (ٔ)(( ترتيب أصكؿ الفقو
كالذؼ يظير مما سبق مف خبلؿ النقكؿ المتقدمة أف ابف جني ىك األب الركحي 

ف لـ يكف مرتبًا في كتابو ك فضمية في تخطيط ىذا العمـ ، النحك ، كلو األ صكؿألعمـ  ا 
، فإف السبق يثبت لو دكف مع اختبلطو ببعض عمـك المغة األخرػ ،  (الخصائص)

، يرىا مف العمـكثـ جاء بعده األنبارؼ فأفرد ىذه العمـك بالتأليف كحدىا دكف غغيره ، 
إنو كاف في كتب األكائل ضمف عمـك عدة ، كىذا األمر ينطبق عمى النحك نفسو ، ف

يف األكائل ، كمع ذلؾ تثبت فضيمة السبق لممخطط كعمـ األدب كالتاريخ كغير ذلؾ
 في عمـ النحك العربي .

إذف فإف ابف األنبارؼ ىك الرجل الثاني في تخطيط أصكؿ النحك ، ثـ جاء 
، فألف كتاب االقتراح مستفيدًا مف السابقيف لو ماـ جبلؿ الديف السيكطي بعدىما اإل

 .((...لـ تسمع قريحة بمثالو  ))ككصفو أنو كتاب  في أصكؿ النحك
 سمكبو عف سابقيو بأمريف :أكيمتاز 

صكؿ النحك بحيث ال تجد شيئًا ند عنو أاألكؿ : الكـ حيث استكفى كل مباحث 
الثاني : الكيف ؛ حيث رتب أصكؿ أثيره كاضحا في كل مف جاء بعده .كقد بدأ ت

، كىك ما يريده ابف جني مفيدًا مف ثقافتو ىذا الترتيب عمى نمط أصكؿ الفقو حكالن

                                                           

(  انظر مقدمة سعيد األفغاني  عمى كتاب اإلغراب في جدؿ اإلعراب، كلمع األدلة في أصكؿ النحك ، ٔ)
 .  ٕٔلؤلنبارؼ ص
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لؾ يمكف فيـ قكلو بخصكص كبذ،  متعدد المكاىب ، فقد كاف عالماالمكسكعية
  . ((لـ تسمح قريحة ...  ))التأليف في ىذا العمـ أصكؿ النحك ، بأنو 

يـ كترتيب ، كلـ يقل إني بط كتنظضصكؿ النحك يحتاج إلى أفالرجل يقكؿ : إف عمـ 
التيذيب ، بدليل  اقترحت ىذا العمـ ابتداًء ؛ فيك لـ يسبق إلى التنظيـ ، كلـ يتقدـ إلى

البف جني ككتابي  (الخصائص)كتابو ىذا كثيرًا مف كتاب نصو أنو استمد في 
كتابو الثالث االنصاؼ ك ،  (أصكؿ النحك)في النحك كعمـ ( جدؿ اإلعراب )االنبارؼ 
 . (ٔ)ئل الخبلؼ في مسا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٜٗ٘( انظر أصكؿ النحك لمسيكطي )ٔ)
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 المبحث الرابع
 أصول النحو بين البصريين والكوفيين

 والكوفيين . السماع والقياس عند البصريين : المطمب األول
: بني عمى السماع كالقياس ، أؼ بسماع ما أمكف سماعو مف العرب  النحكأصل 

 .ـ العرب الفصحاء أك نقمو ، كمف ثـ قياس ما لـ يكف يسمع مف كبل
لى ىذيف األصميف ) أؼ السماع كالقياس ( عند أىل البصرة ، ككيف إكلننظر 
 . ماتعاممكا معي
البصريكف عمى سبلمة السميقة العربية ، كلذا اعتمدكا في النقل عمى قبائل ركز 

مف القبائل التي لـ تفسد لغتيا  ،كقيس كتميـ كنحكىا ، معينة لـ تشبيـ شائبة العجمة
ألعاجـ ، فكانت ىذه القبائل ترد سكؽ البصرة المشيكر ) المربد ( فكانكا بمخالطة ا

ىل البصرة كسبلمة أ يتناشدكف األشعار كيتفاخركف ، كذلؾ كاف لو أثره في فصاحة 
 لغتيـ . 

سبقت مدرسة البصرة مدرسة الككفة ، كعمدت إلى التشدد في القياس عمى قد ك  
قكاعد الكمية ، كقد جعل البصريكف المسمكع مف كبلـ العرب عمى سبيل كضع ال

أكد ساسًا لما كضعكه مف قكاعد ، كأما الشاذ مف كبلـ العرب بعد التأالسماع الكثير 
، مكف تأكلكه حتى ينطبق مع قكاعدىـأمف نسبتو إلى العرب ، المحتج بكبلميـ ، فما 

يقكؿ ألبي سمعت أبي  ))قاس عميو . قاؿ ابف نكفل : يأك أىممكا أمره لقمتو فيحفع كال 
يدخل فييا كبلـ العرب أعت مما سميتو عربيًا ، ضعبلء أخبرني عما ك البف  كعمر 

ب كىـ حجة ؟ قاؿ : ر كمو ؟ فقاؿ ، ال ، فقمت : كيف تصنع بما خالفتؾ فيو الع
 . (ٔ)((سمي ما خالفني لغات أعمل عمى األكثر ك أ 
فرككا عف قبائل  ، التساىل في السماععمى  يقـكفقد كاف منيجيـ  الككفيكف أما   

اكرتيـ ، كلغة أعرابيا جلمخالطتيـ لؤلعاجـ أك م ؛ كانت مكاف طعف عند البصرييف
ليست ليا سبلمة لغة أعراب البصرة ، فأكثرىـ يمف كبيا قميل مف قبائل أخرػ ، 

 . (ٕ)ج بمغتيا  لمخاطتيا بالفرس كاألحباش تكاليمف ليس مف القبائل التي يح
                                                           

 (.ٕ٘ٓ( كفي أصكؿ النحك )ٔٔٔ( ، كفي أصكؿ المغة كالنحك ص )ٜٖ(انظر طبقات النحكييف لمزبيدؼ )ٔ)

 (.ٜٜٔ( انظر أصكؿ النحك )ٕ)
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قد يؤدؼ إلى ضياع  ،التشدد في القياس كا غفاؿ الشكارد كمف ثـ رأت الككفة أف   
كلذا تكسعكا في القياس ، فأخذكا بالشاذ مف المسمكع كجعمكا مف  ؛ كثير مف المغة

كبلـ  درك ناأإذا سمعكا لفظًا في شعر  )) ـ :عنيـ أني رَ كِ شاذ كنادر قاعدة حتى ذُ 
كاحدًا فيو جكاز شيء مخالف  لك سمعكا بيتاً  ))كأنيـ  ، (ٔ) ((جعمكه بابًا أك فصبًل 

 .  (ٕ) (( لؤلصكؿ ، جعمكه أصبًل كبكبكا عميو
يسمع  ))كقد بالغ الكسائي في تكسيع القياس ، كىك إماـ نحاة أىل الككفة ، كأنو      

 النحك الشاذ الذؼ ال يجكز إال في الضركرة فيجعمو أصبًل كيقيس عميو فأفسد بذلؾ
))(ٖ) . 

في  ثر عنوأالغ في نسبة النحك إلى القياس ، ككاف مما الكاقع أف الكسائي ب   
 بقكلو :  ، قصيدتو التي استيميا كصف النحك، 

 (ٗ) عْ فَ تَ نْ يُ  أمر   كبو في كلِّ     عْ بَ تَّ يُ  اس  يَ قِ  إنما النحكُ 
ماميـ الكسائي ،كيبدك أف ىذا التكسع في القياس عند نحاة الككفة   قد أثار دمحم  ؛ كا 

كييجك الكسائي كأصحابو  ، فأنشأ قصيدة يمدح فييا نحاة البصرة ، بف يحيى اليزيدؼ
 : 

 ادِ مَّ حَ ك كَ ر  مْ ي عَ بِ أَ  دَ عْ بَ     وِ كِ ابْ  فَ اَل أ،  كِ حْ النَّ  يا طالبَ 
 عادِ ْص إِ   ذاتُ  أكدْت  عنقاءُ     ِرب  غْ بو مُ  النحكِ  يا ضيعةَ 
ـ  تَ غْ أَ  فِ يْ بَ  فْ مِ          وِ كا بِ رَ كأزْ قـك    هُ أفسدَ   كأكغادِ  ا

 دادِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأج آباء   اـِ ئَ ػلِ            ة  نَ كْ ؼ لُ كِ كذَ  اء  رَ ؼ مِ كِ ذَ                
 نقادِ مُ  رُ يْ غَ  ء  كْ سَ  اُس يَ قِ          ـُ ىُ  أحدثكهُ  ليـ قياس                 

 ادِ في أبي جَ  عاد   كا  أعمارَ رُ مِّ عُ  كْ كلَ  النحكِ  فَ مِ  ـْ يُ فَ 
 زدادِ غير مُ  في النحك حار      ؤ  مرُ فذاؾ ا ا الكسائيُّ أمَّ 

 (٘)ؼ ادِ لمصَّ  يدِ البِ  سكادِ  ثلُ مِ    جيبًل بوِ  يأتيوِ  كىك لمفْ 
                                                           

 ـ .ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ( ، تحقيق د . عبد العاؿ سالـ مكـر ، عالـ الكتب ، ٖ٘ٔ/ٔىمع اليكامع ، لمسيكطي ) (ٔ)

 ( االقتراح ، كانظر أصكؿ المغة كالنحك ٕ)

 ( .ٗٛٔ/ٕ( انظر بغية الكعاة )ٖ)
 (.ٕٚٙ/ٕ(انظر إنباه الركاة )ٗ)
 (.ٛ٘( انظر أخبارؼ النحكييف البصرييف لمسيرافي ص )٘)
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 صحابو : أكقاؿ أيضًا في الكسائي ك   
 ؿِ كَّ األَ  بِ رَ العَ  فيما مضى    عمى لسافِ  النحكَ  كنا نقيُس 

 لِ بُّ رَ طْ قُ  اخِ يْ شْ ي أَ غَ عمى لُ           كنوُ يسُ قِ يَ  فجاءنا قكـ  
 يمِ تَ أْ  يَ اَل  الحقُّ  ابُ َص ا بو يُ مَ     صِ قْ في نَ  لُ مَ عْ ـ يَ يُ مُّ كُ ف
 (ٔ) لِ فَ سْ إلى أَ  في النحكِ  فَ كْ قَ رْ يَ     وُ شياعَ كأ ائيَّ سَ الكِ  فَّ إِ 

 : السماع والقياس بين البصريين والكوفيين نيالمطمب الثا
 فيما سبق مف حديث حكؿ البصرييف كالككفييف ، نجد أف كل مذىب مف ىذه   

 المذاىب النحكية ، قد سمؾ مسمكًا يناقض المسمؾ اآلخر .
 ))كقد كاف لطريقة البصرييف مف التشدد كطريقة الككفييف مف الترخص آثار سمبية    

فمذىب الككفييف يؤدؼ إلى نكع مف الفكضى في تقعيد القكاعد النحكية ، لذا ترتب 
صريكف فإنيـ لـ يحددكا نسبة عميو خمك ظكاىر المغة مف االطراد كاالنسجاـ ، أما الب

المقيس عميو تحديدًا دقيقًا ، بل أف بعضيـ نراىـ يختمفكف حكؿ تمؾ المصطمحات 
يراه آخركف خارجًا عف  اً التي أشاعكىا في الدرس النحكؼ ، فما يراه بعضيـ قياس

شركط القياس ، كمف ثـ تبقى مصطمحات كالشاذ كالقميل كالنادر كالغالب كالمطرد 
 . (ٕ)((صطمحات غامضة الداللة مبيمة الكمية كالكثير م

بغدادييف  ،مف النحاة مف  كثير   ،كقد دفع مسمؾ الفريقيف بيف الشدة كالتراخي   
ي أدلة الفريقيف ، ثـ كمصرييف ، أف يسمؾ طريق المكازنة كالنظر ف ،كأندلسييف
المسألة ػ)ما يسمى بالبصرة كالككفة  نحاةشاعت بيف  كمف المسائل التي ،الترجيح 
بيف بيف سيبكيو الذؼ يمثل مذىب البصرة  ك  فإنيا مسألة مشيكرة ( ؛ الزنبكرية

األنصارؼ   كقد عرض ابف ىشاـ ككفة مف جانب آخر ،الذؼ يمثل مذىب ال ئيكساال
 أشدُّ  العقربَ  فَّ أَ  فُّ ظُ أَ  نتُ كُ  دْ قَ  قالت العربُ  ))قاؿ: مغني المبيب في كتابو ىذه المسألة 

كقالكا أيضا فإذا ىك إياىا كىذا ىك الكجو الذؼ أنكره  ،يَ ىِ  كَ فإذا ىُ  بكرِ مف الزن لسعةً 
فعـز ، ككاف مف خبرىما أف سيبكيو قدـ عمى البرامكة ،  سيبكيو لما سألو الكسائي

                                                           

((
 (.ٔٙانظر أخبار النحكييف البصرييف ص )ٔ

((
( مطبعة ٖٛد الرحمف كراؽ ص )انظر مباحث في مشكبلت النحك العربي لؤلستاذ الدكتكر دمحم غالب عب ٕ

 جامعة إفريقيا العالمية.
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فمما حضر سيبكيو تقدـ إليو ، فجعل لذلؾ يكما ، يحيى بف خالد عمى الجمع بينيما 
أخطأت ثـ سألو ثانية  :فأجاب فييا فقاؿ لو .فسألو خمف عف مسألة ، الفراء كخمف 

فأقبل عميو  ،ىذ سكء أدب :أخطأت فقاؿ لو سيبكيو :كثالثة كىك يجيبو كيقكؿ لو
كلكف ما تقكؿ فيمف قاؿ ىؤالء أبكف  ،إف في ىذا الرجل حدة كعجمة :الفراء فقاؿ لو

 فقاؿ أعد ،فأجابو ،كمررت بأبيف كيف تقكؿ عمى مثاؿ ذلؾ مف كأيت أك أكيت
فحضر الكسائي فقاؿ لو  ،لست أكممكما حتى يحضر صاحبكما  :فقاؿ ،النظر

سل أنت فسألو عف ىذا المثاؿ فقاؿ  :تسألني أك أسألؾ فقاؿ لو سيبكيو :الكسائي
كسألو عف أمثاؿ ذلؾ نحك خرجت فإذا عبد  ،ىك ىي كال يجكز النصب إذاسيبكيو ف

فقاؿ الكسائي العرب ترفع كل ذلؾ ، هللا القائـ أك القائـ فقاؿ لو كل ذلؾ بالرفع 
فقاؿ لو  ،فقاؿ يحيى قد اختمفتما كأنتما رئيسا بمديكما فمف يحكـ بينكما، كتنصب 
ىذه العرب ببابؾ قد سمع منيـ أىل البمديف فيحضركف كيسألكف فقاؿ يحيى  :الكسائي
فاستكاف سيبكيو فأمر لو يحيى بعشرة  ،أنصفت فأحضركا فكافقكا الكسائي :كجعفر

إف  :كلـ يعد إلى البصرة فيقاؿ ،فخرج إلى فارس فأقاـ بيا حتى مات ،ؼ درىـآال
إنيـ إنما ؿ: كيقاأك إنيـ عممكا منزلة الكسائي عند الرشيد ،العرب قد رشكا عمى ذلؾ 

ف سيبكيو قاؿ ليحيى مرىـ أف ينطقكا  قالكا القكؿ قكؿ الكسائي كلـ ينطقكا بالنصب كا 
 . (ٔ)((بذلؾ فإف ألسنتيـ ال تطكع بو

في  (ٕ)كلقد أحسف اإلماـ األديب أبك الحسف حاـز بف دمحم األنصارؼ القرطاجني   
إذ قاؿ في منظكمتو في النحك ىذه المسألة التي بيف الكسائي كسيبكيو ، تصكير 

 )) :حاكيا ىذه الكاقعة كالمسألة 

 امَ ىَ ؼ دَ ذِ الَّ  رِ األمْ  ةَ أَ جْ فَ  ْت نَ ا عَ ذَ إِ    ا ذَ إِ  دَ عْ بَ  ارَ بَ األخْ  ؼُ ذِ حْ تَ  دْ قَ  بُ رْ كالعُ 

                                                           

( ، تحقيق دمحم محيى الديف عبد الحميد ، المكتبة ٗٓٔػػػٖٓٔ/ٔ( مغني المبيب ، البف ىشاـ األنصارؼ )ٔ)
 ـ .   ٕٚٓٓىػ ػ ٕٛٗٔالعصرية ػ بيركت ، 

ني األندلسي التكنسي اإلماـ في ( ىك حاـز بف دمحم بف الحسف بف دمحم بف حاـز أبك الحسف األنصارؼ القرطاجٕ)
ق. البمغة في تراجـ أئمة النحك ٗٛٙالنحك كالعركض كالبياف ، لو سراج األدباء في فنو ال نظير لو  ، تكفي سنة 

 ( .ٙٓٗ/ٔ( ، كبغية الكعاة )ٕٔ/  ٔكالمغة )
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 امَ بَ ا رفعكا مف بعدىا رُ مَ بَّ كرُ               إذا  بعدَ  كا لمحاؿِ بُ َص ا نَ مَ بَّ كرُ 

 امَ مَ غَ  وِ مف إشكالِ  الحقيقةِ  كجوُ        ى بيما سَ تَ اكَ  الى ضميرافِ كَ تَ  فْ إِ فَ 

 امَ مَ كالغُ  فَ تْ الحَ  إلى سيبكيوِ  ْت دَ ىْ أَ        مسألة   ى األفياـِ مَ عَ  ْت يَ عْ أَ  اؾَ ذَ لِ 

 امَ حُ  عَ قْ كَ  الزنبكرِ  فَ مِ  دَّ شَ أَ  ماً دْ قِ      يا بُ سَ حْ أَ  العكجاءُ  العقربُ  كانْت  قدْ 

 امَ َص تَ اخْ  دِ إذا ىك إياىا قَ  أك ىلْ      يَ ىِ  كَ إذا ىُ  عمييا ىلْ  كفي الجكابِ 

 مامَ ظَ  دْ كقَ  رِ شْ ما قاؿ فييا أبا بِ         في  حمزةَ  كابفُ  زياد   ابفُ  كخطأَ 

 امَ كَ حَ  هِ في أمرِ  لـ يكفْ  يا ليتوُ            وِ ككمتِ في حُ  عميّّ  راً مْ عَ  غاظَ ك 

 امَ كَ حَ  هِ في أمرِ  لـ يكفْ  يا ليتوُ          وِ ا في حككمتِ ك عميِّ عمر   كغيعِ 

 امَ دَ  يُض فِ يَ  وُ نْ ا مِ دَ غَ  ذْ إِ  وِ أىمِ  فْ مِ           ب  خَ تَ نْ مُ  كلَّ  زياد   ابفُ  عَ جَّ كفَ 

 امَ دَ  يُض فِ يَ  وُ نْ ا مِ دَ غَ  ذْ إِ  وِ أىمِ  فْ مِ         منتخب  كلَّ  زياد   ابفِ  كفجعةِ 

 امَ جَ سَ كانْ  حَّ سَ  ع  مْ كدَ  س  رْ طِ  في كلِّ       باكيةً  اُس قَ األنْ  بعدهُ  كأصبحْت 

 امَ ِض ا أَ في الدنيا لمَ  لكال التنافُس      ـ  ِض أَ  مف حاسد   كليس يخمك امرؤ  

 امَ ِض ىُ  ـ  الِ عَ  كاً جْ شَ  اسِ النَّ  حُ رَ بْ كأَ    ْت مَ مِ عُ  ة  نَ حْ ى مِ جَ شْ أَ  في العمـِ  فُ بْ كالغَ 

كقكلو كربما نصبكا إلخ أؼ كربما نصبكا عمى الحاؿ بعد أف رفعكا ما بعد إذا عمى     
كقكلو ربما في آخر البيت بالتخفيف تككيد لربما في ،  االبتداء فيقكلكف فإذا زيد جالسا

تح الغيف كناية عف اإلشكاؿ كالخفاء كغمما في آخر البيت الثالث بف،  أكلو بالتشديد
كابف زياد ىك الفراء كاسمو يحيى ، كغمما في آخر البيت الرابع بضميا جمع غمة 

كابف حمزة ىك الكسائي كاسمو عمي كأبك بشر سيبكيو كاسمو عمرك كألف ظمما لمتثنية 
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ائي إف بنيتو لممفعكؿ كعمرك كعمي األكالف سيبكيو كالكس كلئلطبلؽإف بنيتو لمفاعل 
كاآلخراف ابف العاص كابف أبي طالب رضي هللا عنيما كحكما األكؿ اسـ كالثاني فعل 

كزياد األكؿ كالد الفراء كالثاني زياد ابف أبيو كابنو المشار  لئليطاءأك بالعكس دفعا 
إليو ىك ابف مرجانة المرسل في قتمة الحسيف رضي هللا عنو كأضـ كغضب كزنا 

منو أضـ كفرح كىضـ مبني لممفعكؿ أؼ لـ يكؼ  كمعنى كا عجاـ الضاد كالكصف
  . (ٔ)(( حقو

كأما سؤاؿ  )) كقد عمق ابف ىشاـ األنصارؼ عمى سؤالي الفراء كالكسائي بقكلو :   
الفراء فجكابو أف أبكف جمع أب كأب فعل بفتحتيف كأصمو أبك فإذا بنينا مثمو مف أكػ 

ـ تجمعو بالكاك كالنكف فتحذؼ أك مف كأػ قمنا أكػ كيكػ أك قمنا كأؼ كيكػ أيضا ث
األلف كما تحذؼ ألف مصطفى كتبقى الفتحة دليبل عمييا فتقكؿ أككف أك كأكف رفعا 
كأكيف أك كأيف جرا كنصبا كما تقكؿ في جمع عصا كقفا اسـ رجل عصكف كقفكف 
كعصيف كقفيف كليس ىذا مما يخفى عمى سيبكيو كال عمى أصاغر الطمبة كلكنو كما 

ى فألقيت عمي مسائل فكنت أجيب فييا عم دخمت بغداد :المازنيقاؿ أبك عثماف 
  . كىكذا اتفق لسيبكيو رحمو هللا تعالى ، مذىبي كيخطئكنني عمى مذاىبيـ 

كأما سؤاؿ الكسائي فجكابو ما قالو سيبكيو كىك فإذا ىك ىي ىذا ىك كجو الكبلـ      

ما فإذا ىك إياىا إف ثبت كأ،  (ٖ) چک  گ  گ        چ(ٕ) چچ  چ  چ        چ : مثل
،  (لعلػ)كالجر ب (لـػ)كالنصب ب (لفػ)فخارج عف القياس كاستعماؿ الفصحاء كالجـز ب

ف تكمـ بعض العرب بو ؛كسيبكيو كأصحابو ال يمتفتكف لمثل ذلؾ  . (ٗ)((كا 

                                                           

 ( .٘ٓٔػػٗٓٔ/ٔ( المغني )ٔ)
 .ٖٖ، كالشعراء ٛٓٔ( سكرة األعراؼ ٕ)
 .ٕٓ( سكرة طو ٖ)
 ( .ٙٓٔػػ٘ٓٔ/ٔلمغني )( اٗ)
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 الفصل الثالث

 أصول النحو عند ابن جني        

 ويشتمل عمى المباحث التالية:

 : السماع عند ابن جني.المبحث األول    

 المبحث الثاني: القياس عند ابن جني.   

 المبحث الثالث: العمة عند ابن جني.   

 المبحث الرابع: أدلة شتى عند ابن جني.  

 

 

 

                 

 

 المبحث األول

 السماع عند ابن جني
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 المطمب األول: أقسام السماع.  

َماُع لُ  )) : جاء في لساف العرب   ڤ  ڤ   ٹ   چ َغًة: ِحسُّ اأُلْذِف .كفي الترتيل:السَّ

 عاً مْ سَ  وُ عَ مِ كقاؿ ثعمب : معناه خبل لو كلـ يشتغل بغيره ، كقد سَ  ،(ٔ)چڤ  ڤ  
 عُ مْ السَّ  )) كقاؿ بعضيـ: (ٕ). كقاؿ المحياني ةً يَ اعِ مَ كسَ  اعةً مَ كسَ  اعاً مَ كسَ  عاً مْ كسِ 
  . (ٖ)(( ـُ االسْ  عُ مْ ، كالسِّ رُ دَ ْص المَ 

 في االصطالح : السماع

السماع ىك األصل األكؿ مف األصكؿ النحكية ، كىك يمثل النصكص المغكية     
التي ارتضاىا عمماء العربية ، ككانت النكاة األكلى ألصكليـ ، كقابمكا ىذا األصل 

 بااللتزاـ كالمحافظة عميو .

ء النحاة كيمكف أف يتضح مفيـك السماع مف خبلؿ أقكاؿ النحاة ، كيطالعنا مف ىؤال  
( الذؼ آثر أف يسمي ىذا األصل )النقل( حيث عرفو بقكلو : ٚٚ٘ابف األنبارؼ )ت 

النقل ىك الكبلـ العربي الفصيح المنقكؿ بالنقل الصحيح الخارج عف حد القمة إلى  ))
 .(ٗ)((الكثرة 

 كنجد ابف األنبارؼ مف خبلؿ تعريفو يشترط الشركط اآلتية :  

 أف يككف الكبلـ عربيًا  -ٔ

 ف يككف فصيحًا أ -ٕ

                                                           

 ٖٚ(  سكرة ؽ، اآليةٔ)

بف حاـز كيكنى أبا الحسف، أخذ عف الكسائي، كأخذ عنو أبك عبيد  القاسـ بف سبلـ . كلو كتاب  يعم: ( قيلٕ)
 ( .ٓٔٔ/  ٕالنكادر. معجـ األدباء )

 مادة سمع. –(  لساف العرب ٖ)

 . ٔٛ( انظر لمع األدلة ص ٗ)
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 صحة النقل مف اتصاؿ السند  -ٖ

 أف يككف منقكاًل بالتكاتر، فبل يقبل ما دكف ذلؾ. -ٗ

ما ثبت في كبلـ مف يكثق بفصاحتو ، فشمل كبلـ  ))كعرفو السيكطي بقكلو :      
، كبعده ، إلى أف ، قبل بعثتو ، كفي زمنو ، ككبلـ العربهللا تعالى ، ككبلـ نبيو ملسو هيلع هللا ىلص

فسدت األلسنة بكثرة المكلديف، نظما كنثرا ، عف مسمـ أك كافر فيذه ثبلثة أنكاع ، 
 .(ٔ)((البد في كل منيا مف الثبكت

ذا ك     وقل عربيًا فصيحًا ، صحيح النقل ، فإناكافق األنبارؼ ككف النف الباحث ياكا 
افر في قبكؿ سمـ لو ما ذكره مف شرط االطراد أك الكثرة إلى التكاتر، فيذا ال تتك يال 

الشعر كال في الحديث النبكؼ إال القرآف الكريـ ، كلذلؾ يرػ بعض الباحثيف أف 
تعريف السيكطي لمسماع كاف أكثر دقة كشمكاًل مف تعريف األنبارؼ ، حيث لـ 
نما يكفي ثبكت النص المنقكؿ عف  يشترط الكثرة أك االطراد في النص المنقكؿ ، كا 

   (ٕ)نقل العرب أف يككف فصيحًا صحيح ال

 مكاضع أصل )) عف االطراد كالشذكذ : وحديث فيؿ أبك الفتح عثماف بف جني قا     
 كاستمرت اتبعتيا إذ الطريدة طردت ذلؾ مف، كاالستمرار التتابع ،كبلميـ في د ر ط
 فكل ،كفرا كرا ىناؾ أف ترػ  أال ،بعضا بعضيـ الفرساف مطاردة كمنو ،يديؾ بيف
 تتابع إذا :الجدكؿ كاطرد، الكحش بو يطرد قصير رمح دالمطر  كمنو،  صاحبو يطرد
  : ألعرابي أصحابنا بعض أنشدني بالريح ماؤه

 كرُ نُ  ايَ يْ بَ اجِ حَ  فَ يْ بَ  اءَ َض يْ بَ   كرُ زُ تَ  كْ أَ  رُ كُ ذْ تَ  اَل  ؾَ لَ  امَ 
 (ٖ)يرُ دِ الغَ  دُ رِ طَّ يَ  امَ كَ  يشِ تمْ                        

                                                           

 . ٜٙ(  االقتراح ٔ)
( (
 (. ٗ٘ظر أصكؿ النحك عند السيكطي ، لعصاـ عيد أبك غربية ص )ان ٕ

( قائل ىذا الرجز مجيكؿ. انظر الآللي في شرح أمالي القالي، لعبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم البكرؼ ، ٖ)
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  :(ٔ)األنصارؼ  بيت كمنو 
َرادِ  َرْسماً  أَتْعِرؼُ                      (ٕ)المذاىِب  َكاطِّ

 :(ٖ)اآلخر قكؿ كعميو مذىب جمع كىي المذاىب كتتابع أؼ
 (ٗ) اَل بَل الصِّ  دُ رَ طَّ تَ  ف  بْ لَ  ؿِ دَ نْ جَ كَ        ات  مَ نَ سْ مُ كَ  وُ لَ اإلِ  فِيؾَ كْ يَ سَ 

 بقية ميوكع إلييا كتستمر تسرع فيي منيا لتشرب الممطكرة األرضيف إلى تتابع أؼ 
 . الباب

  :قكلو ذلؾ مف كالتفرد التفرؽ  فيك كبلميـ في ذذ ش مكاضع كأما 
   (٘)بَل افِ كَ جَ  ىَص حَ الْ  افَ ذَّ شَ  فَ كْ رُ تْ يَ 

 كشذذتو أنا كأشذذتو كشذا شذكذا كيشذ يشذ الشيء كشذ منو كتيافت تطاير ما أؼ
 كجمع متفرقا ؼأ شاذا إال أعرؼ ال كقاؿ األصمعي كأباىا غير ال بالضـ أشذه أيضا
  :قاؿ شذاذ شاذ

   (ٔ)اذِ ذَّ الشُّ  فَ مِ  رَّ مَ  فْ مَ  ضِ عْ بَ كَ  
                                                                                                                                                                      

 ـ .ٜٜٚٔىػ ػٚٔٗٔ( ، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار الكتب العممية، بيركت ، ٕٗٚ/ٔ)

ـ بف عدؼ األكسي، أبك يزيد: شاعر األكس، كأحد صناديدىا، في الجاىمية ، كلو في (  ىك قيس بف الخطئ)
كقعة " بعاث " التي كانت بيف األكس كالخزرج، قبل اليجرة، أشعار كثيرة ، أدرؾ اإلسبلـ كتريث في قبكلو، 

؛  ألنصار، كمف ىذه الترجمة يتضح أنو ليس مف ا (ٕ٘ٓ/  ٘)لمزركمي  فقتل قبل أف يدخل فيو. األعبلـ
 . لمف أسمـ مف األكس كالخزرج الكصف يسمـ كىذا ألنو لـ 

( ، ٙ٘ٗ/ٖ( ك)ٕٖٙ/ٕ(  عجزه : لعمرة كحًشا غيَر َمْكِقِف َراِكِب . انظر معجـ مقاييس المغة البف فارس )ٕ)
ـ ، كالمحكـ ، البف الحسف عمى ٜٜٜٔق ػػػػٕٓٗٔتحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، دار الجيل ، بيركت ، 

ـ ٕٓٓٓ-(،تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ، دار الكتب العممية، بيركت ٓٗٔ/ٜف إسماعيل بف سيده )ب
ـ ، كالمزىر في ٜٜٙٔ-ىػ ٚٔٗٔ-بيركت  –( دار إحياء التراث العربي ٖٖ٘/ٖكالمخصص البف سيده )

يركت ، دار الكتب العممية، بٔ(،تحقيق فؤاد عمى منصكر ، ط/ٓٛٔ/ٔعمـك المغة كأنكاعيا ، لمسيكطي )
ـ ، كتاج العركس ، لمزبيدؼ ، تحقيق مجمكعة مف المحققيف ، دار اليداية مادة ،ذىب كطرد، ٜٜٛٔ

 كلساف العرب مادة ذىب كطرد كعبد .

(  ، كاألعبلـ لمزركمي ٗٓٗ/ٔق  . الشعر كالشعراء )ٜٓ( ىك عبيد حصيف بف معاكية الراعي  ، تكفي ٖ)
(ٗ/ٔٛٛ.) 
( ، كالمخصص البف سيده ٖ٘ٛ/ٓٔ( ك)ٓٗٔ/ٜكالمحكـ البف سيده )انظر تاج العركس )ص ؿ ؿ( ،  (٘)

 (  كلساف العرب طرد .ٖٔٔ/ٖ)
( ، كالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا ، لمسيكطي ٔٔٙ/ٚ( البيت ببل نسبة . انظر المحكـ ، البف سيده )٘)

 (.ٜٗٗ/ٖ(، كلساف العرب مادة شذذ، )ٓٛٔ/ٔ)
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 سمتو عمى كاألصكات الكبلـ في ذلؾ قيل ثـ المغة في األصميف ىذيف أصل ىذا    
 كغيره اإلعراب في الكبلـ مف استمر ما العرب عمـ أىل فجعل ، امغيرى في وكطريق
 إلى ذلؾ عف كانفرد بابو بقية عميو ما ؽ فار  ما كجعمكا مطردا الصناعة مكاضع مف
  .(ٕ)((امغيرى أحكاـ عمى المكضعيف ليذيف حمبل شاذا غيره
كيمكف عمى ضكء كبلـ ابف جني، أف نفرؽ بيف المطرد كالشاذ في االصطبلح:      

فالمطرد ىك ما كافق القياس ، كلـ يفارؽ ما عميو بابو ، كىك أكثر كبلـ العرب ، 
ح : ىك ما خالف القياس، كفارؽ ما عميو بابو ، كمف الشاذ كالشاذ في االصطبل

 كالجـز بمف كالنصب بمـ مثل: ) لـ يدرَس أخي الدرس كلف يدرْسُو ( .
قد تناكؿ ابف السراج ىذه القضية ، كعمى غرارىا بنى ابف جني كبلمو في     

 شذ ما نوم:  أضرب ثبلثة عمى كالشاذ  ))االطراد كالشذكذ ، قاؿ األصكؿ في النحك :
 أف كقياسو بابو فإف استحكذ:  نحك لو العرب استعماؿ في يشذ كلـ كقياسو بابو عف
 كلكنو ، المثاؿ ىذا عمى كاف ما كجميع ، كاستعاذ استقاـ مثل استحاذ:  فيقاؿ يعل
 عف يشذ كلـ االستعماؿ عف شذ ما كمنو ، كذلؾ العرب كاستعممتو األصل عمى جاء

 فعل يككف  ال إذ ، يدع كدع:  يقاؿ أف كبابو قياسو ففإ ، يدع ماضي نحك القياس
 قكؿ فصار ،(  بترؾ)  عنو استغنى كدع يستعممكا لـ كلكنيـ ، ماض لو إال مستقبل
 القياس عف شذ ما كمنو ، تحفع أشياء كىذه ، شاذا كدعو:  قاؿ الذؼ القائل

 كالبلـ فاألل إدخاؿ مف حكى ما نحك عميو يعرج كال يطرح الذؼ فيذا كاالستعماؿ
 . (ٖ)((  عدَ جَ اليُ  عمى
 الكبلـ أف ىذا بعد مف ثـ اعمـ ))يقكؿ ابف جني بعد اإليضاح كضرب األمثمة  :    

  :أضرب أربعة عمى كالشذكذ االطراد في
 كذلؾ المنكبة كالمثابة المطمكبة الغاية ىك كىذا جميعا كاالستعماؿ القياس في مطرد 

  . دبسعي كمررت عمرا كضربت زيد قاـ نحك

                                                                                                                                                                      

 ( .ٔٛٔ/ٔي عمـك المغة)( الرجز قائمو مجيكؿ . انظر المزىر فٔ)

 ( .ٜٚػٜٙ/ٔ)انظر الخصائص ، البف جني (ٕ)
 . (ٚ٘/  ٔاألصكؿ في النحك  ) (ٖ)
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 كيدع كيذع يذر مف الماضي نحك كذلؾ االستعماؿ في شاذ القياس في كمطرد 
 مسمكع كاألكؿ قلاب السماع في كاألكثر القياس ىك ىذا مبقل مكاف قكليـ ككذلؾ
 : (ٔ)دكاد فقاؿ بعدؼ أعاشؾ ما بني يا دكاد البنو دكاد أبك قاؿ ؛أيضا

 (ٕ)لُ سِ نْ أَ كَ  ة  انَ ذَ كْ حَ  فْ مِ  آكلُ   لُ قِ بْ مُ  اد  كَ  ؾَ دَ عْ بَ  ينِ اشَ عَ أَ    
 القياس في يقكػ  كمما ،مبقل مكاف كمحالة حيمة كتاب في زيد أبك أيضا حكى كقد   

 ىذا ؛ قائما زيد عسى قكلؾ نحك صريحا اسما عسى مفعكؿ االستعماؿ في كيضعف
 ؛ ىينا االسـ استعماؿ ترؾ عمى كاالقتصار بحظره كرد السماع أف غير ،القياس ىك

 شيء عنيـ جاء كقد، (ٖ)چڃ  چ  چ  چ  چ     چ  ك يقكـ أف زيد عسى :يـقكل كذلؾ
  : عمي أبك أنشدنا األكؿ مف

 (ٗ)ماً ائِ َص  يتُ سِ عَ  ينِّ إِ  فْ لَ ذُ عْ تَ  اَل   ماً ائِ دَ  اً حّ مِ مُ  ؿِ ذْ عَ الْ  يفِ  تَ رْ ثَ كْ أَ 
  (٘)اسَ ؤُ بْ أَ  رُ يْ كَ غُ الْ  ىسَ عَ  :رُ ائِ السَّ  المثلُ  كمنو    
 الرمث أخكص :قكليـ نحك القياس في الشاذ االستعماؿ في المطرد:  كالثالث 

 يقاؿ قاؿ يحيى بف أحمد عف الحسف بف دمحم بكر أبك أخبرنا األمر كاستصكبت
 الجمل كاستنكؽ  المرأة كأغيمت استحكذ كمنو الشئ استصبت يقاؿ كال الشئ استصكبت
 :(ٙ)زىير كقكؿ الشاة كاستتيست

 (ٚ)ُيْخِكُلكا ماؿَ كااللُ كَ خْ تَ سْ يُ  فْ إِ  ؾَ الِ نَ ىَ  
 يخكلكا

  
                                                           

 ( لـ أعثر لو عمى ترجمة . ٔ)
(، كتاج العركس لمزبيدؼ مادة ٜٜٗ/ٛ( ، )ٖٕٔ/ٕ( كالمحكـ ، البف سيده )ٔٛٔ/ٔ(  المزىر في عمـك المغة)ٕ)

 مادة عيش كبقل كنسل.  ، كلساف العرب –نسل  –ب غ  س ؿ  –ع ب ش 
 . (ٕ٘سكرة المائدة اآلية )( ٖ)
ميل بديع ٕٖٔ/ٜ) –( ٖٛٚ/ٛ( ، كخزانة األدب ، لمبغدادؼ )ٔٛٔ/ٔ(  المزىر )ٗ) ( تحقيق دمحم نبيل طريفي ، كا 

 ـ ٜٜٛٔيعقكب ، دار الكتب العممية ، 

 –، القاىرة  ٖمكتبة الخانجي ط/( تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، ٛٔ/ٔ(  االشتقاؽ ، ألبي بكر بف دريد )٘)
 مصر بدكف تاريخ

 ٖ( ىك زىير بف أبي سممى ربيعة بف رياح المزني، مف مضر: حكيـ الشعراء في الجاىمية . األعبلـ لمزركمي )ٙ)
 /ٕ٘. ) 
ف ييسركا يغنكا ( . ٚ) ف يسألكا يعطكا كا  انظر (  ىذا البيت  في ديكانو ، بمفع )ىنالؾ أف يستخبل الماؿ يخبمكا   كا 

-ىػ ٕٗٗٔدار الكتب العممية بيركت  ٕ( ، تحقيق األستاذ : عمي فاغكر ، طٙٛانظر ديكاف زىير ص )
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  :(ٔ)النجـ أبك قاؿ الجمل استفيل كمنو    
   (ٕ)لُ يِ فْ تَ سْ مُ  ب  عَ ْص مُ  يْ نَ يْ عَ  يرُ دِ يُ 

 نحك كاك عينو فيما مفعكؿ كتتميـ كىك جميعا كاالستعماؿ القياس في الشاذ : كالرابع 
 مف معككد كرجل مقككد فرس البغداديكف  كحكى مدككؼ كمسؾ مصككف  ثكب
 إليو غيره رد كال عميو القياس غيسك  فبل كاالستعماؿ القياس في شاذ ذلؾ ككل ،رضوم
 . (ٖ)(( الحكاية كجو عمى إال فيو استعممتو فيما استعمالو أيضا يحسف كال
بعض الباحثيف عمى ابف جني، كعمى غيره مف النحاة، مآخذ في تحديد  سجل      

ذا لـ يبمغو كاف المطرد كالشاذ ، حيث أنيـ لـ يحددكا عددا  إذا بمغو كاف مطردا ، كا 
شاذا ، كألف ما مثمكا بو في الشاذ في القياس كاالستعماؿ إنما ىك لغة تميـ. يقكؿ 

ني ألحع في ىذا الرأؼ غمكضًا  ))األستاذ عباس حسف معقبًا عمى تقسيـ ابف جني:  كا 
 كتناقضًا : 

عمى الشيكع كالكثرة ، مف فأما الغمكض فمرده إلى اعتماده في االطراد كالقياس  -أ
غير أف يبيف مداىما ، كال حدكدىما كقد سرد أمثمة ستة لممطرد في االستعماؿ الشاذ 
كالقياس )أخكص ،استصكب ، استحكذ ، أغيل ، استنكؽ ، استسيس ( كقطع بعدـ 
القياس عمييا ، كمعنى ذلؾ أف كركد ستة نظائر ال يكفي لممحاكاة كأنيا قمة ال تبيح 

 فما الكثرة التي تبيح إذف . القياس . 
عمى أنو حيف سرد الستة ترؾ كثيرًا غيرىا مف األلفاظ الخارجة عمى القياس ،    

فمما تركو : أركح المحـ ، كأحكز اإلبل ، كأعكر الفارس ، كأحكش عميو الصيد ، 
كأعكض بالخصـ ، كأفكؽ بالسيـ ، كأشككت النخمة ، كأحكؿ الغبلـ ، كأطكلت 

                                                                                                                                                                      

( تحقيق إبراىيـ خميل جفاؿ ، دار إحياء التراث ٕٕٗ/ٖ) -(ٕٚٔ/ٕـ ، كالمخصص ، البف سيده )ٖٕٓٓ
 ـ .ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ –العربي  ، بيركت 

ني بكر بف كائل: مف أكابر الرجاز كمف أحسف الناس إنشادا ( ىك الفضل بف قدامة العجمي، أبك النجـ، مف بٔ)
لمشعر نبغ في العصر األمكؼ، ككاف يحضر مجالس عبد الممؾ بف مركاف ككلده ىشاـ ، قاؿ أبك عمرك بف 

( ،  ٛٛ٘/ٕالعبلء: كاف ينزؿ سكاد الككفة، كىك أبمغ مف العجاج في النعت. انظر ترجمتو في الشعر كالشعراء )
 ( .ٔ٘ٔ/  ٘زركمي )كاألعبلـ لم

 (، كقيل .٘ٛ/ٛٔ(، كتاج العركس فصل القاؼ مع الصاد )ٕٛٔ/ٔ( كالمزىر )ٕٓٗ/ٓٔ(  المحكـ )ٕ)

 (. ٜٜ-ٜٚ/ٔ(  انظر الخصائص ، البف جني )ٖ)
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الرجل ، كأقكلتني ما لـ أقل ، كأغيمت السماء ، كأنككت الرجل ، )أطمت( كأعكؿ 
ذا  كأعكه القـك )أصابت ماشتيـ عاىة(  ، كأحكجني األمر ، ىذا بعض ما تركو كا 
ضـ إلى سابقو بمغة العدد كاحد كعشركف كىك عدد سيق لمتمثيل ال لمحصر كلو 

يا ترػ أمثل ذلؾ ال أشباه كثيرة متفرقة في بطكف المعاجـ المغكية لـ أقصد لجمع
ذا كاف خبير بو كيقكؿ بأف  يعرفو ابف جني ، كىك المغكؼ العميـ ، أـ أنو خبير بو ؟ كا 

 ىذا القدر ال يكفي لينسج عمى منكالو كيقاس عميو أـ يكفي ؟ 
كأما التناقض فحيث يقكؿ فيما سبق : إف الشاذ في القياس كاالستعماؿ معا ال  -ب

غيره عميو ، كيضرب لذلؾ مثبًل بتتميـ )مفعكؿ( فيما يجكز القياس عميو ، كال رد 
عينو كاك ، نحك )مصككف ، كمسؾ مدككؼ ( مع أف ىذا التتميـ لغة تميـ ، تجعمو 

رجل مديكف ، كما تقكؿ ثكب  في الكاك العيف ، كفي الياء كذلؾ ، فيي تقكؿ
، كقد قرر ابف جني كغيره أف الناطق عمى قياس لغة مف المغات مصيب مصككف 

 .(ٔ)((غير مخطئ فكبلمو ىنا مناقض لما قرره ىك كسكاه 
كممف أخذ عمى النحاة األستاذ دمحم الفاضل بف عاشكر في بحث بعنكاف :     

أبرز فيو كثرة الشذكذ كالشركط )) )تحرير أفعل التفضيل مف ربقة قياس نحكؼ فاسد( 
إنو لـ يجد كاحدا التي كضعيا النحاة المتقدمكف لما يصاغ منو أفعل التفضيل ، حتى 

مف الشركط التي اشترطكىا ، ما عدا قبكؿ التفاضل ، إال كذكركه في كتب النحك 
معقبًا بذكر الشكاذ الخارجة عميو ، كأحصى مف ذلؾ أربعيف مثبل ، كأيده في ذلؾ 
األستاذ دمحم بيجة األثرؼ ، كذكر أنو كجد زىاء مائة مثاؿ خالفت كل شركط ىذه 

 . (ٕ)((مغ بعد الغاية مما يريد استكثاره منو القاعدة ، كأنو لـ يب

ألف القياس عندىـ  ؛كقد أجاب عف ىذه المآخذ األستاذ أميف الخكلي كرد عمييما   
ال يناط بقمة ، بل بمخالفة ما عميو الباب ، كاعتمد في ذلؾ عمى قكؿ ابف جني في 

عراب كغيره فجعل أىل عمـ العرب ما استمر مف الكبلـ في اإل ))الخصائص إذ قاؿ:

                                                           

 ، دار المعرفة الجامعية  . ٙٔٔ-٘ٔٔ( انظر أصكؿ النحك العربي ، لمدكتكر محمكد نحمة ص ٔ)

 .ٚٔٔ ( انظر أصكؿ النحك العربي صٕ)
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مف مكاضع الصناعة مطردًا ، كجعمكا ما فارؽ عميو بقية بابو ، كانفرد عف ذلؾ إلى 
 . (ٔ)((غيره ، شاذاً 

ثـ تعقب األستاذ دمحم األميف الخكلي مف قاؿ: )تحرير أفعل التفضيل مف ربقة     
كأحسب أف  ))قياس نحكؼ فاسد( إلى أف منطق النحاة القدماء غير فاسد ، فقاؿ : 

ذا مما يبقى معو منطق النحاة غير فاسد ، كال ىك ربقة يمتمس التحرر منيا ، فميس ى
أفعل التفضيل أسير شيء مف الفساد في تفكير النحاة قياسًا أك غيره . كاستنادًا إلى 
ذلؾ قرر المجمع ما يأتي : )القياس عند النحاة الذيف بدءكا بو أك الذيف أغرقكا فيو ال 

يبدأ بالزمخشرؼ كما أشار الباحث كلكف مف سيبكيو ، كلـ يكف  يعركه فساد ، كىك ال
قياسًا تحكيميًا ، كلكنو كاف شعكرًا كامبًل بالتنظير بيف أفعل التفضيل أفعل 

 .     (ٕ)((التعجب

 ل المسموع الفرد وقبمدى المطمب الثاني: 

 ىك ما انفرد بركايتو عف العرب ، كىذا لو أحكاؿ :  
، أؼ ال نظير لو في األلفاظ التي سمعت عف العرب ، مع  أف يككف فرداً  : األول

النطق بو ، فيذا عند عمماء العربية يقبل كيقاس عميو بإجماع النحاة ، كما قيس 
عمى قكليـ ) في شنكءة( شنئي ، مع أنو لـ يسمع غيره ، كىذا معركؼ عندىـ 

 القياس عمى القميل كرفضو في الكثير .
اء العرب ، كيخالف ما عميو جميكر العرب ، كقد أف ينفرد بعض فصح الثاني :

إذا جاء  مف عربي فصيح (ٖ)ذىب أبك الفتح ابف جني إلى كجكب االحتجاج بو . 
عمت فصاحتو ، كلـ يرك ما ينكر عميو مف كبلـ العرب أك جاء خبلفًا لمقياس ، فإنو 

 المحفكظة ؼاألحر  تمؾ في (ٗ)أحمر ابف بو جاء ما كذلؾ )): حينئذ يرد كال يقبل قاؿ
                                                           

 (.ٜٚ/ٔ( انظر الخصائص )ٔ)

 .ٚٔٔ( أصكؿ النحك العربي ص ٕ)
 . (ٖٕٗ/ٔانظر المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا لمسيكطي )( ٖ)
( ىك عمرك بف أحمر بف العمرد بف تميـ بف ربيعة بف حراـ ابف فراص بف معف الباىمي ، كعمرك بف أحمر ٗ)
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 ذكر أنو (ٔ)األصمعي عف أصحابي بعض حدثني: يحيى بف أحمد قاؿ.  عنو
 منيا.  الباىمي أحمر ابف إال بيا أتى أحدا أعمـ ال:  فقاؿ ، الغريب مف حركفا
نما.  الممؾ كىك الجبر،  :  قكلو كىك.  بجكده يجبر ألنو - أظف - بذلؾ سمى كا 

 (ٖ)رُ بْ جَ الْ  ايَ يُّ أَ  احاً بَ َص  ـْ عِ انْ كَ       وِ بِ  يتَ بِ حُ  (ٕ)كؽ  اكُ رَ بِ  ـْ مَ اسْ 
 :  قكلو كذلؾ ، دائمة أؼ(  رنكناة كأس: )  قكلو كمنيا 

     
رّ مِ طِ  ؼ  رَ طَ كَ  اة  نَ كْ نَ رَ  س  أْ كَ     ايَ ابَ نَ طْ أَ  ؾَ مْ مُ الْ  وِ يْ مَ عَ  ْت نَّ بَ 

(ٗ)   
 

         : قكلو كىك ، (٘)الديدبكف  كمنيا
   (ٙ)رُ خْ فَ الْ  عَ كزِ نُ تُ كَ  ابَ الصِّ  اتَ فَ     دْ قَ كَ  فِ ك بُ دَ يْ الدَّ  يقَ رِ طَ  كامُّ خَ 

 .  المؤلؤ لكف  لكنيا ، لؤلؤية أؼ(  مارية)  كمنيا 
 : قكلو كذلؾ.  ناقتو كلد يعنى ، أعجمي كىك(  البابكس)  قكلو كمنيا 

  (ٕ)رُ كَ الذِّ كَ  تَ نْ أَ  امَ  ْـ أَ  ؾَ ينُ نِ حَ  امَ فَ   *   عاً زَ جَ  ايَ كسِ ابُ بَ  ىلَ إِ  (ٔ)ىكِص مُ قَ  ْت نَّ حَ       

                                                                                                                                                                      

( ، ٓٛ٘/  ٕ) -( ٔٚ٘/  ٕ، لدمحم بف سبلـ الجمحي )صحيح الكبلـ كثير الغريب طبقات فحكؿ الشعراء  
 تحقيق محمكد دمحم شاكر ، دار المدني ػ جدة .

(  األصمعي العبلمة، كىك أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب الباىمي البصرؼ المغكؼ األخبارؼ. سمع ابف عكف ٔ)
تو. كعاش ثمانيًا كثمانيف كالكبار. كأكثر عف أبي عمرك بف العبلء. ككانت الخمفاء تجالسو كتحب منادم

 (ٜٕٔ/  ٔ. العبر   )ٕٙٔسنة. لو عدة مصنفات ، تكفي سنة 
ذا ثار ٕ) ( كل ما صفيت بو الخمر أك سكبت فيو لتصفك كيرسب كدرىا فيك راككؽ كقد ركؽ الشراب حتى راؽ كا 

 ( .ٜٚٔ/  ٖعكر الشراب المخصص ػ البف سيده  )
 (ٚٓٗ/ٚ)–(  المحكـ ، مقمكبو ج ب ر ٖ)
( كلساف العرب سمؾ رنا ، كتيذيب ٖٚٔ/ ٕٚ( كتاج العركس ، ـ ؿ ؾ )ٖٚٔ/  ٓٔالمحكـ ) ر ف ك   (ٗ)

دار إحياء  ٔ( ، تحقيق دمحم عكض مرعب ، ط/ٗٙٔ/ ٘ٔالمغة  ألبي منصكر دمحم أحمد األزىرؼ ، )
 ـ ٕٔٓٓ –التراث العربي ، بيركت 

 ( الديدبكف : الميك أك الباطل . المساف )دبف( ٘)
  -دبف ، ددف مع قكلو في مادة دبف فقر  الصبا كتفاكت النجر ، كفي مادة ددب قاؿ  –ساف العرب (  لٙ)

( ، تحقيق رمزؼ منير البعمبكي ، دار ٕٕٕٔ/ٕكتفاكت البجر ، كانظر جميرة المغة ، البف دريد ، )
 ـٜٚٛٔالمبليف بيركت، 
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 :  قكلو كذلؾ ، العيش كىك(  الرباف)  كمنيا
 (ٖ) رُ فِ تَ قْ مُ  وِ انِ نَ فْ أَ  فْ مِ  تَ نْ أَ كَ      وِ انِ بَّ رُ بِ  ُش يْ عَ الْ  امَ نَّ ا ِ كَ           
 :  قكلو كذلؾ ، النار كىي(  المأنكسة)  كمنيا 
  (.٘)  (ٗ)رُ رَ الشَّ  ةَ كسَ نُ أْ مَ  فْ عَ  رَ ايَ طَ تَ  امَ كَ           

 ؛قبكليا كجكب ذكرىا المقدـ الكمـ ىذه في كالقكؿ )) كيمضي ابف جني في قكلو:   
 عمف أخذه شيئا يككف  أف فإما.  أحمر ابف فصاحة مف الشيادة بو ثبتت لما كذلؾ
 خالف فيمف قمناه ما حد عمى ، منو ذلؾ سماع في يشارؾ لـ قديمة بمغة ينطق

 (ٙ). ((فصيح كىك الجماعة
أف كبلـ ابف جني المتقدـ ذكره في قبكؿ فصاحة األعرابي إذا عمت  احثكيرػ الب      

فصاحتو، كلـ يكف ممف يتيـ بالكذب عمى العرب، فإنو كبلـ سديد، كلكف يعد ىذا 
 في غريب المغة كما سبق النقل عف ابف أحمر.  

 ة المغات عمى اختالفيايالمطمب الثالث: حج

،  (ٚ)(( كل قـك عف أغراضيـ يعبر صكات بياكحد المغة أ )) :  ةغالمغات جمع ل     
ة بني فبلف ، أؼ بكبلميـ كيعني مفيكـ المغة الكبلـ ، نقكؿ ىذا الحرؼ بمغ

، كاشتقاقيا مف المغك أك المغي مقصكر ، كىما الكبلـ كالصكت ، قاؿ أبك كمنطقيـ
ة كُقمة كأما تصريفيا فيي ُفْعمة مف لغكت أؼ تكممت ، كأصميا ُلَغكة ، ككر  ))الفتح : 

                                                                                                                                                                      

ف النساء،  كقيل ىي الثَِّنيَّة كقيل ىي ابنة المخاض كقيل ىي (الَقُمكص الَفِتيَّة مف اإِلبل بمنزلة الجارية الَفَتاة مٔ)
ف كانت بنت لبكف َأك حقة ِإلى َأف تصير َبْكرة َأك َتْبُزؿ زاد التيذيب سميت  كل ُأنثى مف اإِلبل حيف تركب كاِ 

 َقُمكصًا لطكؿ قكائميا كلـ َتْجُسـ َبْعُد . لساف العرب )قمص( .
( كتاج العركس ببس قمص حنف ، كلساف العرب مادة زبر ببس ٕٛٗ/ٛٔـ ) (  المحكـ ، السيف كالميـ س ـٕ)

 حنف .

( كتاج العركس ربف ، ع ش ز ز كلساف العرب ربب ٖٓٗ/ٔ(  المحكـ كالمحيط األعظـ العيف كالسا كالتاء )ٖ)
 كنصر 

 ( كتاج العركس أنس كلساف العرب أسس.ٚ٘٘/ٛ(  المحكـ ، مقمكبو أ س ؼ )ٗ)

 ( .ٕٗ/ٕ( الخصائص )٘)
 (.ٕٚ-ٕٔ/ٕ(  انظر الخصائص )ٙ)

 . (ٖٖ/ٔ) الخصائص( ٚ)
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كيقاؿ " لغي يمغي مف باب رضي يرضى إذا ليج في الكبلـ " كقيل لغة  "كُثبة 
 .(ٔ) ((يمغى

ف تفاكتت كتفاضمت ، كأف      ال يختمف النحاة في أف المغات عمى اختبلفيا حجة كا 
تقدـ لغة عمى لغة أخرػ ، كلكف ليس لنا أف نبطل لغة مف المغات ، ألف المتكمميف 

ييا سجيًة كطبعًا ، لكف تقبل ىذه المغات بالشركط كالضكابط التي بالمغة ُفطركا عم
 كضعيا النحاة في قبكؿ كبلـ العرب مف فصاحة المتكمـ كصحة النقل .

حجية المغات عمى اختبلفيا ، كذلؾ كمغة الحجاز كلغة تميـ ،  ابف جني يرػ      
ف تفاضمت في القكة كالكث  سعة أف اعمـ )) : رةفإف القياس يتسع لقبكؿ ىذه المغات ، كا 

  إعماؿ ترؾ في التميمييف لغة أف ترػ  أال عمييـ تحظره كال ، ذلؾ ليـ تبيح القياس
 القكميف مف كاحد لكل ألف ، كذلؾ إعماليا في الحجازييف كلغة ، القياس يقبميا( ما)

 المغتيف إحدػ ترد أف لؾ كليس.  مثمو إلى كيخمد ، بو يؤخذ القياس مف ضربا
 تتخير أف ذلؾ في لؾ ما غاية لكف.  رسيمتيا مف بذلؾ أحق ليست نياأل بصاحبتيا
.  بيا أنسا كأشد ، ليا أقبل القياسيف أقكػ  أف كتعتقد ، أختيا عمى فتقكييا ، إحداىما

 نزؿ )):  كسمـ عميو هللا صمى النبي قكؿ إلى ترػ  أكال.  فبل باألخرػ  إحداىما رد فأما
 االستبداؿ في كانتا إذا المغتيف حكـ ىذا ، (ٕ)((شاؼ كاؼ كميا لغات بسبع القرآف

 كتكثر جدا إحداىما تقل أف فأما . كالمتراسمتيف أك   ، متراسمتيف متدانيتيف كالقياس
 .(ٖ) ((قياسا كأقكاىما ركاية بأكسعيما تأخذ فإنؾ جدا األخرػ 

                                                           

سفار الفصيح ، لميركؼ ( ٛ/ٔالمزىر )ك  (ٖٖ/ٔالمرجع السابق )( ٔ) ، تحقيق دمحم عثماف ، إشراؼ ٜٔ ، كا 
 ـ .ٜٔٚٔالدكتكر إميل يعقكب ، دار الكتب العممية ػ بيركت ،

، ، كمسمـ باب بياف أف ٕٕٚٛ( ، برقـ ٔ٘ٛ/ٕأخرجو البخارؼ ، باب كبلـ الخصكص بعضيـ في بعض )(ٕ)
 . بمفع )إف القرآ ف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ فاقرؤكا ما تيسر منو(.ٖٜٙٔ( برقـ ٕٕٓ/ٕالقرآف عمى سبعة أحرؼ )

 (ٓٔ/ٕ(  انظر الخصائص )ٖ)
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كالكضكح ؛ كذلؾ أف العرب قد  ةكيرػ الباحث أف كبلـ ابف جني في غاية القك   
 كا بالمغة سجية كسميقة بغير تكمف كما قاؿ قائميـ :جبم

  (ٔ)َيَمكُؾ ِلَساَنُو    َكَلِكْف َسِميِقيّّ َأُقكُؿ َفُأْعِربُ  كلسُت بنحكؼّ              

فبل يقاؿ لعربي لـ تكممَت بيذه المغة دكف غيرىا ، كىذا بخبلؼ آراء النحاة المبنية    
فمف الممكف أف تككف بعض اآلراء النحكية  عمى االجتياد كالنظر في كبلـ العرب ،

صحيحة ، كاألخرػ خطأ ، كلكف بإمكاننا نرجح بعض المغات عمى البعض اآلخر ، 
كيمكف أف يقاؿ إف لغة الحجازييف في )ما( النافية أرجح كأقكػ مف لغة التميمييف ؛ 

، (ٕ)چڤ   ڤ  ڤ   چ: كذلؾ لكركد القرآف الكريـ بمغة الحجازييف ، كما في قكلو تعالى 
     . (ٖ)چ    ڤڤ  ڤ  ڤچ كقكلو : 

كمف المعايير التي كضعيا ابف جني سبلمة ىذه المغات مف الخطأ كالمحف ؛ كلذا    
، مف فساد كخمل ، كأنو ال يحتج بيا؛ لما عرض لمغتيـ  (ٗ)منع أخذىا عف أىل المدر

 كالفساد ختبلؿاال مف المدر كأىل الحاضرة لمغات عرض ما ذلؾ امتناع عمة))فقاؿ : 
 مف ءشي يعترض كلـ ، فصاحتيـ عمى باقكف  مدينة أىل أف عمـ كلك.  كالخطل
 . (ٙ)(((٘)الكبر أىل عف يؤخذ كما عنيـ األخذ لكجب ، لمغتيـ الفساد

عراب البادية قد جمعت إما مف أ  )) :المغةمادة أف  كيرػ الدكتكر دمحم سالـ صالح     
الحضر ، كىـ صنفاف :  طريق األخذ عف فصحاء يـ ، أك عفكمشافيتيـ بالرحمة إلي

صنف مف األعراب البادية اتخذت مف ضكاحي المدف الكبرػ بالعراؽ مستقرا ليا ، 
                                                           

 (  انظر لساف العرب ، مادة سمق .ٔ)

 . ٖٔ(  سكرة يكسف اآلية ٕ)
 . ٕ(  سكرة المجادلة اآليةٖ)
 ل البكادؼ الذيف يسكنكف مكاضع األحجار كالرماؿ . لساف العرب مادة حجر. ( ىـ أىٗ)
 ( ىـ سكاف البكادؼ الذيف يتخذكف بيكتيـ مف صكؼ اإلبل . لساف العرب مادة كبر .٘)
 (٘/ٕ(  انظر الخصائص)ٙ)
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كظمت بمنأػ مف االختبلط باألعاجـ فسممت لغاتيـ ، كصنف مف أىل الحضر 
،  (ٔ)صحت عف المغكييف كالنحاة سميقتيـ فاحتجكا بكبلميـ كمنيـ عمر بف أبي ربيعة

،  (ٚ)كبشار (ٙ)كالكميت (٘)كاألحكص ،، ككثير (ٗ)، كاألخطل (ٖ)، كالفرزدؽ (ٕ)ريركج
 كغيرىـ. (ٛ) بف العجاج، كرؤبة  (ٚ)كبشار
ذف ليس صحيحا ما قرره  ))كيعمق الدكتكر عمي أبك المكاـر عمى ذلؾ بقكلو:     كا 

لـ يؤخذ مف حضرؼ قط ، فقد أخذ النحاة عف أىل الحضر كما  ))السيكطي مف أنو 
   (ٜ)((ف أىل الباديةأخذكا ع

إذف فاألصل سبلمة المغة، كعدـ تعرضيا لمخطأ كالفساد ، فإف كجد ذلؾ األصل    
ال فبل .   قبمت كا 

                                                           

اف كثير الغزؿ ( ىك عمر بف عبد هللا بف أبي ربيعة بف المغيرة المخزكمي، الشاعر أبك الخطَّاب المشيكر، كٔ)
 ( .ٖ٘ٔ/  ٚق . الكافي بالكفيات )ٖٜ، تكفي سنة  كادر كالكقائع كالمجكف كالخبلعةكالن
(ىك جرير بف عطية بف حذيفة الخطفي  ، عاش عمره كمو يناضل شعراء زمنو كيساجميـ  ، ككاف ىجاءا مرا، ٕ)

ق. األعبلـ ٓٔٔشعرا ، تكفي  فمـ يثبت أمامو غير الفرزدؽ كاألخطل ، ككاف عفيفا، كىك مف أغزؿ الناس
 ( .ٜٔٔ/  ٕلمزركمي )

(ىك ىماـ بف غالب بف صعصعة التميمي الدارمي، أبك فراس، الشيير بالفرزدؽ: شاعر، مف النببلء، مف أىل ٖ)
البصرة، عظيـ األثر في المغة، كاف يقاؿ: لكال شعر الفرزدؽ لذىب ثمث لغة العرب، كلكال شعره لذىب نصف 

 (.ٕٙٗ/ٔ( ، كالشعر كالشعراء)ٖٜ/  ٛق . األعبلـ لمزركمي )ٓٔٔفي أخبار الناس ، تك 

( ىك غياث بف غكث بف الصمت ، مف بني تغمب، أبك مالؾ: شاعر، مصقكؿ األلفاظ، حسف الديباجة، في ٗ)
شعره إبداع. ، ، كىك أحد الثبلثة المتفق عمى أنيـ أشعر أىل عصرىـ: جرير، كالفرزدؽ، كاألخطل ، تكفي سنة 

 . (ٖٕٔ/  ٘األعبلـ لمزركمي  ) ق .ٜٓ
( ىك عبد هللا بف دمحم بف عبد هللا بف عاصـ ، المعركؼ باألحكص، شاعر ىجاء، صافي الديباجة، مف طبقة ٘)

 ( .ٙٔٔ/  ٗق. األعبلـ لمزركمي)٘ٓٔجميل بف معمر كنصيب ، كاف معاصرا لجرير كالفرزدؽ تكفي سنة 

 ( .ٕ٘ٔ/ٔق . العبر)ٕٙٔكر ، تكفي سنة ( ىك الكميت بف زيد األسدؼ الشاعر المشيٙ)
( ىك بشار بف برد العقيمي، بالكالء، أبك معاذ: أشعر المكلديف عمى اإلطبلؽ ، كاف ضريرًا ، نشأ في البصرة ٚ)

 ( .ٕ٘/  ٕق . األعبلـ لمزركمي )ٚٙٔكقدـ بغداد، كأدرؾ الدكلتيف األمكية كالعباسية ، تكفي سنة 
اج بف رؤبة التميمي السعدؼ، الشيير برؤبة بف العجاج ، مف الفصحاء ( ىك رؤبة بف عبد هللا العجٛ)

المشيكريف، مف مخضرمي الدكلتيف األمكية كالعباسية ، كاف أكثر مقامو في البصرة ، كأخذ عنو أعياف أىل 
 ( .ٖٗ/  ٖق . األعبلـ لمزركمي )٘ٗٔالمغة، ككانكا يحتجكف بشعره كيقكلكف بإمامتو في المغة  ، تكفي سنة 

دار السبلـ لمطباعة كالنشر  ٔ، ط ٖٕ٘(  انظر أصكؿ النحك دراسة في فكر األنبارؼ ، د دمحم سالـ صالح ٜ)
ـ كانظر أصكؿ التفكير النحكؼ ، ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔاإلسكندرية،  -القاىرة –كالتكزيع كالترجمة ، مصر 
 ة بدكف تاريخالقاىر –، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ٔٗلمدكتكر عمى أبك المكاـر ص



  - 78 -  

 

 يح: انتقال العربي الفصرابعالمطمب ال

غتو التي نشأ عمييا إلى لغة المقصكد بانتقاؿ العربي الفصيح: ىك تحكلو مف ل 
ضيا ببعض في ضركب مناحي الحياة ، ، نتيجة لتعايش القبائل العربية بعأخرػ 

فصاحة المغة التي انتقل إلييا ، فإف كانت ، كضابط األخذ عف ىذا العربي الفصيح 
ال فبل ، كال ينبغي أف نرد لغتو لكجكد فساد لـ يكف مكجكدًا قبل أك  كذلؾ قبمت كا 
الحتماؿ فساد لـ يكف قد عمـ ، كىذا إذا تطرؽ يكحشؾ أف تأخذ باؼ لغة فصيحة 

 افة أف يككف فييا زيغ حادث . مخ

أف العربي الفصيح قد ينتقل لسانو ، مف لغتو التي نشأ عمييا،  ابف جني يذىب    
 تنظر أف ىذا نحك في عميو المعمكؿ أف اعمـ )):  إلى لغة أخرػ، فحكى ذلؾ بقكلو

 فصيحة مثميا أخرػ  لغة إلى لغتو مف انتقل إنما كاف فإف.  لسانو إليو انتقل ما حاؿ
 حتى ، إلييا لسانو انتقاؿ قبل بيا يؤخذ كما ، إلييا انتقل التي بمغتو يؤخذ أف كجب
 ، أىميا مف ساكت نطق أك ، إلييا صار التي المغة أىل مف ائبغ حضر إنما كأنو
 لـ كأنو حتى باألكلى كيؤخذ بيا يؤخذ لـ فاسدة إلييا لسانو انتقل التي المغة كانت فإف
 . (ٔ)(( كاضح كىذا أىميا مف يزؿ

 يؤمنؾ فما:  قمت فإف ))بقكلو : خطأ أك فساد ، كأجاب ابف جني عما يتكقع مف     
 فييا يككف  أف ، عممت فيما فييا يكف لـ أف بعد فسادا لغتو في كجدت كما تككف  أف

 فييا حدث ما (ٕ)كضرُ عَ  بفاسد   آخذا كنت بو أخذت فإف.  تعممو لـ فيما آخر فساد
 أف منو يتكجو ألنو صحيحة لغة كل مف يكحشؾ ىذا قيل ، عممت فيما الفساد مف

 أف كيجكز ، اآلف تعممو ال حادث زيغ فييا يككف  أف مخافة بيا األخذ عف تتكقف

                                                           

  ( .ٕٔ/ٕ( الخصائص )ٔ)
( العركض الطريقة ، يقاؿ : خذ في عركض آخر مف الكبلـ ، كالعركض النظير تقكؿ : ىذه المسألة عركض ٕ)

عركض ىذه . ككبل المعنييف سائغ ىنا . عمى المعنى األكؿ شأف ما حدث ، كعمى الثاني نظير ما حدث . 
 ( . ٖٔ/ٕانظر حاشية دمحم عمي النجار عمى الخصائص )
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.  فييا قبل فيما يكف لـ حادثا فسادا غيرىا حاؿ مف عممت كما ، زماف بعد تعممو
ف ف ، بمغة نفسا تطيب أال منو عميؾ نخرطا ىذا تجوا كا   ،مستحكمة ةفصيح كانت كا 
 لغة كل تمقي عمى كعممت ، بو تأخذ كلـ رفضتو ىذا إلى مؤديا بيذا أخذؾ كاف فإذا
 المشيكد في رأيا تسكء كال ، إلييا ظنة تكجو كأال.  صحتيا كاعتقاد بقبكليا معربة قكية

 أبي فصاحة استضعف عمرك أبا أف مف يحكى كما كذلؾ.  أمرىا اعتداؿ مف تظاىره
 فقاؿ ، التاء خيرة أبك ففتح ، عرقاتيـ هللا استأصل تقكؿ كيف:  فقاؿ سألو لما (ٔ)خيرة
 لغتو فسدت كما:  يقكؿ أف ألحد فميس ! جمدؾ الف خيرة أبا ىييات:  عمرك أبك لو
 يككف  أف يجب كعميو ، القياس ىك فيذا ، غيره في عنيا أتكقف أف ينبغي ىذا في

 (ٕ) (( العمل
مع أبي عمرك ، في )الكافي بالكفيات( ؛ مع قصة أبي خيرة :  (ٖ)الصفدؼ كحكى  

 عرقاتيـ هللا استأصل تقكؿ فكيف قاؿ ))بعض التعميق فقاؿ أبك عمرك ألبي خيرة : 
 عاشرت يريد خيرة أبا يا ؾدُ مْ جِ  فَ الَ  عمرك أبك فقاؿ التاء فنصب عرقاتيـ فقاؿ

 اجيالزج قاؿ .عمرك أبا تبمغ لـ لغة كىي :العباس بكأ قاؿ ،خطأتأف الحاضرة
  .(ٗ)((ةأصمي غير ألنيا النصب مكضع في تكسر أف التاء ىذه في األجكد

 بعد النصب استضعف عمرك أبا أف كذلؾ )) ؿ ابف جني في مكضع آخر :كقا    
 أف فإما كالجر بالنصب عمرك أبك بعد فيما ركاىا ثـ قاؿ بالجر منو سمعيا كاف ما

ما توعربي يرضى ممف خيرة أبي غير مف النصب سمع يككف   في قكػ  يككف  أف كا 
 في الضعف أقاـ قد يككف  أف أيضا كيجكز نصبيا مف خيرة أبي مف سمعو ما نفسو

                                                           

( ىك نيشل بف زيد أبك خيرة األعرابي بدكؼ مف بني عدؼ دخل الحضرة كلو تصنيف كىك كتاب الحشرات . ٔ)
 (٘ٓٔ/  ٕٚ) -انظر الكافي بالكفيات 

 ( .ٖٔ-ٕٔ/ٕ(  انظر الخصائص)ٕ)

كغيره، مف ( ىك خميل بف أيبؾ بف عبد هللا المعركؼ بصبلح الديف الصفدؼ األديب المشيكر، أخذ عف أبي حياف ٖ)
 . ٕٗ٘ىػ . انظر البدر الطالع لمشككاني ٜٚٙتآليفو )الكافي بالكفيات(، تكفي بدمشق سنة 

 
  ( .٘ٓٔ/  ٕٚ) الكافي بالكفيات (ٗ)
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 يعتقد بالكممة ينطق قد األعرابي أف كذلؾ ضعفو اعتقاده عمى النصب فحكى نفسو
    . (ٔ) (( منيا نفسو في أقكػ  غيرىا أف

 

 ين فصاعدا  تمطمب الخامس: الجمع بين المغال

لغة ، سكاء العرب أكثر مف  في الفصيح مف فصحاء يجتمع كد بو أفالمقص     
يجيب عف ىذه ، فابف جني بعضيا عف قـك آخريف المغات لقكمو ، أك اكتسب ىذه 

أنو قد يجتمع في رجل لغتاف فصيحتاف أك أكثر ، كأخذ يتتبع ىذه  القضية ، كيرػ 
  :(ٕ)لبيد قكؿ ذلؾ مف )) : المسألة بقكلو
 (ٖ) ؿِ بَل ػػػػػػػػػػػػػىِ  فْ مِ  لَ ائِ بَ قَ الْ كَ  راً يْ مَ نُ     ىقَ سْ أَ كَ  د  جْ مَ  ينِ بَ  يمِ كْ قَ  ىقَ سَ 

  :(ٗ) كقاؿ    
 (٘)اييَ ادِ حَ  ـِ جْ النَّ  صِ بَل قِ بِ  ىفَ كَ  امَ كَ      وِ تِ مَّ ذِ بِ  ىفَ كْ أَ  دْ قَ فَ  ؽ  كْ طَ  فُ ابْ  امَّ أَ 

  :(ٙ) كقاؿ   
                                                           

 ( .ٖٗٛ/ٔ(  انظر الخصائص )ٔ)

 ( ىك لبيد بف ربيعة بف مالؾ، أبك عقيل العامرؼ: أحد الشعراء الفرساف االشراؼ في الجاىمية.ٕ)
نجد أدرؾ االسبلـ، ككفد عمى النبي صمى هللا عميو كآلو  ، كيعد مف الصحابة، كمف المؤلفة  مف أىل عالية

قمكبيـ. كترؾ الشعر، فمـ يقل في االسبلـ إال بيتا كاحدا، قيل: ىك " ما عاتب المرء الكريـ كنفسو كالمرء يصمحو 
ق . األعبلـ ٔٗقات ، تكفي سنة الجميس الصالح " كسكف الككفة، كعاش عمرا طكيبل ، كىك أحد أصحاب المعم

 ( .ٕٓٗ/  ٘لمزركمي  )
، بيركت ، بدكف تاريخ ، كالمخصص البف سيده  ٕ، دار صادر ط/ٓٔٔ( البيت في ديكاف لبيد ص ٖ)

( كتاج العركس مادة سقى، كلساف العرب مجد كسقى كالصحاح لمجكىرؼ مادة سقى تحقيق أحمد ٖٗٓ/ٗ)
 ـ .ٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔ، ٗكت ط/عبد الغفكر عطار ، دار المبلييف بير 

( ىك طفيل بف عكؼ بف كعب ، الغنكؼ : شاعر جاىمي فحل، مف الشجعاف، كىك أكصف العرب لمخيل، ٗ)
 ( .ٕٕٛ/  ٖكربما سمي )طفيل الخيل( ؛ لكثرة كصفو ليا. األعبلـ لمزركمي  )

( ، تحقيق د. حاتـ صالح ٕٔٓ/ٕ( انظر الزاىر في معاف كبلـ الناس ، ألبي بكر دمحم بف القاسـ األنبارؼ )٘)
ـ ، كتاج العركس ، قمص كلساف العرب قمص ٕٜٜٔىػ ٕٔٗٔ، مؤسسة الرسالة ، بيركت  ٔالضامف ط/

 ( المكتبة العممية ، بيركت بدكف تاريخٚٙٙ/ٕككفى كالمصباح المنير لمفيكمي ، كتاب الكاك )

ىػ  . األعبلـ لمزركمي  ٜ، تكفي سنة ( ىك يعمى بف مسمـ بف أبي قيس اليشكرؼ األزدؼ، األحكؿ: شاعر أمكؼ ٙ)
(ٛ  /ٕٓٗ. ) 
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 (ٔ)افِ قَ رِ أَ  وْ لَ  افِ اقَ تَ شْ مُ  ؼَ اكَ مطْ كِ      وميخأ يقِ تِ عَ الْ  تِ يْ بَ الْ  ػدَ لَ  تُ مْ ظَ فَ 
 أبا ألف؛ لو قكلو في الياء كتسكيف أخيميك في الكاك إثبات أعنى لغتاف فياتاف    

ذا،  السراة ألزد لغة أنيا زعـ الحسف  في الياء إسكاف كليس لغتاف فيما كذلؾ كاف كا 
  :طربق عف ركيناه ما كمثمو،  لغة ذاؾ لكف الكممة بالصنعة لحق حذؼ عف لو

 (ٕ)اييَ ادِ كَ  لُ يْ سَ  وْ كنَ يُ عُ  فَّ ألَ  اَل إِ   ش  طَ عَ  كىُ كَ حْ نَ  يبِ  امَ  اءَ مَ الْ  بُ رَ شْ أَ كَ 
  (ٖ)الشماخ قكؿ كأما ،الياء ساكف عيكنو كقاؿ بالكاك نحكىك فقاؿ     

 (ٗ)َزِمير اكْ  الَكِسيَقةَ  َطَمبَ  ِإَذا     د  َحا َصْكتُ  َكَأنَّوُ  َزَجل   َلوُ 
بقاء الكاك ىذه حذؼ ركاية نعمـ ال ألنا يفلغت ىذا فميس       لغة قبميا الضمة كا 

 كينبغي عندؼ يجب ككذلؾ،  كلغةً  مذىباً  ال كصنعة ضركرة ذلؾ يككف  أف فينبغى
 كال الكصل مذىب عمى ليس أنو ضعفو ككجو،  القياس في لضعفو لغة يككف  أال

 فيكجب كقفال كأما، أمس كمقيتيك كاكه إثبات فيكجب الكصل أما الكقف مذىب
 . لغة ال لمكزف  ضركرة ذلؾ يككف  أف فيجب ككممتوْ  كمقيتوْ  اإلسكاف

  :لنفسو (٘)ؼ الشجر  كأنشدني    
 (ٙ)وبُ ارِ حَ يُ  فْ مَ  وِ بِ  ْر عُ شْ يَ  ـْ لَ  وُ نَّ َأكَ   انَ امَ كَ سَ  كؼِ خُ مَ الْ  يفِ  ىعَ رْ يَ لَ  انَّ ا ِ كَ 

 ضركرة ذلؾ كاختبلس بيى ىاء بعد ما كمطل كأنو ىاء بعد ما فاختمس      
 . القكؿ بو تقدـ ما عمى كصنعة

                                                           

 ( انظر لساف العرب مطا  كىا ، كتاج العركس فصل الياء .ٔ)

( تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ، ٖٕٔ/ٔ( ، كلساف العرب ىا كىمع اليكامع، لمسيكطي )ٖٙٗ/ٗ(  المحكـ )ٕ)
ميل ٕٛٓ/ٙ( ك )ٕٙٙ/٘المكتبة التكقيفية مصر ، كخزانة األدب لمبغدادؼ ) ( ، تحقيق دمحم نبيل طريفي كا 

 ـ كتاج العركس فصل الياء .ٜٜٛٔ -بديع يعقكب دار الكتب العممية ، بيركت

، أدرؾ الجاىمية ٖ) ( ىك الشماخ بف ضرار بف حرممة بف سناف المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضـر
 (٘ٚٔ/  ٖ) -لمزركمي ق . األعبلـ ٕٕكاإلسبلـ ، كىك مف طبقة لبيد كالنابغة ،  تكفي سنة 

( كخزانة ٖٕٓ/ٔ( كتاج العركس ز ج ؿ ، كلساف العرب زجل كىمع اليكامع )ٜٕٙ/ٚ(  المحكـ )ٗ)
( ، تحقيق دمحم عبد الخالق عضيمة عالـ الكتب ، بيركت بدكف ٕٚٙ/ٔ( كالمقتضب لممبرد )ٕٖٗ/ٕاألدب)

 الفكرػ دمشق ، بدكف تاريخ . ، دار (ٙٔ٘/ٕتاريخ ، كاإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ،البف األنبارؼ )

( ىبة هللا بف عمى بف دمحم بف حمزة النحكؼ المعركؼ بابف الشجرؼ ، كاف فريد عصره ككحيد دىره في عمـ ٘)
 .ٜٜٕىػ. نزىة األلباء ٕٗ٘النحك ، مف مصنفاتو )األمالي( تكفي سنة 

 (.ٖٔٚ/ٔ(  انظر الخصائص)ٙ)
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 لمحية كقالكا كطبرزف  كطبرزؿ مغداف أيضا كقالكا كبغداف بغداد قكليـ ذلؾ كمف   
 أك لغتاف فيو اجتمعت كما نفسةكالطُ  نفسةكالطِ  باىمة أبك :كيعصر كأعصر كأيف أيـ

 كاحد رجل لغة في يجتمع كأف ذلؾ مف شىء كرد فإذا بو يحاط أف مف أكثر ثبلث
 كبلمو في المفظتاف كانت فإف كبلمو حاؿ تتأمل أف فينبغي فصيحتاف لغتاف

 تكاضعت قبيمتو تككف  أف بو األمر أخمق فإف كاحدة كثرتيما االستعماؿ في متساكيتيف
 أكزاف في إليو لمحاجة ذلؾ تفعل قد العرب ألف المفظيف ذينؾ عمى المعنى ذلؾ في

 إنو ثـ إحداىما األصل في لغتو تككف  أف يجكز كقد أقكاليا تصرؼ كسعة أشعارىا
 لطكؿ فمحقت ليا استعمالو ككثر عيده بيا كطاؿ أخرػ  قبيمة مف األخرػ  استفاد
 . األكلى بمغتو استعماليا كاتصاؿ المدة

ف     في بو الحاليف فأخمق صاحبتيا مف كبلمو في أكثر المفظتيف إحدػ كانت كا 
 كقد نعـ األصمية األكلى ىي ةكالكثير  دةالمفا ىي االستعماؿ في القميمة تككف  أف ذلؾ
 نفسو في لضعفيا استعمالو في قمت إنما منيما يمةالقم تككف  أف أيضا ىذا في يمكف

ف قياسو عف كشذكذىا  أف مذىبيـ مف أف؛  كذلؾ كلقبيمتو لو لغتيف جميعا كانتا كا 
 عف عباسال أبي حكاية إلى ترػ  أال منو القياس في أقكػ  غيره ما المغة مف يستعممكا
 ما لو قاؿ العباس أبا كاف النيار بنصب (ٔ)چ ارَ يَ النَّ  قُ ابِ سَ  لُ يْ المَّ  اَل كَ  چ قراءتو عمارة
 قمتو لك فقاؿ قمتو فيبل لو فقمت العباس أبك قاؿ{  النيار سابق}  أردت فقاؿ أردت
 كذلؾ منو أقكػ  عندىـ غيره بما يتكممكف  قد أنيـ عمى يدلؾ فيذا أقكػ  أؼ أكزف  لكاف
 يستعممكف  ال أنيـ كما كأحرػ  أحق األقكػ  لكاف ذلؾ لكال إذ األضعف ستخفافيـال

 . المسامحة مف أكلى الحقيقة لكانت ذلؾ ال لك إذ المبالغة مف لضرب إال المجاز
ذا  أحرػ  فإف كاحد إنساف لغة في فسمعت مختمفة ألفاظ الكاحد المعنى عمى كثر كا 
 تتكاطأ ال الكاحدة القبيمة كانت حيث مف امني طرفا أك أكثرىا أفاد قد يككف  أف ذلؾ

                                                           

ف ببلؿ بف جرير الخطفي : سابق بغير تنكيف ، النيار : . قرأ عمارة بف عقيل بٓٗ( سكرة يس اآلية ،ٔ)
بالنصب. قاؿ المبرد : سمعتو يقرأ فقمت : ما ىذا ؟ قاؿ : أردت سابق النيار ، فحذفت ألنو أخف . انظر البحر 

( ، تحقيق الشيخ عادؿ أحمد عبد المحمكد ، كالشيخ عمي دمحم معكض، ٖٕٖ/ٚالمحيط ، ألبي حياف األندلسي )
 ـ . ٕٔٓٓىػ ػٕٕٗٔب العممية، بيركت ، دار الكت
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ف األمر غالب ىذا كمو ذلؾ عمى الكاحد المعنى في  مف كجو في اآلخر كاف كا 
  .ذلؾ كغير كالخمر كالسيف األسد أسماء في عنيـ جاء كما كذلؾ ؛ جائزا القياس

 لجماعات لغات تككف  بأف أكلى ذلؾ كاف الكاحد المعنى عمى األلفاظ كثرت ككمما   
 في رجبلف اختمف قاؿ األصمعي عف كركيت ىنا كمف ىنا مف كاحد إلنساف اجتمعت
 كارد بأكؿ فتراضيا بالسيف السقر اآلخر كقاؿ بالصاد الصقر أحدىما فقاؿ الصقر
 كل إلى ترػ  أفبل الزقر ىك إنما امقمت كما أقكؿ ال فقاؿ فيو ىما ما لو فحكيا عمييما
 (ٔ)(( معيا أخرييف لغتيف لغتو إلى لحاؿا ىذه في أفاد كيف الثبلثة مف كاحد
 قكؿ الشاعر:كمنو   

 (ٕ)ِب مَ ي العُ ُد فِ عْ دَ  قَ سْ تُ  ـْ لَ د     كَ عْ ا دَ ىَ رِ زَ ئْ مِ  لِ ْض فَ بِ  عْ فَّ مَ تَ تَ  ـْ لَ             

قكلو )دعد ( ، ك)دعُد( ، فاألكلى بتنكيف المؤنث الساكف الكسط ، كاألخرػ           
يضا قكؿ أبي عمرك بف العبلء البصرؼ ، لرجل ىجاه كمف ذلؾ أ ، بغير تنكيف
 ثـ اعتذر :

 (ٖ)عِ دَ تَ  ْـ لَ ك كَ جُ يْ تَ  ْـ لَ  افَ بَّ زَ  كِ جْ ىَ  فْ رًا   مِ ذِ تَ عْ مُ  تَ ئْ جِ  َـّ ثُ  افَ بَّ زَ  تَ كْ جَ ىَ 

قكلو )لـ تيجك( عمى لغة بعض العرب الذيف يبقكف حرؼ العمة ، كلـ يحذفكنو       
 .المشيكرة ، كهللا أعمـ المغة ( بحذؼ حرؼ العمة عمىألجل الجاـز ، كقكلو ك)لـ تدع

 : تداخل المغاتدسالمطمب السا

                                                           

 ( .ٖٗٚػ ٖٓٚ/ٔ(  الخصائص )ٔ)

، دار الكتب العممية ، بيركت ، ٖ( ، تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، ط/ٕٔٗ/ٖ(  انظر كتاب سيبكيو )ٕ)
( ، تحقيق ٛٓ٘/ٔـ .  ، كالمباب في عمل البناء كاإلعراب ، ألبي البقاء العكبرؼ) ٜٛٛٔق ػػػػ ٛٓٗٔ
ـ ، بمفع ) كلـ تغذ( كشرح قطر الندػ ، البف ىشاـ ٜٜ٘ٔ، دار الفكر ػ دمشق ، ٔختار ، ط/غازؼ م
ـ ، كالمفصل ، ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ، تحقيق بركات يكسف ىبكد ، دار الفكر ػ بيركت ،  ٕٚٗاألنصارؼ 

    ـ ، بمفع )لـ تسق(.ٖٜٜٔ، مكتبة اليبلؿ ػ بيركت ،  ٔ( تحقيق د. عمي بكممحـ ، ط/ٖٙ/ٔلمزمخشرؼ )
 .  ٖٔ( انظر نزىة األلباء ٖ)
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كفي ، : ىك تشابو األمكر كالتباسيا كدخكؿ بعضيا في بعض التداخل لغة    
، فسمع ىذا لغة ىذا ، كىذا لغة ىذااصطبلح النحاة : ىك  تبلقي أصحاب المغتيف ، 

ف جمع ك  ،إلى لغتو فتركبت لغة ثالثة يما مف صاحبو ما ضمو نفأخذ كل كاحد م ا 
نما ىك الفصيح  ؛ فإنو ال يسمى تداخل لـ تتركب لغة ثالثةك  بيف لغتيف لغات ، كا 
 كما يظير مف كبلـ ابف جني في التداخل . ، فيو لغتاف أك أكثرتجتمع 

كلعل الجامع بيف التعريفيف المغكؼ كاالصطبلحي بيِّف  ، فاآلخذ قد تشابيت عميو    
 ات كالتبستا حتى جمع بينيما في كبلمو ، فأخذ شيئًا مف ىذه كآخر مف تمؾ .المغ

أف يأخذ حقيقة التداخل في المغات ىك مكضكع صرفي نحكؼ لغكؼ ، يعني     
كلو صكر منيا: التداخل في ، فينطق بالمغتيف معا ، متكمـ بمغة ما مف لغة غيره 

ركف  :مثاؿ ذلؾ، ة أخرؼ لغ فمالماضي مف لغة كالمضارع كممتيف بحيث يأخذ 
فتداخمت يركف كفي ذلؾ لغتاف ىما: ركف يركف كنصر ينصر كركف يركف كعمـ يعمـ 

 بت لغة ثالثة ركف يركـ بالفتح فييما. المغتاف فترك

كفييا لغتاف ،بكسر فضـ  (ؾبالح) :دة نحككمف صكر التداخل في كممة كاح    
تداخمت المغتاف ف ،الحبؾ بكسرتيفبضمتيف كبيا قرأ الجميكر ك الحبؾ  :فصيحتاف ىما

 فتركبت لغة ثالثة قرأ بيا بعض القراء ىي الحبؾ بكسر فضـ. 

 مف أمثمة التداخل قكؿ الفرزدؽ : ك   

ـْ َبَشرُ  ْذ َما ِمْثَمُي ـْ ُقَرْيش  َكاِ  ـْ      ِإْذ ُى  (ٔ)َفَأْصَبُحكا َقْد أََعاَد هللُا ِنْعَمَتُي

ف كاف في لغة تميمي ميممة ، كقد أتت فما ىنا حجازية    قد ارتكب  الشاعر ، كا 
التداخل  تحت عماليا ، كىك تقديـ خبرىا عمييا ، كلعل ىذا يندرج محظكرًا مع إ 

                                                           

 .ٚٙٔ( ديكاف الفرزدؽ ص ٔ)
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الخبر إلماحًا إلى لغة بني  النحكؼ ، كىك إعماؿ ما عمى لغة الحجاز ، كتقديـ
 (ٔ).تميـ

َل َيْفُعُل ( ، كنظائرىا كأما ِمتُّ تمكُت فإنما اعتمت مف ) َفعِ  ))قاؿ ابف السراج :     
مف الصحيح : َفِضَل َيْفُضل ، كىذه األشياء تشُذ كأنيا لغات تداخمت فاستعمل مف 
يقكؿ : َفِضَل ، في المضارع ، لغة الذؼ يقكؿ َفَضَل ككذلؾ ) ُكدُت ( َتكاَد ، جاءت 

 .(ٕ) ((َتَكاُد عمى ِكدُت كُكدُت عمى : َتُككُد 

بف السراج مف أكائل الذيف أشاركا إلى مسألة يظير مف ىذا النص ، أف ا     
التداخل بيف المغات ، فيككف بيذا ميد الطريق أماـ الدارسيف ، فمف أكلئؾ الذيف  

 حذكا حذك ابف السراج ابف جني.

في كتابو الخصائص ، كأكؿ مف أجازه ببل قيد  اً لعل ابف جني أكؿ مف أفرد لو باب    
 أقكاما دعا قد مكضع ىذا أف اعمـ  المغات بترك في باب ))أك شرط ، إذ يقكؿ: 

 كجو عمى أشياء جمعكا أف أفياميـ المغة ىذه ظاىر تمقي إلى كخفت نظرىـ ضعف
 مف بآخرة سمعكه ما عمى المغة أصل في مكضكعة أنيا كادعكا عندىـ الشذكذ

 أال يحفظكه أف كاجبا كاف ما كأضاعكا يذكركه أف ينبغي كاف ما كأنسكا أصحابيا
 كمت تدـك كدمت ينعـ نعـ نحك يفعل فعل عمى جاء ما الشذكذ في ذكركا كيف تراىـ
 قمى نحك حمقيا حرفا المو كال عينو كليس يفعل فعل مف جاء فيما أيضا كقالكا تمكت
 . يقنط كقنط يركف كركف يجبى كجبى يسمى كسبل يقمى

                                                           

، دار الحديث ، ٗٛٔػػػػ ٖٛٔ( انظر المغني في تصريف األفعاؿ ، لمدكتكر دمحم عبد الخالق عضيمة  ص ٔ)
 القاىرة ، بدكف تاريخ .

 ( ٕٔٛ/ٖ( انظر األصكؿ في النحك البف السراج )ٕ)
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 يكف كشعر طاىر فيك طير نحك فاعل فيك فعل مف ذكركه ما شاذا عدكه كمما  
 فأ كاعمـ، كثيرة نظائر كلذلؾ عاقر فيي المرأة كعقرت حامض فيك كحمض شاعر
 (ٔ)(( فتركبت تداخمت لغات ىك إنما كعامتو ذلؾ أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 القياس عند ابن جني

 . المطمب األول : أنواع القياس
                                                           

 ( ٖ٘ٚػ ٖٗٚ/ٔ( الخصائص )ٔ)
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كسكيتو ، كىك في القياس في المغة التقدير ، يقاؿ قست الفعل بالفعل إذا قدرتو     
االصطبلح رد الشئ إلى نظيره ، كاكتشاؼ المجيكؿ مف المعمـك ، أك حمل غير 
المنقكؿ عمى المنقكؿ . فإذا عممنا مف طريق النقل أف )فاعمة( تجمع عمى فكاعل، 
مثبل ، عرفنا عف طريق القياس أف جارية تجمع عمى جكار  كعادية عمى عكاد  

 .    (ٔ)كىكذا

 األصوليين : حالقياس في اصطال
اختمف األصكليكف في تعريف القياس تبعًا الختبلؼ نظرىـ في األحكاـ المتمقات    

بالقياس ، ىل ىك مف عمل المجتيد ؛ ألنو ىك الذؼ يجريو ، كمنيـ مف يعده مف 
كأيًا ما كاف األمر فقد عرفو آف كالسنة كال دخل لممجتيد فيو ، عمل هللا تعالى كالقر 

 . (ٕ)((مساكاة الفرع لؤلصل في عمة حكمو ))و : زاني بقكلاالتفت
ىك إلحاؽ كاقعة ال نص عمى حكـ في كاقعة كرد نص ))كقاؿ عبد الكىاب خبلؼ :   

 . (ٖ)((   لتساكؼ الكاقعتيف بعمة ىذا الحكـ ؛حكميا في الحكـ الذؼ كرد بو النص
 القياس في اصطالح النحويين :

كىك تقدير الفرع بحكـ األصل ، كحمل  )) ةعرفو ابف األنبارؼ بتعريفات مختمف    
لحاؽ الفرع باألصل بجامع،  جراء األصل عمى الفرع ، كا  فرع عمى أصل بعمة ، كا 
كاعتبار الشيء بالشيء بجامع . كعمق ابف األنبارؼ عمى ىذه التعريفات بقكلو : كىذه 

 .(ٗ) ((الحدكد كميا متقاربة
كأما القياس فيك حمل   ))راب بقكلو : عيضًا في كتابو اإلغراب في جدؿ اإلكعرفو أ  

غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه كرفع الفاعل كنصب المفعكؿ في كل 

                                                           

،  ٘ط/  ٜٓٔ، كانظر رسالة  في أصكؿ المغة كالنحك لمدكتكر حنا طرزؼ  ٔٛٔلتعريفات لمجرجاني ( انظر أ)
 ـ  .ٕ٘ٓٓمكتبة لبناف ناشركف ، بيركت ، 

(، تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب  ٕٔٔ/ٕ( انظر شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح لمتفتازاني) ٕ)
 ـ .ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔالعممية بيركت ، 

 دار القمـ . ٛط ٕ٘انظر أصكؿ الفقو لعبد الكىاب خبلؼ ص (ٖ)

 .ٖٜ( انظر لمع األدلة ص ٗ)
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ف لـ يكف كل ذلؾ منقكاًل عنيـ ؛ إنما لما كاف غير المنقكؿ عنيـ مف ذلؾ  مكاف كا 
 (ٔ)بمعنى المنقكؿ كاف معكاًل عميو ، ككذلؾ كل مقيس في صناعة العرب .

 .    (ٕ)(( عمـ بمقاييس مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب ))و أبك عمى الفارسي:كعرف  
يبدك مف ىذه التعريفات أنيا جاءت في مرحمة بمغ فييا القياس أكج اكتمالو مف    

التقنيف كالتقعيد ، كصار عممية يتـ معيا إلحاؽ فرع بأصل ألؼ حكـ ثبت ليما 
مدلكؿ آخر كاف عند المتقدميف مف النحاة بجامع بينيما ، كىذا المدلكؿ قد سبقو 

يسند إلى مدػ اطراد الظكاىر في النصكص المغكية ، كىك معظـ أدلة النحك، 
 :الكسائي  ؿ في غالب مسائمو عميو  ، كما قاؿكالمعك 
 .(ٖ)عْ فَ تَ نْ يُ  أمر  ُكلِّ كبو في      عْ بَ تَّ يُ  اس  يَ قِ  كُ حْ ا النَّ مَ نَّ إِ            

كتب الطبقات ، أف القياس قد لعب دكرًا كبيرًا في العربية منذ  يبدك مف قراءة   
باككرة قكانينيا ، فقد ذكر أف أبا األسكد الدؤلي كاف " أكؿ مف أسس العربية كنيج 

، كعف عبد هللا بف أبي إسحاؽ الحضرمي كاف أكؿ مف  (ٗ)سبميا ككضع قياسيا " 
مر بف العبلء ، ككاف ابف بعج النحك كمد القياس كشرح العمل ، ككاف معو أبي ع

،  (٘)أكسع عممًا بكبلـ العرب كلغتيا كغريبيا  كأبي اسحاؽ أشد قياسًا ، كأبك عمر 
، (ٙ)كأف الخميل بف أحمد كاف الغاية في استخراج مسائل النحك كتصحيح القياس فيو 

سيبكيو يمثبلف أكج المرحمة األكلى مف مراحل  هتمميذك ، كقد كاف الخميل بف أحمد (ٙ)
العربي ، كتتسـ ىذه المرحمة بالقياس الطبيعي الذؼ يستند إلى اطراد الظاىر  القياس

 .   (ٚ)المغكية دكف التأثر بعمـ الكبلـ كالفمسفة 

                                                           

 . ٙٗ( انظر اإلغراب صٔ)
، تحقيق الدكتكر كاظـ بحر المرجاف ، الجميكرية  ٖٙٙ( انظر التكممة ، ألبي عمي الفارسي ٕ)

 .  ـٜٔٛٔق ػػػػٔٓٗٔالعراقية،
( كانظر أصكؿ النحك عف السيكطي ص ٕٚٙ/ٕإنباه الركاة)(ىذا مطمع قصيدة لو في كصف النحك كما في ٖ)
(ٕٗٗ.)  
 ( .ٕٔ( انظر طبقات النحكييف كالمغكييف )ٗ)

 ( .ٕٔ( ، كطبقات النحكييف )٘ٓٔ/ٕ( انظر إنباه الركاة لمقفطي )٘)

 (.ٛ/ٕ( انظر بغية الكعاة )ٙ)

 ( .ٓٔٔ( انظر في أصكؿ المغة كالنحك ص )ٚ)
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كلما كاف القياس بالقدر العالي عند النحاة تجد مف اختص بمعرفتو أفراد قميمكف    
مف البادية كال  قدمت ))مف بيف سائر النحاة ، حتى ذكر عف مؤرج السدكسي قكلو : 

معرفة لي بالقياس إنما معرفتي قريحتي ، كأكؿ ما تعممتو القياس في حمقة أبي زيد 
ككاف قيمًا  ))كفي ترجمة أبي طالب أحمد بف أبي بكر العبدؼ ، (ٔ)((األنصارؼ 

 . (ٕ)((بالقياس
كمف ىؤالء األفذاذ القبلئل: عبد هللا بف أبي إسحاؽ الحضرمي، كاف كثير      
ض لمفرزدؽ في شعره ، كذلؾ أنو كاف لو منيج  في تحديد الظكاىر المغكية التعر 

 المطردة ، فبل يسمح ألحد أف يخرج عنيا. كمف ذلؾ أنو سمع الفرزدؽ يقكؿ : 
 (ٖ)فمك كاَف عبد هللُا مكًلى ىجكُتُو     كلكفَّ عبد هللَا مكلى مكاليا

مكلى مكاليا( ، ككاف أكلى فقاؿ ابف أبي اسحق : كلقد لحنت أيضًا في قكلؾ )     
( كالحميف عند العرب )مكلى( كمنو قكلو األخطل :  أف تقكؿ )مكلى مكاؿ 

ـُ كنُتـ لُعْكل  َمكاليا            أَتْشتـ قكمًا َأْثَبُتككـ بنيشل     كلكالُى
(ٗ)  

 كسمع الفرزدؽ أيضًا يقكؿ :     
ـْ َيَدْع      (٘)ِؿ إال ُمْسَحتًا أك مجمفُ مف الما   كَعضُّ زماف  يا ابَف مركاَف ل

فقاؿ لو ابف أبي اسحق : عمى أؼ شيء ترفع أك مجمف ؟ فقاؿ : عمى ما      
 .( ٙ)((يسكءؾ كينكءؾ

 ))كذكركا أيضًا : أف الفرزدؽ مدح يزيد بف عبد الممؾ بقكلو :    
ـِ تضرُبنا     بحاصب  كنديِف الُقْطف َمنُثكرِ        ا  ُمستقبميَف َشَماَؿ الشَّ
 (ٚ)عمى عماِئِمَنا ُيمقى ، كأرُحِمنا   عمى زكاحَف   تزجى مخيا ريرِ       

                                                           

 (. .ٓٔٔ( ، كفي أصكؿ المغة كالنحك )ٖٗٓ/ٕ( انظر بغية الكعاة )ٔ)

 (..ٓٔٔ( ، كفي أصكؿ المغة كالنحك )ٕٙٗ/ٔ( انظر بغية الكعاة )ٕ)

 ( .ٗٗٔ/٘(،ك)ٖٕٗ/ٔ( لـ أعثر عميو في ديكاف الفرزدؽ ، كىك في خزانة األدب )ٖ)
 ( .المكتبة الشاممة . ٖٗٓ/ٔ( الدكاكيف الشعرية)ٗ)
 فاعكر، دار الكتب العممية ، بيركت ، بدكف تاريخ . ، تحقيق عمي ٖٙٛ( انظر ديكاف الفرزدؽ ٘)
 ٕٛ-ٕٚ( انظر نزىة األلباء في طبقات األدباء ص ٙ)

 .ٜٓٔ( انظر ديكاف الفرزدؽ ص ٚ)
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قاؿ لو ابف أبي إسحاؽ : أسأت إنما ىي مخيا ريُر ، ككذلؾ قياس النحك في ىذا    
المكضع ، قاؿ يكنس : كالذؼ قاؿ جائز حسف ، كفمما ألحكا عمى الفرزدؽ قاؿ : 

 (ٔ) ((ذا كرجعكا إلى األكؿ )عمى زكاحف تزجييا محاسير( فترؾ الناس ى

سار عمى طريقة ابف أبي إسحاؽ، تمميذه عيسى بف عمر ، فذكركا أنو،  كىكذا     
 في قكلو :  (ٕ)قاؿ: أساء النابغة

ـُ ناِقعُ           ْقِش، في أنياِبَيا السُّ  (ٖ)فِبُت كأني ساكرتني ضئيمة    مف الرُّ
صًا ال يسمح ألحد أف يغير شيئًا عمى كيقكؿ كجيو أف يككف )السـ ناقعا( . ككاف حري

 غير الكجو الذؼ كرد ، كىذا كاضح فيما جرػ بينو كبيف الكسائي في : 
ىمؾ ما أىمؾ ػ فذىب الكسائي يقكؿ يجكز كذا ، كيجكز كذا ، فقاؿ لو عيسى بف  ))

 . (ٗ) ((عمر عافاؾ هللا إنما أريد كبلـ العرب ، كليس ىذا الذؼ تأتي بو كبلـ العرب
 في مسألة خمسيف في أخطئ ))حكى ابف جني عف أبي عمي الفارسي قكلو :       

حذا ابف جني حذك أستاذه الفارسي في  . (٘)((القياس مف كاحدة في أخطئ كال،  المغة
مسألة  ))كتكسع طرؽ االشتقاؽ ، كاف يقكؿ: تفكؽ في تعميـ القياس بل القياس ،في 

 (ٙ)((د عيكف الناس كاحدة مف القياس أنبل كأنبو مف كتاب لغة عن
ف الضرباف كىذاف لفظي كاآلخر معنكؼ  أحدىما ضرباف كىي ))ؿ ابف جني: قا     كا 
 أف ترػ  أال ؼ المعنك  القياس ىك كأكسعيما أقكاىما فإف المغة ىذه في كفشكا عما

 أحمد نحك لفظا الفعل شبو كىك يلفظ منيا كاحد تسعة الصرؼ مف المانعة األسباب
ثمد كتنضب كيرمع ستبرؽ  كبقـ أبمـك  كا   كالتعريف معنكية كميا الباقية كالثمانية كا 

 تجده لـ تأممتو إذا المفظي القياس أف عمـا ك  ذلؾ كغير كالتأنيث كالعدؿ كالكصف
  : قكلو مف إفْ  عف ئمتَ سُ  إذا نؾأ ترػ  أال عميو المعنى اشتماؿ مف عاريا

                                                           

 .ٕٖانظر طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدؼ ص  ٔ))
الطبقة االكلى. ( ىك زياد بف معاكية بف ضباب الذبياني الغطفاني المضرؼ، أبك أمامة: شاعر جاىمي، مف ٕ)

 ( .ٗ٘/  ٖاألعبلـ لمزركمي )
 ـ .ٖٕٓٓق ػػػػٕٗٗٔ، دار صادر ، بيركت ،  ٖ،  ، ط/ ٓٛ( انظر ديكاف النابغة ص ٖ)
 .ٕٗ( انظر طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدؼ ص ٗ)
 ( .ٛٛ/ٕ( الخصائص )٘)
 ( .ٛٛ/ٕ( الخصائص )ٙ)
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   (ٔ)يدُ زِ يَ  اؿُ زَ يَ  اَل  راً يْ خَ  فِّ السِّ  ىمَ عَ   وُ تَ يْ أَ رَ  فْ إِ  امَ  رِ يْ خَ مْ لِ  ىتَ فَ الْ  جِّ رَ كَ        
ف ما عمى دخمت قائل فإنؾ   التي النافية بما لفظا لشبييا مصدرية ىينا ما كانت كا 

   : قكلو مف بإف تؤكد
   (ٕ)ؾُ رَ تَ شْ مُ  رَ مْ األَ  فَّ إِ  رِ مْ األَ  َتَخاُلجُ   ـْ يِ تِ يَ جْ كِ لِ  ـْ ييِ مِّ خَ يُ  ادُ كَ يَ  فْ إِ  امَ             
 أفبل النفي معناىا التي ما كأنيا أنيا إلى المصدرية ما يصير بينيما المفع بوكش 

 إف إلحاؽ لؾ يجز لـ األخرػ  بمعنى كأنيا أنيا إلى إحداىما تجذب لـ لك أنؾ ترػ 
 المعنكؼ  لحاؿ متصكر المفظي في ألنؾ المفع مف حكما كأسير أشيع إذا فالمعنى بيا 

 . (ٖ)(( ذلؾ فاعرؼ المفظي حكـ تصكر إلى بمحتاج المعنكؼ  في كلست
كنبلحع مما سبق أف ابف جني األساس عنده في القياس االعتبار المعنكؼ        

 فيك يرجح القياس المعنكؼ عمى القياس المفظي .
كتحدث ابف جني أيضا عف القياس، مشيرا إلى األركاف التي يبنى عمييا القياس،     

كحمل الفرع  عمى األصل إذا تأمل ىذا  كذكر أف العرب تؤثر التجانس كالتشابو
 إذا ما األصل عمى الفرع كحمل كالتشابو التجانس مف تؤثر العرب أف عمـا ك  ))الشأف :
 لما أنيـ ترػ  أال باؿ أقكػ  عمى منيا كأنو الشأف بيذا عنايتيا قكة منو عرفت تأممتو
 األلف لتثنيةا في الرفع فأعطكا حده عمى الذؼ كالجمع التثنية في بالحركؼ أعربكا
 جذبكه بو فيماز لو حرؼ ال النصب كبقي الياء فييما كالجر الكاك الجمع في كالرفع
 إلى ىنا بنا حاجة فبل ىناؾ المعركفة األسباب لتمؾ الرفع دكف  عميو فحممكه الجر إلى

 النصب حممكا التأنيث جمع إلى صاركا لما ثـ ضركرة ذلؾ ففعمكا بذكرىا اإلطالة
 ىنا ضركرة كال باليندات مررت قالكا كما اليندات ضربت قالكاف الجر عمى أيضا
 مع ذلؾ يفعمكا فمـ اليندات رأيت فيقكلكا التاء فتحكاي أف عمى قادريف كانكا قد ألنيـ
 أف مع ىذا تحت دخكليـ فدؿ عنو المذكر في عارضت التي الضركرة كزكاؿ إمكانو

                                                           

(، ٗٗٗ/ٛ( كخزانة األدب )٘٘ٗ/ٔأنف كىمع اليكامع )( كتاج العركس أف كلساف العرب ٚٚٗ/ٓٔ(  المحكـ )ٔ)
 –مؤسسة الرسالة ، بيركت  ٔتحقيق د.عمي تكفيق الحمد ، ط/ ٔٛكحركؼ المعاني ألبي القاسـ الزجاجي 

 ـ .ٜٗٛٔ

( ، كتاج العركس )إف( كلساف العرب )أنف( ٚٚٗ/ٓٔ، كالمحكـ )ٛٚ( البيت لزىير في ديكانو صٕ)
 ( .ٖٖٙ/ٕكالمقتضب)

 ( .ٔٔٔ/ٓٔٔػ ٔخصائص )(  الٖ)
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ف األصل عمى لفرعا حمل كاستحبابيـ إيثارىـ عمى إليو تضطر ال الحاؿ  مف عرػ  كا 
 . (ٔ)(( ترػ  كما جمي كىذا األصل ضركرة

 يقل ورفضو فيما يكثر.ما جواز القياس عمى  :المطمب الثاني
في ىذا المكضع يقرر أبك الفتح عثماف ابف جني أنو يجكز القياس عمى القميل ،     

ف كاف المتبادر لدػ الذىف أف القياس في الكث ير كرفضو في كرفضو فيما يكثر ، كا 
القميل ؛ ألنو الجادة المسمككة ، كيظير في ظاىر ىذا الكبلـ نكع مف التناقض ، 

 كىك الشئ يقل أف كذلؾ ))كلكنو مع التأمل يظير صكابو ، قاؿ في الخصائص :
 شنكءة إلى النسب في قكليـ :األكؿ ،بقياس ليس أنو إال منو أكثر غيره كيككف  قياس
لى قتبى قتكبة إلى اإلضافة يف تقكؿ أف بعد مف فمؾ شنئى لى ركبى رككبة كا   كا 
 إياىا لمشابيتيا فعيمة مجرػ  فعكلة أجركا أنيـ كذلؾ شنئى عمى قياسا حمبي حمكبة
 كاحد كل ثالث إف ثـ ثبلثي كفعيمة فعكلة مف كاحدة كل أف أحدىا أكجو عدة مف

 كامتناع فيفرد كالياء الكاك اجتماع إلى ترػ  أال صاحبو مجرػ  يجرػ  ليف حرؼ منيما
لى األلف في ذلؾ  األلف في ذلؾ امتناع مع كالكاك الياء مف كاحدة كل حركة جكاز كا 
 اصطحاب كمنيا التأنيث تاء كفعيمة فعكلة مف كاحدة كل في أف كمنيا ذلؾ غير إلى

 كنيى كمشك كمشى كرحكـ كرحيـ كأثـك أثيـ نحك الكاحد المكضع عمى كفعيل فعكؿ
  . كنيك الشئ عف
 حنيفة ياء مجرػ  شنكءة كاك جرت االستمرار ىذا كفعكلة فعيمة حاؿ استمرت فمما   

 . قياسا أيضا شنئى قالكا قياسا حنفى قالكا فكما
 عمى ىك يكف لـ ألنو عميو القياس يجكز كال شنئى باب مف أكثر ىك ما كأما  

ف فيذا سممى سميـ كفي قرشي قريش كفي ثقفي ثقيف في فقكليـ ،قياس  أكثر كاف كا 
 سعدؼ سعيد في ىذا عمى يجيز فبل القياس في ضعيف سيبكيو عند فإنو شنئى مف
  . (ٕ)((  كرمى كريـ في كال

كيذىب ابف جني أيضًا، أنو ال يقاس مطمقًا كل لفظة كردت مف فعكلة عمى       
فعمية نحك رككبة ركبي كحمكبة حمبي ، بل يستثنى مف ذلؾ ألفاظ لعمة ، كما استثني 

                                                           

 ( .ٔٔٔ/ٔ(  الخصائص )ٔ)

 ( .ٙٔٔػ  ٘ٔٔ/ٔ( الخصائص )ٕ)
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 قكلؾ عمى قياسا حمبى حمكبة في قاؿ مف أف كاعمـ ))قرر ذلؾ بقكلو :في األصل ، ف
 كال صررػ  صركرة كال حررػ  حركرة إلى النسب في يجيز ال فإنو حنفى حنيفة في
 في تقكؿ ال كأنت فعيمة عمى الحكـ محمكلة ىذا في فعكلة أف كذلؾ قكلى قككلة في

 في قكليـ نحك بالتصحيح الإ العيف معتمة أك مضعفة كانت إذا فعيمة إلى اإلضافة
 فعكلة كانت فإذا كطكلى شددػ لقكلؾ استثقاال طكيمى طكيمة كفي شديدؼ شديد

 فما باإلتماـ إال العيف كاعتبلؿ التضعيف مع فييا تقكؿ ال كفعيمة فعيمة عمى محمكلة
 ال فإنو فأعل شنئى شنكءة في قاؿ كمف يعل كال يصح بأف أكلى عمييا محمكال كاف
 الياء عف األلف لبعد كذلؾ كسعادػ جرادػ باإلتماـ إال كسعادة جرادة كنح في يقكؿ
 نحك في ذلؾ يجز لـ جردػ جرادة نحك في يقكؿ أف جاز كلك الخفة مف فييا لما ك

 تضعيف بإظيار يأنس أف إال لمتضعيف استكراىا عججى كال حممى كعجاجة حمامة
 ىذا في المعتل لحركة ااستكراى حكلى كال سيبى كحكالة سيابة نحك في كال فعل

 (ٔ). (( اآلف ذكرىا عف فغنينا التصريف في ثابتة ذلؾ كعمة المكضع
 الجارؼ  القياس كىك يعدؿ ما كمنو قياس غير عمى يجيء ما فمنو )) : سيبكيو قاؿ   
 تركتو العرب عدلتو ذلؾ مف شيء كل الخميل قاؿ  هللا شاء إف كستراه كبلميـ في
 فمف ؛ القياس عمى فيك شيئاً  فيو العرب تحدث لـ تاماً  اءج كما عميو عدلتو ما عمى

 كفي ميقْ فَ  كنانة يـقَ فُ  كفي ليذَ ىُ  ذيل  ىُ  في :قكليـ قياس   غير عمى ىك الذؼ المعدكؿ
 العالية كفي ائي  طَ  طيء كفي ي  انِ بَ زَ  بينةزَ  كفي يفِ قَ ثَ  يف  قِ ثَ  كفي حيمَ مُ  خزاعة حيْ مَ مُ 
 كفي ؼ  رِ ىْ دُ  رىْ الدَ  كفي ي  مِ يَ سُ  ليْ السَ  كفي رؼ  ْص بِ  رةْص لبَ ا كفي ؼ  كِ دَ بَ  كالبادية كؼ  مْ عُ 

 فقالكا الباء كفتحكا العيف فضمكا دؼ  بَ عُ  عبيدة بنك ليـ يقاؿ عدؼ   بني مف حي  
 .(ٕ)((عبدؼ  

عناية ىؤالء القـك بالقياس ال مجرد السماع ، ألف لمغة ظكاىر كمما تقدـ تظير    
تكمـ بكبلـ نقيسو عمى كبلـ العرب ، ألننا لـ نسمع اطرادىا حتى يمكننا أف ن البد مف

                                                           

 (ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٔ(  انظر الخصائص )ٔ)
( ، تحقيق د. عبد ٔٛ/ٖ( . كانظر األصكؿ في النحك البف السراج )ٖٖٙػٖٖ٘/ٖ(  انظر كتاب سيبكيو )ٕ)

 ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ،مؤسسة الرسالة ٗالحسيف الفتمي ، ط/



  - 94 -  

 

خر عمى ما لـ بكبلـ العرب كمو كلـ نحط بو ، بل سمعنا بعضًا كقسنا البعض اآل
 نسمع مف كبلميا .

 المطمب الثالث تعارض السماع والقياس.
في ىذا المكضع يؤصل ابف جني لقاعدة عظيمة ، كىي أف ما سمع مف كبلـ     

عمى القياس يحفع كيتكمـ بو كال يقاس عميو غيره ، كىك بذلؾ  العرب ، كلـ يجر
 يشير إلى قاعدة ميمة عند األصكلييف كىك ما يسمى بالتعارض كالترجيح .

الشيئاف إذا قابل كل منيما اآلخر ، كعارضو  التعارض لغًة : ىك مصدر تعارض  
المتعارضيف عمى جانبو كعدؿ عنو ، كأما الترجيح في المغة : فيك بياف القكة ألحد 

 اآلخر .
، ميف المتساكييف عمى سبيل التمانعكالتعارض في اصطبلح األصكلييف : تقابل الدلي  

بمعنى أنو يقتضي حكمًا يخالف ما يقتضيو اآلخر ، كالترجيح تقديـ أحد الحكميف 
كالترجيح عند النحاة مأخكذ مف الداللة المغكية كىك  عمى اآلخر بزيادة يستقل بيا .

مف معناه عند األصكلييف ؛ كىك بمعنى أف تتعارض األدلة المختمفة كسماع قريب 
، س مع قياس ثـ يتـ المقابمة بينيامع القياس أك المتفقة كسماع مع سماع آخر أك قيا

 ( ٔ)لترجيح أحدىا عمى اآلخر 
مف خبلؿ كبلـ النحاة ، يجد الباحث أف أكجو التعارض المحتممة بيف أدلة النحك     
، منيا ما يككف بيف السماع كالسماع أك النقل كالنقل ، كمنيا ما يككف بيف لغة كثيرة 

كلغة أخرػ ، كمنيا ما يككف بيف القياس مع قياس آخر ، كارتكاب شاذ مع لغة 
ضعيفة ، كتعارض السماع مع القياس ، كتعارض قكة القياس مع كثرة االستعماؿ ، 

نكاع كىك تعارض السماع مع القياس كقد تعرض ابف جني إلى نكع كاحد مف ىذه األ
 في تقسو كلـ عميو جاء ما عمى بالمسمكع نطقت تعارضا إذا ))قاؿ في الخصائص: 

 لكنو بقياس ليس فيذا (ٕ) چېئ  ىئ  ىئ     چ : تعالى هللا قكؿ نحك كذلؾ غيره
 مف إنؾ ثـ أمثمتيـ ذلؾ جميع في كتحتذػ بمغتيـ تنطق إنما ألنؾ قبكلو مف بد ال
 استبيع استباع في كال استقكـ استقاـ في تقكؿ ال تراؾ أال غيره عميو قيست ال بعد

                                                           

 ( .ٙٛٗالنحك عند السيكطي ) ( انظر أصكؿٔ)

 . ٜٔ( سكرة المجادلة ، اآلية ٕ)



  - 95 -  

 

 استحكذ مف أسيل فكأنو الجمل كاستفيل الشاة كاستتيست الجمل استنكؽ  قكليـ فأما
  : قكلو نحك معتبل الثبلثي تقدمو قد استحكذ أف كذلؾ

 ػُّ كذِ حُ  وُ لَ كَ  فَّ ىُ كذُ حُ يَ         
  

 (ٔ)ىُّ مِ كَ الْ  ةَ ئَ فِ الْ  كذُ حُ يَ  امَ كَ  
 كأطاؿ أقاـ باب ككذلؾ بو اإلعبلؿ في إلحاقا إعبللو كجب يحكذ حاذ أعنى   

 أقـك أقاـ أصل أف ترػ  أال األصل في عينو قبل ما يسكف مما كاستزاد كاستعاذ
 لسككف  العيف تصحيح الصكرة القتضت المفع كىذا أخمينا فمك استعكذ استعاذ كأصل

 في أيضا أجرػ  كعاذ قاـ ىك معتل مف كمخرجا نقكالم كاف لما أنو غير قبميا ما
 فعل منو ليس ىذا ألف الشاة كاستتيست الجمل استنكؽ  كذلؾ كليس عميو اإلعبلؿ
 يصرؼ لـ لجكىر اسماف كالتيس الناقة إنما تاس كال ناؽ تقكؿ ال تراؾ أال معتل
 اذكاستع استقاـ باب في منو أمثل الصحة عمى خركجيما فكاف معتل فعل منيما
 تأتي أف تكمفت لك تراؾ أال شاذ كاستتيس استنكؽ  فإف أيضا ىذا كمع استفيل ككذلؾ
 استخكط الخكط مف كال استحكت الحكت مف كال استطكد قمت لما الطكد مف باستفعل
 .(ٕ)(( كاستخاط كاستحات استطاد تقكؿ أف القياس كلكاف
مو ، فمف قاؿ حاذ خرج عمى أصقاؿ النحكيكف : استحكذ  )):  (ٖ)قاؿ األزىرؼ    

  .  (ٗ) ((، لـ يقل إال استحاذ ، كمف قاؿ أحكذ فأخرجو عمى األصل قاؿ استحكذ يحكذ

كيظير لمباحث مف كبلـ األزىرؼ : أف استحكذ جاءت عمى القياس ، كأصميا أحكذ   
كليست حاذ كما ىك كاضح ، كلكف ال ييـ األمر كثيرًا كممة )استحكذ( جاءت عمى 

نما الميـ في القضية كما يفيـ مف كبلـ ابف جني أف أصميا في القياس  أك ال ، كا 

                                                           

( ، كتاج العركس حكذ ، كلساف العرب حكذ ، كمعجـ مقاييس البف ٜٙٗ/ٖ( قائمو العجاج .انظر المحكـ )ٔ)
، دار الفكر ، كجميرة المغة ، حركاػ ، تحقيق رمزؼ  ٔفارس حكر ، تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، ط/

 ـ.ٜٚٛٔ، دار العمـ لممبلييف بيركت ،  منير بعمبكي

 (ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٔ(  انظر الخصائص )ٕ)
ئمة في المغة كاألدب،  ككفاتو في ىراة     زىرؼ اليركؼ، أبك منصكر: أحد األ( ىك دمحم بف أحمد بف األٖ)

 (.ٖٔٔ/٘ىػ . انظر األعبلـ لمزركمي)ٖٓٚبخراساف سنة 
دار إحياء  ٔ(، تحقيق دمحم عكض مرعب ، ط/ٕٖٔ/ ٘األزىرؼ )(  تيذيب المغة  ألبي منصكر دمحم بف أحمد ٗ)

 ـ. . ٕٔٓٓالتراث العربي ، بيركت ، 
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، نا نحذك كبلـ العرب في استعماليـالمسمكع مف كبلـ العرب إذا عارض القياس ؛ فإن
كال يجعل أصبًل يقاس عميو غيره ، كسيأتي في مطمب التعارض كالترجيح مزيد 

 تفصيل إف شاء هللا .              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 الثالثالمبحث 

 العمة عند ابن جني
 كفيو المطالب التالية :      

 .بين المتكممين والفقياء النحوية العمة ول:المطمب األ   
عبارة  عف معنى يِحلُّ بالمحل فيتغير  ))، أك  (ٔ)(( السبب)) العمة في المغة : ىي      

غيُر حاُؿ بو حاُؿ المحل ببل اختيار ، كمنو يسمى المرض عمة  ؛ ألنو بحمكلو يت
 .(ٔ)((الشخص مف القكة إلى الضعف 

                                                           

، دار الكتب العممية ػ بيركت ، ٔ(، ط/ٛٚٙ/ٕ( انظر المعجـ المفصل في النحك العربي، لمدكتكرة عزيزة فّكاؿ)ٔ)
 ـ .ٕٜٜٔىػ ػٖٔٗٔ
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 : العمة عند األصوليين
ىي عبارة  ))أك  (ٕ)، (( ىي األمر المناسب لمشركعية الحكـ أك مظنتو ))العمة :   

 . (ٖ)(( عف ما يجب الحكـ بو معو
 ألفافيـ ال المتقنيف حذاقيـ بذلؾ كأعنى النحكييف عمل أف اعمـ ))يرػ ابف جني:      
 إنما أنيـ كذلؾ المتفقييف عمل إلى منيا المتكمميف عمل إلى أقرب تضعفيفالمس

 كذلؾ كليس النفس عمى خفتيا أك الحاؿ بثقل فيو كيحتجكف  الحس عمى يحيمكف 
 فييا الحكمة ككجكه األحكاـ لكقكع كأمارات أعبلـ ىي إنما أنيا كذلؾ الفقو عمل حديث
 الطيكر كفرائض الحج مناسؾ ترتيب أف ترػ  أال لنا الصفحة بادية غير عنا خفية

 تعرؼ كال بعممو األمر كركد إلى كجكبو في يرجع إنما ذلؾ كغير كالطبلؽ كالصبلة
 حاؿ أيضا يعمـ كال العدد مف غيرىا دكف  خمسا كالميمة اليـك في الصمكات جعل عمة

 كالتبلكات التسبيح مف فييا ما اختبلؼ في كال الركعات عدد في كالمصمحة الحكمة
 أجمو كمف لو كاف الذؼ السبب بمعرفة النفس تحمى كال ذكره يطكؿ مما ذلؾ غير ىإل

 . (ٗ)((النحكييف عمل كذلؾ كليس
 تقبمو كالنفس إال اإلعراب كجكه القـك بو عمل مما شيئا تجد لست ))قاؿ أيضًا ك      

 شئ المغة ىذه في يكجد ما عكارض أف ترػ  أال بو االعتراؼ عمى منطك كالحس
 إذا النحك عمل فجميع الطبع بديية إلى فيو التحاكـ في كفزع الشرع تكق سبق

 . (٘)(( فرؽ  فيذا االنقياد ىذا جميعيا ينقاد ال الفقو كعمل لمطباع مكاطئة

لما كاف ىـ أبي الفتح في ىذا الكتاب إبداء  ))يقكؿ الشيخ دمحم عمي النجار:      
، ككاف ذلؾ بإبداء العمل لسننيـ حكمة العرب كسداد مقاصدىـ فيما أتكا في لغتيـ 

كخططيـ في تأليف لسانيـ أخذ نفسو في تقكية العمل التي تنسب إلى أفعاليـ كتحمل 

                                                                                                                                                                      

 ( .ٙ٘ٔ(انظر التعريفات )ٔ)
 ( . دار الفكر، بدكف تاريخ .ٔ/ٗمير باه شاه )( انظر تيسير التجريد ألٕ)

 (ٙ٘ٔ( انظر التعريفات )ٖ)
 (ٛٗ/ٔ(  انظر الخصائص )ٗ)
 (ٔ٘/ٔ(  انظر الخصائص )٘)
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عمييـ ؛ كىك ما يقـك بو النحكيكف . ككاف مف دكاعي ذلؾ أف اشتير بيف الناس 
 ضعف عمل النحاة ؛ فيذا ابف فارس يقكؿ :   

 تركية تنمى لتركي           مرت بنا ىيفاء مجدكلة              
 (ٔ)أضعف مف حجة نحكؼ      ترنك بطرؼ فاتر فاتف               

 أؼيرػ ابف جني أيضًا : أف عمل النحكييف مبناىا عمى جكاز التخصيص ،      
 مذىب محصكؿ أف اعمـ ))مبناىا عمى الخفة ؛ كذلؾ خبلفًا لعمل المتكمميف ، فقاؿ : 

ف أنيا كذلؾ العمل تخصيص جكاز عمى يمبن أقكاليـ كمتصرؼ أصحابنا  تقدمت كا 
 متكمف تكمف كلك كالفرؽ  التخفيف مجرػ  تجرػ  إنما أكثرىا أك فإنيا الفقو عمل

ف ممكنا ذلؾ لكاف نقضيا  تكمفت لك تراؾ أال كمستثقبل قياس غير عمى كاف كا 
 آثرت لك ككذلؾ كمكعاد مكزاف فقمت ذلؾ عمى لقدرت كميعاد ميزاف فاء تصحيح
 نصبت لك ككذلؾ كميقف ميسر فقمت ذلؾ عمى لقدرت كمكقف مكسر فاء حتصحي
 مقتدرا لكنت كالجكاـز كالنكاصب الجكار مف العكامل ألغيت أك المفعكؿ كرفعت الفاعل
ف بذلؾ النطق عمى  ال ألنيا المتكمميف عمل كذلؾ كليست الحاؿ تمؾ القياس نفي كا 
 مستكره ال ممتنع كاحد محل في بياضكال السكاد اجتماع أف ترػ  أال غيرىا عمى قدرة
 تصكره إلى كال ظيكره إلى طريق ال فاسد كاحدة حاؿ في ساكنا متحركا الجسـ كككف 
 المتكمميف عمل عف النحكييف عمل تأخر بذلؾ ثبت فقد القبيل ىذا مف كاف ما ككذلؾ
ف  . (ٕ)((المتفقييف عمل تقدمت كا 
نما ىي مستنبطة أكضاعًا  إف عمل النحك ليست مكجبة ، ))قاؿ الزجاجي     كا 

 .(ٖ)((كمقاييس ، كليست كالعمل المكجبة لؤلشياء المعمكلة بيا 
كيظير مف كبلـ ابف جني في تخصيص العمة ، أف مراده : لك تكمف شخص أف    

ف كاف ىذا مخالفًا لمقياس ، ىذا مع  ينطق بخبلؼ ما نطقت بو العرب لقدر ، كا 

                                                           

 ( .ٛٗ/ٔ( انظر حاشية الخصائص )ٔ)
 (.٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٔ(  انظر الخصائص )ٕ)

، دار النفائس ،  ٙط/ ، تحقيق الدكتكر مازف مبارؾ ، ٗٙ( انظر اإليضاح في عمل النحك ، لمزجاجي ص ٖ)
 بيركت ػ لبناف ، بدكف تاريخ .
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 قدرة عمى غيرىا ، نحك اجتماع السكاد كالبياض في المقارنة بعمل المتكمميف ؛ ألنو ال
 محل كاحد ممتنع ال مستكره ، كهللا أعمـ .

 العمة المجوزةو   العمة الموجبةفي الفرق بين  :نيالمطمب الثا
 تعريف العمة المكجبة كالعمة المجكزة :

فكعا العمة التي تبني عمى اإليجاب كأف يككف الفاعل مر  ىي )) :العمة الموجبة      
كالمفعكؿ منصكبًا ، كالمضاؼ إليو مجركرًا كالماضي مبنيًا عمى الفتح كاألمر مبنيًا 
عمى السككف ، مثل : )جاء الكلد إلى المدرسة( ك )ادرس درسؾ( ك )قرأت كتاب 

أؼ : ىي ما يجرؼ عمى طريقة كاحدة ال يمكف تركيا  كرفع الفاعل  (ٔ)((األدب
 عمة مكجبة ال يمكف العدكؿ عنيا .كنصب المفعكؿ إلى غير ذلؾ ، فيذه 

اصطبلحًا تسمى أيضًا السبب : ىي التي تبنى عمى  )) : وأما العمة المجوزة   
 :  (ٕ)يو جائزًا ال كاجبًا كقكؿ الشاعرسبب يككف الحكـ ف

ـُ         ُسُـّ الُعداِة  كآفُة الُجْزرِ  يفَ ذِ ي الَّ مِ كْ ْف قَ دَ عَ بْ ال يَ            ُى

 (ٖ)عاقَد اأُلْزرِ كَف بكلِّ ُمعترؾ             كالطيُبكَف مَ لُ ازِ كالنَّ          

حيث يجكز أف تتبع )الطيبكف( ك)النازلكف( بالمنعكت في الحالة الرفع، أك أف     
تقطعيما عمى الرفع بتقدير مبتدأ محذكؼ يككناف خبرًا لو أك أف تقطعيما عمى 

أؼ :ىي السبب  (ٗ)(( ه : أعنيالنصب عمى أنيما مفعكالف بو لفعل محذكؼ تقدير 
المؤدؼ إلى اتجاه العرب إلى حكـ معيف كأسباب اإلمالة ؛ فإنيا أسباب مجكزة 

                                                           

 ( .ٕٛٙ/ٕ( انظر المعجـ المفصل في النحك العربي)ٔ)
( ىي الخرنق بنت بدر بف ىفاف بف مالؾ، شاعرة، مف الشييرات في الجاىمية. كىي أخت طرفة بف العبد ٕ)

ـ(  األعبلـ  ٗٚ٘ؽ ىػ   نحك  ٓ٘المو. كفي المؤرخيف مف يسمييا )الخرنق بنت ىفاف بف مالؾ( لخرنق )
 ( .ٖٖٓ/  ٕلمزركمي )

 ( .ٖٔٔ/ٖ( ، ك)ٕٖٚ/ٕ( انظر شرح األشمكني )ٖ)
 ( .ٔٛٙ/ٕ( انظر المعجـ المفصل في النحك العربي)ٗ)
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فمممتكمـ الخيار بيف اإلمالة كتركيا ، كمثاؿ ذلؾ التقاء المثميف المتحركيف ؛ فإنو 

الرَّْحمِف چيجكز اإلدغاـ مف غير كجكب كقراءة أبي عمرك مف ركاية السكسي : 

يِف الرَّحِ  ِمِؾ َيْكـِ الدِّ ، فإف الميـ المتحركة بالكسر تدغـ في الميـ المتحركة  (ٔ) چيـ مَّ
بالكسر، كىك ما يسمى باإلدغاـ الكبير، كبقية القراء قرأكا بغير اإلدغاـ . فيذا سبب 
نما سمي عمة تجكزًا ، كالعمة التي تكجد معمكليا كالعمة المكجبة  كليس عمة ، كا 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی           چ  الساكف ، كقكلو تعالى :كإدغاـ المتحرؾ في 

 ، فإنو كاجب عند جميع القراء.   (ٕ) چی

كيرػ ابف جني :أف العمل تنقسـ إلى قسميف ، أحدىا : مبناه الكجكب كاآلخر مبناه    
الجكاز ، كىك بذلؾ يفرؽ بيف نكعيف مف كبلـ العرب ، ما جرػ فيو الكبلـ عمى 

اعل كنصب المفعكؿ كنحك ذلؾ ، كما يمكف تركو مف غير طريقة كاحدة كرفع الف
 بيا اإليجاب عمى مبناىا عندنا العمل أكثر أف عمـا )) استكراه كاإلمالة كنحكىا، فقاؿ: 

 كجر كالفاعل كالخبر المبتدأ كرفع الفضمة المفع في شابو ما أك الفضمة كنصب
 عمى بيا مقتصر غير ليا مكجبة إلييا الداعية ىذه فعمل ذلؾ كغير إليو المضاؼ
نما عمة يسمى آخر كضرب ،العرب كبلـ مقاد ىذا كعمى تجكيزىا  الحقيقة في ىك كا 
 الجكاز عمة ىي اإلمالة إلى الداعية الستة األسباب ذلؾ مف ،يكجب كال يجكز سبب
 كل كأف منيا بد ال اإلمالة يكجب أمر الدنيا في ليس أنو ترػ  أال الكجكب عمة ال

 عمة إذا فيذه فيو كجكدىا مع إمالتو تترؾ أف لؾ الستة األسباب تمؾ مف لعمة مماؿ
 .(ٖ)((الكجكب عمة ال الجكاز

 ية .د: بين العمة القاصرة والعمة المتعثالثالمطمب ال

                                                           

، تحقيق دمحم عبد القادر شاىيف ،  ٕٗانظر سراج القارؼ ، البف القاصح العذرؼ  ص .  ٗػػػٖسكرة الفاتحة ، ( ٔ)
 ـ .ٜٜٜٔق ػػػػ ٜٔٗٔالعممية ، بيركت ،  ، دار الكتب ٔط/
 . ٙٔ( سكرة البقرة ، اآلية ٕ)
 ( .ٙٙٔػٗٙٔ/ٔ(  الخصائص )ٖ)
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اصطبلحًا : ىي التي يقتصر التعميل بيا عمى مكاطف  ))  : العمة القاصرة     
َجَرْت )عسى( ُمجرػ )صار(  معينة دكف غيرىا مثل : )عسى الغكيُر أبؤسا( ، حيث

كلـ تعرؼ بيذا المعنى في غير ىذا المكضع . أنكر بعض النحاة ىذه العمة لعدـ 
فائدتيا . كليا أسماء أخرػ : العمة غير المتعدية ، العمة غير الجارية ، العمة الكاقفة 

))(ٔ) . 

العمة التي ىي التي يشمل التعميل بيا كل أفراد المعمكؿ ، أك ية : دالعمة المتع   
تقاس عمى كبلـ العرب أؼ تطرد في كبلميـ ، مف غير شذكذ ، كرفع الفاعل 

 ،كنصب المفعكؿ ، كجر المجركر، كنحك ذلؾ .

يرػ ابف جني أف العمة ال بد أف تتعدػ ألفراد المعمكؿ ، كتشتمل عمى كل فرد      
ال لـ تصح أف تككف عمة ، كيذكر ىنا ثبلث مسائل   ذلؾ مف )) : أولياأفراده ؛ كا 

ذ كما كمف كـ نحك لبناء اعتل مف قكؿ  عمى كانت لما األسماء ىذه بأف ذلؾ كنحك كا 
 فمما قاؿ كقد كبل ىل نحك حرفيف عمى الحركؼ مف جاء ما بذلؾ شابيت حرفيف
 غير عمة كىذه مبنية الحركؼ أف كما بناؤىا كجب المكضع ىذا مف الحرؼ شابيت
 حرفيف عمى أيضا األسماء مف كاف ما يبنى أف ىذا عمى يجب كاف أنو كذلؾ متعدية
 في أصل ليا األسماء ىذه قيل فإف.  ذلؾ كنحك كىف كحر كفـ كدـ كأب كأخ يد نحك

نما الثبلثة  كصف في زيادة ىذه أف فالجكاب،  معتد لذلؾ فيك حرؼ منيا حذؼ كا 
 فأ ىذا عمى يجب كاف قد بذلؾ سامحناؾ كىبنا اعتبللؾ كؿأ في بيا تأت لـ العمة
ف الحرؼ شابو فنقص حذؼ لما ألنو ذلؾ كنحك كأب كأخ يد باب يبنى  أصمو كاف كا 

 شبو دخمو فمما يعرب أف أصمو كاف قد المعرفة المفرد المنادػ أف ترػ  أال الثبلثة
 البناء حاؿ قبل معربا جريو بنائو مف يمنع كلـ بني المضمر مكقع لكقكعو الحرؼ
 الشبو مف أقكػ  المفظي كالشبو البناء ىإل داع مؤثر ترػ  كما معنكؼ  شبو كىذا

                                                           

 ( .ٔٛٙ/ٕ( المعجـ المفصل في النحك العربي)ٔ)
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 أصل كلو حرفيف عمى األسماء مف جاء ما يبنى أف ىذا عمى يجب كاف فقد المعنكؼ 
 في زيد بناء مف يمنع لـ كما ثبلثيا األصل في ككنو بنائو مف يمنع كأال الثبلثة في

 ةمعمكم ندائو قبل زيد إعراب صكرة كانت إذا بل معربا األصل في ككنو النداء
 يأت لـ كألنو لنقصو كىف كدـ يد باب يبنى فأ كاف بنائو مف ذاؾ يمنع لـ ثـ مشاىدة

 البتة أصمو عمى يأت لـ ما منيا أف كعمى أجدر شاذة أماكف في إال أصمو عمى تاما
  : قكلو فأما ـ  كفَ  ،و  سَ كَ  ، ر  حِ  كىك معرب كىك

  (ٔ) امَ فَ الْ كَ  ىمَ يْ مَ سُ  انَ يْ عَ  اذَ بَ حَ  ايَ                      

  :اآلخر كقكؿ 

  (ٕ) امَ يِ يْ كَ مَ فَ  فْ مِ  يَّ فِ  يفِ  اثَ فَ نَ  امَ ىُ                    
ف ،أصمو عمى يأت لـ حاؿ كل عمى فإنو      فإف  منو. ليس ما فيو زيد قد كاف كا 

 ظير قد :قيل ،كأحراح  ، كأستاه   ، أفكاه   نحك ؛ذلؾ تكسير في البلـ ظيرت فقد قمت
 في القكؿ ككذلؾ .بنائو مف ذلؾ يمنع كلـ ،جمعو في ال، نفسو زيد في اإلعراب أيضاً 
  (ٖ).((  ح  رِ كحَ  ، وتَ كأسْ  ،يوكَ فُ  نحك ؛كتصريفو تحقيره

يرػ الباحث أف قكؿ ابف جني في ىذه المسألة متيف كقكؼ ؛ ألف األصل في     
رجحو  العمة أف تطرد ، كتشمل أفراد المعمكؿ ؛ كلكف جرػ المتأخركف عمى خبلؼ ما

                                                           

(  كعجزه : كالِجيُد كالنَّْحُر كَثْدؼ  قد َنما. انظر المحكـ مقمكبو فكه ، كالخاء كالذاؿ ك الكاك ، كلساف العرب فكه ، ٔ)
 ( .ٖٚٓٔ/ٖ( كجميرة المغة)ٕٔٗ/ٗ( كخزانة األدب )ٕٗٔ/ٔظا ، كىمع اليكامع )كخ

ـِ ، كالمحكـ مقمكب ؼ ك ٔٗ٘(  ىذا صدر بيت لمفرزدؽ في ديكانو صٕ) ، كعجزه : عمى النابح العاكؼ أشد رجا
( ، كتاج العركس ؼ ؿ ىػ ـ ، كفكه ، كدرة الغكاص في أكىاـ الخكاص ، ٕٕٔ/ٔق ، كالمخصص )

ىػ ،  ٛٔٗٔ-ـ ٜٜٛٔمؤسسة الكتب الثقافية ،  –، تحقيق عرفات مطرجي ، بيركت  ٕٛص  لمحريرؼ 
 (.ٛٔٗ/ٗكلساف العرب  فيـ ، كفكه ، كخزانو األدب )

 ( .ٔٚٔ/ٔ( الخصائص )ٖ)
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عميو شراحيا ؛ إذ قاؿ في  ابف جني ، كمف ىؤالء ابف مالؾ في األلفية ، كجرػ 
 : ألفيتو

 يػػػػػػػػػػػػػػػْدِنػػكِؼ مُ ػرُ ػرب  كَمبِني    لشبو  ِمَف الحُ و ُمعْ نْ كاالسـُ مِ             

 اُىنَ ي ى كفِ تَّ ي مَ فِ  ؼِّ كِ نَ عْ ا   كالمَ نَ تَ ئْ جِ  كالشبِو الكْضعي في اسميْ          

أشار ابف مالؾ في ىذا النظـ إلى شبو الكضع ، كىك أف يككف االسـ مكضكعًا ))     
عمى حرؼ كاحد ، كالتاء في ضربت ، أك حرفيف كا )نا( أكرمنا ، فاألكؿ شبيو بنحك 
نما أعرب نحك  باء الجر المو ، ككاك العطف كفائو ، كالثاني شبيو بنحك قد كبل، كا 

لككنو عارضًا ؛ فإف أصميما أبك  كأخك  ، بدليل أبكاف أب ، أخ ، لضعف الشبو ؛ 
   ( ٔ).((كأخكاف

 في البلحق التنكيف في إسحاؽ أبي قكؿ ذلؾ كمف )) : قاؿ ابف جني: المسألة الثانية
 غير عمة كىذه الياء ضمو مف عكض أنو كغكاش جكار نحك األكبر الجمع مثاؿ
 ىذا فتقكؿ يرمى ياء ضمة مف ضتعك  أف لكجب متعدية كانت لك انيا ترػ  أال جارية
 أحدىما جكاباف ىذا ففي التنكيف يدخميا ال األفعاؿ قيل فإف . كيستقض كيقض يـر
 إنما األفعاؿ إف لو يقاؿ أف كاآلخر نفسؾ إال تمـ فبل إياه ألزمتؾ عمتؾ لو يقاؿ أف

 إلى ترػ  أال ، لو مانع فبل ذاؾ غير التنكيف فأما لمصرؼ البلحق التنكيف منيا يمتنع
  : (ٕ)العجاج كقكؿ لمصرؼ ـ  مَ عَ  ىك الذؼ ذلؾ يكف لـ لما القكافي في األفعاؿ تنكينيـ

                                                           

-بيركت-تحقيق يكسف بركات ىبكد، دار الفكر ( ،٘٘/ٔ( انظر أكضح المسالؾ ، البف ىشاـ األنصارؼ )ٔ)
تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد ، دار الفكر ،  ( ،ٖٔ/ ٔكشرح ابف عقيل ) ، ـٕٓٓٓىػ=ٕٓٗٔلبناف، 
 ( .    ٕٗ/ٔكشرح األشمكني ) ـ .،ٜ٘ٛٔق ػػػػ٘ٓٗٔبيركت ،

 ( ىك عبد هللا بف رؤية بف لبيد بف صخر السعدؼ التميمي، أبك الشعثاء، العجاج:، راجز مجيد، مف الشعراء.ٕ)
ق . األعبلـ ٜٓيا ، ثـ أسمـ، كعاش إلى أياـ الكليد بف عبد الممؾ ، تكفي سنة كلد في الجاىمية كقاؿ الشعر في

 ( .ٙٛ/  ٗلمزركمي )
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  (ٔ)  فْ جَ يَ نْ أَ  ىمِ حَ تْ األَ كَ  ل  مَ طَ  فْ مِ                    

  : جرير كقكؿ   

  (ٕ)  فْ ابَ َص أَ  دْ قَ لَ  تُ بْ َص أَ  فْ إِ  ىكلِ كقُ                

 كىينا كالثقيمة الخفيفة النكنيف الفعل ألحقكا قدك  نكف  إال التنكيف فيل ىذا كمع    
 ياءاتيا عاقبت قد األسماء ىذه إف لو يقاؿ أف كىك آخر إسحاؽ أبي لقكؿ إفساد

 تعكض ال أنؾ فكما مجراىا لذلؾ جرت عاقبتيا فمما معيا تجتمع ال تراىا أال ضماتيا
 كيجرػ  ويعاقب ما كىناؾ منو تعكض أال يجب أيضا فكذلؾ مكجكد كىك الشئ مف

 تصكر يصح ما بو ألنو األكؿ اإللزاـ ىك إنما الكتاب ىذا في الغرض أف غير مجراه
 . (ٖ)((متعدية غير كأنيا العمة

 كرئة كثبة لغة نحك في الفراء قكؿ ذلؾ كمف )): قاؿ ابف جني المسألة الثالثة   
 كبرة ةلغ نحك األكؿ مضمـك يأتي فإنو الكاك منو المحذكؼ ذلؾ مف كاف ما إف كمئة
 يفسده كىذا كرئة مئة نحك األكؿ مكسكر يأتي فإنو الياء مف كاف كما كقمة ككرة كثبة
 ككذلؾ ،األكؿ مضمكمة كليست ترػ  كما الكاك مف كىي سنكات قاؿ فيمف سنة قكليـ
  : قاؿ عضكات فييا لقكليـ الكاك محذكفيا عضة قكليـ

 (ٗ) امَ ازِ يَ المَ  عُ طَ قْ تَ  كات  َض عِ كَ    امَ آزِ المَ  ـُ زِ أْ يَ  يق  رِ طَ  اذَ ىَ 

                                                           

 المحكـ العيف كالميـ كالياء ، ، كلساف العرب بيع . صدره ما ىاج أشجانا كشجكا قد شجْف . انظر   (ٔ)

 كقكلي ، إف أصبت لقد أصابا     (  البيت لجرير في ديكانو كلفظو :    أقمى المـك عاذؿ كالعتابا       ٕ)
( كانظر تاج العركس ر د ؼ ، ك  ك ص ؿ ، كخزانة األدب ٛٙانظر الدكاكيف الشعرية  ، ديكاف جرير ص)

 (.ٛٙٛ/ٕ( ، كالآللي )ٖٖٓ/ٔ)
 ( .ٕٚٔ/ٔ( الخصائص )ٖ)
 ٔ،البف قتيبة ) (  قائمو أبك ميدية األعرابي ، كاف أعرابيا صاحب غريب يركؼ عنو البصريكف. انظر المعارؼٗ)

( ، تحقيق الدكتكر ثركت عكاشة ، دار المعارؼ ، القاىرة ، بدكف تاريخ  ، كالمحكـ  العيف كاليا ء ٙٗ٘/ 
( ، كتاج العركس أ ز ـ كلساف العرب أـز بمفع ) كعضكات تمشق ٕٓٓ/ٗكالضاد ، كالمخصص )
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  : تراه أال األكؿ مفتكحة الكاك مف كىي ضعة أيضا كقالكا    

  (ٔ)  اجَ لَ كْ تَ  ات  كَ عَ َض  فْ مِ  داً خِ تَّ مُ               

 بكاجبو فيو فطالب كثير كىك متعدية غير كاقفة كانت إذا العمل فساد كجو فيذا      
  (ٕ). (( أمثالو مف عميؾ يرد ما كتأمل

يبدك لمباحث مف خبلؿ المسائل التي طرحيا ابف جني ، كبيف فييا أف ىذه      
عمل النحاة فييا شيء مف بعض العمل قاصرة غير متعدية ، تبيف لمباحث أف 

ا اشتيرت المقكلة بضعف الضعف ، كيمكف أف ينقض كثير مما عمل بو النحاة ، كلذ
 . عمل النحك

 

  العمةوعمة عمة  العمةفي عمة : رابعالمطمب ال

العمل القياسية أؼ األجكبة الثانية في أحكاـ اإلعراب  ))اصطبلحًا :ىي   عمة العمة 
كالبناء مثل )ظير الحق( لماذا ارتفع الحق الجكاب ألنو فاعل )عمة أكلى أؼ عمة 

 .  (ٖ)((تعميمية( ، كلماذا ارتفع الفاعل ؟ لئلسناد عمة ثانية أؼ قياسية

العمل الجدلية ، أؼ األجكبة الثالثة في أحكاـ  )) اصطبلحًا : ىي عمة عمة العمة
اإلعراب كالبناء ، مثل ظير الحق ( لماذا ارتفع الحق؟ الجكاب ألنو فاعل )عمة أكلى 

                                                                                                                                                                      

، كالكامل في المغة كاألدب ، الميازما( ، كفي لساف العرب عضو بمفع تقطع ، كالصحاح لمجكىرؼ عمو 
ـ  ٜٜٚٔق ػػػػٚٔٗٔ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ٖ(، تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ، ط/ ٕٛٓ/ٔلممبرد )

 . 

( صدره : كَأنو ِذيخ  ِإذا ما َمَعجا. لساف العرب ) كلج ، كضعا( ، كالزاىر في معاني كبلـ الناس ألبي بكر دمحم ٔ)
، مؤسسة الرسالة  ٔ( تحقيق د. حاتـ صاح الضامف ط/ٖٕٔ،  ٕٔٔ،  ٖٚ،  ٓٚ/ٔ) بف القاسـ األنبارؼ 

 ـ .ٕٜٜٔ-ىػ ٕٔٗٔ، بيركت ، 

 ( .ٕٚٔػٜٙٔ/ٔ(  الخصائص )ٕ)

 ( .ٓٛٙ/ٕ(المعجـ المفصل في النحك العربي)ٖ)
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أؼ: عمة تعميمية( ، كلماذا ارتفع الفاعل ؟ لئلسناد عمة ثانية أؼ قياسية . كلماذا 
األسماء كالضمة أقكػ صار ما أسند إليو فعبًل مرفكعًا ألف صاحب الحديث أقكػ 

 .(ٔ)((الحركات فجعل األقكػ لؤلقكػ عمة ثالثة جدلية

الكتب  قد انصرفت ىمة النحاة إلى العناية بالعمل النحكية ، كألفكا في ذلؾ    
، كال سيما في القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف . كمف أبرز ىذه الكتب في ىذه الميمة

جاجي ، فقد جمع فيو المؤلف أىـ ما عرؼ مف الفترة : اإليضاح في عمل النحك لمز 
عمل نحكية حتى عصره ، سكاء كانت ىذه العمل تعزػ إلى نحاة البصرة ، أك إلى 

   .   (ٕ)نحاة الككفة ، أك إلى نحاة بغداد ، أك غير ذلؾ 
 جدلية نظرية .ثبلثة أضرب : تعميمية ، قياسية ، ك  الزجاجي :عند  كعمل النحك    

فيي التي يتكصل بيا إلى تعمـ كبلـ العرب ألنا ال نسمع نحف  )):  يةفأما التعميم  
نما سمعنا بعضا فقسنا عمى نظيره مثاؿ ذلؾ : أنا  ،كال غيرنا كل كبلميا منيا لفظا كا 

فقمنا ذىب فيك  ،عرفنا اسـ الفاعل،كركب فيك راكب  ،قاـ زيد فيك قائـ :لما سمعنا
إليو كفاية لمف نظر  ءثير جدا كفي اإليماذاىب كأكل فيك آكل كما أشبو ذلؾ كىذا ك

فمف ىذا النكع مف العمل قكلنا : إف زيدا قائـ إف قيل : بـ نصبتـ زيدا  في ىذا العمـ .
 . (ٖ)((قمنا : بػ)إف(؛ تنصب االسـ كترفع الخبر؛ ألنا كذلؾ عممناه كنعممو...   ؟

في قكلو : إف زيدا  دا بػ إففأف يقاؿ لمف قاؿ نصبت زي )) :أما العمة القياسيةو   
: كلـ كجب أف تنصب إف االسـ ؟ فالجكاب في ذلؾ أف يقكؿ : ألنيا كأخكاتيا قائـ

 ،فحممت عميو فأعممت إعمالو لما ضارعتو ،ضارعت الفعل المتعدؼ إلى مفعكؿ
فيي تشبو ، كالمرفكع بيا مشبو بالفاعل لفظا  ،فالمنصكب بيا مشبو بالمفعكؿ لفظا

 .(ٗ)((كلو عمى فاعمو نحك ضرب أخاؾ دمحم كما أشبو ذلؾمف األفعاؿ ما قدـ مفع

                                                           

 ( . ٓٛٙ/ٕ( المعجـ المفصل في النحك العربي)ٔ)
 .ٕٕٔ( انظر في أصكؿ المغة كالنحك ص ٕ)
 .ٔٚفي عمل النحك  (اإليضاحٖ)
 .ٔٚ(اإليضاح في عمل النحكٗ)
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 بعد ىذا مثل أف يقاؿ : (إف)فكل ما يعتل بو في باب  )) :وأما العمة الجدلية النظرية
فمف أؼ جية شابيت ىذه الحركؼ األفعاؿ ؟ كبأؼ األفعاؿ شبيتمكىا ؟ أ بالماضية 

 منقضية ببل ميمة ؟تراخية أـ المأـ بالمستقبمة أـ الحادثة في الحاؿ أـ ال
كحيف شبيتكىا باألفعاؿ ألؼ شيء عدلتـ بيا إلى ما قدـ مفعكلو عمى فاعمو نحك   

ضرب زيدا عمرك ؟ كىبل شبيتكىا بما قدـ فاعمو عمى مفعكلو ألنو ىك األصل كذاؾ 
فأؼ عمة دعتكـ إلى إلحاقيا بالفركع دكف األصكؿ ؟كأؼ قياس اطرد لكـ ؟ فرع ثاف 
 .(ٔ)((...في ذلؾ ؟

عمى أف ىذه العمل الثبلث ىي التي يطمق عمييا العمل األكائل كالثكاني كالثكالث     
عمى الترتيب ، كما يبلحع أف العمل الثكاني ليست إال عمبًل لمعمل األكائل كقد أطمق 

 كاعتبلالت ))عمييا أبكبكر بف السراج )عمة العمة( ، قاؿ في األصكؿ في النحك:
 كل:  كقكلنا ، العرب كبلـ إلى المؤدؼ ىك منيا ضرب:  ضربيف عمى نحكييفلا

 الفاعل صار لـ:  يقكلكا أف مثل ، العمة عمة يسمى آخر كضرب ، مرفكع فاعل
 مفتكحا قبميما ما ككاف كالكاك الياء تحركت إذا كلـ ، منصكبا بو كالمفعكؿ مرفكعا
نما ، العرب تكممت كما نتكمـ أف يكسبنا ليس كىذا ، ألفا قمبتا  حكمتيا منو خرجتست كا 
 كقد المغات مف غيرىا عمى المغة ىذه فضل بيا كتبيف ، كضعتيا التي األصكؿ في
     .(ٕ)(( مدفكع غير فضميا كجعل بحفظيا الحكمة مف تعالى هللا كفر

أبي بكر بف السراج ، في العمة كعمة العمة ، كيذىب  يعمق ابف جني عمى كبلـ      
 مكضع كىذا)) شرح كتفسير لمعمة . قاؿ في الخصائص:إلى أف العمة كعمة العمة إنما 

 في فأما ،المفع في كزتج ىك إنما العمة عمة سماه الذؼ ىذا أف منو تعمـ أف ينبغي
 قاؿ الفاعل ارتفع فمـ لو قيل إذا نوأ ترػ  أال لمعمة كتتميـ كتفسير شرح فإنو الحقيقة
 إنما زيد قاـ :قكلنا مف زيد فعر  جكاب في فقاؿ ىذا البتدأ شاء كلك، إليو الفعل إلسناد

                                                           

 . ٕٚػ ٔٚ( اإليضاح في عمل النحك ٔ)
 . (ٖ٘/ٔاألصكؿ البف السراج ) (ٕ)
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 بعد فيما تسألو حتى،  بفعمو ارتفع إنما قكلو عف مغنيا فكاف ،إليو الفعل إلسناد ارتفع
 أؼ بفعمو ارتفع بقكلو المجيب أراده الذؼ ىك كىذا ،الفاعل ليا ارتفع التي العمة عف

 . إليو الفعل بإسناد

 أف جكابو فكاف مرفكعا الفعل إليو دالمسن صار كلـ لو فقاؿ لماطمو شاء كلك نعـ     
 األقكػ  فجعل الحركات مف أقكػ  كالضمة األسماء أقكػ  الحديث صاحب إف يقكؿ

 عمة كعمة العمة كعمة عمة ىنا تككف  أف بكر أبك رتبو ما عمى يجب ككاف لؤلقكػ 
 عكسكا كىبل فيقكؿ كراءه ما إلى المكضع ىذا يتجاكز أف لو كاف فقد كأيضا العمة
 تكمف فإف ثقيميف بيف يجمعكا لئبل الضعيفة الحركة األقكػ  االسـ عطكافأ األمر
ؾ إلى ىجنة القكؿ كضعفة القائل ذا كأدػ العمل عدة تصاعدت ىذا عف جكابا متكمف

بو ، ككذلؾ لك قاؿ لؾ قائل في قكلؾ : قاـ القـك إال زيدا : لـ نصبت زيدا ؟ لقمت 
 ؛ جكابو مف فيككف  ؟ المستثنى بتنص كلـألنو مستثنى ؛ كلو مف بعد أف يقكؿ : 

 القـك قاـ قكلؾ في زيدا نصبت إنما : فقمت بيذا مبتدئا أجبت شئت كلك ة ؛فضم ألنو
 بذلؾ ثبت فقد . كقس فتأمل . كثيرة كالمسائل ، كاحد كالباب ة.فضم ألنو ؛ زيدا إال
  . تأممو ينعـ لـ أك بكر أبك فيو تسمح مكضع ىذا أف

 السكاد أف ترػ  أال ؛ معمكلة تككف  ال النظر أىل عند قيقيةالح فالعمة بعد كمف   
 ىذه عمى جعمو جاعبل ألف ال ، لنفسو كذلؾ صار إنما يحمو ما لتسكيد عمة ىك الذؼ

 تتميـ نوأ فيو غرضو إنما العمة عمة قكلو أف فإذ ثبت فقد . بياف ىذا كفي . القضية
نما عميو. المقدمة العمة ليذه كشرح  رحمو بكر أبا ألف األبكاب ىذه مةجم في ذكرناه كا 
  (ٔ).((التكفيق كباهلل فيو عندنا ما نذكر أف فأحببنا ذكره هللا

 في حكم المعمول بعمتين :خامسالمطمب ال

                                                           

 (.ٗٚٔػٖٚٔ/ٔ(  الخصائص )ٔ)
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إف قضية المعمكؿ بعمتيف، أخذه النحاة مف كبلـ الفقياء ، قاؿ ابف قدامة     
ة أمارة فبل يمتنع نصب يجكز تعميل الحكـ بعمتيف ؛ ألف العمة الشرعي ))المقدسي :

 كضكؤهعبلمتيف عمى شيء كاحد ، كذلؾ مف لمس كباؿ في كقت كاحد انتقض 
 . (ٔ) ((بيما

، كيقبل  فيو نظر ماال أحدىما :ضربيف عمىيرػ ابف جني أف المعمكؿ بعمتيف       
كتأمل  نظر إلى حتاجا يم كاآلخربو ،  أبدًا ، ال يحتاج إلى نظر ؛ لصحة التعميل

 ىذا فقياس مسممى كىؤالء عشرػ  ىذه قكلؾ نحك منيما :األكؿ ))ألكؿ منيما فمثاؿ ا
 ياء الكاك فقمبت كمسممكػ  عشركػ  أصمو يككف  أف كمسممكؾ عشركؾ قكلؾ عمى

 قمبو عمى بو لبلستعانة صاحبو إلى محتاج غير لمقمب مكجب منيما كاحد كل ألمريف
 أبدا المتكمـ ياء اف كاآلخر سككف بال منيما األكلى كسبق كالياء الكاك اجتماع أحدىما
 ثبت كقد صاحبي كرأيت غبلمي ىذا نحك صحيحا كاف إذا قبميا الذؼ الحرؼ تكسر
 بزيد مررت نحك األسماء ىذه في الياء الصحيح في الكسر نظير أف قبل فيما

 كما بالكاك عشركػ  ىذه يقاؿ أال إذا كجب فقد العشريف إلى كنظرت بالزيديف كمررت
 في الكاك قمب كجكب في األكلى غير عمة فيذه الميـ بضـ غبلمي ىذا يقاؿ ال

 غبلمي ىذا يقاؿ كما البتة بالياء عشرػ  يقاؿ كاف ذلؾ كنحك كصالحكػ  عشركػ 
  . البتة الميـ بكسر

 كليذه الكجو ىذا مف المكضع ىذا في الياء إلى الكاك ىذه قمب كجكب عمى كيدؿ    
 يقكلكا لـ أنيـ الياء قبل ساكنو الكاك إظيار استكراىيـ مف األكؿ لمطريق ال العمة
نما فاؼ رأيت  األلف بعد تأتي أف ينكر ال الياء ىذه أف مع ىذا في رأيت يقكلكف  كا 

                                                           

 –( . مكتبة المعارؼ الرياض ٖٛٔ-ٖٕٚ/ٕ( انظر ركضة الناظر كجنة المناظر ، البف قدامة المقدسي )ٔ)
( تحقيق د. دمحم تامر ، دار ٖٙٔ-ٔٙٔ/ٗكالمحيط في أصكؿ الفقو ، لمزركشي )المممكة العربية السعكدية ، 
 ـ .ٕٓٓٓ-ىػ ٕٔٗٔالكتب العممية ، بيركت ، 
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 عمى الياء ىذه قبل األلف إيقاع مف امتناعيـ فدؿ األلف لخفة كعصاؼ رحاؼ نحك
نما كاالستثقاؿ االستخفاؼ طريق طريقة ليس أنو  كالكاك أللفا ترؾ العتزاميـ ىك كا 
  (ٔ)((كدارؼ  غبلمي نحك الصحيح في الياء قبل كالضمة الفتحة كتركيـ قبميا

أف مف العمل ما ال يحتاج إلى نظر لصحة مف خبلؿ كبلـ ابف جني نمحع :    
          التعميل بو ، كما مثل في اجتماع الكاك كالياء كسبق األكلى منيما بالسككف ، فقد 

و إذا اجتمع الكاك كالياء في كممة ، كسبقت إحداىما بالسككف اشتير عند النحاة ، أن
أف تمتقي الكاك كالياء في  ))قمبت الكاك ياًء كادغمت الياء في الياء قاؿ ابف ىشاـ : 

كممة كالسابق منيما ساكف متأصل  ذاتًا كسككنًا ؛ كيجب حينئذ إدغاـ الياء في الياء؛ 
؛ أصميما سيكد كميكت ؛ كمثالو فيما  مثاؿ ذلؾ ، فيما تقدمت الياء ، سيد كميت

 .  (ٕ) ((فيو الكاك ، طي ك لي مصدرًا طكيت كلكيت ، كأصميما طكؼ كلكؼ  تقدمت

 خفة مف يعتقد ما مع الياء ىذه قبل األلف إظيار فتركيـ كأيضا ))كقاؿ ابف جني    
نما أخاػ كال أباػ كال فاػ نحك منيـ يسمع لـ إنو حتى األلف  رأيت عنيـ المسمكع كا 
 االستخفاؼ حديث يراعكا لـ إنيـ عمى دليل   ؿُ دَ أَ  يَّ فِ  تَ رْ سَ كَ  سيبكيو كحكى كأخي أبي

 أك كسرة بعد إال الياء ىذه تجئ الأ اعتزاميـ كىك غيرىما أمر كأنو حسب كاالستثقاؿ
 بعضيـ أف كعمى مصبلؼ كىذا عصاؼ ىذه نحك لمنصب عمما تككف  ال ألف أك ياء

 اذَ ىَ }  ػَّ رَ شْ بُ  كيا ىَّ حَ كرَ  ىَّ َص عَ  فقاؿ ياء لفاأل ىذه قمبف أيضا المكضع ىذا راعي
 ـ  بَل غُ 

  : (ٗ)دكاد أبك كقاؿ ،{(ٖ)

                                                           

 (٘ٚٔ/ٔ( الخصائص )ٔ)
 ( .ٚٔٗ/ٗ( انظر أكضح المسالؾ )ٕ)

 ( .   ٜٕٗ/  ٘( قرأ  بيا أبك الطفيل كالجحدرؼ . انظر تفسير البحر المحيط )ٖ)
 جمة . ( لـ أعثر لو عمى تر ٗ)
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 (ٔ) ايَّ كَ نُ  جْ رِ دْ تَ اسْ كَ  ـْ كُ حُ الِ َص أُ     ىمِّ عَ لَ  ـْ كُ تَ يَّ مِ بَ  يكنِ مُ بْ أَ فَ 

 : (ٕ)قطرب عف أيضا كركينا

 ايَّ فَ قَ  يفِ  ةِ مَّ مُ الصُّ بِ  فُ عْ طَ يَ كَ     دّ  عَ مَ  يفِ  ب  كَ عِ  يبِ  ؼُ كِّ طَ يُ 

 (ٖ) ايَّ دِ َص  داً بَ أَ  امَ تُ يْ كَ رْ أَ  بَل فَ     ب  كَ عِ  فْ مِ  يانِ رَ أَ ثْ تَ  ـْ لَ  فْ إِ فَ 

 لئبل ياء األلف بقمب غبلمي غبلماؼ ىذاف في يقل لـ ىذا قاؿ كمف كثير كىك    
 نظر ال الذؼ بعمتيف المعمكؿ الحكـ ضربي أحد كنحكه فيذا،  الرفع عمـ يذىب
  . (ٗ)((فيو

 مف امتناعو عمة أف كذلؾ ينصرؼ ال ما باب كىك النظر فيو ما منيما )) :واآلخر 
 عف فيقل الكاحد السبب فأما الفعل أشباه مف فيو شبييف الجتماع ىي أنما الصرؼ

  .(٘)(( الفعل مف اآلخر الشبو إليو ينضـ حتى بنفسو عمة يتـ اف

 ككف  ىك الصرؼ منع في فعلال شبو مف المعتبر أف كاعمـ )) : األشمكني قاؿ     
ما المعنى، األخرػ  كمرجع المفع إحداىما مرجع مختمفتاف فرعيتاف فيو إما االسـ  كا 
 كىي ،المفع في االسـ عمى فرعية الفعل في ألف كذلؾ الفرعيتيف، مقاـ تقـك فرعية
 فاعل إلى يحتاج ألنو ؛إليو احتياجو كىي المعنى في كفرعية المصدر، مف اشتقاقو

                                                           

 ( .  ٙٛٗ/ٕ( ، كلساف العرب عمل ، كمغني المبيب)ٕٛٛ،  ٕٕ٘/ٔ(  الزاىر في معاني كبلـ الناس )ٔ)

( ىك دمحم بف المستنير بف أحمد، أبك عمى، الشيير بقطرب: نحكػ، عالـ باألدب كالمغة، ،  كىك أكؿ مف كضع ٕ)
 . (ٜ٘/  ٚق . األعبلـ لمزركمي  )ٕٙٓ)المثمث( في المغة تكفي سنة 

شاعر جاىمي، كاف ينادـ النعماف ابف المنذر، كىك الذػ سعى  ( قائل ىذه األبيات المنخل اليشكرؼ  ، كىكٖ)
بالنابغة الذبيانى إلى النعماف في أمر )المتجردة( ، ففر النابغة إلى آؿ جفنة الغسانييف، بالشاـ. انظر 

في معاني كبلـ الناس عنده بمفع :  فإف ( ، كلساف العرب )عكب( ، كالزاىر ٜٕٔ/  ٚاألعبلـ لمزركمي  )
( ، كتاج ٖٚٗ/ٔالبف سيده ) –(، كالمخصص ٕٕ٘/ٔلـ تثأركا لي مف عكب   فبل أركيتـ أبدا صديا )

 العركس مادة ) عكب( ، ك )حرر( ، ك)ص ـ ىػ ؿ(. 

 ( .ٚٚٔ/ٔ( الخصائص)ٗ)
 ( .ٚٚٔ/ٔ)الخصائص (٘)
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 الحكـ في عميو يحمل بحيث بالفعل االسـ شبو يكمل كال اسمًا، إال يككف  ال كالفاعل
 عمى جاء ما األسماء مف صرؼ ثـ كمف الفعل، في كما الفرعيتاف فيو كانت إذا إال

 كألحق ، التنكيف زيادة فاحتمل خف ألنو كفرس، كرجل النكرة الجامد كالمفرد األصل
 جية مف فرعيتو تعّددت كما كدرييـ، كاحدة جية مف فيو كالمعنى المفع فرعية ما بو

 الفرعية بتمؾ يصر لـ ألنو ؛كطامث كحائض المعنى جية مف أك كأجيماؿ، المفع
 إحداىما مرجع مختمفتيف فرعيتيف فيو ألف أحمد نحك يصرؼ كلـ بالفعل، الشبو كامل
 علبالف شبيو كمل فمما التعريف، كىك المعنى األخرػ  كمرجع الفعل كزف  كىي المفع

  . (ٔ) (( مفتكحاً  الجر مكضع في ككاف ،التنكيف يدخمو فمـ الفعل لَ قَ ثِ  لَ قُ ثَ 

نما يمتنع االسـ مف الصرؼ إذا كجدت فيو عمتاف مف عمل  )):  قاؿ ابف عقيل     كا 
 . (ٕ) ((تسع أك كاحدة منيما تقكـ مقاـ العمتيف 

 
 

 : تعارض العمل .سادسالمطمب ال
ة بالترجيح بيف عمل النحك ، كممف عنكا بيذه القضية اىتـ غير كاحد مف النحا    

 أبك البركات ابف األنبارؼ في كتابو اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ، كأبك البقاء
العكبرؼ في كتاب التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف ، كجل ىذيف 

كل مذىب عف  الكتابيف مبني عمى الترجيح بيف مذاىب النحكييف ، كما اعتل بو نحاة
؛ ترجيح مذىب البصرييف في التعميل اآلخر ، كفي غالب ما حكي في ىذيف الكتابيف

      . مع االقيسة النحكية ألنو أكثر اطرادا

                                                           

 ( .ٖ٘ٔػ ٖٗٔ/ٖ( شرح األشمكني)ٔ)
 (.ٕٖٔ/ٖبف عقيل )( انظر شرح إ)
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 الكاحد الحكـ أحدىما مكضعيف مف المعنى ىذا في الكبلـ ))قاؿ ابف جني :    
 المختمفاف الكاحد الشيء في الحكماف كاآلخر منيما أكثر أك العمتاف ككنو تتجاذب
 لرفعو نعتل نحف فإننا المبتدأ كرفع منيما األول مختمفتاف عمتاف إلييما دعت

 إما يرفعكنو كالككفيكف  معناه كتمخيص شرحو مف كأكضحناه بيناه قد ما عمى باالبتداء
ما عندىـ مرافعة ىك الذؼ الثاني بالجزاء  حسب عمى ذكره مف عميو يعكد بما كا 
 كأخكاتيا إف خبر كرفع مقامو أقيـ ما كرفع الفاعل كرفع الخبر رفع ككذلؾ مكاقعو
 في الخبلؼ يتجاذب مما انجـز ما كجـز انجر ما كجر انتصب ما نصب ككذلؾ
 مف مشركح ىك ما عمى العمل تتنازعو كاحد حكـ لو األشياء ىذه مف كاحد فكل عممو
نما أماكنو في حالو  تقكية عمى نتكمـ أف كال نشرحو أف ال جممو ىنا نرػ  أف غرضنا كا 
ضعاؼ منو قكػ  ما  .(ٔ)(( منو ضعف ما كا 

 أمثمة لمتعارض بيف عمل النحكييف :

 :النحاة في رافع المبتدأ كالخبراختبلؼ  -ٔ

ذىب الككفيكف إلى أف المبتدأ يرفع بالخبر ، كالخبر يرفع  ))قاؿ ابف األنبارؼ :     
المبتدأ يرتفع باالبتداء ، كأما الخبر بالمبتدأ كىما يترافعاف . كذىب البصريكف إلى أف 

فاختمفكا فيو : فذىب قـك إلى أنو يرتفع باالبتداء كحده ، كذىب آخركف إلى أنو يرتفع 
 باالبتداء كالمبتدأ معًا ، كذىب آخركف إلى أنو يرتفع بالمبتدأ كالمبتدأ يرتفع باالبتداء .

العامل في الخبر ، أؼ أف  ثـ قاؿ : كالتحقيق فيو عندؼ أف يقاؿ إف االبتداء ىك   
 . (ٕ) ((كبل مف المبتدأ كالخبر مرفكعاف باالبتداء ، فالعامل فييما جميعًا االبتداء 

 اختبلؼ النحاة في رافع الفعل المضارع : -ٕ

                                                           

 (ٚٙٔػ ٙٙٔ/ٔالخصائص )(ٔ)
 (.ٙ٘/ٔ( اإلنصاؼ )ٕ)
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ذىب أكثر الككفييف ماعدا الكسائي إلى أنو مرفكع لتعريتو  ))قاؿ ابف األنبارؼ :   
" .مف العكامل الناصبة كالجازمة ، "  أؼ مرفكع لتجرده مف الناصب كالجاـز

كذىب الكسائي إلى أنو مرفكع بالزكائد في أكلو . كذىب البصريكف إلى أنو يرتفع   
إلى أنو يرتفع لقياـ  ))لقيامو مقاـ االسـ . كيرجح قكؿ ابف االنبارؼ قكؿ البصرييف 

البتداء يكجب مقاـ االسـ" ، كذلؾ أف قيامو مقاـ االسـ معنكؼ فأشبو االبتداء ، كا
الرفع ، فكذلؾ ما اشبيو ، ... كأنو بقياـ مقاـ االسـ قد كقع في أقكػ أحكالو ، فمما 
كقع في أقكػ أحكالو كجب أف يعطى أقكػ اإلعراب ، كأقكػ اإلعراب الرفع ، كليذا 

 كاف مرفكعًا لقيامو مقاـ االسـ .

بة كالجازمة ، قمنا ىذا أما قكؿ الككفييف : أنو يرتفع بتعريتو مف العكامل الناص    
فاسد ، كذلؾ ألنو يؤدؼ إلى أف يككف الرفع بعد النصب كالجـز ، كال خبلؼ بيف 

 . (ٔ) ((النحكييف أف الرفع قبل النصب كالجـز 

 دعت المختمفاف الكاحد الشئ في الحكماف منيما الثاني )) ابف جني : قاؿثـ       
 تميـ بني كترؾ، لمحاؿ النافية ما حجازال أىل كإعماؿ كذلؾ ،مختمفتاف عمتاف إلييما
جرائيـ إعماليا  رأكىا لما الحجاز أىل فكأف يعمل ال مما كنحكىا ىل مجرػ  إياىا كا 
 في أجركىا إياىا نفييا لمحاؿ كنافية عمييما ليس دخكؿ كالخبر المبتدأ عمى داخمة
 حرفا كىارأ لما تميـ بني ككأف بيا الشبياف فييا اجتمع إذا مجراىا كالنصب الرفع
 ما كقكلؾ جزأييا مف كاحد لكل كمباشرة بنفسيا المستقمة الجممة عمى بمعناه داخبل
 النفي لمعنى الجممة عمى داخمة تراىا أال ىل مجرػ  أجركىا زيد قاـ كما أخكؾ زيد

                                                           

 (.ٖٓٔ/ٕ) اإلنصاؼ(ٔ)



  - 115 -  

 

 مف قياسا أقكػ  التميمييف لغة سيبكيو عند كانت كلذلؾ لبلستفياـ عمييا ىل دخكؿ
 .(ٔ) ((الحجازييف لغة

مف قضايا التعارض ، فيي التعارض بيف المغات كاختبلؼ  أما القضية األخرػ     

 .(ٕ)چہ   ہ  ھ  ھ  ھ      ہۀ  ۀ  ہچ  :األلسنة ، قاؿ تعالى 
بيف لغة الحجاز كلغة بني تميـ ؛ فإنيا ( النافية ما)في  كاضحاً التعارض  كيظير    

حجازييف ، كميممة عند عند ال (ليس)تعمل عمل إذا دخمت عمى الجممة االسمية 
 . يما يدكر الدرس النحكؼ يكعمى غالب لغت، التميمييف 

ف جرػ عميو التفاضل بيف لغة كأخرػ ، كأف تككف      عمى أف ىذا التعارض كا 
إحداىما أكثر استعمااًل كاألخرػ بخبلؼ ذلؾ ، أك إحداىما أقكػ قياسًا مف األخرػ، 

كلكف ىذا ال يؤدؼ إلى إبطاؿ لغة  إلى غير ذلؾ مف معايير في تفاضل المغات ،
ثبتت في عصكر االحتجاج ، كىذا في حقيقتو ليس تعارضًا بالمعنى االصطبلحي ، 

، إنو قد يككف صكابًا كقد يككف خطأكما أنو يختمف مف تعميل النحاة لكبلـ العرب ، ف
  كبيف القضيتيف الفرؽ كاضح . 

 المبحث الرابع
 أدلة شتى عند ابن جني

 المطالب التالية :    كيشتمل عمى 
 حجة  يكون  متى العربية أىل إجماع: المطمب األول: اإلجماع

 اإلجماع عند األصوليين :

                                                           

 ( .ٚٙٔ/ ٔ(  الخصائص )ٔ)

 .ٕٕ( سكرة الرـك ٕ)
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اإلجماع في المغة : العـز ، يقاؿ أجمع فبلف عمى كذا أؼ عـز ، كاالتفاؽ يقاؿ      
اتفاؽ المجتيديف مف أمة دمحم  ))أجمع القـك عمى كذا اتفقكا ، كفي االصطبلح : 

 . (ٔ) (( هللا عميو كسمـ  في عصر عمى حكـ شرعي صمى
اإلجماع ىك اتفاؽ أىل العصر عمى حكـ النازلة ، كيقاؿ  ))كعرفو بعضيـ بقكلو :   

اتفاؽ عمماء العصر عمى حكـ الحادثة كىذا الحد أحسف ، كاختمفكا في معنى تسميتو 
جتماع إجماعًا ، باإلجماع فقاؿ قـك ىك مأخكذ مف اجتماع األقكاؿ عميو كصار باال

كقاؿ آخركف مأخكذ مف الجمع الذؼ ىك العـز مف قكليـ قد أجمع فبلف عمى كذا إذا 
، أؼ اعزمكا عميو ، (ٕ) چٿ   ٹ  ٹ      چعـز عميو ، كمنو قكلو تعالى : 

 .(ٗ) ((، أؼ يعـز عميو كينكيو (ٖ)قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص : )ال صياـ لمف لـ يجمع الصياـ مف الميل(
 :جماع المغوي ونستطيع أن نذكر ثالثة أنواع من اإل   
د مف الشكاىد ، كقد ذكر اىػ إجماع الركاة : ىك أف يتفق الركاة عمى ركاية معينة لشٔ

ذلؾ ابف األنبارؼ في معرض رده عمى الككفييف الذيف ذىبكا أف )كما( تككف بمعنى 
كز مخالفتو أك )كيما( كيجكز النصب بعدىا ، كاعتمده أصبًل مف األصكؿ ال تج

الخركج عميو ، كقد أكرد الككفيكف شكاىد عمى أف )كما( تككف بمعنى )كيما( كأف 
 الفعل ينتصب بيا ، كمف ىذه الشكاىد قكؿ عدؼ ابف زيد العبادؼ :

 اْسَمْع َحِديثًا َكَما َيْكمًا ُتَحِدَثُو عف ظيِر غْيب  إذا ما سائل  سأال
ت ال حجة فيو ، لما ذىبكا إليو ؛ ألف الركاة فقد قرر ابف االنبارؼ أف ىذا البي   

 يركه كلـ ))اتفقكا عمى أف الركاية ) كما يكمًا تحدُثو ( بالرفع . قاؿ في االنصاؼ : 
 منصكبا يركيو كاف فإنو ،كحده  الضبي المفضل إال بالنصب (تحدثو يكما كما) أحد

                                                           

 ( .ٜٛ/ٕ( انظر التمكيح عمى التكضيح )ٔ)

 . ٔٚ( سكرة يكنس ، اآلية ٕ)
:  بقكلو أراد كسمـ عميو هللا صمى نبيال أف عمى الدليل باب ، ف إسحاؽ بف خزيمة( صحيح ابف خزيمة ، لدمحم بٖ)
تحقيق دمحم مصطفى  ، (ٖٕٔ/ٖ) منو التطكع دكف  الصياـ مف الكاجب الميل مف الصياـ يجمع لـ لمف صياـ ال

 ـ . ٜٓٚٔىػ ػ ٜٖٓٔاألعظمي، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت ، 
حسف دمحم حسف إسماعيل ( ، تحقيق دمحم ٔٙٗ/ٔ( انظر قكاطع األدلة ، ألبي المظفر منصكر السمعاني )ٗ)

 ـ . ٜٜٜٔق ػػػٛٔٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت، ٔالشافعي ، ط/
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جماع  بعمـ منو أقـك لو كالمخالف و ،خبلف عمى كالككفة البصرة نحكيى مف الركاة كا 
 . (ٔ)((العربية

 

 كالكبلـ الشاذ البيت كليس ))كحكى ابف السراج عف أبي العباس المبرد قكلو :       
 ، فقو كال نحك، كال كبلـ في عميو المجمع األصل  عمى حجة إسناد بأدنى المحفكظ

نما  . (ٕ)((معو حجة ال كمف ، النحك أىل ضعفة ىذا إلى يركف كا 
 رب :ػ إجماع العٕ
عرض السيكطي في كتاب االقتراح إلجماع العرب مف النحاة كالركاة ، كاعتد بو    

جماع العرب حجة، كلكف أنى لنا  ))الكقكؼ عميو ، قاؿ :  ثبت أصبًل يحتج بو إف كا 
 كمف صكره أف يتكمـ العربي بشيء كيبمغيـ ، كيسكتكف عميو. بالكقكؼ عميو؟!

سط خبر )ما( الحجازية استدؿ عمى جكاز تك  )):قاؿ ابف مالؾ في )شرح التسييل(    
 الفرزدؽ: كنصبو بقكؿ

ـْ َبَشرُ     َفَأْصَبُحكا َقْد أََعاَد هللُا ِنْعَمَتُيـْ          َذا َما ِمْثَمُي ـْ ُقَرْيش كا  ِإْذ ُى
(ٖ) 

كرده المانعكف بأف الفرزدؽ تميمي، تكمـ بيذا معتقدا جكازه عند الحجازييف فمـ      
 يصب.

يجاب بأف الفرزدؽ كاف لو أضداد مف الحجازييف كالتميمييف، كمف مناىـ أف ك     
يظفركا لو بزلة يشنعكف بيا عميو، مبادريف لتخطئتو ، كلك جرػ شيء مف ذلؾ لنقل؛ 
لتكفر الدكاعي عمى التحدث بمثل ذلؾ إذا اتفق، ففي عدـ نقل ذلؾ دليل عمى إجماع 

 .( ٗ)((قكلو  أضداده الحجازييف كالتميمييف عمى تصكيبو

                                                           

( ، دار الفكرػ دمشق ، بدكف تاريخ ، كأصكؿ النحك ٕٜ٘/ٕ( اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ  ، البف األنبارؼ )ٔ)
 .ٓٛالعربي لمدكتكر محمكد نحمة ص 

 ( .٘ٓٔ/ٔ( األصكؿ في النحك ، البف السراج )ٕ)
 . ٚٙٔ( انظر ديكاف الفرزدؽ ص ٖ)
(، تحقيق دمحم عبدالقادر عطا كطارؽ فتحي ٖٙ٘ػٖ٘٘/ٔ، ك شرح التسييل البف مالؾ )ٜٗٔ( انظر االقتراح ٗ)

 ـ. ٕٔٓٓىػ ػٕٕٗٔ،دار الكتب العممية ، بيركت،ٔالسيد،ط
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 . (ٔ)((العرب جميع لغة في مستعمل بالرفع يكماف منذ ))كذكر ابف األنبارؼ أف :    
 المقصكد بو اجتماع أىل البمديف ػ البصرة كالككفة.ػ إجماع النحاة : ٖ

كالمتتبع لكتب الخبلؼ النحكؼ بيف المدرسة البصرية كالمدرسة الككفية      
ف األنبارؼ ، كمسائل خبلفية لمعكبرؼ ، كغيرىا كاإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ الب

يجد اإلجماع دليبل مف أدلة النحك في االحتجاج لما يقرركف مف أحكاـ نحكية ، 
رؼ في اإلنصاؼ كحجة يمجئكف إلييا في الرد عمى المخالفيف ، كقد ذكر ابف األنبا

 يذكر عددا مف المسائل نقل عنيـ أجمعكا عمييا ، مع أنو لـ في مسائل الخبلؼ 
ليؾ بعض المسائل  :        (ٕ)اإلجماع في كتابو ػ لمع األدلة ، كا 

 ىمزة أكلو في اليمزة أف عمى أجمعنا ))ػ مسألة االختبلؼ في أصل اشتقاؽ االسـ: ٔ
 . (ٖ)((التعكيض

 التي الحركات ىذه أف عمى أجمعنا))مسألة االختبلؼ في إعراب األسماء الستة: ػٕ
 ىذا قكلؾ نحك اإلفراد حاؿ في األسماء ليذه إعرابا تككف  ةكالكسر  كالفتحة الضمة ىي
 . (ٗ)((ذلؾ أشبو كما لؾ بأب كمررت لؾ أبا كرأيت لؾ أب
 أمارات ىي إنما اإلجماع محل في العكامل ))ػ مسألة في رافع المبتدأ الخبر :ٖ

 . (٘)((كدالالت
ا أف يرفع االسـ مسألة في رافع االسـ الكاقع بعد الظرؼ كالجار كالمجركر منعك   ػٗ

 ال أنو باإلجماع )) ( قالكا :مأخكذ زيد بؾ) بالجار كالمجركر السابق عميو نحك :
 .  (ٙ)((ذلؾ يجكز
 (ٚ)((بالظرؼ يرتفع ال زيدا فإف قائـ زيد داره في قاؿ إذا أنو عمى أجمعناكقالكا 

                                                           

 ( .ٕٜٖ/ٔ( اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ ، البف األنبارؼ)ٔ)
 . ٔٛلمدكتكر محمكد نحمة ص  ( انظر أصكؿ النحك العربيٕ)
 ( .ٛ/ٔ( اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ )ٖ)
 ( .ٜٔ/ٔ(المرجع السابق )ٗ)
 ( .ٙٗ/ٔ(المرجع السابق )٘)
 ( .ٖ٘/ٔ) اإلنصاؼ(ٙ)
 ( .ٗ٘/ٔ(المرجع السابق )ٚ)
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 ))ػ مسألة في إبراز الضمير إذا جرػ الكصف عمى غير صاحبو نقل عنيـ : ٘
، (ٔ)((إبرازه يجب ال لو ىك مف عمى جرػ  إذا الفاعل اسـ في الضمير أف عمى عكاأجم

 الضمير تحمل في الفعل عمى فرع الفاعل اسـ أف عمى أجمعنا ))كنقل عنيـ أيضا: 
نما الضمير تحمل في ليا أصل ال األسماء كانت إذ  الفعل منيا شابو فيما يضمر كا 

 أشبو كما كشديد حسف نحك بو مشبيةال كالصفة كقاتل ضارب نحك الفاعل كاسـ
 . (ٕ)((ذلؾ
 زيد غبلمو ضرب باإلجماع جاز))ػ مسألة في تقديـ الخبر عمى المبتدأ نقل قكليـ : ٙ
ف غبلمو ألف مفعكال كغبلمو فاعبل زيدا جعمت إذا  إال المفع في عميو متقدما كاف كا 
ڤ  ڤ  چ :تعالى هللا قاؿ الضمير تقديـ مف ذلؾ يمنع فمـ التأخير تقدير في أنو

ف مكسى إلى عائدة فالياء (ٖ) چڤ  ڦ  ڦ      في مكسى ألف لفظا متأخرا كاف كا 
 خبر تقديـ جكاز عمى أجمعنا ))، كقالكا :(ٗ)((التأخير تقدير في كالضمير التقديـ تقدير
ف زيد قائما كاف نحك اسميا عمى كاف خبر  عمى االسـ ضمير فيو قدـ قد كاف كا 

 .(٘)((الضمير تقديـ مف ذلؾ يمنع لـ التأخير تقدير يف كاف لما أنو إال ظاىره
 أف عمى أجمعنا ))_ مسألة في نعـ كبئس أفعبلف ىما أـ اسماف نقل قكليـ : ٚ

ف جممة الرجل نعـ أف عمى كأجمعنا تنادػ ال الجمل  ىي ىل نعـ في الخبلؼ كقع كا 
ذا فعل أك اسـ  نعـ يا متنعي أف يجب فكذلؾ منطمق زيد يا قكلنا لئلجماع امتنع كا 

 . (ٙ)(( المنادػ حذؼ تقدير عمى إال الرجل
 ال أنو عمى أجمعكا))_ مسألة في تقديـ خبر مازاؿ كأخكاتيا عمييف ، نقل عنيـ : ٛ

 .  (ٚ)((عمييا داـ ما خبر تقديـ يجكز

                                                           

 ( .ٛ٘/ٔ(المرجع السابق )ٔ)
 ( .ٜ٘/ٔ(المرجع السابق )ٕ)
 .ٚٙ( سكرة طو ٖ)
 ( .ٛٙ/ٔ) ( اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼٗ)
 ( .ٜٙ/ٔ(المرجع السابق )٘)
 ( .ٕٓٔ/ٔ) إلنصاؼ(اٙ)
 ( .٘٘ٔ/ٔ(المرجع السابق )ٚ)
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مسالة في عامل الخبر بعد )ما( النافية ، نقل عنو أنيـ إذا حذفكا حرؼ الخفض  -ٜ
 ( ، ك)ما جاءني مف أحد ( مف نحك )بحسبؾ زيد

 عمى اإلجماع كقعكقالكا :  ،غير ال بالرفع أحد جاءني كما زيد حسبؾ قالكا )) 
 . (ٔ)((الرفع كجكب
يذىب أبك الفتح ابف جني إلى أف إجماع أىل العربية ليس كإجماع أىل الفقو ،      

اؿ كيرػ الخركج عميو ، بشرط أال يخالف المنصكص كالمقيس عمى المنصكص. ق
 خصمؾ أعطاؾ إذا حجة يككف  إنما البمديف أىل إجماع أف اعمـ ))في الخصائص : 

 فبل بذلؾ يده يعط لـ إف فأما المنصكص عمى كالمقيس المنصكص يخالف أال يده
 ال أنيـ سنة كال قرآف في أمره يطاع ممف يرد لـ انو كذلؾ عميو حجة إجماعيـ يككف 

 : قكلو مف مى عميو كسمـ ص هللا كؿرس عف النص جاء كما الخطأ عمى يجتمعكف 
نما ، (ٕ)(ضبللة عمى تجتمع ال أمتي) ، فكل  المغة ىذه استقراء مف منتزع عمـ ىك كا 

  (ٖ)((مف فرؽ لو عف صحيحة ، كطريق نيجة كاف خميل نفسو كأبا عمرك فكره 
 عمى باإلقداـ لو نسمح ال مرتكبو كسكغنا رأيناه الذؼ ىذا مع أننا إال ))ثـ قاؿ :     

 كأعجازا أكائل عمى أكاخر كتتالت نظرىا كتقدـ بحثيا طاؿ قد التي الجماعة مخالفة
 ليذا ىداىـ قد أسماؤه كتقدست سبحانو هللا أف في نشؾ ال الذيف كالقـك ،كل كبل عمى
 أيدؼ كعمى ببركاتيـ كجعمو كالتعظيـ لو الترجيب في الحكمة كجو راىـأك  الكريـ العمـ

 ما كمعرفة،  فيميما عمى كعكنا المرسل نبيو ككبلـ المنزؿ بلمكتا خادما طاعاتيـ
 يخمد كال عرفانا كيثابتو إتقانا يناىضو أف بعد إال منيما الثقبلف عنو نيى اك بو أمر
 كباشر المثاؿ ىذا عمى حذا ىك فإذا تفكره نزكات مف نزكة إلى كال خاطره سانح إلى

 غاض كال بو معاز غير منو هللا يوير  فيما الرأؼ أمضى الحاؿ أحناء تصفحو بإنعاـ
 ككاف خاطره كشيع رأيو سدد ذلؾ فعل إذا فإنو منو شىء في هللا رحميـ السمف مف

 ما الجاحع بحر بف عمرك عثماف ابك قاؿ كقد مظنة التكفيق كمف مئنة بالصكاب
                                                           

 ( .ٕٚٔ/ٔ(المرجع السابق )ٔ)
( كىك حديث صحيح بمفع ) ال تجتمع أمتي عمى ضبللة ( ، كلفع ) إف هللا ال يجمع أمتي عمى ضبللة (   ٕ)

مي بدكف تاريخ ، كانظر آداب الزفاؼ لؤللباني أيضًا ( المكتب اإلسبلٖٕٚ/ٔانظر  صحيح الجامع ، لؤللباني )
 ىػ .   ٜٓٗٔ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ػ  ٛٙٔص 

 ( . ٜٓٔػ  ٜٛٔ/ٔ( الخصائص )ٖ)



  - 121 -  

 

 عثماف أبك كقاؿ شيئا لآلخر األكؿ ترؾ ما : قكليـ مف اضر شىء الناس عمى
ذا المازني  كاالحتجاج لو كاالنتصار بو االقتداء فمممتعمـ متقدما قكال العالـ قاؿ كا 
  . (ٔ):الكبير الطائي كقاؿ سبيبل ذلؾ إلى كجد إف لخبلفو

  (ٖ). ((...(ٕ)رِ لآلخِ  ؿُ كَّ األَ  ؾَ رَ تَ  ـْ كَ     وُ اعَ مَ سْ أَ  ؽُ رُ طْ تَ  فْ مَ  كؿُ قُ يَ            
 عمى ىذا أف اعمـ ))الف قاؿ فيو : كعقد ابف جني بابا في االحتجاج بقكؿ المخ    
 ما خبلفا فينشىء نابغ أصحابو مف ينبغ اف كذلؾ كمستقيـ صحيح ظاىره في ما

 مف احد بو يقكؿ ال ىذا قاؿ عميو كاجمب بو خصمو سمع فإذا مذىبو أىل عمى
  ٓ عميو كالتشنيع لو التقبيح مخرج فيخرجو الفريقيف

 أف عميو بو يحتج ما فأحد عمييا ليس رخب تقديـ جكاز العباس أبي كإنكار كذلؾ 
 معنا أيضا كالككفيكف  اصحابنا ككافة الحسف كأبي سيبكيو مذىب ىذا إجازة لو يقاؿ
 ....عميؾ كجب البمديف مف لمكافة مذىبا ذلؾ إجازة كانت فإذا
  فيو لؾ يبدك خاطر بأكؿ تأنس كال منو كتستكحش خبلفو عف تنفر أف العباس أبا يا
 بو كا ىابة عميو تشنيعا فيو أف إال الخصـ عمى قطع بمكضع ليس اىذ إف كلعمرؼ  

ضافة تركو إلى نعاـ إحكامو غير مف فيو كتيالكو عميو استمراره في لعذره كا   كا 
نما عنو الفحص  يدعك ما المذاىب مف يرتجل أف لئلنساف ألف قطع فيو يكف لـ كا 

 . (ٗ)(( شرع حرمة ينتيؾ أك بنص يمك لـ ما القياس إليو
لى العمـ ىذا بدغ منذ فيو الكاقع اإلجماع خبلؼ جاز فمما     ما الكقت ىذا آخر كا 

 ماض عف كتاؿ أكؿ عف آخر يتناكلو فيذا خرب ضب جحر ىذا قكليـ في أنا رأيتو
 ال الذؼ الشاذ مف كانو عنو يتكقفكف  كال فيو يختمفكف  ال العرب مف غمط أنو عمى
 . إليو غيره رد يجكز كال عميو يحمل

                                                           

ىػ.انظر األعبلـ لمزكمي ٖٕٔ( ىك أبك تماـ حبيب بف أكس بف الحارث الطائي الشاعر، األديب .تكفي سنة ٔ)
(ٕ/ٔٙ٘ . ) 
 ػ الدكاكيف الشعرية. ٕٗٗ ( انظر ، ديكاف أبي تماـٕ)
 . (ٜٓٔ/ٔ( الخصائص )ٖ)
 ( .ٜٛٔػ ٛٛٔ/ٔ( المرجع السابق )ٗ)
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 عمى انو كذلؾ مكضع ألف عمى نيفا المكضع ىذا مثل القرآف في أف فعندؼ أنا اكأم 
 كالشعر القرآف مف الكبلـ حشك ىك الذؼ ىذا عمى حممتو فإذا غير ال المضاؼ حذؼ
 . كقبل كشاع كسمس ساغ
 عمى كصفا خرب فيجرػ  جحره خرب ضب جحر ىذا أصمو أف ىذا كتمخيص   

ف ضب  كصفا قائما فتجرػ  أبكه قائـ برجل مررت تقكؿ اكم لمجحر الحقيقة في كاف كا 
ف رجل عمى  اظير ىذا في كاألمر ذكره مف ضمف لما لمرجل ال لؤلب القياـ كاف كا 
 المضاؼ الجحر حذؼ كذلؾ أصمو كاف فمما عميو شاىد أك لو بمثاؿ يؤتى أف مف
 فمما مرفكعا كاف المحذكؼ المضاؼ ألف فارتفعت مقامو الياء كأقيمت الياء إلى

ف ضب عمى كصفا فجرػ  خرب نفس في المرفكع الضمير استتر ارتفعت  كاف كا 
 تخمك آية كقمت أرينا ما عمى المضاؼ حذؼ تقدير عمى لمضب ال لمجحر الخراب

 كعمى،  مكاضع عدة ذلؾ مف الكاحدة اآلية في كاف كربما نعـ المضاؼ حذؼ مف
  هللا رحمو عمى أبك حمل ىذا مف نحك

 (ٕ) لِ مَّ زَ مُ  (ٔ)اد  جَ بِ  يفِ  اس  نَ أُ  يرُ بِ كَ                           
 الضمير فارتفع الجر حرؼ حذؼ ثـ فيو مزمل أراد ألنو قاؿ الغمط عمى يحممو كلـ

 . المفعكؿ اسـ في فاستتر
 حممو كاف كاطرد شاع قد الذؼ المضاؼ حذؼ مف أكثر يكف كلـ قمنا ما أمكف فإذا  

 قكؿ كمثمو بو يقاس كال عميو غيره يحمل ال الذؼ الغمط عمى حممو مف أكلى عميو
  لبيد:
  (ٖ) كـُ تُ خْ مَ الْ كَ  ركزُ بْ مَ الْ  قُ اطِ النَّ       وِ احِ كَ لْ أَ  ىمَ عَ  د  دَ جَ  ب  ىَ ذْ مَ  كْ أَ          

                                                           

 ( .ٜٖ/ ٔ( البجاد كساء مخطط ، انظر المعجـ الكسيط )ٔ)
( ٕٙ(  كعجز البيت المرغ القيس في ديكانو مف معمقو المشيكرة ، كصدره : )كأف ثبيرا في عراريف كبمو( ص)ٕ)

، كقائل البيت ىك امرؤ القيس بف حجر بف الحارث الكندؼ، مف  ىػ.ٕ٘ٗٔ -ـٕ٘ٓٓدار صادر بيركت 
بني آكل المرار: أشير شعراء العرب عمى اإلطبلؽ يماني األصل ، اشتير بمقبو، كاختمف المؤرخكف في 

 ( .ٔٔ/  ٕاسمو، فقيل حندج كقيل مميكة كقيل عدؼ. األعبلـ لمزركمي  )

( ، كتاج العركس )ذىب كبرز(، كلساف العرب ذىب ٜٕ٘/ٗ) ، كالمحكـ ٔ٘ٔ( البيت في ديكاف لبيد ص ٖ)
 كبرز كنطق . 
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 المفعكؿ اسـ في فاستتر الضمير فارتفع الجر حرؼ حذؼ ثـ بو المبركز أؼ     
 :  (ٔ)اآلخر قكؿ كعميو

  (ٕ) بُ ىَ ذْ تَ  ضِ رْ األَ  فَ مِ  كؽ  ثُ كْ مَ  رِ يْ غَ  ىلَ إِ                
 .(ٖ)((المفعكؿ اسـ في فاستتر الضمير فارتفع الجر حرؼ حذؼ ثـ بو مكثكؽ  أؼ    
عمى أف ألىل البمديف مف البصرييف كالككفييف أصكاًل مشتركة اتفق عمييا     

د ذكر ، كقاإلجماع أصبًل مف األصكؿ النحكيةكىي داخمة في  ،الفريقاف كبلىما
 كىي :   (ٗ)بعضا منيا الدكتكر محمكد أحمد نحمة في كتابو أصكؿ النحك العربي 

 / ال يجكز الجمع بيف العكض كالمعكض ٔ
 ال يعمل إال إذا كاف مختصاً  / الحرؼٕ
 / الفركع تنحط دائمًا عف درجة األصكؿٖ
 / األضعف ال يعمل عمل األقكػ ٗ
 / اجتماع عامميف عمى معمكؿ كاحد محاؿ٘
 
 
 
 المطمب الثاني: االستحسان. 

 االستحسان عند األصوليين : 

                                                           

( ىك بشر بف أبي خاـز عمرك بف عكؼ االسدؼ، أبك نكفل: شاعر جاىمي فحل ، مف الشجعاف. األعبلـ ٔ)
 ( .ٗ٘/  ٕلمزركمي  )

(ٕ :  ( كرد ىذا الشطر مع اختبلؼ في ثبلثة أبيات لبشر بف أبي خاـز
 حمفت برب الداميات نحكرىا    كما ضـ أجياد المصمى كمذىب                       

 لئف شبت الحرب العكاف التي  أرػ كقد طاؿ إبعاد بيا كترىب                         
 لتحتممف بالميل منكـ ظعينة    إلى غير مكثكؽ مف العز تيرب                        

( كتاج ٗٗ٘/ٙ( ، دار الفكر ، بيركت ، بدكف تاريخ المحكـ )٘ٓٔ/  ٔانظر معجـ البمداف ، لياقكت الحمكؼ )
 العركس ك ث ؽ ، كلساف العرب كثق .

 ( .ٖٜٔػٜٛٔ/ٔ(  الخصائص )ٖ)
 .ٖٜ-ٜٔ( انظر أصكؿ النحك العربي لمدكتكر محمكد نحمة ص ٗ)
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عد الشيء ذا حسف كاعتقاده حسنًا ، كاصطبلحًا دليل ينقدح ))االستحساف لغة :     
 . (ٔ) ((في نفس المجتيد تقصر عنو عبارتو

:  (ٕ)كاالستحساف : ىك مصطمح فقيي كأحد األدلة عند الحنفية ، قاؿ الكرخي   
أف يعدؿ اإلنساف عف أف يحكـ في المسألة بمثل ما حكـ في )):  "االستحساف ىك

نظائرىا إلى خبلفو لكجو أقكػ ، أك ىك دليل يقابل القياس الجمي الذؼ يسبق إليو 
فإف المتبادر إلى الفيـ أنو ال يجكز ، لما فيو مف ،  (ٖ)ـمَ األفياـ كمف أمثمتو السَ 

 . (ٗ) ((انعداـ المعقكد عميو ، لكف جكز لمحاجة إليو
يعد االستحساف أحد األدلة المعتبرة في أصكؿ الفقو ، كلكنو مف األدلة الضعيفة،     

فيك آخر ما يمجأ إليو المجتيد ، كمثمو االستصحاب ، فإنو كذلؾ ال يمجأ إليو إال إذا 
عدـ المجتيد الدليل ، فيرجع إلى استصحاب األصل ، أؼ بقاء الشيء عمى ما كاف 

 عميو قبل الحكـ .
كىذا المعنى لبلستحساف ينقاد مع ما أراده ابف جني فمثل الفتكػ كاف المتبادر أال   

يجرؼ فييا إعبلؿ فيقاؿ الفتيا ، كلكنو عارض ىذا األمر الجمي القاضي بالتصحيح 
أمر يدعك إلى اإلعبلؿ ، كىك الفرؽ بيف االسـ كالصفة ، كعمل العرب بيذا 

 . (٘)المعارض 
ة في القياس ، كلكنو مع ة االستحساف ضعيفة غير سائغأف عم يرػ ابف جني     

 غير ضعيفة عمتو أف وجماعك  ))مف التكسع المغكؼ إذ يقكؿ :  اً ذلؾ يرػ فيو ضرب
 إلى األخف تركؾ ذلؾ مف،  كالتصرؼ االتساع مف ضربا فيو أف إال مستحكمة

 أال لؾذ كنحك كالشركػ  كالتقكػ  كالبقكػ  الفتكػ  قكليـ نحك ضركرة غير مف األثقل

                                                           

 ىػٓٔٗٔدار الفكر بيركت  ٔ( تحقيق دمحم رضكاف ط٘٘( انظر التعاريف لممناكؼ ص)ٔ)

ق. ٖٓٗبيدهللا بف الحسيف الكرخي، أبك الحسف: فقيو، انتيت إليو رياسة الحنفية بالعراؽ ، تكفي سنة ( ىك عٕ)
 ( .ٖٜٔ/  ٗاألعبلـ لمزركمي  )

.  كفي المثمف آجبلً  لعقد يكجب الممؾ في الثمف عاجبلً  : اسـ  في المغة التقديـ كالتسميـ ، كفي الشرع  ىك (ٖ)
 .ٖٕٔالتعرفات لمجرجاني 

ىػ ، كانظر                 ٓٓٗٔ( تحقيق جابر طو فياض ، الرياض ٜٙٔ/ٙصكؿ في عمـ األصكؿ لمرازؼ )( المحٗ)
 ( .ٖٔٚاإلصباح في شرح  االقتراح  لمدكتكر محمكد فجاؿ   )

 (.ٖٔٚ( انظر اإلصباح في شرح االقتراح )٘)



  - 125 -  

 

 بيف الفرؽ  أرادكا أنيـ مف أكثر عمة استحكاـ غير مف كاكا ىنا الياء قمبكا أنيـ ترػ 
 أشياء في الصفة االسـ يشارؾ كيف تعمـ أال معتدة عمة ليست كىذه كالصفة االسـ
 حسف تكسير في قكليـ ذلؾ مف فييا بينيما الفرؽ  أنفسيـ عمى يكجبكف  ال كثيرة
 رجل كقالكا كسقف كسقف فيذا كرد كخيل كرد فرس اكقالك  كجباؿ كجبل فيذا حساف
بل بازؿ جمل كقالكا كعمد كعمكد فيذا كفخر كفخكر غفر كقـك غفكر  كشغل بكازؿ كا 
 قد يككنكا أف ندفع كلسنا كككاىل ككاىل كغكارب كغارب فيذا شكاغل كأشغاؿ شاغل
 ال ستحسافا ىك إنما ذلؾ جميع أف إال ىذه غير أشياء في كالصفة االسـ بيف فصمكا
 كاف لك أنو ترػ  أال المفعكؿ كنصب الفاعل رفع مجرػ  بجار كليس عمة ضركرة عف

 منقاد المفعكؿ كنصب الفاعل رفع أف كما الباب جميع في لجاء كاجبا بينيما الفرؽ 
  (ٔ)الباب جميع في

 فإف ))كلما خشي ابف جني أف يدفع ما ذكره ، مما جاء عمى خبلؼ بابو ، قاؿ:     
  :( ٕ)الجعدؼ قاؿ قدف : قمت
 (ٖ) اآلال عُ فَ رْ يَ  فّ  قُ  فُ عْ رَ  نناَأكَ     انَ سُ ارِ كَ فَ  ػدِ عْ تُ  ـْ يِ بِ  انَ قْ حِ لِ  ىتَّ حَ          

 عمى كاف لقد ذكرتو ما إال البيت ىذا يحتمل لـ لك قيل الفاعل كنصب المفعكؿ فرفع
 بيف فيو رؽ ف قد حاؿ كل عمى أنو ترػ  أال الناس بيف متكرد دكمطر  القياس مف سمت
ف كالمفعكؿ الفاعل  فيو الفاعل يككف  أف في ككجيو كيف الفرؽ  جيتا اختمفت كا 
 رفعو لما القف ىذا رعف أف كذلؾ بو مقكؿ صحيح قائـ منصكبا كالمفعكؿ مرفكعا
 فيو لمعيف يبف لـ الرعف ىذا لكال ظيكرا العيف مرآة إلى اآلؿ بو ظير فيو فرئى اآلؿ
 لمناظر أبدػ كاف شخصا رافعا لمبصر برؽ  إذا اآلؿ أف ـتعم أال فيو كاف إذا بيانو

                                                           

 ( .ٖٗٔػ ٖٖٔ/ٔ( الخصائص)ٔ)
، كاسمو : قيس بف عبد هللا بف َعمرك بف عَدس بف َربيعة بف َجعَدَة بف  ( ىك َأُبك َليَمى النابغة الَجعِدؼ الشاعرٕ)

َماَء َمجُدَنا َكجُدكُدَنا  كعب بف ربيعة بف عامر بف َصعَصَعَة .  لو صحبة . كىك الذؼ أنشد رسكؿ هللا : ) َبَمْغَنا السَّ
نَّا َلَنْرُجك َفكَؽ َذِلَؾ َمْظَيَرا (  فقاؿ رسكؿ هللا : ) أيف  المظير يا أبا ليمى ( . انظر أسد الغابة في معرفة ** َكاِ 

( ، تحقيق عادؿ أحمد الرفاعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ٕٗٛ/  ٙالصحابة ، البف األثير  )
 ـ .ٜٜٙٔىػ ػٚٔٗٔ

 (.ٓ٘ٛ/٘( ، كتاج العركس أكؿ كلساف العرب أكؿ  كالآللي شرح أماؿ القالي )ٔ٘ٗ/ٓٔ(  المحكـ )ٖ)
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 مسرح كفي سفكرا حمميا التي بالصكرة فيزداد يزىاه شخصا يبلؽ لـ لك منو إليو
  :(ٔ)األعشى قاؿ فقد قمت فإف،  كظيكرا تجميا الطرؼ

  (ٖ) اعَ فَ تَ ارْ فَ  (ٕ)بِ مْ كَ الْ  َس أْ رَ  اآلؿُ  عُ فَ رْ يَ  ذْ إِ  ...........                      
 ىذا أف مف أكثر ىذا في ليس قيل المفعكؿ ىك كالشخص الفاعل ىك اآلؿ فجعل 

 غير جاءني ما قمت إذا انؾ ترػ  أال جائز غير غيره أف عمى دليل فيو كليس جائز
 تعرض فمـ نفسو زيد فأما يأتؾ لـ غيره ىك الذؼ أف عمى دليل ىذا في فإنما زيد

 لـ أيضا يككف  كأف جاء قد يككف  أف يجكز فقد عنو نفيو أك لو مجئ بإثبات لئلخبار
 ال قيل نظيرا كرأيتو حكيتو الذؼ تفسيرؾ عمى الجعدؼ لبيت تجد فيل قمت إف يجيء
 القياس أف تعمـ أال لو نظير ال أف عمى بعد فيما كأعمل االستقراء مع ذلؾ كجكد ينكر
 ثـ مأخذه القكةك  الصحة مف كأخذ قدمو ثبت فقد عينو الشئ ذلؾ كسمع شيئا أجاز إذا
ف النظير إيجاد ألف نظير لو يكجد أال فيو يقدح ال  كاجب في فميس بو مأنكسا كاف كا 

 عدـ فيو يقدح لـ القياس قبمو لما شنئى شنكءة في قكليـ أف ترػ  أال إيجاده النظر
 إليو يرد أصبل جعمو حتى القكة مف القدر بيذا الحسف أبك لو يرض كلـ نعـ نظيره
ف القياس يسكغو لما بابا بعد فيما كسنكرد وعمي غيره كيحمل  بإذف السماع بو يرد لـ كا 

  : الشاعر قكؿ أيضا االستحساف أعني ذلؾ كمف،  كحكلو هللا
  (ٗ) اكدَ يُ الشُّ  كارُ ِض حْ أَ  فَّ مُ ائِ قَ أَ                     

                                                           

يمكف بف قيس بف جندؿ بف شراحيل بف عكؼ بف سعد بف ضبيعة بف قيس بف ثعمبة ، كيكنى أبا   ( ىك مٔ)
( ، تحقيق ٕ٘/  ٔبصير، ك ُذِكَر في الطبقة األكلى . انظر طبقات فحكؿ الشعراء ، البف سبلـ الجمحي  )

 محمكد دمحم شاكر ، دار المدني ػ جدة ، بدكف تاريخ .
د مف الكبلب ، جبل باليمامة . انظر معجـ ما استعجـ ، لعبد هللا بف عبد العزيز ( كرأس الكمب عمى لفع الكاحٕ)

 ىػ .ٖٓٗٔ(، تحقيق مصطفى السقا ، عالـ الكتب ، بيركت ٖٕٙ/ٕالبكرؼ )
، دار ٙٓٔ( ىذا عحز بيت لؤلعشى ، كصدره : إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة .....انظر ديكاف األعشى صٖ)

( ، كتاج العركس كمب كلساف العرب ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٓٔ(ك)ٙٗ/ٚكالمحكـ )صادر ، بيركت بدكف تاريخ ، 
 مادة كمب كمادة أكؿ

، ٔ( تحقيق دمحم باسل عيكف السكد ، ط/ٖٛٓ/ٖ( األبيات لرؤبة بف العجاج . انظر المقاصد النحكية ، لمعيني)ٗ)
( ، ٙٔٙ/ٕامع )ـ .، لساف العرب مادة )رأػ( ، كىمع اليك ٕ٘ٓٓق ػ ٕٙٗٔدار الكتب العممية ، بيركت ، 

 . ٖٗٗكمغني المبيب 
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 ال ، استحساف   إذاً  فيذا المضارع بالفعل لو تشبييا الفاعل اسـ التككيد نكف  فألحق 
 أمنطمقف كال زيدكف  يا أقائمف :تقكؿ ال تراؾ أال ؛ عادة استمرار عف كال، عمة قكة عف
 عمى ،منيـ استحساف أنو إلى كتنسبو لو كتعتذر سمعتو بحيث تقكلو إنما ؛رجاؿ يا

  (ٔ). ((لو بالشبية كاحتماؿ منو ضعف
 السـ التأكيد كف ن لحاؽ كىك شذكذ اأَلخير البيت ىذا كفي )) :(ٕ)برؼ  ابف قاؿ      
 . (ٖ)((الفاعل

 :أكجو أربعة عمى تأتي المفردة النكف  ))في أكجو النكف:  (ٗ) قاؿ ابف ىشاـ     
 چڌ  ڌ   چ:تعالى قكلو في اجتمعتا كقد كثقيمة خفيفة كىي التككيد نكف  أحدىا

 قاؿ ، التككيد كمعناىما أصل الثقيمة الككفيكف  كقاؿ ، البصرييف عند أصبلف كىما (٘)
  : قكلو كأما بالفعل كيختصاف  أبمغ بالثقيمة كالتككيد لخميلا
 . (ٙ)((... بالفعل الكصف شبو سكغيا فضركرة  الشيكدا أحضركا أقائمف      

، كالسيكطي  في  (ٚ)شرحو عمى ألفية ابف مالؾفي كممف قاؿ بشذكذه األشمكني     
 . (ٛ)ىمع اليكامع

                                                           

 ( .ٖٙٔػٖٗٔ/ٔ(  الخصائص )ٔ)

(ىك عبدهللا بف برؼ بف عبدالجبار بف برؼ بف أبي الكحش المقدسي ثـ البصرؼ ، المغكؼ اإلماـ رئيس النحاة ٕ)
بمصر لو تآليف منيا الرد عمى الجكىرؼ في ثبلثة أسفار كحكاشي درة الغكاص لمحريرؼ ، كغير ذلؾ ككاف 

ىػ . البمغة في تراجـ أئمة ٕٛٙفح ديكاف اإلنشاء بمصر ككاف ينسب إلى الغفمة في غير العمـ تكفي سنة يتص
 ٜٕػ ٕٛالنحك كالمغة 

 ( لساف العرب مادة رأػ.ٖ)
(ىك عبد هللا بف يكسف بف أحمد بف عبد هللا بف ىشاـ األنصارؼ الشيخ جماؿ الديف الحنبمي  النحكؼ الفاضل، ٗ)

، أبك دمحم . ، لـز الشياب عبد المطيف بف المرحل ، كتبل عمى ابف السراج ، كسمع عمى أبي العبلمة المشيكر 
حياف ديكاف زىير بف أبي سممى ، كلـ يبلزمو كال قرأ عميو ، كحضر دركس التاج التبريزؼ، كأتقف العربية ففاؽ 

ل مصر كغيرىـ ، ] كلو تعميق األقراف بل الشيكخ ، كحّدث عف ابف جماعة بالشاطبية ، كتخرج بو جماعة مف أى
 ( .٘ٓٔػػػػػػٗٓٔ/ٕىػ . بغية الكعاة  )ٔٙٚعمى ألفية ابف مالؾ كمغني المبيب عف كتب األعاريب ، تكفي سنة 

 .ٕٖ( سكرة يكسف ٘)
( ، تحقيق دمحم محيى الديف عبد الحميد ، المكتبة ٜٖٔ/ٕ( انظر مغني المبيب، البف ىشاـ األنصارؼ)ٗ)

 ـ .   ٕٚٓٓىػ ػ ٕٛٗٔالعصرية ػ بيركت ، 
 ( .ٕٗٔ/ٖ( شرح األشمكني )ٚ)
 . (ٙٔٙ/ٕىمع اليكامع ) (ٛ)
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 ،ر  فَ سَ  ىُ مْ كبِ ،  ؼ  ذْ كعِ ،  يةنْ كقِ ،  يةبْ ِص  : قكليـ فاالستحسا كمف ))كقاؿ ابف جني:    

 لـ أنيـ كذلؾ . عمة استحكاـ عف ال استحساف كمو فيذا .ياريْ مِ  ةُ بَّ كدَ  ، افيَ مْ عِ  كناقة  
 مف يةنْ قِ  إف كذلؾ.  الكاك مف ككمو لضعفو ؛كالكاك الكسرة بيف حائبل الساكف يعتدكا

ف،  تيْ نَ قَ  أصحابنا يثبْت  كلـ،  تكْ نَ قَ   مف يةبْ كِص ؛  حككىا قد البغداديكف  كاف كا 
 في قكليـ مف رفَ سَ  ىُ مْ كبِ  اتكَ ذَ عَ  أرضكف  : قكليـ مف ؼ  ذْ كعِ  تكْ مَ عَ  مف يةمْ كعِ  تكْ بَ َص 

ف ،ػ كَ مْ البَ  كمنو أيضاً  ك  مْ بِ  : معناه  ىذا في مطردة الكاك أف إال ، دليل فييا يكف لـ كا 
  : قاؿ؛  األصل

  (ٔ)مكبْ يَ  الذؼ الببلءِ  رَ يْ خَ  امَ بلىُ فأبْ                
 كاألمر ذلؾ كغير،  نةحْ بمِ  كمُ بْ مَ  فبلف   كقالكا ، ر  فَ سَ  كُ مْ بِ  معنى إلى راجع كىك       

 متساند أعبلىا أػ سناد ناقة ليا قيل كما أيضا تكْ مَ عَ  مف يافمْ عِ  كناقة ،كاضح فيو
 الناقة ما :ألعرابي قيل األصمعي كقاؿ ؛عمكنا أػ الجبل إلى سندنا كمنو ،أسفميا إلى

 كرييُ  ىار قكليـ مف ياريْ مِ  كدبة ،أرماح عمى تمشي كأنيا التي :فقاؿ؟  القركاح
 كعمى؛ لغة فيو الياء كجعل ،ييير ىار فيو حكى قد الحسف أبا أف عمى ؛الميل كتيكر
 يمكف قد ألنو ؛دليل ييير في يككف  ال ،يتيو كتاه ،يطيح طاح في الخميل قكؿ قياس
 (ٕ)((يقاس ال ككمو .مثميما لعِ فْ يَ  لعِ فَ  يككف  أف
ذا فرضنا بأف اقكؿ باالستحساف قكؿ بتخصيص العمة  ))قاؿ بعض الباحثيف     كا 

القياسية ، كأف االستحساف دليل مف أدلة النحك ، كالقياس كالسماع ، ثـ نتساءؿ إذا 
حكـ كانت ىذه أمثمة االستحساف عند ابف جني ، أؼ المكاضع التي يشذ فييا ال

ذا كاف الحكـ عند ابف جني في ىذه المكاضع ، تسمع كال  القياسي كال تطرد عمتو ، كا 
يقاس عمييا أؼ أننا ال يمكف أف نستفيد منيا حكمًا نحكيًا فيما ال نص فيو ، كما 

                                                           

 . ٙٛ( ىذا عجز، لزىير ، كصدره : * رأػ هللُا  باإلحساف ما فعبل بكـ * انظر الديكاف ص ٔ)
 ( .ٖٚٔ/ٔ( الخصائص )ٕ)
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يتسفيد األحناؼ مف استحسانيـ حكمًا شرعيا فيما ال نص فيو ، فكيف يككف ىذا 
 . (ٔ)((دره كأحكامو االستحساف مف أدلة النحك كمصا

ذا كاف أمر االستحساف كما مضى ، فإنو ُيَعدُّ غيُر منتج  لحكـ جديد ، إذف ىك     كا 
مما ال طائل تحتو ، أؼ ال تحصل بو فائدة ، كبالتالي فإف جعمو في أصكؿ النحك 

 .(ٕ)كأدلتو يربؾ ىذه األصكؿ ، كيزيدىا صعكبًة كتعقيدًا 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

راه ، جامعة القرآف رسالة دكتك  ، ٜٕٔص  لطمحة عيسى أحمد،  ( أصكؿ النحك بيف ابف جني كابف األنبارؼ ٔ)
 .كالعمـك اإلسبلمية 

 .ٜٕٔ أصكؿ النحك بيف ابف جني كابف األنبارؼ  انظر( ٕ)
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 ابعل الر ـــــــــــالفص

  أصول النحو عند السيوطي              

 ويشتمل عمى المباحث التالية:

 المبحث األول: السماع عند السيوطي.

 المبحث الثاني: القياس عند السيوطي.

 المبحث الثالث: العمة عند السيوطي .  

 المبحث الرابع: في أدلة شتى عند السيوطي.

 لتوجيو.المبحث الخامس: التعارض والترجيح وقواعد ا
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 المبحث األول

 السماع عند السيوطي

 المطمب األول: االحتجاج بجميع قراءات القرآن الكريم.   

إف قضية االحتجاج بالقراءات مف القضايا التي شغمت الدارسيف في القديـ     
كالحديث ، كذلؾ أف القرآف الكريـ الذؼ انبثقت منو ىذه القراءات كاف ىك األساس 

النحكؼ في بكاكيره . كاف عامة النحاة الذيف ليـ اىتماـ بالنحك ىـ مف  لمحكر الدرس
قراء القرآف الكريـ كأبي عمرك بف العبلء البصرؼ كالكسائي كغيرىما . عمى أف النحك 
العربي كاف ييدؼ في األساس لحماية القرآف مف المحف ، ككاف ينبغي أف تقـك 

و ، كىذا مف البدييي ، كلكف عمى العكس القكاعد النحكية عمى القرآف الكريـ كقراءات
أف جل القكاعد النحكية بنيت عمى الشعر العربي ، كبيذا يككف النحك قد فقد عنصرًا 

 أساسيًا  في االحتجاج ، كحصيمة لغكية تفكؽ جميع ما جمعكه مف لغة . 

 فناقص ، فإذا كاف األمر كذلؾ ، فإ إذف فالقكاعد النحكية قد بنيت عمى استقراء    
القكاعد النحكية البد أف يحصل بينيا كبيف آؼ الذكر الحكيـ تضارب . ىذا ما دفع 

لى التأكيل أك التقرير تارة أخرػ .     النحاة األكائل إلى الطعف في بعض القراءات تارة كا 
كالسيكطي يؤكد االحتجاج بجميع القراءات في العربية سكاء كانت متكاترة أك آحاد أك 

بو  (ٔ) أما القرآف فكل ما كرد أنو قرغ بو جاز االحتجاج )) قتراح:شاذة ، قاؿ في اال
 .اف متكاترا ، أك آحادا ، أـ شاذافي العربية ، سكاء ك

كقد أطبق الناس عمى االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لـ تخالف قياسا   
ف لـ  يجز القياس معمكما ، بل كلك خالفتو يحتج بيا في مثل ذلؾ الحرؼ بعينو ، كا 

                                                           

( يراد باالحتجاج ىنا إثبات صحة قاعدة ، أك استعماؿ كممة أك تركيب ، بدليل نقل صح سنده إلى عربي ٔ)
 .ٙفصيح سميـ السميقة . انظر في أصكؿ النحك لؤلفغاني ص 
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عميو ، كما يحتج بالمجمع عمى كركده كمخالفتو القياس في ذلؾ الكارد بعينو ، كال 
 .(ٔ)((يقاس عميو ، نحك : استحكذ ، كيأبى

اتفق جميع النحاة عمى االحتجاج بالقراءات القرآنية إذا كانت متكاترة أك      
السبعة مف أىل ... إني تدبرت قراءة األئمة  ))صحيحة ، يقكؿ ابف خالكية : 

األمصار الخمسة المعركفيف بصحة النقل كاتفاؽ الحفع ، المأمكنيف عمى تأدية 
الركاية كالمفع ، فرأيت كبًل منيـ قد ذىب في إعراب ما انفرد بو مف حرفو مذىبًا مف 
مذاب العربية ال يدفع  ، كقصد مف القياس كجيًا ال يمنع ، فكافق بالمفع كالحكاية 

 (ٕ)((كاية ، غير مؤثر لبلختيار عمى كاجب اآلثار طريق النقل كالر 

كلـ يقف النحاة عند ىذا الحد في االحتجاج بالقراءات المتكاترة كالصحيحة ، بل    
تعدػ إلى االستشياد بالقراءات الشاذة ، كلعل أكبر مف احتج بالقراءات الشاذة ابف 

ف منيجو في االحتجاج جني في كتابة المحتسب ، فيك بيذا يعطينا الفكرة الكاممة ع
بالقراءات كىنا يعمف ابف جني أف شكاذ القراءات مساكية في الفصاحة لغيرىا مف 

كارد القراءات مف  عرب عمى مثناتيافانتظـ لغات ال ))المجمع عميو حيث يقكؿ : 
ضربا  ضربيف : –متكجياتيا ، فأتى ذلؾ عمى عمى طيارة جميعو ، كغزارة ينبكعو 

راء األمصار ، كىك ما َأكدعو أبكبكر أحمد بف مكسى بف مجاىد اجتمع عميو أكثر قُ 
رحمو هللا كتابو المكسكـ بقراءات السبعة ؛ كىك بشيرتو غاف عف تحديده . كضربا 
 تعّدؼ ذلؾ ، فسماه أىل زماننا شاذًا ، أؼ خارجا عف قراءة القراء السبعة المقدـ

                                                           

 . ٜٚ( االقتراح ٔ)
( تحقيق د. عبد العاؿ سالـ مكـر ، دار الشركؽ ػ ٕٙػٔٙ/ٔ( انظر الحجة القراءات السبع ، البف خالكية )ٕ)

 . ٕ٘ٔىػ ، ك أصكؿ التفكير النحكؼ ٔٓٗٔبيركت ، 
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و ، محفكؼ بالركايات مف أمامو ذكرىا، إال أنو مع خركجو عنيا نازع بالثقة إلى قرائ
 . (ٔ) (( ككرائو ؛ كلعمو ، أك كثيرًا منو ، مساك في الفصاحة لممجمع عميو

كيتكلى ابف جني في كتابو المحتسب بياف  ))كيقكؿ الدكتكر دمحم إبراىيـ عبادة :   
 كجكه القراءات كمطابقتيا لمعربية في ليجاتيا المتعددة كميجة تميـ كالحجازييف ، كأزد

السراة كبني أسد ، كسميـ ، كضبة ، كأىل العالية ، كعقيل ، كقيس ، كأىل مكة ،  
كىذيل . كربما حكـ عمى قراءة بأنيا مرفكضة أك غمط أك تكاد تككف لحنًا ، حيث 

.  (ٕ)كمف ذلؾ قراءة : )خطؤات( بضمتيف كىمزة كىي مرفكضة كغمط ( ))يقكؿ 

بالنصب فيذا  چغيُر ُمْعِجِزؼ هللَا  چءة: لكف الغريب مف ذلؾ  قرا ))كيقكؿ أيضًا : 
ثـ يقكؿ  (ٖ)((يكاد يككف لحنا؛ ألنو ليس معو الـ التعريف المشابية لمذؼ كنحكه  

 : (ٗ)نفس المكضكع ، كمثل قراءة مف قرأ غير معجزؼ هللا بالنصب ، قكؿ سكيد

 . (٘)(( عْ مَ الطَّ  كءِ سُ  عفْ  األنفَس  كسُ ابِ حَ           ػوِ ػفَّ بِ ا ُض مَ بِ  يحُ امِ سَ كمَ        

                                                           

( تحقيق دمحم عبد القادر ٖٓٔ/ٔ، البف جني ) ءات كاإليضاح عنيافي تبييف كجكه  شكاذ القرا المحتسب ( ٔ)
ـ ، كعصكر االحتجاج في النحك العربي ، ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔلبناف  –كتب العممية ، بيركت ، دار الٔعطا ، ط

 ـ.ٜٓٛٔ، الجزء األكؿ دار المعارؼ  ٘ٗٔد. دمحم إبراىيـ عبادة 
 ( .ٕٗٓ/ٔ)رجع السابق(المٕ)
 ( .ٖٕٔ/ٕ(المرجع السابق)ٖ)

ـ، عده ابف سبلـ في طبقة ( ىك سكيد بف أبي كاىل اليشكرؼ ،  شاعر، مف مخضرمي الجاىمية كاإلسبلٗ)
ق . ٓٙعنترة، أشير شعره عينية كانت تسمى في الجاىمية)اليتيمة( كىي مف أطكؿ القصائد ، تكفي بعد سنة 

 ( .ٙٗٔ/  ٖاألعبلـ لمزركمي  )
(، ٖٕٔ/ٕ( ، لمدكتكر دمحم إبراىيـ عبادة ، كالمحتسب )ٙٗ( انظر عصكر االحتجاج في النحك العربي ص )٘)

البيت لسكيد بف أبي كاىل اليشكرؼ ، كلفظو كمساميح بما ضف بو   حاسرك األنفس عف بتصرؼ يسير، ك 
تحقيق  ٖٔٔالطمع، كقد كرد مضافا إليو مجركرًا عمى األصل . انظر المفضميات ، لممفضل الضبي ص 

 ـ .ٕٗٓٓالدكتكر قصي الحسيف ، دار كمكتبة اليبلؿ ، بيركت ، 
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كقد أطبق الناس مف عمماء العربية عمى االحتجاج بالقكاعد  ))كقاؿ ابف عبلف:   
العربية بالقراءات الشاذة ، الخارجة عف الجادة العربية ، كال يضر في فصاحتيا 

 .  (ٔ) ((مخالفتيا لجادة االستعماؿ إذا لـ تخالف قياسًا نحكيًا 

كاف قـك مف النحاة   ))نكر بعض القراءات بقكلو : ي عمى مف أرد السيكطك    
قراءات بعيدة في  (ٗ)، كابف عامر (ٖ) ، كحمزة(ٕ)المتقدميف يعيبكف عمى عاصـ 

العربية ، كينسبكنيـ إلى المحف ، كىـ مخطئكف في ذلؾ ، فإف قراءاتيـ ثابتة 
جكازه في  باألسانيد المتكاترة الصحيحة التي ال مطعف فييا ، كثبكت ذلؾ دليل عمى

العربية ، كقد رد المتأخركف منيـ ابف مالؾ ، عمى مف عاب عمييـ ذلؾ بأبمغ رد ، 
ف منعو األكثركف مستدال بو . مف  كاختار جكاز ما كردت بو قراءاتيـ في العربية ، كا 

ذلؾ احتجاجو عمى جكاز العطف عمى الضمير المجركر مف غير إعادة الجار بقراءة 

  چ(٘)ِبِو كاأَلْرَحاـِ َتَساَءُلكَف چحمزة : 
كعمى جكاز الفصل بيف المضاؼ  .( ٙ)

                                                           

 (. ٕٙٔ( انظر أصكؿ التفكير النحكؼ ص )ٔ)
( ىك عاصـ بف أبي النجكد األسدَؼ، مكالىـ، القارغ بالككفة في زمانو، كأَحُد السبعة. ككاف صالحًا خيرًا حجًة ٕ)

ىػ . انظر العبر ٕٛٔفي القرآف. صدكقًا في الحديث. قرأ عمى أبي عبد الرحمف السممي كزر بف حبيش ، تكفي 
(ٔ/ٕٔٛ. ) 
يات الزاىد. أحد السبعة. قرأ عمى التابعيف. كتصدر لئلقراء. فقرأ عميو ( ىك حمزة بف حبيب التيمي ، الككفي الز ٖ)

ُجل أىل الككفة. كحدث عف الحكـ ابف ُعيَينة كطبقتو. ككاف رأسا في القرآف كالفرائض، قدكة في الكرع، تكفي سنة 
 ( .ٗٚٔ/ٔىػ . انظر العبر)ٛ٘ٔىػ أك ٚ٘ٔ

لقرآف العظيـ عمى المغيرة بف أبي شياب، عف قراءتو عمى ( ىك عبد هللا بف عامر اليحصبي الدمشقّي . قرأ اٗ)
عثماف. كقيل إنو قرأ عمى عثماف نفسو نصف القرآف. ككرد أيضًا أنو قرَأ عمى أبي الّدْرداء. كحدث عف َفَضالة بف 

 ( .ٗٔٔ/ٔىػ . انظر العبر )ٛٔٔعَبيد، كالّنعماف بف بشير َككلي قضاَء دمشق ، تكفي سنة 
: إف أكثر النحكييف قد ضعف ىذه القراءة نظرًا إلى العطف إلى المضمر المخصكص ، كقد ( قاؿ ابف يعيش ٘)

رد أبك العباس المبرد ىذه القراءة ، كقاؿ ال تحل القراءة بيا . كىذا القكؿ غير مرضي مف أبي العباس ، ألنو قد 
 ( .ٖٖٛ/ٕ)ركاىا أماـ ثقة ، كال سبيل إلى رد كبلـ الثقة . انظر شرح المفصل البف يعيش 

،  قرأ حمزة بخفض الميـ ، كقرأ الباقكف بنصبيا . انظر النشر ، البف الجزرؼ ٔ( سكرة النساء ، اآلية ٙ)
 ـ .ٕٕٓٓق ػػػػٖٕٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ٕ( ، تقديـ عمي دمحم الضباع ، ط/ٙٛٔ/ٕ)
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ـْ ُشَرَكاِئِيـْ چاؼ إليو بمفعكلو بقراءة ابف عامر: كالمض كعمى جكاز  .( ٔ) چَقْتُل َأْكاَلَدُى

 (ٖ) ((. (ٕ) چجث  مث    چ بقراءة حمزة   سككف الـ األمر بعد ) ثـ (

ت الشاذة ، ككذا ابف عبلف ءاككبلـ السيكطي أطبق الناس عمى االحتجاج بالقرا
كقد أطبق الناس مف عمماء العربية عمى االحتجاج بالقكاعد العربية بالقراءات  )): قكلو

، فيو نظر ، فإنو ثبت عف غير كاحد مف متقدمي النحاة في الطعف في  ((الشاذة 
ؼ ذكره السيكطي  كغيره ، بعض القراءات إذا صادمت ما قعدكا مف قكاعد ، كلعل الذ

المتأخريف مف النحاة ، كأمثاؿ ابف مالؾ الجياني ، كأبي حياف األندلسي  بق عمىينط
بجميع  االحتجاج، كابف ىشاـ األنصارؼ ، كالسيكطي عمى أثرىـ ، فقد أكثر جدًا مف 

القراءات المتكاترة كاآلحاد كالشاذة . كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة عنده ، فمف ذلؾ عمى 
 سبيل الذكر ال الحصر :

الركاية األخرػ ، ك  إلى قنبل مف غير مد بالقصر (ٗ){ َىَأْنُتـْ } : قراءة  نسبتو -ٔ
 (٘). فييا حرؼ مد قبل اليمزة 

                                                           

مف )زيف( كرفع الـ )قتل( كنصب داؿ  . قرأ ابف عامر بضـ الزاؼ ككسر الياءٖٚٔ( سكرة األنعاـ ، اآلية ٔ)
)أكالدىـ( كخفض ىمزة )شركائيـ( ، كقرأ الباقكف )زيف( بفتح الزاؼ كالياء )قتل( بنصب البلـ )أكالدىـ( بخفض 

 ( .ٜٛٔ/ٕ/ٜٚٔ/ٕالداؿ )شركاؤىـ( برفع اليمزة .انظر النشر )
طع ػ ثـ ليقضكا( بكسر البلـ فييما ، ، قرأ ابف عامر كأبك عمرك ككرش كركيس )ثـ ليق٘ٔ( سكرة الحج اآلية ٕ)

ككافقيـ قنبل في )ليقضكا( كالباقكف بإسكاف البلـ فييما ، كانفرد ابف ميراف عف ركح كالخبازؼ عف الياشمي عف 
 ( . ٕٗٗ/ٕ، كانظر النشر ) ٕٕٕابف جماز بالكسر فييما . انظر تقريب النشر البف الجزرؼ 

 .ٔٓٔ(  االقتراح ، لمسيكطي صٖ)
 ( . ٓٔ٘/ٕ. انظر البحر المحيط )ٙٙة آؿ عمراف ( سكر ٗ)
ـ. كقنبل  ىك  أبك ٜٙٙٔق ػػػػٙٔٗٔ( ، تحقيق سعيد المندكب ، دار الفكر ، ٕٚٗ/ٔ( اإلتقاف ، لمسيكطي )٘)

عمر دمحم بف عبد الرحمف ، المخزكمي مكالىـ مكي ، كلد سنة خمس كتسعيف كمئة كجكد القراءة عمى أبي الحسف 
ىػ . انظر معرفة القراء ٜٕٔءة عف البزؼ أيضا كانتيت إليو رئاسة اإلقراء بالحجاز ، تكفي سنة القكاس كأخذ القرا
 ىػ .ٗٓٗٔ، مؤسسة الرسالة ػ بيركت ، ٔ( ، تحقيق جماعة مف العمماء ط/ ٖٕٓ/  ٔالكبار، لمذىبي  )
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ُـّ الرََّضاَعَة  }: كقراءة  -ٕ برفع المضارع بعد )أف( إلى ابف  (ٔ){ِلَمْف َأَراَد َأْف ُيِت
 . (ٕ)محيصف

 

ـْ َأْك ُيْسِمُمكا   }كقراءة :  -ٖ  (ٗ)ّي.إلى ُأبَ  (ٖ){تَقاِتُمكَنُي

َـّ ُيْدِرَكُو الَمْكُت  }كقراءة :   -ٗ بنصب  (٘){َكَمْف َيْخُرْج ُمَياِجرًا ِإَلى هللِا َكَرُسكِلِو ُث
(ٙ)إلى الحسف. {يدرَكوُ }

 

باإلضافة كػ معاِذ هللِا ك سبحاَف هللِا إلى ابف  (ٚ){َحاَشا هللِا  }كقراءة :  -٘
(ٛ)مسعكد.

 

ـ  عَ  }كقراءة :  -ٙ   (ٓٔ)إلى ابف مسعكد. (ٜ){ِميـ  َكَفْكَؽ ُكلِّ ِذؼ َعاِل

 . (ٕٔ)قرأ بيا ابف كثير. {َكَأيِّْف  }لغة  في  (ٔٔ){َكاِئفْ   }: كقراءة   -ٚ

                                                           

 ( .ٖٕٕ/ٕ. انظر البحر المحيط )ٖٖٕ( سكرة البقرة ٔ)
يصف  ىك دمحم بف عبد الرحمف بف ُمحَيصف، قارػء أىِل مكة بعد ابف كثير ( .  ابف محٕ٘ٗ/ٔ(اإلتقاف )ٕ)

كمنيـ مف يسميو ُعمر، فأظنيما أخكيف. كلو ركاية شاذة في كَتاب المنيج كغيره. كقد ركػ عف صفية بنتَ ْشيبة 
 ( . ٕٔٔ/  ٔىػ . العبر )ٖٕٔكغيرىا ، تكفي سنة 

 . (ٜٗ/ٛ. انظر البحر المحيط )ٙٔ( سكرة الفتح ٖ)
ىػ . انظر العبر ٜٔ(. أبّي ىك أبك المنذر أبي بف كعب األنصارؼ سيد القرآء ، تكفي سنة ٛ٘ٗ/ٔ(اإلتقاف )ٗ)
(ٔ  /ٔٚ. ) 
 ( .ٜٜٕ/ٔ. انظر المحتسب )ٓٓٔ( سكرة النساء ٘)
ـُ أىل البصرة َكَحبر زمانو. كْ ٛٙٗ/ٔ(اإلتقاف )ٙ) لد (. الحسف ىك الحسف بف َأبي الحسف البصرؼ أبك سعيد، إما

لسنتيف بقيتا مف خبلفة عمر. كسمع خطبَة عثماف، كشيد يـك الدار كشيرُتو تغني عف التعريف بو.تكفي سنة 
 ( .ٖٓٔ/  ٔىػ  العبر )ٙٔٔ

 ( .ٖٖٓ/٘. انظر البحر المحيط)ٔ٘( سكرة يكسف ٚ)
ف بني زىرة، ( .ابف مسعكد ىك : عبد هللا بف مسعكد اليذلي، حميٖٕ٘/ٕ( ، كىمع اليكامع )ٜٙٗ/ٔ(اإلتقاف )ٛ)

 ( .ٕٗ/  ٔىػ . العبر )ٕٖزىرة، كما أكثر مناقبو ، تكفي 
 ( .ٕٖٛ/٘. انظر البحر المحيط )ٙٚ( سكرة يكسف ٜ)
 (.ٖٚٗ/ٔ(اإلتقاف )ٓٔ)
 ( .ٚٚ/ٖ. انظر البحر المحيط)ٙٗٔ( سكرة آؿ عمرافٔٔ)
أَلصل، الدارؼ (.  ابف كثير ىك أبك معبد عبد هللا بف كثير الطائي مكالىـ، الفارسي إٜٗ/ٔ(اإلتقاف )ٕٔ)

العّطار. قارػء أىل مكة ،  قرأ عمى عبد هللا بف السائب المخزكمي كعمى ُمجاىد، كحدث عف ابف الزبير كغيره ، 
 ( .ٙٔٔ/  ٔىػ . العبر )ٕٓٔتكفي سنة 
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ـْ ِمْف ِكَتاب  َكِحْكَمة   }كقراءة :   -ٛ ْذ َأَخَذ هللُا ِميَثاَؽ النَِّبِييَف ِلَما آتيُتُك إلى  (ٔ){ َكاِ 
( ٕ)حمزة.

 

(ٗ)إلى الجحدرؼ. (ٖ){َبْل َكذَُّبكا ِباْلحق ِلَما  }كقراءة :  -ٜ
 

ـْ َلَيْأُكُمكَف الطََّعاـَ  }كقراءة   -ٓٔ إلى سعيد بف جبير دليبًل عمى البلـ  (٘){إال َأنَُّي
( ٙ)الزائدة في خبر أف المفتكحة.

 

َؾ ِبَربَِّؾ اْلَكِريـِ  }كقراءة   -ٔٔ (ٛ)عمى أسمكب التعجب لسعيد بف جبير. (ٚ){َما أََغرَّ
 

البف مسعكد عمى أف بعض سدت مسد مف  (ٜ){َبْعَض َما ُتِحبُّكَف  }كقراءة   -ٕٔ
(ٓٔ). {حتى تنفقكا مما تحبكف  }كقراءتنا 

 

ـِ  }كقراءة   -ٖٔ (ٕٔ)لحمزة  (ٔٔ){)كاتَُّقكا هللَا الَِّذؼ َتَساَءُلكَف ِبِو َكاأَلْرَحا
 

                                                           

( قرأ جميكر السبعة )لما( بفتح البلـ كتخفيف الميـ ، كقرأ ٕٖ٘/ٕ. في البحر المحيط )ٔٛ( سكرة آؿ عمراف ٔ)
 )لما( بكسر البلـ ، كقرأ سعيد بف جبير ، كالحسف )لما( بتشديد الميـ .حمزة 

 (.ٜٚٗ/ٔ(اإلتقاف )ٕ)

( قرأ الجحدرؼ : لما جاءىـ ، بكسر البلـ كتخفيف الميـ ، كما ٕٔٔ/  ٛ. في البحر المحيط )٘( سكرة ؽ ٖ)
 مصدرية ، كالبلـ الـ الجر .

ىػ. انظر ٕٛٔالبصرؼ المقرؼء المفسر ، تكفي سنة  (. عاصـ بف أبي الصباح الجحدرؼ ٜٛٗ/ٔ(اإلتقاف )ٗ)
، دار الكتاب العربي، ٔ( ، تحقيق د. عمر عبد السبلـ تدمرؼ ، ط/ٔٗٔػ ٓٗٔ/  ٛتاريخ اإلسبلـ ، لمذىبي )

 ـ .ٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔبيركت ، 
 ( .ٖٛٓ/ٛ. انظر البحر المحيط )ٕٓ( سكرة الفرقاف ٘)
عيد بف جبير الكالبي، مكالىـ، الككفي المقرػء، الفقيو المفسر أحد (. ، سعيد بف جبير ىك : سٕٕ/ٔ(اإلتقاف )ٙ)

 ( .ٗٛ/  ٔ، كلو نحك مف خمسيف سنة. العبر  )ٜ٘أحد األعبلـ ، تكفي سنة 
َؾ  ، فما استفيامية . كقرأ ابف  ٕٛٗػٕٚٗ/  ٛ. في البحر المحيط )ٙ( سكرة االنفطار ٚ) ( قرأ الجميكر : َما َغرَّ

بيمز ، فاحتمل أف يككف تعجبًا ، كاحتمل أف تككف ما استفيامية كأغرؾ بمعنى ابف جبير كاألعمش : ما أغرؾ  
 أدخمؾ في الغر .

 (.ٖٔ٘/ٔ(اإلتقاف)ٛ)
 ( .ٙٗ٘/ٕ. انظر البحر المحيط )ٕٜ( سكرة آؿ عمراف ٜ)
 (.ٚٔ٘/ٔ(اإلتقاف )ٓٔ)
 .ٕٖٔ .  تقدمت صٔ( سكرة النساء ٔٔ)
((

 ( .ٗٛ٘/ٔاإلتقاف ) ٕٔ
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ـ  َغْيِر َناِظِريَف ِإَناُه ...}كقراءة  -ٗٔ بجر )غير( إلى ابف أبي عبمة  (ٔ){ِإَلى َطَعا
(ٕ).  

بالنصب بعد الفاء إلى  (ٖ){كفَ كُ يَ فَ  فْ كُ  وُ لَ  كؿُ قُ ا يَ مَ نَّ إِ رًا فَ مْ ى أَ َض ا قَ ذَ إِ }كقراءة   -٘ٔ
(ٗ)ابف عامر .

 

(ٙ)إلى األعرج (٘){كيسُفؾ الدماء}كقراءة   -ٙٔ
 

(ٛ)إلى أبي جعفر. (ٚ){لُيْجَزػ َقْكمًا ِبَما َكاُنكا َيْكِسُبكفَ  }كقراءة  -ٚٔ
 

ـْ  }كقراءُة   -ٛٔ (ٓٔ)ف محيصف.إلى اب (ٜ){)َفبَل َخْكُؼ َعَمْيِي
 

                                                           

( قرأ الجميكر : ( َغْيِر ) بالنصب عمى الحاؿ ؛ كابف أبي ٖٕٚ/  ٚلبحر المحيط ). في اٖ٘( سكرة األحزاب ٔ)
 عبمة : بالكسر ، صفة لطعاـ .

( . ابف أبي عبمة ىك : إبراىيـ بف أبي عبمة أحد األشراؼ كالعمماء. ركػ عف أبي ٖٚٙ/ٔ( ىمع اليكامع )ٕ)
 (.ٚٙٔ/  ٔف سف عالية. انظر العبر )ىػ بدمشق. عٕ٘ٔأمامة  ككاثمة األسقع كخمق كثير ، تكفي سنة 

 ( . ٖٙ٘/ٔ. انظر البحر المحيط ) ٚٔٔ( سكرة البقرة ٖ)
 ( .ٔٓٗ/ٕ(ىمع اليكامع )ٗ)

( قرأ الجميكر : كيسفؾ بكسر الفاء كرفع الكاؼ . كقرأ          ٜٕٓ/  ٔ. في البحر المحيط )ٖٓ( سكرة البقرة ٘)
: كيسفؾ مف أسفؾ كيسفؾ مف سفؾ مشّدد الفاء . كقرأ ابف ىرمز : أبك حيكة كابف أبي عبمة : بضـ الفاء . كقرغ 

( ، ٖٓٔ/ٔكيسفؾ بنصب الكاؼ ، كانظر المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي )
 ـ .  ٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔ، تحقيق عبد السبلـ عبد الشافي ، لبناف ، ٔط/
 بف ىرمز األعرج  ( األعرج ىك عبد الرحمف٘ٓٗ/ٕ(ىمع اليكامع )ٙ)

أبك داكد المدني مكلى دمحم بف ربيعة أخذ القراءة عرضا عف أبي ىريرة كابف عباس رضي هللا عنيـ كعبد هللا بف 
 ( .ٚٚ/  ٔ. معرفة القراء الكبار )ٚٔٔعياش بف أبي ربيعة كأكثر مف السنف عف أبي ىريرة تكفي 

خمف )ليجزؼ قكما( بالنكف ، كالباقكف بالياء ، كأبك جعفر . قرأ ابف عامر كحمزة كالكسائي ك ٗٔ( سكرة الجاثية ٚ)
 .ٕٚٗبضـ الياء كفتح الزاؼ ، كالباقكف بالفتح كالكسر . انظر تقريب النشر 

( . أبك جعفر ىك يزيد بف القعقاع ، القارؼء أحد العشرة مدني مشيكر رفيع الذكر  قرأ ٘ٛ٘/ٔ(ىمع اليكامع )ٛ)
ش بف أبي ربيعة المخزكمي كفاقا ، كقاؿ غير كاحد قرأ أيضا عمى أبي ىريرة القرآف عمى مكاله عبدهللا بف عيا

كابف عباس رضي هللا عنيـ عف قراءتيـ عمى أبي بف كعب ، كىك قميل الحديث ، تصدػ إلقراء القرآف دىرا ،  
. معرفة ىػ ٜٕٔقرأ عميو نافع بف أبي نعيـ كسميماف بف مسمـ بف جماز كعيسى بف كرداف كغيرىـ ، تكفي  سنة 

 (.ٖٓٔ/ٔ( ، كالعبر)ٕٚ/  ٔالقراء الكبار  )
( قرأ الجميكر بالرفع كالتنكيف ، كقرأ الزىرؼ كعيسى الثقفي ٕٕٖ/  ٔ. في البحر المحيط )ٖٛ(سكرة البقرة ٜ)

 كيعقكب بالفتح في جميع القرآف ، كقرأ ابف محيصف باختبلؼ عنو بالرفع مف غير تنكيف .
 ( .ٖٕ٘/ٕ(ىمع اليكامع )ٓٔ)
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 الحديث النبوي بالمطمب الثاني: االحتجاج 

لقد كاف مف المسمـ بو أف يتقدـ الحديث النبكؼ في قضية االحتجاج بو سائر      
كبلـ العرب ، مف شعر كنثر ، ألنو لـ يشيد التاريخ لمغة العرب ، بعد القرآف الكريـ 

قع في النفس ، مف الحديث ك أبمغ بيانا ، كأفصح كبلما ، كال أركع تأثيرا ، كال أ
، كلكف لـ يقع كما ينبغي ، النصراؼ المغكييف كالنحكييف المتقدميف عنو النبكؼ 

بالشعر، كيرجح بعض الباحثيف، إجماع المغكييف عمى صحة االحتجاج بالحديث 
النبكؼ في المغة بيف القدامى كالمحدثيف ، كما ركػ عمى خبلؼ ذلؾ ال يسنده دليل ، 

 (ٔ)كافرة كمستفيضة بيف المغكييف في ظاىرة االحتجاج بالحديث. كيرػ أف األدلة

: كمذىبي كمذىب شيخي أبي ذر    (ٕ)قاؿ أبك الحسف الشارؼ  ))قاؿ السيكطي :    
أخل بكتاب ) العيف (  (٘)، أف ) الزبيدؼ ( (ٗ)، كأبي الحسف ابف خركؼ (ٖ)الخشني

لعرب كلما عمـ ذلؾ اإلماـ ( كثيرًا لحذفو شكاىد القرآف كالحديث ، كصحيح أشعار ا

                                                           

، أضكاء السمف ، الرياض ػ  ٕ، ط/ٓٓٔػٜٜ( الحديث النبكؼ في النحك العربي ، لمدكتكر محمكد فجاؿ ص ٔ)
 ـ .ٜٜٚٔىػ ػ ٚٔٗٔالمممكة العربية السعكدية ، 

، تكفي سنة ىػ  . األعبلـ  ٜٗٙ( ىك عمي بف دمحم بف عمي، أبك الحسف الغافقي الشارؼ: محدث أندلسيٕ)
 ( .ٖٖٖ/  ٗلمزركمي )

ندلسي، أبك ذر، كيعرؼ كأبيو، بابف أبي بكر( بف مسعكد الخشني الجياني األمصعب بف دمحم )أبي ( ىك ٖ)
الركب: قاض، مف العمماء بالحديث كالسير كالنحك، لو شعر ، كلي القضاء في جياف أياـ المنصكر ، تكفي سنة 

 ( .ٜٕٗ/  ٚ) -ىػ . األعبلـ لمزركمي  ٗٓٙ
بيمي ، إماـ النحك كالمغة ، كلو مصنفات سبابف خركؼ الحضرمي اإلش ( ىك عمي بف دمحم بف عمي الشييرٗ)

مفيدة منيا شرح الكتاب كىك جميل سماه تنقيح األلباب في شرح غكامض الكتاب كشرح جمل الزجاجي ، كغير 
 ( .ٙٗ/  ٔ) -ىػ . البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة  ٜٓٙذلؾ  ، تكفي سنة 

بيدؼ ٘) النحكؼ أبك بكر األندلسي اإلشبيمي ، عالـ بالنحك كالمغة كاألخبار كمف تصانيفو كتاب ( دمحم بف الحسف الزُّ
كتاب الكاضح في النحك ككتاب األبنية ككتاب ما تمحف فيو العامة كمختصر العيف كأخبار النحكييف تكفي سنة 

 . ٖٙىػ . البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة لمفيركز آبادؼ ص ٜٖٚ
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عمل كتابو ) فتح العيف ( كأتى فيو بما في العيف مف صحيح المغة دكف  (ٔ)التباني
 . (ٕ) ((إخبلؿ بشيء مف شكاىد القرآف كالحديث 

كاف يستشيد في كتابو  (ٖ)فيذا صريح في أف ) الخميل ( ))يقكؿ الدكتكر فجاؿ :     
بدعُا مف المغكييف ، كما صنعو ) الخميل ( ) العيف ( بالحديث ، كلـ يكف الخميل 

 صنعو غيره مف أئمة المغة .

كيمكف أف نقكؿ: إنو ال يختمف مكقف النحاة عف مكقف المغكييف ، إذ ال يعقل أف    
يستشيد الخميل مثبًل بالحديث في المغة ، ثـ ال يحتج بو في النحك ، كالمغة كالنحك 

ف كانت  شكاىد النحاة في الحديث ليست في صنكاف يخرجاف مف أصل كاحد . كا 
غزارة شكاىد المغكييف ككثرتيا ، فيي قميمة بالنسبة إلييا ، كبخاصة عند النحاة 

  (ٗ)((القدماء.

كمف ثـ تباينت اتجاىات النحاة حكؿ االحتجاج بالحديث النبكؼ ، كيمكف تقسيـ    
 ىذه االختبلفات إلى ثبلثة اتجاىات : 

  االتجاه األول :

 صحاب ىذا االتجاه إلى االحتجاج بالحديث النبكؼ في النحك العربي . ذىب أ   

                                                           

يكسف الركمي الثيرؼ القاىرؼ، جبلؿ الديف التباني: فقيو حنفي. كأخذ الفقو عف االتقاني، ( جبلؿ بف أحمد بف ٔ)
 كالعربية عف ابف ىشاـ كبرع فييما. كدرس عدة سنيف. كعرض عميو قضاء القضاة، فامتنع.

لو )شرح المنار( في أصكؿ الفقو، ك )اختصار شرح البخارؼ لمغمطاؼ( ك )شرح مختصر ابف الحاجب( في 
 ( .ٕٖٔ/  ٕ) -ىػ . األعبلـ لمزركمي  ٖٜٚكؿ كنظـ كتابا في )الفقو( كشرحو ، تكفي سنة االص

 ( . ٛٛ/ٔ( المزىر )ٕ)

 ( قد سبقت ترجمتو .ٖ)
 . ٔٓٔ( الحديث النبكؼ في النحك العربي صٗ)
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ذىب إلى االحتجاج بو كاالستدالؿ بألفاظو كتركيبو جمع  )):  (ٔ)قاؿ ابف الطيب    
ماماىا الجماالف ابنا مالؾ كىشاـ  (ٕ)مف األئمة ، منيـ : شيخا ىذه الصناعة كا 

، (ٚ)، كابف فارس (ٙ)، كابف سيده (٘)، كالحريرؼ  (ٗ)، كصاحب البديع (ٖ)كالجكىرؼ 
، كغيرىـ ممف  (ٛ)كابف خركؼ ، كابف جني ، كأبك دمحم عبد هللا بف برؼ ، كالسييمي

                                                           

بد هللا:      ( ىك دمحم بف الطيب دمحم بف دمحم بف دمحم الشرقي الفاسي المالكي، نزيل المدينة المنكرة، أبك عٔ)
 ( .ٚٚٔ/  ٙ) -ىػ . األعبلـ لمزركمي ٓٚٔٔمحدث، عبلمة بالمغة كاالدب ، تكفي 

نزيل دمشق إماـ في العربية كالمغة طالع  -( ىك دمحم بف عبدهللا بف عبدهللا بف مالؾ الطائي الجياني النحكؼ ٕ)
عة العربية قرأ العربية عمى ثابت الكثير كضبط الشكاىد مع ديانة كصيانة كعفة كصبلح ، ككاف مبرزا في صنا

ابف جياف الكبلعي كقد تقدـ كحضر مجمس أبي عمي الشمكبيف كمصنفاتو مع كثرتيا طارت في اآلفاؽ بشيرتيا 
كسارت مسير الشمس بحسف غرتيا كمنيا التسييل الذؼ اعترؼ بجبلؿ قدره األستاذكف كاغترؼ مف زالؿ بحره 

در غير الثبلثي كالعمدة كالخبلصة األلفية كالكافية الشافية كشكاىد المنقادكف كشرحو الذؼ كصل فيو إلى مص
 التكضيح كالمثمث المنظـك كشرجو كالمقصكر كالممدكد منظكما كشرحو كغير ذلؾ

 . ٙٙػ ٘ٙىػ . البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة ٕٚٙكلد سنة ستمئة كتكفي بدمشق سنة 
فارابي ، أخذ عف أبي عمي الفارسي كأبي سعيد السيرافي ( ىك إسماعيل بف حماد الجكىرؼ ابك نصر الٖ)

. البمغة في تراجـ أئمة النحك  ٜٖٛكغيرىما، إماـ في النحك كالمغة كالصرؼ ، لو كتاب الصحاح ، تكفي سنة 
 .ٓٔكالمغة ص 

 (. ٖٕٓ/ٔىك دمحم بف مسعكد الغزني، أكثر أبك حياف مف النقل عنو. انظر بغية الكعاة )(ٗ)

 القاسـ بف عمي بف دمحم بف عثماف أبك دمحم الحريرؼ البصرؼ ، صاحب المقامات ، قرأ النحك عمى (ىك أبك دمحم٘)
القصباني، كدخل بغداد فقرأ النحك كاألدب عمى عمي بف فضاؿ المجاشعي ، كتفقو عمى الشيخ أبي إسحاؽ 

الفضل اليمداني ، إماـ في الشيرازؼ ، كعمى ابف الصباغ كقرأ الفرائض كالحساب عمى أبي حكيـ الجبرؼ كأبي 
 .ٖ٘ىػ البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة ص ٘ٔ٘الفصاحة كالببلغة كرشاقة األلفاظ . تكفي سنة 

عمي بف أحمد بف سيده المغكؼ النحكؼ األندلسي أبك الحسف الضرير  كقيل : اسـ أبيو دمحم ، كقيل :  (ٙ)
لنحك كالمغة كاألشعار كأياـ العرب كما يتعمق بيا ، متكفرا إسماعيل . كاف حافظا لـ يكف في زمانو أعمـ منو با

ىػ.  . بغية ٛ٘ٗعمى عمـك الحكمة ،.  صّنف : المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة ، كغير ذلؾ .  تكفي سنة 
 . (ٚٙٔ/  ٕ) -الكعاة 

كاف يؤدب مجد الدكلة أحمد بف فارس بف زكريا بف حبيب أبك الحسيف المغكؼ القزكيني نجارا الرازؼ دارا، ( ىك ٚ)
الدكلة بف ركف الدكلة بف بكيو كاف شافعيا، ثـ صار مالكيا آخر عمره كلو ،مصنفات كثيرة جميمة منيا المقاييس 

-ٜٕٛ/ٔ، كبغية الكعاة ) ٚىػ .انظر البمغة صٜٖ٘تكفي سنة  كالمجمل كالتفسير، كفقو المغة كمتخير األلفاظ
ٕٜٓ.) 

 ف الحسف ، الخثعمي السييمي المالقي أبك القاسـ أك أبك الحسف،(ىك عبد الرحمف بف عبد هللا بف أحمد بٛ)
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ـُ بو صمى  يطكؿ ذكره . كىذا الذؼ ينبغي التعكيل عميو كالمصير إليو ،ف إذ المتكم
هللا عميو كسمـ أفصُح الخمق عمى اإلطبلؽ ، كأبمغ مف أعجزت فصاحتو الفصحاء 

الذؼ  –عميو الصبلة كالسبلـ  –عمى جية العمـك كاالستغراؽ ، فاالحتجاج بكبلمو 
ىك أفصح العبارات ، كأبمغ الكبلـ ، مع تأييده بأسرار الببلغة ، كدالئل اإلعجاز ، 
مف الممؾ العبلـ ، كأكلى كأجدر مف االحتجاج بكبلـ األعراب األجبلؼ ، بل ال 

 . (ٔ)((قاؿ مف حاد عف الكفاؽ... ينبغي أف ُيمتفت في ىذا المقاـ لم

كقد أكثر ابف مالؾ مف االستدالؿ بما كقع في االحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية    
في لساف العرب ، كال سيما في كتابو )التسييل( إكثارًا ضاؽ بو )أبك حياف( شارح 

 كالمصنف قد أكثر )))التسييل( غير مرة حتى غبل في بعض ىذه المراتب ، فقاؿ 
بزعمو عمى النحكييف، كما أمعف النظر في  مف االستدالؿ بما كرد في األثر متعقباً 

  . (ٕ) ((ذلؾ !! كال صحب مف لو التمييز

)التسييل( المسمى : ػ في شرحو (ٖ)كقد نصر ىذا االتجاه كأيده البدر الدماميني   
صاحب خزانة  - (ٗ) البغدادؼعنو أيضًا  وَنَقمك )تعميق الفرائد عمى تسييل الفكائد( 

 و : ، كىذا نص  –األدب 

                                                                                                                                                                      

إماـ في المغة كالنحك كصاحب االختراعات كاالستنباطات مع فطانة فائقة ، كشيامة زائدة سمع كتاب سيبكيو 
كغيره عمى ابف الطراكة كتخرج عمى أبي بكر بف العربي كلو تاليف جميمة منيا الركض األنف ككتاب التعريف 

 ٖٖ -ٕٖىػ . البمغة فى تراجـ أئمة النحك كالمغة  ٛٛ٘ر ذلؾ ، تكفي سنة كغي
 ( .ٚٗٗػٙٗٗ/ٔ( الفيض )ٔ)
  .ٛٓٔ ( االقتراحٕ)
القرشي المخزكمي  بدر الديف المعركؼ بابف الدماميني  المالكي ، ( دمحم بف أبي بكر بف عمر بف أبي بكر ٖ)

كسبعمائة ، كتفقو كعانى اآلداب ، ففاؽ في النحك كالنظـ النحكؼ األديب . كلد باإلسكندرية سنة ثبلث كستيف 
 ( .ٜ٘/  ٔ) -. بغية الكعاة  ٖٛٛىػ أكٖٚٛكالنثر كالخط كمعرفة الشركط ، كشارؾ في الفقو كغيره . تكفي سنة 

( ىك عبد القادر بف عمر البغدادؼ: عبلمة باألدب كالتاريخ كاالخبار. كلد كتأدب ببغداد. كأكلع باألسفار، ٗ)
ط " أربعة مجمدات، شرح بو شكاىد شرح الكافية  -حل إلى دمشق كمصر كغيرىما ، أشير كتبو " خزانة األدب فر 

 ( .ٔٗ/  ٗىػ . األعبلـ لمزركمي )ٖٜٓٔلبلستراباذؼ ، تكفي سنة 
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أكثر المصنف مف االستدالؿ باألحاديث النبكية ، كشّنع )أبك حياف( عميو، كقد  ))  
كقاؿ : إف ما استند إليو مف ذلؾ ال يتـ لو ، لتطرؽ احتماؿ الركاية بالمعنى، فبل 

حجة  حجة حتى تقـك بو–عميو الصبلة كالسبلـ  –يكثق بأف ذلؾ المحتج بو لفظو 
كقد أجربت ذلؾ بعض مشايخنا فصكب رأؼ )ابف مالؾ( فيما فعمو ، بناًء عمى أف 
نما المطمكب غمبة الظف الذؼ ىك مناط  اليقيف ليس مطمكب في ىذا الباب ، كا 
األحكاـ الشرعية ، ككذا ما يتكقف عميو مف نقل مفردات األلفاظ كقكانيف اإلعراب، 

يغمب عمى الظف أف ذلؾ المنقكؿ المحتج بو  فالظف في ذلؾ كمو كاؼ . كال يخفى أنو
لـ يبدؿ ، ألف األصل عدـ التبديل ، كال سيما كالتشديد في الضبط ، كالتحرؼ في 
نقل األحاديث شائع بيف النقمة كالمحدثيف . كمف يقكؿ منيـ بجكاز النقل بالمعنى 

تراىـ  فإنما ىك عندؼ بمعنى التجكيز العقمي الذؼ ال ينافي كقكع نقيضو ، فمذلؾ
يتحركف في الضبط كيتشددكف مع قكليـ بجكاز النقل بالمعنى ؛ فيغمب عمى الظف 
مف ىذا كمو أنيا لـ ُتبدؿ ، كيككف احتماؿ التبديل فييا مرجكحًا ، فيمغى كال يقدح في 

 . (ٔ)(( صحة االستدالؿ بيا

 االتجاه الثاني :

الحتجاج بو ذىب أصحاب ىذا االتجاه إلى رفض االستشياد بالحديث كا    
 صراحة.

ال نعمـ أحدًا مف عمماء العربية خالف في ىذه المسألة أؼ  ))قاؿ ابف الطيب :     
االحتجاج بالحديث النبكؼ إال ما أبداه أبك حياف في شرح التسييل ، كأبك الحسف بف 
الضائع في شرح الجمل كتابعيـ عمى ذلؾ الجبلؿ السيكطي رحمو هللا فأكلع بنقل 

في عمـ  حو في كتابو المكسـك باالقترائلميج بو في كتبو ، كاعتنى باستيفاكبلميما ، كا
                                                           

 بف عبد الرحمف بف دمحم( ، تحقيق الدكتكر دمحم ٕٕٗػػػٕٔٗ/ٗني )تعميق الفرائد عمى تسييل الفكائد ، لمدمامي( ٔ)
 ( .ٖٚػػػػػٖٙ/ٔخزانة األدب )، ك  ـ ٕٗٓٓػػػػػ ػػػىٕ٘ٗٔالمفدػ ، ط/د ، الرياض ، 



  - 144 -  

 

أصكؿ النحك كىك كتاب بديع في بابو ، كرتبو عمى ترتيب أصكؿ الفقو في أبكاب 
كالفصكؿ ، كأبدػ فيو نكتًا غربية جعميا لمفركع النحكية كاألصكؿ ، كاستكفاه أيضًا 

غيرىما مف كتبو ، ظانًا أنو مف الفكائد فيما كتبو عمى أكائل المغني كليج بو في 
و في ىذا الباب ال يسمف كال الغريبة ، متمقيًا لو بالقبكؿ ، تقميدًا غافبًل عمى أن

 . (ٔ)((يغني

لو عمى المفع المركؼ فيستدؿ منو بما ثبت أنو قا، كأما كبلمو ملسو هيلع هللا ىلص  ))قاؿ السيكطي   
ألحاديث القصار ، عمى قمة أيضا ، فإف غالب جدا ، إنما يكجد في ا ، كذلؾ نادر  

األحاديث مركؼ بالمعنى ، كقد تداكلتيا األعاجـ كالمكلدكف قبل تدكينيا ، فرككىا بما 
أدت إليو عبارتيـ فزادكا كنقصكا ، كقدمكا كأخركا ، كأبدلكا ألفاظا بألفاظ ، كليذا ترػ 

مختمفة ، كمف ثـ  تعباراالحديث  الكاحد في القصة الكاحدة مركيا عمى أكجو شتى ب
قاؿ أبك  أنكر عمى ابف مالؾ إثباتو القكاعد النحكية باأللفاظ الكاردة في الحديث .

قد أكثر ىذا المصنف مف االستدالؿ بما كقع في  ))حياف في )شرح التسييل( : 
األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب ، كما رأيت أحدا مف المتقدميف 

يف سمؾ ىذه الطريقة غيره . عمى أف الكاضعيف األكليف لعمـ النحك ، كالمتأخر 
بف العبلء ، كعيسى بف عمر ،  كالمستقرئيف لؤلحكاـ مف لساف العرب كأبي عمر 

كالخميل ، كسيبكيو مف أئمة البصرييف ، كالكسائي ، كالفراء ، كعمي بف المبارؾ 
ا ذلؾ ، كتبعيـ عمى ىذا األحمر ، كىشاـ الضرير مف أئمة الككفييف _ لـ يفعمك 

المسمؾ المتأخركف مف الفريقيف كغيرىـ مف نحاة األقاليـ كنحاة بغداد ، كأىل 
 . (ٕ)((األندلس

                                                           

( ، تحقيق الدكتكر محمكد يكسف ٚٗٗ/ٔ( انظر فيض نشر االنشراح ،ألبي عبد هللا دمحم بف الطيب الفاسي )ٔ)
 ـ . ٕٕٓٓػػق ػػٖٕٗٔ، دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية ، اإلمارات العربية المتحدة ، ٕفجاؿ ، ط/

 .ٚٓٔ( االقتراح ٕ)
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قمت : كىي مصادرة ظاىرة ، بل ىذه  ))رد ابف الطيب عمى أبي حياف بقكلو :   
كتب األندلسييف ، كغيرىـ مف النحاة مشحكنة بذلؾ مف غير نكير، فقد استدؿ ابف 

 (ٕ)في شرح )المقرب( بأحاديث في مكاضع كثيرة ، كالشريف الصقمي (ٔ)حاجال
في شرح ألفية ابف  (ٗ)في شرحييما لكتاب سيبكيو ، كابف الخباز (ٖ)كالشريف الغرناطي

 (ٙ)في كثير مف مسائمو ، بل استعمل ذلؾ السيرافي (٘)معطي ، كأبك عمي الشمكبيف

                                                           

( أحمد بف دمحم بف الحاج ، جد ابف الحاج المالكي المشيكر . كاف بارعا في األدب مشاركا في الفقو كاألصكؿ ٔ)
ثـ برع في النحك حتى فاؽ أقرانو حتى كاف يقكؿ إذا مت يفعل ابف عصفكر  في كتاب سيبكيو ما شاء فإنو ال 

ىػ . الدرر الكامنة في  ٚٗٙبكيو شرح فائق كعدة تصانيف كمات بإفريقية سنة يجد مف يرد عميو ، كلو شرح سي
( ، تحقيق دمحم عبد المعيد ، دار المعارؼ العثمانية ٖٜٕػػػػػٕٜٕ/  ٔأعياف المائة الثامنة ، البف حجر العسقبلني)

 ـ .ٕٜٚٔق ػػػػػ ٕٜٖٔ، حيدر أباد ، اليند ، 

صقمي بف القطاع المصرؼ الدار كالكفاة المغكؼ كاف أحد أئمة األدب (أبك القاسـ عمي بف جعفر البغدادؼ الٕ)
خصكصا المغة كلو تصانيف نافعة ، منيا كتاب األفعاؿ أحسف فيو كل اإلحساف كىك أجدػ مف األفعاؿ البف 
القكطية  ،ككاف ذلؾ قد سبقو إليو كلو كتاب أبنية األسماء جمع فيو فأكعى كفيو داللة عمى كثرة اطبلعو كلو 

 ٗىػ شذرات الذىب  )ٗٔ٘عركض حسف جيد كلو كتاب الدرة الخطيرة في المختار مف شعراء الجزيرة تكفي سنة 
 /ٗ٘. ) 

(ىك أبك القاسـ دمحم بف أحمد بف دمحم الحسني السبتي رحمو هللا تعالى كاف ىذا الشريف آية هللا الباىرة في ٖ)
تكفي شيخنا قاضي  ٔٙٚة ، كفي ىذه السنة يعني سنة العربية كالبياف كاألدب كيكفيو فضبل أنو شرح الخزرجي

( ٜٚٔ/  ٘( ك)ٜٛٔ/  ٘الجماعة بغرناطة حرسيا هللا تعالى  . نفح الطيب ، ألحمد بف دمحم المقرؼ التممساني )
 ق .ٖٛٛٔ، تحقيق د. إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت ، 

،النحكؼ الضرير عرؼ بابف الخباز البمدؼ ( ىك أحمد بف الحسيف بف أحمد بف أبي المعالي منصكر بف عمي ٗ)
المكصمي لـ ير في زمانو أسرع حفظا منو كأكثر استحضارا لؤلشعار كالنكادر كاف مف محفكظو المجمل البف 

ىػ . البمغة في تراجـ أئمة  ٜٖٙفارس كاإليضاح كالتكممة ألبي عمي الفارسي كالمفصل لمزمخشرؼ تكفي سنة  
 ( .٘/  ٔ) -النحك كالمغة 

(ىك عمر بف دمحم بف عمر بف عبدهللا األستاذ أبك عمي اإلشبيمي األسدؼ المعركؼ بالشمكبيف . كاف إماـ ٘)
ىػػػ .بغية الكعاة ) ٘ٗٙعصره في العربية ببل مدافع ، آخر أئمة ىذا الشأف بالمشرؽ كالمغرب ، مات سنة 

ٕ/ٕٖ٘   . ) 

مف الفضبلء، كأفاضل األدباء، ال نظير لو في عمـ  (ىك أبكسعيد الحسف بف عبد هللا السيرافي النحكؼ ،كافٙ)
. نزىة األلباء  ٖٛٙالعربية، كصنف تصانيف كثيرة أكبرىا كتاب سيبكيو، كلك لـ يكف لو غيره لكفاه فضبل تكفي 

 .     ٕٕٚص
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شيد أركانو العبلمة الدماميني ، كأكثر منو في شرحييما لكتاب سيبكيو . ك  (ٔ)كالصفار
 في شركحو ؿ)المغني( ك)التسييل( ك)البخارؼ( كغيرىا.

في كثير مف  (ٖ)كغيره ، كصكبو النككؼ  (ٕ)كانتصر لو العبلمة ابف خمدكف    
 . (٘)((في )حاشية المطكؿ( كغيرىـ  (ٗ)مصنفاتو تبعا لشيخو ابف مالؾ ، كالفنارؼ 

كقد جرػ الكبلـ في ذلؾ مع بعض المتأخريف األذكياء،  ))كقاؿ أبك حياف أيضًا : 
فقاؿ: إنما ترؾ العمماء ذلؾ، لعدـ كثكقيـ أف ذلؾ لفع الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، إذ لك كثقكا بذلؾ 

نما كاف ذلؾ ألمريف لجرػ مجرػ القرآف في إثبات القكاعد الكمية.  :كا 

د قصة كاحدة جرت في زمانو صمى : أف الركاة جكزا النقل بالمعنى ، فتج أحدىما  
ا يَ كَ تُ جْ كَ زَ جميعيا ، نحك ما ركؼ مف قكلو : ملسو هيلع هللا ىلص :) هللا عميو كسمـ لـ تقل بتمؾ األلفاظ

 (ٕ).(ؾَ عَ ا مَ مَ ا بِ ىَ ذْ ػ )خُ  (ٔ)(ؾَ عَ ا مَ مَ ا بِ يَ كَ تُ كْ مَ مَ ) ػ  (ٙ)(آفِ رْ القُ  فَ مِ  ؾَ عَ ا مَ مَ بِ 

                                                           

( ىك القاسـ بف عمي بف دمحم بف سميماف األنصارؼ البطميكسي أبك القاسـ الصفار ، صحب ابف عصفكر ، ٔ)
 ( .ٗ٘/  ٔىػ . البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة  ) ٖٓٙشمكبيف ، شرح كتاب سيبكيو كتكفي بعد كال
( عبد الرحمف بف دمحم بف دمحم بف دمحم بف الحسف بف دمحم بف جابر بف دمحم بف ابراىيـ بف دمحم بف عبد الرحيـ ٕ)

بابف خمدكف )كلي الديف، أبك زيد( عالـ،  صل التكنسي، ثـ القاىرؼ، المالكي، المعركؼالحضرمي، اإلشبيمي األ
، دار إحياء (ٛٛٔ/  ٘لفيف ، لعمر رضا كحالة )ىػ . معجـ المؤ   ٛٓٛأديب، مؤرخ، اجتماعي، حكيـ تكفي سنة 

 التراث الربي ، بيركت ، بدكف تاريخ .

ا النككؼ ثـ ( ىك يحيى بف شرؼ بف حسف بف حسيف بف جمعة بف حزاـ الحازمي العالـ محيي الديف أبك زكريٖ)
الدمشقي الشافعي العبلمة شيخ المذىب ، ككبير الفقياء في زمانو ، مف مصنفاتو : شرح مسمـ كالركضة 

( ، ٖ٘٘/  ٖٔق .  البداية كالنياية ، البف كثير )ٙٚٙكالمنياج كالرياض كاألذكار كغير ذلؾ ، تكفي سنة 
 ـ .ٜٜٙٔق ػػػػٙٔٗٔ،  دار أبي حياف ، ٔط/
ف بف أحمد ، العالـ، العبلمة، المكلى عبلء الديف سبط المكلى شمس الديف الفنارؼ الركمي ( ىك عمي بف يكسٗ)

 ( .٘ٚٔ/  ٔىػ . الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة  )ٖٜٓالركمي الحنفي، تكفي سنة 
 ( .ٗ٘ٗ/ٔ( الفيض)٘)
، تحقيق  ٔٗٚٗ( ، برقـٜٜٔٔ/ٗ(أخرجو البخارؼ في الصحيح ، باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو ، )ٙ)

ـ .  كمسمـ في الصحيح، ٜٚٛٔق ػػػ ٚٓٗٔ، دار ابف كثير ، اليمامة ، بيركت ، ٖمصطفى ديب البغا ، ط/ 
 ، دار الجيل ، بيركت ، بدكف تاريخ . ٖٗ٘٘( ، برقـ ٗٗٔ/ٗباب الصداؽ كجكاز ككنو تعميـ القرآف )
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لـ يمفع بجميع  في ىذه القصة، فتعمـ يقينا أنو  كغير ذلؾ مف األلفاظ الكاردة    
ىذه األلفاظ؛ بل ال تجـز بأنو قاؿ بعضيا، إذ يحتمل أنو قاؿ لفظا مرادفا ليذه األلفاظ 
غيرىا، فأتت الركاة بالمرادؼ كلـ تأت بمفظو، إذ المعنى ىك المطمكب كال سيما مع 

ع كالضابط منيـ مف ضبط تقادـ السماع، كعدـ ضبطو بالكتابة، كاالتكاؿ عمى الحف
المعنى كأما مف ضبط المفع فبعيد جدا، ال سيما في األحاديث الطكاؿ، كقد قاؿ 
سفياف الثكرؼ: إف قمت لكـ إني أحدثكـ كما سمعت فبل تصدقكني؛ إنما ىك المعنى، 

 كمف نظر في الحديث أدنى نظر عمـ عمـ اليقيف أنيـ إنما يرككف بالمعنى.

ع المحف كثيرا فيما ركؼ مف الحديث؛ ألف كثيرا مف الركاة كانكا أنو كق : األمر الثاني
غير عرب، كال يعممكف لساف العرب لصناعة النحك، فكقع المحف في كبلميـ، كىـ ال 
يعممكف ذلؾ، كقد كقع في كبلميـ كركايتيـ غيُر الفصيح مف لساف العرب ، غير 

ال بأفصح المغات كأحسف كاف أفصح الناس، فمـ يكف ليتكمـ إ شؾ، أف رسكؿ هللا 
ذا تكمـ بمغة غير لغتو فإنما يتكمـ بذلؾ مع أىل تمؾ المغة  التراكيب كأشيرىا كأجزليا كا 

 . عمى طريق اإلعجاز كتعميـ هللا ذلؾ لو مف غير معمـ

 (ٖ)كالمصنف قد أكثر مف االستدالؿ بما كرد في األثر متعقبا بزعمو عمى النحكييف   
ال صحب مف لو التمييز، كقد قاؿ لنا قاضي القضاة بدر كما أمعف النظر في ذلؾ ك 

                                                                                                                                                                      

، ك مسمـ في الصحيح،  ٕٗٚٗبرقـ ( ، ٕٜٓٔ/ٗ(أخرجو البخارؼ في الصحيح ، باب القراءة عف ظير قمب)ٔ)
 . ٖٖ٘٘( ، برقـ ٖٗٔ/ٗباب الصدؽ كجكاز ككنو تعميـ القرآف)

( لـ أعثر عميو بيذا المفع ، كلكف ثبت أف عمر رضي هللا عنو قاؿ : لرجل قاؿ : المرأتو طالق كلـ ينك ٕ)
( ، ٖٔٗ/ٚريد غير الفراؽ)طبلقيا ، )) خذىا بيدؾ فيي امرأتؾ (( . انظر سنف البييقي ، باب مف قاؿ طالق ي

 .  ٜٜٗٔىػ ػ ٗٔٗٔتحقيق دمحم عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، 
( كال عجب في أف يتدارؾ المتأخركف ما فات المتقدميف ، بل أف ذلؾ ىك المنتظر المعقكؿ ، إذ كاف العالـ       ٖ)

المغة في مكضكع كاحد كاألصمعي مثبل . ثـ جاءت  مف األكائل يعمـ ركايات محدكدة كخيرىـ مف صنف مفردات
طبقة بعدىـ كصل إلييا كل ما صنف السابقكف فكانت أكسع إحاطة ، ثـ جاءت طبقة بعد طبقة ، كألفت المعاجـ 
المحيطة بكل ما اطمع عميو أصحابيا مف تصانيف كنصكص غاب أكثرىا عف األكليف فكانكا أكسع عممًا ، كلذلؾ 
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قمت لو : يا سيدؼ ىذا الحديث  ))الديف ابف جماعة ػ ككاف ممف أخذ عف ابف مالؾ ػ 
ركاية األعاجـ، ككقع فيو مف ركايتيـ ما يعمـ أنو ليس مف لفع الرسكؿ فمـ يجب 

 . (ٔ)((بشيء 

نما أمعنت الكبلـ في  ))قاؿ أبك حياف:ثـ     ىذه المسألة لئبل يقكؿ مبتدغ: ما باؿ كا 
النحكييف يستدلكف بقكؿ العرب كفييـ المسمـ كالكافر كال يستدلكف بما ركؼ في 
الحديث بنقل العدكؿ كالبخارؼ كمسمـ كأضرابيما؟ فمف طالع ما ذكرناه أدرؾ السبب 

 .(ٕ)((الذؼ ألجمو لـ يستدؿ النحاة بالحديث 

 نع كالجكاز التكسط بيف الم االتجاه الثالث :

في شرحو الخبلصة  (ٖ)كمف أبرز مف نيج ىذا النيج )أبك إسحاؽ الشاطبي(    
المسمى بالمقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية فقد قاؿ ما ممخصو في باب 

لـ نجد أحدًا مف النحكييف استشيد بحديث رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كىـ  ))االستشياد : 
جبلؼ العرب كسفيائيـ الذيف يبكلكف عمى أعقابيـ، كأشعارىـ في يستشيدكف بكبلـ أ

الفحش كالخنى ، كيترككف األحاديث الصحيحة ، ألنيا تنقل بالمعنى، كتختمف 
ركاياتيا كألفاظيا بخبلؼ كبلـ العرب كشعرىـ ، فإف ركاتو اعتنكا بألفاظيا لما ينبني 

                                                                                                                                                                      

ريف مف ثركة نحكية أك لغكية حديثية شيئًا كافرًا مكنيـ مف أف تككف نظرتيـ أشمل كأحكاميـ نجد ما لدػ المتأخ
 ( .ٜٗأسد . انظر في أصكؿ النحك لؤلفغاني ص )

 .ٜٓٔ( االقتراح ٔ)
 .ٜٓٔ(االقتراح ٕ)
اف ( ىك إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي: أصكلي حافع. مف أىل غرناطة ، كٖ)

ط( في أصكؿ الفقو، ثبلث مجمدات،  -ط( )االعتصاـ  -مف أئمة المالكية. مف كتبو )المكافقات في أصكؿ الفقو 
ىػ  األعبلـ لمزركمي   ٜٓٚخ ( تكفي سنة  -ك )شرح االلفية( سماه )المقاصد الشافية في شرح خبلصة الكافية 

(ٔ  /ٚ٘. ) 
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عجب ككذا القرآف ككجكه عميو مف النحك ، كلك كقفت عمى اجتيادىـ قضيت منو ال
 .  (ٔ) (( القراءات

كقد حاكؿ الشاطبي أف يسمؾ منيجًا كسطًا بيف المذىبيف السابقيف ، فقسـ    
ما يعتني ناقمو بمعناه دكف لفظو كىذا لـ  )):  القسم األولاألحاديث إلى قسميف : 

 يقع بو استشياد أىل المساف .

قصكد خاص كاألحاديث التي قصد بيا : عرؼ اعتناء ناقمو بمفظو بم القسم الثاني
 . (ٕ)(( فصاحتو ملسو هيلع هللا ىلص ككتابو إلى ىمداف ككتابو لكائل بف حجر ، كاألمثاؿ النبكية

كىذا القسـ يصح االستشياد بو في النحك كبيذا  ))يقكؿ الدكتكر محمكد فجاؿ:    
قض ألنيـ ال المكقف عارض الشاطبي المانعيف باالحتجاج بالحديث كرماىـ بالتنا

يستشيدكف بأحاديث رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حيف يستشيدكف بكبلـ أجبلؼ العرب 
كسفيائيـ الذؼ يبكلكف عمى أعقابيـ كأشعارىـ في الفحش كالخنا كيترككف األحاديث 
الصحيحة. كما عارض المجيزيف مطمقًا دكف تفرقة ، كابف مالؾ كابف خركؼ ، ألف 

ىذا التفصيل الضركرؼ الذؼ ال بد منو ، كبنى الكبلـ عمى ابف مالؾ لـ يفصل 
الحديث   مطمقًا ، كالحق أف ابف مالؾ غير مصيب في ىذا ككأنو بناه عمى امتناع 

 . (ٖ)((نقل الحديث بالمعنى كىك قكؿ ضعيف

ككاف ىذا التقسيـ لؤلحاديث ، الذؼ قدمو الشاطبي ، األساس الذؼ بنى عميو    
ف حجية الحديث . فالشيخ دمحم الخضر حسيف يأخذ بيذا المعاصركف مكقفيـ م

تفصيل لما أجمل الشاطبي  –الكاقع  –التقسيـ ثـ يضيف إليو قسمًا ثالثًا . ىك في 

                                                           

 (.ٕٙٛفي النحك العربي ص ) ( ، كانظر الحديث النبكؼ ٖ٘/ٔ( خزانة األدب )ٔ)

 ( .ٖ٘/ٔ( خزانة األدب )ٕ)
 (.ٕٙٛ( انظر الحديث النبكؼ في النحك العربي ص )ٖ)
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مف األحاديث ما ال ينبغي االختبلؼ في االحتجاج بو في المغة كالقكاعد )) يقكؿ : 
  وىي ستة أنواع أوليا :

) ، عميو الصبلة كالسبلـ ، كقكلو: ماؿ فصاحتوأكليا: يركػ بقصد االستدالؿ عمى ك
 ـَ كْ يَ  ات  مَ مُ ظُ  ـُ مْ الظُّ  ): ، كقكلو (ٕ)( وِ فِ نْ أَ  فَ تْ حَ  اتَ ، كقكلو : ) مَ  (ٔ)( يُس طِ الكَ  يَ مِ حَ 
، إلى نحك ىذا مف األحاديث القصار المشتممة عمى شيء مف محاسف  (ٖ)( امةِ يَ القِ 

 لُّ مَ ال يَ  هللاَ  فَّ ، كقكلو : ) إِ  (ٗ)( ات  كرَ جُ َأمَ  رِ يْ غَ  ت  اكرَ زُ أَ مَ  فَ عْ جِ البياف ، كقكلو : ) ارْ 
 . (٘)كا (مُّ مَ ى تَ حتَّ 

ثانييا : ما يركػ مف األقكاؿ التي يتعبد بيا ، أك أمر بالتعبد بيا ، كألفاظ القنكت 
 كالتحيات ، ككثير مف األذكار كاألدعية التي كاف يدعك بيا في أكقات خاصة .

ى أنو كاف يخاطب كل قـك مف العرب بمغتيـ ، كمما ىك ظاىر ثالثيا : ما يركػ عم
 أف الركاة يقصدكف في ىذه األنكاع الثبلثة إلى ركاية الحديث بمفظو .

                                                           

(، ك مسمـ في الصحيح، باب ٛٙٓٗ( برقـ )ٔٚ٘ٔ/ٗ( أخرجو البخارؼ في الصحيح ، باب غزكة أكطاس )ٔ)
 ( .ٔٚٗ( برقـ )ٙٙٔ/٘في غزكة حنيف )

، مؤسسة الرسالة  ٕ( تحقيق األرناؤكط كآخركف ، ط/ٖٓٗ/ٕٙ( أخرجو اإلماـ أحمد في المسند )ٕ)
، كالمستدرؾ  ٖٚٔٛٔ( برقـ ٙٙٔ/ٜـ . كسنف البييقي ، باب فصل مف مات في سبيل هللا )ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ

، دار الكتب العممية ،  ٔ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط/ ٕ٘ٗٗ( برقـ ٜٚ/ٕلمحاكـ ، كتاب الجياد )
 ـ .ٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔبيركت ، 

. كمسمـ في الصحيح ،  ٖٕ٘ٔ( برقـ ٗٙٛ/ٕ(أخرجو البخارؼ  في الصحيح ، باب الظمـ ظممات يـك القيامة )ٖ)
 . ٔٗٚٙ( برقـ ٛٔ/ٛباب تحريـ الظمـ ، )

،تحقيق ٜٜٕٙ( ، برقـ ٔ٘ٙ/٘ٔ( أخرجو عبد الرزاؽ  في المصنف ، باب منع النساء مف اتباع الجنائز )ٗ)
 ىػ ،.ٖٓٗٔ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت  ٕحبيب الرحمف األعظمي ، ط/

، تحقيق شعيب  ٖٖ٘( برقـ ٚٙ/ٕ( أخرجو ابف حباف في صحيحو ، باب ما جاء في الطاعات كثكابيا )٘)
ـ ، قاؿ شعيب األرناؤكط إسناده صحيح عمى ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ،  ٕاألرناؤكط ، ط/
 شرط البخارؼ . 



  - 151 -  

 

رابعيا : األحاديث التي كردت مف طرؽ متعددة كاتحدت ألفاظيا ، فإف اتحاد األلفاظ 
 مع تعدد الطرؽ دليل عمى أف الركاة لـ يتصرفكا في ألفاظيا . 

مسيا : األحاديث التي دكنيا مف نشأ في بيئة عربية لـ ينتشر فييا فساد المغة ، خا
 كمالؾ بف أنس ، كعبد الممؾ بف جريج ، كاألماـ الشافعي .

سادسيا : ما عرؼ مف حاؿ ركاتو أنيـ ال يجيزكف ركاية الحديث بالمعنى ، مثل ابف 
 مديني .سيريف ، كالقاسـ بف دمحم ، كرجاء بف حبكة ، كعمي بف ال

كمف األحاديث ما ال ينبغي االختبلؼ في عدـ االحتجاج ، كىي األحاديث التي لـ 
نما تركػ في بعض كتب المتأخريف .  تدكف في الصدر األكؿ ، كا 

كالحديث الذؼ يصح أف تختمف األنظار في االستشياد بألفاظو ، كىك الحديث   
المبينة آنفًا كىك عمى نكعيف : الذؼ دكف في الصدر األكؿ كلـ يكف مف األنكاع الستة 

حديث يرد لفظو عمى كجو كاحد ، كحديث اختمفت الركاية في بعض ألفاظو . كقد 
أيضًا .  –رجح األخذ بأحاديث النكع األكؿ ، كما رجح األخذ بأحاديث النكع الثاني 

 .(ٔ)إال إذا كانت الركاية شاذة أك مطعكنًا في بعض ركاتيا 

القضية ،  االستشياد بألفاظ ما يركػ في كتب الحديث  كخبلصة البحث في ىذه    
ف اختمفت فييا الركاية ، كال نستثني إال األلفاظ التي  المدكنة في الصدر األكؿ كا 
تجيء في ركاية شاذة أك يغمزىا بعض المحدثيف بالغمط أك التصحيف غمزًا ال مرد 

ئفة عظيمة مف لو ، كيشد أزرنا في ترجيح ىذا الرأؼ أف جميكر المغكييف كطا
 . (ٕ)النحكييف يستشيدكف باأللفاظ الكاردة في الحديث كلك عمى بعض ركاياتو 

                                                           

-ٗٗعيد األفغاني لقضية االستشياد بالحديث كرأيو ضمف كتابو : في أصكؿ النحك )( انظر عرض األستاذ سٔ)
٘ٓ.) 

 ( .ٛ٘( انظر في أصكؿ النحك ص )ٕ)
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 المطمب الثالث: االحتجاج بكالم العرب.

االحتجاج بكبلـ العرب ىك المصدر الثالث مف مصادر المادة المغكية المسمكعة     
ة النبي عميو كبلـ العرب قبل بعث ))عف العرب ، كالمقصكد بو كما ذكر السيكطي 

الصبلة كالسبلـ كفي زمنو كبعده ، إلى أف فسدت األلسنة بكثرة المكلديف ، نظمًا كنثرًا 
...) ). 

فمما أراد العمماء أف يجمعكا المادة المغكية ، كضعكا أماميـ معايير لجمع ىذه       
تي المادة مف مصادرىا األصيمة لكي تسمـ ليـ مف شكائب العجمة ، فحددكا الفئات ال

لى مدػ كقت مف الزمف تصمح ىذه الفئات لؤلخذ عنيا ،  تؤخذ عنيا ىذه المادة ، كا 
كأما كبلـ العرب فيحتج منو بما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ  ))السيكطي: يقكؿ 

( :  في أكؿ كتابو المسمى بػ ) األلفاظ كالحركؼ (ٔ)يبعربيتيـ . قاؿ أبك نصر الفاراب
لؤلفصح مف األلفاظ كأسيميا عمى المساف عند  اً كانت قريش أجكد العرب انتقاء

بانة عما في النفس ، كالذيف عنيـ نقمت المغة العربية ،  النطق، كأحسنيا مسمكعا ، كا 
كبيـ اقتدؼ ، كعنيـ ُأخذ المساف العربي مف بيف قبائل العرب ىـ ، قيس كتميـ كأسد 

الغريب ، كفي فإف ىؤالء ىـ الذيف عنيـ أكثر ما أخذ كمعظمو كعمييـ اتكل في 
األعراب، كالتصريف ، ثـ ىذيل كبعض كنانة كبعض الطائييف كلـ يؤخذ عف غيرىـ 

 . (ٕ)(( مف سائر قبائميـ

ثـ يذكر السيكطي مف لـ يكف مف العرب أىبل ألخذ المغة عنو ، فيقكؿ  نقبل      
كبالجممة فإنو لـ يؤخذ عف حضرؼ قط كال عف سكاف البرارؼ ممف  ))عف الفارابي : 

                                                           

ىػ . انظر ٜٖٖ( ىك دمحم بف محمكد بف طرفاف،  الحكيـ الفيمسكؼ، مف كتبو )األلفاظ كالحركؼ( تكفي سنة ٔ)
(، ككالة المعارؼ الجميمة، استانبكؿ سنة ٖٗ/ٖلبغدادؼ )ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف ، إلسماعيل باشا ا

 ىػ .     ٜٔ٘ٔ
 . ٕٔٔ االقتراح( ٕ)
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فإنو ال يؤخذ ال مف  كاف يسكف أطراؼ ببلدىـ التي تجاكر سائر األمـ الذيف حكليـ .
مجاكريف ألىل مصر القبط ، كال مف قضاعة كال مف  الخـ كال مف جذاـ فإنيـ كانك 

مجاكريف ألىل الشاـ كأكثرىـ نصارػ يقرأكف في  اغساف كال مف إياد فإنيـ كانك 
كال النمر فإنيـ كانكا بالجزيرة مجاكريف لمنبط صبلتيـ بغير العربية ، كال مف تغمب 

كالفرس كال مف عبد القيس ألنيـ كانكا سكاف البحريف مخالطيف لميند كالحبشة كلكالدة 
الحبشة فييـ ، كال مف بني حنيفة كسكاف اليمامة كال مف ثقيف كسكاف الطائف 

الذيف نقمكا لمخالطتيـ تجار األمـ المقيميف عندىـ ، كال مف حاضرة الحجاز ألف 
المغة صادفكىـ حيف ابتدءكا ينقمكف لغة العرب قد خالطكا غيرىـ مف األمـ كفسدت 

  . (ٔ) (( ألسنتيـ

 فيما سبق مف نصكص يتضح ما يمي:     
السيكطي فيما نقل عف الفارابي يحدد ست قبائل أخذ عنيا العمماء المغة كىي :  -ٔ

لطائييف ، عمى أنو قد ذكر قيس كتميـ كأسد ، ثـ ىذيل كبعض كنانة كبعض ا
الدكتكر محمكد أحمد نحمة أف سيبكيو اعتبر لغة قريش أفصح المغات ، كأنو ال يصح 

كلعمؾ لحظت أف سيبكيو استشيد  ))ما أكرده السيكطي فقاؿ بعد التتبع ليذه المسألة: 
بمغة قريش ، كاعتدىا المغة األكلى القدمى ، فبل صحة إذف لما أكرده السيكطي في 

ص الذؼ ذكرناه لؾ مف قبل ، كىك أف العمماء لـ يأخذكا المغة مف حاضرة الن
الحجاز، فحاضرة الحجاز ىي مكة ، كمكة مقاـ القرشييف ، فاستشيد سيبكيو بمغة 
قريش يعني شيئيف : أخذ المغة عف الحضر ، ككانت مكة حاضرة الحجاز ، كقبكؿ 

ة مركز االتصاؿ التجارؼ بيف لغة معرضة لمتأثر بمغات األمـ األخرػ ، إذ كانت مك
 .(ٕ)((الشرؽ كالغرب ، كىك مف أككد أسباب االختبلط بأمـ شتى كالتأثر بمغاتيا 

المعيار الذؼ اعتمد عميو النحاة في األخذ عف ىذه القبائل دكف األخرػ ىك عدـ  -ٕ
 االختبلط بغيرىـ مف األمـ .

                                                           

 .٘ٔٔالسابق  المرجع(ٔ)
 .ٖٙ( انظر أصكؿ النحك العربي ص ٕ)
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ت عنيـ المغة العربية كبيـ كالذيف نقم ))لـ يشر في نقمو إلى المأخكذ ؛ فقاؿ :  -ٖ
بصيغة المبني لممجيكؿ ، مما يدؿ عمى أنو  ((اقتدؼ كعنيـ أخذ المساف العربي ... 

 كاف يعني كل مستكيات المغة مف الشعر كالرجز كالحكـ كاألمثاؿ .
 ذكر السيكطي بعد ذلؾ خمس عشرة قبيمة لـ يؤخذ عنيا المغة . -ٗ
مف حضرؼ قط ( ، كالمحققكف مف النحاة  ثـ عمـ السيكطي بقكلو : ) لـ يؤخذ -٘

 . ( ٔ)قد ذكركا أف المغة قد جمعت مف أعراب البادية كما جمعت عف أىل الحضر 
 المطمب الرابع: أنواع المسموع.

ينقسـ المسمكع إلى  )): تبعًا البف جني في تقسيـ المسمكع بقكلو السيكطي يذىب   
اضع ) ط ر د ( في كبلميـ : كأصل مك  ))مطرد كشاذ . قاؿ في ) الخصائص ( :

التتابع كاالستمرار كمنو مطاردة الفرساف بعضيـ بعضا كاطرد الجدكؿ : إذا تتابع 
 ماؤه بالريح .

كمكاضع ) ش ذ ذ ( : التفرؽ كالتفرد ثـ قيل ذلؾ في الكبلـ كاألصكات عمى سمتو 
مف  في غيرىما ، فجعل أىل عمـ العربية ما استمر مف الكبلـ مف اإلعراب كغيره

 و كانفرد عف ذلؾ إلى غيره شاذا .مكاضع الصناعة مطردا كما فارؽ ما عميو بقية باب
 قاؿ : ثـ االضطراد كالشذكذ عمى أربعة أضرب :

مطرد في القياس كاالستعماؿ معا كىك الغاية المطمكبة نحك : قاـ زيد كضربت ػ ٔ
 عمرا كمررت بسعيد .

الماضي مف ) يذر ( ك) يدع ( مطرد في القياس شاذ في االستعماؿ نحك ػ ٕ 
 .ي السماع باقل كاألكؿ مسمكع أيضال ، ىذا ىك القياس كاألكثر فقب: مكاف مكقكليـ

                                                           

، كأصكؿ التفكير النحكؼ ، كانظر الفصل الثالث في أصكؿ النحك  ٓٓٔ( انظر أصكؿ النحك لمسيكطي ص ٔ)
 البف جني . 
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عسى زيد قائما فيك القياس  كمنو أيضا مجيء مفعكؿ ) عسى ( اسما صريحا نحك :
 غير أف األكثر في السماع ككنو فعبل كاألكؿ مسمكع أيضا .

ي القياس نحك قكليـ : استحكذ كاستنكؽ الجمل مطرد في االستعماؿ شاذ فػ ٖ  
 كاستصكبت األمر كأبى يأبى كالقياس اإلعبلؿ في الثبلثة ككسر عيف األخير .

ف كفرس مقككد كرجل ك شاذ في القياس كاالستعماؿ معا كقكليـ : ثكب مصك ػ ٗ
 .( ٔ)((معككد مف مرضو 

يسمـ في بقية األنكاع ، عمى أنو لك سمـ بالمطرد في القياس كاالستعماؿ؛ ال        
 فإف لمباحثيف عمييا مآخذ كقد تناكلت بعضيا في الفصل الثالث .

كمما ذكركه في المطرد في القياس الشاذ في االستعماؿ الماضي مف يذر كيدع ،   
فجعمكه مف المتركؾ ، كلكف مع التمحيص ثبت أنو قميل ، كليس مترككًا ، قاؿ 

 يقكلكف  كلكنيـ تارؾ فأنا تركتو معنى في كادع فأنا كدعتو تقكؿ ال كالعرب ))الخميل: 
 كما الشاعر يضطر أف إال تدعو ال النيي كفي ،دعو األمر كفي يدع لـ الغابر في
                :قاؿ

       (ٕ)كاعُ دَ كَ  الذؼ مف نفعاً  أكثرُ      ـيِ ألنفسِ  كاقدمُ  ما ككاف             

 ،(كيدع يذر كىك. )اتركو أؼ(: دعو ذا ذر: كتقكؿ )) (ٗ)، كقاؿ اليركؼ  (ٖ)(( ترككا أؼ
 كدعتو، كال كذرتو: ؿيقا كال) غير، ال كالمستقبل األمر في الفعبلف ىذاف كاستعمل

                                                           

 ( .ٜٜػػػ ٜٚ/ ٔ. ، كالخصائص)ٙٔٔ ( االقتراحٔ)
 ( لـ ينسب إلى شاعر معيف . انظر لساف العرب كدع .  ٕ)
 . (ٕٕٗ/  ٕالعيف  )( ٖ)
( ىك دمحم بف عمي بف دمحم أبك سيل اليركؼ النحكؼ المغكؼ  نزيل مصر ، كلو رياسة المؤذنيف بجامع عمرك بف ٗ)

ق .إنباه ٖٖٗالكثير مف كتب المغة كالنحك ، تكفي سنة العاص ، كلو خط صحيح يتنافس فيو أىل العمـ ،  كتب 
 ( .ٜ٘ٔ/ٖالركاة )
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عف الماضي كاسـ الفاعل مف  استغنكا (تارؾ كلكف كادع، كال كاذر كال تركتو، كلكف

، كقاؿ تعالى:  (ٔ) چحت جت يب ىبچىذا بترؾ كتارؾ . كقاؿ تعالى : 

              چ                  ٻ  ٻ      ٻ   ٱ ٻچكقاؿ تعالى:  ،  (ٕ) چ ھ ے ھ ھ ھچ
(ٖ) )) (ٗ). 

 ))مسمؾ النحاة في ىذه القضية ، قاؿ في المصباح المنير : (٘)لـ يرتض الفيكمي    
 كما ك، الفاعل اسـ ك مصدره ك(  َيَدعُ )  ماضي أماتت العرب أف الّنحاة كزعمت

 َعفْ  َقْكـ   َلَيْنَتِيَيفَّ )  الحديث في ك بالّتخفيف (ٙ){ َربُّؾَ  َكَدَعؾَ  َما } : جاء في قراءة
 نقمت ك العرب أفصح عف الكممة ىذه ركيت فقد تركيـ عف أؼ (ٚ)( الُجُمَعاتِ  َكْدِعِيـُ 
 ما ك األشعار بعض في الماضي جاء قد ك إماتة يككف  فكيف القّراء طريق مف نقمت
 . (ٛ)(( باإلماتة القكؿ يجكز ال ك االستعماؿ ّمةبق القكؿ فيجكز سبيمو ىذه

لو أمثمة كثيرة كمع  أف ،كمما يمحع  في الشاذ في القياس المطرد في االستعماؿ     
ذلؾ حكـ عميو بيذا الحكـ ، كىذا يحكج الدارسيف إلى دراسة ىذه الكثرة ، ىل تمحق 

 أحزنو يقاؿ ))لمزىر: في القياس ، أك ما تزاؿ في حيز الشذكذ ، قاؿ في ا دبالمطر 
                                                           

 .ٓٔٔ( سكرة األنعاـ ٔ)
 .ٕٛٚ( سكرة البقرة ٕ)
 .ٕٓٗك ٖٕٗ( سكرة البقرة ٖ)
 .ٜٔٔ( إسفار الفصيح ٗ)
كنشأ ط( كلد  -(أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ، أبك العباس: لغكؼ، اشتير بكتابو )المصباح المنير ٘)

 ( .ٕٕٗ/  ٔق . األعبلـ لمزركمي  )ٓٚٚبالفيـك )بمصر( كرحل إلى حماة ، تكفي سنة 
َعَؾ(  بتشديد الداؿ ؛ كعركة بف الزبير كابنو ىشاـ كأبك حيكة  ٖ( سكرة الضحى اآلية ٙ) . قرأ الجميكر  )َما َكدَّ

ح كبلميا بترؾ عف كدع ككذر ، كأبك بحرية كابف أبي عبمة : بخفيا ، أؼ ما تركؾ . كاستغنت العرب في فصي
كعف اسـ فاعميما بتارؾ ، كعف اسـ مفعكليما بمتركؾ ، كعف مصدرىما بالترؾ ، كقد سمع كدع ككذر. البحر 

 (.ٓٛٗ/  ٛالمحيط ػ )

، كأخرجو مسمـ في الصحيح ،  ٕ٘ٛٚ( ، برقـ ٕ٘/ ٚ( أخرجو ابف حباف في صحيحو ، باب صبلة الجمعة )ٚ)
 بمفع) لينتييف أقكاـ ...( . ٜٖٕٓ( ، برقـ ٓٔ/ٕجمعة )، باب التغميع في ترؾ ال

 بتصرؼ يسير. ( ٖ٘ٙ/  ٕ) -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( ٛ)
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 يسمع كلـ يحزنو القياس ككاف شاذ كىذا  (ٔ) چڦ ڦ چ:  تعالى قاؿ يحزنو
 هللا كأجنو.  محـ كالقياس الشكاذ مف كىك محمكـ فيك الحمى مف هللا أحمو:  كيقاؿ.

 بكسر يفعل فعل باب الشكاذ كمف : قاؿ.  الشكاذ مف كىك مجف فيك الجنكف  مف
 كيبس كالية ككلي الزند ككرؼ  ككـر ككمق ككفق ككثق ككبق ككرع كككرث فييما العيف
 كارس فيك كرقو اصفر إذا الشجر أكرس:  كيقاؿ ييبس يبس لغة يبس في لغة ييبس
 كالخكؿ كالعكر القكد:  قكليـ أيضا الشكاذ كمف.  الشكاذ مف كىك مكرس يقاؿ كال

 كأحكز الكلد لكف  دسكا مف الرجل كأسكد المحـ كأركح األمر أحكجني:  كقكليـ كالخكر
 عميو كأحكش ، لمضرب خمل مكضع فيو بدا إذا الفارس كأعكر ،بيا سار أؼ اإلبل
 لكػ  إذا بالخصـ كصحكأ صالخك  مف النخمة كأحكصت ، ليصيده أنفره إذا الصيد
 الرجل كأنككت الشكؾ مف النخمة كأشككت ، أفاؽ في لغة بالسيـ كأفكؽ   ، أمره عميو
 أطمت معنى في كأطكلت ، حكؿ عميو أتى إذا الغبلـ حكؿكأ ، (ٕ)أنكؾ كجدتو إذا
 أؼ أعاه في لغة القـك كأعكه أقل لـ ما كأقكلتني ، صكتو كرفع بكى أؼ كأعكؿ،

 لغة كلده فبلف كأغيل أغامت في لغة كأغيمت السماء كأخيمت عاىة شيتيـ ما أصاب
 .  أغاؿ في

 ىذا.  أجنو كما كجف أشغمو كما كشغل أزىاه كما الرجل زىي:  العرب قالتك        
نما شاذ الضرب  مف المصدر ألف شاذ كىك حسنا مجيئا جئت تقكؿك  ، حفظا يحفع كا 

 كالمجيء مفعل عمى فجاءت حركؼ منو شذت كقد العيف بفتح مفعل بفعل فعل
 .  كالمصير كالمكيل كالمحيض

                                                           

 .٘ٙ، كيكنس ٙٚٔ( سكرة األنعاـ ٔ)
 ( كرجل أنكؾ : أؼ أحمق . لساف العرب ، نكؾ .ٕ)
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 لمعنىا في شاذ فالتحريؾ شاذاف كىما بيما كقرغ  كالتسكيف بالتحريؾ شنآف جاءك   
 كالخفقاف كالضرباف كاالضطراب الحركة معناه كاف ما بناء مف ىك إنما فعبلف ألف

 .  (ٔ)(( عميو المصادر مف شيء يجئ لـ ألنو المفع في شاذ كالتسكيف

اعمـ أنيـ يستعممكف: غالبا، ككثيرا،  )):  األنصارؼ  بف ىشاـا كيذكر السيكطي عف   
يتخمف، كالغالب أكثر األشياء، كلكنو يتخمف كنادرا، كقميبل، كمطردا، فالمطرد ال 

،كالكثير دكنو ، كالقميل دكنو ،كالنادر أقل مف القميل . فالعشركف بالنسبة إلى ثبلثة 
كعشريف غالب، كالخمسة عشر بالنسبة إلييا كثير ال غالب، كالثبلثة قميل، كالكاحد 

 .(ٕ) ((نادر، فاعمـ بيذا مراتب ما يقاؿ فيو ذلؾ 

ف ىذه االصطبلحات تحتاج إلى نكع مف الدقة، ألننا إذا سممنا بالمطرد، كيظير أ    
كىك ما اطرد بالسماع كالقياس، ال يمكف أف نسمـ ببقية االصطبلحات ، الغالب 

 كالكثير كالقميل ؛ فإنيا مجيكلة الكمية كالقدر. 

 

  مدى قبول المسموع الفرد  المطمب الخامس :

: أف  أحدىا )):أحكاؿ لخصيا مف كبلـ ابف جني لمسيكطي في ىذا األمر ثبلثة    
يككف فردا بمعنى أنو ال نظير لو في األلفاظ المسمكعة مع إطباؽ العرب عمى النطق 
بو فيذا يقبل كيحتج بو كيقاس عميو إجماعا كما قيس عمى قكليـ في شنكءة : شنئي 

 بو . مع أنو لـ يسمع غيره ألنو لـ يسمع ما يخالفو كقد أطبقكا عمى النطق

: أف يككف فردا بمعنى أف المتكمـ بو مف العرب كاحد كيخالف ما  الحال الثاني  
عميو الجميكر .  قاؿ ابف جني : فينظر في حاؿ ىذا المنفرد بو فإف كاف فصيحا في 

                                                           

 (  ، كانظر الصحاح جيأ ، كشنأ.ٖٕٔػٖٕٓ/ٔ( المزىر )ٔ)
((
 . ٙٔٔقتراحانظر اال ٕ
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جميع ما عدا ذلؾ القدر الذؼ انفرد بو ككاف مما أكرده مما يقبمو القياس إال أنو لـ 
جية ذلؾ اإلنساف فإف األكلى في ذلؾ أف يحسف الظف بو كال يرد بو استعماؿ إال مف 

 يحمل عمى فساده .

 قاؿ: فإف قيل : فمف أيف ذلؾ كليس يجكز أف يرتجل لنفسو لغة أخرػ ؟   

   فقدقيل : قد يمكف أف يككف ذلؾ كقع إليو مف لغة قديمة طاؿ عيدىا كعفا رسميا 
يكـ مما قالت العرب إال أقمو كلك ما انتيى إل ))عف أبي عمرك بف العبلء قاؿ: ركؼ 

 . ((جاءكـ كافرا لجاءكـ عمـ كشعر كثير 

فإذا كاف كذلؾ لـ يقطع عمى الفصيح يسمع منو ما يخالف  ))قاؿ ابف جني:   
الجميكر بالخطأ ما داـ القياس يعضده فإف لـ يعضده كرفع المفعكؿ كالمضاؼ إليو 

 خالفا لمقياس كالسماع جميعا .كجر الفاعل أك نصبو فينبغي أف يرد ألنو جاء م

ككذا إذا كاف الرجل الذؼ سمعت منو تمؾ المغة الخالفة مضعكفا في قكلو مألكفا منو 
ف احتمل أف يككف مصيبا في ذلؾ  المحف كفساد الكبلـ فإنو يرد عميو كال يقبل منو. كا 

 .((لغة قديمة فالصكاب رده كعدـ االحتفاؿ بيذا االحتماؿ 

 ينفرد بو المتكمـ كال يسمع مف غيره ال ما يكافقو كال ما يخالفو .: أف  الحال الثالث

قاؿ ابف جني : كالقكؿ فيو أنو يجب قبكلو إذا ثبت فصاحتو ألنو إما أف يككف شيئا   
أخذه عمف نطق بو بمغة قديمة لـ يشارؾ في سماع ذلؾ منو عمى حد ما قمناه فيمف 

ألعرابي إذا قكيت فصاحتو كسمت خالف الجماعة كىك فصيح أك شيئا ارتجمو فإف ا
طبيعتو تصرؼ كارتجل ما لـ يسبق إليو فقد حكي عف رؤبة كأبيو أنيـ كانا يرتجبلف 
ألفاظا لـ يسمعاىا كال سبقا إلييا ،أما لك جاء عف متيـ أك مف لـ ترؽ بو فصاحتو كال 
سبقت إلى األنفس ثقتو فإنو يرد كال يقبل فإف كرد عف بعضيـ شيئ يدفعو كبلـ 

لعرب كيأباه القياس عمى كبلميا فإنو ال يقنع في قبكلو أف يسمع مف الكاحد كال مف ا
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العدة القميمة إال أف يكثر مف ينطق بو منيـ فإف كثر قائمكه إال أنو مع ىذا ضعيف 
 ،ياسوالكجو في القياس فمجازه كجياف : أحدىما أف يككف مف نطق بو لـ يحكـ ق

 تدراؾ كجو صحتو .كاآلخر : أف تككف أنت قصرت عف اس

كيحتمل بأف يككف سمعو مف غيره ممف ليس فصيحا ككثر استماعو لو فسرػ في  
كبلمو إال أف ذلؾ قمما يقع فإف األعرابي الفصيح إذا عدؿ بو عف لغتو الفصيحة إلى 
أخرػ سقيمة عدؿ عنيا كلـ يعبأ بيا ، فاألقكػ أف يقبل ممف شيرت فصاحتو ما 

عرؼ مف حالو ال عمى ما عسى أف يحتمل كما أف عمى يكرده كيحمل أمره عمى ما 
ف كاف يجكز كذبو في الباطف إذ لك لـ  القاضي قبكؿ شيادة مف ظيرت عدالتو كا 

 . (ٔ)((يؤخذ بذلؾ ألدػ إلى ترؾ الفصيح بالشؾ كسقكط كل المغات

لمباحث أف ىذا التمخيص في غاية القكة كالسداد ، كليرجع إلى كبلـ ابف جني  يبدك   
 . كقد عمقنا بما يغني عف إعادتو،   (ٕ)المبحث الثالث. في 

 

 

 

 عمى اختالفيا المغات  حجية : دسالمطمب السا

 المغات عمى اختبلفيا كميا حجة، )) قاؿ: ابف جنييقكؿ السيكطي فيما ينقمو عف     
في تركو كل منيا يقبمو  ففي إعماؿ ) ما ( كلغة التميميي فأال ترػ أف لغة الحجازيي

 .(ٔ) ((ياس فميس لؾ أف ترد إحدػ المغتيف بصاحبتيا الق

                                                           

 .ٕٔٔاالقتراح ، ك  (ٕٚ-ٕٔ/ٕالخصائص ) انظر( ٔ)
 .ٖٚ-ٔٚالبحث صانظر ( ٕ)
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؛ كالكضكح كبلـ ابف جني الذؼ نقمو السيكطي، في غاية القكة كيرػ الباحث أف  
 :كسميقة بغير تكمف كما قاؿ قائميـكذلؾ أف العرب قد جبمكا بالمغة سجية 

  (ٕ)كُؿ َفُأْعِربُ َيَمكُؾ ِلَساَنُو    َكَلِكْف َسِميِقيّّ َأقُ  كلسُت بنحكؼّ          

فبل يقاؿ لعربي لـ تكممَت بيذه المغة دكف غيرىا ، كىذا بخبلؼ آراء النحاة     
المبنية عمى االجتياد كالنظر في كبلـ العرب ، فمف الممكف أف تككف بعض اآلراء 
النحكية صحيحة ، كاألخرػ خطأ ، كلكف بإمكاننا نرجح بعض المغات عمى البعض 

قاؿ إف لغة الحجازييف في )ما( النافية أرجح كأقكػ مف لغة اآلخر ، كيمكف أف ي
التميمييف ؛ كذلؾ لكركد القرآف الكريـ بمغة الحجازييف ، كما في قكلو تعالى : ) َما 

( (ٖ)َىَذا َبَشرًا ( ـْ َياِتِي  .      (ٗ) ، كقكلو : )َما ُىفَّ ُأمَّ

 انتقال العربي الفصيح  :السابعالمطمب 

العمل في ذلؾ أف تنظر حاؿ ما   )):قاؿ  ابف جني مو عفقفيما ين السيكطي يقكؿ    
انتقل إليو فإف كاف فصيحا مثل لغتو األكلى أخذ بيا كما يؤخذ بما انتقل عنيا أك 

 فاسدا فبل كيؤخذ باألكلى " .

قاؿ :" فإف قيل : فما يؤمنؾ _ أف يككف كما كجدت في لغتو فسادا بعد أف لـ يكف 
 فسادا آخر لـ تعممو ؟ فييا _ أف يككف فييا

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٔ(  االقتراحٔ)
 (  انظر لساف العرب ، مادة سمق .ٕ)

 . ٖٔ(  سكرة يكسف اآلية ٖ)
 . ٕ(  سكرة المجادلة اآليةٗ)
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قيل : لك أخذ بيا ألدػ إلى أف ال تطيب نفس بمغة كأف يتكقف عف األخذ عف كل 
أحد مخافة أف يككف في لغتو زيغ ال نعممو اآلف كيجكز أف يعمـ بعد زماف كفي ىذا 

 مف الخطل ما يكفي .

خمل فالصكاب األخذ بما عرؼ صحتو كلـ يظير فساده كال يمتفت إلى احتماؿ ال    
 . (ٔ)((فيما لـ يبف

كقد حقق ىذه المسألة أبك الفتح عثماف بف جني تحقيقًا كاضحًا جميًا في     
     (ٕ)الخصائص، كنقمت ىذا في المبحث الثالث ، فمينظر إليو.

 تداخل المغات: الثامنالمطمب 

إذا اجتمع في كبلـ  ))قاؿ  :عف ابف جني في تداخل المغاتالسيكطي  كنقل  
  :غتاف فصاعدا كقكلوالفصيح ل

 كادييا سيلُ  إال ألف عيكنوْ    عطش   كما بي نحكى الماءَ  كأشربُ         

فقاؿ : نحكىك باإلشباع كعيكنو باإلسكاف فينبغي أف يتأمل حاؿ كبلمو . فإف     
كانت المفظتاف في كبلمو متساكيتاف في االستعماؿ كثرتيما كاحدة فأخمق األمر بو 

عت في ذلؾ المعنى عمى تينؾ المفظتيف ألف العرب قد تفعل أف تككف قبيمتو تكاض
 ذلؾ لمحاجة إلييا في أكزاف أشعارىا كسعة تصرؼ أقكاليا.

كيجكز أف تككف لغتو في األصل إحداىما ثـ إنو استفاد األخرػ مف قبيمة أخرػ     
دة ككثرة االستعماؿ بمغتو كطاؿ بيا عيده ككثر استعمالو ليا فمحقت لطكؿ الم

                                                           

 .ٖٕٔ(  االقتراحٔ)
 .ٛٚػػػػ  ٙٚانظر البحث ( ٕ)
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ف كانت إحدػ المفظتيف أكثر مف كبلمو مف األخرػ فأخمق األمر بو أف ، لىاألك  كا 
 . ةتككف القميمة االستعماؿ ىي الطارئة كالكثيرة ىي األكلى األصمي

نما قمت إحداىما في استعمالو لضعفيا      كيجكز أف تككنا معا لغتيف لو كلقبيمتو كا 
 في نفسو كشذكذىا عف قياسو.

ف كثر عمى المعنى ا لكاحد ألفاظ مختمفة فسمعت في لغة إنساف فعمى ما ذكرناه كا 
كما جاء عنيـ في أسماء األسد كالسيف كالخمر كغير ذلؾ ككما تنحرؼ الصيغة 

 كالمفع كاحد كقكليـ رغكة المبف كُرغكتو كِرغكتو كرغاكتو كذلؾ مثمثا .

َك ككقكليـ: جئت مف عل كمف ِعل كمف َعل كمف عبل كمف ُعمك كمف عمك  كمف عم
 فكل ذلؾ لغات لجماعات قد تجتمع إلنساف كاحد. كمف عاؿ كمف معاؿ.

قاؿ األصمعي : اختمف رجبلف في الصقر فقاؿ أحدىما بالصاد كقاؿ اآلخر    
أقكؿ كما قمتما إنما بأكؿ كارد عمييما فحكيا لو ما ىما فيو فقاؿ : ال  فتراضيابالسيف 

 . (ٔ)(( ىك الزقر 

مى ىذا يتخرج جميع ما كرد مف التداخل نحك: قمى يقمى كع)) كيقكؿ السيكطي :    
كطير فيك طاىر كشعر فيك شاعر، فكل ذلؾ إنما ىك لغات تداخمت  كسبل يسمى .

فتركبت بأف أخذ الماضي مف لغة كالمضارع أك الكصف مف لغة أخرػ ال تنطق 
ي بالماضي كذلؾ فحصل التداخل كالجمع بيف المغتيف. فإف مف يقكؿ : قبل يقكؿ ف

المضارع يقمي كالذؼ يقكؿ : يقبل يقكؿ في الماضي: قمي  ككذا مف يقكؿ يسبل يقكؿ 
في الماضي سمي ، فتبلقى أصحاب المغتيف فسمع ىذا لغة، ىذا كىذا لغة ىذا ،فأخذ 
كل كاحد مف صاحبو ما ضمو إلى لغتو فتركبت ىناؾ لغة ثالثة، ككذا شاعر كطاىر 

                                                           

 .ٕ٘ٔ(  االقتراحٔ)
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الضـ فكصفو عمى فعيل فالجمع بينيما مف إنما ىك مف شعر كطير بالفتح كأما ب
 . (ٔ) ((التداخل 

بيف  ىذه القضية ؛ إال أنو خمط  نقل كبلـ ابف جني فيقد  عمى أف  السيكطي     
تداخل المغات ، كبيف الفصيح يجتمع في كبلمو لغتاف أك أكثر ، كالفرؽ بيف كاضح ، 

تداخل ىك إحداث لغة ثالثة ألف اجتماع لغتيف عند المتكمـ ال يمـز التداخل، ألف ال
متركبة عف ىاتيف المغتيف ، مثاؿ ركف يركف بالفتح فييما ، كىذا شيء ال يعرؼ ؛ إذ 
فتح المضارع كالماضي مع فقد حرؼ الحمق في العيف كالبلـ شيء غير معركؼ في 

 .  (ٕ)الكبلـ ، كما شذ منو إال لفظة كاحدة ، كىي أبى يأبى كليس ليا ثاف 

 الحتجاج بكالم المولدين ا المطمب التاسع:

 الشعراء إلى أربع طبقات :       قسـ النحاة   

   .كاألعشى القيس كامرغ  اإلسبلـ قبل كىـ الجاىميكف  الشعراء األولى: الطبقة
            .  كحساف كمبيد كاإلسبلـ الجاىمية أدرككا الذيف كىـ المخضرمكف  الطبقة الثانية:

 اإلسبلـ صدر في كانكا الذيف كىـ اإلسبلميكف  ليـ كيقاؿ المتقدمكف  : الطبقة الثالثة
 . كالفرزدؽ كجرير

   (ٖ). نكاس كأبي برد بف كبشار  كىـ المحدثكف  ليـ كيقاؿ المكلدكف  : الرابعة الطبقة 

 الثالثة كأما ، إجماعا بشعرىما يستشيد األكلياف فالطبقتاف ))يقكؿ البغدادؼ:     
 أبي بف هللا كعبد العبلء بف عمرك أبك كاف كقد  يابكبلم االستشياد صحة فالصحيح

                                                           

 .ٕ٘ٔراح ( االقتٔ)
 ( .ٜ٘٘/ٔ( انظر فيض نشر االنشراح )ٕ)

 ( .ٖٓ/ٔ( انظر خزانة األدب )ٖ)
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 (ٕ)الرمة كذا كالكميت الفرزدؽ يمحنكف  (ٔ)شبرمة بف هللا كعبد البصرؼ  كالحسف إسحاؽ
 كانكا ألنيـ المكلديف مف يعدكنيـ ككانكا ظاىرا عمييـ أخذت أبيات عدةفي  كأضرابيـ

  . (ٖ)(( حجاب كالمعاصرة عصرىـ في

 آُمر أف ىممت حتى المكّلد ىذا حُسف لقد )):  يقكؿ العبلء بف عمرك أبك ككاف      
 شعر إلى باإلضافة مكلَّداً  فجعمو كالفرزدؽ جرير شْعرَ  بذلؾ يعني برَكايتو صبَياَننا
:  األصمعي قاؿ ، لممتقدميف كاف ما إالّ   الشعر َيُعدّ  ال ككاف كالُمخْضَرميف الجاىمية
:  فقاؿ المكلَّديف عف كُسئل إسبلمي ببيت تجُّ يح سمعُتو فما حَجج عشر إليو جمستُ 

 كاحداً  الّنمط ليس عندىـ مف فيك قبيح مف كاف كما إليو ُسبقكا فقد َحَسف   مف كاف ما
 منيـ كاحد كلَّ  أف أعني األعرابي كابف كاألصمعي كأصحابو عمرك أبي مذىب ىذا

 في لحاجتيـ إالّ  لشيء ذلؾ كليس قبميـ َمفْ  كيقدـ المذىب ىذا عصره أىل في يذىبُ 
 . (ٗ) ((، ثـ صارت لحاجة المكلَّدكف  وب يأتي بما ثقتيـ كقمة الشاىد إلى الشعر

 كالمحدثيف كفي (٘)عمى أنو ال يحتج بكبلـ المكلديف  أجمعكا )):قاؿ السيكطي    
الكشاؼ ( ما يقتضي تخصيص ذلؾ بغير أئمة المغة كركاتيا فإنو استشيد عمى )

                                                           

( ىك عبد هللا بف ْشُبرمة الضبي القاضي،  ركػ عف أنس كالتابعيف ، قاؿ أحمد العجمي: كاف عفيفًا صارمًا ٔ)
 ( .ٕ٘ٔ/  ٔق . العبر  )ٗٗٔعاقبًل يشبو الُنساؾ، شاعرًا جكادًا ، تكفي سنة 

بلف بف عقبة ، أبك الحارث، ذك الرمة: شاعر، مف فحكؿ الطبقة الثانية في عصره ، تكفي سنة ( ىك غيٕ)
 ( .ٕٗٔ/  ٘ق . األعبلـ لمزركمي )ٚٔٔ

 ( .ٖٔ/ٔ( انظر خزانة األدب )ٖ)
بيركت  –، دار الصادر ٔ( تحقيق د. عفيف نايف حاطـك ط/ٜٚ( انظر كتاب العمدة البف رشيق ص )ٗ)

( ، دار الحديث،  ٗٙ/ٔ(  ، ككتاب الشعر كالشعراء ، البف قتيبة )ٛٛٗمزىر ص )ـ ، كالٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔ
 القاىرة ، بدكف تاريخ .

( قكؿ المكلديف جمع مكلد ، كىك المحدث مف كل شيء كمنو المكلدكف مف الشعراء مف الشعراء كالمذيف ال ٘)
محض . لمف كلد عند العرب كنشأ مع يحتج بألفاظيـ لحدكثيـ بعد عصر االحتجاج ، كمف الرجاؿ العربي غير ال

أكالدىـ كتأدب بآدابيـ  ، كمف الكبلـ كل لفع كاف عربي األصل ثـ تغير الستعماؿ المفع العربي الذؼ يستعممو 
( ، كالمعجـ الكسيط ، لجماعة مف العمماء ، باب الكاك ٜٕ/ٔالناس بعد عصر الركاية ، انظر تاج العركس )

 العربية ، دار الدعكة ، بدكف تاريخ .  ( ، تحقيق مجمع المغةٙ٘ٓٔ/ٕ)
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ف كاف محدثا ال يستشيد بشعره في المغة مسألة بقكؿ حبيب بف أك  س ثـ قاؿ : كىك كا 
أال ترػ إلى قكؿ العمماء: ،(ٔ)فيك مف عمماء العربية، فاجعل ما يقكلو بمنزلة ما يركيو

تقانو  .(ٕ)((الدليل عميو بيت الحماسة فيقتنعكف بذلؾ لتكثقيـ بركايتو كا 

برد كقد احتج سيبكيو في أكؿ الشعراء المحدثيف بشار بف  ))ثـ ذكر السيكطي :     
جاج بشعره ذكره المرزباني ببعض شعره تقربا إليو ألنو كاف ىجاه لتركو االحت (ٖ)كتابو

كىك آخر  (ٗ)قاؿ: ختـ الشعر بإبراىيـ بف ىرمة ثعمب عف األصمعي :كنقل كغيره ، 
  .(٘)((الحجج 

 يحتج بشعر أو نثر ال يعرف قائمو شر: الاعالمطمب ال

قائمو  ـال يجكز االحتجاج بشعر أك نثر ال يعم وأن :نظرياً  طيالسيك يرػ        
ككاف عمة ، ال يجكز االحتجاج بشعر أك نثر ال يعرؼ قائمو  )) كحقق ذلؾ بقكلو:

إلى ذلؾ خكؼ أف يككف لمكلد أك مف ال يكثق بفصاحتو كمف ىذا يعمـ أنو ال يحتاج 
، النحكية لـ يمتـز ىذا األمر وكتبرب كطبقاتيـ ، كلكف بالرجكع إلى معرفة أسماء الع

، كالجكاب عندؼ التي ال يعرؼ قائميا في كتبو كثيرًا مف الشكاىدبل ذكر المحققكف 

                                                           

كقد ضعف ىذا ،  فمنثق بشعره كلك كاف محدثاً   رهغي بركايتو كضبط أشعارقنا كثكمعنى ىذا أننا كما ( ٔ)
بمقتضى فصاحتو مدارىا صحة كبلـ الشاعر فأما ك ؛ مف ناحية أف الركاية تعتمد عمى الضبط كالعدالة ىبالمذ

    .ٕٔٔإلصباح ا.  الفطرة
بدكف الميدؼ ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ق عبد الرزاؽ تحقي ، (ٜٔٔ/ٔالكشاؼ لمزمخشرؼ )(ٕ)

  .ٕٙٔ االقتراحتاريخ، ك 
 وما كل ذو لب بمؤتيك نصحو    وما كل مؤت نصحو بمبيب( احتج سيبكيو في باب اإلدغاـ بقكؿ الشاعر: ٖ)

ج بو خكفا مف ىجاء بشار بف برد ،كالمحققكف اف سيبكيو كينسبكف ىذا البيت لبشار ابف برد لككف سيبكيو احت
حجة في المغة ال يستشيد ببيت لـ تثبت سبلمتو مف شعر المكلديف كيركف البيت ألبي األسكد الدؤلي كما نسبو 

 (ٛٔٙ/ٔ(،كحاشية فيض نشر االنشراح)ٔٗٗ/ٗاليو المرزباني غير صحيح .انظر كتاب سيبكيو )
سممة بف عامر بف ىرمة الكناني القرشي، أبك إسحاؽ: شاعر غزؿ مف سكاف ( ىك ابراىيـ بف عمي بف ٗ)

 ( .ٓ٘/  ٔالمدينة، مف مخضرمي الدكلتيف األمكية كالعباسية ، تكفي سنة . األعبلـ لمزركمي )
 .ٕٚٔ(  االقتراح٘)
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 (ٕ)قاؿ ابف النحاس. ( ٔ)أف السيكطي تبع في ذلؾ النحاة المتقدميف كسيبكيو كأمثالو 
 : أجاز الككفيكف إظيار ) أف ( بعد )كي( كاستشيدكا بقكؿ الشاعر :في)التعميقة(

 (ٖ)عِ قَ مْ بَ  اءَ دَ يْ بَ بِ  اً نّ يا شَ كَ رُ تْ تَ ي    فَ تِ بَ رْ قِ بِ  يرَ طِ تَ  ا أفْ مَ يْ كَ لِ  تَ دْ رَ أَ          

كالجكاب أف ىذا البيت غير معركؼ قائمو، كلك عرؼ لجاز أف يككف مف  قاؿ:   
 ضركرة الشعر.

كقاؿ أيضا: ذىب الككفيكف إلى جكاز دخكؿ البلـ في خبر ) لكف ( كاحتجكا بقكؿ 
 لشاعر:ا

(ٗ).................       َكَلِكنَِّني ِمْف ُحبَِّيا َلَعِميدُ       
 

كالجكاب: أف ىذا البيت ال يعرؼ قائمو، كال أكلو كلـ يذكر منو إال ىذا، كلـ ينشده    
 أحد ممف كثق في المغة، كال عزؼ إلى مشيكر بالضبط كاإلتقاف، كفي ذلؾ ما فيو.

ى األلفية: استدؿ الككفيكف عمى جكاز مد المقصكر كفي تعاليق ابف ىشاـ عم   
 :(٘) لمضركرة بقكلو

ْعبلءِ                     َقْد َعِمَمْت أخُت بني السَّ

                                                           

 ( .ٖٔٔ-ٕٛٔ( انظر أصكؿ النحك عند السيكطي )ٔ)

جعفر المصرؼ النحكؼ المعركؼ بابف النحاس مف شيكخ أبي ( ىك أحمد بف دمحم بف إسماعيل بف يكنس أبك ٕ)
عبدالرحمف النسائي كأبي جعفر الطحاكؼ في الحديث ،  كمصنفاتو تزيد عمى الخمسيف منيا إعراب القرآف 
كمعاني القرآف كالناسخ كالمنسكخ كالكافي في النحك كالمقنع في مسائل الخبلؼ كشرح المعمقات السبع كشرح 

 . ٛق . البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة   ٖٖٛأبيات الكتاب  ، تكفي سنة المفضميات كشرح 
( ، كشرح األشمكني ٖٕٓ/ٗ( ، كشرح المفصل البف يعيش )ٕٙٔ/ٕ( كرد البيت  ببل نسبة في اإلنصاؼ )ٕ)
 ( . ٜٖٙ/ٖ( ، كالمقاصد النحكية)ٕٛٔ/ٖ)
 ( .ٗ٘/ٕ( شطر البيت في المقاصد النحكية )ٗ)
مكية ، لة األصييب بف عامر، أبك المقداـ الجرمي، مف قضاعة: فارس حكيـ مف شعراء الدك  ( ىك بييس بف٘)

 ( .ٔٛ/  ٕق . األعبلـ لمزركمي  )ٓٓٔتكفي سنة 
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 َكَعِمَمْت َذاَؾ  مع    الَجَراءِ                  

ـَ مأككاًل عمى الَخَكاءِ                     أْف ِنْع

 كمْف َشْيَشاءيا َلؾ ِمْف َتْمر                   

 (ٔ)َيْنَشُب في الَمْسَعِل كالمََّياءِ                  

 فمد السعبل كالخكا كالميا كىي مقصكرات .   

قاؿ: كالجكاب عندنا أنو ال يعمـ قائمو فبل حجة فيو .لكف ذكر في شرحو لمشكاىد ما   
( في  في كتابو ) بغية اآلمل (ٕ)يخالف ذلؾ فإنو قاؿ: طعف عبد الكاحد الطكاح

 االستشياد بقكلو :

    (  ٖ)اَل ُتْكِثَرفَّ ِإنِّي َعسيُت َصاِئما             

كقاؿ ىك بيت مجيكؿ لـ ينسبو الشراح إلى أحد، فسقط االحتجاج بو ، كلك صح    
ما قالو لسقط االحتجاج بخمسيف بيتا مف ) كتاب سيبكيو ( فإف فيو ألف بيت قد 

 .(ٗ)((ائميف عرؼ قائمكىا كخمسيف مجيكلة الق

كىذا اإللزاـ غير الـز ؛ ألف الكاجب ككف الشاىد معركؼ  ))قاؿ ابف الطيب :  
القائل حاؿ االستشياد بو ، كطركء الجيالة بقائمو بعد ذلؾ لقصكر اليمـ ال يضر في 
ثبكت ما ثبت بو حاؿ معرفتو ، كسيبكيو ما استدؿ إال بما كاف معركفًا مشيكر القائل 

ما قامت حجتو عمى مخالفتو بتمؾ الشكاىد إال كىي معركفة في ذلؾ الكقت ، ك 
                                                           

( ، كلساف العرب حدد ، ٗٚٛ/ٕ( األبيات مف الرجز ، ألبي المقداـ  . انظر الآللي في شرح أمالي القالي )ٔ)
 ( .ٕٗٔ/ٔممل ، شيش ، ليا ، كالمزىر )

 ( لـ أعثر لو عمى ترجمة .ٕ)
(  ، ٖٛٚ/ٛ( رجز ، لرؤبة بف العجاج ، كقبمو أكثرت في العذؿ ممحًا دائمًا ، كما في خزانة األدب )ٖ)
 ( .ٕٗٔ/ٔ( ، كالمزىر )ٕٗٚ/ٔ( ، كاألشمكني )ٕٖ٘/ٜ( ،)ٕٖٔ/ٜ)

 .ٜٕٔ( االقتراح ٗ)
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القائميف لدييـ ، مشيكرة فيما بينيـ، ثـ بعد انقراض ذلؾ العصر كقصكر اليمـ طرأت 
 . (ٔ)((الجيالة بمف قاؿ تمؾ الخمسيف شاىدًا فبل ينقض البنياف بعد ثبكتو كاستقامتو

ف الدارسيف لمنحك في ىذه يرػ الدكتكر محمكد يكسف فجاؿ أف ما شاع بي       
يشيع بيف الدارسيف لمنحك العربي االعتقاد  )):المسألة غير صحيح كيحقق ذلؾ بقكلو 

فقط مف الشعر لـ تنسب الى شاعر معيف كالكاقع  بأف في كتاب سيبكيو خمسيف بيتاً 
 . (ٕ)((ف ما لـ ينسب مف شكاىد الكتاب أضعاؼ الخمسيفأ

ال يجكز االحتجاج بشعر  ))ـر متعقبًا قكؿ البغدادؼ كيقكؿ الدكتكر عمي أبك المكا   
فإف ىذا الكبلـ ليس عمى إطبلقو ؛ إذ مقصكر عمى  )) (ٖ)((أك نثر ال يعرؼ قائمو 

الركاية كحدىا ، كأما السماع فإف العمماء الذؼ قامكا بيذا الدكر ، كما رأينا منذ قميل  
مصدره أك يحاكلكا  –ياف في بعض األح –ذكركا لنا ما سمعكه دكف أف يسجمكا  -

نسبتو ، مكتفيف بما ىك مفركض فييـ مف التحميل لما يسمعكف كالضبط لما يركف ، 
كيؤيد ذلؾ ما ىك معركؼ عف السمكؾ المغكؼ لمخميل كأبي عمرك كالكسائي كغيرىـ 
مف سماعيـ أحيانًا ممف ال نعرفو ، بل ممف ال يعرفكنو ، ثـ ما ىك معمكـ مف احتكاء 

شكاىد المركية غير المعركؼ أصحابيا حتى عند ثقات الو عمى كثير مف كتاب سيبكي
  (ٗ) (( العمماء ، كالجرمي كأبي عثماف المازني

 

 

                                                           

 ( .ٕٚٙ/ٔ( انظر فيض نشر االنشراح )ٔ)

 (ٕٚٙ/ٔنشر االنشراح )( انظر  حاشية فيض ٕ)
 ( .ٖٚ/ٔ( خزانة األدب )ٖ)
 ( .ٓ٘( أصكؿ التفكير النحكؼ ص )ٗ)



  - 171 -  

 

 المبحث الثاني

 القياس عند السيوطي

  : أىمية القياس والرد عمى من أنكره   

يذكر السيكطي معظـ أدلة النحك، كما القياس ركف مف أىـ أركاف النحك؛ فيك     
إنو عمـ بمقاييس مستنبطة  )): بقكليـ  عرفكهكليذا  لمعكؿ عميو في غالب مسائمو ،كا

، كالكسائي ال يرػ النحك إال قياسا ، كما اشتير عنو  (ٔ)(( مف استقراء كبلـ العرب
 قكلو : 

 (ٕ)...............        عْ بَ تَّ يَ  اس  يَ قِ  كُ حْ ا النَّ مَ نَّ إِ             

بالقياس أنيـ عابكا عمى مف أنكره ،  كقد ذكر السيكطي فيما ككاف مف عنايتيـ    
؛ ألف النحك كمو  اعمـ أف إنكار القياس في النحك ال يتحقق )): ابف األنبارؼ  ينقمو عف

قياس، كليذا قيل في حده: النحك عمـ بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب، 
حد مف العمماء أنكره؛ لثبكتو بالداللة فمف أنكر القياس فقد أنكر النحك، كال يعمـ أ

القاطعة، كذلؾ أنا أجمعنا عمى أنو إذا قاؿ العربي: كتب زيد فإنو يجكز أف يسند ىذا 
الفعل إلى كل اسـ مسمى تصح منو الكتابة نحك عمرك كبشر كأزدشير إلى ما ال 

ثبات ما ال يدخل تحت الحصر بطريق النقل محاؿ.  يدخل تحت الحصر، كا 

، كالناصبة، كاألفعاؿ الرافعة ،القكؿ في سائر العكامل الداخمة عمى األسماء ككذلؾ   
كذلؾ  ،كالجازمة؛ فإنو يجكز إدخاؿ كل منيا عمى ما ال يدخل تحت الحصر ،كالجارة

بالنقل متعذر، فمك لـ يجز القياس كاقتصر عمى ما كرد في النقل مف االستعماؿ لبقي 
نيا لعدـ النقل كذلؾ مناؼ لحكمة الكضع، كثير مف المعاني ال يمكف التعبير ع

                                                           

 .ٕ٘ٔ( االقتراح ٔ)
 ( .ٕٚٙ/ٕ(ىذا مطمع قصيدة لمكسائي في كصف النحك كما في إنباه الركاة)ٕ)
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فكجب أف يكضع كضعا قياسيا عقميا ال نقميا، بخبلؼ المغة، فإنيا كضعت كضعا 
نقميا ال عقميا، فبل يجكز القياس فييا، بل يقتصر عمى ما كرد بو النقل، أال ترػ أف 
ة، )القاركرة( سميت بذلؾ الستقرار الشيء فييا، كال يسمى كل مستقر فيو قاركر 

 .(ٔ)(( ككذلؾ سميت )الدار( دارا الستدارتيا كال يسمى كل مستدير دارا

فمك قمنا إف النحك ثبت نقبًل ال قياسًا كعقبًل  ))كزاد ابف االنبارؼ كبلمًا ميمًا :      
لى التسكية بيف المقيس كالمنقكؿ كذلؾ  ألدػ ذلؾ إلى رفع الفرؽ بيف المغة كالنحك ، كا 

 . (ٕ) ((مخالف لمعقكؿ

لعل في زمف ابف األنبارؼ كقبمو ، لـ يظير مف النحاة مف نادػ بإنكار القياس ،     
ف تفاكتكا في تطبيقو بيف متشدد في شركطو ؛ كنحاة  فيـ متفقكف عمى العمل بو ، كا 

 البصرة ، كبيف متساىل في شركطو ؛ كنحاة الككفة .

الذيف نادكا بإلغاء ، كاف عمى رأس المنكريف (ٖ)ابف مضاء القرطبي عمى أف       
 ))و ؛ فيك يقكؿ ئالقياس ، كىك كما يعد صاحب الثكرة عمى القياس كالدعكة إلى إلغا

س حكـ العرب أمة حكيمة ، فكيف تشبو شيئًا بشيء كتحكـ عميو بحكمو ، كعمة القيا
ذا فعل كاحد مف األصل غير مكجكدة في الفرع النحكييف ذلؾ جيل كلـ يقبل  ، كا 

ف إلى العرب ما يجيل بو بعضيـ بعضًا ؟ كذلؾ أنيـ ال يقيسكف ، فمـ ينسبك قكلو
، ككذلؾ ت عمة حكـ األصل مكجكدة في الفرعالشي يحكمكف عميو بحكمو إال إذا كان

فعمكا في تشبيو االسـ بالفعل في العمل ، كتشبيييـ إف كأخكاتيا باألفعاؿ المتعدية في 

                                                           

 .ٓٓٔػ  ٜ٘( انظر لمع األدلة ٔ)
 (.ٓٓٔ(المرجع السابق )ٕ)

مضاء المخمي قاضي الجماعة أبك العباس القرطبي ، كاف مف أفراد ( ىك أحمد بف عبد الرحمف بف دمحم بف ٖ)
العمماء ، أخذ عف ابف الرماؾ كتاب سيبكيو تفيمًا ، كسمع عميو كعمى غيره مف الكتب النحكية كالمغكية كاألدبية 

نفات مف ما ال يحصى ، ككاف لو تقدـ في عمـ العربية ، كاعتناء كآراء فييا ، كمذاىب مخالفة ألىميا .  لو مص
 ( .ٕٙٙ/ٔق . بغية الكعاة )ٕٜ٘أشيرىا كتاب الرد عمى النحكييف ، تكفي سنة 
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 ))، ثـ يقكؿ :  (ٔ) ((عاؿ فأشبو قميبلالعمل ، كأما تشبيو األسماء غير المنصرفة باألف
إف الشيء ال يقاس بالشيء إال إذا كاف حكمو مجيكال ، كالمقيس عميو معمـك الحكـ ، 

 . (ٕ)((ككانت العمة المكجبة لمحكـ في األصل مكجكدة في الفرع 

لمقياس أربعة أركاف : أصل كىك المقيس عميو كفرع كىك ذكر السيكطي : أف    
 عمة جامعة .المقيس كحكـ ك 

 كىذه األركاف نفسيا عند األصكلييف مف الفقياء مما يؤكد العبلقة بيف الفقو كالنحك 

كذلؾ مثل أف تركب قياسا في الداللة عمى  ))ابف األنبارؼ :  كينقل السيكطي عف    
رفع ما لـ يسـ فاعمو فتقكؿ : اسـ أسند الفعل إليو مقدما عميو،  فكجب أف يككف 

ىك ما لـ يسـ فاعمو ، كالحكـ  عمى الفاعل . فاألصل ىك الفاعل كالفر مرفكعا قياسا ع
ىك الرفع، كالعمة الجامعة ىي اإلسناد . كاألصل في الرفع أف يككف لؤلصل الذؼ ىك 
نما أجرؼ عمى الفرع الذؼ ىك ما لـ يسـ فاعمو بالعمة الجامعة التي ىي  الفاعل ، كا 

 . (ٖ)((اإلسناد 

 عميو. المطمب األول: في المقيس

كفيو  ))قاؿ السيكطي :  ،  مف نثر أك شعر أؼ ما قيس عميو مف كبلـ العرب   
مف شرطو أال يككف شاذا خارجا عف سنف القياس فما كاف كذلؾ مسائل : األكلى : 

ال يجكز القياس عميو كتصحيح )استحكذ( )كاستصكب( )كاستنكؽ( ، ككحذؼ نكف 
 التككيد في قكلو:

                                                           

،  ٔ، تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل ، ط/ ٖٚ-ٕٚص ، البف مضاء القرطبي ( انظر الرد عمى النحاة ٔ)
 .ـ .ٕٚٓٓىػ ػػػػ ٕٛٗٔدار الكتب العممية ، بيركت ، 

 .ٕٚ(المرجع السابق ٕ)
 .ٖٜ، كلمع األدلة  ٗ٘ٔتراح( انظر االقٖ)
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ُيُمكـَ َطاِرَقَيا    .....................اْضِرَب َعْنَؾ ال    
(ٔ) 

نما يميق بو    أؼ : اضربْف ، ككجو ضعفو في القياس أف التككيد لمتحقيق ، كا 
اإلسياب كاإلطناب ، ال االختصار كالحذؼ . ككحذؼ صمة الضمير دكف الضمة 

 في قكلو :

 (ٕ)....َلُو َزْجل  َكَأنَُّو َصْكُت َحاد     ...................    

ككجو ضعفو في القياس أنو ليس عمى حد الكصل كال حد الكقف ألف الكصل يجب 
أف تتمكف فيو كاكه كما تمكنت في قكلو : لو زجل كالكقف يجب أف تحذؼ فيو الكاك 
بقاء الضمة منزلة بيف منزلتيف الكصل كالكقف لـ تعيد  كالضمة معا فحذؼ الصمة كا 

 قياسا .

كما جاز لنا  ))قاؿ أبك عمي :  لمضركرة في الضركرة . نعـ يجكز عمى ما استعمل  
أف نقيس منثكرنا عمى منثكرىـ كذلؾ يجكز أف نقيس شعرنا عمى شعرىـ فما أجازتو 

 .((الضركرة ليـ أجازتو كما ال فبل 

فإف قيل : ىبل امتنع متابعتيـ في الضركرة ، مف حيث كاف  ))قاؿ ابف جني :   
نما كاف ارتجاال ، فضركرتيـ القـك ال يترسمكف في عمل أش عارىـ ترسل المكلديف ، كا 

 إذف أقكػ مف ضركرتنا ، فينبغي أف يككف عذرىـ فيو أكسع ؟

                                                           

( عجزه : ضربؾ بالسيف  الفرِس . قاؿ ابف جني: كيقاؿ إنو مصنكع كقاؿ أيضا مدفكع مصنكع عند عامة ٔ)
( ٛٔٔ/ٕ( ، كاإلنصاؼ )ٕٛ/ٔ(، كسر صناعة اإلعراب)ٖٗٗ/ٕأصحابنا كال ركاية تثبت بو. انظر المحتسب )

 (.ٜٖٚ/ٕ، كمغني المبيب )

( كخزانة ٖٕٓ/ٔاج العركس ز ج ؿ ، كلساف العرب زجل كىمع اليكامع )( كتٜٕٙ/ٚ( المحكـ )ٕ)
( ، تحقيق دمحم عبد الخالق عظيمة عالـ الكتب ، بيركت بدكف تاريخ ٕٚٙ/ٔ( كالمقتضب لممبرد )ٕٖٗ/ٕاألدب)

 (.٘ٚ/ٕ، كاإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ البف األنبارؼ )
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قمنا : ليس جميع الشعر القديـ مرتجبل ، بل كاف ليـ فيو نحك ما لممكلديف مف   
 . ((الترسل

ت ركؼ عف زىير أنو عمل سبع قصائد في سبع سنيف ، فكانت تسمى : حكليا    
زىير . كعف ابف أبي حفصة قاؿ : كنت أعمل القصيدة في أربعة أشير ، كأعرضيا 

في ذلؾ كثيرة كأيضا فإف مف  ـفي أربعة أشير ، ثـ أخرج بيا إلى الناس . كحكايتي
 .(ٔ)المكلديف مف يرتجل 

. قاؿ في  ال يقاس عميو تركاً  : كما ال يقاس عمى الشاذ نطقاً  المسألة الثانية
إذا كاف الشيء شاذا في السماع مطردا في القياس تحاميت ما  ))الخصائص: 

تحامت العرب مف ذلؾ كجريت في نظيره عمى الكاجب في أمثالو. مف ذلؾ امتناعؾ 
مف ) كذر ( ك) كدع ( ألنيـ لـ يقكلكىما ، كال منع أف يستعمل نظيرىما نحك : 

ف لـ تسمعيما أنت  (.ٕ) (()كزف( ك)كعد( كا 

في غاية الكضكح ؛ ألنو ال يجكز أف يقاس عمى أصل شاذ  مسالةاليبدك لمباحث أف  
أك مصنكع، فإذا كاف ما شذ ال يبني عميو حكـ مطرد فكيف إذا كاف مصنكعًا 

 مكذكبًا عمى العرب. 

 : جواز القياس عمى ما يقل ورفضو فيما يكثر المسألة الثالثة 

يقاس عمى القميل ليس مف شرط المقيس عميو الكثرة ، فقد  ))قاؿ السيكطي:   
لمكافقتو لمقياس ، كيمتنع عمى الكثير لمخالفتو لو .مثاؿ األكؿ : قكليـ في النسب 
إلى شنكءة شنئي فمؾ أف تقكؿ في رككبة ركبي كفي حمكبة حمبي كفي قتكبة قتبي 
قياسا عمى شنئي كذلؾ أنيـ أجركا فعكلة مجرػ فعيمة لمشابيتيا إياه مف أكجو :أف 

                                                           

 (ٕٖٗ/ٔ(انظر الخصائص )ٔ)
 . ٛ٘ٔ(االقتراحٕ)
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كأف ثالثو حرؼ ليف ، كأف آخره تاء التأنيث ، كأف فعكال كفعيبل كبل منيا ثبلثي ، 
يتكارداف نحك : أثيـ كأثـك كرحيـ كرحـك كمشي كمشك كنيي عف الشيء كنيك، فمما 
استمرت حاؿ فعيمة كفعكلة ىذا االستمرار جرت كاك شنكءة مجرػ ياء حنيفة فكما 

 قالكا حنفي قياسا قالكا شنئي قياسا .

: فإف قمت : إنما جاء ىذا في حرؼ كاحد يعني شنكءة ػ فالجكاب  قاؿ أبك الحسف  
 :أنو جميع ما جاء .

كما ألطف ىذا الجكاب ، كمعناه أف الذؼ جاء في فعكلة  ))قاؿ في الخصائص :   
ىك ىذا الحرؼ ، كالقياُس قاِبُمُو ، كلـ يأت فيو شيء ينقضو ، فإذا قاس اإلنساف 

 . ((ا في القياس مقبكال فبل لـكعمى جميع ما جاء ككاف أيضا صحيح

كلما ذكرناه مف المناسبة بيف )فعكلة( ك)فعيمة( لـ يجز في نحك ضركرة : ضررؼ  
كال يقاؿ في حركرة : حررؼ ألف باب فعيمة المضاعف نحك جميمة ال يقاؿ فيو جممي 
استثقاال بل ىك جميمي . كمثاؿ الثاني : قكليـ في ثقيف ، كقريش ، كسميـ : ثقفي 

ف كاف أكثر مف شنئي فإنو عند سيبكيو ضعيف في القياس كال كقر  شي كسممي فيك كا 
 . (ٔ)((يقاؿ في سعيد سعدؼ كال في كريـ كرمي 

يبدك لمباحث أف كل ما ذكره السيكطي في ىذه المسألة قد سبقو إليو أبك الفتح ابف   
 جني في الخصائص كما ىك مشار اليو في اليكامش، كهللا أعمـ.

 رابعة المسألة ال

 :باعتبار المقيس عميو كالمقيس إلى أربعة أقساـالقياس في العربية السيكطي  ـقس   

 حمل فرع عمى أصل .ػػػ ٔ

                                                           

 (.ٖٖٙ/ٖػٖٖ٘/ٖ، كانظر كتاب سيبكيو )ٓٙٔالقتراح(  أ)
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 حمل أصل عمى فرع .ػػػ ٕ

 حمل نظير عمى نظير .ػػػ ٖ

 حمل ضد عمى ضد .ػػػ ٗ

أف يسمى األكؿ كالثالث : قياس المساكؼ كالثاني : قياس األكلى  )) كرأػ السيكطي   
 . (ٔ)((الرابع: قياس األدكف ك 

 ىاؾ أمثمة لكل قسـ : 

الجمع كتصحيحو حمبل عمى المفرد في  إعبلؿ ))ػػػػ حمل الفرع عمى األصل: األول 
فالقيمة مف  . (ٕ)((ركْ ج كثَ كْ رة في زَ كَ جة كثِ كْ كزَ  يمة .يمة كدِ يـ في قِ يـ كدِ قِ  :ذلؾ كقكليـ

. لت الكاك ياء ؛ لكقكعيا إثر كسرةا ، فأبدقـك يقكـ تقكيما ، كالديمة مف أداـ يدكـ دكام
 (ٖ) كزكجة كثكرة مثاؿ التصحيح ، لـ يعمكا الكاك في الجمع لسبلمتيا في المفرد .

فعمو كتصحيحو  إعبلؿ المصدر إلعبلؿ ))ػػػػ حمل األصل عمى الفرع:  الثاني
 .(ٗ)(( (لصحتو كػ) قمت قياما ( ك ) قاكمت قكاما

مف حمل األصل عمى الفرع تشبييا لو في ))  ي ، فقاؿكذكر السيكطي عف ابف جن  
 في قكلؾ : ىذا حسفُ  (٘)المعني الذؼ أفاده ذلؾ الفرع مف ذلؾ األصل تجكيز سيبكيو

                                                           

 .ٓٙٔ( االقتراح ٔ)
 .ٓٙٔ(المرجع السابق ٕ)
 . ٕٔ٘(  ، كأصكؿ النحك عند السيكطي ٔٔٗ/ٗ( انظر أكضح المسالؾ )ٖ)
 .ٓٙٔ(االقتراح ٗ)
 ( .ٕٔٓػػٜٜٔ/ٔ( الكتاب )٘)
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إنما جاز فيو الجر ، الذؼ  الرجلِ  بػ الضاربِ  أف يككف الجر في الكجو تشبيياً  الكجوِ 
 .( ٔ)((الكجوِ  تشبييا بػ الحسفِ 

. فالنظير إما في المفع أك في المعنى أك فييما،  :ر عمى النظيرػػػػ حمل النظي الثالث
 (ما)بعد  (إف)زيادة  )) كمف أمثمتو فيما يذكره السيكطي:  أــــ النظير في المفظ :

 . (ٕ)((النافية (ما)ألنيما بمفع ؛المصدرية الظرفية كالمكصكلة 

في المفع عمى ما  دخكؿ الـ االبتداء عمى ما النافية حمبل ليا : ))منو أيضا ك *
 . (ٖ)((المكصكلة

 .(ٗ)((تككيد المضارع بالنكف بعد ال النافية حمبل ليا عمى ال الناىية ))منو أيضا :ك *

حذؼ فاعل أفعل بو في التعجب لما كاف مشبيا لفعل األمر في  )):منو أيضا ك *
 .(٘)((المفع 

 (دراؾ ( ك ) نزاؿبناء باب ) حذاـ ( عمى الكسر تشبييا لو بػ )  ))منو أيضا : ك *
))(ٙ) . 

 . (ٚ)(( بناء ) حاشا ( االسمية لشبييا في المفع بػ ) حاشا ( الحرفية )) :منو أيضا ك *

. 
 . (ٔ)(( منيا إدغاـ الحرؼ في مقاربة في المخرج ))منو أيضا : ك *

                                                           

 .ٓٙٔ( ، كاالقتراح ٖٓٔػػػٖٖٓ/ٔ(الخصائص)ٔ)
 .٘ٙٔ( االقتراح ٕ)
 .٘ٙٔرجع السابق (المٖ)
 .٘ٙٔ(المرجع السابق ٗ)
 .ٙٙٔ(المرجع السابق ٘)
 .ٙٙٔ(المرجع السابق ٙ)
 .ٙٙٔ(المرجع السابق ٚ)
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 ب ـــ النظير في المعنى: 

 كمف أمثمتو : 

الزيداف ( ألنو في معناه كلكال جكاز ) غير قائـ الزيداف ( حمبل عمى ) ما قاـ  )) *
ذلؾ لـ يجز ألف المبتدأ إما أف يككف ذا خبر أك أف يككف ذا خبر أك ذا خبر أك ذا 

 . (ٕ)((مرفكع يغني عف الخبر

 .(ٖ)((إىماؿ ) أف ( المصدرية مع المضارع حمبل عمى ) ما ( المصدرية )): كمنيا* 

  :ج ــــ النظير في المفظ والمعنى معا

اسـ التفضيل ك أفعل  ))مة حمل النظير عمى النظير في المفع كالمعنى: كمف أمث   
في التعجب فإنيـ منعكا أفعل التفضيل أف يرفع الظاىر لشبو بػ ) أفعل ( في التعجب 

فادة لممبالغة كأجازكا تصغير أفعل في الت عجب لشبيو بأفعل التفضيل كزنا كأصبل كا 
، كلكف النحكيكف قاسكه فيما أحسف  كلـ يسمع تصغيره إال في أممح ك في ذلؾ ،
 . (ٗ)((عداىما 

فمف أمثمتو النصب بػ ) لـ ( حمبل عمى الجـز بػ )  )): ػػػػ حمل الضد عمى الضد الرابع
كفي الجزكلية: " قد يحمل  لف ( .فإف األكلى لنفي الماضي كالثانية لنفي المستقبل .

ـ يضرب الرجل حمل الجـز ل : األول لمثاالشيئ عمى مقابمو كعمى مقابل مقابمو 
 عمى الجر .

                                                                                                                                                                      

 .ٙٙٔ(المرجع السابق ٔ)
 .ٙٙٔ قتراح(االٕ)
 .ٙٙٔ(المرجع السابق ٖ)
 .ٚٙٔ(المرجع السابق ٗ)
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: اضرب الرجل حمل الجـز فيو الكسر الذؼ ىك مقابل الجر مف جية  ومثال الثاني
 أف الكسر في البناء مقابل الجر في اإلعراب

: اضرب الرجل جعل السككف فيو عمى الكسر الذؼ ىك مقابل لمجر  ومثال الثالث
 . (ٔ)(( قابل لمجـز كالجـز مقابل السككف الذؼ ىك م

 .في المقيس : نيالمطمب الثا

ما قيس عمى كبلـ العرب فيك مف  )) :قاؿ  المازني فيما ينقمو عف السيكطي يذكر  
أال ترػ أنؾ لـ تسمع أنت كال غيرؾ اسـ كل فاعل كال  قاؿ : )) (ٕ)(( كبلـ العرب

نما سمعت البعض فقست عميو غيره فإذا سمعت ) قاـ زيد ( أجزت :  مفعكؿ كا 
 .(ٖ)((ؼ بشر( ك)كـر خالد)ظر 

 أمثمة تدريبة :   

ككذلؾ يجكز أف تبني بإلحاؽ البلـ ما شئت كقكلؾ :  ))عمي :  نقل عف أبي       
 (ٗ)كدخل كضرب عمى مثاؿ شممل كصعرر )خرجج( ك)دخمل( ك)ضربب( مف خرج

))(٘) . 

ة فػ )ضرب( ك)دخل( ك)خرج(  ألحقت ب)فعمل( دكف النظر إلى المعنى ، كفائد   
، كلكننا لـ نكتسب مادة لغكية لـ تكف معركفة مف ىذه األبنية ىك االمتحاف كالتدريب 

مف الضرب :  (ٙ)ككذلؾ تقكؿ في مثاؿ ) صمحمح ( ))ابف جني :  كنقل عف قبل .

                                                           

 .ٛٙٔ قتراح( االٔ)
 .ٜٙٔ( ، كاالقتراح ٖٙػػػ ٖٚ٘/ٔ( انظر الخصائص)ٕ)
 ( .ٖٓٙػػػٜٖ٘/ٔ، كالخصائص)ٜٙٔاالقتراح ( ٖ)
 ( صعرر الشيء  فتصعرر : دحرجو فتدحرج ، كاستدار .ٗ)
 .ٜٙٔ( االقتراح ٘)
 ( الصمحمح مف الرجاؿ : الشديد المجتمع األلكاح .ٙ)
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كىك مف  ضربرب ، كمف القتل قتمتل ، كمف الشرب شربرب ، كمف الخركج خرجرج ،
ف لـ تنطق العرب بك   احد مف ىذه الحركؼ  .العربية ببل شؾ كا 

 قاؿ : فإف قيل : فقد منع الخميل لما أنشد :    

 (ٔ)َتَراَفَع اْلِعزُّ ِبَنا َفاْرَفْنَعَعا              

 قياسا عمى قكؿ العجاج :   

(ٕ)َتَقاَعَس اْلِعزُّ ِبَنا َفاْقَعْنَسَسا        
 

 فدؿ عمى امتناع القياس في مثل ىذه األبنية .    

كاب : أنو ؛ إنما أنكر ذلؾ ألنو فيما المو حرؼ حمقي ، كالعرب لـ تبف ىذا فالج    
المثاؿ مما المو حرؼ حمق ، خصكصا كحرؼ الحمق فيو متكرر ، كذلؾ مستنكر 

 .(ٖ)((عندىـ مستثقل 

ال يشترط عندىـ كما يبدك أف يككف لمكممات المقيسة معنى ؛ حيث إف ىذه     
 ا التمريف كالتدريب ليس ليا معنى في كضع المغة .  األبنية كالكممات الذؼ يقصد بي

فثبت إذف أف كل ما قيس عمى كبلميـ فيك مف  )) كيعمق ابف جني بقكلو:   
كبلميـ؛ كليذا قاؿ مف قاؿ في العجاج كرؤبة : أنيما قاسا المغة كتصرفا فييا ، 

 .  (ٗ)((كأقدما عمى ما لـ يأت بو مف قبميما

                                                           

 ( .ٜٕٛ/ٖ(، ك)ٖٓٙ/ٔ(انظر الخصائص )ٔ)
 (  ٛٚٔ/ٕ(، كالمحتسب )ٓٙٔ/ٔ(، كالخصائص )ٖٛٔ(انظر ديكاف العجاج ص)ٕ)
 .ٓٚٔ( االقتراح ٖ)
 .ٓٚٔ(المرجع السابق ٗ)
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كذكر أبك بكر أف منفعة االشتقاؽ  )) قمو عف ابف جني:كيقكؿ السيكطي فيما ين   
لصاحبو أف يسمع الرجل المفظة فيشؾ فييا ، فإذا رأػ االشتقاؽ قاببل ليا أنس بيا 

 (ٔ) ((منيا ، كىذا تثبيت المغة بالقياس وكزاؿ استيحاش

مف قكة القياس عندىـ اعتقاد النحكييف  )):  كنقل السيكطي عف ابف جني أيضاً     
ما قيس عمى كبلـ العرب فيك مف كبلميـ ، نحك قكلؾ في بناء مثل ) جعفر ( أف 

مف ضرب ضربب كىذا مف كبلـ العرب ، كلك بنيت منو )ضكرب( أك )ضيرب( لـ 
  . (ٕ)((يكف مف كبلـ العرب ؛ ألنو قياس عمى األقل استعماال كاألضعف قياسا 

كمف البيف  ))كالنحك بقكلو :كيعمق الدكتكر حنا طرزؼ في كتابو أصكؿ في المغة     
أف ما اعتبره ابف جني مف كبلـ العرب ىنا قياسا عمى رأؼ أستاذه أبي عمي الفارسي، 
كقياسا عمى رأؼ المازني مف قبل ،ليس مف كبلـ العرب في شيء ، إذ لـ يدخل في 

ف أدخل دائرة قياسيـ  .(ٖ)(( استعماليـ كا 

ف ما اعتبره ابف جني كالفارسي كالمازني كيبدك لمباحث أف ىذا الكبلـ سديد بدليل أ  
كتبعيـ عميو السيكطي لـ يدخل في دائرة االستعماؿ المغكؼ الي يكمنا ىذا كما قاسكه 
عمى الفاعل كالمفعكؿ كالجمع فبعيد ألف ىذا كثر استعمالو في كبلـ الناس، كأما 

 صمحمح كنحكه فقميل االستعماؿ يحفع كال يقاس غميو غيره.

الحكـ مف أركاف القياس التي  الحكم المقيس عميو .: القياس عمى ثالثالمطمب ال
لمقياس أربعة أركاف، أصل كىك المقيس عميو ،  ))النحاة ، يقكؿ السيكطي: اذكرى

   . (ٗ)((كفرع كىك المقيس ، كحكـ كعمة جامعة 

                                                           

 .ٓٚٔ( ، كاالقتراح ٜٖٙ/ٔػٖٓٙ/ٔ( انظر الخصائص )ٔ)
 .ٓٚٔ( االقتراح ٕ)
 ٛٔ( انظر أصكؿ في المغة كالنحك صٖ)
 .ٗ٘ٔ( االقتراح ٗ)
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ثبت بالقياس ، كآخر  حكـ ثبت استعمالو عف العربكالحكـ النحكؼ قسماف:     
، (ٔ)((إنما يقاس عمى حكـ ثبت استعمالو عف العرب ))السيكطي : ، كيذكر طكاالستنبا
 نعـ كبلميـظاىر  ىل يجكز أف يقاس عمى ما ثبت بالقياس كاالستنباط ؟ ))كلكف 

متى جرػ عمى  أف تقكؿ : إذا كاف اسـ الفاعل عمى قكة تحممو لمضمير، مف ذلؾ
مل الضمير، فما ظنؾ بالصفة أك صمة ، أك خبرا ػ لـ يتح غير مف ىك لو : صفة ،

المشبية باسـ الفاعل ، فإف الحكـ الثابت لممقيس عميو إنما ىك باالستنباط ، كالقياس 
 . (ٕ)((عمى الفعل الرافع لمظاىر حيث ال تمحقو العبلمات 

يرػ السيكطي ػػػػ ىنا ػػػػ عدـ خبلؼ النحاة في القياس عمى حكـ ثبت استعمالو     
ؼ النحاة في القياس عمى ما ثبت بالقياس كاالستنباط ، ثـ عف العرب، كيذكر خبل

يرػ جكاز ذلؾ في ظاىر كبلميـ ، كيمثل لذلؾ بقياسيـ الصفة المشبية باسـ الفاعل 
عمى اسـ الفاعل في العمل ، كىك حكـ ثابت لممقيس عميو باالستنباط كالقياس ال 

 باالستعماؿ كالسماع . 

 صل المختمف في حكمو :اختالف النحاة في القياس عمى األ 

اختمف  )):  بيف الجكاز كالمنع ، فقاؿ  ابف األنبارؼ  ذكر السيكطي فيما ينقمو عف    
في القياس عمى األصل المختمف في حكمو ، فأجازه قـك ؛ ألف المختمف فيو إذا قاـ 
الدليل عميو صار بمنزلة المتفق عميو ، كمنعو آخركف ؛ ألف المختمف فيو فرع لغيره، 

 يف يككف أصبل ؟فك

كأجيب بأنو يجكز أف يككف فرعا لشيء أصبل لشيء آخر ، فإف اسـ الفاعل فرع   
عمى الفعل في العمل ، كأصل لمصفة المشبية ، ككذلؾ )الت( فرع عمى )ال( ك)ال( 

                                                           

 .ٔٚٔ السابق( ٔ)
 .ٔٚٔ االقتراح(ٕ)
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فرع عمى )ليس( فػ) ال ( أصل لػ )الت( كفرع عمى )ليس( كال تناقض في ذلؾ 
 الختبلؼ الجية .

القياس عمى المختمف فيو : أف تستدؿ عمى أف ) إال ( تنصب  كمف أمثمة    
المستثنى فتقكؿ : حرؼ قاـ مقاـ فعل يعمل النصب ، فكجب أف يعمل النصب كػ 
)يا( في النداء ، فإف إعماؿ )يا( في النداء مختمف فيو ، فمنيـ مف قاؿ : إنو 

 . (ٔ) ((العامل، كمنيـ مف قاؿ فعل مقدر

إنما يقاس عمى حكـ ثبت استعمالو عف العرب .  ))قكلو: كما ذكره السيكطي ب   
؟ فيك محل خبلؼ بيف  (( كىل يجكز أف يقاس عمى ما ثبت بالقياس كاالستنباط

النحاة ، كالسيكطي ػػػ فيما ينقمو عف األنبارؼ ػػػ يجيز القياس عمى األصل المختمف 
 .   في حكمو ؛ ألنو إذا قاـ الدليل عميو صار بمنزلة المتفق عميو

 إثبات الحكم في محل النص 

اختمفكا في إثبات الحكـ في  )):  قاؿ ابف األنبارؼ  فيما ينقمو عف السيكطي يذكر   
 محل النص : بماذا ثبت بالنص أـ بالعمة ؟

فقاؿ األكثركف : بالعمة ال بالنص ألنو لك كاف ثابتا بو ال بيا ألدػ إلى إبطاؿ 
حمل فرع عمى أصل بعمة جامعة فإذا فقدت اإللحاؽ كسد باب القياس ألف القياس 

العمة الجامعة بطل القياس ككاف الفرع مقتبسا مف غير أصل كذلؾ محاؿ أال ترػ أنا 
لك قمنا : إف الرفع كالنصب في نحك ضرب زيد عمرا بالنص ال بالعمة لبطل اإللحاؽ 

 بالفاعل كالمفعكؿ كالقياس عمييما كذلؾ ال يجكز .

                                                           

 .ٕٚٔ(  االقتراح ٔ)



  - 184 -  

 

محل النص بالنص كفيما عداه بالعمة كذلؾ نحك النصكص كقاؿ بعضيـ يثبت في   
المنقكلة عف العرب ، المقيس عمييا بالعمة الجامعة في جميع أبكاب العربية ، كاستدؿ 
حالة الحكـ عمى المقطكع لو أكلى مف  لذلؾ بأف النص مقطكع بو كالعمة مظنكنة كا 

 إحالتو عمى المظنكف .

بالنص كالعمة معا ألنو يؤدؼ إلى أف يككف الحكـ كال يجكز أف يككف الحكـ ثابتا      
 مقطكعا بو مظنكنا في حاؿ كاحدة محاؿ .

كأجيب عف ىذا االستدالؿ بأف الحكـ إ نما يثبت بطريق مقطكع بو كىك النص    
كلكف العمة ىي التي دعت إلى إثبات الحكـ فنحف نقطع عمى الحكـ بكبلـ العرب 

إلى الحكـ فالظف لـ يرجع إلى ما يرجع إليو  كنظف أف العمة ىي التي دعت الكاضع
 .(ٔ)  ((القطع بل ىما متغايراف فبل منافاة 

 :العمة موجبة لمحكم في المقيس عميو

ال لـ تقبل،  مكجبة لمحكـتككف في العمة أف السيكطي  يشترط    مف  ))قاؿ :   كا 
مالؾ  شرط العمة أف تككف ىي المكجبة لمحكـ في المقيس عميو كمف ثـ خطأ ابف

في حركاتو كسكناتو  لبلسـالبصرييف في قكليـ: إف عمة إعراب المضارع مشابيتو 
نما المكجب لو  بيامو كتخصيصو فإف ىذه األمكر ليست المكجبة إلعراب االسـ كا  كا 

أك  قبكلو بصيغة كاحدة معاني مختمفة كال يميزىا إال اإلعراب تقكؿ : ما أحسف زيداً 
 و .الثاني نصبتو أك الثالث جررت

فبلبد أف تككف ىذه العمة ىي المكجبة إلعراب المضارع فإنؾ تقكؿ :ال تأكل     
السمؾ كتشرب المبف فيحتمل النيي عف كل منيما عمة انفراده كعف الجمع بينيما 

                                                           

 . ٕٛٔ( االقتراح ٔ)
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كعف األكؿ فقط كالثاني مستأنف كال يبيف ذلؾ إال اإلعراب بأف تجـز الثاني أيضا إف 
 .(ٔ) ((اني كترفعو إف أردت الثالثأردت األكؿ كتنصبو إف أردت الث

 

 

 المبحث الثالث

 العمة عند السيوطي

 . عمل النحويين القول في المطمب األول:  

العمة ركف مف أركاف القياس ، كليست أصبًل قائمًا بذاتو ، كلكف لكثرة الكبلـ     
 عمييا، تناكليا الباحث بشيء   مف التفصيل ، كخصيا بمبحث كامل عف بقية أركاف
القياس األخرػ ، حتى ينجمي تطكر العمة عند النحاة ، كما آلت إليو مف أمكر جدلية 

   ىي أشبو بعمـ المنطق الكبلمي .

كيبدك أف الخميل بف أحمد كاف أكؿ مف بسط القكؿ في العمل النحكية ، بحيث     
 ؾ .؟: عف العرب أخذتيا أـ اخترعتيا مف نفس فقيل لو ))لفت انتباه المعاصريف لو ، 

كقاـ في ، كعرفت مكاقع كبلميا  ، فقاؿ : إف العرب نطقت عمى سجيتيا كطباعيا
ف لـ ينقل ذلؾ عنيا، عقكليا عممو   ،كاعتممت أنا بما عندؼ أنو عمة لما عممتو منو ، كا 

ف تكف ىناؾ عمة غير ما ذكرت فالذؼ ، فإف أكف أصبت العمة فيك الذؼ التمست  كا 
محكمة  اً كمثمي في ذلؾ مثل رجل حكيـ دخل دار ، ذكرتو محتمل أف يككف عمة لو 

أك ،بانييا بالخبر الصادؽ  ، كقد صحت عنده حكمةعجيبة النظـ كاألقساـ ، البناء 
فكمما كقف ىذا الرجل في الدار عمى شيء ، بالبراىيف الكاضحة كالحجج البلئحة 

                                                           

 .ٗٛٔ( المرجع السابق ٔ)
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حت لو سن ،كلسبب كذا ككذا ، قاؿ : إنما فعل ىذا ىكذا لعمة كذا ككذا  ،منيا
فجائز أف يككف الحكيـ الباني لمدار فعل ذلؾ لمعمة التي لذلؾ،  كخطرت ببالو محتممة

ما  ذلؾ إال أف ،كجائز أف يككف فعمو لغير تمؾ العمة ،ذكرىا ىذا الذؼ دخل الدار
فإف سنحت لغيرؼ عمة لما عممتو مف ، ذكره ىذا الرجل محتمل أف يككف عمة لذلؾ

 . (ٔ)(( كؿ فميأت بيامبالمعىي أليق مما ذكرتو ، النحك 

نصاؼ مف الخميل رحمة )) كيعمق الزجاجي عمى قكؿ الخميل      كىذا كبلـ مستقيـ كا 
 .(ٕ)(( هللا عميو

إذا استقريت أصكؿ ىذه الصناعة  )): قكلو صاحب المستكفي عف السيكطي ينقل    
ذا تأممت عمميا عرفت أنيا غير مدخك  ال متسمح لة ك عممت أنيا في غاية الكثاقة كا 

كأما ما ذىب إليو غفمة العكاـ مف أف عمل النحك تككف كاىية كمتمحمة فييا ، 
كاستدالليـ عمى ذلؾ بأنيا أبدا تككف ىي تابعة لمكجكد ال الكجكد تابعا ليا فبمعزؿ 
ف كنا نستعمميا فميس ذلؾ عمى سبيل  عف الحق ، كذلؾ أف ىذه األكضاع كالصيغ كا 

كجو االقتداء كاالتباع كالبد فييا مف التكقيف فنحف إذا االبتداء كاالبتداع بل عمى 
صادفنا الصيغ المستعممة كاألكضاع بحاؿ مف األحكاؿ كعممنا أنيا كميا أك بعضيا 
مف كضع كاضع حكيـ جل كتعالى تطمبنا بيا كجو الحكمة لتمؾ الحاؿ مف بيف 

 .(ٖ)((أخكاتيا فإذا حصمنا عميو فذلؾ غاية المطمكب

اعمـ أف عمل النحكييف أقرب إلى  ))ابف جني في الخصائص:  ي عفكذكر السيكط   
عمل المتكمميف منيا إلى عمل المتفقييف كذلؾ أنيـ إنما يحيمكف عمى الحس كيحتجكف 
فيو بثقل الحاؿ أك خفتيا عمى النفس كليس كذلؾ عمل الفقو ألنيا إنما ىي أعبلـ 

                                                           

 .ٜٗٔ، كاالقتراح  ٖٚاإليضاح  (ٔ)
 .ٜٗٔ، كاالقتراح  ٖٚ( اإليضاح ٕ)
 .ٖٚٔ( االقتراح ٖ)
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الحكمة كاألحكاـ التعبدية كأمارات لكقكع األحكاـ ككثير منو ال يظير فيو كجو 
 . ((بخبلؼ النحك فإف كمو أك غالبو مما تدرؾ عمتو كتظير حكمتو 

 .((كليس شيء مما يضطركف إال كىـ يحاكلكف بو كجيا  ))قاؿ سيبكيو :  

نعـ قد ال يظير فيو كجو الحكمة .قاؿ بعضيـ إذا عجز عف تعميل الحكـ قاؿ ىذا   
ذا عجز النحكؼ عنو قاؿ :   ىذا مسمكع .تعبدؼ كا 

الشؾ أف العرب قد أرادت مف العمل  ))كفي مكضع آخر مف الخصائص :   
كاألعراض ما نسبناه إلييا أال ترػ إلى اطراد رفع الفاعل كنصب المفعكؿ كالجر 
بحركفو كالجـز بحركفو كغير ذلؾ مف التثنية كالجمع كاإلضافة كالنسب كالتحقير كما 

 . يعتقد ىذا كمو اتفاؽ كقع كتكارد اتجو ؟يطكؿ شرحو ، فيل يحسف بذؼ لب أف 

فإف قمت: فمعمو شيئ طبعكا عميو مف غير اعتقاد لعمة كال لقصد مف المقصكد مف   
 ا عمى ما نيج األكؿ فقاـ بو .نسبيا إلييـ بل ألف آخرا منيـ حز القصكد التي ت

نطكاء عمى قيل : إف هللا إنما ىداىـ لذلؾ كجبميـ عميو ألف في طباعيـ قبكال لو كا  
 صحة الكضع فيو كتراىـ قد اجتمعكا عمى ىذه المغة كتكاردكا عمييا .

فإف قمت : كيف تدعي االجتماع كىذا اختبلفيـ مكجكد ظاىر أال ترػ إلى الخبلؼ 
 في ) ما ( الحجازية كالتميمية إلى غير ذلؾ ؟

نما ىك في شيء مف  الفركع قيل : ىذا القدر كالخبلؼ لقمتو محتقر غير محتفل بو كا 
 يسير فأما األصكؿ كما عميو العامة كالجميكر فبل خبلؼ عميو .

كأيضا فإف أىل كل كاحدة مف المغتيف عدد كثير كخمق عظيـ ككل منيـ محافع عمى 
 لغتو ال يخالف شيئا منيا .

 فيل ذلؾ إال ألنيـ يحتاطكف كيقتاسكف كال يفرطكف كال يخمطكف؟  



  - 188 -  

 

 .و إال كلو كجو مف القياس يؤخذ بوعمى قمتكمع ىذا فميس شيئ مف مكاضع الخبلؼ 

كلك كانت المغة حشكا مكيبل كحثكا مييبل لكثر خبلفيا كتعادت أكصافيا فجاء عنيـ 
جر الفاعل كرفع المضاؼ إليو كالنصب بحركؼ الجـز ، كأيضا فقد ثبت عنيـ 

 . (ٔ)((التعميل في مكاضع نقمت عنيـ كما سيأتي

 في أقسام العمل :المطمب الثاني

 يذكر السيكطي فيما ينقمو عف أبي عبد هللا الحسيف بف مكسى الدينكرؼ     
:عمة تطرد  اعتبلالت النحكييف صنفاف )): قاؿفي كتابو ثمار الصناعة  (ٕ)الجميس

عمى كبلـ العرب ، كتنساؽ إلى قانكف لغتيـ. كعمة تظير حكمتيـ ، كتكشف عف 
 . (ٖ)(( صحة أغراضيـ كمقاصدىـ في مكضكعاتيـ

في   (ٗ)رؼ ىذه العمل دكف شرح حتى شرحيا التاج ابف مكتـكك ثـ ذكر الدين     
 :  تذكرتو كىي

عمة سماع : مثل قكليـ امرأة ثدياء ، كال يقاؿ رجل أثدؼ ، كليس لذلؾ عمة سكػ ػ ٔ
 السماع .

كعمة تشبيو مثل إعراب المضارع لمشابيتو االسـ كبناء بعض األسماء لمشابيتيا  ػٕ
 الحركؼ .

                                                           

 .٘ٚٔ( االقتراح ٔ)
( ىك الحسف بف ىبة هللا الدينكرؼ المعركؼ بالجميس النحكؼ ، أكثر أبك حياف في التذكرة مف النقل عنو ، لو ٕ)

 ( .ٙٗٗ/ٔكتاب ثمار الصناعة في النحك . انظر بغية الكعاة )
 .٘ٚٔ( االقتراح ٖ)
( ىك أحمد بف عبد القادر بف مكتـك ، أخذ النحك عف البياء بف النحاس ، كالـز ابا حياف دىرًا طكيبًل ، لو ٗ)

تصانيف منيا : الجمع بيف العباب كالمحكـ في المغة ، شرح اليداية في الفقو ، كمف تصانيفو أيضًا شرح كافية 
 (.ٕٓٚ/ٔ( . انظر بغية الكعاة )ٜٗٚابف الحاجب ، كالتذكرة . تكفي سنة )
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 . مة استغناء كاستغنائيـ بػ ترؾ عف كدععػ ٖ

 . عمة استثقاؿ كاستثقاليـ الكاك في يعد لكقكعيا بيف ياء ككسرةػ  ٗ

عمة فرؽ كذلؾ فيما ذىبكا إليو مف رفع الفاعل كنصب المفعكؿ كفتح نكف الجمع ػ ٘
 ككسر نكف المثنى .

  . تأكيد إيقاعوعمة تككيد مثل إدخاليـ النكف الخفيفة كالثقيمة في فعل األمر لػ ٙ

  كعمة تعكيض مثل تعكيضيـ الميـ في الميـ مف حرؼ النداء.ػ  ٚ

عمة نظير مثل كسرىـ أحد الساكنيف إذا التقيا في الجـز حمبل عمى الجر إذ ىك ػ ٛ
  نظيره.

  عمة نقيض مثل نصبيـ النكرة بػ ال حمبل عمى نقيضيا إف.ػ  ٜ

(1) چڤ  ڦ  ڦ     چ قكلو تعالى: عمة حمل عمى المعنى مثلػ  ٓٔ
 

 ذكر فعل المكعظة كىي مؤنثة حمبل ليا عمى المعنى كىك الكعع   

  (2) چی  ی      چ  تعالى : مشاكمة مثل قكلو ةعمػ ٔٔ

عمة معادلة مثل جرىـ ما ال ينصرؼ بالفتح حمبل عمى النصب ثـ عادلكا ػ  ٕٔ
 بينيما فحممكا النصب عمى الجر في جمع المؤنث السالـ .

مجاكرة مثل الجر بالمجاكرة في قكليـ جحر ضب خرب كضـ الـ ) هللا ( عمة ػ ٖٔ

 لمجاكرتيا الداؿ . (ٖ)چپ  پ    چ قكلو تعالى :  في

                                                           

 . ٕ٘ٚ( سكرة البقرة ، اآلية ٔ)
 . ٗ( سكرة اإلنساف ، اآلية ٕ)
 .ٕ، اآلية الفاتحة ( سكرة  ٖ)
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 عمة كجكب كذلؾ تعميميـ رفع الفاعل كنحكه .ػ ٗٔ

عمة جكاز كذلؾ ما ذكركه في تعميل اإلمالة مف األسباب المعركفة فإف ذلؾ ػ  ٘ٔ
 ل ال لكجكبيا .عمة لجكاز اإلمالة فيما أمي

  (ٔ)چۈئ  ۈئ  ېئ     چ قكلو تعالى :  عمة تغميب مثلػ  ٙٔ
  (ٕ)چڤ  ڤ    چ مثل قكلو تعالى :عمة اختصار مثل باب الترخيـ ػ  ٚٔ
 عمة تخفيف كاإلدغاـ .ػ ٛٔ

 عمة أصل كػ استحكذ كيؤكـر كصرؼ ما ال ينصرؼػ ٜٔ

  المفعكؿ عمة أكلى كقكليـ : إف الفاعل أكلى برتبة التقديـ مفػ  ٕٓ

 .ا اليبلؿ فحذؼ لداللة الحاؿ عميوعمة داللة حاؿ كقكؿ المستيل اليبلؿ أؼ ىذػ ٕٔ

عمة إشعار كقكليـ في جمع مكسى مكسكف بفتح ما قبل الكاك إشعار بأف ػ ٕٕ
 المحذكؼ ألف .

عمة تضاد مثل قكليـ في األفعاؿ التي يجكز إلغاؤىا متى تقدمت كأكدت ػ ٖٕ
 .((تمغ أصبل لما بيف التأكيد كاإللغاء مف التضاد بالمصدر أك بضميره لـ 

كأما عمة التحميل فقد اعتاص عمي شرحيا  : ابف مكتـك عنيا قاؿػ  عمة تحميل  ٕٗ  
كقاؿ الشيخ شمس الديف بف الصائغ : قد  كفكرت فييا أياما فمـ يظير لي فييا شيء.

ليا عف السمف في رأيتيا مذككرة في كتب المحققيف كابف الخشاب البغدادؼ حاكيا 

                                                           

 .ٕٔ( سكرة التحريـ ، اآلية ٔ)
 .ٕٓٔ( سكرة النحل ، اآلية ٕ)
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نحك االستدالؿ عمى اسمية كيف بنفي حرفيتيا ألنيا مع االسـ كبلـ كنفي فعميتيا 
 .(ٔ)((لمجاكرتيا الفعل ببل فاصل فتحمل عقد شبو خبلؼ المدعي 

 . وُ نَ يَّ كأما الصنف الثاني : فمـ يتعرض لو الجميس كال بَ 

النحكييف ضرباف : ضرب اعتبلالت  ))كقد بينو ابف السراج في األصكؿ فقاؿ :    
منيا ىك المؤدؼ إلى كبلـ العرب كقكلنا : كل فاعل مرفكع ككل مفعكؿ منصكب. 
كضرب يسمى عمة العمة مثل أف يقكلكا : لـ صار الفاعل مرفكعا ، كالمفعكؿ 
نما يستخرج منيا  منصكبا ؟  كىذا ليس يكسبنا أف نتكمـ كما تكممت العرب، كا 

 .((ا، كيتبيف بو فضل ىذه المغة عمى غيرىا حكمتيا في األصكؿ التي كضعتي

ىذا الذؼ سماه عمة العمة إنما ىك تجكز في  ))كقاؿ ابف جني في الخصائص:    
 ؟فمـ ارتفع الفاعل المفع فأما في الحقيقة فإنو شرح كتميـ لمعمة أال ترػ أنو إذا قيل:

فع زيد مف قكلنا: قاؿ : إلسناد الفعل إليو، كلك شاء البتدأ ىذا ، فقاؿ في جكاب ر   
قاـ زيد إنما ارتفع إلسناد الفعل إليو، فكاف مغنيا عف قكلو: إنما ارتفع ألنو فاعل 

 . (ٕ)((حتى يسأؿ فيما بعد عف العمة التي ليا رفع الفاعل 

 المطمب الثالث: في العمل الموجبة وغيرىا

ذا نظرت إلى كتب السيكطي النحكية تجد ذلؾ كاضحًا ففي كتاب اليم     ع مثبًل كا 
ال  تكاد تحمك صفحة مف صفحاتو مف ذكر عمة إال ما  ندر بحيث يعد السيكطي 

 .   (ٖ)مف أبرز النحاة المعمميف كأبي عمي الفارس كابف جني كاالنبارؼ 

                                                           

 . ٛٚٔػػػ ٙٚٔ( االقتراح ٔ)
 . ٜٚٔ( االقتراح ٕ)
 (.ٖٖ( انظر أصكؿ النحك عند السيكطي ص )ٖ)
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عف ابف جني في الخصائص تقسيمو العمة إلى مكجبة كمجكزة ،  السيكطينقل    
عمى ما تقتضيو صناعة النحك مثل جاب أكثر العمل عندنا مبناىا عمى اإلي )): قاؿ   

ككذلؾ ما أشبو الفضمة منصكب مثل ، قكليـ : إف الفضل منصكب كالمفعكؿ بو مثبلً 
كالمبتدأ مرفكع كالخبر مرفكع كالفاعل ، مرفكع  العمدةخبر كاف ، كمثل قكليـ إف 

 ب .المضاؼ إليو، كغير ذلؾ ، كعمى ىذا ُمفاُد كبلـ العر ب مرفكع ، كمثل قكليـ الجر

نما ىك في الحقيقة سبب يجكزه كال يكجبو، كمف ذلؾ      كضرب آخر يسمى عمة كا 
 .(ٔ)(( أسباب اإلمالة فإنيا عمة الجكاز ال الكجكب

ألف عمة الكجكب عندىـ ال تنفؾ عف الكممة ، كما مثل ، أما عمة الجكاز فيي       
، كمثل ذلؾ كل   ال تجرؼ في كبلـ العرب عمى حاؿ كاحدة ، بل تفارقو  كال تمـز

 كجو إعراب اختمفت فيو أنظار النحاة ، كاختبلفيـ بيف أف تككف الكممة حاال أك صفة

 .    (ٕ) چ  گک               گ     گ  گ  چ :

نحك : لزمكا الكسر في عيف المضارع المثاؿ  ))كذكر السيكطي عف النحاة أنيـ   
الرتفاع العمة المكجبة لمحذؼ ،  كسـ يسـ ، كصل يصل ، لئبل يمـز إثبات الكاك فيو

 . (ٖ)((كىي كقكعيا بيف ياء ككسرة ، فيمـز كاك بعدىا ضمة ، كىك مستثقل 

 تخصيص العمة   

عمـ ا  )) :السيكطي يرػ جكاز تخصيص العمة ؛ فيك ينقل عف ابف جني قكلو ك      
أف محصكؿ مذىب أصحابنا كمتصرؼ أقكاليـ مبني عمى جكاز تخصيص العمل 

ف تقدمت عمل الفقو فأكثرىا يجرؼ مجرػ التخفيف كالفرؽ كلك تكمف متكمف فإنيا ك  ا 

                                                           

 ( .ٗٙٔ/ٔالخصائص )( ٔ)
 .٘( سكرة الجمعة ، اآلية ٕ)
 (.ٖٓٔ/ٖ( ىمع اليكامع )ٖ)
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ف كاف عمى غير قياس مستثقبل كما لك تكمف تصحيح فاء  نقضيا لكاف ذلؾ ممكنا كا 
كليست كذلؾ عمل المتكمميف ألنيا ال ، ميزاف كميعاد كنصب الفاعل كرفع المفعكؿ 

ف عمل المتكمميف متقدمة عمل فإذف عمل النحكييف متأخرة ع قدرة عمى غيرىا .
 .(ٔ)((المتفقييف

فالسيكطي يؤيد كبلـ ابف جني في تخصيص العمة ، كيرػ أف أكثر العمل يجرؼ     
 إذا عرفت ذلؾ فاعمـ أف عمل النحكييف ضرباف :عمى أصميف ىما : الفرؽ كالثقل 

 مميف.كاجب البد منو ألف النفس ال تطيق في معناه غيره كىذا ال حق بعمل المتك  

 كاآلخر ما يمكف تحممو لكف عمى استكراه كىذا الحق بعمل الفقياء .  

فاألكؿ : ما البد لمطبع منو كقمب األلف كاك لمضمة قبميا كمنع االبتداء بالساكف   
كالجمع بيف األلفيف المدتيف إذ ال يككف ما قبل األلف إال مفتكحا فمك التقت ألفاف 

 مدتاف لكقعت الثانية بعد ساكف .

كالثاني : ما يمكف النطق بو عمى مشقة كقمب الكاك ياء بعد الكسرة إذ يمكف أف  
 . تقكؿ في عصافير عصافكر كلكف يكره

كمف الثاني تقدير الضمة . قمت : كمف األكؿ تقدير الحركات في المقصكر   
 كالكسرة في المنقكص

دمحم بف الحسف اعمـ أف أصحابنا انتزعكا العمل مف كتب  ))كقاؿ في مكضع آخر :  
 .(ٕ) ((كجمعكىا منيا بالمبلطفة كالرفق 

 

                                                           

 ( .٘ٗٔ/ٔالخصائص )( ٔ)
 .ٔٛٔ( االقتراح ٕ)
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 :المركبةالعمة  العمة البسيطة و :المطمب الرابع

ىي التي يقع فييا التعميل مف كجو كاحد . كقمب  ))العمة البسيطة اصطبلحًا :   
)الياء( ىمزة إذا كقعت عينًا السـ فاعل مشتق مف فعل أجكؼ ككانت عينو قد 

، مثل )قائل ، بائع ، صائـ ، طائر( كاألصل : قايل ، بايع ،  أصابيا اإلعبلؿ
 . (ٔ)((صايـ ، طاير 

ىي التي تفيد أكثر مف عمة كاحدة في تعميل قياس ما .  ))العمة المركبة اصطبلحًا : 
كمنع كممة )بكرسعيد( مف الصرؼ لعمتيف ىما : العممية كالتركيب المزجي . أك 

 . (ٕ)(( )العممية كالعجمة(ككممة )إبراىيـ( لعمتيف ىما : 

العمة مف حيث الشكل الذؼ تأتي عميو إلى عمة بسيطة كعمة مركبة،  السيكطي قسـ  
العمة قد تككف بسيطة كىي التي يقع التعميل بيا مف كجو  )): كقد ذكر ذلؾ بقكلو  

 كاحد كالتعميل باالستثقاؿ كالجكار كالمشابية كنحك ذلؾ .

صاؼ اثنيف فصاعدا كتعميل قمب ميزاف بكقكع الياء كقد تككف مركبة مف عدة أك   
ساكنة بعد كسرة فالعمة ليس مجرد سككنيا كال كقكعيا بعد كسرة بل مجمكع األمريف 

 .(ٖ)(( كذلؾ كثير جدا

ابف مضاؼ إلى حذؼ التنكيف مف العمـ المكصكؼ بػعمل ابف عصفكر  )): كقد     
 ستعماؿ مع التقاء الساكنيف.عمـ بعمة مركبة مف مجمكع أمريف كىك : كثرة اال

) ىند بنت عاصـ (  فكالنحاة لـ يعممكه إال بكثرة االستعماؿ فقط بدليل حذفو م   
ف لـ يمتق ىنا ساكناف ككأنو لما رأػ انتقاض العمة  عمى لغة مف صرؼ ىندا كا 

                                                           

 ( . ٜٚٙ/ٔ( المعجـ المفصل )ٔ)
 ( .ٔٛٙ/ٔ) السابق( ٕ)
 .ٕٛٔ( االقتراح ٖ)
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احتاج إلى قكلو : كمف العرب مف يحذؼ لمجرد كثرة االستعماؿ كىذه العمة 
 .(ٔ)((في الجميع ال ما عمل بو أكال  ةدر الصحيحة المط

كالستطالتيـ إياه  ))كمف العمل المركبة قكؿ الزمخشرؼ في المفصل في الذؼ:    
بصمتو مع كثرة االستعماؿ خففكه مف غير كجو فقالكا : المذ بحذؼ الياء ثـ المذ 

ي ) كا ببلـ التعريف الذؼ في أكلو ككذا فعمكا فبحذؼ الحركة ثـ حذفكه رأسا كاجتزؤ 
 .(ٕ)((التي ( 

إنما التزمكا الفصل بيف  )) ابف النحاس: كمف العمل المركبة ما ذكره السيكطي عف   
 إذا خففت كبيف خبرىا إذا كاف فعبل لعمة مركبة مف مجمكع أمريف كىما :) أف ( 

يبلؤىا ما لـ يكف يمييا   .(ٖ) ((العكض مف تخفيفيا، كا 

 :ة: التعميل بالعمة القاصر المطمب الخامس

اختمف النحاة في التعميل بالعمة القاصرة  ، فبعضيـ ال يشترط التعدية في    
صحتيا، كبعضيـ يرػ تككف باطمة ؛ ألنيا إنما تراد لمتعدية كمف ىؤالء ابف جني في 

 .  (ٗ)الخصائص

 )): ىذا الخبلؼ في كتابو االقتراح  ، فقاؿ عف كجية النظر األكلى السيكطي كنقل  
 ما جاءْت )يشترطكا التعدية في صحتيا كذلؾ كالعمة في قكليـ :  فجكزىا قـك كلـ

                                                           

 .ٖٛٔ( االقتراح ٔ)
ـ ، ٖٜٜٔ، مكتبة اليبلؿ ، بيركت ،  ، تحقيق عمى بك ممجـٔ، ط/ ٖٔٔ( المفصل ، لمزمخشرؼ صٕ)

 . ٖٛٔكاالقتراح 
 . ٗٛٔ(االقتراحٖ)
 ( .ٜٛ/ٔ( الخصائص )ٗ)
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، فإف جاءت كعسى أجريا مجرػ صار فجعل  (ٕ)(أبؤسا كعسى الغكيرُ )؟  (ٔ)(ؾتَ اجَ حَ 
ليما اسـ مرفكع كخبر منصكب كال يجكز أف يجريا مجرػ صار في غير ىذيف 

ما أؼ صار زيد المكضعيف فبل يقاؿ : ما جاءت حالتؾ أؼ صارت كال جاء زيد قائ
قائما . ككذلؾ ال يقاؿ : عسى الغكير أنعما، كال عسى زيد قائما بإجراء عسى مجرػ 
صار ، كاستدؿ عمى صحتيا بأنيا ساكت العمة المتعدية في اإلخالة كالمناسبة كزادت 

فبل أقل مف أف يككف عمما لمفساد  عمييا بظاىر النقل فإف لـ يكف ذلؾ عمما لمصحة
))(ٖ). 

كطي ىنا يذكر أف ىناؾ مف يرػ جكاز التعميل بالعمة القاصرة التي ال فالسي   
قكليـ : ما جاءت حاجتؾ ؟ كعسى الغكير تتجاكز محل النص إلى غيره ؛ ألف )

( ال تتعدػ إلى غيرىا مف تراكيب ، كعدـ اشتراط التعدية في صحتيا ، كيستدؿ أبؤسا
، كاإلخالة الظف ؛ ألنيـ  إلخالةبأنيا ساكت العمة المتعدية في اصحة العمة القاصرة 

كزادت عمييا ظنكا أف ىذه التراكيب ممحقة بصار ، فحممكىا عمييا في العمل ، 
، أؼ: منقكلة عف العرب . كلك قالكا تحفع فيما جاءت بو ، كال يقاس  بظاىر النقل

 عمييا ، الرتحنا مف ىذا التعميل الذؼ ال طائل مف كراءه .

                                                           

( )ما جاءت حاجتؾ( ، بالنصب كالرفع  ، بمعنى : ما صارت؛  فالنصب عمى أف )ما( استفيامية مبتدأ، كفي ٔ)
لضمير ىك اسـ جاءت، جاءت ضمير يعكد إلى )ما(، كأدخل التأنيث عمى )ما( ألنيا ىي الحاجة، كذلؾ ا

،  ٔ٘/ٔكحاجتؾ خبر، كالتقدير أية حاجة صارت حاجتؾ؟ كعمى الرفع حاجتؾ اسـ جاءت كما خبرىا. الكتاب )
 (.ٕٕ٘/ٔ(  ، كاألشمكني )ٕٛٗ/ٖ، ٜٚٔ/ ٕ
،  ( ىذا مَثل قديـ يقاؿ عند التَُّيمة  ، كالُغَكْير تصغير غار ، كمعنى المَثل ربما جاء الشّر مف َمْعدف الخيرٕ)

 (.ٔ٘/ٔكأصمو ماء لكمب . المساف ، )غكر ، بأس( ، ك الكتاب )
 .٘ٛٔ( االقتراح ٖ)
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كقاؿ قـك :إنيا عمة باطمة ألف العمة إنما  ))ألخرػ فيقكؿ: ثـ ينقل كجية النظر ا    
ذا لـ تكف متعدية فبل فائدة ليا ألنيا ال فرع  تراد لمتعدية كىذه العمة ال تعدية فييا كا 

 . (ٔ)(( ليا فالحكـ فييا ثابت بالنص ال بيا

دية فإف ا إنما تراد لمتعكأجيب : بأنا ال نسمـ أني ))ثـ يجيب السيكطي ىذا قائبل :    
نما كانت عمة إلخالتيا كمناسبتيا ال لتعديتيا . كال نسمـ أيضا عدـ فائدتيا العمة إ

فإنيا تفيد الفرؽ بيف المنصكص الذؼ يعرؼ معناه كالذؼ ال يعرؼ معناه ، كتفيد أنو 
ممتنع رد غير المنصكص عميو كتفيد أيضا أف الحكـ ثبت في المنصكص عميو بيذه 

 .(ٕ)((العمة 

عممكا سككف آخر الفعل ))ابف مالؾ في شرح التسييل :  السيكطي عف كينقل   
المسند إلى التاء كنحكه بقكليـ لئبل تتكالى أربع حركات فيما ىك ككممة كاحدة كىذه 
العمة ضعيفة ألنيا قاصرة إذ ال يكجد التكالي إال في الثبلثي الصحيح كبعض 

 ((ذلؾ كالسككف عاـ في الجميع الخماسي كػ انطمق ك انكسر كالكثير ال يتكالى فيو 
 .(ٖ) ((انتيى فمنع العمة القاصرة 

ـّ ،  أحدىما ))قد ضعف ابف مالؾ عمة التكالي مف كجييف :    : أف التسكيف عا
كالعمة قاصرة عف أكثر األفعاؿ ؛ ألف تكالي الحركات إنما كاف يكجد في الصحيح 

 في غيرىا كمعمـك أف غيرىا أكثر ، مف : َفَعل كَفِعل كاْنَفَعل ، كافَتعل ، كَفُعل ، ال
 كمراعاة األكثر أكلى مف مراعاة األقل .

: أف تكالي أربع حركات ليس ميمبًل في كبلميـ ، بل ُمْستخف بالنسبة إلى  والثاني
بعض األبنية ، بدليل : ُعَمبط ، كأصمو : ُعبلبط ، كَعَرتف ، كأصمو : َعَرْنتف ، 

                                                           

 .٘ٛٔ سابقالالمرجع (ٔ)
 .ٙٛٔ االقتراح(ٕ)
 (. ٖٕٔ/ٔ، كانظر شرح التسييل ) ٙٛٔ(االقتراحٖ)
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صرييف )َكَجْنديل عند الككفييف( ، كعمى كل تقدير فقد كَجنِدؿ ، كأصمو َجَنادؿ عند الب
حذفكا مدة منو كمف عبلبط ، كنكنا مف َعَرنتف ، مع إفضاء ذلؾ إلى أربع حركات 
متكالية ، فمك كاف تكالي أربع حركات منفكرًا منو طبعًا ، كمقصكد اإلىماؿ كضعًا ، 

 .(ٔ) (( لـ يتعرضكا إليو دكف ضركرة في األمثمة المذككرة كأشباىيا

تخرص عمى العرب ضراب عف ىذه التعاليل ، ألنيا كاألكلى اإل )) :قاؿ أبك حياف  
 . (ٕ) (( في مكضكعات كبلميا

 :: التعميل بعمتينالمطمب السادس

يجكز التعميل  )):قاؿ في الخصائص  جنيابف فيما ينقمو عف  السيكطييذكر      
األصل مسممكؼ فقمبت الكاك ياء  بعمتيف كمف أمثمة ذلؾ قكلؾ : ىؤالء مسممي فإف

 ألمريف كل منيما مكجب لمقمب :

 أحدىما: اجتماع الكاك كالياء كسبق األكلى منيما بالسككف.   

دغاميا     كاآلخر: ياء المتكمـ أبدا يكسر الحرؼ الذؼ قبميا ، فكجب قمب الكاك ياء كا 
 ليمكف كسر ما تميو .

و سكؼ قمبت الكاك ياء إف شئت ألنيا كمف ذلؾ قكليـ :سي في ) ال سيما ( أصم   
ف شئت ألنيا ساكنة قبل ياء . فياتاف عمتاف  ساكنة غير مدغكمة بعد كسرة كا 

درؼ طكيت كلكيت ككل منيما كعمة قمب ميزاف كاألخرػ كعمة طي مص اإحداىم
  . مؤثرة

                                                           

 (.ٖٕٔ/ٔ( انظر شرح التسييل )ٔ)

 ( .ٕٔٙ/ٔ( ىمع اليكامع )ٕ)
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كقاؿ في مكضع آخر : قد يكثر الشيء فيسأؿ عف عمتو كرفع الفاعل كنصب    
ىب قكـ إلى شيء كآخركف إلى غيره فيجب إذف تأمل القكليف كاعتقاد المفعكؿ فيذ

أقكاىما كرفض اآلخر فإف تساكيا في القكة لـ ينكر اعتقادىما جميعا فقد يككف الحكـ 
 . ((الكاحد معمكال بعمتيف 

كقاؿ ابف األنبارؼ :" اختمفكا في تحميل الحكـ بعمتيف فصاعدا، فذىب قـك إلى     
يثبت إال بعمة كاحدة  ىذه العمة مشبية بالعمة العقمية كالعمة العقمية ال أنو ال يجكز ألف

 فكذلؾ ما كاف مشبيا بيا

كذىب قـك إلى الجكاز كذلؾ مثل أف يدؿ عمى ككف الفاعل ينزؿ منزلة الجزء مف    
 الفعل بعمل :

ككنو يسكف الـ الفعل في نحك ضربت ، كيمتنع العطف عميو إذا كاف ضميرا    
الخمسة كاتصاؿ تاء التأنيث بالفعل إذا كاف  ةكقكع اإلعراب بعده في األمثممتصبل ك 

الفاعل مؤنثا ، كقكليـ في النسب إلى كنت كنتي ، كقكليـ حبذا بالتركيب ، كال أحبذه 
أؼ ال أقكؿ لو حبذا ، كقكليـ في فحصت فحصط باإلبداؿ طاء لتجانس الصاد في 

 كممتيف، فيذه ثماف عمل .اإلطباؽ كىذا اإلبداؿ يككف في كممة ال 

نما ىي إمارة ، كداللة      كاستدؿ عمى جكاز ذلؾ بأف ىذه العمة ليست مكجبة ، كا 
عمى الحكـ ، بأنكاع مف اإلمارات كالدالالت فكذلؾ يجكز أف يستدؿ عميو بأ نكاع مف 
العمل . كأجيب : بأنو إف كاف المعنى أنيا ليست مكجبة كالعمل العقمية كالتحرؾ ال 

ف كاف المعنى أنيا غير يعم ل  إال بالحركة كالعالمية ال تعمل إال بالعمـ فمسمـ ، كا 
مؤثرة بعد الكضع عمى اإلطبلؽ فممنكع فإنيا بعد الكضع بمنزلة العمل العقمية فينبغي 

 .(ٔ) ((أف يجرؼ مجراىا 

                                                           

 . ٛٛٔ(االقتراحٔ)
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 :: تعميل حكمين بعمة واحدةالمطمب السابع

في  بعمة كاحدة ، كينقل عف ابف جني  ميفكيجكز تعميل حأنو السيكطي   يذكر     
سكاء لـ يتضادا أـ تضادا كقكليـ مررت بزيد فإنو يستدؿ بو عمى  )): قاؿ الخصائص

أف الجار معدكد مف جممة الفعل ككجو الداللة منو أف الباء فيو معاقبة ليمزة النقل 
ما في نحك أمررت زيدا فكما أف ىمزة أفعل مكضكعة فيو كائنة مف جممتو فكذلؾ 

 عاقبيا مف حركؼ الجر ينبغي أف يعد مف جممتو لمعاقبتو ما ىك مف جممتو .

كيستدؿ بو أيضا عمى ضد ذلؾ كىك أف الجار جار مجرػ بعض ما جره بدليل    
أنو ال يفصل بينيما  فيذاف تقديراف مختمفاف مقبكالف في القياس متمقياف بالبشر 

 .((كاإليناس 

 )):الحكـ قد يككف سببا لضده عمى كجوأف سبب  باب في ))كقاؿ في مكضع آخر:   
ىذا باب ظاىره التدافع كىك مع استغرابو صحيح كاقع كذلؾ كقكليـ القكد كالحككة 
فإف القاعدة في مثمو اإلعبلؿ بقمب الكاك ألفا لتحركيا كانفتاح ما قبميا لكنيـ شبيكا 

ؿ فكما صح نحك جكاب حركة العيف التابعة ليا بحرؼ الميف التابع ليا فكأف فعبل فعا
كىياـ صح باب القكد كالغيب كنحكه فأنت ترػ حركة العيف التي ىي سبب اإلعبلؿ 

 .(ٔ)((صارت عمى كجو آخر سبب التصحيح كىذا مذىب غريب المأخذ 

  كالحكميف بعمة كاحدة . فرؽ السيكطي بيف التعميل بعمتيف    

 :: في تعارض العملالمطمب الثامن

 قاؿ في الخصائص : ىك ضرباف : ))قاؿ السيكطي :    

                                                           

 . ٜٛٔ(االقتراحٔ)
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أحدىما : حكـ كاحد يتجاذبو عمتاف فأكثر . كاآلخر حكماف في شيء كاحد      
 مختمفاف دعت إلييما عمتاف مختمفتاف .

فاألكؿ : ذكر في التعميل بعمتيف كالثاني : كإعماؿ أىل الحجاز ) ما ( كا ىماؿ    
 بني تميـ ليا .

مى المبتدأ كالخبر دخكؿ ليس عمييما كنافية لمحاؿ فاألكلكف لما رأكىا داخمة ع   
 نفييا إياىا أجركىا في الرفع كالنصب مجراىا

كاآلخركف لما رأكىا حرفا داخبل بمعناه عمى الجممة المستقمة بنفسيا كمباشرة لكل    
كاحد مف جزأييا أجركىا مجرػ ىل كلذلؾ كانت عند سيبكيو أقكػ قياسا مف لغة أىل 

)ليتما( مف ألغاىا ألحقيا بأخكاتيا كمف أعمميا ألحقيا بحركؼ الجر  الحجاز ، ككذلؾ
إذا دخمت عمييا )ما( كفرؽ بينيما كبيف أشبو بالفعل في اإلفراد كعدد الحركؼ ، 
ككذلؾ ىمـ ألحقيا أىل الحجاز باسـ الفعل فمـ يمحقكىا العبلمات كبنك تميـ يمحقكنيا 

 .(ٔ) ((العبلمات اعتبارا ألصل ما كانت عميو 

جمع مسمؾ كمقعد مصدر ميمي ، أك المسالك :  :: مسالك العمةتاسعالمطمب ال
اسـ زماف . يعني ىذا المصطمح عند النحاة الطريق الذؼ اتخذتو العمة الجزئية حتى 

ساغتو . كمسالؾ العمة كما تبدك عند  دلت عمى صحة ما سيقت في تبريره كا 
  السيكطي ىي: 

بأف يجمع أىل العربية عمى أف عمة ىذا  ))لسيكطي : كىك كما يذكر ا اإلجماع : (ٔ)
الحكـ كذا كإجماعيـ عمى أف عمة تقدير الحركات في المقصكر التعذر كفي 

 . (ٕ)((المنقكص االستثقاؿ

                                                           

 .ٜٔٔاالقتراح( ٔ)
 (ٜ٘ٔ) سابق( الٕ)
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ىذه العمة التي ذكرىا السيكطي مثاال لئلجماع ،ال يتصكر صدكرىا عف العرب      
نما يمكف أف تصدر   (ٔ)عف النحاة الذيف درسكا لغة العرب.الذيف نقمت منيـ المغة ، كا 

قاؿ  ))، كقد مثل لو السيكطي بقكلو :بأف ينص العربي عمى العمةكذلؾ   النص:( ٕ)
سمعت رجبل مف اليمف يقكؿ : فبلف لغكب جاءتو كتابي فاحتقرىا  ))أبك عمرك : 

 (ٕ)؟((فقمت لو : أتقكؿ : جاءتو كتابي ؟ قاؿ نعـ أليست بصحيفة 

فيذا األعرابي الجمف عمل ىذا المكضع بيذه العمة كاحتج لتأنيث  : قاؿ ابف جني   
 .(ٖ) ((ا ذكره المذكر بم

) بف عقيل بف ببلؿ بف جرير يقرأ : كعف المبرد أنو قاؿ : سمعت عمارة ))كقكلو :    
فقيل لو  ( النيارَ  قاؿ: أردت ) سابق   فقمت لو : ما تريد ؟( ٗ)( النيارَ  كال الميل سابقُ 

 قمتو ؟فقاؿ : لك قمتو لكاف أكزف : فيبل 

 قاؿ ابف جني : ففي ىذه الحكاية لنا ثبلثة أغراض مستنبطة منيا:    

أال  ،كذامت كذا ل: قكلنا: إنيا فعوالثاني تصحيح قكلنا إف أصل كذا ككذا. أحدىا: 
مف  كأقكػ  ،تراه إنما طمب الخفة يدؿ عميو قكلو: لكاف أكزف أؼ أثقل في النفس

: أنيا قد تنطق بالشيء غيره في والثالث درىـ كازف أؼ ثقيل لو كزف.قكليـ: ىنا 
كقاؿ سيبكيو : سمعنا بعضيـ يدعك  ))كقكلو :  (٘).(( نفسيا أقكػ منو إليثارىا الخفة

                                                           

 .ٖٖٛ( انظر أصكؿ النحك عند السيكطي ٔ)
 (ٜٕٗ/ٔ( الخصائص )ٕ)
 (ٜٕٗ/ٔ، كالخصائص )ٜ٘ٔ( االقتراح ٖ)
 . ٓٗتقدمت  ص ( ٗ)
 (ٜٕٗ/ٔ، ك الخصائص )ٜٙٔ( االقتراح ٘)
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، فقمنا لو ما أردت ؟ قاؿ : أردت الميـ عمى غنـ رجل فقاؿ : الميـ ضبعا كذئبا 
 .( ٔ)((ذا تصريح منيـ بالعمةففسر ما نكػ ، فياجمع فييا ضبعا كذئبا ،  

اإلشارة الخفية ، كأما عند األصكلييف فيك اقتراف  ))اإليماء في المغة : :  اإليماء (ٖ)
 . (ٕ)((كصف ممفكظ بحكـ كلك مستنبطًا 

كذكر السيكطي أف مف سنف العرب أف تشير إلى المعنى إشارة ، كتكمئ إماء     
كما ركؼ أف قكما مف العرب أتكا النبي  ))دكف التصريح ، كقد مثل لو السيكطي : 

قاؿ ابف  ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ : مف أنتـ ؟ فقالكا نحف بنكا غياف . فقاؿ : بل أنتـ بنك رشداف
ف كاف ملسو هيلع هللا ىلص لـ يتفكه بذلؾ ،األلف كالنكف زائدتاف أشار أف ))جني:  غير أف اشتقاقو  ،كا 

 .(ٖ)((فيو زائدتاف األلف كالنكف  إياه مف الغي بمنزلة قكلنا نحف: إف

كمف ذلؾ أيضا ما حكاه غير كاحد : أف  ))كينقل مثاال آخر عف ابف جني فيقكؿ    
 الفرزدؽ حضر مجمس ابف أبي إسحاؽ فقاؿ لو كيف تنشد ىذا البيت :

 (ٗ)رُ مْ الخَ  ما تفعلُ  باأللبابِ  كالفِ عُ ا فكانتا   فَ كنَ كُ  : هللاُ  اؿَ قَ  افِ نَ يْ عَ كَ         

 ؟حاؽ : ما كاف عميؾ لك قمت فعكليف: كذا أنشد فقاؿ ابف أبي إسفقاؿ الفرزدؽ     

كنيض فمـ يعرؼ أحد في المجمس ما  ،فقاؿ الفرزدؽ : لك شئت أف أسبح لسبحتُ 
نما  ،قاؿ ابف جني : أؼ لك نصب ألخبر أف هللا خمقيما. أراد كأمرىما أف تفعبل ذلؾ كا 

                                                           

 ( .ٕ٘٘/ٔ( ، ككتاب سيبكيو)ٜٕٗ/ٔ، ك الخصائص ) ٜٙٔػٜ٘ٔ(االقتراح صٔ)
 ( .ٜٚٔ/٘كؿ لمرازؼ )(  انظر المحصٕ)

 ( قائمو ذك الرمة ، كالبيت مف قصيدة  لو مطمعيا :ٖ)
 عمي البمى     كال زاؿ منيبل بجرعائؾ القطر أال يا اسممي يا دار مي                     

شركة دار األرقـ بف األرقـ  ٔ، تحقيق الدكتكر عمر فاركؽ الضباع، طٜٚٔانظر ديكاف ذؼ الرمة ص  
( ، تحقيق سمير ٖٛ/ٛٔكاألغاني ألبي الفرج األصفياني ) ٕٖٓ/ٖـ، كالخصائص ٜٜٛٔىػ ػٜٔٗٔلمطباعة،

 ، دار الفكر ، بيركت ، بدكف تاريخ . ٕجابر ، ط/
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كعيناف قاؿ فكأنو قاؿ :  ،مة غير محتاجة إلى خبرككاف ىنا تا، أراد : ىما تفعبلف 
 (ٔ).فيذا مف الفرزدؽ إيماء إلى العمة . ((هللا : احدثا فحدثتا 

،  ، كال تعريضاً  ، كال مفيكماً  ألنو ال داللة فيو عمى ذلؾ المراد منطكقاً  )) :كذلؾ     
 .  (ٕ)(( كال كنايةً 

 السبر والتقسيم (ٗ)

ر ، كأصمو امتحاف غكر الجرح ، ثـ أطمق بمعنى االختبار اباالخت ))السبر لغًة :   
 .  (ٖ) ((مطمقًا ، كالتقسيـ ذكر األقساـ المحتممة

التقسيـ إما أف  )):كفي اصطبلح األصكلييف : قاؿ الفخر الرازؼ في المحصكؿ   
يككف منحصرا بيف النفى كاإلثبات أك ال يككف . فاألكؿ ىك أف يقاؿ الحكـ إما أف 

 أك ال يككف معمبل . فإف كاف معمبل ، فإما أف يككف معمبل بالكصف يككف معمبل
الفبلنى أك بغيره ، كبطل أف ال يككف معمبل أك يككف معمبل بغير ذلؾ الكصف ، 
فتعيف أف يككف معمبل بذلؾ الكصف . كىذا الطريق عميو التعكيل في معرفة العمل 

معت األمة عمى أف حرمة الربا العقمية ، كقد يكجد ذلؾ في الشرعيات ، كما يقاؿ أج
في البر معممة ، كأجمعكا عمى أف العمة إما الماؿ أك القكت أك الكيل أك الطعـ ، 

 . (ٗ) (( كبطل التعميل بالثبلثة األكلى ، فتعيف الرابع
بأف يذكر  ))كالسبر كالتقسيـ عند النحاة ىك كما عند األصكلييف، يقكؿ السيكطي :   

ثـ يسبرىا أؼ يختبرىا فيبقى ما يصمح كينفي ما عداه جميع الكجكه المحتممة 
 . (٘)((بطريقو

 أمثمة لمسبر كالتقسيـ :
                                                           

 (.ٕٖٓ/ٖ، كالخصائص )ٜٚٔػٜٙٔ( انظر االقتراح صٔ)
 ( .ٖٜٙ/ٕ( الفيض )ٕ)
 ( .ٜٗٙ/ٕ( الفيض )ٖ)
 ( .ٖٓٓ - ٜٜٕ/٘(  المحصكؿ )ٗ)
 .ٜٚٔ( االقتراح  ٘)
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مثالو : إذا سئمت عف كزف مركاف فتقكؿ ال ))  : قاؿ ابف جني ينقل السيكطي عف   
اال ىذا ما يحتممو ثـ يفسد ككنو مفعاال أك كَ عْ فَ  اال أكعَ فْ ف أك مَ بَل عْ يخمك إما أف يككف فَ 

 الف لـ يجيئا فمـ يبق إال فعبلف .بأنيما مثا فعكاال

قاؿ ابف جني : كليس لؾ أف تقكؿ في التقسيـ : كال يجكز أف يككف فعكاف     
كال قريبة مف  ،ألف ىذه كنحكىا أمثمة ليست مكجكدة أصبل ؛ كمفكاال أك نحك ذلؾ

كرد   الكجكد بخبلؼ مفعاؿ فإنو كرد قريب منو كىك مفعاؿ بالكسر كػ محراب كفعكاؿ
 مف قكلو :  ف  مُ يْ في مثل أَ  :ككذلؾ تقكؿ،  قريب منو كىك فعكاؿ بالكسر كػ قركاش 

 (ٔ)لِ مُ كأشْ  ف  مُ أيْ  فْ ا مِ يَ ؼ لَ رِ بْ يَ                 

ب ألف األكؿ كثير كػ أكمُ ؛  بلَ عُ يْ أك فَ  بلً فُ يْ أَ  ناً مُ عْ أك فَ  بلً عُ فْ ال يخمك إما أف يككف أَ     
ف كأيفل نظيره أينق كفيعل نظيره ف كعجم  ف لو نظير في أمثمتيـ نحك : خبمُ كفعمُ 

كال يجكز أف يقكؿ : كال يخمك أف يككف أيفعا كال فعمبل كال أفعما كنحك ذلؾ ،  صيرؼ
 .(ٕ)(( تاج إلى ذكرىا في التقسيـألف ىذه أمثمة ال تقرب مف أمثمتيـ فيح

الستدالؿ بالتقسيـ قسماف : ا )) قاؿ: رؼ ابف األنبا *كذكر السيكطي فيما ينقمو عف   
: أف تذكر األقساـ التي يجكز أف يتعمق الحكـ بيا فيبطميا جميعا فيبطل بذلؾ أحدىا

قكلو كذلؾ مثل أف يقكؿ : لك جاز دخكؿ البلـ في خبر لكف لـ يخل إما أف تككف 
ف ليست الـ التككيد ألنيا إنما حسنت مع إف التفاقيما في المعنى كىك التأكيد كلك
في جكاب كذلؾ كبطل أف تككف الـ القسـ ألنيا إنما حسنت مع إف ألف إف تقع 

                                                           

( ألبي النجـ ، ٖٓٔ/ٕ( ألبي النجـ ، كالخصائص )ٚٓٙ/ٖ( )ٜٕٓ/ٖ( )ٕٕٔ/ٔ( كىك في كتاب سيبكيو )ٔ)
( ألبي النجـ ، كلساف العرب : جزؿ ، كذأؿ ، ٕ٘ٚ/ٖ( غير منسكب ، كشرح المفصل البف يعيش )ٛٙ/ٖ)

 ( .ٖ٘ٗ/ٕ( ألبي النجـ ، كغير منسكب )ٗ٘ٗ/ٙكشمل ألبي النجـ ، كالخزانة )

 (.ٜٙ/ٖ،  كالخصائص )ٜٜٔػػػػٜٚٔقتراح ( االٕ)
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ذا بطل أف تككف الـ التككيد كالـ القسـ بطل أف يجكز القسـ كالبلـ كلكف كذلؾ ،  كا 
 دخكؿ البلـ في خبرىا .

: أف تذكر األقساـ التي يجكز أف يتعمق الحكـ بيا فيبطميا إال الذؼ يتعمق  والثاني
ال يخمك نصب المستثنى في  :كذلؾ كأف يقكؿ،  حكـ بو مف جيتو فيصحح قكلوبال

أك بػ إال ألنيا  إما أف يككف بالفعل المتقدـ بتقكية إال الكاجب نحك قاـ القـك إال زيدا :
أك ألنيا مركبة مف إف المخففة كال أك ألف التقدير فيو إال أف زيدا لـ  بمعنى أستثني

اـ القـك غير زيد فإف نصب غير لك كاف بػ ال لصار باطل بنحك ق والثاني يقـ
كبأنو لك كاف العامل إال بمعنى أستثني إال غير زيد كىك يفسد المعنى  ،  التقدير:

لكجب النصب في النفي كما في اإليجاب ألنيا فيو أيضا بمعنى أستثني كلجاز الرفع 
عضد الدكلة عمي بف ذلؾ  أيضا بتقدير امتنع الستكائيما في حسف التقدير كما أكرد

باطل بأف إف المخففة ال تعمل كبأف الحرؼ  والثالث حيث أجابو بذلؾ .أبي عمي ، 
 .إذا ركب مع حرؼ آخر خرج كل منيما عف حكمو كثبت لو بالتركيب حكـ آخر

ذا بطل الثبلثة ثبت األكؿ كىك أف  : باطل بأف أف ال تعمل مقدرة والرابع النصب كا 
 . (ٔ) ((ال بالفعل السابق بتقكية إ

الدليل عمى أف نعـ كبئس  )):  قاؿ ء في التبييفلبقاا*كنقل السيكطي عف  أبي      
فعبلف السبر كالتقسيـ كذلؾ أنيما ليسا حرفيف باإلجماع كقد دؿ الدليل عمى أنيما 

 : ليسا اسميف لكجييف

إذا أشبو : بناؤىما عمى الفتح كال سبب لو لك كانا اسميف ألف االسـ إنما بني أحدىما 
 الحرؼ كال مشابية بيف نعـ كبئس كبيف الحرؼ فمك كانت اسما ألعربت .

                                                           

 .ٖٔػػػػٕٚ،  كانظر لمع األدلة ٕٔٓػػػػٜٜٔ(االقتراح ٔ)
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: أنيا لك كانت اسما لكانت إما جامدا أك كصفا كال سبيل إلى اعتقاد الجمكد  والثاني
فييا ألف كجو االشتقاؽ فييا ظاىر ألنيا مف نعـ الرجل إذا أصاب نعمة كالمنعـ 

إذ لك كانت كذلؾ لظير المكصكؼ معيا كألف  عميو يمدح كال يجكز أف يككف كصفا
ذا بطل ككنيا  حرفا كككنيا اسما ثبت أنيا فعل الصفة ليست عمى ىذا البناء ، كا 

))(ٔ). 

الدليل عمى أف كيف اسـ  )): قاؿ  ابف فبلح في المغني *كنقل السيكطي عف   
سـ كليس السبر كالتقسيـ فنقكؿ ال يجكز أف تككف حرفا لحصكؿ الفائدة منيا مع اال

فيمـز  ذلؾ لغير حرؼ النداء كال فعبل ألف الفعل يمييا ببل فاصل نحك : كيف تصنع ؟
 .(ٕ)((ككف اسما ألنو األصل في اإلفادة أف ت

بالخاء المعجمة كأنو مصدر )أخالو(  )):كىي أيضا  كتسمى اإلخالة المناسبة (٘)
ألف بيا يخاؿ  ))نبارؼ :كذكر السيكطي عف ابف األ ؛(ٖ)(( ظانًا  أؼ صيره خائبًل أؼ

كىك أف يحمل الفرع عمى كيسمى قياسيا : قياس عمة،  ،أؼ يظف أف الكصف عمة
كحمل ما لـ يسـ فاعمو عمى  ،األصل بالعمة التي عمق عمييا الحكـ في األصل

كحمل المضارع عمى االسـ في اإلعراب بعمة اعتكار  .الفاعل في الرفع بعمة اإلسناد
 . (ٗ)((المعاني عميو

كذكر السيكطي نقبل عف ابف األنبارؼ اختبلفيـ في كجكب إبراز اإلخالة عند    
فذىب قـك إلى أنو ال يجب إبراز اإلخالة كذلؾ مثل )) المطالبة ، ىل يجب أـ ال ؟ :

                                                           

،تحقيق الدكتكر عبدالرحمف بف سميماف ٕٙٚػٕ٘ٚ، كانظر التبييف ألبي البقاء العكبرؼ صٕٔٓ( االقتراح ٔ)
 ـ.ٕٓٓٓىػ ػٕٔٗٔمكتبة العبيكاف  ٔالعثيميف، ط/

 . ٕٕٓٓػػػػػػٕٔٓ(انظر االقتراح صٕ)
 ( .ٕٜٛ/ٕ( الفيض )ٖ)
 .ٖٕٔ، كلمع األدلة ٕٕٓ( االقتراح ٗ)
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 ىي فعل متصرؼ فجاز تقديمو أف يدؿ عمى جكاز تقديـ خبر كاف عمييا فيقكؿ :

 فيطالبو بكجو اإلخالة كالمناسبة . المتصرفة،عمييا قياسا عمى سائر األفعاؿ 

كتمسككا في الداللة عمى أنو ال يجب إبراز اإلخالة بأف المستدؿ أتى بالدليل    
كليس عمى المستدؿ  ،كىك اإلخالة ،اإلتياف بكجو الشرط إال فبل يبقى عميو ،بأركانو

 كلك ،بل يجب عمى المعترض بياف عدـ اإلخالة التي ىي الشرط ،بياف الشركط
كأف يكرد األسئمة كيجيب  ،كمفناه أف يستقل بالمناظرة كحدهفناه أف يذكر األسئمة لكم

 عنيا كذلؾ ال يجكز .

كذىب آخركف إلى أنو يجب إبراز اإلخالة كتمسككا في الداللة عمى أنو يجب      
نما يككف  ،إبراز اإلخالة بأف الدليل إنما يككف دليبل إذا ارتبط بو الحكـ كتعمق بو كا 

ا إذا باف كجو اإلخالة كال يكتفي في ذلؾ ينطمق عميو القياس مف غير بياف كال متعمق
 ارتباط كىذا ليس بصحيح .

كقكليـ: إنو إنما يككف دليبل إذا ارتبط بو الحكـ كتعمق بو فنقكؿ: االرتباط مكجكد     
 فإنو قد صرح بالحكـ فصار بمنزلة ما قد قامت عميو البينة بعد الدعكػ.

طالبة بكجو اإلخالة كالمناسبة فبمنزلة إبانة عدالة الشيكد فبل يجب ذلؾ فأما الم   
عمى المدعي كلكف عمى الخصـ أف يقدح في الشيكد فكذلؾ ليس عمى المستدؿ إبراز 

نما المعترض أف يقدح  . (ٔ) ((  اإلخالة كا 

 مف قياس الشبو ، األنبارؼ يذكره السيكطي في مسالؾ العمة، كجعمو ابف  الشبو : (ٙ)
ف يحمل الفرع عمى أصل بضرب أ)) ىك:  كما جعل اإلخالة مف قياس العمة ، كالشبو

 . (ٕ)((غير العمة التي عمق عمييا الحكـ في األصل ،مف الشبو

                                                           

 .ٕٗٔػػػػٖٕٔ، كلمع األدلة  ٖٕٓٓػػػػػٕٕٓٓ( انظر االقتراح ٔ)
 .ٜٓٔػػػٚٓٔ، كلمع األدلة ٖٕٓ( االقتراح ٕ)
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كذلؾ مثل أف يدؿ عمى إعراب  ))كمثل لو ابف األنبارؼ كما ذكر عنو السيكطي :    
فكاف  ،عد شياعوكما أف االسـ يتخصص ب ،المضارع بأنو يتخصص بعد شياعو

، أك بأنو عمى حركة االسـ االبتداء كاالسـ (الـ)أك بأنو يدخل عميو  ،السـامعربا ك
إنما  ،كليس شيء مف ىذه العمل ىي التي كجب ليا اإلعراب في األصلكسككنو، 

كقياس الشبو  )): .كذكر السيكطي عف األنبارؼ قاؿ(ٔ)((ىك إزالة المبس كما تقدـ 
 (ٕ).((سؾ بو في األصح كقياس العمة التمقياس صحيح يجكز 

: كيقاؿ )): فارس البف المغة مقاييس معجـالطرد لغة : التتابع ، جاء في  الطرد: (ٚ)
يء اطَّرد نما بعضًا، بعُضو تاَبعَ  إذا اطرادًا، الشَّ ؿ كأفَّ  تشبييًا، ذلؾ قيل كاِ   يطُردُ  األكَّ
 . (ٖ) ((الثَّاني

لسيكطي فيما ينقمو عف ابف األنبارؼ ، قاؿ كفي االصطبلح : كىك كما يقكؿ ا    
 . (ٗ)((كتفقد اإلخالة في العمة ،د معو الحكـكىك الذؼ يكج ))ابف األنبارؼ : 

 : اختالف العمماء في كونو حجة

ألف مجرد الطرد ال  ؛فقاؿ قـك : ليس بحجةذكر السيكطي عف ابف األنبارؼ : ))   
) ليس ( بعدـ التصرؼ الطراد البناء يكجب غمبة الظف أال ترػ أنؾ لك عممت بناء 

في كل فعل غير متصرؼ كا عراب ما ال ينصرؼ لما كاف ذلؾ الطرد يغمب عمى 
الظف أف بناء ليس لعدـ التصرؼ كال أف إعراب ما ال ينصرؼ لعدـ االنصراؼ بل 
نعمـ يقينا أف ليس إنما بني ألف األصل في األفعاؿ البناء كأف ما ال ينصرؼ إنما 

ذا ثبت بطبلف ىذه العمة مع اطرادىا األصل في األسماء اإلعراب ، ب ألف أعر  كا 

                                                           

 .ٜٓٔ، كلمع األدلة ٖٕٓ(االقتراح ٔ)
 ٖٕٓٓ( انظر االقتراح ٕ)
 ( .٘٘ٗ/ٖ( معجـ مقاييس المغة )ٖ)
 . ٓٔٔ، كلمع األدلة  ٖٕٓقتراح ( االٗ)
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كيدؿ عمى أف الطرد ال  عمـ أف مجرد الطرد ال يكتفى بو فبلبد مف إخالة أك شبو .
يككف عمة أنو لك كاف عمة ألدػ إلى الدكر أال ترػ أنو إذا قيل لو : ما الدليل عمى 

عمة في محل آخر فإذا قيل لو كما  صحة دعكاؾ ؟ فيقكؿ : أف أدعي أف ىذه العمة
فيقكؿ دعكاؼ أنيا عمة في مسألتنا فدعكاه دليل  الدليل عمى أنيا عمة في محل آخر ؟

 فإذا قيل لو : ما الدليل عمى أنيا عمة في المكضعيف معا ؟.  عمى صحة دعكاه
كجكد الحكـ معيا في كل مكضع دليل عمى أنيا عمة فإذا قيل لو إف الحكـ قد  :فيقكؿ

يكجد مع  الشرط كما يكجد مع العمة فما الدليل عمى أف الحكـ ال يثبت بيا في 
 فإذا قيل كما الدليل عمى ككنيا عمة ؟ فيقكؿ ككنيا عمة . المحل الذؼ ىك فيو ؟

 فيقكؿ كجكد الحكـ معيا في كل مكضع كجدت فيو فيصير الكبلـ دكرا .

ا الدليل عمى صحة العمة كقاؿ قـك إنو حجة كاحتجكا عمى ذلؾ بأف قالك        
نيـ جعمكا الطرد دليبل عمى ؛ أل ىذا القكؿ كرد.  كسبلمتيا مف النقص ، اطرادىا 

صحة العمة كادعكا ىنا أنيا العمة نفسيا كليس مف ضركرة ككنو دليبل عمى صحة 
العمة أف يككف ىك العمة؛ بل ينبغي أف يثبتكا العمة، ثـ يدلكا عمى صحتيا بالطرد؛ 

 .(ٔ)((نظر ثاف  بعد ثبكت العمة ف الطرد أل

 :إلغاء الفارق  (ٛ)

بياف أف  )) كما يذكر السيكطي ىك: كىكأؼ إلغاء الفارؽ بيف األصل كالفرع ،       
مثالو: قياس الظرؼ عمى ، الفرع لـ يفارؽ األصل إال فيما ال يؤثر، فيمـز اشتراكيما
ستكياف في جميع األحكاـ، المجركر في األحكاـ بجامع أف ال فارؽ بينيما، فإنيما م

نما كقع الخبلؼ في ىذه المسألة  (( كا 
(ٕ). 

                                                           

 .ٕٔٔػػػػػٓٔٔ، كلمع األدلة ٕ٘ٓٓػػػػػػػػػٖٕٓٓ( انظر اإلقتراحٔ)
  ٕ٘ٓ( االقتراحٕ)
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ىذه مسالؾ العمة التي ذكرىا السيكطي في أصكؿ النحك ، كىي مكجكدة كذلؾ     
عند األصكلييف ، كالفرؽ بينيا في األمثمة كالتطبيق ، كأىمية ىذه المسالؾ  أظير في 

ة  حالكا تطبيق ىذه األصكؿ كما أصكؿ الفقو منيا في أصكؿ النحك ، كلكف النحا
           (ٔ)فعل الفقياء .

ىذه ىي المقكمات التي بنى عمييا النحاة العمل النحكية ، كتحميل ىذه التعميبلت      
يكشف عف دقة بالغة في ما قدمو السيكطي مف حصر لمسالؾ التحميل في البحث 

انية ، عمى أف بعض النحكؼ ، كال تكاد تخرج عمل النحاة عف ىذه الطرؽ الثم
 الباحثيف  ليـ مآخذ عمى ىذه المسالؾ . 

 :شر: قوادح العمةاعالمطمب ال

كىي الطعكف التي تكجو لمعمة ، كالطرؽ التي تدؿ عمى إبطاليا ، كيشترط في     
العمة سبلمتيا مف القدح ، أؼ مما يفسدىا ، فحينئذ ال معنى لمتعميل بيا ، كبمعنى 

يا ، كمف ثـ يبطل الحكـ الذؼ عممت بو . كقد ذكر آخر ال تصمح لكي يعمل ب
 السيكطي منيا تسعة : 

 كىك كجكد العمة، كال حكـ )): ذكر السيكطي عف ابف األنبارؼ قاؿ  النقض: (1)
 (ٕ).((عمى مذىب مف ال يرػ تخصيص العمة

 :اختالف العمماء في اشتراط الطرد في العمة      

األكثركف عمى أف الطرد شرط  )) ف األنبارؼ قاؿ :يذكر السيكطي فيما ينقمو عف اب    
في العمة، كذلؾ أف يكجد الحكـ عند كجكدىا في كل مكضع، كرفع كل ما أسند إليو 
الفعل في كل مكضع؛ لكجكد عمة اإلسناد، كنصب كل مفعكؿ كقع فضمًة؛ لكجكد 

                                                           

 .ٖ٘ٗ( انظر أصكؿ النحك عند السيكطي ٔ)
 .ٓٙ( انظر اإلغراب في جدؿ اإلعراب صٕ)
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عمة كقكع الفعل عميو، كجر كل ما دخل عميو حرؼ الجر، لكجكد عاممو، ككذلؾ 
؛ لكجكد عاممو ،  كجكد الجـز في كل ما دخل نما كجب أف يككف عميو حرؼ الجـز كا 

الطرد شرطا في العمة ىاىنا؛ ألف العمة النحكية كالعمة العقمية، كال خبلؼ في أف 
العمة العقمية ال تككف إال مطردة، كال يجكز أف يدخميا التخصيص فكذلؾ العمة 

      ،(ٔ)في العمة، فيجكز أف يدخميا التخصيص كقاؿ قكـ: إف الطرد ليس بشرط النحكية.
كذلؾ ألف ىذه العمة دليل عمى الحكـ بجعل جاعل، فصارت بمنزلة االسـ العاـ، 
فكما يجكز تخصيص االسـ العاـ فكذلؾ ما كاف في معناه، ككذلؾ إذا جاز التمسؾ 

 .(ٕ)((بالعمـك المخصكص، فكذلؾ بالعمة المخصكصة

  : لنقضأمثمة لمنقض والجواب عن ا

مثاؿ النقض أف يقكؿ: إنما بنيت )) نقل السيكطي عف ابف األنبارؼ أيضا قاؿ : ك 
ـِ كرقاِش الجتماع ثبلث عمل، كىي التعريف كالتأنيث كالعدؿ. ـِ كقطا فتقكؿ ىذا  حذا

 .(ٖ)(( ينتقض بػ)أذربيجاف( فإف فيو ثبلث عمل بل أكثر كليس بمبني

كاب عف النقض أف يمنع مسألة النقض، إف كالج )): ثـ أجاب عف النقض بقكلو     
 . كاف فييا منع، أك يدفع النقض بالمفع أك بمعنى في المفع

فالمنع مثل أف تقكؿ: إنما جاز النصب في نحك يا زيد الظريَف حمبل عمى    
. فيقاؿ: ىذا ينتقض بقكليـ: يا أييا  المكضع؛ ألنو كصف لمنادػ مفرد مضمـك

، كال يجكز فيو النصب.الرجل؛ فإف الرجل كصف لمناد فتقكؿ ال  ػ مفرد مضمـك
 كيمنع عمى مذىب مف يرػ جكازه. نسمـ أنو ال يجكز فيو النصب.

                                                           

 . ٕٔٔ(انظر لمع األدلة صٔ)
 .ٕٔٔ، كلمع األدلة ٕٙٓ( االقتراح ٕ)
 .ٓٙإلعراب ص(انظر جدؿ اٖ)
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كالدفع ]ينتقض[ بالمفع مثل أف يقكؿ في حد المبتدأ "كل اسـ عريتو مف العكامل    
د : ىذا ينتقض بقكليـ: إذا زيد جاءني أكرمتو، فػ)زيد( قؿالمفظية لفظا أك تقديرا "فيقا

فيقكؿ: قد ذكرت في الحد ما يدفع  تعرػ مف العكامل المفظية كمع ىذا فميس مبتدأ.
ف تعرػ لفظا لـ يتعر تقديرا فإف التقدير إذا  كألني قمت لفظا أك تقديرا. كى ؛النقض كا 

 جاءني زيد.

كالدفع بمعنى في المفع مثل أف يقكؿ إنما ارتفع يكتب في نحك : مررت برجل     
فيقكؿ: ىذا ينتقض بقكلؾ: مررت برجل كتب  اـ االسـ كىك كاتب .يكتب لقيامو مق

فنقكؿ قياـ الفعل مقاـ االسـ  فإنو فعل قد قاـ مقاـ االسـ كىك كاتب كليس بمرفكع.
إنما يككف مكجبا لمرفع إذا كاف الفعل معربا كىك  الفعل المضارع نحك يكتب، 

راب فمما لـ يستحق مف ك)كتب( فعل ماض كالفعل الماضي ال يستحق شيئا مف اإلع
جنس اإلعراب منع الرفع الذؼ ىك نكع منو فكأنا قمنا ىذا الفعل المستحق لئلعراب 

الذؼ ال يستحق شيئا  قاـ مقاـ االسـ فكجب لو الرفع فبل يرد النقض بالفعل الماضي
 .(ٔ) (( تخصيص العمة فإف النقض غير مقبكؿأما عمى مف يرػ مف اإلعراب ، 

نبارؼ تعميقا ميما، لـ يذكره السيكطي ،عمى قكؿ يرػ تخصيص كيعمق ابف األ    
كليس بصحيح ألف العمة المخيمة إنما  ))العمة، كأف ىذا النقض غير مقبكؿ ،بقكلو :

جاز التمسؾ بيا ألنيا تكجب غمبة الظف في ككنيا عمة لمحكـ ، فإذا رأيناىا مكجكدة 
 . (ٕ)((كحكـ معيا لـ يغمب عمى الظف ككنيا عمة  

كمف شركط العمة أف تككف منعكسة كما يذكر السيكطي ، كىذا تخمف العكس: ( 2) 
مة انتفى الحكـ . رأػ األكثريف حيث ينتفي الحكـ عند انتفاء العمة ؛ فكمما انتفت الع

ط في العمة كىك بناء عمى أف العكس شر كمنيا تخمف العكس ،  ))يقكؿ السيكطي:
                                                           

 .ٔٙػٓٙ( انظر جدؿ اإلعراب ٔ)
 .ٕٙ( انظر الجدؿ ٕ)
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كعدـ رفع الفاعل لعدـ إسناد  عدـ العمة ؛رأؼ األكثريف كىك، أف يعدـ الحكـ عند 
 .كقكع الفعل عميو لفظا أك تقديرا لعدـ ؛الفعل إليو لفظا أك تقديرا كعدـ نصب المفعكؿ

كقاؿ قـك : إنو ليس بشرط ألف ىذه العمة مشبية بالدليل العقمي كالدليل العقمي يدؿ 
 . (ٔ)كجكده عمى كجكد الحكـ كال يدؿ عدمو عمى عدمو

في نصب الظرؼ إذا كقع خبرا  )): اؿ تخمف العكس قكؿ بعض النحاةكمث       
عف المبتدأ نحك ) زيد أمامؾ ( : إنو منصكب بفعل محذكؼ غير مطمكب كال  مقدر 

ا عمى بل حذؼ الفعل كاكتفى بالظرؼ منو كبقي منصكبا بعد حذؼ الفعل لفظا كتقدير 
 (ٕ).((ما كاف عميو قبل حذؼ الفعل

 و أن يكون الوصف ال مناسبة فيو.عدم التأثير: وى( 3)

ذكر السيكطي مف قكادح العمة عدـ التأثير لمكصف في الحكـ كىك أف يككف      
أف ىذا الكصف ال يمحق  ابف األنبارؼ  الكصف ال مناسبة فيو كال إخالة ، كنقل عف 

األكثر عمى أنو ال  )): بالعمة ؛ ألنو يعد حشكا فييا ، فيقكؿ : قاؿ ابف األنبارؼ 
جكز إلحاؽ الكصف بالعمة مع عدـ اإلخالة سكاء كاف لدفع نقض أك غيره ، بل ىك ي

نما امتنع  حشك في العمة ، كذلؾ مثل أف يدؿ عمى ترؾ صرؼ )حبمى( فيقكؿ : كا 
مف الصرؼ؛ ألف في آخره ألف التأنيث المقصكرة ، فكجب أف يككف غير منصرؼ ، 

المقصكرة حشك ألنو ال أثر لو في  فذكرفي آخره ألف التأنيث المقصكرة ، كسائر ما 
العمة ألف ألف التأنيث لـ تستحق أف تككف سببا مانعا مف الصرؼ لككنيا مقصكرة 

كاستدؿ عمى عدـ ترػ أف الممدكدة سبب مانع أيضا  أال، بل لككنيا لمتأنيث فقط 

                                                           

 .ٕٛٓ( االقتراح ٔ)
 .ٕٛٓ( انظر االقتراح صٕ)
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ذا كاف خاليا عف ذلؾ لـ يكف دليبل لـ يجز  الجكاز بأنو ال إخالة فيو كال مناسبة كا 
 . (ٔ)(( إلحاقو بالعمة

كذىب بعضيـ إلى يجكز إلحاؽ الكصف بالعمة مع عدـ المناسبة أك اإلخالة لدفع    
: إذا ذكر لدفع النقض لـ يكف  ))النقض ، يقكؿ السيكطي عف األنبارؼ : كقاؿ قـك

 حشكا ألف األكصاؼ في العمة تفتقر إلى شيئيف .

 أحدىما : أف يككف ليا تأثير .

حشكا فكذلؾ ما فيو احتراز  فكما ال يككف ما لو تأثير ،احتراز فيياككف كالثاني : أف ي
 . (ٕ) (( حشكا

ىذا ليس بصحيح ؛ ألف ما لو ك  ))كعقب ابف األنبارؼ عمى ىذا الرأؼ بقكلو :   
، فيو تأثير كاحتراز ، فمكجكد الشرطيف جعل عمة ، كما ذكر لبلحتراز فقط فقد تأثير

 . (ٖ)((و فيو أحد الشرطيف فبل يعتد ب

كقد عقد ابف جني بابا تحت عنكاف : ) باب في الزيادة في صفة العمة لضرب        
 كقاؿ ابف جني في الخصائص : ))كقد نقل عنو السيكطي قائبل  ، (ٗ)((مف االحتياط 
سقاطيا فييا ة صفة لضرب مف االحتياط بحيث لك أسقطت لـ يقدح إقد يزاد في العم

كقربت الثانية ، أصمو : أكاكؿ فمما اكتنف األلف كاكاف  في ىمز أكائل : :كقكليـ
تنبييا عمى غيره مف المغيرات  ؛كلـ يؤثر إخراج ذلؾ عمى األصل ،منيما مف الطرؼ

، ككانت الكممة جمعا ثقل ذلؾ ، كليس ىناؾ ياء قبل الطرؼ مقدرة ، في معناه 

                                                           

 .ٕ٘ٔ، كلمع األدلة ٜٕٓ( االقتراح ٔ)
 .ٕٙٔػٕ٘ٔ، ك لمع األدلة ص  ٜٕٓ( االقتراح ٕ)
 .ٜٕٔ( لمع األدلة ٖ)
 ( .ٜٗٔ/ٔ( الخصائص )ٗ)
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كصاؼ محتاج فيذه عمة مركبة مف خمسة أ،  فأبدلت الكاك ىمزة فصار ) أكائل (
 إلييا إال الخامس .

 فقكلؾ : كلـ يؤثر ... إلى آخره احتراز مف نحك قكلو :      

 (ٔ) الاكِ كَ تسمع مف شذانيا عَ                    

 : (ٕ)كقكلؾ : كليس ىناؾ ياء مقدرة لئبل يمزمؾ نحك قكلو    

 (ٖ) رِ اكِ كَ بالعَ  فِ يْ نَ يْ العَ  لَ حَّ ككَ                 

 (ٗ). مو ) عكاكير (ألف أص   

ألنؾ لك لـ تذكره لـ يخل ذلؾ ؛ كقكلؾ : ككانت الكممة جمعا غير محتاج إليو    
) قمت ( ك) بعت ( كاحدا عمى فكاعل أك أفاعل  ،أال ترػ أنؾ لك بنيت مف بالعمة 

مف حيث كاف الجمع في غير ىذا ،  تأنيسالكنو ذكر ، ليمزت كما تيمز في الجمع 
  . (٘)((ي كدلي فذكر ىنا تأكيدا ك كجكباالكاك ياء في نحك : حقمما يدعك إلى قمب 

                                                           

 (،كلساف العرب )ع ك ؿ(.ٜٗٔ/ٔو. كرد في الخصائص )( البيت مف الرجز،  كلـ أىتد لقائمٔ)
ق. ٜٓ( ىك جندؿ بف المثنى الطيكؼ، مف تميـ: شاعر راجز، كاف معاصرا لمراعي، ككاف يياجيو ، تكفي سنة ٕ)

 ( .ٓٗٔ/  ٕاألعبلـ لمزركمي )
( كشرح المفصل البف ٖٓٚ/ٗ( البيت مف الرجز لجندؿ بف المثنى الطيكؼ .انظر الكتاب)ٖ)

 (. ٜٔ/ٗ(،كلساف العرب )ع ك ر(، كشرح األشمكني )ٕٖٔ/ٖيعيش)
( فأصمو كما أشار )عكاكير( : ألنو جمع )عكار( ؛ كىك الرمد ؛ فيك مفاعيل ؛ كطكاكيس ، ال مفاعل  ؛ فمذلؾ ٗ)

صحح ، كعكسو قكؿ اآلخر : فييا عيائيل اسكد كنمر . فأبدلت اليمزة مف يا مفاعيل ؛ ألف أصمو مفاعل ؛ ألف 
 ( .ٓٓٗ/ٗجمع عيل بكسر الياء ، كاحد عياؿ ، كالياء زائد لئلشباع . انظر أكضح المسالؾ ) عيائيل

 .ٓٔٔػػػػػٜٕٓ( االقتراح ٘)
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كال يجكز زيادة صفة ال تأثير ليا أصبل البتة كقكلؾ في  )): كذكر عف ابف جني   
 ،كألنو مؤنث كعمـ، : إنو إلسناد الفعل إليو  طمحة رفع ) طمحة ( مف نحك جاءني

 .(ٔ) ((نيث كالعممية لغك ال فائدة لو فذكر التأ

 ( القول بالموجب: 4)

 (ٕ)كىك تسميـ ما جعمو المستدؿ مكجبا لدليمو مع بقاء الخبلؼ كما ىك.    

ما اتخذه مكجبا  كىك أف يسمـ لممستدؿ )) : نقل السيكطي عف ابف األنبارؼ قاؿ    
فإف تكجو في بعض  لمعمة مع استبقاء الخبلؼ؛ كمتى تكجو كاف المستدؿ منقطعا ؛

 .(ٖ) (( لـ يعد منقطعاالصكر مع عمـك العمة 

أف يستدؿ البصرؼ عمى جكاز تقديـ الحاؿ عمى العامل في الحاؿ  ))ذلؾ:  ؿامثك    
إذا كاف العامل فييا فعبل متصرفا كذك الحاؿ اسما ظاىرا نحك راكبا جاء زيد فيقكؿ : 

فيقكؿ  حاؿ فكذلؾ في الحاؿ .الجكاز تقديـ معمكؿ الفعل المتصرؼ ثابت في غير 
: أنا أقكؿ بمكجبو فإف الحاؿ يجكز تقديميا عندؼ إذا كاف ذك الحاؿ لو الككفي
 .(ٗ) (( مضمراً 

يا المتصرؼ عاممبصرؼ عمى جكاز تقديـ الحاؿ عمى يستدؿ الفالبصرؼ ػػػػػػ ىنا      

       (٘)چڳ ڳ ڳ ڳچنحك :    حاؿالفي غير  بجكاز تقديـ معمكؿ الفعل المتصرؼ

                                                           

 .ٕٓٔ( ، كاالقتراح صٜ٘ٔ/ٔ( انظر الخصائص )ٔ)
 ( .ٜٖ٘/ٕ( ركضة الناظر )ٕ)
 .ٙ٘، كجدؿ اإلعراب  ٕٔٔ( االقتراح  ٖ)
 ٚ٘ػٙ٘،كجدؿ اإلعراب ٕٔٔ( انظر االقتراح صٗ)
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: أنا أقكؿ بمكجبو فإف الحاؿ كفيفيقكؿ لو الك فكذلؾ في الحاؿ .       (ٔ)چڳ
 . (ٕ)مضمرا نحك :) راكبا جئت ( يجكز تقديميا عندؼ إذا كاف ذك الحاؿ

  ( فساد االعتبار:5)

كىك أف يستدؿ بالقياس عمى مسألة  ))ابف األنبارؼ :  كىك يذكر كما السيكطي عف   
 . (ٖ) ((في مقابمة النص عف العرب

الدليل عمى أف ترؾ صرؼ ما ال ينصرؼ ال يقكؿ البصرؼ :  ))كمثاؿ ذلؾ :    
فمك جكزنا ترؾ صرؼ ما ال ، يجكز لضركرة الشعر أف األصل في االسـ الصرؼ 

فكجب أف ال يجكز  ،إلى غير أصل ؼ ألدػ ذلؾ إلى أف نرده عف األصلينصر 
 قياسا عمى مد المقصكر .

، ف العرب فيقكؿ لو المعترض : ىذا استدالؿ منؾ بالقياس في مقابمة النص ع    
فإنو قد كرد النص عنيـ في أبيات ترككا فييا صرؼ المنصرؼ  ،كىك ال يجكز

 .(ٗ) (( لمضركرة

ثـ يذكر السيكطي أكجو االعتراض عمى االستدالؿ بالنقل مف طرؼ المستدؿ      
ككر إما في إسناده كذلؾ مف كالجكاب : الطعف في النقل المذبالقياس فيقكؿ : 

 :كجييف

 .أك يحيمو عمى كتاب عند أىل المغةالبو بإثباتو كجكابو : أف يسنده : أف يط أحدىما

 . : القدح في راكيو كجكابو : أف يبدؼ لو طريقا آخر والثاني

                                                           

 . ٜ( سكرة الضحى ٔ)
 .ٜٖٗ، كأصكؿ النحك عند السيكطي ٖٙٔ( انظر اإلصباح ٕ)
 .ٗ٘، كجدؿ اإلعراب ٕٔٔ( االقتراح ٖ)
 ٗ٘، ك جدؿ اإلعراب صٕٕٔ(االقتراح ٗ)
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ما في متنو كذلؾ مف خمسة أكجو :  كا 

 : (ٔ): التأكيل بأف يقكؿ الككفي : الدليل عمى ترؾ صرؼ المنصرؼ قكلو أحدىا

 (ٕ) ضِ رْ ك العَ كذُ  كؿِ ك الطُّ ذُ  ػػ         ػػػرُ ػامِ كا عَ دُ لَ كَ  كممفْ           

فيقكؿ لو البصرؼ : إنما لـ يصرفو ألنو ذىب بو إلى القبيمة كالحمل عمى المعنى     
 كثير في كبلميـ .

: المعارضة بنص آخر مثمو فيتساقطاف كيسمـ األكؿ كأف يقكؿ الككفي :  الثاني
 : (ٖ)( أكلى قكؿ الشاعر الدليل عمى أف إعماؿ األكؿ في ) باب التنازع

 (ٗ)....................     كراُص ػ عُ رَ ا كنَ يَ بَ  كقْد َنْغَنى    

 ىذا معارض بقكؿ اآلخر : فيقكؿ لو البصرؼ :   

 (٘)ـِ اشِ ىَ كَ  اؼ  نَ مَ  فْ مِ  س  مْ شَ  دِ بْ ك عَ نُ بَ     ينِ بَّ سَ كَ  تُ بْ بَ سَ  كْ لَ  فاً ْص نِ  كفَّ لك       

يقكؿ الككفي : الدليل عمى جكاز مد المقصكر في  اختبلؼ الراكية كأف : الثالث
 الضركرة قكلو :

 (ٙ)اءُ نَ  غِ اَل كَ  كـُ دُ يَ  ر  قْ  فَ بَل ي      فَ نِّ عَ  اؾَ نَ غْ ؼ أَ ذِ ي الَّ ينِ نِ غْ يُ سَ           

                                                           

(ىك حرثاف بف الحارث بف محرث بف ثعمبة، مف عدكاف، ينتيي نسبو إلى مضر: شاعر حكيـ شجاع جاىمي،  ٔ)
 ( .ٖٚٔ/ٕعدكاني . األعبلـ )المشيكر بذؼ اإلصبع ال

(، تحقيق الدكتكر إميل بديع ٜٛٔ/ٔ( ، كشرح المفصل البف يعيش)ٜٓ/ٖ( كاألغاني )ٗٙ/ٔ( اإلنصاؼ)ٕ)
 ـ ، كلساف العرب )ع ـ أ(ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ، دار الكتب العممية ػ بيركت ، ٔيعقكب ، ط/

 ( قائمو المرار األسدؼ ، كلـ أعثر لو عمى ترجمو .ٖ)
 (. ٛٚ/ٔبيت ، كعجزه : كبيا يقتدننا الخرد الخداال . انظر كتاب سيبكيو ) ( ىذا صدرٗ)
 ( . ٚٚ/ٔبمفع : كلكف عدال لك سببت كسبني ....، ككتاب سيبكيو ) ٙٓٙ( البيت لمفرزدؽ في ديكانو ص ٘)
بف  ىذا عجز بيت لـ ينسب إلى قائل معيف كصدره: سيغنيني الذؼ أغناؾ عني...، انظر أكضح المسالؾ ال( ٙ)

ـ، ٕٓٓٓىػ=ٕٓٗٔلبناف، -بيركت-(، بتحقيق: يكسف بركات ىبكد، دار الفكرٖٕٛ/ٗىشاـ األنصارؼ )
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 . كىك ممدكد   فِ يْ الغَ  حِ تْ فَ ( بِ  اءُ نَ الراكية ) غَ  فيقكؿ لو البصرؼ :    

الدليل  :يمـز منو فساد القياس كأف يقكؿ البصرؼ : منع ظيكر داللتو عمى ما  الرابع
عمى أف المصدر أصل لمفعل أنو يسمى مصدرا كالمصدر ىك المكضع الذؼ تصدر 

فيقكؿ لو الككفي : ىذا حجة  عنو اإلبل فمك لـ يصدر عنو الفعل لما سمي مصدرا .
ما فإنو إنما يسمى مصدرا ألنو مصدكر عف الفعل ك ،لنا في أف الفعل أصل لممصدر

 . (ٔ) (( كمشركب   أؼ مرككب   ب  ذْ عَ  بُ رَ شْ مَ كَ  ه  ارِ فَ  ب  كَ رْ مَ  يقكؿ :

كلـ يذكر السيكطي ىذا الكجو الخامس ، كذكره :  الخامس االستدالل بما ال يقول بو
 .    (ٕ)ابف األنبارؼ ، كىك أف يدعى المعترض أف المستدؿ استدؿ بما يقكؿ بو 

دليل عمى أف كاك )رب( ال تعمل ، ك إنما أف يقكؿ البصرؼ : ال ))مثاؿ ذلؾ :   
العمل لػ )رب( المقدرة أنو قد جاء الجر بإضمارىا مف غير عكض منيا في نحك   

 : قكلو

ـِ دار  َكقفُت في َطَمِمْو      ِكدُت أقضي الحياَة ِمْف َجَمِموْ               (ٖ)َرْس

كض ال تقكؿ بو ، فيقكؿ لو الككفي : إعماؿ حرؼ الجر مع الحذؼ مف غير ع     
 .(ٗ)((فكيف يجكز لؾ االستدالؿ بو ؟ 

 ( فساد الوضع :6)  
                                                                                                                                                                      

، دار الكتب العممية ، بيركت ، ٕتحقيق دمحم باسل عيكف السكد ، ط/ (ٔٗ/٘كالتصريح، لخالد األزىرؼ )
ىػ = ٜٔٗٔلعممية ، دار الكتب أ( تحقيق حسف حامد، ط/ٖ٘ٙ/ٖـ . ، كشرح األشمكني )ٕٙٓٓق ػػػػٕٚٗٔ
 ـ .ٜٜٛٔ

 .ٗ٘، كجدؿ اإلعراب  ٕٗٔ( انظر االقتراح صٔ)
 .ٖٓ٘( أصكؿ النحك عند السيكطي ٕ)
( ، ٜٛٗ/ٕ( البيت ، لجميل بف معمر العذرؼ ، كىك أحد عشاؽ العرب المشيكريف . انظر المقاصد النحكية )ٖ)

 ( .ٕ٘ٗ/ٔكالشعر كالشعراء )
 . ٛٗػػػٚٗ( جدؿ اإلعراب ٗ)
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 . (ٔ)(( كىك أف يعمق عمى العمة ضد المقتضي ))ابف األنبارؼ : كىك كما يقكؿ 

إنما جاز التعجب مف السكاد كالبياض دكف سائر  يقكؿ الككفي :أف  ))كذلؾ مثل:  
و البصرؼ : قد عمقت عمى العمة ضد فيقكؿ ل،  األلكاف ألنيما أصبل مف األلكاف

كىذا المعنى في  ،ألف التعجب إنما امتنع مف سائر األلكاف لمزكميا المحل ؛المقتضي
فؤلف ال  ،فإذا لـ يجز مما كاف فرعا لمبلزمتو المحل، األصل أبمغ منو في الفرع 

 يجكز مما كاف أصبل كىك مبلـز لممحل أكلى .

يسمـ لو ذلؾ كيبيف أنو يقتضي ما ذكره أيضا مف كالجكاب: أف يبيف عدـ الضدية أك 
 .(ٕ)((كجو آخر

 (  المنع لمعمة :7)

 كىك نكعاف ؛ ألنو قد يككف في األصل أك الفرع .    

أف يقكؿ البصرؼ : إنما ارتفع المضارع  )) :في األصل فمثل العمة منعفأما     
كاالبتداء  ، ـ المبتدأكىك عامل معنكؼ فأشبو االبتداء في االس، لقيامو مقاـ االسـ 

فيقكؿ لو الككفي: ال أسمـ أف االبتداء يكجب الرفع ما أشبيو ، فكذلؾ ، يكجب الرفع 
 .(ٖ) (( في االسـ المبتدأ

أف يقكؿ البصرؼ : الدليل عمى أف فعل األمر  )): في الفرع مثل  لمعمة المنعكأما     
لقياميا قيامو ؛ األفعاؿ مبنية كما أشبو ذلؾ مف أسماء  كتراؾَ  كنزاؿِ  أف دراؾِ  ؛مبني

ال لم فيقكؿ لو الككفي : ال أسمـ أف نحك دراؾ ا بنى ما قاـ مقامو ، كلكال أنو مبني كا 
نما بني لتضمنو الـ األمر .  كنزاؿ كتراؾ إنما بني لمقامو مقاـ فعل األمر كا 

                                                           

 .٘٘، ك جدؿ اإلعراب ٕٗٔراح ( االقتٔ)
 .ٙٔ، ك اإلنصاؼ مسألة ٙ٘ػػػػػ٘٘، ك جدؿ اإلعراب ٕٗٔ( االقتراح ٕ)
 . ٛ٘، كاإلغراب في جدؿ اإلعراب ٕ٘ٔ(  االقتراح ٖ)
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كالجكاب عف منع العمة أف يدؿ عمى كجكدىا في األصل أك الفرع بما يظير بو    
 .(ٔ) ((ساد المنع ف

 (  المطالبة بتصحيح العمة:8)

كىك أف يطالب المعترض بتصحيح العمة ، فيعجز المستدؿ عمى التدليل عمى     
 صحتيا كثبكتيا . 

كالجكاب أف يدؿ عمى ذلؾ  )) :يقكؿ السيكطي فيما ينقمو عف ابف األنبارؼ      
 .بشيئيف: التأثير كشيادة األصكؿ

( يقكؿ: إنما بنيت ) قبل ( ك)بعدكجكد العمة كزكالو لزكاليا كأف : كجكد الحكـ لفاألول
 فيقاؿ : كما الدليل عمى صحة ىذه العمة ؟ عمى الضـ ألنيا اقتطعت عف اإلضافة.

فيقكؿ: التأثير كىك كجكد البناء لكجكد ىذه العمة، كعدمو لعدميا أال ترػ أنو إذا لـ 
 فإذا عادت اإلضافة عاد اإلعراب.يقتطع عف اإلضافة يعرب فإذا اقتطع عنيا بني 

 كأف يقكؿ : إنما بنيت ) كيف ( ك) أيف ( ك) متى ( لتضمنيا معنى الحرؼ والثاني:
فيقكؿ : إف األصكؿ تشيد كتدؿ عمى أف  كما الدليل عمى صحة ىذه العمة ؟ :فيقاؿ.

 . (ٕ) ((مف معنى الحرؼ كجب أف يككف مبنيا كل اسـ تض

  ( المعارضة:9)

تقتضي خبلؼ عمة  كىك أف يعارض المستدؿ بعمة مبتدأة ، )):  كىك     
  (ٖ)((المستدؿ

     
                                                           

 .٘،ٕٚ،ٗٚ، كاإلنصاؼ مسألة ٛ٘، ك جدؿ اإلعراب صٕ٘ٔ( االقتراح ٔ)
 .ٜ٘، ك جدؿ اإلعراب صٕٙٔػػػػػٕ٘ٔ(االقتراح ٕ) 
 .ٕٙ، ك كجدؿ اإلعراب  ٖٖٓ، كاإلصباح  ٕٙٔ ( االقتراحٖ)
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: ال مى قبكليا ألنيا دفعت العمة كقيلاألكثركف ع ))كقد اختمف العمماء في قبكليا ؛ فػ 
   . (ٔ)(( تقبل ألنيا؛ تصد لمنصب االستدالؿ، كذلؾ رتبة المسئكؿ ال السائل

األكؿ أكلى  ؿلككفي في اإلعماؿ: إنما كاف إعماأف يقكؿ ا )): ؿ المعارضة مثاك   
فيقكؿ بو ، ألنو؛ سابق كىك صالح لمعمل فكاف إعمالو أكلى؛ لقكة االبتداء كالعناية 

البصرؼ: ىذا معارض بأف الثاني أقرب إلى االسـ، كليس في إعمالو نقص معنى، 
 . (ٕ) ((فكاف إعمالو أكلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ٕٙ، كجدؿ اإلعراب صٕٙٔ(االقتراحٔ)
 .ٕٖٔ، كلمع األدلة صٕٙ، كجدؿ اإلعراب صٕٙٔ(االقتراحٕ)
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 المبحث الرابع

 السيوطيأدلة شتى عند  

 اإلجماع.المطمب األول: 

نما يككف حجة  )):  قاؿ في الخصائصيذكر السيكطي فيما ينقمو عف ابف جني     كا 
ال فبل ألنو لـ يرد في القرآف  إذا لـ يخالف المنصكص كال المقيس عمى المنصكص كا 
نما ىك  كال سنة أنيـ ال يجتمعكف عمى الخطأ كما جاء النص بذلؾ في كل األمة كا 

ينتزع مف استقراء ىذه المغة فكل مف فرؽ لو عف عمة صحيحة كطريق نيجة عمـ 
كاف خميل نفسو كأبا عمرك فكره " ." إال أننا مع ذلؾ ال نسمح لو باإلقداـ عمى 

تقاف   .(ٔ)((مخالفة الجماعة التي طاؿ بحثيا كتقدـ نظرىا إال بعد إمعاف كا 

  : (ٕ)اإلجماع كما سبق القكؿ فيو ثبلثة أنكاع     

ىك أف يتفق الركاة عمى ركاية معينة لشاىد مف الشكاىد ، كقد  : األول إجماع الرواة
 (ٖ)تناكلو الباحث في الفصل الثالث ، فبل داعي إلعادتو .

عرض السيكطي في كتاب االقتراح إلجماع العرب مف  :  الثاني إجماع العرب
جماع  )): ميو ، قاؿالنحاة كالركاة ، كاعتد بو أصبًل يحتج بو إف ثبت الكقكؼ ع كا 

كمف صكره أف يتكمـ العربي بشيء  العرب حجة، كلكف أنى لنا بالكقكؼ عميو؟!
  كيبمغيـ ، كيسكتكف عميو.

( استدؿ عمى جكاز تكسط خبر )ما ))قاؿ ابف مالؾ في )شرح التسييل(:     
 الفرزدؽ: الحجازية كنصبو بقكؿ

                                                           

 (. ٜٓٔػٜٛٔ/ٔ(انظر الخصائص )ٔ)

 .ٗٔٔ ( انظرٕ)
 .ٗٔٔ( انظر ٖ)
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ـْ َبَشرُ     َمَتُيـْ َفَأْصَبُحكا َقْد أََعاَد هللُا ِنعْ           َذا َما ِمْثَمُي ـْ ُقَرْيش كا  ِإْذ ُى
(ٔ) 

قدا جكازه عند الحجازييف فمـ كرده المانعكف بأف الفرزدؽ تميمي، تكمـ بيذا معت    
 . يصب

كيجاب بأف الفرزدؽ كاف لو أضداد مف الحجازييف كالتميمييف، كمف مناىـ أف     
ف لتخطئتو ، كلك جرػ شيء مف ذلؾ لنقل؛ يظفركا لو بزلة يشنعكف بيا عميو، مبادري

لتكفر الدكاعي عمى التحدث بمثل ذلؾ إذا اتفق، ففي عدـ نقل ذلؾ دليل عمى إجماع 
 .( ٕ)((أضداده الحجازييف كالتميمييف عمى تصكيبو قكلو 

 لسيكطي :صكر إلجماع العرب عند ا   

 كىك كجر كنصب رفع مكضع في يستعمل متصرؼ معرفة اسـ )) : أمس -ٔ   
 فإف القرب إرادة في حكمو في ىك ما أك فيو أنت الذؼ لميكـ مكضكع زماف اسـ

   .(ٖ)(( العرب جميع عند الكسر عمى مبني فيك ظرفا استعمل

 المعدكؿ فعاؿ بناء عمى العرب كسائر كالتميميكف  الحجازيكف  كاتفق )) فعاؿ :  -ٕ
 . (ٗ)((... يسارك  كحماد كفجار السماع كمأخذه مصدرا كاف إذا الكسر عمى

 كعسب مف منقكؿ كىك رجل اسـ كعسب صرؼ عمى العرب إلجماع ))كعسب : -ٖ
  (٘)(( الخطى تداني مع الشديد العدك كىك فعمل

                                                           

 . ٚٙٔ( انظر ديكاف الفرزدؽ ص ٔ)
(، تحقيق دمحم عبدالقادر عطا كطارؽ فتحي ٖٙ٘ػٖ٘٘/ٔبف مالؾ )، ك شرح التسييل الٜٗٔ( انظر االقتراح ٕ)

 ـ. ٕٔٓٓىػ ػٕٕٗٔ،دار الكتب العممية ، بيركت،ٔالسيد،ط

 ( . ٚٛٔ/ٕ( اليمع )ٖ)
 ( .ٜٓٔ/ٔ(المرجع السابق )ٗ)
 ( .ٖٔٔ/ٔ(المرجع السابق )٘)
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 األلف في أما  لغة كل في محاؿ كىك بساكف يبتدأ ال ))البدء بالساكف :  -ٗ 
 . (ٔ)(( فباإلجماع

 فيو يختار ال المكجب كالمؤخر قدـالم كالمنقطع المتصل أف القيكد مف عمـك  )) -٘

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈ  چ نح الشييرة المغة في الثبلثة في النصب يجب بل اإلتباع

 كقاؿ :‘  (ٕ) چ   کک

   (ٖ)**  ِشيَعة   أْحَمدَ  آؿَ  إالّ  ِليَ  َكَما              

 إغنائو صحة بشرط المنقطع يتبع تميـ لغة كفي ، (ٗ)چ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦچ
                                                                                          :    قاؿ زيد إال أحد الدار في ما نحك منو المستثنى عف

الّ  اليعافيرُ  إالّ              َأنيُس  بيا ليس ة  كبمد                (٘)العيُس  كا 

 عند نصبو تعيف ضر ما إال نفع كما نقص ام إال زاد ما نحك إغناؤه يصح لـ فإف
 . (ٙ) ((العرب جميع

 حيف صفة في التصرؼ العرب جميع كاستقبح )) :يقكؿ في باب المفعكؿ فيو  -6
 فيذه طكيبل أك حديثا أك قديما عميو سير كقكلؾ تكصف كلـ مقامو قياميا عرض

                                                           

 ( .ٗٗٗ/ٖ) يمع(الٔ)
 .ٚ٘ٔ( سكرة النساء ٕ)
إال مذىب الحق مذىب ، كقائمو ىك كميت بف زيد األسدؼ ، شاعر ( ىذا صدر بيت ، كعجزه : كما لي ٖ)

 ( .ٕٖٗ/ٕإسبلمي ، كىك الكميت األصغر مف قصيدة بائية يمدح بيا بني ىاشـ . انظر المقاصد النحكية )
 .ٜٕٗ( سكرة البقرة ٗ)
 .(ٚٔ/ٓٔ، كخزانة األدب )( ٜٖٖ/ٕالمقاصد النحكية ) انظر ( قائمو ىك جراف العكد.٘)
 ( .ٕٚ٘ػػٕ٘٘/ٕمع )( اليٙ)
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 سير فقيل فييا تصرؼ فمـ الظرفية عمى كانتصب مكصكفيا حذؼ عرض أكصاؼ
 . (ٔ)(( ذلؾ قبح طكيل أك حديث أك قديـ عميو

المقصكد بو اجتماع أىل البمديف ػ البصرة كالككفة ، كقد تناكؿ  : الثالث إجماع النحاة
          ،  (ٕ)الباحث إجماع النحاة بالدراسة حكؿ كبلـ ابف جني عف اإلجماع فميرجع إليو

 ماع النحاة .كمف الميـ أف نذكر شيئا مما قالو السيكطي في إج

 أمثمة إلجماع النحاة عند السيكطي : 

 ليس الذؼ كىك عممية دكف  صرفو منع ما)) يقكؿ في باب إعراب ما ال ينصرؼ:  -ٔ
 نكر إذا ككذا  أيضا ينصرؼ لـ منيا بشيء سمي فإذا أنكاع خمسة العممية عمتيو أحد
 . التسمية بعد

 نكر ثـ بو سمي إذا فإنو فم مف مجردا تفضيل أفعل كاف ما ذلؾ مف كاستثني   
 ظاىرة مف ب إال صفة يستعمل لـ إذ الكصف شبو فيو يبق لـ ألنو بإجماع انصرؼ

 . (ٖ) (( مقدرة أك

 تثنية يجكز فبل اإلفراد أحدىا شركط كالجمع لمتثنية ))يقكؿ في التثنية كالجمع :   -ٕ
 جمكع مف غيره الك  اتفاقا ذلؾ جمع كال المتناىي المكسر كال السالـ كالجمع المثنى
 لبنيف نحك بعضو عمى فأطمق بو تجكز أف إال الجنس اسـ كال الجمع اسـ كال التكسير
   .(ٗ) (( منيما ضربيف أؼ كماءيف

                                                           

 ( . ٘ٗٔ/ٕ) يمع(الٔ)
 .ٙٔٔالبحث ( انظر ٕ)
 ( .ٜٕٔ/ٔ( اليمع )ٖ)
 ( .ٗ٘ٔ/ٔ(المرجع السابق )ٗ)
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 . (ٔ)(( يجمع فبل ؛اتفاقا لمجمع كضعت فصيغة الذيف كأما ))  -ٖ

 كضعي لـ سكاء التأنيث تاء مف خاليا يككف  أف )) يقكؿ في جمع المذكر السالـ : -ٗ
 فمك حياف أبك قاؿ  مذكر بو سمي ثـ لمؤنث كضع أـ كعمر كأحمد أصبل لمؤنث
 لـ فإف اآلف بمسمياتيا اعتبارا بإجماع كالنكف  بالكاك جمع سممى أك زينب رجبل سميت
 . (ٕ)((رجاؿ أعبلـ كمسممات كطمحة كأخت بيا يجمع لـ منيا يخل

 .(ٖ)(( باإلجماع المعارؼ رؼأع فإنو ،تعالى هللا اسـ غير في الخبلؼ كمحل )) -٘

 منو نحك صحيحا كاف سكاء اختبلسيا فاألفصح ساكف بعد الياء كقعت إذ )) -6
 اإلشباع فاألفصح الحركة بعد أما  ...كعميو فيو نحك عمة حرؼ أك كأكرمو كعنو

 . (ٗ)(( إجماعا

 كالياء كالكاؼ التاء ألفاظ ستة ضميرا ككنو عمى المجمع أف تقدـ مما عمـ )) -ٚ
 . (٘)((كنحف كأنا المتكمـ كياء

 الـز مضمر فييما االسـ أف عمى كالككفيكف  البصريكف  اتفق يككف  كال ليس ككذا -ٛ
 . (ٙ)((اإلضمار

 باإلعراب مكضعو عمى يحكـ اسـ أنو في خبلؼ كال ))يقكؿ عف ضمير الشأف : -ٜ
 .(ٚ)(( العامل حسب عمى

                                                           

 ( .ٙ٘ٔ/ٔ) ليمع(أ)
 ( . ٙٙٔ/ٔ) يمع(الٕ)
  ( .ٕٕٔ/ٔ(المرجع السابق )ٖ)
 ( .ٖٕٓ/ٔ(المرجع السابق )ٗ)
 ( .ٕٗٗ/ٔ(المرجع السابق )٘)
 ( .ٕ٘ٗ/ٔ(المرجع السابق )ٙ)
 (ٕٕٚ/ٔالمرجع السابق )(ٚ)
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 المصاحبة الخطاب كاؼ أف كييفالنح بيف خبلؼ ال))يقكؿ في اسـ اإلشارة :  -ٓٔ
 كتأنيث كتذكير كجمع كتثنية إفراد مف المخاطب أحكاؿ يبيف حرؼ اإلشارة ألسماء

 . (ٔ)(( ذلؾ نحك كالنكف  كاأللف الميـ كلحكؽ  كالكسر بالفتح كاالسمية فينصرؼ

 اإلعراب مقتضى كجكد لعدـ كالماضي الحركؼ بنائو عمى المجمع ))كيرػ أف  -ٔٔ
 .(ٕ)(( فييما السابق

 ككسرة ياء بيف لكقكعيا حذفت إنما كبابو يعد في الفاء أف عمى النحاة إجماع))  -ٕٔ
 قبل عندىـ الحركة أف عمى يدؿ ككسرة ياء بيف فقكليـ أصمو عمى خرج لك يكعد في

 . (ٖ)(( بيا المتحرؾ حرفيا

 : المطمب الثاني: االستصحاب

كعدـ المفارقة . جاء في القامكس االستصحاب لغًة : طمب المصاحبة أك المبلزمة   
المحيط صحبة كسمعة صحابة .. كصحبة عاشرة كاستصحبو : دعاه إلى الصحبة 

 كالزمو .

استصحاب الحاؿ مف  يعدفي االصطبلح الفقيي : :  االستصحاب في االصطالح  
األدلة المعتبرة في أصكؿ الفقو ، كلكنو مف األدلة الضعيفة ؛ فيك آخر ما يمجأ إليو 

جتيد . كىي أحد األدلة المختمف فييا كىي : االستحساف ، كالمصالح المرسمة الم
 مف قبمنا ، كمذىب الصحابي .  عكالعرؼ ، كشر 

                                                           

 ( .ٖٓٓ/ٔ) يمع(الٔ)
 ( .ٗٙ/ٔ) يمع(الٕ)
 ( .ٚٚ/ٔ(المرجع السابق )ٖ)
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كىك عند األصكلييف : الحكـ عمى الشيء مما كاف ثابتًا لو أك منفيًا عنو ؛ لعدـ 
كلذلؾ قياـ الدليل عمى تغييره ؛ فمعناه عدـ قياـ الدليل عمى تغيير حكـ سابق ، 

 كاف ما يمجأ إليو المجتيد .

: كما ىك في أصكؿ الفقو ؛ فالتعريف كأنو ىك ، كىك  في االصطالح النحوي 
بقاء حاؿ المفع ىك إ ))كما عرفو ابف األنبارؼ بقكلو : كأما استصحاب الحاؿ ؛ 

، كقكلؾ في  (( عمى ما يستحقو في األصل عند عدـ دليل النقل عف األصل
ف ما يعرب منيا لشبو نقل األمر إنما مبن يًا ألف األصل مف األفعاؿ البناء ، كا 

  (ٔ)فكاف باقيًا عمى األصل في البناءاالسـ ، كال دليل يدؿ عمى كجكد الشبو 

كىك مف األدلة المعتبرة كاستصحاب حاؿ األصل في األسماء كىك  ))قاؿ:       
بناء حتى يكجد دليل اإلعراب حتى يكجد دليل البناء كحاؿ األصل في األفعاؿ كىك ال

 (ٕ)اإلعراب.

احتج البصريكف عمى عدـ تركيب كـ بأف األصل اإلفراد  )): كقاؿ في اإلنصاؼ    
، كمف عدؿ عف ل خرج عف عيدة المطالبة بالدليل كالتركيب فرع، كمف تمسؾ باألص

األصل افتقر إلى إقامة دليل لعدكلو عف األصل كاستصحاب الحاؿ أحد األدلة 
 (ٖ).((المعتبرة 

احتج البصريكف عمى أنو ال يجكز الجر بحرؼ  ))كقاؿ في مكضع آخر منو :   
محذكؼ ببل عكض بأف قالكا : أجمعنا عمى أف األصل في حركؼ الجر أف ال تعمل 
نما تعمل معو في بعض المكاضع إذا كاف ليا عكض كلـ يكجد ىنا  مع الحذؼ كا 

                                                           

 .(  ٙٔٗسيكطي ص )( انظر أصكؿ النحك عند الٔ)
 .ٔٗٔ( انظر لمع األدلة ص ٕ)
 (.ٕٚ٘/ٔ(انظر اإلنصاؼ )ٖ)
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باستصحاب الحاؿ كىك مف فبقي فيما عداه عمى األصل كالتمسؾ باألصل تمسؾ 
 . (ٔ) ((األدلة المعتبرة 

مف قاؿ : أف كاف كأخكاتيا ال تدؿ عمى الحدث فيك مردكد بأف  ))كقاؿ ابف مالؾ :   
األصل في كل فعل الداللة عمى المعنييف فبل يقبل إخراجيا عف األصل إال بدليل 

))(ٕ) . 

يرة جدا ال تحصى كقكليـ : قمت : كالمسائل التي استدؿ فييا النحاة باألصل كث    
األصل في البناء السككف إال لمكجب تحريؾ كاألصل في الحركؼ عدـ الزيادة حتى 
يقـك الدليل عمييا مف االشتقاؽ كنحكه كاألصل في األسماء الصرؼ كالتنكير كالتذكير 

 كقبكؿ اإلضافة كاإلسناد .

الضمير في لكالؾ استدؿ الككفيكف عمى أف  )):كقاؿ األندلسي في شرح المفصل   
كنحكه مرفكع بأف قالكا : أجمعنا عمى أف الظاىر الذؼ قاـ الضمير مقامو مرفكع 

 . ((فكجب أف يككف كذلؾ في الضمير بالقياس عميو كاالستصحاب

استصحاب الحاؿ مف أضعف األدلة كليذا ال  ))كقاؿ ابف األنبارؼ في أصكلو :   
أنو ال يجكز التمسؾ بو في إعراب  يجكز التمسؾ بو ما كجد ىناؾ دليل أال ترػ 

االسـ مع كجكد دليل البناء في شبو الحرؼ أك تضميف معناه ككذلؾ ال يجكز 
 (ٖ).((التمسؾ بو في بناء الفعل مع كجكد دليل اإلعراب مف مضارعتو لبلسـ 

االعتراض عمى االستدالؿ باستصحاب الحاؿ بأف يذكر دليبل  ))كقاؿ في جدلو :   
يدؿ الككفي عمى زكالو إذا تمسؾ البصرؼ بو في بناء فعل األمر عمى زكالو كأف 

                                                           

 (.ٖٖٛ/ٔ) نصاؼ( انظر اإلٔ)
 (.ٕٖٓ/ٔ(انظر شرح التسييل )ٕ)
 .ٕٗٔ(انظر لمع األدلة صٖ)
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فيبيف أف فيل األمر مقتطع مف المضارع كمأخكذ منو كالمضارع قد أشبو األسماء 
 (ٔ)كزاؿ عنو استصحاب حاؿ البناء كصار معربا بالشبو فكذلؾ فعل األمر.

تصحاب الحاؿ كالجكاب: أف يبيف أف ما تكىمو دليبل لـ يكجد فبقي التمسؾ باس  
 .(ٕ) ((صحيحا 

   : بيف اإلجماع كاستصحاب الحاؿ 

ق الكبلـ عمى أف أدلة النحك عند ابف جني ثبلثة السماع كالقياس بقد س    
، كعند ابف األنبارؼ ثبلثة أيضًا كىي النقل )أؼ السماع عند ابف جني( كاإلجماع
قتصر عمى اإلجماع النحاة ي بعض ستصحاب الحاؿ ، ما السبب الذؼ دعاكالقياس كا

المثنى عمر الفاركؽ  . داؿ أك العكس ، كقد أجاب عف ذلؾ أدكف استصحاب الح
د تكسع في اإلجابة ، كخبلصة ، كقعند حديثو عف اإلجماع في الدرس النحكؼ 

، إذ ال  الكاحدة ةأف اإلجماع كاستصحاب الحاؿ ىما بمثابة الكجييف لمكرق ))قكلو: 
كف نظر إلى إجماع العرب الذؼ بمكجبو استصحب كف استصحاب لحاؿ األصل دمي

ىذا األصل كقيل بو ... كبسبب قرب ما بيف اإلجماع كاستصحاب الحاؿ استغنى 
 . (ٖ)(( كل  مف ابف جني كاألنبارؼ بأحد الدليل عمى اآلخر في ذكره ألدلة النحك

 : الحاؿ بيف القياس كاستصحاب 

أف أىـ ما الستصحاب الحاؿ مف أثر عمى  )) :يقكؿ الدكتكر محمكد أحمد نحمة    
 في الدرس النحكؼ فيما يرػ الدكتكر تماـ حساف أنو دفع النحاة إلى تجريد األصكؿ

لؾ مف ( ، كما ارتبط بذأصل القاعدة)ك (أصل الكضع)حتى كصمكا إلى ما أسمكه 
                                                           

 .ٖٙإلعراب صا(انظر جدؿ ٔ)
 .ٕٕ٘(  االقتراح ٕ)
العدد السادس ، دار جامعة أـ درماف  ٜٛ-ٜٗ( مجمة كمية المغة العربية بجامعة أـ درماف اإلسبلمي ص ٖ)

 .ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔاإلسبلمية لمطباعة كالنشر 
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عمى قكاعد تكجييية محددة ، يقكؿ الدكتكر  عدكؿ عف األصل كرد إلى األصل بناء  
أما فيما يتصل باالستصحاب فقد كاف عمى النحاة أف يجردكا صكرًا  ))ساف : تماـ ح

ما كانت ىذه الصكر تستصحب في أصمية لعناصر التحميل النحكؼ قبل أف يتكممكا في
 . (ٔ)(( االستعماؿ أك يعدؿ عنيا

كالذؼ نراه أقرب إلى القبكؿ أف القياس ، ال  ))كيعقب الدكتكر نحمة بقكلو :    
، فالقياس كما ب ، ىك الذؼ دفع النحاة إلى تجكيد األصكؿ لمقياس عمييا االستصحا

رأينا اقترف بمحاكلة النحاة األكائل كضع القكاعد التي يدكر عمييا االستعماؿ المغكؼ ، 
حتى لقد جعل ابف األنبارؼ النحك كمو كظل لو عند النحاة جميعًا مكانة غير منككرة  

صحاب كىك عند األصكلييف مف الحاؿ في االستلؾ ذقائمًا عمى القياس ، كال ك
في حقيقة أمره مصدرا مف مصادر استنباط الفقياء آخر مدار الفتكػ ، كال يعد 

يرىا ، كىك عند لـ نقف عمى ما يقتضي تغي ، كلكنو إقرار بأحكاـ ثابتة األحكاـ 
مف أضعف  كما صرح بذلؾ ابف األنبارؼ في مكضع مف كتابواألصكلييف مف النحاة 

أك إجماع فبل عبرة بو ، كمف ثـ األدلة ، كاذا عارضو دليل آخر مف سماع أك قياس 
مف أدلة النحك ، احتفل لو ، بل لقد أسقطو ابف جني لـ نر أحدا مف متقدمي النحاة 

بمستساغ عندنا أف يرد إليو عنصر مف أىـ عناصر  يسمكلـ يعرؼ لو اعتداد بو ، ف
        . (ٕ)((يد األصكؿ ، كاألكلى أف يرد إلى القياس عند العرب ىك تجر النظرية النحكية 

 أمثمة الستصحاب الحاؿ عند السيكطي :

                                                           

 .ٕٙ، كاألصكؿ لتماـ حساف ص  ٛٗٔػػ  ٚٗٔ( انظر أصكؿ النحك العربي ٔ)
 .ٛٗٔالنحك العربي  ( أصكؿٕ)
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 إال عنو يعدؿ فبل أخف ألنو؛ السككف  البناء في األصل ))يقكؿ  في البناء  :  -ٔ 
ذا، مانع منو يمنع لـ ما استصحابو فكجب الحركة عدـ األصل كألف ،لسبب  عدؿ كا 
 .(ٔ)(( الضـ ثـ ،الكسر ثـ ،الفتح كذلؾ، فاألخف األخف قدـ الحركة إلى

 آخره سكف ام ك كالنكف  التاء إلى الفعل أسند إذايقكؿ في باب المضمر:  -ٕ
 . كضربنا كاضربف كيضربف كضربف كضربت

 ؛ (ٕ) الكاحدة كالكممة ىك فيما حركات أربعة تكالي كراىة األكثر عند اإلسكاف كعمة
 فيسكف األمر كأما الماضي عمى المضارع كحمل فعمو مف كجزء الفاعل ألف

 .(ٖ)(( استصحاباً 

 الضمة فقط حركتاف فيو يقدر ما ))في أنكاع اإلعراب المقدر يذكر أف منو: -ٖ
 كالداعي كالقاضي كسرة تمك الزمة خفيفة ياء آخره ما كىك  المنقكص كذلؾ كالكسرة
 كرمي كظبي يالزكم لعدـ بالياء نصبو أك جره كما لتشديدىا كرسي نحك بخبلؼ
 كقد الياء عمى لخفتيا الفتحة ظيرت كلذا االستثقاؿ التقدير كعمة قبميا ما لسككف 
 كقاؿ  االختيار في (ٗ)السجستاني حاتـ أبك كأجازه... الضركرةفي  كلكف أيضا تقدر

،  (٘) چ ـْ كُ يْ الِ ىَ أَ  كفَ مُ عِ طْ تُ  امَ  طِ سَ كْ أَ  فْ مِ  چ:  قراءة عميو كخرج  فصيحة لغة إنو
                                                           

 ( .ٜٚ/ٔ( اليمع )ٔ)
كضعف ابف مالؾ ىذه العمة بأنيا قاصرة إذ ال يكجد التكالي إال في الثبلثي الصحيح  ))( قاؿ السيكطي :ٕ)

كبعض الخماسي نحك انطمق كالكثير ال يتكالى فيو فمراعاتو أكلى كبأف تكالييا لـ ييمل بدليل عمبط كعرتف كجندؿ  
نما كلك كاف مقصكد اإل ىماؿ كضعا لـ يتعرضكا لو دكف ضركرة كلسدكا باب التأنيث بالتاء نحك شجرة  قاؿ كا 

سببو تمييز الفاعل مف المفعكؿ في نحك أكرمنا كأكرمنا ثـ حممت التاء كالنكف عمى نا لممساكاة في الرفع كاالتصاؿ 
عمى العرب في مكضكعات  كعدـ االعتبلؿ  قاؿ أبك حياف كاألكلى اإلضراب عف ىذه التعاليل ألنيا تخرص

 (ٕٕٙ/ٔ.اليمع )((  كبلميا
 ( . ٕٕٙػػٕٕ٘/ٔ( اليمع )ٖ)
( ىك سيل بف دمحم النحكؼ المقرػء  المغكؼ ،  صاحب المصنفات ، حمل العربية عف أبي عبيدة كاألصمعي. ٗ)

 ( .ٖٛ٘/  ٔق . العبر )ٕٓ٘كقرأ القرآف عمى يعقكب،  ككتب الحديث عف طائفة ، تكفي سنة 
 ( .ٕٖٙ/ٔ. قرأ  بيا جعفر بف دمحم . انظر المحتسب ) ٜٛرة المائدة ( سك ٘)
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 رأيت نحك ياء أكليما كآخر متضايفيف إعراب مركب مف أعرب ما نعـ  الياء ف بسكك 
 ببل النصب حالة الفتحة األكؿ آخر في يقدر فإنو قبل قالي كنزلت كرب معدؼ
  . (ٔ)(( الصرؼ منع كحالة البناء حالة لحكميا استصحابا خبلؼ

 حسف ليـك األمس إف نحك غالبا أعرب(  أؿ)  قارنو فإف ))يقكؿ عف أمس :  -ٗ

 أؿ مع البناء يستصحب مف العرب كمف،   (ٕ)  چېئ ېئ  ېئ ىئ چ : تعالى كقاؿ
  :   (ٖ)قاؿ

ّنى             (ٗ)َتْغُربُ  الّشمُس  كادتِ  حتى بَبابؾَ **  قبمو كاألمسِ  اليـك كَقْفتُ  كا 

 تخريجو في كالكجو قالكا  اليكـ عمى عطفا نصب مكضع في كىك السيف فكسر    
 أك البناء فاستديـ المعرفة معنى تضمف كاستصحب تعريف لغير ئدةزا أؿ تككف  أف

 . (٘)(( بناء ال إعراب فالكسرة الباء إضمار كيجر المعرفة ىي تككف 

 باإللغاء كالمراد  ممغاة غير تككف  أف )) : بشرطيف (ذايذكر أف مف المكصكالت ) -5
 كقكلو (مف) أك (ماػ)ب استفياـ بعد تككف  كأف كاحدا اسما فتصير ما مع تركب أف

 ذا كأصل، ...  ينفقكنو الذؼ ما أؼ، (ٙ) چېئېئ ېئ ۈئچ تعالى
 بالشرطيف مكصكال كاستعمل اإلشارة معنى مف جرد بيا المشار ىي المكصكلة
 . (ٚ)(( المذككريف

                                                           

 ( . ٕٓٔػػٕٛٓ/ٔ( اليمع )ٔ)
 . ٕٗ( سكرة يكنس ٕ)
( ىك نصيب بف رباح، أبك محجف، مكلى عبد العزيز بف مركاف: شاعر فحل، مقدـ في النسيب كالمدائح  ، ٖ)

 ( .ٖٔ/  ٛق . األعبلـ لمزركمي  )ٛٓٔتكفي سنة 
 (.٘ٙ٘/ٛ، كلساف العرب )أمس( ، كالمحكـ مقمكبو أ ـ س ) ٜٕ٘رة الغكاص في أكىاـ الخكاص ( انظر دٗ)
 ( . ٜٔٔػػٜٓٔ/ٕ( اليمع )٘)
 . ٕ٘ٔ( سكرة البقرة ٙ)
 ( . ٕٖٚ/ٔ( اليمع )ٚ)
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 إال العاقل غير عمى يقع كال العاقل عمى كقكعيا (مف) في األصل ))يذكر أف: -ٙ
 نادرا لمعاقل يقع كقد العاقل غير عمى كقكعيا (ما) في كالغالب  ...  مكاضع في
))(ٔ). 

 ألف معمكما يككف  أف فحقو إليو المسند ألنو المبتدأ تعريف األصل ))يذكر أف :  -ٚ
 مف الفعل نسبة المبتدأ مف نسبتو ألف الخبر كتنكير  يفيد ال المجيكؿ إلى اإلسناد
 .(ٕ)(( عريفوت عمى الخبر تنكير فرجح التنكير يمزمو كالفعل الفاعل

 بد فبل عميو محكـك المبتدأ ألف الخبر كتأخير المبتدأ تقديـ األصل ))يذكر أف : -ٛ
 األصل التزاـ كيجب  زيد قائـ نحك مانع ال حيث تأخيره كيجكز  ليتحقق تقديمو مف

 نكرتيف أك معرفتيف يككنا بأف الخبر ابتدائية التقديـ يكىـ أف أحدىا ألسباب
 جاز قرينة كاف فإف  مني أفضل منؾ كأفضل أخكؾ زيد نحك ةقرين كال متساكيتيف

  : كقكلو  حنيفة أبك يكسف أبك نحك التقديـ

 . (ٗ) ((.........**  (ٖ)َأبناِئنا َبُنك َبُنكنا              

 .  (٘)(( عنيا فرع كالمفتكحة األصل المكسكرة إف أف األصح ))  -ٜ

 الفصل كيجكز  الجزء منزلة منو منزؿ نوأل؛  الفعل الفاعل يمي أف األصل ))  -ٓٔ
 لبس حصل إذا األصل عمى البقاء كيجب  زيد عمرا ضرب نحك بالمفعكؿ بينيما

                                                           

 ( .ٖٔ٘/ٔ) يمع(الٔ)
 ( . ٖٓٛ/ٔ(المرجع السابق )ٕ)

ـ الخبر كالفرضيكف عمى دخكؿ أبناء األبناء في ( قاؿ العيني : كىذا البيت استشيد بو النحاة عمى جكاز تقديٖ)
الميراث كأف االنتساب إلى اآلباء كالفقياء كذلؾ في الكصية كأىل المعاني كالبياف في التشبيو  كلـ أر أحدا منيـ 

(  ، كقاؿ البغدادؼ : كرأيت في شرح الكرماني في شرح شكاىد الكافية ٖٔٗ/ٔعزاه إلى قائمو.  المقاصد النحكية )
بيصي أنو قاؿ ىذا البيت قائمو أبك فراس ىماـ الفرزدؽ بف غالب ثـ ترجمو  كهللا أعمـ بحقيقة الحاؿ. خزانة لمخ

 ( .ٕٗٗ/  ٔاألدب )
 ( . ٖٗٛ/ٔ( اليمع )ٗ)
 ( .ٔٓ٘/ٔ(المرجع السابق  )٘)
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 تعيف عمى حينئذ دليل ال إذ عيسى مكسى ضرب نحك قرينة كال اإلعراب يخفى كأف
 .( ٔ)(( المفعكؿ مف الفاعل

 بتطبيق ىذه األصكؿ .السيكطي لو االىتماـ الكبير أف يمحع ما سبق تقريره في   

 فرعية ممحقة باألصول النحوية :أدلة  : المطمب الثالث

 ( االستدالل بالعكس:1) 

اعمـ أف أنكاع االستدالؿ  ))يذكر السيكطي فيما ينقمو عف ابف األنبارؼ قاؿ:      
كثيرة ال تحصر منيا ) االستدالؿ بالعكس ( كأف يقاؿ : لك كاف نصب الظرؼ في 

مف  ف لخبلؼ لكاف ينبغي أف يككف األكؿ منصكبا ألف الخبلؼ ال يكك خبر المبتدأ با
كاحد مف اثنيف فمك كاف الخبلؼ مكجبا لمنصب في الثاني لكاف مكجبا لمنصب في 
األكؿ فمما لـ يكف األكؿ منصكبا دؿ عمى أف الخبلؼ ال يككف مكجبا لمنصب في 

 . (ٕ)(( الثاني

  :( االستدالل ببيان العمة2)

ببياف العمة عند الخبلؼ حكؿ إيجاب الحكـ أك نفيو ، كيذكر  يسيكطكيستدؿ ال  
 ضرباف : فيما ينقمو عف ابف األنبارؼ 

ي مكضع الخبلؼ ليكجد بيا أحدىما : أف يبيف عمة الحكـ كيستدؿ بكجكدىا ف ))
كالثاني : أف يبيف العمة ثـ يستدؿ بعدميا في مكضع الخبلؼ ليعدـ الحكـ. 
 .(ٖ)((الحكـ

                                                           

 ( . ٓٛ٘/ٔ) يمع(الٔ)
 .ٕٚٔ، كلمع األدلة ٕٕٙ( االقتراح ٕ)
 .ٕٖٔ، كلمع األدلة ٕٕٙ( االقتراح  ٖ)
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 ـ يدكر مع العمة كجكدا كعدما ، فأينما كجدت العمة كجد الحكـ كبالعكس .كالحك    

، تدؿ مف أعمل اسـ الفاعل في المضيكأف يس فاألكؿ : )) : بقكلو كؿؤللكقد مثل    
فيقكؿ : إنما عمل اسـ الفاعل في محل اإلجماع لجريانو عمى حركة الفعل كسككنو 

 .(ٔ)(( يككف عامبلً كىذا جار عمى حركة الفعل كسككنو فكجب أف 

كأف يستدؿ مف أبطل عمل ) إف ( المخففة مف الثقيمة  :كالثاني ))كمثل لمثاني بقكلو : 
فيقكؿ إنما عممت ) إف ( الثقيمة لشبييا بالفعل كقد عدـ بالتخفيف فكجب أال 

 . (ٕ)((تعمل

 قاؿ ابف مالؾ:    

  ملُ يْ إذا ما تُ  البلـُ  كتمزـُ       العملُ  لَّ قَ فَ  إفَّ  ْت فَ فِ كخُ               

ف  (إف زيد لقائـ) إذا خففت إف فاألكثر في لساف العرب إىماليا ؛ فتقكؿ  )):  أؼ ، كا 
 . (ٖ) (( أىممت لزمتيا البلـ فارقة بينيا كبيف إف النافية

 بعدم الدليل في الشيء عمى نفيو :( االستدالل 3)

خف ككف فيما إذا ثبت لـ يكىذا إنما ي )) : قاؿ ابف األنبارؼ  ذكر السيكطي عف   
كأف يستدؿ عمى نفي أف الكممات أربعة كعمى  ، دليمو فيستدؿ بعدـ الدليل عمى نفيو

نفي أف أنكاع اإلعراب خمسة فيقكؿ : لك كانت الكممات أربعة كأنكاع اإلعراب خمسة 
فمما لـ يعرؼ ذلؾ دؿ لعرؼ مع كثرة البحث كشدة الفحص ،  لكاف عمى ذلؾ دليل

 . (ٗ)(( ت أربعة كال أنكاع اإلعراب خمسةدليل فكجب أال تككف الكمما عمى أنو ال

                                                           

 .ٕٖٔ، كلمع األدلة  ٕٕٚ( االقتراح ٔ)
 .ٕٖٔ، كلمع األدلة ٕٕٚ( االقتراح ٕ)
 ( .ٖٛٚ/ٔ( انظر شرح ابف عقيل )ٖ)

 .ٕٗٔ، كلمع األدلة   ٕٕٚ( االقتراح ٗ)
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كليس كذلؾ ألف  )) فيجيب قائبل : ثـ يرد عمى مف زعـ النافي ال دليل عميو ،  
الحكـ بالنفي ال يككف إال عف دليل كما أف الحكـ باإلثبات ال يككف عف دليل فكما 

  . (ٔ)((يجب الدليل عمى المثبت يجب أيضا عمى النافي 

 ا كاضح ال يحتاج إلي مزيد .كىذ     

 تدالل باألصول :االس  (4)

ىك ما جرده النحاة باالستقراء الناقص الذؼ أجركه عمى الكبلـ  ))كاألصل:       
الفصيح سكاء كاف ذلؾ أصل كضع أـ أصل قاعدة، فإذا أصمكا أصبل جعمكه مقيسا 

فرع منو بحسب منيجيـ . فإذا نص عميو ما ظل مطردا ، كردكا إليو ما تفرع ما ت
أصل القاعدة عمى أف رتبة الفاعل قبل رتبة المفعكؿ فبل ينبغي أف يستدؿ النحكؼ 

ذا قاؿ األصل الرفع ، )حياؾ هللا (  :عمى غير ذلؾ بكجكب تقدـ المفعكؿ في نحك كا 
( فقد  سابق عمى النصب فمف قاؿ إف المضارع )مرفكع لتجرده مف الناصب كالجاـز

صبل نحكيا ؛ ألف القكؿ بالتجرد معناه سبق النصب الرفع ، كىكذا يصبح خالف أ
 .(ٕ)((اجة كالجدؿ حاألصل مف جممة األدلة عند الم

كأف يستدؿ عمى  ))بالمثاؿ قائبًل : ابف األنبارؼ  كقرر السيكطي بما نقمو عف      
 إبطاؿ أف رفع المضارع لتجرده مف الناصب كالجاـز بأف ذلؾ يؤدؼ إلى خبلؼ

ألنو يؤدؼ إلى أف يككف الرفع بعد النصب كالجـز كىذا خبلؼ األصكؿ ؛ األصكؿ 
ألف األصكؿ تدؿ عمى أف الرفع قبل النصب ألف الرفع صفة الفاعل كالنصب صفة 
المفعكؿ فكما أف الفاعل قبل المفعكؿ فكذلؾ الرفع قبل النصب ككذلؾ تدؿ األصكؿ 

ب أف الرفع في األسماء قبل الجـز في أيضا عمى أف الرفع قبل الجـز .فإف قيل :في

                                                           

 .ٕٗٔ، كلمع األدلة  ٕٕٚ( االقتراح  ٔ)
 .٘ٛٔ( األصكؿ لتماـ حساف ص ٕ)
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قمنا : ألف إعراب األفعاؿ فرع  األفعاؿ فمـ قمتـ : إف الرفع في األفعاؿ قبل الجـز ؟
ذا ثبت ذلؾ في األصل فكذلؾ في ا لفرع ، ألف الفرع يتبع عمى إعراب األسماء كا 

 . (ٔ)((األصل

تجرد مف الناصب رافع الفعل المضارع ال كلعل ما عمل بو النحاة مف أفَّ      
مرجحًا ، كقد حكى ابف ىشاـ األنصارؼ أقكاليـ  كا  بو ىك أحسف ما عمم ،كالجاـز

أجمع النحكيكف عمى أف الفعل المضارع إذا تجرد مف الناصب كالجاـز  )): ليذا القكؿ
نما اختمفكا في تحقيق الرافع لو،  (كيقعد عمرك،)  (يقـك زيد) :كقكلؾ ،كاف مرفكعا  ،كا 

كقاؿ ، رافعو نفس تجرده مف الناصب كالجاـز : اؿ الفراء كأصحابو فق ؟ما ىك
 :كقاؿ البصريكف ، مضارعتو لبلسـ  :كقاؿ ثعمب، حركؼ المضارعة  :الكسائي

، امتنع رفعو (أف كلف كلـ كلما) :قالكا كليذا إذا دخل عميو نحك، حمكلو محل االسـ 
، كأصح األقكاؿ األكؿ ، ـ محل االس فميس حينئذ حاالً ، ف االسـ ال يقع بعدىا أل

، مرفكع لتجرده مف الناصب كالجاـز: يقكلكف ، كىك الذؼ يجرؼ عمى ألسنة المعربيف 
كقكؿ ثعمب أف المضارعة إنما ، كيفسد قكؿ الكسائي أف جزء الشيء ال يعمل فيو 

ثـ يحتاج كل نكع مف أنكاع اإلعراب إلى عامل ، اقتضت إعرابو مف حيث الجممة 
، كال قائل بو ،  دائماً  يمـز عمى المذىبيف أف يككف المضارع مرفكعاً ثـ ، يقتضيو 

االسـ ال يقع بعد حركؼ  الف (ىبل يقـك)كيرد قكؿ البصرييف ارتفاعو في نحك 
  . (ٕ)((التحضيض 

ال يسمـ لو ، ألف الفعل  ابف ىشاـ عمى البصرييف ، بو  أف ما رد غير      
،  فيو شيئاً ، فمما دخمت عميو لـ تغير  (ىبل)مرفكع قبل أف تدخل عميو المضارع 

كلعل ما ،  ال تؤثراف في الفعل شيئاً كالسيف كسكؼ ألنيا حرؼ غير عامل في الفعل 

                                                           

 .ٕٖٔ، كلمع األدلة ٕٛٔ( االقتراح  ٔ)
 . ٛٚقطر الندػ ص  ( انظر شرحٕ)
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، بخبلؼ قكؿ البصرييف  معو عف مذىب البصرييف سيكلة التعامليميز القكؿ األكؿ 
  . ألف فيو نكع الصعكبة كالتكمف

 : ( االستدالل بعدم النظير5)

لـ يذكره ابف األنبارؼ كذكره ابف السيكطي أف ىذا النكع مف االستدالؿ  ينص      
نما يككف ، كيذكر السيكطي : أنو: جني  دليبل عمى النفي ال عمى كثير في كبلميـ كا 

كقد استدؿ المازني ردا عمى مف قاؿ : إف السيف كسكؼ ترفعاف الفعل اإلثبات ، 
 تعالى :           كقد قاؿ هللا،يو البلـ المضارع بأنا لـ نر عامبل في الفعل يدخل عم

 .(ٕ)(( (ٔ) چڌ  ڌ  ڎ     ڎ    چ 
نما يستدؿ  )):  قاؿ في الخصائص كيذكر السيكطي فيما ينقمو عف ابف جني      كا 

فإف قاـ لـ يمتفت إليو ألف  ،بعدـ النظير عمى النفي حيث لـ يقـ الدليل عمى اإلثبات
س ( لُ دَ نْ ) أَ  :مثالوإليو ، ال لمحاجة بو ما ىك لؤلنسإيجاد النظير بعد قياـ الدليل إن

لكف قاـ الدليل  ،كىك مثاؿ ال نظير لو ،ل ( عُ فَ نْ فكزنو ) أَ  ،فإف ىمزتو كنكنو زائدتاف
ألف النكف زائدة ال محالة إذ ليس في ذكات الخمسة شيء عمى )  ؛عمى ما ذكرنا 

ذا ثبت زيادة النكف بقي في ،فتككف النكف فيو أصبل لكقكعيا مكقع العيف ،فعممل (  كا 
متى كقع ذلؾ كفي أكليا ىمزة ك ،البلـ كالسيف  الكممة ثبلثة أحرؼ أصكؿ : الداؿ

كال تككف النكف أصبل كاليمزة زائدة ألف ذكات األربعة ال حكمت بزيادة اليمزة ، 
، ( كبابومدحرج )تمحقيا الزيادة مف أكليا إال في األسماء الجارية عمى أفعاليا نحك : 

ف كاف مثاال ال فقد كجب إذف أف اليمزة كالنكف زائدتاف كأف الكممة بيما عمى  أنفعل كا 

                                                           

 .٘( سكرة الضحى ٔ)
 ( .ٜٛٔػػػػػٜٚٔ/ٔ، كالخصائص ) ٖٕٓػػػػٜٕٕ( االقتراح ٕ)
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فإف اجتمع النظير كالدليل فيك الغاية كنكف ) عنبر ( فالدليل يقتضي ككنيا نظير لو، 
 . (ٔ)((أصبل ألنيا مقابمة لعيف ) جعفر ( كالنظير مكجكد كىك ) فعمل ( 

ف  إذا كرد شيء حمل عمى )) : قاؿ (ٕ)الخضراكؼ  نقل السيكطي عفك      القياس كا 
 .  (ٖ)((لـ يكجد لو نظير

 أمثمة لمسيكطي في تعاممو مع ىذا الدليل :

 ،لزـك عدـ النظير، ذكر السيكطي مف جممة ما يعرؼ بو الزائد مف الحركؼ  -ٔ
أك في نظير ما ىك ، كالتاسع لزـك عدـ النظير بتقدير أصالتو فيما ىك منو  ))قاؿ : 
ككزنو ، كالميـ أصمية ، كط كىي مقرعة الحديد فالكاك زائدة مُ مَ  :مثال األول .منو 

كد تُ عَ  :عكؿ مكجكد نحككفَ  ، كمفعل مفقكد، عبل فُ ألنو لك عكس لكاف كزف مَ ، كؿ عُ فَ 
  . كدمُ كؿ كعَ سُ كعَ 
كالمراد بو أف يككف في الكممة حرؼ ال يمكف إال زيادتو لككف  : ومثال الثاني   

ثـ تسمع في تمؾ  ،ة عمى بناء مخصكص ال يككف إال مف األبنية المزيد فيياالكمم
فيحتمل بتغيير تمؾ الحركة أف ، الكممة لغة أخرػ يتعيف فييا حركة ذلؾ الحرؼ 

فيحمل عمى الزيادة لمقطع بأنو زائد في ،  كأف يككف زائداً  ، يككف ذلؾ الحرؼ أصبلً 
أحدىا بفتح التاء األكلى كضـ الفاء :و لغات ل ( فإف فيفُ تْ كذلؾ ) تَ ، المغة األخرػ 
 ألنا لك قدرناىا أصمية لـز مف ذلؾ عدـ، فالتاء فيو زائدة ، ب ُض نْ ل كتَ عُ فْ فيذا كزنو تَ 

  .كفعمل بناء لـ يجيء عميو شيء مف الكمـ،  بل مُ عْ النظير ألنو يككف كزنو حينئذ فَ 
ل أف تككف التاء فيو أصمية كيككف فيذا يحتم، ل بضـ التاء كالفاء فُ تْ كالمغة األخرػ تُ 

لكنو يمـز مف ذلؾ عدـ النظير في المفع الذؼ ىك ذلؾ ، ف ثُ رْ بل ( كبُ مُ عْ كزنو ) فُ 
                                                           

 ( .ٜٛٔػػػػٜٚٔ/ٔ، كالخصائص ) ٜٕٕ( االقتراح ٔ)
( ىك دمحم بف يحيى بف ىشاـ الخضراكؼ العبلمة، أبك عبد هللا األنصارؼ الخزرجي األندلسي: مف أىل الجزيرة ٕ)

العربية، أخذىا عف ابف خركؼ كغيره، القراءات عف أبيو، كأخذ عنو الشمكبيف، كصنف:  الخضراء. كاف رأسًا في
ىػ. انظر بغية الكعاة ٙٗٙفصل المقاؿ في أبنية األفعاؿ، كاإلفصاح بفكائد اإليضاح كغير ذلؾ، تكفي سنة 

(ٔ/ٕٕٔ   .) 
 .ٖٕٓ( االقتراح ٖ)
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ل المفتكح أكلو فُ تْ تَ ة في دل المضمـك أكلو مكجك فُ تْ أال ترػ أف التاء في تُ  .الحرؼ منو 
إذ ىذه  ، في تتفل ل إذا قدرناىا أصمية دليل عمى الزيادةفُ تْ فمزـك عدـ النظير في تُ 

 .  (ٔ)(( التاء ىي تمؾ كلـ تتغير إال بالحركة

 ،كجكز الككفية كالزمخشرؼ االستغناء بنية اإلضافة في كل عف التصريح بيا  -ٕ
كخرجو غيرىـ عمى أنو ، كمنا   :أؼ ، (ٕ) چ ِإنَّا ُكبلِّ ِفيَيا چ :كمثمكا بقكلو تعالى 

مصرح  :لمنع بأف ألفاظ التككيد ضربافكعمل ابف مالؾ ا ،ك بدؿ مف الضمير حاؿ أ
كمنكؼ فيو  ،كىك النفس كالعيف ككل كجميع كعامة ، بإضافتو إلى ضمير المؤكد 

كقد أجمعنا عمى أف المنكؼ اإلضافة ال يستعمل مضافا ، كىك أجمع كأخكاتو ، تمؾ 
كعمى أف غير ) كل ( مف الصريح اإلضافة ال يستعمل منكييا فتجكيز  ، صريحا
 . (ٖ)(( ) كل ( مستمـز عدـ النظير في الضربيفذلؾ في 

 )) :فيما ينقمو عف ابف جني في الخصائص قاؿ السيكطي يذكر : االستحسان( 6) 
كداللتو ضعيفة غير مستحكمة إال أف فيو ضربا مف االتساع كالتصرؼ . مف ذلؾ 

ء ىنا تركؾ األخف إلى األثقل مف غير ضركرة نحك: الفتكػ كالتقكػ فإنيـ قمبكا اليا
كاك مف غير عمة قكية بل أرادكا الفرؽ بيف االسـ كالصفة في أشياء كثيرة ال يكجبكف 
عمى أنفسيـ الفرؽ بينيما فييا. مف ذلؾ قكليـ في تكسير حسف : حساف فيذا كجبل 

كلسنا ندفع أف يككنكا فصمكا بيف االسـ  كجباؿ كفي غفكر ُغُفر كعمكد كُعُمد .
 أف جميع ذلؾ إنما ىك استحساف ال عف ضركرة عمة كالصفة في أشياء غير ىذه إال

فميس بجار مجرػ رفع الفاعل كنصب المفعكؿ ألنو لك كاف كاجبا لجاء في جميع 
 كمف االستحساف: ما يخرج تنبييا عمى أصل بابو نحك ) استحكذ( ك: الباب مثمو.

                                                           

 ( .ٖ٘ٗ/ٖ( انظر ىمع اليكامع )ٔ)

أ ابف المسيقع ، كعيسى بف عمراف : كبل بنصب كل . كقاؿ الزمخشرؼ ، كابف عطية : .  قر ٛٗ( سكرة غافر ٕ)
 ( .ٛٗٗ/  ٚعمى التككيد. البحر المحيط )

 (.ٙٙٔ/ٖ( انظر ىمع اليكامع )ٖ)
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                    (ٔ)َأْطَكَلِت الصدكد ...        .....................            

 :(ٗ)كقكلو )) :، كمنو ما يبقى الحكـ فيو مع زكاؿ عمتو  (ٖ)((... (ٕ)ك)مطيبة لمنفس(

ـَ َعْقَد الَمَياِثقِ           ................     كال نسأُؿ األقكا
(٘) 

فإف الشائع في جمع ميثاؽ مكاثق برد الكاك إلى أصميا لزكاؿ العمة المكجبة لقمبيا    
ف زالت العمة مف ياء كىي  الكسرة لكف استحسف ىذا الشاعر كمف تابعو إبقاء القمب كا 

 .(( حيث إف الجمع تابع لمفرده إعبلال كتصحيحا

 .(ٙ)((قاؿ ابف جني: كقياس تحقيره عمى ىذه المغة أف يقاؿ : مييثيق    

إذا اجتمع التعريف العممي  ))ب البديع قاؿ: صاح عف السيكطي كيذكر       
ث السماعي أك العجمة في ثبلثي ساكف الكسط كػ ) ىند ( ك) نكح ( فالقياس كالتأني

 . (ٚ)((منع الصرؼ كاالستحساف الصرؼ لخفتو

اختمفكا في األخذ باالستحساف فقاؿ قـك إنو غير  )):  ؼ ر األنباابف  كنقل عف      
 مأخكذ بو ؛ لما فيو مف التحكـ كترؾ القياس .

                                                           

 ( ىذا جزء مف بيت كاختمف في قائمو ، كالبيت بتمامو:ٔ)
 يدـكصددت فأطكلت الصدكد كقمما     كصاؿ عمى طكؿ الصدكد             

(، تحقيق دمحم عبد الخالق ٗٛ/ٔ(، كالمقتضب لممبرد)ٖٗٔ/ٔ(، كالخصائص )٘ٔٔ/ٖػػػػػػػٖٔ/ٔانظر الكتاب )
 عضيمة ، عالـ الكتب ػ بيركت ، بدكف تاريخ .

( قاؿ الجكىرؼ في الصحاح مادة )ط ؼ ب(:)كتقكؿ ىذا شراب مطيبة لمنفس أؼ تطيب النفس إذا شربتو(،كفي ٕ)
 ك مطيبة لمنفس. ( كىٗٗٔ/ٔالخصائص )

 ( .ٗٗٔػػٖٖٔ/ٔ( الخصائص )ٖ)
 ( ىك عياض بف درة الطائي ، كلـ أعثر عمى ترجمة .ٗ)
 ( ىذا عجز بيت كصدره: ٘)

حمى ال يحل الدىر إال بإذننا      .................... كىك لعياض بف درة الطائي . انظر الخصائص         
 ك ث ؽ . ( ، كتاج العركسٕٛٓ/ٗ( ، كالمخصص )ٚ٘ٔ/ٖ)
 ( .ٓٙٔػػػػٚ٘ٔ/ ٖ( انظر الخصائص )ٙ)
 .ٕٖٕ( االقتراح ٚ)
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األصكؿ بو كاختمفكا فيو :فقيل : ىك ترؾ قياس كقاؿ آخركف : إنو مأخكذ      
كقيل : ىك تخصيص العمة . فمثاؿ ترؾ قياس األصكؿ ما تقدـ في الكبلـ لدليل، 

عمى رفع المضارع .كمثاؿ تخصيص العمة أف تقكؿ : إنما جمعت أرض بالكاك 
كالنكف فقيل أرضكف عكضا مف حذؼ تاء التأنيث ألف األصل أف يقاؿ في أرض : 

ما حذفت التاء جمعت بالكاك كالنكف عكضا عنيا ، كىذه العمة غير مطردة أرضة فم
ألنيا تنقض بػ ) شمس ( ك) دار ( ك) قدر ( فإف األصل فييا : شمسة كدارة كقدرة 

 . (ٔ)((كالنكف  ككال يجكز أف تجمع بالكا

كنقل السيكطي رد ابف األنبارؼ عمى مف يستحسف مف غير دليل ؛ فإنو ال يعكؿ    
أما ما حكي عف بعضيـ أف االستحساف ىك ما يستحسنو اإلنساف مف  ))فقاؿ :  عميو

                                    . (ٕ) (( غير دليل؛ فميس عميو تعكيل

كقد أكلى الباحث االستحساف بمزيد مف البحث كاالستقصاء في الفصل الثالث     
   (ٖ)مف الدراسة فميرجع إليو.

إذ  ))يقصد باالستقراء ىنا االستقراء التاـ ،ال  االستقراء الناقص ،  االستقراء :  (7)
يعتبر ما ثبت باالستقراء التاـ دليبل مف أدلة الجدؿ النحكؼ يرتفع بو ما عداه ، فإذا 
ذا ثبت  ثبت باالستقراء أف أنكاع الكمـ ثبلثة امتنع في الكبلـ نكع رابع ...، كا 

جكد نكع ارع أك أمر ، فذلؾ دليل عمى عدـ ك باالستقراء أف الفعل إما ماض أك مض
 :رابع ، كيبلحع ىنا أمراف

)أ( أف المقصكد باالستقراء ىنا ىك التاـ، ال الناقص؛ ألف االستقراء التاـ كسيمة     
 العمـ ، كاالستقراء الناقص كسيمة الجدؿ .

                                                           

 . ٖٗٔ، كلمع األدلة ص  ٕٖٕ( االقتراح ٔ)
 ٖٗٔ( االقتراح انظر لمع األدلة صٕ)
 ( انظر ص مف الرسالة .ٖ)
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، إذ  و)ب( أف صبلحية االستقراء التاـ دليبل لمجدؿ تتكقف عمى التسميـ بمضمكن    
يمكف لممعترض أف ينكر ككف أقساـ الكمـ ثبلثة ، كعندئذ ال يصمح االستقراء دليبل 

 أمثمة لبلستقراء : ، كفيما يمي (ٔ)((

 . (ٕ)((الثبلث في االسـ كالفعل كالحرؼانحصار الكممات  )):  -ٔ    

كع ن األفعاؿ أسماءكذكر أف ،  (ٖ)قد خرؽ ىذه االستقراء أبك جعفر بف صابر       
ألنيا ال تتصرؼ  ليست أسماء ،فيي ليست أفعااًل ك خاص مف أنكاع الكممة ، 

تصرؼ األفعاؿ كال تتصرؼ تصرؼ األسماء ، كألنيا ال تقبل عبلمة األسماء كال 
عبلمة األفعاؿ ، كأعطاىا أبك جعفر اسمًا خاصًا بيا حيث سماىا خالفة أؼ خمفًا عف 

 . (ٗ)في حكموالفعل 

قكلنا :  ))كمثاؿ ذلؾ ما يذكره السيكطي قائبل :  :بالباقي  (  الدليل المسمى8)
الدليل يقتضي أف ال يدخل الفعل شيء مف اإلعراب لككف األصل فيو البناء لعدـ 

كقد خكلف ىذا الدليل في دخكؿ الرفع كالنصب عمى ، العمة المقتضية لئلعراب
دليل مف فبقي الجر عمى األصل الذؼ اقتضاه ال ،المضارع لعمة اقتضت ذلؾ

 . (٘)(( االمتناع

عراب كالبناء فرع فييا ، كأف األصل في األصل في األسماء اإل يقرر النحاة أف   
يغمب عمى : األفعاؿ البناء كالبناء فرع فييا ، كاألصل عندىـ بمعنى الغالب أؼ 

كغ ، إلى الجمع بينيما إال بمسعراب كيغمب عمى الفعل البناء ، فبل يصار االسـ اإل
                                                           

 .  ٗٛٔ( انظر األصكؿ د.  تماـ حساف ص ٔ)
 .ٖٕٕ( االقتراح  ٕ)
ذاىب إلى أف لمكممة قسمًا رابعًا ، كسماه الخالفة . قرأ عميو أبك ( ىك أحمد بف صابر أبك جعفر النحكؼ  الٖ)

 ( .ٕٙ٘/ٔجعفر بف الزبير . بغية الكعاة  )
 ( .ٕٚ/ٔ( انظر شرح ابف عقيل )ٗ)

 .ٖٕٕ( االقتراح٘)
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، كقد خكلف ىذا الدليل بدخكؿ الرفع عراب ل اقتضى أف األفعاؿ ال يدخميا اإليكالدل
الفعل المضارع إذا تجرد مف الناصب كالجاـز ، كنصب إذا دخمو ناصب كجـز إذا 

كما عمل بو السيكطي ،   دخمو جاـز ، فبقي الجر عمى أصل المنع ال يدخل الفعل
  نطقت بالفعل ىكذا كما مضى . كألف العرب
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 المبحث الخامس

 التعارض والترجيح وقواعد التوجيو                   

 كفيو مطمباف:     

 المطمب األول: التعارض والترجيح   

كالتعارض كالترجيح مف األدلة التي ألحقت بأصكؿ النحك ، كىك ما يسمى عنيـ     
آدابو كأدلتو المرتبطة بو بالجدؿ النحكؼ ، كىك حجاج بيف النحاة لو قكاعده كأصكلو ك 

 كالتي ال ترتبط بالضركرة بصناعة النحك .

كقد ذكر ابف جني في الخصائص شيئا مما ينبغي عمى المجتيد األخذ بو عف     
تعارض األصكؿ ، كعقد بابا في تعارض السماع كالقياس ، ثـ جاء بعد ابف األنبارؼ 

تي: في المعارضة ، في معارضة فعقد ثبلثة فصكؿ في كتابو لمع األدلة فجعميا كاآل
، ثـ جاء السيكطي فجمع ما قالو ابف  (ٔ)النقل بالنقل ، في معارضة القياس بالقياس 

جني كابف األنبارؼ كزاد عميو مف كبلـ غيرىما مف النحاة في كتاب االقتراح ، كجعمو 
تحت عنكاف التعارض كالترجيح ، فكاف لمسيكطي فضل الجمع كالترتيب كالتنسيق ، 

 كىذا عمل ال يقكـ بو إال األفراد مف الناس . 

 :كالترجيح  صكر التعارضكفيما يمي 

  : إذا تعارض نقالنـــ 1 

إذا تعارض نقبلف أخذ بأرجحيما.  ))ابف األنبارؼ : يقكؿ السيكطي فيما ينقمو عف   
 كالترجيح في شيئيف : أحدىما : اإلسناد ، كاآلخر المتف .

                                                           

 .ٙٛٗ، كأصكؿ النحك عند السيكطي  ٖٛٔػػػػ ٖ٘ٔ( ، كلمع األدلة ٚٔٔ/ٔ( الخصائص )ٔ)
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، فبأف يككف ركاة أحدىما أكثر مف اآلخر، أك أعمـ أك أحفع. فأما الترجيح باإلسناد  
كذلؾ كأف يستدؿ الككفي عمى النصب بػ ) كما( إذا كانت بمعنى )كيما ( بقكؿ 

 : (ٔ)الشاعر

 (ٕ)السأَ  إذا ما سائل   غيب   ظيرِ  عفْ     وُ ثَ دِّ حَ تُ  كما يكماً  يثاً دِ حَ  عْ مَ اسْ       

و( ، بالرفع كلـ عمى أف الركاية : )كما يكما تحدثُ  فيقكؿ لو البصرؼ :الركاة اتفقكا    
، كمف ركاه بالرفع أعمـ منو كأحفع (ٖ)يركه أحد بالنصب غير المفضل بف سممة

 .فكاف األخذ بركايتيـ أكلى كأكثر،

كأما الترجيح في المتف فبأف يككف أحد النقميف عمى كفق القياس، كاآلخر عمى   
ى إعماؿ ) أف ( مع الحذؼ ببل عكض بقكؿ خبلفو، كذلؾ كأف يستدؿ الككفي عم

 : (ٗ)الشاعر

 (٘)..................... ىغَ الكَ  رؼ أحضرَ اجِ ذا الزَّ يَ أال أيُّ          

                                                           

د العبادؼ التميمي: شاعر، مف دىاة الجاىمييف ، كاف قركيا، مف أىل الحيرة، ( ىك عمي بف زيد حماد بف زئ)
فصيحا، يحسف العربية كالفارسية كالرمي النشاب، كيمعب لعب العجـ بالصكالجة عمى الخيل ، كىك أكؿ مف كتب 

 ( .ٕٕٓ/  ٗ)بالعربية في ديكاف كسرػ، اتخذ في خاصتو كجعمو ترجمانا بينو كبيف العرب . األعبلـ لمزركمي  
 (، كلساف العرب )ؾ ؼ ا( .ٖٖٔ/ٕ(انظر اإلنصاؼ)ٕ)
( ىك المفضل بف دمحم بف يعمى الضبي النحكؼ الككفي  ، فكنيتو أبك عبد الرحمف، ككاف ثقة مف أكابر ٖ)

الككفييف؛ كأخذ عنو أبك زيد األنصارؼ مف البصرييف لثقتو؛ كلمميدؼ جمع األشعار المختارة المسماة "المفضميات" 
، كالبمغة في تراجـ  ٔ٘كتزيد كتنقص؛ كأصحيا التي ركاىا عنو أبك عبد هللا بف األعرابي.   انظر نزىة األلباء  

 .ٙٚأئمة النحك كالمغة  
( ىك طرفة بف العبد بف سفياف بف سعد بف مالؾ بف ضبيعة بف قيس بف ثعمبة ،  مف فحكؿ الشعراء األكائل .  ٗ)

 ( .ٖٚٔ/  ٔطبقات فحكؿ الشعراء)
 ( ىذا صدر بيت لطرفة ابف العبد في معمقتو، كعجزه:٘)

 .........................  كأف أشيد المذات ىل أنت مخمدؼ        
 ( .ٔٔٔ/ٕ(، كاإلنصاؼ )ٓٓٔػٜٜ/ٖانظر ديكاف طرفة ص ،ككتاب سيبكيو)    
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( بالرفع أيضا، كىك عمى كفق القياس،  فيقكؿ لو البصرؼ : قد ركؼ ) أحضرُ     
مف فكاف األخذ بو أكلى، كبياف ككف النصب عمى خبلؼ القياس أنو ال شيء 

 . (ٔ)(( الحركؼ يعمل مضمرا ببل عكض

 ككرد  بالنصب بمفع آخر عمى القياس ، كما في الشعر كالشعراء ، قاؿ :    

 (ٖ)أْف َأْحُضَر الَكَغى .................. (ٕ)أال أييا البلِحيَّ           

ككركد ىذه الركاية عمى كفق القياس ، يدؿ عمى أف الركاية التي ركاىا المفضل    
 الضبي فييا نكع  مف التحريف ، كهللا أعمـ . 

 تقوية لغة عمى أختيا :  ـــ2

المغات عمى اختبلفيا )): ، قاؿ في الخصائص  كنقل السيكطي عف ابف جني    
حجة ، أال ترػ أف لغة أىل الحجاز في إعماؿ ) ما ( كلغة بني تميـ في تركو كل 

غتيف بصاحبتيا ألنيا ليست أحق بذلؾ منيما يقبميا القياس فميس لؾ أف ترد إحدػ الم
مف األخرػ لكف غاية ما لؾ في ذلؾ أف تتخير إحداىما فتقكييا عمى أختيا كتعتقد 

ترػ إلى أف أقكػ القياسيف أقبل ليا كأشد أنسا بيا فأما رد إحداىما باألخرػ فبل أال 
 (ٗ)كاؼ  (الُقرآُف بسبِع لغات  ُكمُّيا شاؼ   ؿَ زَ نَ  ): قكلو ملسو هيلع هللا ىلص

فإف قمَّْت إحداىما جدا، ككثرت اف في القياس سكاء أك متقاربتيف ، ىذا إف كانت المغت 
الماؿ )أال ترػ أنؾ ال تقكؿ :  ؛ األخرػ جدا أخذت بأكسعيما ركاية كأقكاىما قياسا

                                                           

 .ٖٕ٘، كاالقتراح  ٖٙٔ( لمع األدلةٔ)
 ( البلحي : البلئـ . المساف ) لحا ( .ٕ)
 ( .ٜٛٔ/ٔ( الشعر كالشعراء )ٖ)
  .٘ٚسبق تخريجو ص  (ٗ)
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 (أكرمتكش)كال  (مررت بو)ك (الماؿ لو)قياسا عمى قكؿ قضاعة  (مررت بؾ)كال  (لؾ
 . (مررت بكش)مف قاؿ : قياسا عمى قكؿ 

كمع ذلؾ لك استعممو إنساف  ،فالكاجب في مثل ذلؾ استعماؿ ما ىك أقكػ كأشيع   
لـ يكف مخطئا لكبلـ العرب، فإف الناطق عمى قياس لغة مف لغات العرب مصيب 
غير مخطيء، لكنو مخطيء ألجكد المغتيف، فإف احتاج لذلؾ في شعر أك سجع فإنو 

 .(ٔ)((ميو كال منكر ع، غير ممـك 

كل ما كاف لغة لقبيمة  )):، قاؿ  شرح التسييل كنقل السيكطي عف أبي حياف في   
 .(ٕ) ((قيس عميو 

كذلؾ ؛ ألف كل ليجة عربية تمثل حقبل لغكيا ال يمكف طرحو كا ىداره ، كال شؾ أف   
ىذه العربية المغمكرة قد أمدت العربية الفصحى بركافد غنية أضافت إلييا إضافات 

 .     (ٖ)لية عمى المستكػ الصرفي كالصكتيدال

 المغة الضعيفة أقوى من الشاذ :  -3 

 ،كلغة ضعيفة ،إذا تعارض ارتكاب شاذ ))كنقل السيكطي عف ابف عصفكر قكلو :   
 . (ٗ)((  فارتكاب المغة الضعيفة أكلى مف الشاذ

المغة  ىذا يدؿ عمى أف ارتكاب المغة أكلى مف ارتكاب الشاذ ؛ لكركد تمؾ    
الضعيفة عف بعض العرب كفشكىا كانتشارىا في ذلؾ البعض ، كال كذلؾ الشاذ ، 
كيقيد ذلؾ الشاذ بما إذا كاف مردكدا ، كأما إذا كاف مطردا في االستعماؿ شاذا في 

                                                           

 .ٖٕٙػػػٖٕ٘( ، كاالقتراح ٕٔػػػ ٓٔ/ٕ( الخصائص )ٔ)
 .ٖٕٙ( االقتراح ٕ)
 . ٜٔٗ( أصكؿ النحك عند السيكطي  ٖ)
 .ٖٕٙ(االقتراح ٗ)
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القياس كاستحكذ كاستصكب كاستنكؽ كنحكه ؛ فيذا يقدـ عمى الضعيفة لكركده في 
    ( ٔ)فصيح الكبلـ. 

 ذ بأرجح القياسين عند تعارضيما :  األخ -4

إذا تعارض قياساف أخذ  )):  قاؿ ابف األنبارؼ  كذكر السيكطي فيما ينقمو عف    
بأرجحيما كىك ما كافق دليبل آخر مف نقل أك قياس ، فأما المكافقة لمنقل فكما تقدـ. 
بو كأما المكافقة لمقياس فكأف يقكؿ الككفي : إف ) أف ( تعمل في االسـ النصب لش

الفعل، كال تعمل في الخبر الرفع، بل الرفع فيو بما كاف يرتفع بو قبل دخكليا . فيقكؿ 
البصرؼ : ىذا فاسد؛ ألنو ليس في كبلـ العرب عامل يعمل في االسـ النصب إال 
كيعمل الرفع، فما ذىبت إليو يؤدؼ إلى ترؾ القياس، كمخالفة األصكؿ لغير فائدة ، 

 . (ٕ)((كذلؾ ال يجكز 

قد أخذ الدكتكر فاضل السامرائي عمى قياس األنبارؼ الذؼ نقمو السيكطي ك    
كلست أدرؼ ماذا يعني بقكلو : إنو ليس في كبلـ العرب عامل يعمل في  ))بقكلو:

االسـ النصب إال كيعمل الرفع ، فإنا نعمـ أف المصدر قد يعمل النصب كال يعمل 

، فقد عمل  (ٖ) چۇ  ۇ  ۆ     چ  چ    ے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴ چ الرفع ، كقكلو تعالى: 
المصدر النصب ، كلـ يعمل الرفع ، ككنصب المميز التمييز كأف تقكؿ : )أقبل أحد 
عشر رجبل( فإف النحاة يقكلكف : إف الناصب لمتمييز، قد النصب كلـ يعمل 

 .  (ٗ)((الرفع

 في تعارض القياس والسماع :   -5 
                                                           

 ( .ٓٓٔٔ/ٕ( انظر الفيض )ٔ)
 .ٖٕٚ، كاالقتراح ٓٗٔػػػ ٖٛٔ( لمع األدلة ٕ)
 .٘ٔػػػٗٔ( سكرة البمد ٖ)
 .ٛٛٗ( أصكؿ النحك عند السيكطي  ٗ)
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إذا تعارض  )) في الخصائص، قاؿ: جني ابف كذكر السيكطي فيما ينقمو عف   
غيره القياس كالسماع نطقت بالمسمكع عمى ما جاء عميو كلـ تقسو في 

فيذا ليس بقياس لكنو البد مف قبكلو ألنؾ إنما  (ٔ)چ ېئ  ىئ  ىئچنحك:
تنطق بمغتيـ كتحتذؼ في جميع ذلؾ أمثمتيـ ، ثـ أنؾ مف بعد ال تقيس عميو غيره 

 .(ٕ)((قـك كال في استباع : استبيع است فبل تقكؿ في استقاـ :

قد تناكؿ الباحث ىذه المسألة في الفصل الثالث مف ىذه الرسالة بما يغني عف      
   (ٖ)إعادتو فميرجع إليو. 

 كثرة االستعمال عمى قوة القياس  تقديم : -6 

تعارض قكة القياس ككثرة  ذكر السيكطي مف مسائل التعارض كالترجيح    
كىي مرتبطة بالمسألة السابقة ، كمثميا في أف االستعماؿ أك السماع ،  االستعماؿ

يقدـ عمى القياس ، كقد أخذ السيكطي ىذه المسألة مف ابف جني ، قاؿ في 
إذا تعارض قكة القياس ككثرة االستعماؿ قدـ ما كثر استعمالو كلذلؾ  ))الخصائص: 

عماال كلذا نزؿ بيا القرآف قدمت المغة الحجازية عمى التميمية ألف األكلى أكثر است
ف كانت التميمية أقكػ قياسا فمتى رابؾ في الحجازية ريب مف تقديـ أك تأخير  كا 

 .(ٗ) ((إلى التميمية  فزعت إذ ذاؾ

 في معارضة مجرد االحتمال لألصل والظاىر : -7 

باب في الشيء يرد فيكجب لو في   جنيابف  كذكر السيكطي فيما ينقمو عف   
نقطع أـ نتكقف إلى أف يرد السماع كيجكز أف يأتي السماع بضده أكما القياس ح

                                                           

 . ٜٔ( سكرة المجادلة ٔ)
 .ٖٕٚ( ، كاالقتراح ٖٕٔػػػٚٔٔ/ٔ( الخصائص )ٕ)
 .ٜٗانظر البحث ( ٖ)
 (.ٕ٘ٔػػػٕٗٔ/ٔ، كالخصائص ) ٖٕٛ(االقتراح ٗ)
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فالمذىب أف نحكـ في نكنو ، كذلؾ نحك : نكف ) عنبر (  ))ؿ : يقك  بجمية حالو ؟
مع تجكيزنا أف يرد دليل عمى زيادتيا كما ، لكقكعيا مكضع األصل ، بأنيا أصل 

حمميا  (ٕ)ؾ ألف ) آءة (ككذل، ما قطعنا بو عمى زيادة نكنو  (ٔ)كرد في ) عنسل (
كلسنا ندفع مع ذلؾ أف يرد  ،عمى أنيا منقمبة عف كاك حمبل عمى األكثر (ٖ)الخميل

 .(ٗ)((نقطع معو بككنيا منقمبة عف ياء  شيء مف السماع

ف أمكف أف يككف المراد ))كقاؿ في مكضع آخر:    باب في الحمل عمى الظاىر ، كا 
شاىدت ظاىرا يككف مثمو أصبل أمضيت إذا غيره حتى يرد ما يبيف خبلؼ ذلؾ، 

ف أمكف أف يككف األمر في باطنو بخبلفو كلذلؾ  ، الحكـ عمى ما شاىدت مف حالو كا 
د ( عمبل يْ يَ ) سيدا ( عمى أنو مما عينو ياء فقاؿ في تحقيره ) سُ  (٘)حمل سيبكيو

 .(ٙ) ((ما عينو كاك كػ ) ريح ( ك) عيد ( بظاىره مع تكجو ككنو فعبل م

  تعارض األصل والغالبفي   -8

 :غالب في مسألة جرػ قكالفالك  ،صلاألإذا تعارض ذكر السيكطي أنو       
كمف أمثمتو في النحك ما ذكره صاحب ألصح العمل باألصل كما في الفقو ، كا

كال  ،كلـ يعمـ أصرفكه أـ ال ؟ كلـ يعمـ لو اشتقاؽ( العمـ، لعَ فُ )إذا كجد  ))اإلفصاح : 
ألف  ؛مذىب سيبكيو صرفو حتى يثبت أنو معدكؿ :فيو مذىباف، فقاـ عميو دليل

                                                           

 ( عْنَسل َفْنَعل  مف الَعَسبلِف الذؼ ىك َعْدُك الذئب أؼ: جريو بسرعة . لساف العرب )عسل(ٔ)
 نكع مف الشجر . لساف العرب )أكأ( .( ٕ)
 ( .ٖٗٚ/ٗ( الكتاب )ٖ)
 (.ٙٙ/ٖ، كالخصائص ) ٖٕٛ(االقتراح ٗ)
 ( .ٔٛٗ/ٖ( الكتاب )٘)
 (.ٕٔ٘/ٔكالخصائص ) ٖٕٛ(االقتراح ٙ)
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ألنو األكثر في  ؛كمذىب غيره المنع كىذا ىك األصح . ،األصل في األسماء الصرؼ
 . (ٔ)(( كبلميـ

أف رحماف كلحياف  )): كينقل السيكطي عف أبي حياف في  شرح التسييل قاؿ      
ا قد جيمنا النقل فيو عف ألن ؛كالصحيح صرفو :مذىباف ىل يصرؼ أك يمنع ؟

ككجو مقابمو أف ما يكجد مف في األسماء الصرؼ فكجب العمل بو ،  كاألصل ،العرب
فكاف الحمل عمى  ،كالمصركؼ منو قميل ،الصفة غير مصركؼ في الغالب (فعبلف)

 .  (ٕ)(( الغالب أكلى

 : في تعارض أصمين -9

عف ابف جني: تعارض مف مسائل التعارض كالترجيح الذؼ ذكرىا السيكطي     
مراجعة األصل األقرب دكف  كالحكـ في ذلؾ ))في الخصائص :  :قاؿأصميف، 

فإف أصميا  ،مف ذلؾ قكليـ في ضمة الذاؿ مف قكلؾ : ما رأيتو مذ اليـك .األبعد
ألف أصميا الضـ في  ؛فمما حركت اللتقاء الساكنيف ضمكىا كلـ يكسركىا ،السككف 

نما ضمت فييا اللتقاء  فأصميا األكؿ كىك األبعد إتباعا لضمة الميـ ، الساكنيف منذ كا 
فضمت الذاؿ مف )مذ( عند التقاء ،  الضـ ػ السككف كأصميا الثاني كىك األقرب

كىك ضـ منذ دكف األبعد الذؼ ىك سككنيا قبل أف  ،الساكنيف ردا إلى األصل األقرب
 .تحرؾ المقتضي مثمو لمكسر ال لمضـ

ت فيذه معاممة عمى األصل األقرب دكف األبعد ألف كمف ذلؾ قكليـ بعت كقم   
أصميما فعل بفتح العيف : بيع كقكؿ ثـ نقبل مف فَعل إلى فِعل كفُعل ثـ قمبت الكاك 
كالياء في فعمت ألفا فالتقى ساكناف : العيف المعتمة المقمكبة ألفا كالـ الفعل فحذفت 

                                                           

 .ٜٖٕ(االقتراح ٔ)
 .239 (االقتراحٕ)
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ضمة كالكسرة إلى الفاء ألف العيف اللتقائيما فصار التقدير : قمت كبعت ثـ نقمت ال
أصميما قبل القمب فعمت كفعمت فصار بعت كقمت مراجعة األصل األقرب كلك ركجع 

لفتح الذؼ األبعد لقيل : قمت كبعت بفتح الفاء ألف أكؿ أحكاؿ ىذه العيف إنما ىك ا
 .(ٔ) ((أبدؿ منو الضـ كالكسر 

 : "تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر"-11  

إف تعارض استصحاب الحاؿ  )) قاؿ: ابف األنبارؼ  طي فيما ينقمو عفكذكر السيك   
 .(ٕ) (( مع دليل آخر مف سماع أك قياس فبل عبرة بو

كذلؾ ؛ ألف استصحاب الحاؿ مف األدلة  التي يمجأ إلييا المجتيد حيف يعدـ      
 الدليل مف سماع ، أك قياس ، كأما كقد كجد الدليل ، فبل عبرة بو . 

 تعارض قبيحين في: -11  

إذا حضر عندؾ ضركرتاف  ))كنقل السيكطي عف ابف جني في الخصائص قاؿ :     
أنت  (ٖ)تل (نكذلؾ ككاك ) كر  .كأقميما فحشا ،فأت بأقربيما ،البد مف ارتكاب إحداىما
كالكاك ال تككف أصبل في ذكات  ،إما أف تدعي ككنيا أصبل فييا بيف ضركرتيف :

ما أف تتدعي ،  (٘)ك) كالكحكحة ( (ٗ)الكصكصة (ة كػ ) األربعة إال مكرر  ككنيا كا 
ألنيا ال تككف أصبل  ؛فجعميا أصبل أكلى مف جعميا زائدةزائدة كالكاك ال تزاد أكال ،  

بحاؿ، كككنيا زائدة أكال ال يكجد  ،كىي حالة التكرير ،في ذكات األربعة في حالة ما
ف أف ترفع ) قائما ( فتقدـ الصفة ككذلؾ إذا قمت : ) فييا قائما رجل ( لما كنت بي

                                                           

 (.ٖٗٗػػػٕٖٗ/ ٕ، كالخصائص ) ٕٓٗ(االقتراح ٔ)
 .ٕٗٔاألدلة  ، كلمعٖٙ، اإلغراب  ٕٓٗ(االقتراح ٕ)
 ( َكَرْنَتل  : الشرُّ كاأَلمُر العظيـ . لساف العرب )كرنتل(ٖ)
 ( إدناء المرأَُة ِنقاَبيا ِإلى َعْينيا. لساف العرب  )نقب ، كصص( .ٗ)
 ( الَكْحَكَحة : صكت مع َبَحح  . لساف العرب )كحح(٘)
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كىك عمى  ،كبيف أف تنصبو حاال مف النكرة ،يككف بحاؿ كىذا ال ،عمى المكصكؼ
 . (ٔ) ((. حممت المسألة عمى الحاؿ فنصبت قمتو جائز

 : المجمع عميو أولى من المختمف فيو" -12

اؿ ذلؾ: مث كمختمف فيو فاألكؿ أكلى. ،إذا تعارض مجمع عميو ))كذكر السيكطي    
فارتكاب األكؿ أكلى إلجماع  ،إذا اضطر في الشعر إلى قصر ممدكد أك مد مقصكر

 .(ٕ) (( كمنع البصرييف الثاني ، البصرييف كالككفييف عمى جكازه

حيث إف إجماعيـ دليل عمى قكة  رأؼ المستدؿ ، كىك ال يأخذ بو إال بناء عمى     
 ما ترجح عنده مف سماع أك قياس .

 المانع عمى المقتضي عند تعارضيما" تقديم: -13 

 ، كذكر لذلؾ أمثمة:  كالمقتضي قدـ المانع ،إذا تعارض المانعيذكر السيكطي أنو     

  (ٖ)مف ذلؾ ما كجد فيو سبب اإلمالة كمانعيا ال تجكز إمالتو ))    

كىك مشابية الحرؼ كمنع منيا لزكميا لئلضافة التي  ،ك) أؼ ( كجد فييا سبب البناء
 .(ٗ)فامتنع البناء ،مف خصائص األسماءىي 

كمنع منو النكف التي ىي مف  ،كالمضارع المؤكد بالنكف كجد فيو سبب اإلعراب   
 .(٘)خصائص األفعاؿ

                                                           

 (.ٖٕٔػػػٕٕٔ/ٔ، كالخصائص ) ٕٔٗ(االقتراح ٔ)
 (.٘ٗٚ/ٕ) ٜٓٔصاؼ ػػػ مسألة كاإلن ٕٔٗ(االقتراح ٕ)
 ( .ٜٔٗ/ٖ( ىمع اليكامع )ٖ)
 ( .ٚٙ/ٔ(السابق  )ٗ)
 ( .ٙ٘/ٔ) ( التصريح٘)
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كعارضو المانع مف تصغير  ،كىك االعتماد ،كاسـ الفاعل إذا كجد شرط إعمالو     
 .(ٔ) (( أك كصف قبل العمل امتنع إعمالو

 لعالم واحد في القولين:  -14 

لعل السيكطي في ىذه المسألة ػػػ تعارض القكليف لعالـ ػػػ متأثر باألصكلييف         
 مف الفقياء .

إذا كرد عف  )): قاؿ في الخصائص كيذكر السيكطي فيما ينقمو عف ابف جني    
 :عالـ في مسألة قكالف

ؿ المرسل كقكؿ كتؤك  ،أخذ بالمعمل كاآلخر معمبلً  فإف كاف أحدىما مرسبلً ))  -ٔ 
كقاؿ في  .اء مف ) بنت كأخت ( إنيا لمتأنيثفي الت ػ في غير مكضع ػ (ٕ)سيبكيو

كتاء التأنيث  ،كعممو بأف ما قبميا ساكف ،إنيا ليست لمتأنيث :(ٖ)باب ما ال ينصرؼ
 فا كفتاة كقناة كحصاة كالباقي كموإال أف يككف أل في الكاحد ال يككف ما قبميا ساكناً 

  (قاؿ فمك سميت رجبل بػ ) بنت ( ك) أخت  كنسابة. ،كعبلمة ،كعنبة ،مفتكح كرطبة
 .(( لصرفتو

ألنيا ال  ،كقكلو لمتأنيث محمكؿ عمى التجكز ،قاؿ ابف جني : فمذىبو الثاني     
 ،كتذىب بذىابو ال أنيا في نفسيا زائدة لمتأنيث ،تكجد في الكممة إال في حاؿ التأنيث
 (أخك)( فإنيا بدؿ الـ ) أخ كابف ( إذ أصميما :  بل أصل كتاء ) عفريت كممككت

 .(ٗ)(( (بنك)ك

                                                           

 (.ٖٖٙ/ٔ، كىمع اليكامع ) ٕٕٗ(االقتراح ٔ)
 ( .ٖٚٔ/ٗ(، )ٕٖٙ/ ٖ(الكتاب )ٕ)
 ( . ٕٕٔ/ٖ( الكتاب )ٖ)
 .ٖٕٗ( االقتراح ٗ)
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ف لـ يعمل كاحدا منيما )) -ٕ     كاألجرػ عمى قكانينو  ،نظر إلى األليق بمذىبو ،كا 
: ) حتى ( الناصبة لمفعل كقكلو :  (ٔ)كيتأكؿ اآلخر إف أمكف كقكؿ سيبكيو ،فيعتمد

فضبل عف  ،ألسماء ال تباشر األفعاؿإذ عكامل ا ؛فإنيما متنافياف (إنيا حرؼ جر)
كلـ يذكر فييا ) حتى ( فعمـ بذلؾ  ،كقد عد الحركؼ الناصبة لمفعل ،أف تعمل فييا

پ  چ  :كما تضمر مع البلـ الجارة في نحك ،أف ) أف ( مضمرة عنده بعد ) حتى (

 .(ٖ)(( (ٕ) چپ  پ

ا كما فً قىله أي فً اإلضمار، ولكه اإلضمار بعد الالم الجارة ٌكىن جىاز     

، وبعد حتى ٌكىن اإلضمار وجىبا ، ال  (4) چڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ    چ : تعالى

 الىصب بـ)حتى( وفسها .

ف لـ يمكف التأكيل فإف نص في أحدىما عمى الرجكع عف اآلخر عمـ  ))  -ٖ    كا 
ف لـ ينص بحث عف تاريخيما،  أنو رأيو كاآلخر مطرح ، كاألكؿ كعمل بالمتأخر ،كا 

 .(٘)((كع عنومرج

فإف  ،كالفحص عف حاؿ القكليف ،المذىبيف رُ بْ فإف لـ يعمـ التاريخ كجب سَ  ))  -ٗ   
ف ، كأف اآلخر مرجكع عنو ، إحسانا لمظف بو ،كاف أحدىما أقكػ نسب إليو أنو قكلو كا 

كأف الدكاعي إلى تساكييما عند  ،تساكيا في القكة كجب أف يعتقد أنيما رأياف لو
 ي الدكاعي التي دعت القائل بيما إلى أف اعتقد كبل منيما .الباحث عنيما ى

حتى أف أبا عمي }الفارسي{ كاف إذا  ،ككاف أبك الحسف األخفش يقع لو ذلؾ كثيرا    
 ألف مذاىبو كثيرة . ؛بد مف النظر في إلزامو إياه عرض لو قكؿ عنو يقكؿ : ال
                                                           

 ( . ٚٔػػٙٔ/ٖ( الكتاب )ٔ)
 . ٕ( سكرة الفتح  ٕ)
 .ٖٕٗقتراح ( االٖ)
 .ٕٔ( سكرة الزمر ٗ)
 .ٖٕٗ( االقتراح ٘)
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اسما لمفعل كػ ) صو كمو ( ككاف أبك عمي يقكؿ في )ىييات( : أنا أفتي مرة بككنيا 
 كأفتي مرة بككنيا ظرفا عمى قدر ما يحضرني في الحاؿ .

يكما : أنا أعجب مف ىذا الخاطر ( ٔ)قاؿ أبك عمي : كقمت ألبي عبد هللا البصرؼ     
مف عند هللا . فقاؿ نعـ ، ىك مف  كىذا يدؿ عمى أنو ،في حضكره تارة كمغيبو أخرػ 

 .(ٕ)((تقديـ النظر بد مف ال عند هللا ، إال أنو 

 فيما رجحت بو لغة قريش عمى غيرىا:  -15

صفاء لغة قريش، كسبلمتيا  مما يشينيا،  الفراءكيذكر السيكطي فيما ينقمو عف    
 ،كانت العرب تحضر المكسـ في كل عاـ )): كأف أسباب سبلمتيا كاآلتي ، فيقكؿ

فما استحسنكه مف  ،كقريش يسمعكف جميع لغات العرب ،كتحج البيت في الجاىمية
، كمستقبح كخمت لغتيـ مف مستبشع المغات ،فصاركا أفصح العرب ،لغاتيـ تكممكا بو

 (ٖ)((األلفاظ 

كقد خمت ليجة قريش مف بعض الصفات المذمكمة التي في بعض الميجات      
 : (ٗ)األخرػ  ، كقد ذكر السيكطي الميجات المذمكمة ، مف ذلؾ

يجعمكف بعد كاؼ الخطاب في  ،ربيعة كمضر كىي في (٘)( الكشكشة) -أ     
فمنيـ مف يثبتيا حاؿ الكقف فقط ( فيقكلكف رأيتكش كبكش كعميكش ، شينا)المؤنث 

                                                           

 ( لـ أعثر لو عمى ترجمة . ٔ)
 .ٕٗٗ( ، ك االقتراح ٕٚٓ/ٔ( الخصائص )ٕ)
 .ٕٗٗ( االقتراح ٖ)
 ( .ٕٕٕػػػٕٕٔ/ٔ، كالمزىر)ٕٙٗػػػٕٗٗ( االقتراح ٗ)
 ( ٜٜٔ/ٗ( ىي  إحبلؿ الشيف مكاف الكاؼ ،ففي كتاب سيبكيو )٘)
ليبينكا بيا الكسرة في الكقف ، كما ابدلكا مكانيا لمبياف . كلذلؾ قكليـ : )أعطيتكش( ،  )كقـك يمحقكف الشيف  

 ك)أكرمكش( فإذا كصمكا ترككىا ( 
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 ،كمنيـ مف يجعميا مكاف الكاؼ ،كمنيـ مف يثبتيا في الكصل أيضا ،كىك األشير
  فيقكؿ منش كعميش . ،كيسكنيا في الكقف ،كيكسرىا في الكصل

في ربيعة كمضر يجعمكف بعد الكاؼ أك مكانيا في المذكر  كىي (ٔ) الكسكسة -ب 
 كقصدكا بذلؾ الفرؽ بينيما. ،سينا عمى ما تقدـ

كىي في كثير مف العرب في لغة قيس كتميـ يجعمكف اليمزة  (ٕ) العنعنة -ج  
 عذف .ؾ : عنؾ كفي أسمـ : عسمـ كفي إذف:المبدكء بيا عينا فيقكلكف في إن

 ىذيل يجعمكف الحاء عينا . في لغة (ٖ) الفحفحة -د  

في لغة ربيعة كقـك مف كمب يقكلكف عميكـ كبكـ حيث كاف قبل  (ٗ) الككـ -ق  
 الكاؼ ياء أك كسرة .

                                                           

( ) كأعمـ أف ناسًا مف العرب يمحقكف ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٗ( ىي إحبلؿ السيف محل الكاؼ ، كفي كتاب سيبكيو )ٔ)
نما ألحق كا السيف ، ألنيا قد تككف مف حركؼ الزيادة في )استفعل( ، الكاؼ السيف ليبينكا بيا كسرة التأنيث . كا 

نما يمحقكف السيف كالشيف  كذلؾ : )أعطيتكس ( ، ك)أكرمكس( . فإذا كصمكا لـ يجيئكا بيا ألف الكسرة تبيف . كا 
 في التأنيث ، ألنيـ جعمكا تركيما بياف التذكير .

 ( قاؿ ذك الرمة : ٕ)
 قاء منزلة      ماء الصباب مف عينيؾ مسجـك  أعف ترسمت مف خر                   

مب سمعف ذا الرمة ينشد عبد ( )قاؿ ثعٕٔٔ/ٔالشاىد قمب اليمزة عينًا ، كىي  ىكذا في مجالس ثعمب )  
: أعف ترسمت ... ، كسمعت ابف ىرمة ينشد ىاركف : أعف تغنت عمى ساؽ مطكقة     كرقاء تدعك ىديبًل الممؾ

 ( . ٔٔ/ٕاب اختبلؼ المغات ككميا حجة )فكؽ أعكاد ( ، كالخصائص ب

، فقاؿ : مف أقرأؾ  ٖ٘( ركؼ عف عمر أنو سمع رجبُل يقرأ )عتى حيف( يكسف ٘ٔ-ٗٔ/ٕ( كفي المحتسب )ٖ)
؟ قاؿ ابف مسعكد ، فكتب إليو  : إف هللا عز كجل أنزؿ ىذا القرآف فجعمو عربيًا ، كأنزلو بمغة قريش ، فأقرغ 

 ؤىـ بمغة ىزيل ، كالسبلـ . الناس بمغة قريش ، كال تقر 
العرب تبدؿ أحد ىذيف الحرفيف مف صاحبيما لتقاربيما في المخرج ، كقكليـ )بحثر ما القبكر( ، أؼ )بعثر(    

 ( .ٖٕ٘/٘... لكف األخذ باألكثر استعمااًل كىذا اآلخر جائز كغير خطأ ( ، كانظر البحر المحيط )

ـ يكمكف الكبلـ ، بكسر الكاؼ مف )يكمكف( ، أؼ يقكلكف ) ( : يقاؿ ىٔٙ/ٖٗ( كفي تاج العركس ككـ )ٗ)
 السبلـ عميِكـ( ، بكسر الكاؼ ، قمت كىي لغة الرـك اآلف ( . 
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في قضاعة يجعمكف الياء المشددة جيما يقكلكف في تميمي :  (ٔ) العجعجة -ز   
 تميمج .

يجعمكف  ،ركاألنصا ،كقيس ،كاألزد ،كىذيل ،لغة سعد بف بكر (ٕ) االستنطاء -ح
 إذا جاكرت الطاء كػ ) أنطى ( في ) أعطى ( . ،العيف الساكنة نكنا

 .ف تاء كػ ) النات ( في ) الناس (في لغة اليمف تجعل السي (ٖ) الكتـ -ط

 

                                                           

( ) كأما ناس مف بني سعد فإنيـ يبدلكف الجيـ ٕٛٔ/ٗ( ىي : إحبلؿ الجيـ محل الياء ، ففي كتاب سيبكيو )ٔ)
يا أبيف الحركؼ ، كذلؾ قكليـ : )ىذا تميمج ( ، يريدكف مكاف الياء ؼ الكقف ألنيا خفية ، فأبدلكا مف مكضع

تميمي ، كىذا )عمج( يريدكف عمي . كسمعت بعضيـ يقكؿ )عربانج ( يريد عرباني . كسمعت مف سمعيـ 
 يقكلكف: 

 كيف كأبك عمج         المطعماف الشحـ بالعشجعُ  يخال                           
 كبالغداة فمق البرنج                                             

 . ٖٓيريد بالعشي كالبرني ( ، كانظر الصاحبي ص     
كالفمق : جمع فمقة ، كىي ما قطع مف التمر بعد تكتمو في جممو ، أؼ قفاؼ تعبيتو . كالبرف ضرب مف التمر     

 أصفر مدكر ، كىك أجكد التمر . كتركؼ كتب األدب أبياتًا لبعض أىل اليمف :
 يارب إف كنت قبمت حجتج         فبل يزاؿ شاحج يأتيؾ بج                    

أقمر نيات ينزؼ كفرتج (. انظر اإلصباح في شرح االقتراح                                          
 (ٜٔٗص)

جميكر ( قرأ الٜٖٛ/ٛ( كأف استفعاؿ مف نطأ أؼ : طمب ىذا المفع )الفيض( . كفي البحر المحيط )ٕ)
)أعطيناؾ( بالعيف ، كقرأ الحسف كطمحة كابف محيص كالزعفراني )أنطيناؾ( ، كىي ركاية مركية عف رسكؿ هللا 

كاليد السفمى  ملسو هيلع هللا ىلص . قاؿ التبريزؼ : ىي قراءة العرب العاربة مف أكلى قريش . كمف كبلمو ملسو هيلع هللا ىلص : اليد العمياء المنطية
أبك الفضل الرازؼ كابك زكريا  التبريزؼ : أبدؿ مف العيف نكنًا ؛ فإف عنيا النكف في ىذه المغة مكاف  المنطاة . قاؿ

ف عنيا البدؿ الصنعاني فميس كذلؾ ، بل كل  مف المغتيف أصل بنفسيا ، لكجكد تماـ  العيف في غيرىا فحسف  ، كا 
 يا.التصرؼ في كل كاحدة ، فبل بقاؿ األصل العيف ثـ أبدلت النكف من

 ( : ) قاؿ عمباء بف أرقـ اليشكرؼ :ٕٓٗ( كفي اإلصباح شرح االقتراح )ٖ)
 يا قبح هللا بني السعبلت         عمرك بف يربكع شرار النات                                

 غير أعفاء كال أكيات                                                 
 اس ، كال أكيات أؼ أكياس ( .الشاىد في النات : أؼ الن   
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في لغة اليمف تجعل الكاؼ شينا مطمقا كػ ) لبيش الميـ لبيش ( أؼ  (ٔ) الشنشنة -ؼ
 لبيؾ .

 .الكعبةما كػ ) الجعبة ( يريد كمف العرب مف يجعل الكاؼ جي -ؾ   

 لبصريين:  في الترجيح بين مذىب الكوفيين وا -16

ألنيـ ال يمتفتكف إلى كل مسمكع كال يقيسكف  ؛اتفقكا عمى أف البصرييف أصح قياسا   
 عمى الشاذ كالككفييف أكسع ركاية.

 . مكف بأشعار العرب مطمعكف عمييا قاؿ ابف جني : الككفيكف عبل    

اؿ أبك حياف في مسألة العطف عمى الضمير المجركر مف غير إعادة الجار: كق     
لكقكعو في كبلـ العرب كثيرا نظما كنثرا ".قاؿ : " كلسنا متعبديف  ؛الذؼ يختار جكازه

 باتباع مذىب البصرييف بل نتبع الدليل  .

ز ك سمعكا بيتا كاحدا فيو جكاكقاؿ األندلسي في )شرح المفصل( :" الككفيكف ل  
 ا: كممقاؿكبكبكا عميو بخبلؼ البصرييف ، ،شيء مخالف لؤلصكؿ جعمكه أصبل 
 (ٕ)ةِ شَ رَ أف قالكا : نحف نأخذ المغة مف حَ  فافتخر بو البصريكف عمى الككفيي

 (ٙ).(((٘)كاء كباعة الككاميخكأنتـ تأخذكنيا عف أكمة الشِّ  ،(ٗ)اليرابيع كأكمةِ  ،(ٖ)ابِ بَ الضِّ 

                                                           

 ( .ٕ٘/ٕٕ( الشنشنة حركة القرطاس ، كالثكب الجديد . انظر تاج العركس شّف )ٔ)

( قيل الحرش أف تييج الضب في جحره ، فإذا خرج قريب منؾ ىدمت عميو بقية الجحر.انظر المحكـ ٕ)
 (.ٕٖٓ/ٗ( كتاج العركس حاش )ٙٓٔ/ٖ)
 (.ٖٖٗ/ٔرات .انظر تاج العركس )(الضباب جمع ضب كىك دكيبة مف الحشٖ)
 .ٕٚٔ( اليرابيع جمع يربكع عمى زنة يفعكؿ دكيبة نحك الفأرة . انظر المصباح المنير ربع ٗ)
( باع جمع بائع كالككاميخ، ك الككامخ جمع  كامخ كىك نكع مف اإلداـ فارسية .انظر المفصل في األلفاظ ٘)

 .ٕٛٗالفارسية ص
 . ٕٚٗ( انظر االقتراح ٙ)
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أخذكف المغة عف أىل الحكاضر أىل األسكاؽ كأف البصرييف كمرادىـ أف الككفييف ي  
 يأخذكف المغة عف أىل البكادؼ كالقفار.

ىناؾ مذىباف أساسياف نشأت عنيما بقية المذاىب النحكية األخرػ كالمذىب     
البغدادؼ كالمذىب األندلسي كالمذىب المذىب ، أك المدارس النحكية كما يقكـ 

كالمذىب الككفي . لكل منيج كطريقتو في البحث،  البعض _ ىما المذىب البصرؼ 
كمف المسمـ بو أف بدايات النحك كنشأتو ، كاف بصريًا صرفًا ، كالككفة آنذاؾ 
منصرفة لدراسة كعمكمو كركاية الشعر . كىناؾ حركؼ عامة في المبادغ بيف مدرسة 

 البصرة كالككفة يمكف حصرىا فيما يمي : 

المادة المغكية كال يمتفتكف إلى كل مسمكع،  كاف البصريكف يتثبتكف في قبكؿ -ٔ
 ..... المغة نحف نأخذ ))ككاف مدعاة الفتخارىـ 

أما الككفيكف فكانكا أقل تثبتًا كتشددًا مف البصرييف ، كاألعراب الذؼ سمعكا منيـ 
 المغة متيميف في نظر البصرييف .

، بل عمى  ال يقيس البصريكف عمى الشاذ مف شكاىد العرب الشعرية أك النثرية -ٕ
 المطرد الكثير ، فيـ ال يمتفتكف إلى كل مسمكع ، كال يقيسكف عمى الشاذ .

جنح الككفيكف إلى الركاية كاتسمكا بسمة الحفع ألشعار العرب عمى خبلؼ  -ٖ
 البصرييف الذيف كانكا يميمكف إلى القياس .

كاىر اتسـ المذىب البصرؼ بالتأكيبلت البعيدة ، كاىتمكا بالتفسيرات العقمية لمظ -ٗ
المغكية فقالكا بأشياء نسبكىا لمعرب ، كىي عف العرب بمعزؿ ،كأما الككفيكف 
فقد أخذكا بما ظير مف تمؾ القكاعد مف خبلؿ كبلـ العرب بعيدًا التأكيبلت 

 البعيدة .
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ذكر السيكطي أف ابف مالؾ طريقة سمكيا بيف طريقي البصرييف كالككفييف،  -٘
. كمذىب البصرييف اتباع التأكيبلت فإف مذىب الككفييف القياس عمى الشاذ 

البعيدة التي خالفيا الظاىر ، كابف مالؾ يعمـ بكقكع ذلؾ مف غير حكـ عميو 
 بقياس كال تأكيل بل يقكؿ إنو شاذ أك ضركرة لقكلو في التمييز: 

 ............       كالفعُل ُذك التصريِف نْزرًا ُسِبَقا    
 كقكلو :  

 لعكُس في ِشْعر  َيَقْع   ............      كا    
المحققيف ، كىي أحسف كىذه الطريقة طريقة  ))قاؿ ابف ىشاـ : 

 . (ٔ)((الطريقتيف

 المطمب الثاني: قواعد التوجيو

صاغ النحاة عددا مف القكاعد العامة التي تحكـ األبكاب النحكية كقد سماىا     
 (ٕ.)الدكتكر تماـ حساف)قكاعد التكجيو(

 جيو:مفيوم قواعد التو 

كقكاعد التكجيو ىي عبارة عف:)كقكانيف تضبط ما ذكره النحاة  مف تكجيو، كتنظر لو 
 كقد صيغت لتقريره كتعميمو أك االستدالؿ عميو  أك االحتجاج لو( .

 كيشترط في قكاعد التكجيو الشركط التالية :    

 أف تككف مصكغة في قالب نظرؼ  .ٔ

دكف إضافة إلييا أك نقصاف أف يمكف إخراجيا مف السياؽ الذؼ ذكرت فيو  .ٕ
 منيا أك تعديل فييا 

                                                           

 ( .ٜٜٗ( كأصكؿ النحك عند السيكطي ص )ٖٕ٘نظر االقتراح ص )( أ)

 .ٕ٘ٓػٜٛٔ(انظر األصكؿ لتماـ حساف صٕ)
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أف يككف ليا دكر في التكجيو أك يترتب عمييا تكجيو كتقريره أك تعميمو أك  .ٖ
 االستدالؿ عميو أك االحتجاج لو .

ا يصدركف عف مكقف نك ك ككالمتأمل آلراء النحكييف في المسائل يجدىـ لـ ي    
نما كانك شخصي  ا يقيدكف أنفسيـ بيذه القكاعد العامة ، أك ميل فردؼ أك ذكاء حر ، كا 

كيجتيد كل منيـ في العثكر عمى القاعدة التي تنطبق عمى المسألة التي يتصدػ ليا 
فيصدر رأيو مطابقًا ليذه القاعدة ، فإذا اختمف النحكياف في المسألة الكاحدة فذلؾ 

ي إصدار خبلؼ في اختيار القاعدة التي بنى حكمو في ظميا ؛ فقد يعتمد أحدىما ف
رأيو عمى قاعدة ، كيرػ اآلخر أف قاعدة أخرػ ىي أكثر انطباقًا عمى ىذه المسألة 

 . (ٔ)بعينيا 

 العالقة بين قواعد التوجيو وقواعد النحو :

قكاعد التكجيو ىي تمؾ الضكابط المنيجية التي كضعيا النحاة كالتزمكا بيا في     
نيا كبيف قكاعد النحك أف قكاعد التكجيو التقعيد النحكؼ في تكجيو األحكاـ ، كالفرؽ بي

ذا كاف كتب النحك قد جمعت قكاعد النحك في األبكاب  عامة كقكاعد النحك خاصة ، كا 
فقد يحتكؼ الباب الكاحد عمى قكاعد شتى ، فإف قكاعد التكجيو ال يذكرىا النحاة إال 

نما كانكا يشيركف إل ماماً لِ  ييا كمما كجدكا ، ألنيـ لـ يعتنكا بجمعيا كتصنيفيا ، كا 
مف قكاعد التكجيو كقكاعد  الفرصة ، كأصكؿ النحك ىي التي تغطي كتشمل كبلً 

، كال يصح القكؿ مف أف قكاعد التكجيو أشمل كأعـ مف أدلة النحك ، حيث إف النحك
كمما يمكف ذكره أف قكاعد التكجيو  األصكؿ النحكية ىي األعـ كاألشمل مف غيرىا  .

دة في األبكاب النحكية فقط كقكاعد النحك ، بل تيتـ أيضًا ال تيتـ بالمسائل المفر 
نما تكظف بأكثر مف باب  ،التي تختص بباب  ةبالقكاعد الكمية العام  .  (ٕ)كا 

                                                           

 (.ٔٓ٘( انظر أصكؿ النحك عند السيكطي ص )ٔ)

 (.ٕٓ٘( . أصكؿ النحك عند السيكطي )ٜٓٔ( انظر األصكؿ لػتماـ حساـ ص)ٕ)
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كقد استخدـ السيكطي قكاعد التكجيو في العديد مف كتبو كاألشباه كالنظائر ،    
 كاالقتراح ، كىمع اليكامع ، كاإلتقاف كغير ذلؾ .

 اعد التوجيو :أمثمة لقو 

 عند السيوطي  : مع ذكر مسائل سيقت لتقريرىاتوجيو )أ( قواعد 

  (ٔ)صل أيسر مف االنتقاؿ منو الرجكع إلى األ -ٔ

يستدؿ بيذه القاعدة أنو إذا أسند الفعل المضارع إلى نكف اإلناث بني لشبو حينئذ     
نما أعرب  لشبو باالسـ مف بالماضي ، كقد كاف أصل المضارع أف يككف مبنيًا ، كا 

كجييف . العمـك ، كاالختصاص ، فأف يرجع إلى أصمو لشبو لما ىك مف جنسو 
أقيس كأكلى ، ألف الرجكع إلى األصل أيسر مف االنتقاؿ عنو ، كتشبيو الشيء مف 

 ما  جنسو أقرب مف تشبييو بغير جنسو .

: أنو لحق ككذلؾ أيضًا إذا اتصمت بو نكف التككيد أشبو فعل األمر مف كجييف     
، ألمر ىك األمر الذؼ لحقت المضارعىذا ما لحق ىذا ، كأف المعنى الذؼ لحقت لو ا

فبنتو العرب ما ذكرنا كىك أف الرجكع إلى األصل كىك البناء في األفعاؿ أيسر مف 
االنتقاؿ عف األصل كتشبيو الشيء بجنسو أكلى مف تشبييو بغير جنسو ، كقاؿ 

منع مف الصرؼ إذا أشبو الفعل مف كجييف ، ثـ  السيكطي: كنظير ذلؾ أف االسـ
 . (ٕ) ((يرجع إلى األصل إذا دخمو أؿ أك اإلضافة التي ىي مف خصائص األسماء 

  (ٖ)الشيء إذا أشبو الشيء أعطي حكمًا مف أحكامو عمى حسب قكة الشبو  -ٕ

الحاؿ  ))كقد استدؿ السيكطي بيذه القاعدة  التكجييية عمى أشياء كثيرة منيا : أف    
لما أشبيت الظركؼ عمل فييا حركؼ المعاني ؾ )ليت( ك )كأف( كأيضًا فإف ألف 

                                                           

ق ٕٕٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ٔ، ط/( ، تحقيق غريد الشيخ ٕٚٔ/ٔ( األشباه كالنظائر، لمسيكطي )ٔ)
 ـ.ٕٔٓٓػػػ

 (.ٕٚٔ( انظر األشباه كالنظائر ص )ٕ)

 (.ٜٕٕ/ٔ( األشباه كالنظائر )ٖ)
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اإللحاؽ لما أشبيت ألف التأنيث مف حيث إنيا زائدة كأنيا ال تدخل عمييا تاُء التأنيث 
 . ((كانت مف أسباب منع الصرؼ 

 ككذلؾ فإف )سراكيل( لما أشبو صيغة منتيى الجمكع منع الصرؼ .

 (ٔ)ى األكثر أكلى مف الحمل عمى األقل الحمل عم -ٖ

) رحمف كيعتمد عمى ىذه القاعدة في العديد مف المسائل كمف ذلؾ قكؿ األكثريف    
ف لـ يكف لو ) فعمى ( ؛ ألف ما ينصرؼ مف فعبلف أكثر فالحمل  ( غير منصرؼ كا 

عميو أكلى . كمف ذلؾ قكلو عف االشتغاؿ : إذا كاف العطف عمى جممة فعمية ؛ 
مختار الحمل عمى اضمار فعل ؛ ألنؾ حينئذ تككف قد عطفت جممة إسمية عمى فال

ذا رفعت تككف قد عطفت جممة إسمية عمى جممة فعمية  جممة فعمية كتتفق الجمل ، كا 
 فتختمف الجمل ، كتكافق الجمل أكلى مف اختبلفيا .

ذا رفعت  لـ تحتج فإف قيل تكافق الجمل يعارضو أنو إذا نصبت تحتاج إلى تقدير ، كا 
 إلى تقدير شيء .

فالجكاب أنو إذا دار األمر بيف االختبلؼ كالتقدير كاف التقدير أكلى لكثرة التقدير في 
 (ٕ)كبلـ العرب كقمة االختبلؼ، كالحمل عمى الكثير أكلى 

 : (ٖ)الفرع أحط رتبة مف األصل  -ٗ

غير  يقكؿ السيكطي : كمف ثـ لـ يجز إعماؿ اسـ الفاعل عند البصرييف مف   
اعتماد ؛ ألنو فرع عف الفعل في العمل ، كالقاعدة أحط الفركع عف رتب األصكؿ، 

 فاشترط احتمالو عمى أحد األمر الستة ليقكػ بذلؾ عمى العمل .

كمف ذلؾ أيضًا إنما حمل نصب جمع المؤنث السالـ عمى جره مع إمكاف دخكؿ    
أف الحكمة تقضي انحطاط النصب فيو لئبل يككف الفرع أكسع مجااًل مف األصل مع 

                                                           

 (.ٖٜٔ/ٔ( األشباه كالنظائر )ٔ)

 (.ٜ٘ٔ-ٖٜٔ/ٔ(المرجع السابق )ٕ)

 (.ٕ٘ٚ/ٔ(المرجع السابق )ٖ)
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الفركع عف رتب االصكؿ ، كألنو يشارؾ المذكر في التصحيح فشاركو في اإلعراب ، 
فالمذكر يعرب بحرفيف فأعرب ىذا بحركتيف كخص بالحركة انحطاطو عف رتبة 

 . (ٔ)األصل 

 : (ٕ)كضع الشيء مكضع الشيء أك إقامتو مقامو ال يؤخذ بقياس  -٘

ىذه القاعدة التكجييية أف اإلغراء ىك كضع الظرؼ أك  كقد بنى السيكطي عمى    
المجركر مكضع فعل األمر ال يجكز إال فيمف سمع مف العرب نحك : عميؾ ، 

ليؾ ، كلدنؾ  (   ( ٖ)كعندؾ ، كدكنؾ ، كمكانؾ ، ك كراءؾ ، كأمامؾ ، كا 

 كرد أيضًا : ) قكؿ مف أجاز اإلغراء لسائر الظركؼ كالمجركرات ،كبني عمييا أيضاً 
أف المصدر المكضكع مكضع اسـ الفاعل أك المفعكؿ ال يطرد بل يقتصر عمى ما 

 سمع منو (

 :(ٗ)الحمل عمى ما لو نظير أكلى مف الحمل عمى ما ليس لو نظير  -ٙ

كقد ذكر السيكطي ليذه القاعدة فركعًا منيا : ) مركاف ( ، يحتمل أف يككف كزنو    
عميو ، كاآلخراف مثاالف لـ و نظير فيحمل فعبلف أك مفعاال أك فعكاال ، كاألكؿ ل

كمنيا أف ألف )كبل( ليست زائدة لئبل يبقى االسـ الظاىر عمى حرفيف كليس  .يجيئا
 ذلؾ في كبلمنا أصبًل .

كمنيا ذكر السيكطي فيما ينقمو عف ابف األنبارؼ : ذىب البصريكف إلى أف    
عراب ، كالياء ىي حركؼ اإلكالكاك كاأللف األسماء الستة معربة مف مكاف كاحد ،  

كذىب الككفيكف أنيا معربة مف مكانيف ، قاؿ كالذؼ يدؿ عمى صحة ما ذىبنا إليو ، 
كفساد ما ذىبكا إليو : أنما ذىبنا إليو لو نظير في كبلـ العرب ، فإف كل معرب في 
كبلميـ ليس لو إال إعراب كاحد ، كما ذىبكا إليو ليس ال نظير ليـ في كبلميـ ، فإف 

                                                           

 (.ٙٚٔ-ٕ٘ٚ/ٔ(المرجع السابق )ٔ)

 (.ٖٖ٘/ٔ) شباه كالنظائر(األٕ)

 (.ٖٖ٘/ٔ(المرجع السابق )ٖ)

 (.ٙٛٔ/ٔ(المرجع السابق )ٗ)
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يس في كبلميـ معرب لو إعراباف ، كالمصير إلى ما لو نظير أكلى مف المصير إلى ل
 .  (ٔ)ما ليس لو نظير 

  (ٕ)األصل مطابقة المعنى لمفع  -ٚ

معنى ) أفعل بو ( في التعجب  عفقاؿ السيكطي : كمف ثـ قاؿ الككفيكف :      
جابكا عف مر ، كأ: إف معناه التعجب ال األ أمر كمفظو ، كأما البصريكف فقالكا

القاعدة بأف ىذا األصل قد ترؾ في مكاضع عديدة فميكف مترككًا ىنا . قاؿ ابف 
النحاس في ) التعميقة ( : عمى تركو ىنا ، كيجاب بأف الحامل مكجكد كىك أف المفع 
إذا احتيج في فيـ معناه إلى إعماؿ فكر كاف أبمغ كآكد مما إذا لـ يكف كذلؾ ، ألف 

اج في فيـ المعنى إلى فكر كتعب فتككف بو أكثر كمفًا كضّنة مما النفس حينئذ تحت
إذا لـ تتعب في تحصيمو ، كباب التعجب مكضع المبالغة ، فكاف في مخالفة المعنى 
لمفع مف المبالغة ما ال يحصل باتفاقيا فخالفنا لذلؾ ، كقد كرد الخبر بمفع األمر في 

 كس ذلؾ .قكلو تعالى ) فميمدد لو الرحمف مدا ( كجاء ع

كمف المكاضع الخارجة مف ذلؾ كركد لفع االستفياـ معنى التسكية في : ) سكاء 
عمي أقمت أـ قعدت ( ، كلفع النداء بمعنى االختصاص في : )الميـ اغفر لنا أيتيا 

 . (ٖ)العصابة ( 

 (ٗ)إذا دخل الدليل االحتماؿ سقط بو االستدالؿ  -ٛ

لمكاضع ، كذكر أف أبا حياف رد بيا عمى ابف القاعدة في العديد مف اكقد استدؿ بيذه 
 مالؾ كثيرًا في مسائل تقبل التأكيل منيا : استدلو عمى قصر األخ بقكلو :                                       

  (٘)َأَخاَؾ الَِّذؼ ِإْف َتْدُعُو ِلُمِممَّة         ُيِجْبَؾ ِلَما َتْبِغي َكَيْكِفيَؾ َمْف َيْبِغي     

                                                           

 (.ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٔ) شباه كالنظائر(األٔ)

 (.ٕٚ/ٔ) شباه كالنظائر(األٕ)

 (.ٕٚ/ٔ(المرجع السابق )ٖ)

 (.ٖٔٔ( االقتراح )ٗ)

 . ٖٕٕشرح شذكر الذىب ك ( ٜٗ/ٔمعيف ، كىك في شرح التسييل ، البف مالؾ)  لشاعر ( لـ ينسب٘)
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ذا دخمو االحتماؿ سقط الـزفإنو يحمل أف يككف مكصكاًل بإضمار فعل أؼ )     ( كا 
 (ٔ)بو االستدالؿ 

 (ٕ)األمثاؿ ال تغير  -ٜ

نات ( فابتدؤا بالنكرة  كجرػ  احتج بيا السيكطي في تكجيو قكليـ ) شر أىر ذا   
جاء بؾ(  مثبًل فاحتمل ، كاألمثاؿ تحمل كال تغير ، كمثل قكليـ في المثل ) شيء ما

كمف ذلؾ قكليـ في كمجيئو غير معيكد في ذلؾ الكقت ،  يقكؿ رجل لرجل جاءه
كفانو لف الميت ( ، )كفي بيتو يؤتى الحكـ ( بتقديـ الخبر كفيو يعكد المثل ) في أ

كمف ذلؾ قكليـ : ) أصبح ليل ( ) كأطرؽ كرا ( بحذؼ حرؼ  عمى المبتدأ المتأخر .
اؿ معركفة ، فجرت مجرػ العمـ في حذؼ حرؼ النداء النداء مف النكرة ، ألنيا أمث

 منيا .

  (ٖ)مثاؿ يستجاز فييا ما ال يستجاز في غيرىا ( قاؿ المبرد : ) األ    

 :كتب السيوطي  من خالل خارج السياق توجيو)ب( قواعد 

 ( ٗ)األصل في األسماء أال تعمل ، فإذا تعمق اسـ باسـ فاألصل الجر باإلضافة  -ٔ

 ( ٘)عمى األصل أكلى الحمل  -ٕ

  (ٙ)ال يككف الشيء فرعًا لشيئيف  -ٖ

عكد الضمير عمى شيء لفظًا ال معنى قميل ، كخبلؼ األصل ، فبل بجعل  -ٗ
  (ٚ)أصبًل يقاس عميو 

                                                           

 (.ٕٖٔ-ٖٔٔتراح ) ( االقٔ)

 (.ٜٗ/ٔ( األشباه كالنظائر )ٕ)

 (.ٜٗ/ٔ(المرجع السابق )ٖ)

 (.ٔٙ/ٕ( ىمع اليكامع )ٗ)

 (.ٔٙ/ٖ(المرجع السابق )٘)

 ( .ٜٓ/ٖ(المرجع السابق )ٙ)

 ( .ٖٕٔ/ٖ(المرجع السابق )ٚ)
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  (ٔ)يغتفركف في الثكاني ما ال يغتفركف في األكائل  -٘

 (ٕ)يغتفر في الشعر ما ال يغتفر في غيره  -ٙ

 (ٖ)ي تغاير المفع تغاير المعنى يقتض -ٚ

 (ٗ)الضمير يرد األشياء إلى أصكليا  -ٛ

 (٘)تجانس األشياء مما يستثقل  -ٜ

 (ٙ)ال يجمع بيف العكض كالمعكض  -ٓٔ

 . (ٚ)األصل في األدكات اال تماؿ  -ٔٔ

 (ٛ)التصغير كالتكسير يرداف األشياء إلى أصكليا  -ٕٔ

 (ٜ)/ األطراؼ محل التغييرات كالزيادة ٖٔ

 (ٓٔ) األمثاؿ يستثقل لفظا فكذلؾ خطاً  اجتماع -ٗٔ

 (ٔٔ)ال يستثنى بأداة كاحدة دكف عطف شيئاف  -٘ٔ

 (ٕٔ)إنما نبني المقاييس العربية عمى كجكد الكثرة  -ٙٔ

                                                           

 ( .ٕٙٔ/ٖ) يمع(الٔ)

 (.ٖٛٓ/ٖ(المرجع السابق )ٕ)

 ( .ٖٛٓ/ٖ(المرجع السابق )ٖ)

 ( .ٖٖٔ/ٕلسابق )(المرجع اٗ)

 ( .ٕٛٚ/ٖ(المرجع السابق )٘)

 ( .ٜٖٔ/ٖ( )ٖٗ٘/ٕ(المرجع السابق )ٙ)

 ( .ٕ٘ٗ/ٖ(المرجع السابق )ٚ)

 ( .ٖٗٛ/ٖ(المرجع السابق )ٛ)

 ( .ٜٓ٘/ٖ(المرجع السابق )ٜ)

 ( .ٓٔ٘/ٖ(المرجع السابق )ٓٔ)

 (.ٕٕٙ/ٕ(المرجع السابق )ٔٔ)

 ( .ٖٖٙ/ٖ(المرجع السابق )ٕٔ)
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  (ٔ)عكامل االفعاؿ أضعف مف عكامل األسماء  -ٚٔ

 (ٕ)أصل كضع الضمير لبلختصار  -ٛٔ

  (ٖ)ال يعدؿ إلى المنفصل إال بعد تعذر المتصل -ٜٔ

 (ٗ)الضمير البد لو مف مرجع يعكد إليو  -ٕٓ

 (٘)األصل عكده إلى أقرب مذككر  -ٕٔ

  (ٙ)األصل تكافق الضمائر في المرجع حذرًا مف التشتيت -ٕٕ

 (ٚ)متى ما أمكف الحمل عمى غير ضمير الشأف ، فبل ينبغي أف يحمل عميو . -ٖٕ

 (ٛ)لجمع جمع العبلقات ال يعكد عميو الضمير غالبًا إال بصيغة ا -ٕٗ

 (ٜ)إذا اجتمع في الضمائر مراعاة المفع كالمعنى بدء بالمفع ثـ المعنى . -ٕ٘

 (ٓٔ)أصل الجكاب أف يعاد فيو نفس السؤاؿ -ٕٙ

  (ٔٔ)األصل في الجكاب أف يككف مطابقًا لمسؤاؿ -ٕٚ

 

                                                           

 (ٜٖٙ/ٕ) يمع(الٔ)
 (ٚٗ٘/ٔ( اإلتقاف )ٕ)
 (ٕ٘ٔ/ٕ(المرجع السابق )ٖ)
 (ٚٗ٘/ٔ(المرجع السابق )ٗ)
 (ٓ٘٘/ٔ(المرجع السابق )٘)
 (ٓ٘٘/ٔ(المرجع السابق )ٙ)
 (ٕ٘٘/ٔ(المرجع السابق )ٚ)
 (ٕ٘٘/ٔ(المرجع السابق )ٛ)
 (ٖ٘٘/ٔ(المرجع السابق )ٜ)
 (٘ٚ٘/ٔ(المرجع السابق )ٓٔ)
 (.ٖٚ٘/ٔ(المرجع السابق )ٔٔ)
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االسـ يدؿ عمى الثبكت كاالستقرار، كالفعل يدؿ عمى التجدد كالحدكث ، كال  -ٕٛ
 (ٔ)ما مكضع اآلخر يحسف كضع أحدى

 (ٕ)أصل الكاك أف تربط ما بعدىا بما قبميا -ٜٕ

األصل أف يقدر الشيء في مكانو األصمي؛ لئبل أف يخالف األصل مف كجييف  -ٖٓ
 (ٖ)الحذؼ كضع الشيء في غير محمو 

 (ٗ)ينبغي تقميل المقدر ميما أمكف؛ لتقل مخالفة األصل. -ٖٔ

في كتبو ، كقد اختصرنا منيا ىذا القدر  كثمت قكاعد تكجييية كثيرة ، لمسيكطي  
 اد .دلمتمثيل ، ال لمحصر ، كهللا المكفق لمس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٛٚ٘/ٔ) اإلتقاف(ٔ)
 (.ٖٛ٘/ٔ) المرجع السابق(ٕ)
 (.ٓٙٔ/ٕ(المرجع السابق )ٖ)
 (.ٔٙٔ/ٕ(المرجع السابق )ٗ)
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 الفصل الخامس

 الموازنة بين ابن جني والسيوطي

 في أصول النحو

 عمى وجو اإلجمال وفيو المباحث التالية: 

 المبحث األول: السماع بين ابن جني والسيوطي.

 ابن جني والسيوطي. المبحث الثاني: القياس بين

 المبحث الثالث: العمة بين ابن جني والسيوطي

 المبحث الرابع: أدلة شتى بين ابن جني والسيوطي
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ف جني كالسيكطي عف طريق التفصيل لما كانت الدراسة التي سبقت عف اب       
حتى نخمص  ،جماؿعمى كجو اإل يماكنكازف فييا بين،عقد ىذه المناقشة نقارف فييا ن
 كائد مف الدراسة تكمف فائدتيا لدػ الباحثيف .بف

كلـ يكف  المبنات األكلى ليذا العمـ ،بكضع كلقد قاـ اإلماـ أبك الفتح ابف جني     
نما  بدعًا مف الناس ، النحاة مف قبل  كاف مسبكقًا في ىذا المجاؿ بمف تقدمو مفكا 

كالكسائي كسيبكيو  منذ عصر أبي األسكد الدؤلي مركرًا بتبلمذتو إلى الخميل أحمد
 كغيرىـ مف نحاة .

 ي عمي كالفارسي كقبمو المازني ،كاف ابف جني قد استقى ىذا العمـ مف شيخو أب    
 فكاف ألثر ىذيف العالميف في شخصيتو في مجاؿ النحك العربي .

كابف جني يطالعنا بأطركحتو في أصكؿ النحك العرب محتذيًا في ذلؾ حذك     
، فضمف كل ما كتبو في أصكؿ النحك في كتابو الخصائص األصكلييف في الفقو 

الذؼ أخذنا منو مادة ىذا البحث ، ثـ تبله ابف األنبارؼ فألف ثبلثة كتب في ىذا الفف 
بلؼ بيف البصرييف كالككفييف ، كلمع األدلة في نصاؼ في مسائل الخكىي : اإل

فترة طكيمة مف في جدؿ اإلعراب ، ثـ جاء بعدىما بعد  أصكؿ النحك ، كاإلغراب
ىذا )االقتراح الذؼ قاؿ فيو :  والزمف اإلماـ أبك عبد الرحمف السيكطي ، فألف كتاب

كتاب غريب الكضع ، عجيب الصنع  ، لطيف المعنى ، طريف المبنى ، لـ تسمح 
اتمة ليذا العمـ، ككل كاف ىذا الكتاب خ، ف قريحة بمثالو ، كلـ ينسج عمى منكالو (

 لـ يأت بجديد . مف جاء بعد السيكطي
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 المبحث األول

 السماع بين ابن جني والسيوطي 

 المطمب األول: السماع عند ابن جني  

كؿ مف أصكؿ النحك العربي ، كقد انبنت السماع عند ابف جني ىك األصل األ   
عمى ىذا األصل خصكصًا بقية األصكؿ النحكية ، كلذا نجد ابف جني مف خبلؿ 

في كتابو )الخصائص( الذؼ بذر فيو أصكؿ النحك ، كقد  كتبو قد أكاله عناية بالغة
 اقتبس الفكرة مف أصكؿ الفقو .

نمحع عناية ىذا اإلماـ بيذا االصل ، فنجد عنده ، تقسيماتو لمسماع  ؿمف خبل    
السماع مف حيث االطراد كالشذكذ ، أف الغاية عنده أف يككف المصنكع مطردًا في 

 لكبلـ إلى أربعة اقساـ : القياس كاالستعماؿ ، كقد قسـ ا

 . / مطرد في القياس كاالستعماؿٔ

 . / مطرد في القياس شاذ في االستعماؿٕ

 . / مطرد في االستعماؿ شاذ في القياسٖ

 / شاذ في القياس كاالستعماؿ .ٗ

إذا سمع مف فصيح ، لـ يرك ما ينكر يذىب ابف جني إلى أف المسمكع الفرد    
ف انفرد ع،  لَ بِ قُ  ،عميو  ف بقية العرب . كا 

ف تفاضمت كتفاكتت في السماع كالقياس ،        كما يرػ حجية المغات جميعيا، كا 
ليست  مبناىا عمى سبلمة المغة ، كىي ألف أقكاؿ العرب الذيف لـ تفسد لغتيـ ،
لكف  ، فإنيا معرضة لمتصحيح كالتضعيف،كأقكاؿ النحاة المبنية عمى االستقراء 
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فبل بد مف شركط عنده ، كمف ، ليست عمى إطبلقيا  حجية المغات عند ابف جني
ذلؾ فصاحة البدكؼ كعدـ تعرضو لما يفسد لغتو بارتحالو مف البادية إلى الحضر ، 

( لما عرض لمغتيـ مف الفساد أؼ أىل الحاضرة )كلذا منع األخذ مف أىل المدر 
 .كالخطل

ينتقل لسانو مف ضمف ما ذكر ابف جني مف ضكابط لمسماع : أف الفصيح قد     
الذؼ فطركا  شكيتحكؿ إلى لغة أخرػ غير لغتو التي نطق بيا، كيككف ذلؾ بالتعاي

 .  (ٔ) چ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ   چ  ڇ  ڇچ  عميو ، قاؿ تعالى:

كيرػ ابف جني أف ما انتقل إليو لسانو ، فإف كانت لغة فصيحة كجب األخذ بيا ،   
ف كانت فاسدة لـ يؤخذ بيا .  كا 

أك أكثر سكاء كانت لجماعتو ، أك  ى نحك ذلؾ قد يجتمع عند الفصيح لغتاف ،كعم   
لجماعات مختمفة . كىذا ال يضر بفصاحتو كال يككف سببًا في رد لغتو األكلى أك 

 المغات التي اكتسبيا ، بل الكل يؤخذ منو كال يرد .

ة أخرػ ككما أف الفصيح قد يكتسب لغات غير لغتو األكلى ، فإنو قد يكتسب لغ  
 (ٕ)تتركب بيف لغتيف ، كىذا ما يسمى عندىـ بتداخل المغات.

 المطمب الثاني : السماع عند السيوطي .

عندما يحاكؿ أحد الباحثيف ، أف يقارف بيف عمميف مف أعبلـ النحاة ؛ عميو أف    
يدرؾ أف المقارنة أك المكازنة تعني أف يعرؼ أكجو الكفاؽ فيذكرىا، ثـ يذكر أكجو 

ما زاد اآلخر عمى األكؿ ، كما تميز بو ، كما قدمو مف إضافات  فة ، أكالمخال

                                                           

 .ٖٔ( سكرة الحجرات ٔ)
 . ٘ٛػػػػػػػٗٙ( انظر البحث صٕ)
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فيثبتيا ، حتى ينتفع بيا ؛ ألف الغرض مف البحث العممي إضافة شيء جديد ، ال 
 مجرد التكرار كالترديد لمسائل قتمت بحثًا ، مف غير إثراء لمبحث العممي .

اث النحاة القدامى شيئا يثرؼ عمى أف الكثير مف النحاة المتأخريف لـ يضف لتر     
لقد ظل النحاة المتأخركف يرددكف ، كيؤلفكف لمكتب عمى طريقة الدرس النحكؼ ، بل 

المتكف كالشركح كالحكاشي التي ساىمت بدكرىا في تعقيد مادة النحك ، بل حالت دكف 
ا الكثيريف مف الخاصة بمو العامة ، أف يتعرفكا مف لغتيـ كما يصكنكف بو ألسنتيـ فيم

 يقبح بأمثاليـ .

كىكذا سار الدرس النحكؼ عمى طريقة المتأخريف عمى قدـ كساؽ  ، كال يستثنى     
منيـ إال النحاة النابيكف كأمثاؿ ابف مالؾ كأبي حياف األندلسي كابف ىشاـ األنصارؼ 

 كاألزىرؼ كالسيكطي .

لعمـك ، عرؼ السيكطي عند الدارسيف كالباحثيف بالمكسكعية القصكػ في عامة ا   
كقد رزؽ التبحر في فنكف كثيرة لـ تتكفر لمعاصريو مما أسيـ بدكره في الخصكمة 

 بينو كبيف أقرانو .

ذا كاف ابف جني مف نحاة بغداد الذيف كرثكا مدرسة البصرة كمدرسة الككفة ،      كا 
فاجتمع فيو مف العممية كاالبتكار ما لـ يجتمع في غيره، فإف السيكطي مف النحاة 

 خريف الذيف اكتممت عندىـ جميع آالت المعرفة كمقكماتيا . المتأ

مف خبلؿ تعريف السيكطي السماع بقكلو : ) كأغنى بو ما ثبت في كبلمو نبيو     
يحدد مصادر السماع كىي  وحظقبل بعثتو كفي زمنو كبعده ...( نبل ملسو هيلع هللا ىلص ككبلـ العرب

 : 

 . / القرآف الكريـ كقراءاتؤ
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 . يث النبكؼ / الحدٕ

 ./ كبلـ العرب ) شعرًا كنثرًا ( ٖ

اىتـ السيكطي باالحتجاج بجميع قراءات القرآف الكريـ ، كىك يقرر عدـ الخركج     
 ((ما ذكرتو بالقراءة الشاذة ال أعمـ فيو خبلفًا بيف النحاة  )):  وقكلبعمى ىذه القراءات 

ال فقد ا شتير بيف كثير مف النحاة كلعل عدـ الخبلؼ عند النحاة المتأخريف ، كا 
المتقدميف في طعف قراءة معينة أك لمزىا ، كلـ يسمـ مف ىذه المسالة حتى مف 
اشتير باالحتجاج بالقراءات الشاذة كابف جني مثبًل ، فإنو ألف كتالو المحتسب في 

 . (ٔ)سبيا إلى الغمط أك ينطعف في قراءة بعضيـ ي ذلؾ قدتكجيو القراءات ، كمع 

في تأكيده لمسألة االحتجاج بالقراءات يساعد في تأصيل ىذا المصدر كالسيكطي   
 الذؼ حاد عنو كثير مف النحاة القدامى .

ذا نظرنا إلى المصدر الثاني  أ    تبايف قد نجد أف السيكطي  (الحديث النبكؼ ) ؼكا 
،  مكقفو الذؼ كقفو تجاه القراءات القرآنية ، كبيف الحديث النبكؼ في القكاعد الكمية

بالحديث النبكؼ في  عمى ابف مالؾ الذؼ جّكز االحتجاج هردفي  فكقف مع أبي حياف
 .مسائل النحك 

كأما مكقف السيكطي مف كبلـ العرب )شعرًا كنثرًا( فإنو يحدد ستة قبائل : قيس ،    
الطة باألخذ عنيـ كماعدا ال يؤخذ منو لمخ، كأسد ، كىزيل ، ككنانة ، كطي ،  كتميـ

 ـ ففسدت لغتيـ .غيرىـ مف األم

                                                           

 ( .ٕٗٓ/ٔ( ، كالمحتسب)ٖٗٛ/ٔ( ك)ٖٖ٘/ ٔ( انظر سر صناعة اإلعراب)ٔ)
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الجممة فإنو لـ يؤخذ عف حضرؼ قط ، كال عف ب ))كيؤكد السيكطي ذلؾ بقكلو :      
 ((مـ الذيف حكليـ أطراؼ ببلدىـ التي تجاكر سائر األسكاف البرارؼ ممف كاف يسكف 

 . (ٕ)تفصيل سبق ذكره  المسالةكفي  (ٔ)

كع بيف االطراد كفي السماع حذا السيكطي حذك ابف جني في تقسيـ المسم   
 كالشذكذ، كقد سبقت اإلشارة إليو قريبًا فبل داعي لذكره .

كما يعتمد السيكطي أشعار الكفار مف العرب لبعد العرب عف التدليس ، كيسير  
عمى طريقة ابف جني في قبكؿ المسمكع الفرد كقكلو بحجية المغات عمى اختبلفيا ، 

كذلؾ عدـ األخذ عف أىل المدر ما دامت مسمكعة عف فصحاء العرب كأعرابيـ ، 
 )أىل الحاضرة( ، لما عرض لمغات الحاضرة كأىل المدر لبلختبلؿ كالفساد .

انتقاؿ العربي الفصيح ، كأنو ال يقبل  ا حذا السيكطي حذك ابف جني في قضيةكم   
ما انتقل إال إذا كاف فصيحًا ، فبل يقبل مف المغات ما كاف فاسدًا ، كما تعرض 

ألة تداخل المغات ، إال أنو خمط بيف تداخل المغات ، كبيف الفصيح سالسيكطي لم
يجتمع في كبلمو لغتاف أك أكثر . كالفرؽ بينيما أف الجمع بيف المغتيف أك أكثر ىي : 
أف ينطق الفصيح بمغة لقكمو ، كلغة لقـك آخريف ، كأما تداخل المغات أف تتككف مف 

 المغتيف التي جمع بينيما لغة ثالثة .

الحتجاج بكبلـ المكلديف المحدثيف، نص السيكطي عمى إجماع النحاة عمى عدـ ا    
خارجًا عف عصكر االحتجاج المغكؼ ، كبالتالي فبل  لككف ما قالكه مف شعر كنثر

ثر ار ذلؾ ذكر أنو ال يحتج بشعر أك نحجة في كبلـ العرب ، كعمى غر  ككف ي
ال فبل . ، العرب ، بل البد مف معرفة القائل  المجاىيل مف  كالكثكؽ بو كا 

                                                           

 .ٖٔٔ( االقتراح ٔ)
 .ٛٙٔػػػػػ  ٖٓٔ( انظر البحث ٕ)
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ال يجكز  النحاة منيـ ، ابف االنبارؼ حيث كعمى ىذه الطريقة درج المحققكف مف    
 . (ٔ)االحتجاج بشعر أك نثر ال يعرؼ قائمو  

إنما  تأثركا ، قكاعد الضبط لمركاة  يقطبة النحاة في تحاكلفي مكالذؼ يظير    
غ أىل الحديث الدرجة القصكػ في بمذىب المحدثيف في الجرح كالتعديل ، كقد بم

مجاؿ التكثيق ، ككتبيـ طافحة بيذه المسألة ، كمف ثـ برز عندىـ عمـ مصطمح 
 .، أك غير ذلؾ الحديث ، الذؼ يعنى بمعرفة الحديث الصحيح مف الحديث الضعيف

كممف كاف يعنى بيذه المسألة مف عمماء النحك ابف األنبارؼ ، قاؿ في لمع     
ـ أف المرسل ىك الذؼ انقطع سنده نحك أف يركؼ ابف جرير عف أبي زيد اعم ))األدلة 

، كالمجيكؿ ىك الذؼ لـ يعرؼ قائمو ، نحك أف يقكؿ أبكبكر ابف األنبارؼ : حدثني 
رجل عف ابف األعرابي . ككل كاحد مف المرسل كالمجيكؿ غير مقبكؿ ؛ ألف العدالة 

 . (ٕ) ((شرط في قبكؿ النقل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .ٙ٘ٗػػػ ٖ٘ٗ/ٕ(،)ٖ٘ٗ/ٔنصاؼ)( اإلٔ)

 .ٛٙٔػػػػػػٜٕٔ، كانظر البحث  ٜٓ( لمع األدلة ص ٕ)
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 انيالمبحث الث

 القياس بين ابن جني والسيوطي

 المطمب األول : القياس عند ابن جني .

رجاؿ القرف الرابع اليجرؼ،  لفارسي كأبك الفتح ابف جني مف أىـكاف أبك عمي ا    
)ما قيس عمى كبلـ العرب فيك  ـكقد أسيما في تنشيط حركة القياس، كقد اشتير عني

 ء مف قياسيما.مف كبلـ العرب( كقد سبقت الدراسة إلى شي

قرر ابف جني أف القياس في المغة قد يككف لفظيًا كقد يككف معنكيًا ، كألمح إلى    
أال ترػ أف األسباب المانعة مف الصرؼ تسعة  ))تقكية القياس المعنكؼ بقكلو : 

 . (ٔ)((كاحدة منيا لفظية ... كالثمانية الباقية كميا معنكية 

و في أصكؿ النحك ، بعمماء أصكؿ الفقو فاستشف لما كاف ابف جني متأسيًا بفكرت   
مف كبلـ العرب ما يدعـ العممية القياسية ؛ألف القياس البد لو مف أصل كفرع كحكـ 

أف العرب تؤثر التجانس كحمل  )): ، كميد الطريق أماـ النحاة ، قاؿكعمة جامعة 
 . (ٕ)((الفرع عمى األصل... 

إنما يككف عمى الكثير المطرد مف ، عرب كمف البدييي أف القياس عمى كبلـ ال   
كبلميـ ، كلكف ابف جني نبو بثاقب فكره كقكة إدراكو كفيمو ، عمى أنو يجكز أف 

، ، مما يدؿ عمى أف الكثرة كالقمة يقاس عمى القميل مف كبلـ العرب كرفضو فيما يكثر
أف يقل  كذلؾ ))ليست عمى إطبلقيا ، بل ليا ما يستثنى منيا، فنبو عمى ذلؾ بقكلو 

 . (ٖ) ((الشيء كىك قياس كيككف غيره أكثر منو إال أنو ليس بقياس 

                                                           

 (ٜٓٔ/ٔ( الخصائص )ٔ)
((
 ( .ٔٔٔػػػػػ ٓٔٔ/ٔ) سابقالالمرجع  ٕ

 ( .٘ٔٔ/ٔ) السابقالمرجع ( ٖ)
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أدرؾ أف األصميف قد يككف بينيما  ،مف خبلؿ تأصيل ابف جني ألصكؿ النحك   
لى ىذا  تعارض ، فبل بد مف التكفيق بينيا لتسمـ ىذه األصكؿ مف التعارض ، كا 

عمى المسمكع ، لكف ال بد مف ذىب إلى أف السماع كالقياس إذا تعارضا فبل يقاس 
 . (ٔ)قبكلو ألنؾ إنما تنطق بمغتيـ  كتحتذؼ في جميع ذلؾ أمثمتيـ 

 المطمب الثاني : القياس عند السيوطي 

تناكؿ السيكطي القياس بطريقة أكسع مف ابف جني ، ألف القياس قد بمغ قمة      
القياس عممية نضجو كاكتمالو عمى يد ابف األنبارؼ ، ثـ السيكطي . فقد أصبح 

شكمية ، بخبلؼ القياس عند قدامى النحاة ، فإنما كاف مبنيًا عمى استقراء ظكاىر 
النصكص لمحصكؿ عمى قاعدة مطردة ، تبنى عمييا ما شابييا مف كممات أك 

 تراكيب . 

تعرض السيكطي لمنكرؼ القياس ، مؤكدا أف النحك ال ينفؾ عف القياس بحاؿ     
كاعمـ أف انكار القياس ال يتحقق ،  ))بف األنبارؼ قكلو : مف األحكاؿ ، فذكر عف ا

 (ٕ) ((ألف النحك كمو قياس 

ذكر السيكطي أف لمقياس أربعة أركاف : أصل كىك المقيس عميو ، كفرع كىك     
 المقيس ، كحكـ كعمة جامعة . 

كجعل مف شرط المقيس عميو أف ال يككف شاذا خارجا عف سنف القياس ، فبل     
ألف القياس )استحاذ( ككذا ال يجكز القياس عمى  لقياس عمى )استحكذ (يجكز ا

( ؛ ألف التككيد إنما يميق بو اإلسياب حذؼ نكف التككيد نحك )اضرب عنؾ اليمكـ
 طناب .كاإل

                                                           

 .ٜ٘ ػػػػػػ ٙٛ( انظر البحث ٔ)
 . ٓٓٔ-ٜ٘( انظر لمع األدلة ص ٕ)
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كما تناكؿ ابف جني جكاز القياس عمى القميل كرفضو في  ،تناكؿ السيكطي أيضاً    
اىرىا التناقض ألف العبرة عندىـ اطراد المسألة الكثير ، مؤكد أف ىذه القضية التي ظ

 في بابيا ال مجرد الكثرة الغير مطردة . 

كما حذا السيكطي حذك المازني كابف جني أف )ما قيس عمى كبلـ العرب فيك      
( قياسا عمى مييـ جميعا أف ما ذكركه مف )ضرببمف كبلـ العرب ( ، كلكف يؤخذ ع
ف كافق القياس الشكمي جعفر ، كنحكه فإنو ليس مف است عماؿ العرب في شيء فيك كا 

 فبل فائدة تحصل بو .

إنما يقاس عمى حكـ ثبت  ))الحكـ الذؼ يقاس عميو فقاؿ :  تناكؿ السيكطي كما     
: ي الحكـ الذؼ ثبت باالستنباط قاؿكذكر خبلؼ النحاة ف ، استعمالو عف العرب

 .(ٔ)فأجازه قـك كمنعو آخركف اختمف في القياس عمى األصل المختمف في حكمو ، 

ف يككف أرادكا أالنحاة  ألف ؛كيبدك أف القياس بيذا المفيـك أثر الفقو فيو ظاىر       
 لفقياء مف أحكاـ في القياس .القياس لقياسيـ ما 

 

 

                        

 

 

 

                                                           

 . ٖٛٔػػػػػػ ٜٙٔ( انظر البحث ٔ)
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 المبحث الثالث

 العمة بين ابن جني والسيوطي

 نيالمطمب األول : العمة عند ابن ج

كخصكىا بمزيد مف العناية ، قد تناكؿ النحاة السابقكف البف جني العمة      
كاعتبلالت  ))كالتكضيح، فمف ىؤالء النحاة ابف السراج في كتابو األصكؿ قاؿ : 

النحكييف عمى ضربيف : ضرب منيا المؤدؼ إلى كبلـ العرب كقكلنا : كل فاعل 
 (ٔ)((مرفكع ، كضرب آخر يسمى عمة العمة ...

ابف جني : كتاب اإليضاح في  قبلكمف أشير الكتب التي صنفت في العمل ،     
ف كاف ٖٖٚعمل النحك ألبي القاسـ عبد الرحمف ابف إسحاؽ الزجاجي ت ) (  ، كا 

عرض فيو العمة التعميمية كالعمة القياسية  الزجاجي لـ يذكر في العمة إال بابًا كاحداً 
، ممارسات عممية لمعمة عند الزجاجية ما في الباب كبقي،  (ٕ)كالعمة الجدلية النظرية 

أك باألحرػ بحث عف أسرار الكبلـ  العربي ، ككشف عف كجكه الحكمة ، كىك مف 
  (ٖ).ىذه الناحية يشبو كتاب ابف األنبارؼ أسرار العربية 

كأما ابف جني فإنو قد تناكؿ العمة بشمكلية فائقة أربى بيا عمى مف تقدمو مف     
 ككما يقاؿ: كـ ترؾ األكؿ لآلخر .  النحاة ،

عرض ابف جني العمة النحكية بيف المتكمميف كالفقياء ، كخمص أف عمل النحك    
 . (( كأقرب إلي المتكمميف منيا إلى عمل المتفقييف ))شبيو بعمل المتكمميف قاؿ : 

                                                           

 ( .ٖ٘/ٔ( انظر األصكؿ )ٔ)

 .ٔٚ( اإليضاح ٕ)
 .ٕ٘ٗ( انظر أصكؿ النحك بيف ابف جي كابف األنبارؼ ص ٖ)
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لخفة كذلؾ خبلفا لعمل كيرػ ابف جني جكاز تخصيص العمة ، ألف مبناىا عمى ا   
عنده ال تنفؾ  كما تناكؿ ابف جني العمة المكجبة كالعمة المجكزة ، كالعمةلمتكمميف ، ا

أحدىا كاجب يطرد في كبلـ العرب، كرفع الفاعل كنصب  عف ىذيف النكعيف ،
دغاـ كنحك في كبلميـ كاإلمالة كالتصغير كاإلالمفعكؿ كجر المجركر ، كاآلخر جائز 

 ذلؾ .

المعتبرة عنده ، كذكر مف شركطيا أف تككف كعرض ابف جني شركط العمة     
متعدية أؼ مطردة كرفع الفاعل كنصب المفعكؿ ، كبمعنى آخر أف شاممة لكل أفراد 
المعمكؿ ، كأف العمة إذا لـ تتعد لـ تصح عنده ، كما عرض حكـ المعمكؿ بعمتيف ، 

 . كقسمو عمى ضربيف : أحدىا ما ال نظر فيو ، كاآلخر ما يحتاج إلى نظر كتأمل

،العمة  ، العمة المكجبة ، العمة المجكزة: تخصيص العمةكالمبلحع مف ألقاب العمة    
المتعدية ، العمة القاصرة كالمعمكؿ بعمتيف ؛ أف ىذه العمل كميا عند الفقياء ، مما 

 يبيف األثر الكاضح لمفقو عمى النحك .

العمل ، كقد  كفي ختاـ الكبلـ عمى العمة ، يسعفنا ابف جني في حكـ تعارض    
 . (ٔ)تناكؿ الباحث ىذه القضية بالشرح كاإليضاح في الفصل الثالث فميرجع إليو 

 المطمب الثاني : العمة عند السيوطي :

بمغت العمة أكج مراحميا عند السيكطي ، فيك يعتبر مف أكابر النحاة المعمميف ،    
عمل النحاة مف عصر تناكؿ  كىذا يشاىد جميًا باالطبلع عمى كتبو النحكية  ، فقد

بالنظر إلى . ابف جني كاألنبارؼ مركرًا بعصره ، فجمع كثيرًا مف أنكاع العمل كألقابيا 
كتابو االقتراح كغيره نجده يسير سير الفقياء في العمل ، كما ظف المتأخركف مف 

 إلى نتائج شكمية بعيدة تضارع عمل الفقياء فكصمكا النحاة في عمميـ النحكية ، كأنيا
                                                           

 . ٗٔٔػػػػػ ٜٙ( انظر البحث ٔ)
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، ثـ الكصكؿ إلى مادة لغكية تثرؼ  العرب عمى استقراء كبلـ قع المغة المبنيكاعف 
 المغة العربية .

يعرض السيكطي في حديثو عف العمة ، كيؤكد أف عمل النحك في غاية الكثاقة كأف   
 كبلـ بمعزؿ عف الحق . والنحاة في تكىية العمة أن ما ذىب إليو بعض

تطرد العمة أف عمل النحاة صنفاف : عمة  عرض السيكطي في حديثو عفكما ك   
ف عمة ، كالضرب اآلخر يعمى كبلـ العرب ، كذكر مدار ىذا النكع عمى أربع كعشر 

 عمة العمة .ب هىك المسمى عند

 بسيطةالعمة المكجبة كغيرىا ، كالعمة ال: في بحثو عف العمة كما تناكؿ السيكطي   
 ؿ بعمتيف كغير ذلؾ . كالعمة القاصرة ، كالمعمك  ، كالعمة المركبة

مسالؾ العمة كقكادح العمة ، كىذه العمل ، كما تناكؿ السيكطي في حديثو العمة    
لتطكر شديدة بالتالي تككف العمة بيذا اك بيذه األلقاب ىي كما عند األصكلييف ، 

 (ٔ).العبلقة بأصكؿ الفقو

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٕٕٕػػػ ٗٛٔ( انظر البحث ٔ)
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 المبحث الرابع 

 أدلة شتى بين ابن جني والسيوطي 

 ول : أدلة شتى عند ابن جني المطمب األ 

كىي ، األصكؿ النحكية في نظر النحاة ، منيا ما ىك متفق عميو في الجممة   
السماع كالقياس ، فكل النحاة يقركف بمبدأ السماع كالقياس ، ألف المغة إما سماع 
ما قياس أؼ أف يقاس مالـ يسمع عف العرب عمى ما  شيء عف العرب الفصحاء ، كا 

ف اختمفت أنظارىـ في استعماؿ سمع منيـ ، ك   لقياس كما ىك مذككر في مكانو .ا 

فأدلة النحك عند ابف جني ثبلثة : السماع ،  مختمف فييا.كلكف ثمة أصكؿ أخرػ 
 . (ٔ)كاإلجماع ، كالقياس 

 ،(ٕ)نقل ، كقياس ، كاستصحاب الحاؿ  :أيضًا كأدلة النحك عند ابف األنبارؼ ثبلثة   
فابف ،  (ٖ) .قـك  و لـ ير االحتجاج بو في العربية كما رأؼأنكلـ يذكر اإلجماع فك

      .ديف البصرة كالككفة إجماع البم هجني يحتج باإلجماع كيعتد بو ، كالمقصكد عند
ف تأخر عف إجماع الفقياء في قكتو ػػػ جماع النحكؼ كيرػ اإل مع ذلؾ ال  فإنو ػػػػكا 

 .ظرىا بحثيا كتقدـ نمخالفة الجماعة التي طاؿ ب حيسم

فيو نكع مف إال أف ؛  هكيرػ ابف جني أيضًا االستحساف مع ضعف عمتو عند   
 . (ٗ) الباحث ذلؾ في مكانو فميرجع إليوالتكسع المغكؼ ، كقد أكضح 

 

                                                           

 (.ٜٛٔ/ٔ(انظر الخصائص )ٔ)

 .ٔٛ( انظر لمع األدلة ص ٕ)
 .ٕٚ( انظر االقتراح ص  ٖ)
 . ٕٛٔػػػػػ ٘ٔٔ( انظر البحث ٗ)
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 المطمب الثاني: أدلة شتى عند السيوطي 

 -إجماع أىل البمديفمى تناكؿ السيكطي اإلجماع كما تناكلو ابف جني ، كأكد ع   
جماع  )): قاؿك عميو كقكؼ في ال كتساءؿة كالككفة ، كتكمـ عف إجماع العرب البصر  كا 

أكضحيا الباحث في  ر لو صكركذك،  ((العرب حجة ، كلكف أنى لنا بالكقكؼ عميو 
 مكانو مف البحث .

، كاالستدالؿ بالعكس ، كاالستدالؿ لبلستصحاب كاالستحسافالسيكطي كما عرض   
 ألصكؿ كاالستدالؿ بالنظير كاالستقراء كغير ذلؾ.ببياف العمة كاالستدالؿ با

، التعارض كالترجيح  اياكفي ختاـ كبلـ السيكطي عف أدلة النحك تناكؿ قض  
ىذه لعبلقة ، كجعميا في مكاف  امف كبلـ ابف جني كاألنبارؼ كغيرىمفمخصيا 

 . القضايا بأصكؿ النحك العربي

، كقد أكضح الباحث ىذه القكاعد كما تناكؿ السيكطي بالتفصيل قكاعد التكجيو   
 .(ٔ)إعادة كفّرؽ بينيا كبيف قكاعد النحك مما ال يحتاج إلى 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . ٖٕٚػػػػ ٖٕٕانظر البحث  (ٔ)
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 الخاتمة

  عمى مقدمة كخمسة فصكؿ كخاتمة: اشتمل البحث إجمااًل     

سات أسباب اختيار المكضكع كأىميتو كأىدافو كالدراحث الب ففي المقدمة تناكؿ    
الفصل األكؿ دراسة حكؿ في  حثالبتناكؿ  فقد مسة ،الخ كأما الفصكؿ السابقة ،

رًا بالحياة العممية بابف جني كالسيكطي تشتمل عمى مسيرتيما مف النشأة مرك  فالتعري
كفي الفصل الثاني تناكؿ البحث نشأة النحك العربي كالمراحل التي مر  حتى الكفاة ،

التي مر بيا تبعًا لمنحك بيا ، كما تناكؿ البحث نشأة أصكؿ النحك العربي كالمراحل 
ك عند ابف جني بالتفصيل كفي الفصل الثالث تناكؿ البحث أصكؿ النح العربي ،
صبة السبق في أصكؿ النحك العربي ، ، كأباف البحث أف ابف جني لو قكاإليضاح

كفي الفصل الرابع تناكؿ البحث أصكؿ النحك عند السيكطي مكضحًا استفادتو مف 
كفي الفصل الخامس دراسة  بيقو عمميًا لمادة النحك العربي ،تطالنحاة السابقيف ، مع 

مجممة عف أصكؿ النحك عند ابف جني كالسيكطي حتى يككف بذلؾ خبلصة لما سبق 
 ذكره .

 ي اشتممت عميو ىذه الدراسة فيي مجممة في اآلتي : وأما النتائج الت  

كؿ النحك كانت مف النتائج الميمة التي تكصل إلييا الباحث أف بداية أص  -ٔ
مرتبطة بظيكر القياس النحكؼ ، الذؼ نشأ مبكرًا كنضج عمى يد ابف أبي إسحاؽ 

مخالفتو مف مجرد أؼ ظاىرة الذؼ كاف أشد تجريدًا لمقياس ، ككاف ال يسمح ب
 .سماعية

كاف القياس في ىذه الفترة يقـك عمى استقراء النصكص ثـ القياس عمييا ، كلـ  -ٕ 
 ما ىك ظاىر في فكر ابف جني كاألنبارؼ كالسيكطي .شكميًا ك اً يكف قياس
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لو أسسو  - اً عممجني ىك أكؿ مف تناكؿ أصكؿ النحك بكصفو يعد ابف  -ٖ
 بالبحث كالدراسة في كتابو الخصائص . -كضكابطو

مف خبلؿ الدراسة ألصكؿ ابف جني كالسيكطي يظير لمباحث أف أصكؿ النحك  -ٗ
 ألثر الفقيي في ىذه األصكؿ ظاىر .قد تكغمت في التقنيف كالتقعيد ، كا

مسألة كاحدة مف القياس  )):عف شيخو الفارسي  ابف جني بالقياس : كيذكر اعتداد -٘
 ((أنبل كأنبو مف كتاب لغة عند عيكف الناس

بيد أنو رتب ىذه المادة ، مع أف السيكطي نقل جل مادتو األصكلية عف غيره  -ٙ
ف كتبو النحكية لـ تخل مف نماذج لتطبيق كنسقيا عمى نسق لـ يسبق إليو ، عمى أ

 ىذه األصكؿ كباألخص كتابو ىمع اليكامع .

اىتماـ كل مف ابف جني كالسيكطي باالحتجاج بالقراءات القرآنية  ، فقد ألف ابف  -ٚ
جني كتابو )المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا( كلكنو سمؾ 

 و ربما ضعف القراءة أك كىنيا .مسمؾ المتقدميف مف النحاة ، فإن

لكف السيكطي أبدػ احترامًا بالغًا بيذه القراءات بدليل ذكره أف القراءة سنة متبعة  -ٛ
يمـز قبكليا كالمصير إلييا كتخريجيا لما يتفق مع األصكؿ النحكية ، كرده عمى مف 

 يمحنكف القراءة أك يرمكنيا بالطعف .

صكؿ كباألخص مباحث القياس كالعمة كجو المحدثكف انتقادات ليذه األ -ٜ
 كاالستحساف كغير ذلؾ . 

 أما التوصيات فيي كاآلتي :    
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أف البحث في أصكؿ النحك يحتاج إلى  تكصل الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة  -ٔ
نكع مف العناية ، كلذا يكصي بالمضي في ىذا الطريق كالعككؼ عمى ما كتبو النحاة 

 .لفارسي كابف جني كابف األنبارؼ كالسيكطي كغيرىـ بدءا بسيبكيو كابف السراج كا

 .مف ثـ األخذ في االعتبار انتقادات المحدثيف ك  -ٕ 

 .كيستخمص بعد ذلؾ أصكؿ نحكية مبلئمة لتطبيقات المغة كأحكاميا   -ٖ

كال يعني ذلؾ ىدـ تراث الماضيف كلكف تسييل مادة أصكؿ النحك العربي حتى   -ٗ
 ينتفع بيا الدارسكف .
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 الفيارس العامة              

 وتحتوي عمى :

 .فيرس اآليات القرآنية 

 . فيرس األحاديث النبوية 

 راشعفيرس  األ. 

 . فيرس األرجاز 

 .فيرس األعالم المترجم ليم 

 .فيرس المصادر والمراجع 

 .فيرس محتويات البحث 
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 نيةآيات القر يرس اآلف

 اسم السورة                 الرقـ
 اآليةرقـ 

رقـ 
 الصفحة

   سورة الفاتحة              

 ٛٛٔ ٕ چپ  پ    چ  ٔ

يِف چ ٕ ِمِؾ َيْكـِ الدِّ  ٜٜ ٗػػػػٖ چالرَّْحمِف الرَِّحيـ مَّ

   سورة البقرة              

 ٜٜ ٙٔ چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی           ی     چ  ٖ

َماءَ   چ   ٗ  ٖٚٔ ٖٓ چ َكَيْسُفؾ الدِّ

ـْ َفبَل    چ    ٘  ٖٚٔ ٖٛ  چ َخْكُؼ َعَمْيِي

 ٖٚٔ ٚٔٔ چ ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما َيُقكُؿ َلُو ُكْف َفَيُككفَ  چ  ٙ

 ٖٕٗ ٕ٘ٔ چېئېئ ېئ ۈئچ ٚ

ُـّ الرََّضاَعَة  چ  ٛ  ٖ٘ٔ ٖٖٕ چِلَمْف َأَراَد َأْف ُيِت

، ٖٕٗ چ                        ٻ  ٻ      ٻ   ٱ ٻچ ٜ
 ٕٓٗك

ٔ٘٘ 

 ٕٕ٘ ٜٕٗ چ ڤ   ڦ    ڤ  ڤ  ڤچ ٓٔ
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 ٛٛٔ ٕ٘ٚ چڤ  ڦ  ڦ     چ ٕٔ

 ٘٘ٔ ٕٛٚ چھ ھ ھ ھ ے چ ٖٔ

   سورة آل عمران              

 ٖٗٔ ٙٙ چ َىَأْنُتـْ  چ ٗٔ

ـْ ِمْف ِكَتاب   چ  ٘ٔ ْذ َأَخَذ هللُا ِميَثاَؽ النَِّبِييَف ِلَما آتيُتُك َكاِ 

 ٔٛ چ َكِحْكَمة  
ٖٔٙ 

 ٖٙٔ ٕٜ چَبْعَض َما ُتِحبُّكَف  چ  ٙٔ

 ٖ٘ٔ ٙٗٔ چ َكاِئفْ   چ ٚٔ

   سورة النساء             

ـِ  چ  ٛٔ  ٖٙٔػػػػٖٖٔ ٔ چكاتَُّقكا هللَا الَِّذؼ َتَساَءُلكَف ِبِو َكاأَلْرَحا

َـّ ُيْدِرَكُو  چ  ٜٔ َكَمْف َيْخُرْج ُمَياِجرًا ِإَلى هللِا َكَرُسكِلِو ُث

 ٓٓٔ چالَمْكتُ 
ٖٔ٘ 

 ٕٕ٘ ٚ٘ٔ چ   کک  ک  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈ  چ ٕٓ

   سورة المائدة                

 ٛٙ ٕ٘ چڃ  چ  چ  چ  چ     چ  ٕٔ
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 ٖٖٕ ٜٛ چ ـْ كُ يْ الِ ىَ أَ  كفَ مُ عِ طْ تُ  امَ  طِ سَ كْ أَ  فْ مِ  چ ٕٕ

   سورة األنعام                

 ٘٘ٔ ٓٔٔ چحت جت يب ىبچ ٖٕ

ـْ ُشَرَكاِئِيـْ چ    ٕٗ  ٖٗٔ ٖٚٔ چَقْتُل َأْكاَلَدُى

 ٙ٘ٔ ٙٚٔ چڦ ڦ چ ٕ٘

   سورة األعراف              

 ٕٙ ٛٓٔ چچ  چ  چ        چ ٕٙ

   سورة يونس             

 ٖٕٗ ٕٗ   چېئ ېئ  ېئ ىئ چ ٕٚ

 ٙ٘ٔ ٘ٙ چڦ ڦ چ ٕٛ

 ٘ٔٔ ٔٚ چٿ   ٹ  ٹ      چ ٜٕ

   سورة يوسف              

 ٘ٚ ٖٔ چڤ  ڤ  ڤ    چ ٖٓ

 ٕٙٔ ٕٖ چڌ  ڌ      چ 

 ٖ٘ٔ ٔ٘  چهللِا  َحاَشا چ ٖٔ
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ـ  َعِميـ   چ ٕٖ  ٖ٘ٔ ٙٚ چَكَفْكَؽ ُكلِّ ِذؼ َعاِل

   سورة النحل            

 ٜٛٔ ٕٓٔ چڤ  ڤ    چ ٖٖ

   سورة طو              

 ٕٙ ٕٓ چک  گ  گ        چ ٖٗ

 ٛٔٔ ٚٙ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    چ ٖ٘

   سورة الحج           

 ٖٗٔ ٘ٔ چجث  مث    چ ٖٙ

   سورة الفرقان           

ـَ  چ ٖٚ ـْ َلَيْأُكُمكَف الطََّعا  ٖٙٔ ٕٓ  چإال َأنَُّي

   سورة الشعراء             

 ٕٙ ٖٖ چچ  چ  چ        چ ٖٛ

   سورة الروم              

ہ   ہ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہچ  ٜٖ

 ٕٕ چھ    
ٔٔٗ 
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   سورة األحزاب              

ـ  َغْيرِ  چ  ٓٗ  ٖٚٔ ٖ٘ چ َناِظِريَف ِإَناُه ... ِإَلى َطَعا

   سورة يس                   

 ٔٛ ٓٗ چ  ارَ يَ النَّ  قُ ابِ سَ  لُ يْ المَّ  اَل كَ  چ ٔٗ

   سورة الزمر            

 ٕٛ٘ ٕٔ چڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ    چ  ٕٗ

   سورة غافر            

 ٕٕٗ ٛٗ چ  ِإنَّا ُكبلِّ ِفيَيا چ          ٖٗ

   سورة الجاثية            

 ٖٚٔ ٗٔ چ لُيْجَزػ َقْكمًا ِبَما َكاُنكا َيْكِسُبكفَ  چ ٗٗ

   سورة الفتح          

 ٕٛ٘ ٕ چپ  پ  پچ  ٘ٗ

ـْ َأْك ُيْسِمُمكا  چ  ٙٗ  ٖ٘ٔ ٙٔ چ تَقاِتُمكَنُي

   سورة الحجرات             

 ٕٚٚ ٖٔڇ    ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ   چ  ڇ  ڇچ  ٚٗ
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  چڎڌ
   سورة ق                  

 ٖٙٔ ٘ چ  ...َبْل َكذَُّبكا ِباْلحق ِلَما چ  ٛٗ

 ٗٙ ٖٚ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    چ ٜٗ

   سورة المجادلة             

 ٘ٚ ٕ چ    ڤڤ  ڤ  ڤچ  ٓ٘

 ٜٗ ٜٔ چېئ  ىئ  ىئ     چ  ٔ٘

   سورة الجمعة            

 ٜٔٔ ٘ چ  گک               گ     گ  گ  چ ٕ٘

   سورة التحريم             

 ٜٛٔ ٕٔ چۈئ  ۈئ  ېئ     چ  ٖ٘

   سورة اإلنسان               

 ٛٛٔ ٗ چی  ی      چ  ٗ٘

   سورة االنفطار             

َؾ ِبَربَِّؾ اْلَكِريـِ  چ ٘٘  ٖٙٔ ٙ چ َما أََغرَّ
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   سورة البمد               

 ٕٔ٘ ٘ٔػػػٗٔ چ     ۇ  ۇ  ۆچ  چے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴     چ  ٙ٘

   سورة الضحى             

 ٘٘ٔ ٖ چ  َربُّؾَ  َكَدَعؾَ  َما چ ٚ٘

 ٕٓٗ ٘ چڌ  ڌ  ڎ     ڎ    چ  ٛ٘

 ٕٙٔ ٜ چڳ ڳ ڳ ڳچ ٜ٘
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 فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث                الرقـ

 ٜٗٔ غير مأجكراتارجعف مأزكرات  

 ٖٙ أرشدكا أخاكـ 

 ٜٔٔ ضبللة عمى تجتمع ال أمتي  

 ٜٗٔ إف هللا ال يمل حتى تممكا 

 ٜٗٔ حمي الكطيس 

 ٙٗٔ خذىا بما معؾ 

 ٙٗٔ زكجتكيا بما معؾ مف القرآف 

 ٜٗٔ الظمـ ظممات يكـ القيامة 

 ٘٘ٔ الُجُمَعاِت  َكْدِعِيـُ  َعفْ  َقْكـ   َلَيْنَتِيَيفَّ  

 ٜٗٔ حتف أنفو مات 

 ٙٗٔ ممكتكيا بما معؾ 

-٘ٚ الُقرآُف بسبِع لغات  ُكمُّيا شاؼ  كاؼ   ؿَ زَ نَ  
ٕٜٗ 
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 راشعفيرس األ

 الصفحة قائمو البيت

 ٕٛٔ مجيكؿ َسُيْغِنيِني الَِّذؼ أَْغَناَؾ َعنِّي      َفبَل َفْقر  َيُدكـُ َكاَل ِغَناءُ      

ّنى نصيب بف    َتْغُربُ  الّشمُس  كادتِ  حتى بَبابؾَ *  قبمو كاألمسِ  اليكـ كَقْفتُ  كا 
 رباح

ٕٖٗ 

 ٕٕ٘ الكميت بف زيد كما لي إال مذىب الحق مذىبُ        ِشيَعة   أْحَمدَ  آؿَ  إالّ  ِليَ  َكَما

ـْ ُتْسَق َدْعُد ِفي الُعَمبِ  ـْ َتَتَمفَّْع ِبَفْضِل ِمْئَزِرَىا َدْعد        َكَل  ٕٛ مجيكؿ َل

بشر بف أبي  بُ ىَ ذْ تَ  ضِ رْ األَ  فَ مِ  كؽ  ثُ كْ مَ  رِ يْ غَ  ىلَ إِ       ظعينة منكـ بالميل لتحتممف
 خاـز

ٕٕٔ 

 ٔٛ ابف الشجرؼ  بوارِ حَ يُ  فْ مَ  وِ بِ  ْر عُ شْ يَ  ـْ لَ  وُ نَّ َأكَ   انَ امَ كَ سَ  كؼِ خُ مَ الْ  يفِ  ىعَ رْ يَ لَ  انَّ ا ِ كَ 

 ٖٕٓ جرير   اابَ َص أَ  دْ قَ لَ  تُ بْ َص أَ  فْ إِ  ىكلِ كقُ              اأقمى المـك عاذؿ كالعتاب 

َرادِ  َرْسماً  أَتْعِرؼُ  قيس بف  َراِكِب  َمْكِقفِ  غيرَ  كحًشا لعمرةالمذاىب     َكاطِّ
 الخطيـ

ٙٙ 

 ٗٓٔ جرير تَِّخذًا في َضَعكات  َتْكَلجا م             كَأنو ِذيخ  ِإذا ما َمَعجا    

 ٖٓٔ مجيكؿ   فْ جَ يَ نْ أَ  ىمِ حَ تْ األَ كَ  ل  مَ طَ  فْ مِ ما ىاج أشجانا كشجكا قد شجف      

 ٜٓ مجيكؿ يدُ زِ يَ  اؿُ زَ يَ  اَل  راً يْ خَ  فِّ السِّ  ىمَ عَ      وُ تَ يْ أَ رَ  فْ إِ  امَ  رِ يْ خَ مْ لِ  ىتَ فَ الْ  جِّ رَ كَ   

 ٙٙٔ مجيكؿ يمكمكني في حب ليمى عكاذلي       َكَلِكنَِّني ِمْف ُحبَِّيا َلَعِميدُ   
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َـّ ِجْئَت ُمْعَتِذرًا  ـْ َتَدعِ     َىَجْكَت َزبَّاَف ُث ـْ َتْيُجك َكَل  ٖٛ أبك عمرك ِمْف َىْجِك َزبَّاَف َل

 ٖٕ٘ الفرزدؽ كبناتنا            بنكىف أبناء الرجاؿ األباعدا َأبناِئن َبُنك َبُنكنا    

 ٕٛٗ طرفة بف العبد كأف أشيد المذات ىل أنت مخمدؼأال أيَُّيذا الزَّاِجرؼ أحضَر الَكَغى  

 ٓٛ طفيل الغنكؼ  اييَ ادِ حَ  ـِ جْ النَّ  صِ بَل قِ بِ  ىفَ كَ  امَ كَ     وِ تِ مَّ ذِ بِ  ىفَ كْ أَ  دْ قَ فَ  ؽ  كْ طَ  فُ ابْ  امَّ أَ 

 ٓٛ مجيكؿ اييَ ادِ كَ  لُ يْ سَ  وْ كنَ يُ عُ  فَّ ألَ  اَل إِ   ش  طَ عَ    كىُ كَ حْ نَ  يبِ  امَ  اءَ مَ الْ  بُ رَ شْ أَ كَ 

ـْ ُقَرْيش ك  ـْ    ِإْذ ُى ـْ َبَشرُ َفَأْصَبُحكا َقْد أََعاَد هللُا ِنْعَمَتُي َذا َما ِمْثَمُي -ٙٔٔ-ٗٛ الفرزدؽ ا 
ٕٕٗ 

 ٓٛ الشماخ َزِمير اكْ  الَكِسيَقةَ  َطَمبَ  ِإَذا        د  َحا َصْكتُ  َكَأنَّوُ  َزَجل   َلوُ 

 ٖٚ ابف أحمر رُ خْ فَ الْ  عَ كزِ نُ تُ كَ  ابَ الصِّ  اتَ فَ   دْ قَ كَ             كفِ بُ دَ يْ الدَّ  يقَ رِ طَ  كامُّ خَ 

 ٖٚ ابف أحمر رُ فِ تَ قْ مُ  وِ انِ نَ فْ أَ  فْ مِ  تَ نْ أَ كَ                 وِ انِ بَّ رُ بِ  ُش يْ عَ الْ  امَ نَّ ا ِ كَ 

 ٖٚ ابف أحمر رُ كَ الذِّ كَ  تَ نْ أَ  امَ  ـْ أَ  ؾَ ينُ نِ حَ  امَ فَ     عاً زَ جَ  ايَ كسِ ابُ بَ  ىلَ ى إِ كِص مُ قَ  ْت نَّ حَ 

 ٕٚ ابف أحمر رُ بْ جَ لْ ا ايَ يُّ أَ  احاً بَ َص  ـْ عِ انْ كَ           وِ بِ  يتَ بِ حُ  كؽ  اكُ رَ بِ  ـْ مَ اسْ     

 ٕٕٓ ذك الرمة َكَعْيَناِف َقاَؿ هللُا : ُككَنا فكانتا   َفُعكالِف باأللباِب ما تفعُل الَخْمرُ 

 ٖٚ ابف أحمر رُ رَ الشَّ  ةَ كسَ نُ أْ مَ  فْ عَ  رَ ايَ طَ تَ  امَ كَ              

 ٕٚ ابف أحمر رّ مِ طِ  ؼ  رَ طَ كَ  اة  نَ كْ نَ رَ  س  أْ كَ        ايَ ابَ نَ طْ أَ  ؾَ مْ مُ الْ  وِ يْ مَ عَ  ْت نَّ بَ 

ـِ تضرُبنا     بحاصب  كنديِف الُقْطف َمنُثكرِ  ا  ٜٛ الفرزدؽ ُمستقبميَف َشَماَؿ الشَّ
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 عمى عماِئِمَنا ُيمقى ، كأرُحِمنا    عمى زكاحَف   تزجى مخيا ريرِ 

ـُ         ُسُـّ الُعداِة  كآفُة الُجْزرِ   ال يبعدْف قكمي الذيف ُى

 ترؾ             كالطيُبكَف معاقَد اأُلْزرِ كالنازلكَف بكلِّ ُمع 

خرنق بنت 
 ىفاف

ٜٛ 

ـْ َخِبيرا           ْسَأِليِيـْ اِإَذا اَلَقْيَت َقْكمًا فَ      ٘ٔ مجيكؿ َكَفى َقْكمًا ِبَصاِحِبِي

الّ  اليعافيرُ  إالّ              َأنيُس  بيا ليس ة  كبمد    ٕٕ٘ اف العكدجر  العيُس  كا 

 ٕٚٔ مصنكع ضربؾ بالسيف  الفرسِ ُيُمكـَ َطاِرَقَيا    اْضِرَب َعْنَؾ ال

 ٕٛٔ ذك اإلصبع كممْف َكَلُدكا َعاِمػػػ         ػػػُر ُذك الطُّكِؿ كُذك الَعْرضِ       

 ٙٙٔ مجيكؿ أردت لكيما أف تطير بقربتي    فتتركيا شنا ببيداء بمقع  

 ٗ٘ٔ مجيكؿ دعكاك  الذؼ مف نفعاً  أكثر     ألنفسيـ كاقدمُ  ما ككاف    

ـُ ناِقعُ  ْقِش، في أنياِبَيا السُّ  ٜٛ النابغة فِبُت كأني ساكرتني ضئيمة    مف الرُّ

 ٕٖٔ سكيد اليشكرؼ  كمساميح بما َضػفَّ بػو          حابسكا األنفس عف سكء الطمع

 ٕ٘ٔ األعشى           اعَ فَ تَ ارْ فَ  بِ مْ كَ الْ  َس أْ رَ  اآلؿُ  عُ فَ رْ يَ  ذْ إِ     إذ نظرت نظرة ليست بكاذبة

 ٜٕٙ مجيكؿ ُيِجْبَؾ ِلَما َتْبِغي َكَيْكِفيَؾ َمْف َيْبِغي ِإْف َتْدُعُو ِلُمِممَّة       َأَخاَؾ الَِّذؼ

ـْ َيَدْع  كَعضُّ زم  ٛٛ الفرزدؽ مف الماِؿ إال ُمْسَحتًا أك مجمفُ اف  يا ابَف مركاَف ل

 ٖٕٗ عياض بف درة ـَ َعْقَد الَمَياِثقِ كال نسأُؿ األقكا   حمى ال يحل الدىر إال بإذننا

ـْ     َتَخاُلجُ  ـْ ييِ مِّ خَ يُ  ادُ كَ يَ  فْ إِ  امَ   ٜٓ زىير ؾُ رَ تَ شْ مُ  رَ مْ األَ  فَّ إِ  رِ مْ األَ  ِلِكْجَيِتِي
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 ٛٙ داكد لُ سِ نْ أَ كَ  ة  انَ ذَ كْ حَ  فْ مِ  آكلُ       لُ قِ بْ مُ  اد  كَ  ؾَ دَ عْ بَ  ينِ اشَ عَ أَ      

 ٕٚٔ زىير مكبْ يَ  الذؼ الببلءِ  رَ يْ خَ  امَ بلىُ فأبْ   بكـ رأػ هللُا  باإلحساف ما فعبل

 ٕٔٔ امرؤ القيس لِ مَّ زَ مُ  اد  جَ بِ  يفِ  اس  نَ أُ  يرُ بِ كَ         في عراريف كبمو كأف ثبيراً 

 ٜٚ أبك النجـ ِحَجاَجْي ىاَمة  لـ ُتْعَجلِ  تحت      لُ يِ فْ تَ سْ مُ  ب  عَ ْص مُ  يْ نَ يْ عَ  يرُ دِ يُ 

 ٛٛ لبيد ؿِ بَل ىِ  فْ مِ  لَ ائِ بَ قَ الْ كَ  راً يْ مَ نُ       ىقَ سْ أَ كَ  د  جْ مَ  ينِ بَ  يمِ كْ قَ  ىقَ سَ   

 ٙٙ الراعي  اَل بَل الصِّ  دُ رَ طَّ تَ  ف  بْ لَ  ؿِ دَ نْ جَ كَ        ات  مَ نَ سْ مُ كَ  وُ لَ اإلِ  فِيؾَ كْ يَ سَ 

ـُ كنُتـ لُعْكل  َمكاليا  ٛٛ األخطل أَتْشتـ قكمًا َأْثَبُتككـ بنيشل     كلكالُى

 ٕٗٔ الجعدؼ اآلال عُ فَ رْ يَ  فّ  قُ  فُ عْ رَ  نناَأكَ     انَ سُ ارِ كَ فَ  ػدِ عْ تُ  ـْ يِ بِ  انَ قْ حِ لِ  ىتَّ حَ 

 ٕٛٔ المرار األسدؼ كبيا يقتدننا الخرد الخداالكقْد َنْغَنى َبَيا كَنَرػ ُعُصكرا     

ـِ دار  َكقفُت في َطَمِمْو      ِكدُت أقضي الحياَة ِمْف َجَمِموْ  جميل بف  َرْس
 معمر

ٕٜٔ 

 ٕٕٔ لبيد كُـ تُ خْ مَ الْ كَ  ركزُ بْ مَ الْ  قُ اطِ النَّ       وِ احِ كَ لْ أَ  ىمَ عَ  د  دَ جَ  ب  ىَ ذْ مَ  كْ أَ 

 ٖٗٔ مجيكؿ كقمما     كصاؿ عمى طكؿ الصدكد يدكـ صددت فأطكلت الصدكد

 ٔٓٔ مجيكؿ كالجيد كالنحر كثدؼ قد نما     امَ فَ الْ كَ  ىمَ يْ مَ سُ  انَ يْ عَ  اذَ بَ حَ  ايَ 

 ٔٓٔ الفرزدؽ عمى النابح العاكؼ أشد رجاـِ     امَ يِ يْ كَ مَ فَ  فْ مِ  يِّ فِ  يفِ  اثَ فَ نَ  امَ ىُ 

 ٕٛٔ الفرزدؽ كلكفَّ ِنْصفًا َلْك َسَبْبُت َكَسبَِّني    َبُنك َعْبِد َشْمس  ِمْف َمَناؼ  َكَىاِشـِ 
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 ٗٓٔ أبك ميدية امَ ازِ يَ المَ  عُ طَ قْ تَ  كات  َض عِ كَ            امَ آزِ المَ  ـُ زِ أْ يَ  يق  رِ طَ  اذَ ىَ 

 ٚٙٔ رؤبة  ماً ائِ َص  يتُ سِ عَ  ينِّ إِ  فْ لَ ذُ عْ تَ  اَل     ماً ائِ دَ  اً حّ مِ مُ  ؿِ ذْ عَ الْ  يفِ  تَ رْ ثَ كْ أَ 

 ٓٛ يعمى األحكؿ افِ قَ رِ أَ  وْ لَ  افِ اقَ تَ شْ مُ  ؼَ اكَ مطْ كِ      أخيمو يقِ تِ عَ الْ  تِ يْ بَ الْ  ػدَ لَ  تُ مْ ظَ فَ 

 ٜٔ متنبيال ككاف ابنا عدك كاثراه               لو يائي حركؼ أنيسياف 

 ٘ٔ كعب بف مالؾ ُحبُّ النَِّبيِّ ُمَحمَّد  ِإيَّاَنا           َفَكَفى ِبَنا َفْضبًل ِمْف َغْيِرَنا 

ف ييسركا يغنكا ُيْخِكُلكا الماؿَ  كالُ كَ خْ تَ سْ يُ  فْ إِ  ؾَ الِ نَ ىَ  ف يسألكا يعطكا كا   ٜٙ زىير كا 

 ٜٗ العجاج ىُّ مِ كَ الْ  ةَ ئَ فِ الْ  كذُ حُ يَ  امَ كَ        ػُّ كذِ حُ  وُ لَ كَ  فَّ ىُ كذُ حُ يَ        

 ٓٔٔ أبك داكد ايَّ كَ نُ  جْ رِ دْ تَ اسْ كَ  ـْ كُ حُ الِ َص أُ     ىمِّ عَ لَ  ـْ كُ تَ يَّ مِ بَ  يكنِ مُ بْ أَ فَ         

   ايَّ فَ قَ  يفِ  ةِ مَّ مُ الصُّ بِ  فُ عْ طَ يَ كَ     دّ  عَ مَ  يفِ  ب  كَ عِ  يبِ  ؼُ كِّ طَ يُ      

 ايَّ دِ َص  داً بَ أَ  امَ تُ يْ كَ رْ أَ  بَل فَ            ب  كَ عِ  فْ مِ  يانِ رَ أَ ثْ تَ  ـْ لَ  فْ إِ فَ     

المنخل 
 اليشكرؼ 

ٔٔٓ 
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 فيرس األرجاز

 الصفحة قائمو حرؼ اليمزة                          

ْعبلءِ                     َقْد َعِمَمْت أخُت بني السَّ

 ءِ َكَعِمَمْت َذاَؾ  مع    الَجَرا                  

ـَ مأككاًل عمى الَخَكاءِ                     أْف ِنْع

 يا َلؾ ِمْف َتْمر كمْف َشْيَشاء                  

 َيْنَشُب في الَمْسَعِل كالمََّياءِ                    

 ٙٙٔ أبك المقداـ

-ٔٙٚ 

 ٕ٘ٔ رؤبة بف العجاج اكدَ يُ الشُّ  كارُ ِض حْ أَ  فَّ مُ ائِ قَ أَ                   

 ٚٙ مجيكؿ اذِ ذَّ الشُّ  فَ مِ  رَّ مَ  فْ مَ  ضِ عْ بَ كَ                 

 ٙٙ مجيكؿ يرُ دِ الغَ  دُ رِ طَّ يَ  امَ كَ  يشِ تمْ                   

َل الَعْيَنْيِف بالَعَكاِكرِ                      ٕ٘ٔ جندؿ الطيكؼ     كَكحَّ

 ٜٚٔ جالعجا َتَقاَعَس اْلِعزُّ ِبَنا َفاْقَعْنَسَسا               

 ٛٙ قبيمة كمب اسَ ؤُ بْ أَ  رُ يْ كَ غُ الْ  ىسَ عَ                  
 ٜٚٔ مجيكؿ َتَراَفَع اْلِعزُّ ِبَنا َفاْرَفْنَعَعا                 
 ٕٗٓ أبك النجـ    َيْبِرؼ َلَيا ِمْف أْيُمف  كأْشُملِ                  
 ٙٙ مجيكؿ بَل افِ كَ جَ  ىَص حَ الْ  افَ ذَّ شَ  فَ كْ رُ تْ يَ               
 ٕ٘ٔ مجيكؿ   تسمع مف شذانيا َعَكاِكال               
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 فيرس األعالم المترجم ليم

 الصفحة العمم  الرقم

 137 إبراىيـ بف أبي عبمة  1

 165 ىرمة بف عامر بف سممة بف عمي بف ابراىيـ  2

إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػػف مكسػػػػػػػى بػػػػػػػف دمحم المخمػػػػػػػي الغرنػػػػػػػاطي الشػػػػػػػيير   3
 بالشاطبي

147 

 15 ف مقسـ المقرؼ دمحم بف الحسف البغدادؼ العطارأبك بكر ب  4

 37 أبك عمرك بف العبلء  5

 41 أبك دمحم بف عبد هللا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرؼ الككفي  6

 114 األعرابيأبك ميدية   7

 134 أبي بف كعب أبك المنذر األنصارؼ سيد القرآء  8

أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف الجعفػػػي، الشػػػاعر أبػػػك الطيػػػب المعػػػركؼ   9
 متنبيبال

18 

حمػػػد بػػػف أبػػػي المعػػػالي منصػػػكر بػػػف أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف أ 11
 النحكؼ  ،عمي

113 

 51 أحمد بف داكد أبك حنيفة 11

 245   النحكؼ  جعفر أبك صابر بف أحمد 12
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 171 أحمد بف عبد الرحمف بف دمحم بف مضاء المخمي 13

 187 أحمد بف عبد القادر بف مكتـك 14

 41 لرازؼ المغكؼ أحمد بف فارس العبلمة أبك الحسيف ا 15

 14 أحمد بف دمحم ، أبك العباس المكصمي النحكؼ  16

أحمػػػد بػػػف دمحم أبػػػك جعفػػػػر المصػػػرؼ النحػػػكؼ المعػػػركؼ بػػػػابف  17
 النحاس

14 

 144 أحمد بف دمحم بف الحاج ، جد ابف الحاج المالكي المشيكر 18

أحمػػػػد بػػػػف دمحم بػػػػف عبػػػػدكس بػػػػف سػػػػممة أبػػػػك الحسػػػػف العنػػػػزؼ  19
 الطرائفي

19 

 155  بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ، أبك العباسأحمد بف دمحم 21

 23 أحمد بف دمحم بف دمحم بف حسف الشمني الحنفي 21

أحمد بف يحي النحكؼ بػف يزيػد ، مػكلى بػف شػيماف المعػركؼ  22
 بثعمب

15 

 141 إسماعيل بف حماد الجكىرؼ ابك نصر الفارابي 23

 121 الكندؼ الحارث بف حجر بف القيس امرؤ 24

 38 أيكب السختياني 25

 76 معاذ أبك بالكالء، العقيمي، برد بف بشار 26
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 122 بشر بف أبي خاـز عمرك بف عكؼ االسدؼ 27

 15 بكر بف دمحم بف عثماف أبك عثماف المازني 28

 166 الجرمي المقداـ أبك عامر، بف صييب بف بييس 29
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 المصدر والمرجع الرقم

 القرآف الكريـ 

ق ٙٔٗٔ، لمسيكطي ، تحقيق سعيد المندكب ، دار الفكر ، اإلتقاف   1
 ـ.ٜٙٙٔػػػػ

أخبار النحكييف البصرييف ، لمسيرافي ، تحقيق الدكتكر دمحم إبراىيـ البنا،    2
 ـ.   ٜ٘ٛٔىػ ػ٘ٓٗٔدار االعتصاـ  ٔط/

 ىػ .ٜٓٗٔلؤللباني ، المكتب اإلسبلمي ، بيركت ػ ، زفاؼ آداب ال   3
أسد الغابة في معرفة الصحابة ، البف األثير ، تحقيق عادؿ أحمد   4

 ـ .ٜٜٙٔىػ ػٚٔٗٔلعربي ، بيركت ، الرفاعي ، دار إحياء التراث ا
، تحقيق دمحم عثماف ، إشراؼ الدكتكر إميل  إسفار الفصيح ، لميركؼ   5

 ـ .ٜٔٚٔالعممية ػ بيركت ، يعقكب ، دار الكتب
، دار الكتب ٔ، لمسيكطي ، تحقيق غريد الشيخ ، ط/ األشباه كالنظائر  6

 .ـٕٔٓٓق ػػػٕٕٗٔالعممية ، بيركت ، 
تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، مكتبة  ،االشتقاؽ ، ألبي بكر بف دريد  7

 . مصر بدكف تاريخ –، القاىرة  ٖالخانجي ط/
تحقيق عمي دمحم البجاكؼ ،  ،البف حجر  ابة،في تمييز الصح اإلصابة  8

 ـٕٜٜٔىػ / ٕٔٗٔدار الجيل 
دار القمـ  ٔاإلصباح في شرح االقتراح ، لمدكتكر محمكد فجاؿ ،  ط  9

 ـ .ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٓٗٔدمشق 
 .  ـٜٕٓٓق ػػػػٖٓٗٔ، عالـ الكتب ،  تماـ حساف كتكرد، لماألصكؿ  11
المكاـر ، دار غريب لمطباعة ، لمدكتكر عمى أبك  ؼ أصكؿ التفكير النحك   11

 . القاىرة بدكف تاريخ–كالنشر كالتكزيع 
 دار القمـ .،  ٛ/أصكؿ الفقو لعبد الكىاب خبلؼ ط 12
ق ٕٚٗٔ،  عالـ الكتب،  ٘ط/لمدكتكر دمحم عيد ،  العربي ، أصكؿ النحك 13
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 ـ .ٕٙٓٓػػػ

 .، دار المعرفة الجامعية   لمدكتكر محمكد نحمة، أصكؿ النحك العربي  14
أصكؿ النحك بيف ابف جني كابف األنبارؼ ، لطمحة عيسى أحمد ، رسالة  15

 دكتكراه ، جامعة القرآف كالعمـك اإلسبلمية . 
دار ،ٔ/أصكؿ النحك دراسة في فكر األنبارؼ ، د دمحم سالـ صالح  ، ط 16

 -السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ، مصر  القاىرة
 .ـ ٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔاإلسكندرية، 

عصػاـ عيػد مػدكتكر ، ل بػيف النظريػة كالتطبيػق أصكؿ النحك عند السػيكطي 17
 ـ . ٕٙٓٓ، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ٔط/ ،أبك غربيَّة   فيمي

د. عبد الحسيف الفتمي ،  تحقيقاألصكؿ في النحك البف السراج  ،   18
 . ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ،مؤسسة الرسالة ٗط/

   ـ.ٕٕٓٓ، دار العمـ لممبلييف ، ٘ٔ، ط/ ركميلز ، لخير الديف ااألعبلـ  19

، دار الفكر  ٕ، تحقيق سمير جابر ، ط/ صفيانيبي الفرج األغاني ألاأل 21
 ، بيركت ، بدكف تاريخ .

 البػػػػف األنبػػػػارؼ ، تحقيػػػػق سػػػػعيد األفغػػػػاني اإلغػػػػراب فػػػػي جػػػػدؿ اإلعػػػػراب، 21
 .ىػ ٖٚٚٔمطبعة الجامعة السكرية 

مكتبػػة  ،مػػدؼ عبػػد الفتػػاح مصػػطفى خميػػللمػػدكتكر ح ، لمسػػيكطي، االقتػػراح 22
 ـٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔ، ٖاآلداب القاىرة ، ط/

تحقيػػق دمحم أبػػك ،  إنبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة ، لعمػػي بػػف يكسػػف القفطػػي 23
 ػػػػػىػػػ ػٕٗٗٔالمكتبػػة العصػػرية ، صػػيدا ػ بيػػركت ،  ٔالفضػػل إبػػراىيـ ، ط/

 . ـٕٗٓٓ
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، دار الفكرػ دمشق ،  اإلنصاؼ في مسائل الخبلؼ  ، البف األنبارؼ  24
 .بدكف تاريخ 

أكضح المسالؾ البف  ىشاـ األنصارؼ ، بتحقيق: يكسف بركات ىبكد،  25
 ـ، ٕٓٓٓىػ=ٕٓٗٔلبناف، -بيركت-دار الفكر

اإليضاح في عمل النحك ، لمزجاجي ، تحقيق الدكتكر مازف مبارؾ ،  26
 ، دار النفائس ، بيركت ػ لبناف ، بدكف تاريخ ٙط/

ط ، ألبي حياف األندلسي ، تحقيق الشيخ عادؿ أحمد عبد البحر المحي 27
عممية، بيركت ، المحمكد ، كالشيخ عمي دمحم معكض، دار الكتب ال

 ـ . ٕٔٓٓىػ ػٕٕٗٔ
تحقيق د. دمحم تامر ، دار  ،المحيط في أصكؿ الفقو ، لمزركشي البحر  28

 .الكتب العممية، بيركت 
ق ٙٔٗٔدار أبي حياف ، ،  ٔكالنياية ، البف كثير ، ط/ البداية  29

 ـ .ٜٜٙٔػػػػ
البػػػدر الطػػػالع لمشػػػككاني ، تحقيػػػق الػػػدكتكر حسػػػيف بػػػف عبػػػد هللا العمػػػرؼ ،  31

 ـٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔلبناف ، –دار الفكر المعاصر ، بيركت  ٔط/

، دار ٔ، تحقيػػػق مصػػػطفي عبػػد القػػػادر عطػػػا ، ط/لمسػػيكطي بغيػػة الكعػػػاة  31
 ـ .   ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔالكتب العممية ، بيركت ػ لبناف ، 

البمغة في  تاريخ أئمة المغة ، لمفيركز آبادؼ ، تحقيق بركات يكسف ىبػكد  32
 ـٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔالمكتبة العصرية ، صيدا ػ بيركت ،  ٔ،  ط/

 .تاج العركس ، لمزبيدؼ ، تحقيق مجمكعة مف المحققيف ، دار اليداية  33
ف بف سميماف تحقيق الدكتكر عبدالرحم، التبييف ألبي البقاء العكبرؼ  34

 ـ.ٕٓٓٓىػ ػٕٔٗٔمكتبة العبيكاف  ٔالعثيميف، ط/
، دار ٕ، تحقيق دمحم باسل عيكف السكد ، ط/ لخالد األزىرؼ ، التصريح  35
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 ـ .ٕٙٓٓق ػػػػٕٚٗٔالكتب العممية ، بيركت ، 
 ىػٓٔٗٔدار الفكر بيركت  ٔتحقيق دمحم رضكاف ط، لممناكؼ  ،التعاريف 36

. 
، دار  ٕتحقيػػػػػق دمحم باسػػػػػل عيػػػػػكف السػػػػػكد ، طالتعريفػػػػػات لمجرجػػػػػاني  ،   37

 ـٕٕٓٓ ػػػػىػ ٕٗٗٔالكتب العممية ، بيركت ، 

تعميق الفرائد عمى تسييل الفكائد ، لمدماميني ، تحقيق الدكتكر دمحم بف  38
 ٕٗٓٓىػػػ ػػػػػٕ٘ٗٔ، الرياض ،  ٕ، ط/ عبد الرحمف بف دمحم المفدػ

 . ـ
ىيـ عطكة عكض ، دار ، تحقيق إبرا  البف الجزرؼ ، تقريب النشر  39

  . ـ ٕٗٓٓق ػػػػٕ٘ٗٔالحديث ، القاىرة ، 
، تحقيق الدكتكر كاظـ بحر المرجاف ، التكممة ، ألبي عمي الفارسي  41

 ـٜٔٛٔق ػػػػٔٓٗٔالجميكرية العراقية ،
عكض  أحمد األزىرؼ ، تحقيق دمحم بف دمحم ألبي منصكر،يب المغة يذت 41

 .ـٕٔٓٓ ،، بيركت  دار إحياء التراث العربي ٔمرعب ، ط/
 دار الفكر، بدكف تاريخ . ،تيسير التجريد ألمير باه شاه  42
، تحقيق دمحم أبك الفضل  ، لمثعالبي ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب 43

 . ـٜ٘ٙٔ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  ٔإبراىيـ ، ط/
، جميرة المغة  ، تحقيق رمزؼ منير بعمبكي ، دار العمـ لممبلييف بيركت  44

 . ـٜٚٛٔ
تحقيق تركػي فرحػاف المصػطفى ،  ،حاشية الخضرؼ عمى شرح ابف عقيل  45

 ـ.ٕ٘ٓٓىػ ، ٕٙٗٔلبناف ،  –دار الكتب العممية بيركت  ٕط

تحقيق د. عبد العاؿ سالـ  ،القراءات السبع ، البف خالكية في الحجة   46
 .ىػ ٔٓٗٔمكـر ، دار الشركؽ ػ بيركت ، 

،  ٕربي ، لمدكتكر محمكد فجاؿ ، ط/الحديث النبكؼ في النحك الع 47
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ىػ ػ ٚٔٗٔأضكاء السمف ، الرياض ػ المممكة العربية السعكدية ، 
 ـ .ٜٜٚٔ

تحقيق د.عمى تكفيق الحمد ،  ،حركؼ المعاني ألبي القاسـ الزجاجي  48
 ـ .ٜٗٛٔ –مؤسسة الرسالة ، بيركت  ٔط/

لدكتكر تحقيق احسف المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة ، لمسيكطي  ،  49
ق ػػػػ ٕٛٗٔ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ،  ٔعمي دمحم عمر ، ط/

 ـٕٚٓٓ
ميل بديع يعقكب ،  ،خزانة األدب ، لمبغدادؼ  51 تحقيق دمحم نبيل طريفي ، كا 

 .ـ ٜٜٛٔدار الكتب العممية ، 
تحقيػػػق دمحم عمػػػى النجػػػار ،  ،الخصػػػائص ، ألبػػػي الفػػػتح عثمػػػاف بػػػف جنػػػي  51

 ـٖٜٛٔ -ىػ ٖٔٓٗ،عالـ الكتب ، بيركت ،  ٖط

درة الغكاص في أكىاـ الخكاص ، لمحريرؼ ، تحقيق عرفات مطرجي ،  52
 قٛٔٗٔ-ـ ٜٜٛٔمؤسسة الكتب الثقافية ،  –بيركت 

، البف حجر العسقبلني ، تحقيق الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة  53
 قٕٜٖٔدمحم عبد المعيد ، دار المعارؼ العثمانية ، حيدر أباد ، اليند ، 

 . ـٕٜٚٔػػػػػ 
دالئػػػل اإلعجػػػاز ، لعبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني ، تحقيػػػق د. دمحم التنجػػػي ، دار  54

 ـٜٜ٘ٔىػ ػ٘ٔٗٔالكتاب العربي ػ بيركت ، 

 ديكاف األعشى ، دار صادر ، بيركت بدكف تاريخ 55
، تحقيق عمي فاعكر، دار الكتب العممية ، بيركت ، بدكف  ديكاف الفرزدؽ 56

 تاريخ .
 ي ، المكتبة الثقافية ، بيركت ػ لبناف ، بدكف تاريخ .ديكاف المتنب 57
 .ـ ٖٕٓٓق ػػػػٕٗٗٔ، دار صادر ، بيركت ،  ٖ، ط/  ديكاف النابغة 58
شركة دار  ٔتحقيق الدكتكر عمر فاركؽ الضباع،ط ديكاف ذؼ الرمة ، 59
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 ـٜٜٛٔىػ ػٜٔٗٔاالرقـ بف االرقـ لمطباعة،
دار الكتب العممية  ٕ، طديكاف زىير ، تحقيق األستاذ : عمي فاغكر  61

 ـٖٕٓٓ-ىػ ٕٗٗٔبيركت 
 ، بيركت ، بدكف تاريخ . ٕديكاف لبيد ، دار صادر ط/ 61
الرد عمى النحاة ، البف مضاء القرطبي ، تحقيق دمحم حسف دمحم حسف  62

ىػ ػػػػ ٕٛٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ٔإسماعيل ، ط/
 ـ . ٕٚٓٓ

مكتبة المعارؼ  ،قدامة المقدسي ركضة الناظر كجنة المناظر ، البف 63
  .المممكة العربية السعكدية  –الرياض 

الزاىر في معاف كبلـ الناس ، ألبي بكر دمحم بف القاسـ األنبارؼ ، تحقيق  64
ىػ ٕٔٗٔ، مؤسسة الرسالة ، بيركت  ٔد. حاتـ صالح الضامف ط/

 .ـ ٕٜٜٔ
ـ ػ دمشق، ، دار القم ٔط/  سر صناعة اإلعراب ، لمدكتكر حسف ىنداكؼ  65

 ـ .  ٜ٘ٛٔىػ ٘ٓٗٔ
، تحقيق دمحم عبد القادر شاىيف ،  ، البف القاصح العذرؼ  سراج القارؼ  66

 .ـ ٜٜٜٔق ػػػػ ٜٔٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ٔط/
سنف البييقي ، تحقيق دمحم عبد القادر عطا ، مكتبة دار الباز ، مكة  67

 .  ٜٜٗٔىػ ػ ٗٔٗٔالمكرمة ، 
، تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد ، دار الفكر ، شرح ابف عقيل  68

 ـ .ٜ٘ٛٔق ػػػػ٘ٓٗٔبيركت ،
 -دار الكتػب العمميػة ، بيػركت،  ٔتحقيق حسػف حمػد ط، شرح األشمكني  69

 .ـ ٜٜٛٔىػ ، ٜٔٗٔلبناف ، 

شرح التسييل البف مالؾ ، تحقيق دمحم عبدالقادر عطا كطارؽ فتحي  71
 ـ. ٕٔٓٓىػ ػٕٕٗٔكت،،دار الكتب العممية ، بير ٔالسيد،ط
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، تحقيق زكريا  شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح لمتفتازاني 71
 ـ .ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔعميرات ، دار الكتب العممية بيركت ، 

، ٔ، تحقيق الدكتكر إميل بديع يعقكب ، ط/ البف يعيش، شرح المفصل  72
 ـٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔدار الكتب العممية ػ بيركت ، 

ني ، لمسيكطي ، تحقيق دمحم محمكد الشنقيطي ، دار شرح شكاىد المغ 73
 مكتبة الحياة ، بيركت ، بدكف تاريخ . 

شرح قطر الندػ ، البف ىشاـ األنصارؼ ، تحقيق بركات يكسف ىبكد ،  74
 ـ ،ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔدار الفكر ػ بيركت ، 

 الشعر كالشعراء ، البف قتيبة  ، دار الحديث، القاىرة ، بدكف تاريخ. 75
،  ٕاحبي في فقو المغة ، البف فارس ، تحقيق أحمد حسف بسج ، ط/الص 76

 ـ .ٕٚٓٓىػ ػٕٛٗٔدار الكتب العممية، بيركت ، 
، دار ٗ، تحقيق أحمد عبد الغفكر عطار ، ط/  لمجكىرؼ ، الصحاح  77

  . ـٜٚٛٔق ػػػػٚٓٗٔالعمـ لممبلييف ، 
الة ، ، مؤسسة الرس ٕابف حباف ، تحقيق شعيب األرناؤكط ، ط/صحيح   78

 ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔبيركت ، 
، تحقيق دمحم مصطفى  صحيح ابف خزيمة ، لدمحم بف إسحاؽ بف خزيمة 79

 ـ . ٜٓٚٔىػ ػ ٜٖٓٔاألعظمي، المكتب اإلسبلمي ػ بيركت ، 
، ٖ، لئلماـ البخارؼ ، تحقيق مصطفى ديب البغا ، ط/  البخارؼ صحيح  81

  . ـٜٚٛٔق ػػػ ٚٓٗٔدار ابف كثير ، اليمامة ، بيركت ، 
    .بدكف تاريخ ، المكتب اإلسبلمي  ،صحيح الجامع ، لؤللباني  81
 .مسمـ ، لئلماـ مساـ ، دار الجيل ، بيركت ، بدكف تاريخ  صحيح 82
، دار الكتاب اإلسبلمي ،  الضؤ البلمع ألىل القرف التاسع ، لمسخاكؼ  83

 .القاىرة 
بيػػػػدؼ، تحقيػػػػق دمحم أبػػػػك  .ٔ 84 الفضػػػػل إبػػػػراىيـ طبقػػػػات النحػػػػكييف كالمغػػػػكييف، لمزُّ

 الطبعة الثالثة دار المعارؼ بدكف تاريخ .
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طبقات فحكؿ الشعراء البف سبلـ الجمحي  ، تحقيق محمكد دمحم شاكر ،  85
 دار المدني جدة، بدكف تاريخ .

العبػر ، لمػػذىبي ، تحقيػػق أبػػك ىػػاجر دمحم السػػعيد بػػف بسػػيكني زغمػػكؿ ، دار  86
 الكتب العممية ، بيركت ، بدكف تاريخ .

، مكتبة اآلداب  صر سبلطيف المماليؾ ، لمحمكد رزؽ سميـع 87
 بالجماميز.

عصكر االحتجاج في النحك العربي ، د. دمحم إبراىيـ عبادة  ، دار  88
 ـ.ٜٓٛٔالمعارؼ 

، دار الصادر ٔتحقيق د. عفيف نايف حاطـك ط/ ،العمدة البف رشيق  89
 .ـ ٖٕٓٓىػ / ٕٗٗٔبيركت  –

، مكتبة لبناف  ٘، ط/  حنا طرزؼ  فؤاد كتكرلمد المغة كالنحك،في أصكؿ   91
 . ـ ٕ٘ٓٓناشركف ، بيركت ، 

ق ٚٓٗٔ، المكتػػػب اإلسػػػبلمي ، بيػػػركت ،  لؤلفغػػػاني، فػػػي أصػػػكؿ النحػػػك  91
 ـ .ٜٚٛٔػػػػ

، ألبي عبد هللا دمحم بف الطيب الفاسي ، تحقيق  فيض نشر االنشراح 92
سبلمية ، ، دار البحكث لمدراسات اإلٕالدكتكر محمكد يكسف فجاؿ ، ط/

 ـ .ٕٕٓٓق ػػػػٖٕٗٔاإلمارات العربية المتحدة ، 
، ألبي المظفر منصكر السمعاني ، تحقيق دمحم حسف دمحم  قكاطع األدلة 93

، دار الكتب العممية ، بيركت، ٔحسف إسماعيل الشافعي ، ط/
 .ـ ٜٜٜٔق ػػػٛٔٗٔ

ق ٜٖٛٔدار الفكر ، بيركت ،  ، البف األثير، الكامل في التاريخ 94
 . ـٜٛٚٔػػػػ

، تحقيق دمحم أبك الفضل إبراىيـ ، ط/  لممبرد في المغة كاألدب ، الكامل 95
 .ـ  ٜٜٚٔق ػػػػٚٔٗٔ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ٖ
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، دار الكتب العممية ٖ، تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، ط/ كتاب سيبكيو 96
  . ـٜٛٛٔق ػػػػ ٛٓٗٔ، بيركت ، 

تحقيق عبد الرزاؽ الميدؼ ، دار إحياء  لمزمخشرؼ ، ريخ .، الكشاؼ  97
 التراث العربي ، بيركت ، بدكف تا

ار اآلفػػاؽ الجديػػػدة ، د ٕالككاكػػب السػػػائرة ، لمشػػيخ نجػػػـ الػػديف الغػػػزؼ ،ط/ 98
  . ٜٜٚٔبيركت،

بف عبد العزيز بف دمحم البكرؼ ، الآللي في شرح أمالي القالي، لعبد هللا  99
، تحقيق ٗٔمية، بيركت ، عبد العزيز الميمني، دار الكتب العم

 ـ .ٜٜٚٔىػ ػٚٔ
المباب في عمل البناء كاإلعراب ، ألبي البقاء العكبرؼ ، تحقيق غازؼ   111

 ـٜٜ٘ٔ، دار الفكر ػ دمشق ، ٔمختار ، ط/
 لساف العرب ، البف منظكر ، دار صادر . بيركت بدكف تاريخ .  111
ة الجامعػػػة مطبعػػػ ، البػػػف األنبػػػارؼ ، تحقيػػػق سػػػعيد األفغػػػاني، لمػػػع األدلػػػة  112

 . ىػٖٚٚٔالسكرية 

مباحث في مشكبلت النحك العربي لؤلستاذ الدكتكر دمحم غالب عبد   113
 مطبعة جامعة إفريقيا العالمية.، الرحمف كراؽ 

 ـأدرماف اإلسبلمي ، دار جامعة  ة أـعمجمة كمية المغة العربية بجام  114
 .ٕٕٔٓ -ىػ ٖٖٗٔدرماف اإلسبلمية لمطباعة كالنشر 

، دار الكتب ٔتحقيق دمحم عبد القادر عطا ، ط ،البف جني المحتسب ،   115
 ـ ، ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔلبناف  –العممية ، بيركت 

، ٔالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، البف عطية األندلسي ، ط/  116
 ـ .  ٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔتحقيق عبد السبلـ عبد الشافي ، لبناف ، 

اض العمكاني ، الرياض ، ، تحقيق طو جابر في لمرازؼ  ،  المحصكؿ  117
 . قٓٓٗٔجامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية ، 
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تحقيق عبد الحميد  ، المحكـ ، البف الحسف عمى بف إسماعيل بف سيده  118
 ـ ، ٕٓٓٓ-ىنداكؼ ، دار الكتب العممية، بيركت 

ىػ ٚٔٗٔ-بيركت  –دار إحياء التراث العربي  ،المخصص البف سيده   119
 ـٜٜٙٔ-

، دار المعارؼ ،  ٜلنحكية ، لمدكتكر شكقي ضيف  ، ط/المدارس ا  111
 بدكف تاريخ .    

تحقيق فؤاد عمى منصكر ،  المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا ، لمسيكطي ،  111
 ـٜٜٛٔ، دار الكتب العممية، بيركت ٔط/

، دار  ٔالمستدرؾ لمحاكـ ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، ط/  112
 ـ .ٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔالكتب العممية ، بيركت ، 

، مؤسسة الرسالة  ٕتحقيق األرناؤكط كآخركف ، ط/ ،  األماـ أحمد مسند  113
 ـ . ٜٜٜٔىػ/ٕٓٗٔ

 . بدكف تاريخ،  المصباح المنير لمفيكمي ،  المكتبة العممية ، بيركت   114
، المكتب  ٕتحقيق حبيب الرحمف األعظمي ، ط/ مصنف عبد الرزاؽ ،  115

 ىػ .ٖٓٗٔاإلسبلمي ، بيركت 
ارؼ، البف قتيبة ، تحقيق د . ثركت عكاشة ، دار المعارؼ ، المع  116

 القاىرة ، بدكف تاريخ
، دار  ٔ، تحقيػػق د. إحسػػاف عبػػاس ،ط/ معجػػـ األدبػػاء ، ليػػاقكت الحمػػكؼ   117

 . ـٖٜٜٔالغرب اإلسبلمي ، بيركت ػ لبناف ، 

 البمداف ، لياقكت الحمكؼ ، دار الفكر ، بيركت ، بدكف تاريخ معجـ  118
، دار ٔ، ط/ مفصل في النحك العربي، لمدكتكرة عزيزة فّكاؿالمعجـ ال  119

 ـ .ٕٜٜٔىػ ػٖٔٗٔالكتب العممية ػ بيركت ، 
، دار إحياء التراث الربي ، بيركت ،  لعمر رضا كحالة،  معجـ المؤلفيف  121

 .بدكف تاريخ 
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، تحقيق مجمع المغة  باب الكاك ، لجماعة مف العمماء ، الكسيط  معجـال  121
 بدكف تاريخ .  ، الدعكة دار العربية ،

معجـ ما استعجـ ، لعبد هللا بف عبد العزيز البكرؼ ، تحقيق مصطفى   122
 ىػ .ٖٓٗٔالسقا ، عالـ الكتب ، بيركت 

معجـ مقاييس المغة ، البف فارس ، تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ، دار   123
 ـٜٜٜٔق ػػػػٕٓٗٔالجيل ، بيركت ، 

، دار  ٔعبد السبلـ دمحم ىاركف ، ط/معجـ مقاييس البف فارس ، تحقيق   124
  .الفكر 

مغني المبيب، البف ىشاـ األنصارؼ ، تحقيق دمحم محيى الديف عبد   125
 ـ .   ٕٚٓٓىػ ػ ٕٛٗٔالحميد ، المكتبة العصرية ػ بيركت ، 

المغني في تصريف األفعاؿ ، لمدكتكر دمحم عبد الخالق عضيمة ، دار   126
 الحديث ، القاىرة ، بدكف تاريخ .

، مكتبة اليبلؿ ػ  ٔممحـ ، ط/ المفصل ، لمزمخشرؼ  تحقيق د. عمي بك  127
 ـ.   ٖٜٜٔبيركت ، 

، تحقيق عمى بك ممجـ ، مكتبة اليبلؿ ، ٔ، ط/ ٔالمفصل ، لمزمخشرؼ   128
 ـٖٜٜٔبيركت ، 

، لممفضل الضبي ، تحقيق الدكتكر قصي الحسيف ، دار  المفضميات  129
 .ـ ٕٗٓٓكمكتبة اليبلؿ ، بيركت ، 

، دار ٔ، ط/ تحقيق دمحم باسل عيكف السكد، لمعيني ، لمقاصد النحكية ا  131
 ـ .ٕ٘ٓٓق ػ ٕٙٗٔالكتب العممية ، بيركت ، 

عالـ الكتب ، بيركت  عضيمةالمقتضب لممبرد ، تحقيق دمحم عبد الخالق   131
  .بدكف تاريخ

المقرب البف عصفكر، تحقيق عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى دمحم   132
 .ـٜٜٛٔىػ ، ٛٔٗٔلبناف -الكتب العممية بيركت، دار  ٔمعكض ط

الدار  ،النحك ككتب التفسير، لمدكتكر دمحم إبراىيـ عبد هللا رفيدة   133
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 الجماىيرية ػػػ طرابمس .
بػػػػػف األنبػػػػػارؼ  تحقيػػػػػق د. إبػػػػػراىيـ النزىػػػػػة األلبػػػػػاء فػػػػػي طبقػػػػػات األدبػػػػػاء ،   134

 . ـٜ٘ٛٔىػ ػ٘ٓٗٔمكتبة المنار ، األردف ػ الزرقاء ،  ٖالسامرائي ط/

نشػػأة النحػػك كتػػاريخ أشػػير النحػػاة ، لمشػػيخ دمحم الطنطػػاكؼ  ، تحقيػػق سػػعيد   135
 ـٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔدمحم المحاـ ، عالـ الكتب ، بيركت ػ لبناف ،

، تقديـ عمي دمحم الضباع ،  في القراءات العشر، البف الجزرؼ  النشر   136
 . ـ ٕٕٓٓق ػػػػٖٕٗٔ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  ٕط/

إحساف عباس  .، تحقيق د ، ألحمد بف دمحم المقرؼ التممساني الطيبنفح   137
 ق .ٖٛٛٔ، دار صادر ، بيركت ، 

ىدية العارفيف في أسماء المؤلفيف ، إلسماعيل باشا البغدادؼ ، ككالة   138
 ىػ .     ٜٔ٘ٔالمعارؼ الجميمة، استانبكؿ سنة 

ـ ، عالـ ىمع اليكامع ، لمسيكطي  ، تحقيق د . عبد العاؿ سالـ مكر   139
 ـ .ٕٔٓٓىػ ػ ٕٔٗٔالكتب ، 

 ، تحقيق عبد الحميد ىنداكؼ ، المكتبة التكقيفية ،ىمع اليكامع لمسيكطي   141
 .مصر 

، لصػػػػػبلح الػػػػػديف الصػػػػػفدؼ ، تحقيػػػػػق أحمػػػػػد األرنػػػػػاؤكط  الػػػػػكافي بالكفيػػػػػات  141
 .ـ ٕٓٓٓق ػػػػٕٓٗٔكتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيركت 

ربػػي ، لمػػدكتكر عبػػد الكػػريـ دمحم األسػػعد  دار الكسػػيط فػػي تػػاريخ النحػػك الع  142
 . ـٕٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔلتكزيع ، الرياض -الشكاؼ لمنشر كا

كفيات األعياف، البف خمكاف ، تحقيق إحساف عباس ، بيركت ػ دار   143
 صادر.
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 فيرس محتويات البحث

 الصفحة المكضكع

 ٔ المقدمة

 الفصل األول                           

 التعريف بابن جني والسيوطي                    

ٖٔ 

 ٗٔ المبحث األول  : التعريف بابن جني 

 ٗٔ المطمب األكؿ :  نسبو كمكلده كنشأتو كشيكخو كتبلمذتو

 ٚٔ المطمب الثاني : ثقافتو كمكانتو العممية 

 ٜٔ المطمب الثالث : آثاره كمصنفاتو 

 ٕٕ المبحث الثاني التعريف بالسيوطي

 ٕٕ ؿ :  نسبو كمكلده كنشأتو كشيكخو كتبلمذتوالمطمب األك 

 ٕٗ المطمب الثاني : ثقافتو كمكانتو العممية

 ٜٕ المطمب الثالث : آثاره كمصنفاتو

 الفصل الثاني                            

 نشأة النحو وأصولو                         

ٖٔ 
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 ٕٖ المبحث األول : نشأة النحو العربي

 ٕٖ كؿ : مفيـك النحك لغة كاصطبلحا المطمب األ

 ٖٙ المطمب الثاني : سبب كضع النحك

 ٜٖ المطمب الثالث : زماف كضع النحك كمكانتو 

 ٔٗ العربي ضع النحكاك  المطمب الرابع : ذكر

 ٗٗ المطمب الخامس : العبلقة بيف النحك كالعربية

 ٙٗ المبحث الثاني : األطوار التاريخية لمنحو العربي

 ٙٗ مطمب األكؿ : طكر الكضع كالتككيفال

 ٚٗ المطمب الثاني : طكر النشؤ كالنمك

 ٜٗ المطمب الثالث : طكر النضج كالكماؿ

 ٓ٘ المطمب الرابع : طكر المكازنة كالترجيح

 ٕ٘ المبحث الثالث : نشأة أول النحو العربي

 ٕ٘ المطمب األكؿ : األصكؿ لغة كاصطبلحا

 ٖ٘ نشأة أصكؿ النحك كأكؿ مف صنف فيوبداية  المطمب الثاني :

 ٚ٘ المبحث الرابع : أصول النحو بين البصريين والكوفيين

 ٚ٘ المطمب األكؿ : السماع كالقياس عند البصرييف كالككفييف
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 ٜ٘ المطمب الثاني : السماع كالقياس بيف البصرييف كالككفييف

 الفصل الثالث

 نيأصول النحو عند ابن ج                  

ٖٙ 

 ٗٙ المبحث األول: السماع عند ابن جني

 ٗٙ المطمب األكؿ: أقساـ السماع

 ٔٚ المطمب الثاني: مدػ قبكؿ المسمكع الفرد

 ٗٚ المطمب الثالث: حجية المغات عمى اختبلفيا

 ٚٚ المطمب الرابع: انتقاؿ العربي الفصيح

 ٜٚ المطمب الخامس: الجمع بيف المغتيف فصاعداً 

 ٖٛ ادس: تداخل المغاتالمطمب الس

 ٙٛ المبحث الثاني : القياس عند ابن جني

 ٙٛ المطمب األكؿ : أنكاع القياس

 ٜٔ المطمب الثاني جكاز القياس عمى يقل كرفضو فيما يكثر

 ٖٜ المطمب الثالث تعارض السماع كالقياس

 ٜٙ المبحث الثالث : العمة عند ابن جني
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 ٜٙ المتكمميف كالفقياءالمطمب األكؿ: العمة النحكية بيف 

 ٜٛ المطمب الثاني: في الفرؽ بيف العمة المكجبة كبيف العمة المجكزة

 ٓٓٔ المطمب الثالث: بيف العمة القاصرة كالعمة المتعدية

 ٘ٓٔ المطمب الرابع: في عمة العمة كعمة عمة العمة

 ٛٓٔ المطمب الخامس: في حكـ المعمكؿ بعمتيف

 ٕٔٔ مل المطمب السادس: تعارض الع

 ٘ٔٔ المبحث الرابع : أدلة شتى عند ابن جني

 ٘ٔٔ حجة  يككف  متى العربية أىل إجماعالمطمب األكؿ: اإلجماع: 

 ٖٕٔ المطمب الثاني: االستحساف

 الفصل الرابع                   

 أصول النحو عند السيوطي              

ٕٜٔ 

 ٖٓٔ السماع عند السيوطي:  المبحث األول

 ٖٓٔ مطمب األكؿ: االحتجاج بجميع قراءات القرآف الكريـال

 ٖٛٔ المطمب الثاني: االحتجاج الحديث النبكؼ 

 ٔ٘ٔ المطمب الثالث: االحتجاج بكبلـ العرب

 ٖ٘ٔ المطمب الرابع: أنكاع المسمكع
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 ٚ٘ٔ مدػ قبكؿ المسمكع الفردالمطمب الخامس : 

 ٓٙٔ المطمب السادس : حجية المغات 

 ٓٙٔ السابع: انتقاؿ العربي الفصيحالمطمب 

 ٔٙٔ المطمب الثامف: تداخل المغات

 ٖٙٔ المطمب التاسع: االحتجاج بكبلـ المكلديف

 ٘ٙٔ يحتج بشعر أك نثر ال يعرؼ قائمو المطمب العاشر: ال

 ٜٙٔ القياس عند السيوطي:  المبحث الثاني

 ٔٚٔ المطمب األكؿ: في المقيس عميو

 ٛٚٔ المقيس فيالمطمب الثاني: 

 ٓٛٔ المطمب الثالث: القياس عمى الحكـ المقيس عميو

 ٗٛٔ المبحث الثالث : العمة عند السيوطي

 ٗٛٔ المطمب األكؿ:  القكؿ في عمل النحكييف 

 ٚٛٔ المطمب الثاني: في أقساـ العمل

 ٜٓٔ المطمب الثالث: في العمل المكجبة كغيرىا

 ٖٜٔ عمة المركبةالمطمب الرابع: العمة البسيطة ك ال

 ٜٗٔ المطمب الخامس: التعميل بالعمة القاصرة
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 ٜٚٔ المطمب السادس: التعميل بعمتيف

 ٜٜٔ المطمب السابع: تعميل حكميف بعمة كاحدة

 ٜٜٔ في تعارض العملالمطمب الثامف: 

 ٕٓٓ مسالؾ العمةالمطمب التاسع: 

 ٕٓٔ قكادح العمةالمطمب العاشر: 

 ٖٕٕ أدلة شتى عند السيوطيالرابع : في  المبحث

 ٖٕٕ المطمب األكؿ: اإلجماع

 ٕٕٛ المطمب الثاني: االستصحاب

 ٖٕٙ المطمب الثالث : أدلة فرعية ممحقة باألصكؿ النحكية

 ٕٚٗ المبحث الخامس : التعارض والترجيح وقواعد التوجيو

 ٕٚٗ المطمب األول: التعارض والترجيح

 ٕٗٙ المطمب الثاني: قواعد التوجيو

 الفصل الخامس

 الموازنة بين ابن جني والسيوطي

 في أصول النحو

ٕٚٗ 
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 ٕٙٚ المبحث األول : السماع بين ابن جني والسيوطي 

 ٕٙٚ المطمب األكؿ: السماع عند ابف جني  

 ٕٚٚ المطمب الثاني : السماع عند السيكطي

 ٕٕٛ المبحث الثاني : القياس بين ابن جني والسيوطي

 ٕٕٛ : القياس عند ابف جني المطمب األكؿ

 ٖٕٛ المطمب الثاني : القياس عند السيكطي

 ٕ٘ٛ المبحث الثالث  : العمة بين ابن جني والسيوطي 

 ٕ٘ٛ المطمب األكؿ : العمة عند ابف جني

 ٕٙٛ المطمب الثاني : العمة عند السيكطي

 ٕٛٛ المبحث الرابع : أدلة شتى بين ابن جني والسيوطي

 ٕٛٛ ؿ : أدلة شتى عند ابف جني المطمب األك 

 ٜٕٛ المطمب الثاني : أدلة شتى عند السيكطي 

 ٜٕٓ الخاتمة

 ٖٜٕ الفيارس العامة  

 ٜٕٗ فيرس اآليات القرآنية
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 ٖٔٓ فيرس األحاديث النبوية

 ٕٖٓ راشعفيرس األ

 ٖٚٓ فيرس األرجاز

 ٖٛٓ فيرس األعالم المترجم ليم

 ٕٖٓ فيرس المصادر والمراجع

 ٕٖٖ يرس محتويات البحثف
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