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أدلة الصناعة في كتاب
أسرار العربية لألنباري (ت  755هـ)
تحقيق
محمد حسين شمس الدين
م .م .اسراء صالح خليل ابراهيم
م .م .عصام محمود كريكش
جامعة االنبار – كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

المقدمــة
بسم اهلل الرحما الرحيم
الحمــد هلل الــعل جعــل مــا تيا ـ اخ ـ ال

األلســنة و األل ـواا ،وأفضــل الصــالو وا ــم

ال سليم على سيد الخلق رسول اهلل محمد وعلى ال وصحب أجمعيا.

إا ما أجـل نعـم اهلل علـى اإلنسـاا أا يمنحـ موهبـة ال قـ فـي الـديا ويدلـ علـى
مســالذ علــذ ال ق ـ ويلرم ـ الر ــد فيمــا يقــول وفيمــا ي عــل ،فلقــد عــددط ال ــرق
واخ ل

السبل فـي الوصـول إلـى فرـم األحكـام ال ـي جـاءط برـا ال ـريعة اإلسـالمية

إال أا معظم لذ ال رق عود في صيلرا وبيانرا إلى اللغة ال ي نزل برا كـالم اهلل
عالى ،لذ اللغة ال ي لم نجـدلرا مييـل فـي م ـارق األرض ومغاربرـا ،وال غـرو فـي

علذ ،فري كالم اهلل عالى جلط قدر الى الناس كافة ،ف رم مقاصـدها وم ارميرـا لـم

يعــد مق ص ـ ارى علــى فنــة بعينرــا ،بــل ا ســد ميــدانرا لي ــمل وان ـ
االخ صاصاط المخ ل ة.

كييــروى مــا عول

لعا فقد اكب اهلرا منع العصور اإلسالمية األولى برا ودراس را دراسة واعيـة

لبياا فصاح را وبالغ رـا ،ووضـعوا لرـا قواعـد وضـواب يل ـزم برـا كـل مـا ينضـول
حط لواء هعه اللغة ال ري ة.
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وكاا لالنبارل في ك اب أسرار العربية اه ماماى كبيـ ارى فـي اآليـاط القرتنيـة مـا ناحيـة
االس راد برا واخ ال

القراءاط ال ي رويط عا القـراء مـا اهـل البصـرو و الكوفـة

الــى جانــب علــذ فقــد كــاا يــورد ال ــاهد القرتنــي عضــيداى لل ــاهد ال ــعرل والحــدي

النبول ال ري .

فأهميـة ك ــاب س اسـرار العربيــة

كمـا فــي ـرح ومــا اضـ اه عليـ مـا ضــيل و

وضــيو و ـواهد وتراء اس ـ قاها مــا منــابد كييــرو .فكــاا بحــق ك ــاب عظــيم وكبيــر
ال اندو ل لبة العلم.
وقد وزعط مادو البح على أربعة فصول.:
ناولط فـي ال صـل األول جانـب السـما  ،ويضـم هـعا ال صـل ياليـة مباحـ :
جــاء فــي المبح ـ األول :الق ـرتا الكــريم وموق ـ

االنبــارل مــا ال ـواهد القرتنيــة و

أساليب الم نوعة في اس عراض ال اهد ،وقسمط موق

مـا ال ـواهد القرتنيـة فكـاا

اولرا :قديم اآلية القرتنية على ال اهد ال عرل ،ويانيرا :قديم اآليـة القرتنيـة علـى
الحدي ال ري  :وياليرا :ايراد اكير ما اهد قرتني في المسألة الواحدو ،ورابعرا:
اخ صــار ال ـواهد القرتنيــة .امــا المبحـ اليــاني الموســوم بــالقراءاط القرتنيــة .وكــاا

عل ـى رعــاط عــدو منرــا :اوالى :موق ـ

االس ــراد برــا .ويانيرــا :وجي ـ الق ـراءاط

القرتنية .اما المبح اليالـ  :فـاح و علـى الحـدي ال ـري  .والمبحـ الرابـد كـاا
في كالم العرب وكاا منرا ال عر والعل أه م بـ كييـ ارى وأخـع نصـيباى وافيـاى منـ  .وقـد
قســــمط ال ــــعر إلــــى اس ــــراده ب ــــعر الجــــاهليا وبعــــدها اس ــــراده ب ــــعر

المخضرميا وبعدها ب عر االسـالمييا ،وهـعا كـاا اولرـا .امـا يانيرـا فرـو عكـر جـزء

ما ال اهد ال عرل ،وياليرا ال وسد في ال اهد ال عرل واخي ارى ايراد اكير ما ـاهد
عرل في المسألة الواحدو.

ال صل الياني :كاا خاصاى بالقياس فبعد عري

و الـ كلم عنـ قسـم إلـى مـا كـاا

على القياس ،وما كاا يق ضي القيـاس ،وبيـاا مـا هـو اقـيس ،وبيـاا مـا كـاا علـى

غيــر القيــاس ،وبيــاا مــا ال يقــاس علي ـ  ،وتخرهــا مــا ال يجــوز القيــاس علي ـ وهــو
ال اع.
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ال صــل اليالـ  :االجمــا  ،و ناولــط فيـ

نقا :

عريـ

االجمــا وبيانـ وقســم
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الــى ياليــة

أولرا .:بياا ما كاا على اال اق .يانيرا .:ما كاا جان ازى باال اق .ياليرا .:مـا كـاا

مم عاى باال اق.

ال صل الرابد :اس صحاب الحال.
وان رــط الدراســـة بخا مـــة اح ـــوط علـــى ابــرز الن ـــانو ال ـــي وصـــلط اليرـــا،

أعقبرا قانمة بمظاا الدراسة مر بة على وفق ال ر يب الرجاني.
هعه هي حصيلة جردل ،وال أدعي لرا الكمـال ،فـاا الكمـال هلل وحـده ،فـنا أكـا قـد
اه ــديط الــى قــول الحــق فــي عملــي هــعا فلل ـ الحمــد والمنــة ،واا أكــا قــد ـ

ط

أوزلط بي القدم عا ال ريق الصحيو بعض الزلل فحسبي أني بعلط أقصـى الجرـد،
وخياى للك

عا الحقيقة ،و أملي أا اكوا قد وفقط في عملي هعا ،واخر دعوانا

أا الحمد هلل رب العالميا.
أدلة الصناعة عند االنبارل
في أسرار العربية
و نــة:

الحمد هلل العل جعل الحمد م احاى لعكره وسببا للمزيـد مـا فضـل والحمـد هلل

األول فال ئ قبل واألخر فال ئ بعده والظـاهر فـال ـئ فوقـ والبـا ا فـال ـئ
دون والصالو و السالم على الرسول الكريم محمد س صلى اهلل علي وسلم .

لقــد اع مــد اللغويــوا و النحويــوا علــى أدلــة أقــاموا عليرــا صــرح دراس ـ رم ،فكــاا
السما والقياس و االجما و اس صحاب الحال عماد هعه األدلـة إع عليرـا ال عويـل
في ايباط األحكام اللغوية والنحوية وظواهرها و اس دالال را ،وابانة االصول اللغويـة
والنحوية للم رداط و ال راكيب .لعا سو
اسرار العربية.

أعـول علـى هـعه األدلـة عنـد االنبـارل فـي
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ال صـل األول
السمـا
وسماه أبو البركاط با االنبارل النقل وحده بقولـ  :سسالكـالم العربـي ال صـيو
المنقول بالنقل الصحيو ،الخارج عا حد القلة الى حـد الكيـرو ،وعلـى هـعا يخـرج مـا
جاء ن ا ازى ما كالم غيـر العـرب مـا المولـديا وغيـرهم ،ومـا جـاء ـاعا فـي كالمرـم
.

س1

اما السيو ي فقد عرف قانالى :سس ما يبط في كالم ما يويق ب صـاح  ،ف ـمل كـالم
اهلل عــالى وهــو القـرتا الكــريم ،وكــالم نبيـ محمــد س صــلى اهلل عليـ وســلم وكــالم

العـرب قبـل بعي ـ  ،وفـي زمنـ وبعـده إلـى أا فسـدط األلسـنة بكيـرو المولـديا ،نظمـاى

وني ارى ،عا مسلم أو كافر .

س2

واالنبارل مما اع دوا بالسما كيي ارى ،وي جلى علذ ما خـالل اس ـراده المسـ يض
بالقرتا الكريم وقراءا  ،والحدي ال ري  ،وكالم العرب.
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المبح األول
القرتا الكريم

في أا القرتا الكريم هو الس ر األعظم العل ضم بيا جنبا ـ كييـ ارى

ال خال

ما ال واهد ال ي دلط على عدد االحكام و اخـ ال

المعـاني ،فرـو ارقـى النصـو

اللغوية العربية واسماها ـ ارى واعالهـا فصـاحة ،يقـول الزجـاج ...”:الا القـرتا سـنة
في الرواية عا النبي س صلى اهلل عليـ وسـلم  ...ومـا فيـ فأفصـو ممـا

ال خال

يجوز ،فاال با في أولى"...

س3

لعا علينا اا نقدم خدمـة ولـو يسـيروى للغـة ال ـاعرو و اللغـة السـاحرو واللغـة الجميلـة

اللغة العربية ال ي هي وعاء القرتا وال ي ميز عا سانر اللغاط الحية بانرا ر ب

بأعظم ك اب في الوجود فبالغة القـرتا ال يعـر اسـرارها اال اسـا يا هـعا المضـمار

و اعاريب القرتا ال يعر فنونرا اال الجرابعو ما العلماء ،لعا فرو المرجد الـرنيس
لعلمـــاء العربيـــة ودارســـيرا فـــي ســـير م ـــردو ،او وجيـــ معنـــى ،أو بـــيا صـــيغة

صـرفية ،او فصــاحة ل ظــة ،وبالغـة قــول ســديد ،الا ال اظـ  ،هـي لــب كــالم العــرب،

وزبد ـــ  ،وواســـ

 ،وكرانمـــ  ،وعليرـــا اع مـــد ال قرـــاء و العلمـــاء فـــي احكـــامرم

وحكمرم.

وادب القرتا ال يعر تماده اال البصراء ما اهل الصنعة و اعني باألدب هو

األدب الــعل يـــر ب بــنظم القـــرتا ودق ـــ ورصــان

فرـــو فـــوق كــل األوصـــا

ال ـــي

عردناها فال هو بال عر وال بالسجد وال هـو بـالنير المرسـل لـعلذ حيـر بـ فصـحاء

العرب ح ى اعا ما سق في ايديرم تما الكيير منرم برـعا القـرتا ألنرـم عجـزوا فـي
اا يجدوا ل

براى فـي فنـونرم ال ـي اع ادوهـا وبرعـوا بصـناع را ،لـعا فـال عجـب اا

يرر النحويوا لباى لدليل سام واب غاء لحجة بالغة ال رد.

قال ال راء :سس والك اب اعرب واقو في الحجة ما ال عر

س4

وان رى االمر الى أا علماء اللغة وأنم رم قد ا قط كلمـ رم علـى اخـ ال

مـعاهبرم

النحويــة علــى ان ـ الينبــو الصــافي ،والمعــيا الــعل ال ينضــب لل ـواهد الصــحيحة
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ال صــيحة ،وقــد ا ــروه بمــا يس ـ حق  ،وقــالوا فيـ لمــا هــو أهل ـ .

س5
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واالنبــارل يــولي

مسألة االس راد بالقرتا الكريم عناية فانقة ،إع ير أا االسـ عمال القرتنـي يضـ ي

على الل ظة صحة ويكسبرا اس قام را.
وسأقدم بيا يـدل القـارني الكـريم ال ـواهد ال ـي كانـط الجنـى المسـ اب فـي

هعا البح ما بسا يا القرتا الكريم ال ي اوردها االنبارل في ك اب اسرار العربية
أوالى .:قديم اآلية القرتنية على ال اهد ال عرل.:

س6

كاا االنبارل احياناى يقدم اآلية القرتنيـة علـى البيـط ال ـعرل إعا وجـد كالهمـا

في المسألة النحوية عا را ،وما اميلة علذ ما عكره في مسألة االسـم المقصـور س، 7
حي ـ قــال :وأمــا المقصــور فرــو المخ ـ

بــأل

م ــردو فــي اخــره ،نحــو :الرــد ،

والرو  ،واالخر  ،وسمي مقصـو ارى ،الا حركـاط االعـراب قصـرط عنـ  ،أل حسـبط،
والقصر :الحبس ،ومن يقال :امرأو مقصورو ،وقصـيرو ،وقصـورو ومنـ قولـ

سس حورُ مقصورات يف اخليام

س8

أل محبوساط ،وكعلذ قول كيير عزو.:

عـالى:

س9

[ال ويل]
وأنــــــط ال ــــــي حببــــــط كــــــل قصــــــيرٍو

إلـــــي ولـــــم

عنيـــــط قصـــــيراط الحجـــــال ولـــــم أرد

قصــار الخ ـــا ــر النســـاء البحـــا ر

ويــرول س ولــم علــم فــي موضــد س ولــم

ـــــعر بـــــعاذ القصـــــانر

ــعر و س البرــا ر فــي موضــد

س البحـــا ر  ،و س البحـــا ر واحـــد جمـــد بر ـــرو و س بح ـــرو هـــي المـــرتو القصـــيرو
المج معة الخلق

وما علذ ايضاى ما اورده في باب س الم عـول لـ

س11

حـيا قـال :هـل يجـوز

أا يكوا الم عول ل معرفة ونكرو ؟

قيل :نعم يجوز أا يكوا معرفة ونكرو و الدليل على علذ قول عالى سس وميل الـعيا
ين قــوا امـوالرم اب غــاء مرضــاو اهلل و يبي ـاى مــا أن ســرم

س11

فــ س اب غــاء مرضــاو
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اهلل معر باالضافة ،و س يبي ا نكرو ،ومن ايضاى قول حا م
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س12

ال اني.:

[ال ويل]

وأغ ــــــــر عــــــــوراء الكــــــــريم ادخــــــــاره

وأعــــرض عــــا ــــ م اللنــــيم كرمــــا

فـس ادخاره معر باالضافة ،وس كرما نكرو.
ووجد ـ احيان ـاى يــورد ال ــاهد القرتنــي عضــيداى ل ــاهد ــعرل ومــا علــذ مــا

اورده فــي قولـ  .:س 13فــنا قيــل :لــم جــاز فــي جمــد س فعلــة بكســر ال ــاء وســكوا
العيا كسر العيا ‘وف حرا،وسكونرا ،نحو س ِسدروِ :سد ِراط ِ
وسدراط وسدراط ؟
قيــل :أمــا الكســر فلال بــا  ،وأمــا ال ـ و ف ـ ار ارى مــا اج مــا الكســر يا ،وأمــا الســكوا
كمـا عكرنـا فـي جمـد س فعلـة وااللـ وال ـاء
فلل خ ي  ،كقولرم في :ك ِـ  :ك ـ
في جميد علذ كلـ للقلـة عنـد بعـض النحـوييا ،ويح بـوا بمـا رول عـا حسـاا بـا
يابط ان د النابغة قصيد

ال ي يعكرها فيرا:

لنـــا الج نـــاط الغـــر يلمعـــا بالضـــحى

س14

[ال ويل]

واســــيافنا يق ــــرا مــــا نجـ ٍ
ـــدو دمــــا

فلم ير في اه از ازى ،فعا بـ علـى علـذ ،فقـال لـ النابغـة :قـد اخ ـأط فـي بيـط

واحد في يالية مواضد ،واغضيط عنرا ،يم جنط لومني ! فقـال لـ حسـاا وما لـذ
المواضد ؟
فقال ل .:

االول :أنذ قلط :الج ناط وهي دل علـى عـدد قليـل ،وال فخـر لـذ أا يكـوا لـذ فـي
ساح ذ يال ج ناط أو أربد.
الياني .:أنذ قلط س يلمعا واللمعة بياض قليل ،فليس في كبير أا.

اليال  .:أنذ قلط س يق را والق ـرو كـوا للقليـل ،فـال يـدل علـذ علـى فـر نجـدو،
وكاا يجب اا قول :س الج اا و ي ِسلا .وهعا عندل ليس صحيو ،الا هـعا الجمـد
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المـراد

ب ـ الكيــرو ال القلــة ،والــعل يــدل علــى علــذ أن ـ جمــد صــحيو فصــار بمنزلــة ق ـولرم:

سالزيــــدوا ،والعمــــروا وكمــــا أا قــــولرم :س الزيــــدوا والعمــــروا يكــــوا للكيــــرو
والقلة،فكــعلذ هــعا الجمــد وأمــا مــا ربل عــا النابغــة وحســاا فقــد كــاا ابــو علــي

ال ارســي يقــدح في ـ فيح مــل اا يكــوا النابغــة قصــد عكــر ــيى يــدفد عن ـ مالم ـة

حساا ويعارضرا في الحال.
يانياى .:قديم اآلية القرتنية على الحدي ال ري .:

اا القرتا العظيم هو الس ر األعظم العل ضم بيا جنبا

ال ــي دلــط علــى عــدد األحكــام واخ ـ ال

كيي ارى مـا ال ـواهد

المعــاني لــد الكييــر مــا البــاحييا فأخــع

االنبارل علذ بعيا االع بـار فـي وضـيو األحكـام النحويـة ال ـي أدلـى برـا فـي ك ابـ

فأولى القرتا الكريم اه ماماى واسعاى في كالم حي نجده قد قدم اآليـة القرتنيـة علـى
الحدي ال ري

حينما ورد عكرهما في مسالة سأعراب فعل األمر

الوحيدو ال ي اس رد فيرا االنبارل بالقرتا والحدي ال ري

س16

وهـي المسـألة

معاى لعا أع ى القـرتا

الكريم األولوية في معرض اس دالل على بياا رأل الكوفييا في أعراب فعل األمر،
إع قال :عهب الكوفيوا إلى أن معرب وأعراب الجزم ،واسـ دلوا علـى علـذ مـا ياليـة
اوج .:

الوج االول .:أنرم قالوا أنما قلنـا أنـ معـرب مجـزوم ،الا األصـل فـي :سقــم ،لـ قم،
واعهــب ،ل ــعهب  .قــال عــالى سس فبــعلذ فلي رح ـوا هــو خيــر ممــا يجمعــوا

س17

ورول عا النبي محمد صلى اهلل علي وسلم ان قـال فـي بعـض مغازيـ  :س ل أخـعوا
مصافكم فدل على اا األصل في س قـم ،ل قم ،واعهب ،ل عهب

إال ان لما كيرفي

كالمرــم وجــر علــى الســن رم ،اس ـ يقلوا مجــى الــالم في ـ مــد كيــرو االس ـ عمال في ـ ،
فحــعفوها مــد حــر المضــارعة خ ي ــا ،كمــا قــالوا :أيــش واألصــل في ـ  :أل ــيء،

ام  ،فحعفوا لكيرو االس عمال وكعلذ هرنا.
وكقولرم :ويـلم  ،واألصل في  :ويل ّ
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ياليا .:أيراد أكير ما اهد قرتني في المسألة الواحدو.:
وما علذ ما عكره فـي بـاب س ال ينيـة والجمـد

س18

حـيا قـال :لمـاعا قيـل أا

األصل في الجمد السالم أا يكوا لما يعقل ؟

قيل :ضيالى لرـم ألنرـم المقـدموا علـى سـانر المخلوقـاط ب كـريم اهلل عـالى

لرــم و ضــيل إيــاهم قــال عــالى سس ولقــد كرمنــا بنــي تدم ،وحملنــاهم فــي البروالبحــر
ورزقناهم ما ال يباط وفضلناهم على كيير مما خلقنا ضيال
فاا قيل :ما أيا جاء هعا الجمد في قول
او كرهاى قال ا ا ينا انعييا

س21

؟

س19

عالى :سس فقال لرا ولألرض ان يـا وعـاى

قيل :الن لما وص رما بالقول ،والقول مـا صـ اط مـا يعقـل ،اجراهـا مجـر

مــا يعقــل وعلــى هــعا قولـ
راي رم لي ساجديا

س21

عــالى :سس إنــي رأيــط احــد ع ــر كوكبـاى وال ــمس والقمــر

الن ـ لمــا وص ـ را بالســجود وهــو مــا ص ـ اط مــا يعقــل ،أج ارهــا مجــر مــا

يعقل ،فبرعا جمعط جمد ما يعقل.

وما المسانل ال ي اس رد فيرا االنبـارل بالعديـد مـا اآليـاط القرتنيـة ايضـاى

مــا ورد فــي بــاب س ظننــط واخوا رــا

س22

األفعال ؟

فــي قول ـ علــى كــم ضــرباى س ـ عمل هــعه

فعكر انرا س عمل على يالية اوج :
االول :كوا بمعنى الظا وهو رجيو احد االح ماليا على األخر.

الياني :كوا بمعنى اليقـيا ،قـال عـالى :سس الـعيا يظنـوا أنرـم مالقـوا ربرـم وأنرـم
إلي راجعوا

س23

وقال عالى :سس فظنوا أنرم مواقعرا

س24

هعاا النوعاا ما معاني سظا ي عدياا الى م عوليا.

اليال  :كوا بمعنـى ال رمـة ،كقولـة عـالى :سس ومـا هـو علـى الغيـب بظنـيا
وهعا النو ي عد الى م عول واحد فق .

س25
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س26

وهو كيير جداى عند االنبارل في أسرار العربية فـاا القسـم الكبيـر مـا اآليـاط

القرتنيــة يوردهــا مخ صــرو مق صـ ارى فيرــا علــى موضــد ال ــاهد فقـ أل انـ لــم يــعكر

اآلية القرتنية بنصرا كامالى في بعض األحياا.
ونجــد علــذ حينمــا عكــر الخــال

س27

الخبر

حي قيل هل يجوز الع

قيــل :اخ لـ

فــي الع ـ

علــى موضــد س إا قبــل عكــر

على موضد س إا قبل عكر الخبر؟

النحويــوا فــي علــذ ،فــعهب اهــل البصــرو الــى أنـ ال يجــوز علــذ علــى

اإل الق.

امـا الكوفيـوا فـاخ ل وا فـي علـذ ،فـعهب الكسـاني الـى أنـ يجـوز علـذ سـواء

إا زيـــداى وعمـــرو قانمـــاا ،وانـــذ وبكـــر
إا أولـــم ي بـــيا نحـــو:س ّ
بـــيا فيـــ عمـــل س ّ
إا
من لقــاا وعهــب ال ـراء الــى أنـ ال يجــوز علـذ اال فيمــا لــم ي بــيا فيـ عمــل س ّ
إا الـــعيا امنـــوا والـــعيا هـــادوا والصـــابنوا
واســـ دلوا علـــى علـــذ بقولـــ عـــالى :سس ّ
س 28فع ـ س الصــابنيا علــى موضــد س إا قبــل مــام الخبــر وهــو
والنصــار

قول  :سس ما اما باهلل واليوم االخر .

وكعلذ نجد علذ في األسماء الموصـولةس ، 29فـي قولـ  ،فـاا قيـل :هـل يجـوز

اا كوا األسماء الم ردو صالط ؟
قيل :ال يجوز علذ ،الا أسماء الصالط انما ادخلوها في الكالم وصالى الى الوصـ

بالجمــل ،كمــا ا ــو بـــ س عل وصــال الــى الوصـ
نداء ما في األل

باالجنــاس وبــ س أل

والالم ،فكما يجوز اضافة س عو الى غير األجناس وال يـأ ي بعـد

س أل إال ما في االل

والالم فكعلذ هنا ال يجوز اا كوا الصالط اال جمالى ،وال

يجوز اا كوا م ردو ،فأما ما ق أر قول

عالى :سس مامـاى علـى الـعل احسـا

بــالرفد فال قــدير في ـ س علــى الــعل هــو احســا فكــعلذ قول ـ

بعوضــة

س31

وصـالى الــى

بــالرفد فال قــدير س مــاهو بعوضــة وكــعلذ قولـ

س31

عــالى :سس مــيالى مــا

عــالى سس أيرــم أ ــد
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س أل هــو ا ـد فحـع

المب دأ جانز في كالمرـم .فـالمبل
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المب ـدأ فــي هـعه المواضـد كلرــا،

اخ ـار مـا هـعه اآليـاط قسـما منرـا وأراد

بـعلذ اا يــعكر مــو ا ال ــاهد فقـ فمرم ـ قانمـة علــى مســألة نحويــة ولــيس علــى
سير او سبسب نزول.
وعكر ما ال يغير ل ظاى وال معنـاى وال حكمـاى نحـو س مـا فـي قولـ
رمحةٍ من اهلل لنت هلم
ونحا نر المبل

عـالى :سسفبماا

س. 33
هنا يعكر الجزء اليسير ما اآلية الا فيرا مو ا ال ـاهد

بالرغم ما أا اآلية فيرا ما يسمى بعلم اللغة بـ سالم رد ال ويل أل جدوا أكيـر
ما صورو في اآلية لكن اخع ما يخ

بـ سما فق وهعا هو حال اغلب النحاو.
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المبح الياني

القراءاط القرتنية
القراءاط القرتنية هي :اخ ال
كي ي رــا مــا خ يـ

أل اظ الـوحي المـعكور فـي ك ابـة الحـرو

او

و يقيــل وغيرهمــا س . 34والقــدماء مجمعــوا علــى هــعا ووافقرــم

المعاصروا مما بحيوا في علوم القرتا ،فلم يخرجوا عا هعا الحد.

قـال الــدك ور عبـد العلــيم النجــار :فـالقراءاط هــي :ال ــرق والروايـاط القرتنيــة الياب ــة
باإلسناد ،والم بعـ ال المب دعـة فـي ـال واط القـرتا ورسـم  ،واعا فالروايـة واالسـناد
جزء مع بر في عري

القـراءاط م لقـا ،سـواء كانـط الروايـة م ـوا رو او م ـرورو او

تحاد او اعو او موضوعة او مدرجة س. 35

وقد بـيا ابـا الجـزرل ـرو القـراءو الصـحيحة فـي قولـ  :كـل قـراءو وافقـط

العربية ولو بوج ووافقط احد المصاح

العيمانية ولو اح مـاالى وصـو سـندها فرـي

القراءو الصحيحة ال ي ال يجوز ردها وال يحل انكارهـا بـل هـي مـا األحـر السـبعة
ال ي نزل برا القرتا ووجب على الناس قبولرـا ،سـواء كانـط مـا األنمـة السـبعة أم
ما الع رو أم ما غيرهم ما األنمة المقبوليا.

س36

ويجــوز االس ــراد بــالقراءاط القرتنيــة :م وا رهــا ،وتحادهــا و ــاعها ،الا مــا
بالروايـة مـا تمامـ وورانـ ولقل ـ

أو

يسمى اعاى ناز باليقة إلـى قرانـ  ،مح ـو
ِ
مساو في ال صاحة للمج مد علي  ...وأن ضارب في صحة الرواية ،تخـع
كيي ارى من
مــا ســمط العربيــة مرلــة ميدانيــة ،لــنال يــر مــر اا العــدول عنـ إنمــا هــو غضــب

من  ،أو رمة لـ  ،ومعـاع اهلل ،وكيـ

يكـوا هـعا ،والروايـة ن مـي إلـى رسـول اهلل س

صــلى اهلل عليــة وســلم واهلل عــالى يقــول :سس ومــا ت ــاكم الرســول فخــعوه

س... 37

فانا نع قد قوو هعا المسمى ـاعاى ،وأنـ ممـا امـر اهلل عـالى ب قبلـ  ،وأراد منـا العمـل

بموجب  ،وان حبيب الي  ،ومرضي ما القول لدي

س38
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االس راد برا.:

لقــد اس ــرد االنبــارل بــالقراءاط القرتنيــة وعــول عليرــا فــي بعــض الم ـوا ا

ومنرــا مــا جــاء بــاب س علــم مــا الكلــم

س39

وهــو ي حــد عــا ال ــرخيم نحــو :ياحـ ِ
ـار،

يامـ ِ
ــال ،فـــي حـــار ومالـــذ وقـــد قـــ أر بعـــض الســـل
ربذ

س41

سس ونـــادوا يامـ ِ
ــال لـ ِ
ــيقض علينـــا
س41

أل س يامالذ وقول سيامالذ قرأط بال رخيم س يامال .

ومنرا ما ورد في باب سظا واخوا را
الظا واس دل بقول

س42

ما اا سظا

أ ي بمعنـى ال رمـة أل س

عالى :سس وما هو على الغيب بضنيا س. 43

ق أر عامة قراء المدينـة واهـل الكوفـة بالضـاد س ضـنيا وقـ أر بعـض الكـوفييا

بالضاء سظنيا س. 44

وعكــر فــي االســماء الصــالط س ، 45ان ـ ال يــأ ي بعــد سأل إال مــا في ـ االل ـ

والالم فكعلذ ال يجـوز أا كـوا الصـالو اال جمـالى ،وال يجـوز أا كـوا م ـردو ،فأمـا

مــا قـ أر :سس مامـاى علــى الــعل احســا

س46

بــالرفد فال قــدير فيـ س علــى الــعل هــو

أحســا ق ـراءو النصــب س احســا وقــرأط بالنصــب وهــي ق ـراءو ح ـ

وقراءو الرفد س احسا’ ق أر برا يحيى با يعمر وابا ابي اسحاق س. 47

عــا عاصــم

وقراءو االسناد الى الواو س أحسنوا وهي قراءو ابا مسـعود س رضـي اهلل عنـ س. 48

وال اريد اال الة في موضـو االسـماء الصـالط النـ قـد ـم عكـر صـيال
عدد ال واهد القرتنية.

تن ـاى فـي

يانياى .:وجي القراءاط القرتنية.:

نر األنبارل في هعا ال اهد يوج القـراءو عليـ أل يـرجو قراء ـ ح ـى إنـ

ك برا كما وجررا ومعلالى بن س الوقط ال عليل النحول.

وما علـذ قولـ فـي بـاب س مـا يجـر فـي االسـ يناء

الخال

س49

فـي س حا ـا وعكـر

النحول في علذ فعهب سيبوي وما بع ما البصرييا الى انـ حـر جـر

وليس ب عل والدليل على علذ أن لـو كـاا فعـالى لجـاز دخـول س مـا عليـ كمـا ـدخل
على االفعـال فيقـال س مـا حا ـا زيـداى  ،كمـا يقـال س مـا خـال زيـداى فلمـا لـم يقـل دل
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على أن ليس ي عل فوجب اا يكوا حرفاى .وعهب الكوفييـوا الـى أنـ فعـل ووافقرـم
أبو العباس المبرد ما البصرييا ،واس دلوا على علـذ بأوجـ عـدو ونـعكر منرـا :إنـ

إنما يكوا في ال عل ال في الحر أال ر أنرـم قـالوا فـي س

يدخل الحع  ،والحع
حا ــا هلل  ،س حــاش هلل

س51

وياليــوا بنســقا األ ل ـ

فــي قول ـ

حا

وبرــعا ق ـ أر أكيــر الق ـراء فــي ســورو يوس ـ
عــالى :سس حااا هلل هلل مااا ا ا بش ا

ايــة احــد
 ،وقول ـ  :سس

هلل ما علمنا عليه من سوء  .وقد قرأط س حاش ب و ال يا وحع

الياء وهي

قراءو عامة الكوفييا ،وقراءط س حا ي بايباط الياء وهـي قـراءو بعـض البصـرييا،
وقرأط س حا ا باالل
ب سكيا ال يا وحع

س رضي اهلل عن

وهي قراءو ابـا مسـعود س رضـي اهلل عنـ
االل

وقـرأط س حـاش

خ يط اا يجمد بيا ساكنيا وعكر عـا ابـا مسـعود

أن كاا يقرأبرا.

س51
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الحدي ال ري
إا الحدي النبول مصدر يرل ما مصـادر الدراسـاط النحويـة و اللغويـة فـي
العربية ،ألنـ ين ـول علـى مـادو لغويـة عاط ـأا جليـل غنيـة بال صـاحة والبالغـة،
أوليس هو بكالم سيد المرسليا ؟ !

وقــد عــرض لمس ـألة اس ــراد النحــاو واللغــوييا بالحــدي ال ــري

بــاحيوا

كييــروا وال ســيما الــدك ور محمــد ضــارل حمــادل ،إع نــاول بالدراســة المس يضــة
وقدم لنا ك اب يعد ما الك ب الجليلـة مـا مضـمار قيمـة الحـدي ال ـري

الدراساط اللغوية هو :الحدي النبول ال ري

وأيره في الدراساط النحوية واللغويـة.

وكـاا االنبـارل ممـا يعـول علـى الحــدي ال ـري
ناول االس راد بالحدي ال ري

وأيـره فـي

فـي جـزء مـا مباحيـ النحويــة اع

في يالية مواضد في ك ابة اسرار العربية.

فنعكر ما جاء في باب س االعراب والبناء

س53

س52

حيا قـال ،لـم ’سـمي االعـراب

بناء ؟
اعراباى والبناء ى
قيل :امـا االعـراب ف يـ اوجـ عـدو ونـعكر منرـا :اا يكـوا سـمي بـعلذ النـ

يبــيا المعــاني ،مــأخود مــا قــولرم :أعـراب الرجــل عــا حج ـ إعا بينرــا ،ومنـ قولـ
س صلى اهلل علي وسلم س : 54سس اليّيب عرب عا ن سرا
واس رد بالحدي ال ري

بعض الظرو

والحرو

ايضاى في باب س االغراء

مقام ال عل ؟

أل بيا و وضد.
س55

حيا قال :لم أقيم

قيل :لباى لل خ ي .
فاا قيل :لِم كير في س عليذ وعندذ ودونذ ؟

قيل :الا ال عل إنما يضمر إعا كاا علي دليل ما م اهدو حال أو غير علذ

فأا قيل :فلم ’خ ّ ب المخا ب دوا الغانب وال كلم ؟
قيل :ألا المخا ب يقد االمر ل بال عل ما غير الم األمر ،نحـو س قم،واعهـب فـال
ي قر الى الم األمر ،وأما الغانب والم كلم فال يقد االمر لرما إال بالالم ،نحـو

س
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في قــر إلــى الم االمــر ،فلمــا إقاموهــا مقــام ال عــل ،كره ـوا أا

يس عملوها للغانب والم كلم،ألنرا صير قانمة مقام ينيا ،الالم وال عل ،ولم يكرهـوا
علذ في المخا ب النرا قوم مقام يى واحد وهـو ال عـل ،وأمـا قولـ عليـ السـالم:

سس وما لم يس د منكم الباء فعلي بالصـوم ،فننـ لـ وجـاء

س56

فننمـا جـاء الا

ما كاا بحضر يس دل بأمره للغانـب علـى تنـ داخـل فـي حكمـ  ،وأمـا قـول بعـض

العرب س علي رجالى ليسني فال يقاس علي الن كالميل.
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المبح الرابد
كالم العرب

يقصد ب كالم ما حصل اليقة ب صاح

– نظماى وني ارى – قبـل بعيـة الرسـول

س صـــلى اهلل عليـــ وســـلم وفـــي زمنـــ ح ـــى فســـاد األلســـنة وف ـــوا اللحـــا بكيـــرو

المولديا.

س57

لــــعا نجــــد اا االمــــر اســــ قر علــــى االس ــــراد وبكــــالم الجــــاهليا والمخضــــرميا

واالسالمييا ،وعدم االس راد بالمولديا نظماى وني ارى س. 58
ال عر.:

لقـــد كانـــط عنايـــة علمـــاء العربيـــة بال ـــعر عنايـــة بالغـــة اع ا خـــعوها مـــادو

يح جــوا برــا فــي دراســا رم النحويــة و اللغويــة الن ـ  :دي ـواا العــرب ،وب ـ ح ظــط
االنساب وعرفط المأير ومن

علمـط اللغـة وهـو حجـة فيمـا أ ـكل مـا غريـب ك ـاب

اهلل – جـــل ينـــابه ،وغريـــب حـــدي رســـول اهلل س صـــلى اهلل عليـــ وســـلم وحـــدي
صحاب

وال ابعيا.

س59

إعا ليس غريباى اا تو إلي الم أدبوا ،وال قراء ،وعلماء ال ريعة ،ودارسوا

لغة العرب ،مس عينيا ب على سير م ردو او بييا ما غمـض مـا داللـة نحويـة،
او قرير حكم نحول ،او بيا االصول النحوية لبعض الم رداط.
وقــد اكيــر االنبــارل مــا االس ــراد بال ــعر فــي مصــن ا

العربية ويمكا اجمال موق
أ -اس راده ب عر الجاهليا.:

وال ســيما اس ـرار

ما ال واهد ال عرية فيما يأ ي.:
س61

ومـا اميلـة علــذ مـا اورده االنبــارل فـي بـاب س االعـراب والبنـاء
بناء ؟
سمي االعراب اعراباى والبناء ى

س61

فــي قولـ  :لــم
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قيل أما اإلعراب ف يـ عـدو اوجـ  ،أا يكـوا سـمي بـعلذ النـ يبـيا المعـاني مـأخوع
مــا قــولرم إع ـراب الرجــل عــا حج ـ  ،اعا بينرــا ومن ـ قول ـ علي ـ الصــالو والســالم

س الييب عرب عـا ن سـرا
االسدل-:

س63

س62

أل بـيا و وضـو ومـا علـذ قـول الكميـط بـا زيـد
[ال ويل]

وجــــــدنا لكــــــم فــــــي تل حــــــاميم تيــــــة

ّأولرــــــــــا مــــــــــا قــــــــــي ومعـ ِ
ـــــــــرب
ّ

ونجد ال عر الجاهلي كيير عند االنبارل ومن ما عكره في بـاب سال ـرخيم
ايضاى في قول  :هل يجوز رخيم المضا
قيل :اخ ل

س64

الي ؟

النحويوا فـي علـذ فـعهب البصـريوا الـى أنـ ال يجـوز رخيمـ

الا ال رخيم إنما يكـوا فيمـا يـبير النـداء فيـ بــ س يـا والمضـا

اليـ لـم يـبير فيـ

النـداء بــ س يــا فكـعلذ ال يجـوز رخيمـ وعهـب الكوفيـوا الــى أنـ يجـوز رخيمـ و
اح جوا بقول زهير با ابي سلمى-:
خـــعوا حظكـــم يـــا تل ِعكـ ِ
ــرم واح ظـــوا
أراد س يا تل عكرمة فحع

[ال ويل ]
أواصـــــرنا والـــــرحم’ بالغيـــــب ـــــعكر

ال اء لل رخيم.

وما اميلة ما اورده ما ال عر الجاهلي حديي عـا س نعـم وبـنس

س66

هـل

هما اسماا أم فعالا ؟
قيل اخ ل

النحويوا في علذ ،فعهب البصريوا الى انرمـا فعـالا فـي حـيا

اصر الكوفيوا على انرما اسماا ،واس دلو على علـذ بعـدو اوجـ  ،ومـا لـذ االدلـة
قولرم أن قد جاء عا العرب أنرم قالوا :نعيم الرجـل زيـد ،ولـيس فـي اميلـة االفعـال
يى على وزا س ِ
فعيل فدل على صحة قولنا.
وقد رد االنبارل قولرم هعا الن واا كاا قد جاء عا العرب انرم قالوا :نعـيم

الرجل زيد ،فنقول انرا رواية اعو رد برا ’ق رب ولـنا صـحط فلـيس فيرـا حجـة
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الا هــعه اليــاء ن ــأط عــا ا ــبا الكســرو ،الا االصــل فــي :نعــم :ن ِعــم ب ـ و النــوا

وكســر العــيا وا ــبعط الكســرو فن ــأط اليــاء ،وهــعا كييــر فــي كالمرــم ،كقــول امــر
القيس-:

س67

[ ال ويل ]
علــى عجـ ٍـل منــي أ ـأى ي ــيما لــي

كـــــــأني ب خـــــــاء الجنـــــــاحيا لقـــــــوٍو
وكعلذ قول قيس با زهير.:

س68

[ الوافر ]
ــــــط لبـــــــوا بنـــــــي زيـ ِ
ــــــاد
بمـــــــا القـ ى

ألــــــــــم يأ يــــــــــذ واالنبــــــــــاء نمــــــــــي
وغير علذ كيير جداى ال يمكا حصره.
ب -اس راده ب عر المخضرميا.:

وما علذ ما عكره في بـاب س نعـم ،بـنس

س69

عنـدما عكـر الخـال

بـيا الكوفيـوا و

البصــرييا وعكــر رأل الكــوفييا القــانليا بأنرمــا اســماا واس ـ دلوا بعــدو أوجـ ومنرــا
انرم قالوا الدليل على انرما اسماا دخول حر الجر عليرمـا وحـر الجـر يخـ

باألسماء كقول حساا با يابط:
الســـــط بــــــنعم الجــــــار يبلــــــ

س71

بي ــــــ

[ ال ويل ]

أخـــا قلـ ٍ
ــة تو ’معـ ِــدم المـــال مصـــرما

ومنرــا مــا عكــره فــي بــاب س جمــد ال كســير

س71

علــى جمــد س فــرا :أفـراا

وجمعرا على وجريا :احدهما :انرم حملوه على معنى س ير فكما قالوا في جمـد
س ير :ا يار فكعلذ قالوا في جمد س فرا :أفراا الن في معناه.
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كرير فينزل ال كرير فيرا بمنزلـة الحركـة فصـار

بمنزل س فعل ب و العيا ،فجمد على س أفعال كـ س جيل :أجيـال وسجمـل :أجمـال
وكقول الح ينة-:

س72

[البسي ]

مــــــرا
اا بــــــعل
ٍ
مــــــاعا قــــــول ألفــــــر ٍ
القيـــــط كاســـــبرم فـــــي قعـــــر مظلمـ ٍ
ــــة
ج -اس راده ب عر االسالمييا:

زغــــب الحواصــــل ال مــــاء وال ــــجر
فـــــاغ ر عليـــــذ ســـــالم اهلل يـــــاعمر

س73

وما هـعا مـا عكـره فـي بـاب س مـا فـي قولـ س : 74لمـاعا ب ـل عمـل سمـا اعا

فصلط بينرا وبيا اسمرا وخبرها بـ ساا الخ ي ة ؟
ي صر

قيــل الا سمــا ضــعي ة فــي العمــل ،ألنرــا إنمــا عملــط ألنرــا أ ــبرط فعـالى ال
براى ضعي اى مـا جرـة المعنـى ،فلمـا كـاا عملرـا ضـعي اى ب ـل عملرـا مـد

ال صل ولرعا المعنى يب ل عملرا أيضاى اعا قدم الخبر علـى االسـم نحـو س مـا قـانم
س75

زيد لضع را في العمل فألزمط ريقة واحدو ،وأما قول ال رزدق:
فأصــــــبحوا قــــــد أعــــــاد اهلل نعمــــــ رم

[ البسي ]

اع هــــم قــــريش واعمــــا مــــيلرم ب ــــر

فما النحوييا ما قال :هو منصـوب علـى الحـال ،الا ال قـدير فيـ س واع مـا
ب ر ميلرم فلما قدم س ميلرم العل هو ص ة النكرو ان صب على الحال.

وعكر في باب س ح ى على كم وج

س عمل س ح ى

س76

؟

فعكر اوجراى عدو ومنرا :أا يكوا حر اب ـداء كــ س أمـا نحـو :سضـرب القـوم ح ـى

زيد ضارب  ،و س عهبوا ح ى عمر عاهب
وقول جرير با ع ية-:

س77

فمـــــا زالـــــط الق لـــــى مـــــو’ دماءهـــــا

[ ال ويل ]
بدجلــــة ح ــــى مــــاء’ دجلــــة أ ــــكل
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س اال كل هو ما في بياض وحمرو مخ ل اا.

 -ريق

في إيراد ال واهد ال عرية.:

أوالى .:عكره جزءاى ما ال اهد ال عرل-:
وهعا نجده في باب س حبعا

س79

س78

حي قال :ما االصل في سحبعا ؟

قيل :االصل في س حبعا :حبـب عا وحـيا اج مـد حرفـاا م حركـاا مـا جـنس واحـد
اس ـ يقلوا اج ماعرمــا م حــركيا ،فحــعفوا حركــة الحــر االول ،وادغمــوه فــي اليــاني،

ـب ،وركبــوه مــد عا فصــار بمنزلــة كلمــة واحــدو ،ومعناهــا المــدح ،و قريــب
فصــار :حـ ّ
الممدوح ما القلب.
قيل فلم قل م إا األصل :س حبب :على فعل ،دوا فعل وفعل ؟

قيل :لوجريا.:

االول :أا اسم ال اعل منـ حبيـب ،علـى وزا :فعيـل ،وفعيـل أكيـر مـا يجـي فـي مـا
فعل  :فعل،نحو :ر فرو ري

وظر فرو ظري

ول

فرو ل ي .

الياني .:أن قد حكي عا بعض العرب أن نقل الضمة ما الباء الى الحاء كمـا قـال
ال اعر-:

س81

[ ال ويل ]
ب برا مق ولة حيا ق ل
وح ّ

فدل على أا أصلة :فعل.
نكرو ؟

وايضاى ما جاء فـي بـاب سال مييـز

س81

حيـ قيـل لـم وجـب اا يكـوا ال مييـز

قيل :الن يبيا ما قبل  ،كما إا الحال ببيا ما قبلـ ولمـا أ ـب الحـال وجـب

أا يكوا نكرو كما اا الحال نكرو.

أدلة الصناعة في كتاب اسرار العربية مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب العدد1 /
-366
فأما قول ال اعر.:

س82

لسنة- 9002 /

س الوافر

أجب الظرر ليس ل سنام

س

بنصب س الظرر والصحيو أن منصوب علـى ال ـبي بـالم عول كــ

الضارب الرجل .
س حــرو

وما المواضد االخر ال ي اورد االنبارل فيرا جزءاى مـا البيـط ال ـعرل بـاب
الجــر

س83

حــيا حــد عــا معــاني سمــا حي ـ قــال ل ــ س مــا معــاني

مخ ل ــة وهــي :اب ــداء الغايــة ،وال بعــيض ،ول بــيا الجــنس ،و كــوا زانــدو فــي الن ــي
ايضاى كقول عالى سس مـا لكـم مـا إلـ ٍ غيـره س 84ومـا علـذ ايضـا قـول ال ـاعر.:

س85

ومــا بالربــد مـا أحــد
يالياى .:ال وسد في ال اهد ال عرل.:
وقــد أورد المبلـ

[البسي ]

س86

ـواهد عديــدو منرــا مــا عكــره فــي بــاب س الحــال

س87

فــي

قول  :اعا قال قانل ما الحال ؟
قيــل هينــة ال اعــل والم عــول ،أال ــر أنــذ قلــط س جــاءني زيــد راكب ـاى كــاا

الركـوب هينــة زيــد عنــد وقـو المجــيء منـ  ،واعاقلــط س ضـرب م ــدوداى كــاا ال ــد

هين

عند وقو الضرب ل .

فاا قيل :هل قد الحال ما ال اعل والم عول معاى بل ظ واحد ؟
قيل يجوز والدليل علي قول قيس با معاع-:
علّقــــــط ليلـــــــى وهـــــــي عاط مبصـ ٍ
ــــــد
ّ

صــــغيريا نرعــــى الــــبرم ياليــــط أننــــا

س88

[ ال ويل ]

ولــم يبــد’ لأل ــراب م ـا يــديرا حجــم
ـبرم
إلــى اليــوم لــم نكبــر ولــم كبــر الـ ى
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فنصب س صغيريا على الحـال مـا ال ـاء فـي س علقـط وهـي فاعلـة ،ومـا

سليلى وهي م عولة.

ومن ايضا قول عن رو-:

س89

م ــــــى مــــــا لقنــــــي فــــــردي ِا رجــــــ

[الوافر]
روانــــــــــــ

ألي يــــــــــــذ و ســــــــــــ ا ار

فنصب سفرديا على الحال ما ضمير ال اعل والم عـول فـي س لقنـي وغيـر
علذ كيير جداى.

وما المواضد ال ي عكر فيرا اكيـر مـا ـاهد ـعرل ايضـاى بـاب سالنـداء

س91

اللرم ؟
حي قيل :لم ألحقط الميم الم ددو اخر االسم س
ّ
قيل :اخ ل النحوييا في علذ ،فعهب البصريوا إلى إنرـا عـوض مـا س يـا
ال ي لل نبية وس الراء مضـمومة النـ نـداء ،ولرـعا ال يجـوز إا يجمعـوا بـيا حـر

النــداء س يــا واالســم س اللرــم فــال يقولــوا س يــااللرم لــنال يجمعــوا بــيا العــوض
والمعــوض .وعهــب الكوفيــوا الــى أنرــا ليســط عوض ـاى مــا س يــا وانمــا االصــل في ـ

سيااهلل تمنـا بخيـر إال أنـ لمـا كيـر فـي كالمرـم وجـر علـى ألسـن رم ،حـعفوا بعـض

الكالم خ ي اى ،كما قالوا سأيـش واالصـل فيـ س أل ـئ  ،وقـالوا س ويلمـ ّة واالصـل
فيـ س ويــل أمـ

وهــعا كييــر فــي كالمرــم فكــعلذ هرنــا قــالوا :والــعل يــدل علــى أنرــا

ليسط عوضاى عنرا انرم يجمعوا بينرما في ال عر ،كقول ال اعر:ـ
ألمــــــــــــا
إنــــــــــــي إعا مــــــــــــا حــــــــــــد
ّ
وقال االخر.:

س92

ومـــــــــا عليـــــــــذ أا قـــــــــولي كلمـــــــــا
،

س91

[الرجز]

اللرمــــــــــا
يــــــــــااللرم يــــــــــا
اقــــــــــول
ّ
ّ
[ الرجز]
صـــــــليط أو ســـــــبحط يـــــــا اللرمـــــــا
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أردد علينـا يخنـا مسلمــا
حي جمد ال عراء بيا الميم والياء ولو كانط عوضاى عنرا لم يجمـد بينرمـا

الا العوض والمعوض ال يج معاا.

ونالحــظ االنبــارل رحم ـ اهلل ان ـ يــعكر بي ــيا مــا ال ــعر ال ألنرمــا مســألة

ع ويـــة ،ولكنـــ يـــعكرها الا اغلبرـــا ـــواهد ومـــا علـــذ مـــا قالـــ فـــي بـــاب س مـــا ال
ينصر

س93

في قول  :إا قال قانل :كم العلل ال ي مند ما الصر ؟

قيل سد ،وهي :وزا ال عل ،والوص  ،وال أنيـ  ،واإللـ

والنـوا الزانـد اا،

وال عري  ،والعجمة ،والعدل ،وال ركيب ،والجمد ،ويجمعرا بي اا ما ال ـعر وهمـا-:
[البسي ]
جمــــــد ووصــــــ

و أنيــــــ ومعرفــــــة

والنــــــوا زانــــــدو مــــــا قبلرــــــا ألــــــ
فالمبل

وعجمــــــة يــــــم عــــــدل يــــــم ركيــــــب
ووزا فعـــــل وهـــــعا القـــــول قريـــــب

جمد هـعه العلـل وعكرهـا فـي ـاهد ـعرل وكـاا هـعا خيـر مـا فعلـ

ألا هعاهو ما يسمى بال عر ال عليمي والعل يكوا غرض لل عليم فق .
س94

يالياى .:ايراد اكير ما اهد عرل في المسألة الواحدو.:
وما علذ ما عكره في ا قاق االسم

س95

حيـ قـال :االصـل فيـ س سـمو اال

أنرم حعفوا الواو ما أخره ،وعوضـوا الرمـزو فـي أولـ فصـار اسـماى وزنـ سأفـد كمـا

فــي س ابنــا – بنــو بمــا انرــم حــعفوا ال ـواو مــا س ســمو والــعل هــو س الم الكلمــة
وعوض ـوا الرمــزو فــي أول ـ فقــالوا :اســم ،فــدل علــى ان ـ م ـ ق مــا الســمو ال مــا
السمة.
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السمة أن قد جـاء فـي اسـم :سسـمى
السمو ال ما ّ
ومما يبيد أن م ق ما ّ
على وزا :هـ ىد واالصـل فيـ سسـمو إال أنـ لمـا حركـط الـواو وان ـ و مـا قبلرـا
قلبوها أل اى لسكونرا وسكوا ال نويا فصار ) سمى .
ِ
ِ
مى.
وفي االسم خمس لغاط:اسم ،وأسم ،وسم ،وسم ،س ى
س 96
[ الرجز]
قال ال اعر.:
باسم العل في كل سورو سم
وقال االخر.:

س97

[ الرجز]
يـــدعى أبـــا الســـمو وقرضـــاب ِســـم

وعامنـــــــــــــــا أعجبنـــــــــــــــا مق ّدمـــــــــــــــ
وقال االخر.:

س98

[ الرجز]
تيــــــــــــــــرذ اهلل بــــــــــــــــ إيياركــــــــــــــــا

مى مباركــــــــــــا
واهلل اســــــــــــماذ ســــــــــــ ى
ومن ما عكره في بـاب س كـاا وأخوا رـا

س99

كاا وأخوا را؟

حيـ قـال علـى كـم وجـ

ـأ ي

قيل :على خمسة أوج -:
الوجــ األول :أنرــا كــوا ناقصـــة ف ــدل علــى الزمــاا المجـــرد عــا الحــدي  ،نحـــو

س كاا زيد قانماى ويلزمرا الخبر.

الوجــة اليــاني .:انرــا كــوا امــة ف ــدل علــى الزمــاا والحــد كغيرهــا مــا االفعــال
الحقيقيــة وال

ميسرو

س111

قــر الــى خبــر نحــو قول ـ

عــالى :سس واا كــاا عو عســرو فنظــرو الــى

أل :حد ووقد ،ومن قول ال اعر.:
فـــد لبنـــي عهـــل بـــا ـــيباا نـــاق ي

س111

[ ال ويل ]

إعا كـــــاا يـــــوم عو كواكـــــب أ ـــــرب
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[ الوافر ]

فــــــــأا ال ــــــــي يردمــــــــ ال ــــــــ اء

أل :حد ال اء.
الوج اليالـ  .:أا يجعـل فيرـا ضـمير ال ـأا والحـدي ف كـوا الجملـة خبرهـا نحـو:
سكاا زيد قانم أل كاا ال أا و الحدي زيد قانم .وما علذ قول ال اعر-:

س113

[ ال ويل ]
إعا مــط كــاا النـــاس صــن اا ـــامط

وتخـــــر مـــــيا بالـــــعل كنـــــط أصـــــند

أل كاا ال أا والحدي للناس صن اا.
الوج الرابد -:ف كوا زاندو غير عاملة نحو س زيد كاا قانم أل س زيد قانم
وكما قال ال اعر-:

س114

[ ال ويل ]

ــــــراو بنـــــــي أبـــــــي بكـــــــر ســـــــامى
سـ ى
وقول ال رزدق-:
فكيـــــــــ

س115

أعا مـــــــــررط بـــــــــدار قـــــــــوم

علـــــــى كــــــــاا المســــــــومة العــــــــر ِ
اب
[الوافر]
وجيـــــــــــراا لنـــــــــــا كـــــــــــانوا كـــــــــــرام
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الوج الخامس-:اا كوا بمعنىس صـار كقول
ألس صار وقول عمرو با احمر.:

س117

ب يرــــــــاء ق ــــــــر و الم ــــــــي كأنرــــــــا
أل صارط فراخا بيوضرا.

عـالى سس فكـاا مـا المغـرقيا

لسنة- 9002 /
س116

[ ال ويل ]

ق ا الحزا قـد كانـط فراخـاى بيوضـرا
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ال صـل اليانـي
القيـاس

القياس لغة .:يعني ال قدير ،قال الجوهرل :قسط’ ال يى :قدر ـ علـى حالـ
س108

بينرما قيس رمو ،وقاس رمو ،أل قدر رمو

ال ـــ ّجة بالمقيـــاس :بـــالمح ار  :قـــدر غورهـــا
مقايسة وقياساى س. 111

ويقـال

وقال الزمخ رل :سسوقاس ال بيب

س119

وهـــو مصـــدر قايســـط ال ـــيى

واما اص الحاى فقد حده علـي بـا عيسـى الرمـا ي علـى انـ

س الجمـد بـيا

اول ويـــاني يق ضـــي فـــي صـــحة االول صـــحة اليـــاني ،وفـــي فســـاد اليـــاني فســـاد
األول س. 111

وقيل:س حمل فر على أصل بعلة ،وأجراء حكم االصل على ال ر س. 112

إمـــا المعاصـــروا فقـــد حد ـــ الـــدك ورو خديجـــة الحـــدييي علـــى انـــ  :س حمـــل

مجرول على معلوم ،وحمل غير المنقول على ما نقل ،وحمل ما لـم يسـمد علـى مـا
سمد في حكم ما األحكام وبعلة جامعة بينرا

س113

وأركان أربعة :فر  ،واصل ،وعلة ،وحكم س . 114ومما جدر اإل ـارو اليـ اا القيـاس
يجــوز فــي اللغــة الا جمرــور العلمــاء مــا اللغــوييا عهب ـوا الي ـ واقــروه وه ـوالء هــم
القدوو و الحجة فـي اللغـة ،يـزداد عليـ انـ لـوال هـعه المقـاييس لضـاقط اللغـة علـى
النا ق برا ،فالقياس ريق يسرل الوصول الى اللغة.
أوالى :بياا ما كاا على القياس-:

س115

س116

ما علذ ما أورده في باب س خبر المب دأ

س117

في قول اعا كاا خبر المب دأ

زيـد أبـوه من لـق
جملة ال بد ما اح وانرا على ضمير يعود الى المب ـدأ ف قـول س ّ
فيكـوا الضـمير سالرـاء فــي سأبـوه عانـد علـى المب ــدأ ،فأمـا قـولرم سالسـما منـواا
بدرهم ف ي ضمير محعو

وانما حع

من

يرجد الـى المب ـدأ و ال قـدير فيـ س منـواا منـ بـدرهم

خ ي اى للعلم ب  .ولو قلط س زيد ان لق عمرو لم يجـز قـوالى واحـداى،
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او سمع
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صحط المسـألة النـ قـد رجـد مـا إليـ او

مع ضمير الـى المب ـدأ وعلـى هـعا قيـاس كـل جملـة وقعـط خبـ ارى لمب ـدأ وأنمـا وجـب
علذ ليرب الكالم الياني باألول ،ولو لم يرجد من ضمير االول لم يكا أولى ب مـا

غيره ،ف ب ل فاندو الخبر.
يانياى .:بياا ما يق ضي القياس-:

س118

وعلذ ما أورده في باب س مـا لـم يسـمى فاعلـ

س119

فـي قولـ  :فـاا قيـل لـم

كسروا أول المع ل نحو س قيل وبيد ولم يضموه كالصحيو ؟
قيل :كـاا القيـاس يق ضـيى أا يجـرل المع ـل مجـر الصـحيو فـي ضـم أولـ وكسـر
يانية،إال انرم اس يقلوا الكسرو على حر العلـة فنقلوهـا الـى القـا

فانقلبـط الـواو

ياء لسكونرا و انكسار ما قبلرا كما قبلوها فـي :ميعـاد ،وميقـاط ،وميـزاا ،واصـلرا:

موعـاد ،وموقـاط ،ومـوزاا ،ألنرـا مـا الوعـد و الوقـط والـوزا وامـا اليـاء ف يبيــط ال
نكسار ما قبلرا على ان ما العرب ما ي ير الى الضم نبيرـا علـى أا االصـل فـي

هعا النحو هو الضم وما العرب ما يحـع

الكسـرو وال ينقلرـا ويقـر الـواو النضـمام

ما قبلرا ويقلب اليـاء واوا لسـكونرا وانضـمام مـا قبلرـا كقـول رببـة بـا العجـاج-:

س

س الرجز

121

ليــــــــط وهــــــــل ين ــــــــد ــــــــيناى ليــــــــط

ليـــــــــط ـــــــــباباى بـــــــــو فا ـــــــــ ريط

أراد .:بيـد ،فقلــب س اليــاء س واواى لســكونرا وانضــمام مــا قبلرــا كمــا قلبوهــا

في نحو س موسر ،وموقا واألصل:س ميسر،وميقا ألنرما ما اليسـر واليقـيا إال
ان لما وقعط الياء ساكنة مضموماى ما قبلرا قلبوها س واواى .
يالياى .:بياا ما هو أقيس.:

س121
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وص

وعلــذ مــا أورده فــي بــاب س النــداء

س122

لسنة- 9002 /

حي ـ قــال :اا قيــل لمــاعا جــاز فــي

المناد الرفد والنصب نحو :س يازيد الظري

والظري

؟

قيــل :جــاز الرفــد حم ـالى علــى الل ــظ ،والنصــب حم ـالى علــى الموضــد و االخ يــار عنــد
االنبــارل هــو النصــب ،الا االصــل فــي وص ـ

المبنــي هــو الحمــل علــى الموضــد ال

علــى الل ــظ .فــاا قيــل :فلــم جــاز الحمــل هرنـا علــى الل ــظ وضــمة زيــد ضــمة بنــاء،
وضمة الص ة ضمة إعراب؟
قيـل :الا الضــم لمــا ا ــرد فــي كــل اســم منــاد أ ــب الرفــد لل اعــل ال ـراده
فيـ  ،فلمــا أ ــب الرفــد ،جــاز اا ي بعـ الرفــد ،غيــر أا هــعا ال ــب لــم يخرجرــا مــا
كونرا ضمة بناء ،وأا االسم مبني ،فلرعا كاا االقيس هو النصب
رابعاى .:بياا ما كاا على غير القياس.:
وعلذ ما عكره في باب س ال رخيم

س123
س124

عند ما يعكر الخال

بيا البصـرييا

و الكوفييا على رخيم الياليي حي قال البصريوا أن ال يجوز رخيمـ وعلـذ الا

ال رخيم إنما دخل ألجل ال خ ي

وما كاا على يالية أحر فرو في غابة الخ ة،

وعهب الكوفيوا الى أنـ يجـوز رخيمـ إعا كـاا أوسـ

م حركـاى وعلـذ نحـو

قولذ في س عنق  :س ياعا ألا فـي السـماء مـا يمايلـ ويضـاهي نحـو س يـد ،غـد،
دم ،واالصــل فيـ س يــدل ،غــدو ،دمــو بــدليل قــولرم س دمـواا فــرد االنبــارل علــى

قولرم هعا ما وجريا.:
الوجـ االول :اا الحــع
قل

فــي هــعه األســماء قليــل االسـ عمال بعيــد عــا القيــاس أمــا

في االس عمال فظاهر ألنرا كلماط يسيرو معدودو وامـا بعـده عـا القيـاس فـألا

القياس يق ضي اا حر العلة اعا حرذ وان ـ و مـا قبلـ يقلـب أل ـاى وال يحـع
حعفوا هرنا ماس دمو دل على ان على خال

فلمـا

القياس.

الوج الياني :انرم لمـا حـعفوا الـواو واليـاء مـا س غـد ،يـد ،دم السـ يقال الحركـاط
عليرا ألا االصل فيرا س يدل ،غدو ،دمو وأما في باب ال ـرخيم فانمـا وقـد الحـع
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القياس ل خ ي
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االسم العل كيرط حروف  .ولم يوجد هرنا ألن فـي

غاية الخ ة فال حاجة بنا الى خ ي
خامساى .:بياا ما ال قياس علي .:

بالحع .

س125

اورد االنبـــارل فـــي بـــاب س إا واخوا رـــا

س126

االخـــ ال

فـــي الع ـــ

علـــى

الموضد قبل عكر الخبر.
قيــل :اخ ل ـ

النحويــوا فــي علــذ ،فــعهب البصــريوا الــى أن ـ ال يجــوز علــذ

على اال الق واما الكوفيـوا فـأخ ل وا فـي علـذ فـعهب الكسـاني الـى أنـ يجـوز علـذ
علــى اال ــالق ســواء بــيا في ـ عمــل س إا أولــم ي بــيا نحــو س إا زيــداى وعمــرو
قانماا وانذ وبكر من لقاا وعهب ال راء الـى أنـ ال يجـوز علـذ إال فيمـا لـم ي بـيا

في عمل س إا واس دلوا على علذ بقول
الصااابئون والنصااار

س127

فع ـ

عالى :سس ان ال ين منوا والا ين اااوا و

س الصــابنييا علــى موضــد س إا قبــل مــام

الخبــر وهــو قول ـ  :سس مــا تمــا بــاهلل واليــوم االخــر

س128

وممــا حكــي عــا بعــض

العرب أن قال س إنذ وزيد عاهباا وقد عكره سيبوي في س الك اب .
والصحيو مـا عهـب اليـ البصـريوا ومـا اسـ دل بـ الكوفيـوا فـال حجـة لرـم

في وأما قول

عالى :سس إا الـعيا تمنـو والـعيا هـادوا والصـابنوا

فـال حجـة لرـم

في ما وجريا.:
الوج ـ االول :إنــا نقــول فــي اآليــة قــديم و ــأخير وال قــدير في ـ  :س اا الــعيا تمن ـوا
والـــعيا هـــادوا ومـــا تمـــا بـــاهلل واليـــوم االخـــر فـــال خـــو

والصابنوا و النصار كعلذ .
الوجـــ االخـــر :أا يجعـــل قولـــ
الصابنيا والنصار

سللصابنيا والنصـار

علـــيرم وال هـــم يحزنـــوا

عـــالى :سس مـــا تمـــا بـــاهلل واليـــوم االخـــر

خبـــر

 ،و ضمر س للعيا امنوا والعيا هادوا خب ارى ميل العل أظرـرط
،أال ـر أنـذ قـول س زيـد وعمـرو قـانم ف جعـل س قانمـا

خب ارى لـس عمرو و ضمر لـس زيد خب ارى تخر ميل العل أظررط لـ

س عمرو واا
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نط جعل

أبي خازم.:

خبـ ارى لــس زيـد وأضـمرط لــ س عمـرو خبـ ارى .كمـا قـال ال ـاعر ب ـر بـا

س129

[ الوافي]

واال فــــــــــــــــاعلموا أنــــــــــــــــا وانــــــــــــــــ م

جعل

لسنة- 9002 /

بغــــــــاو مــــــــا بقينــــــــا فــــــــي ــــــــقاق

واا ــنطٍ جعلــط قولـ س بغــاو خبـ ارى لليــاني وأضــمرط لــألول خبـ ارى واا ــنط

خب ارى لألول وأضمرط للياني خب ارى على ما بينا.

واما قول بعض العرب س إنذ وزيـد عاهبـاا فقـد عكـر سـيبوي إنـ غلـ مـا بعـض
العرب وجعل بمنزلة قول زهير با ابي سلمى.:
بــدا لــي أنــي لســط مــد ِرذ مــا مضــى
فقال س سابق بالجر على الع

حر الجر في  ،وكعلذ قول االخر.:

وال ســـــابق ـــــيناى اعا كـــــاا جانيــــــا

س131

 ،واا كاا المع و

س مصلحيا موجودو يم ع

علــى س مصــلحيا النـ

سادساى .:ال يجوز القياس على ال اع.:

ــوهم أا البــاء فــي
إا هـعا

س132

وعلذ مـا عكـره االنبـارل فـي بـاب س الندبـة ،

س يا زيد الظري اه ؟

[ ال ويل ]

علي مجرو ارى واا كـاا منصـوباى ،وال خـال

نادر وال قياس علي  ،فكعلذ هرنا.

الندبة تخر المضا

علي منصـوباى ل ـوهم

وال ِ
ناعـــــــــــ ٍب إال ِببـــــــــــي ٍا غرابرـــــــــــا

م ـــــانيم ليســـــوا مصـــــلحيا ع ـــــيروى
فقــال س ناعــب بــالجر بــالع

س131

[ ال ويل ]

س133

فـي قولـ  :لـم لحقـط ألـ

إلي  ،نحو :س ياعبد الملكـاه ولـم لحـق تخـر الصـ حة نحـو:
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قيل ألا أل

الندبة إنما لحق ما يلحقـة نبيـ النـداء ،والمضـا

الي بمنزلة ئ واحد ،والدليل على علذ ان ال ي م المضا
وال بـــد مـــد عكـــر المضـــا

مـــا عكـــر المضـــا

المضــا

المضا

إلي  ،وأما الص ة فليسط مـد الموصـو

والمضـا

اال بـعكر المضـا

اليـ

اليـــ  ،اال ـــر انـــذ لـــو قلـــط فـــي:

س غالم’ زيد ،ويوب خز  :س غالم ،يوب لم ي م اال بعكر المضا
والمضــا

لسنة- 9002 /

الي ـ بمنزلــة ال ـئ الواحــد ،جــاز اا لحــق أل ـ

إلي  ،فلمـا كـاا

الندب ـة تخــر

بمنزلـة ـئ واحـد ،فلرـعا ال يلـزم

عكــر الصـ ة مــد الموصــو  ،بــل أنــط مخيـر فــي عكــر الصـ ة إا ــنط عكر رــا واا
ــنط لــم ــعكرها .فــنعا قلــط :سهــعا زيــد الظريـ

فانــذ مخيــر فــي عكــر الصـ ة ،اا

ــنط عكر رــا واا ــنط لــم ــعكرها ،فبــعلذ ي بــيا لنــا اا الص ـ ة والموصــو
بمنزلة يء واحد وبما انرما ليسـا بمنزلـة ـيء واحـد وجـب أال لحـق ألـ
الص ة بخال

المضا

الي .

ليســا
الندبـة

وقــد عهــب بعــض الكوفيــوا ويــونس بــا حبيــب البصــرل الــى ج ـواز الحاقرــا
اليـ  ،ويحكـوا عـا بعـض العـرب أنـ قـال :س واعـديما

بالص ة حمالى علـى المضـا
واجمجم ي ال ا ِمي يناه وهعا اع ال قياس علي .
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ال صل اليال
اإلجما

والمقصود ب أجما تهل البلـديا ،أل نحـاو البصـرو و الكوفـة مـا لـم يخـال

نصاى او قياساى س . 134ويراد ب  :اال ـاق ،أل اا هـعا اإلجمـا حجـة م ـى اسـ ند الـى
النصــو

الصــحيحة والياب ــة ،او المقــيس عليرــا او صــحة قاعــدو مــا فــأا لــم يكــا

مس نداى الى ئ ما علذ فال حجة في .
لم ي وق

االنبارل على االس راد بالمسانل الخالفية ال ي جرط بيا النحـاو

علــى قواعــد اللغــة بــل اس ــرد بالمســانل ال ــي اجمــد او ــق النحــاو عليرــا وعلــى
صح را ،وصحة ايبا را وجعلرا في سياق قواعد اللغة.
أوالى .:بياا ما كاا على اإلجما .:

وما علذ ما عكره االنبارل في س باب ال عجب

س135

في قول فاا قيل هل س

أحسا فعل او اسم ؟
قيل اخ ل

النحويوا في علذ فعهب البصريوا الى ان فعل مـاض واسـ دلوا

على علذ ما يالية اوج  -:الوج األول -:قالوا الدليل على أن فعل أنـ اعا وصـل
بي ـاء الضــمير فــاا نــوا الوقايــة صــحب  ،نحــو :س مــا أحســنني فلمــا دخلــط هــعه
النوا علي دل على ان فعل.

الوج الياني :قالوا الدليل على أن فعل أن ينصب المعار والنكـراط ،و سأفعـل اعا
كــاا اســماى إنمــا ينصــب النك ـراط خاصــة علــى ال مييــز .نحــو س هــعا أكبــر منــذ ســناى،

واكير منذ علماى فلما نصب هرنا المعار دل على ان فعل ماض.

الوج اليال  -:الدليل على أن فعل ماض أنـ م ـوح اآلخـر فلـو لـم يكـا فعـالى لمـا
كاا لبنان على ال و وج  ،إع لو كاا اسماى ،لكـاا يجـب أا يكـوا مرفوعـاى لوقوعـ
خب ارى لـما قبلة باإلجما  ،فلما وجب أا يكوا م وحاى دل على أن فعل ماض.

يانياى .:بياا ما كاا مم نعاى باال اق.-:
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س136

يجوز وكيد النكرو ؟
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فــي قولـ  ،فــاا قيــل :هــل

قيل :إا كـاا ال وكيـد ب كريـر الل ـظ جـاز وكيـد النكـرو و وكيـد المعرفـة ،نحـو
س جـاءني رجــل رجـل واا كــاا ال وكيــد ب كريـر المعنــى فقــد اخ لـ

النحويــوا فــي

علذ فعهب البصـريوا الـى أنـ ال يجـوز وعلـذ الا كـل واحـد مـا هـعه األل ـاظ ال ـي

يبكــد برــا معرفــة ،فــال يجــوز اا يجــرل علــى النكــرو أكيــداى ،كمــا ال يجــوز اا يجــرل

عليرا وص ا.

وعهـــــــــب الكوفيـــــــــوا الـــــــــى انـــــــــ يجـــــــــوز واســـــــــ دلوا علـــــــــى جـــــــــوازه
بقول ال اعر:
لك ّنــــــــ

س137

[البسي ]

ــــــــاق أا قيــــــــل عا رجــــــــب

ياليــــــط ِعــــــدو حــــــو ٍل كلّــــــ ِ رجــــــب

فجــــر س كــــالى علــــى ال وكيــــد بحــــول ،وهــــعا نكــــرو واســــ دلوا أيضــــا بقــــول
[الرجز]

ال اعر:

) 138

ـــــــــر فيرــــــــــا ح ــــــــــدا
إعا القعــــــــــود كـ ّ
فأكدس يوما وهو نكرو بـس كل

يومــــــــــاى جديــــــــــداى كلــــــــــ م ــــــــــردا
س139

واس دلوا ايضاى بقول االخر:

قد صرط البكرط يوماى اجمعا

[ الرجز]

ومــا اسـ دلوا بـ مــا هــعه اآلبيــاط ال حجــة فيـ  ،امــا قــول ال ــاعر س ياليــط
عدو حول كل رجبا فالرواية س ياليط عدو حول كل رجب باالضـافة وهـو معرفـة
ال نكرو و س رجبا منصوب فاا القصيدو منصوبة.
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اما قول االخر س يوما جديـداى كلـ م ـردا فيح مـل اا يكـوا اكيـد للمضـمر

في سجديد والمضمراط ال كوا اال معار  .وكاا أولى ألن اقرب إلي اليوم.

فعلــى هــعا يكــوا االن ــاد بــالرفد .وامــا قــول االخــر :س قــد صــرط البكــرو يومـاى

اجمعـا فــال يعــر قانلـ فــال كــوا فيـ حجـة .يــم لــو صــحط هـعه االبيــاط علــى مــا
اورده فال يجوز االح جاج برا لقل را و عوعها في بابرا .وال اع ال يح و ب .

ال صل الرابد

اس صحاب الحال
االس صــحاب :هــو إبقــاء مــا كــاا علــى مــا كــاا عنــد عــدم دليــل النقــل عــا

االصل وهو مع بر .كبقاء األسماء على األعراب ،واألفعال على البنـاء ،وح ـى يوجـد

الناقل ،وكعا البسـا ة فـي س كـم و إعا فـال م البـة عليـ  ،بخـال

مـدعي الخـروج

عـا االصـل فال مسـذ باألصــل هـو ال مسـذ باس صـحاب الحــال .كـأا يقـال :ال عمــل
حرو

الجر محعوفة دوا عوض .وكعا يقال :االصل في ال عل الداللة على الحـد

والزماا ،فال يقبل سلب’ الحد عا كاا الناقصة اال بدليل.
وكــعا االصــل فــي البنــاء الســكوا وفــي الحــرو

س141

عــدم الزيــادو وفــي األســماء

ال صر وال عكير وال نكير ،وقبول اإلضافة واالسناد ،وكعا لما كاا الظـاهر بعـد لـوال

مرفوعاى اس صحب في النحو :لوالذ.
ولضع

دليل االس صحاب لم ييبط مد المعارض ،ك ب الحـر فـي البنـاء،

و ب ال عل في مند الصر  ،فاالع راض علي بعكر دليل يـدل علـى زوالـ  ،وجوابـ

يمند الزوال ،ميال يس دل الكـوفي علـى اعـراب االمـر :بـأا المضـار زال اس صـحاب
حــال بنانـ ب ــب االســم ،واالمــر مق ــد منـ فيعــرب ،فيجيــب البصــرل :بمنــد كونـ

مق عا من ،فما وهم دليال لـم ييبـط ،واالصـل فـي االفعـال البنـاء فن مسـذ باالصـل
اس صحاب بالحال

س141

وما اميل ما عكره في اس صحاب الحـال فـي بـاب س المب ـدا

فاا قيل :فلم جعل م ال عرل عامالى وهو عبارو عا عدم العوامل ؟

س142

مـا قولـ
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قيل :ألا العوامل الل ظية ليسط مبيرو في المعمول حقيقة ،وانما هي إماراط

وعالماط فنعا يبـط أا العوامـل فـي محـل االجمـا انمـا هـي إمـاراط وعالمـاط كـوا
بعدم ال ئ كما كوا بوجـود ـئ أال ـر أنـ لـو كـاا معـذ يوبـاا وأردط أا ميـز
أحدهما على االخر لكنط صبغ احدهما و رذ صبغ االخـر فيكـوا عـدم الصـبغ فـي

احدهما كصبغ االخر ،في بيا برـعا أا العالمـة كـوا بعـدم ال ـئ كمـا كـوا بوجـود

ال ئ واعا يبط هعا جاز اا يكوا ال عرل ما العوامل الل ظية عامالى.
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الخا مــة
اع مد اللغويوا و النحويوا على ادلة اقاموا عليرا دراسـ رم ومنرـا السـما

والقيــاس و االجمــا واس صــحاب الحــال وهــي عمــاد االدلــة اع عليرــا ال عويــل فــي
ايبــاط االحكــام النحويــة و اللغويــة وظواهرهــا واس ـ دالال را وابانــة االصــول النحويــة
للم رداط وال راكيب.

وفيما يلي وضيو لموق

االنبارل ما لذ االدلة.:

 -1السما كاا ما اهم االدلة الصناعية عند االنبـارل مـا خاللـ يـرد ويع مـد فـي
االس دالل و االس نبا كما هو حال اغلب النحوييا.

 -2اكيرما االس راد بالنصو
بالنصو

القرتنية والنصو

ال عرية ،اال ان لم يس ـرد

النيرية اال في مواضد قليلة جداى .امـا الحـدي النبـول ال ـري  .فقـد

اع مد علي االنبارل في االس دالل النحول في يالية واضد فق .

 -3نجــده يس ــرد ب ــعر الجــاهلييا و المخضــرميا و االســالمييا ،وال يس ــرد
ب عر المولديا مق يا بعلذ اير النحوييا االوانل.

 -4امــا االجمــا فقــد كــاا دلــيالى اعا اع مــد اال نبــارل علــى بعــض ادلــة االجمــا ولــم
يعكر اركان كاملة.

 -5لقد اولى االنبـارل القيـاس عنايـة و اه مامـا فـي ك ابـ أسـرار العربيـة ،اع قـاس
على ا ياء ومند ا ياء أخر .

 -6اما اس صحاب الحال فلم يكا لـ حصـة واضـحة فـي الك ـاب ممـا يـدل علـى اا
االنبارل لم يع مد علي كما اع مد على االدلة االخر .
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 .49ينظر اسرار العربية .118
 .51سورو يوس  ،تية .31

 .51جامد البياا  ،189 / 7الجامد ألحكام القرتا .177 / 9
 .52ينظر اسرار العربية.166 – 111 - 31 :
 .53ينظر اسرار العربية .31

 .54سنا ابا ماج  ،612 / 1مسند احمد .192 / 4
 .55ينظر اسرار العربية .111

 .56صــحيو البخــارل س صــوم بــاب  11 / 11و س نكــاح بــاب  ، 3 / 3مســلم
س صوم حدي رقم . 1

 .57ما أسرار ال نزيل .87

 .58االق راح في علم أصول النحو .71
 .59الصاحبي .275

 .61ينظر اسرار العربية.114 – 72 – 63 – 46 – 44 – 42 :
 .61ينظر اسرار العربية .31

 .62سنا ابا ماج  ،612 / 1مسند احمد .192 / 4
.63

رح أبياط سيبوي  ،311 / 2لساا العرب س عرب ،صمم ،سا .

 .64ينظر اسرار العربية .133

 .65ديواا زهير  – 214األنصا

.347 / 1

 .66ينظر اسرار العربية.72 ،69 :

 .67ديواا امر القيس  ،38لساا العرب س مل .

 .68االغاني  ،131 / 17رح أبياط سيبوي .341 / 1
 .69ينظر اسرار العربية .69

 .71ديواا حساا  ،128األنصا

.97 / 1
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 .71ينظر اسرار العربية .178

 .72ديواا الح ينة  ،164أوضو المسالذ  ،311 / 4االغايي .156 / 2
 .73ينظر اسرار العربية.153 ،138 ،117 ،91 ،87 ،74 ،45 :
 .74اسرار العربية .92 – 91

 .75ديواا ال رزدق  ،185 / 1الجنى الداني .89
 .76ينظر اسرار العربية .145

 .77ديواا جرير  ، 143الجنى الداني .552
 .78ينظر اسرار العربية.141 ، 74 :
 .79ينظر اسرار العربية .74

 .81عجز بيط ألخ ل في ديوان  ، 263وصدره :س فقلط اق لوها عنكم بمزاجرا
 .81ينظر أسرار العربية .116 – 115

 .82عجزبيط للنابغة في ديوان  ،116وصدره :س ونأخع بعده بعناب عيش .
 .83ينظر اسرار العربية .142
 .84سورو األع ار  ،تية .58

 .85جزء ما عجز بيط للنابغة في ديوان  .14و البيط كامالى:
عيط جواباى بالربد ما احد.
وفقط فيرا أصالناى أسانلرا
 .86ينظر اسرار العربية .178 ، 111 ،44
 .87اسرار العربية .111

 .88ديواا مجنوا ليلى .186
 .89ديواا عن رو .234

 .91ينظر اسرار العربية .131- 131

 .91الرجز البي خراش في الدرر  ،41 / 3المقاصـد النحويـة  .216 / 4اوضـو
المسالذ .31 / 4

 .92الرجز بال نسب في االنصا
 .93اسرار العربية .161

 ،342 /1خزانة االدب .296 / 2
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 .94ينظر اسـرار العربيـة،133 ،129 ،115 ،111 ،117 ،96 ،92 ،87 ،72 :
.174 ،153 ،146 ،145 ،141 ،141 ،139

 .95ينظر اسرار العربية .26 – 24
 .96الرجز بال نسب في االنصا

 ،16 / 1رح الم صل .24 / 1

 .98الرجز بال نسب في االنصا

 ،15 / 1رح الم صل .24 / 1

 .97الرجز بال نسب في االنصا

 ،16 / 1رح الم صل .24 / 1

 .99ينظر اسرار العربية .87 – 85

 .111سورو البقرو ،اية .218

 .111البيــط لمقــاس العانــعل فــي االزهيــة  ،186ــرح الم صــل  ،98 / 7لســـاا
العرب س كوا

 .112البيط للربيد با ضبد في االزهية  ،184خزانة االدب .381 / 7
 .113البيط للعجير السلولي في االزهية  ،191خزانة االدب .72 / 9
 .114خزانة االدب  ،217 / 9رح الم صل .98 / 7

 .115ديواا ال رزدق  ،291 / 2خزانة االدب .217 / 9
 .116سورو هود ،اية .43

 .117ديــــواا عمــــرو بــــا احمــــر  ،119خزانــــة االدب  ، 211 / 9ــــرح الم صــــل
.112 / 7

 .118الصحاح س قيس .

 .119أساس البالغة س قيس .
 .111لمد االدلة .93

 .111الحدود في النحو .38
 .112لمد االدلة .93

 .113ال اهد وأصول النحو في ك اب سيبوي .231

 .114ينظر لمد االدلة  ،93االق راح في علم أصول النحو .96
 .115القياس في اللغة العربية .24 – 23

 .116ينظر اسرار العربية.196 ،125 ،119 ،61 :
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 .117اسرار العربية .59

 .118ينظر اسرار العربية .127

 .119ينظر اسرار العربية .68 – 67

 .121الرجز لربية با العجاج في إصالح المن ق  ،136لساا العرب س ليط .
 .121ينظر أسرار العربية .179 – 177
 .122ينظر اسرار العربية .127
 .123ينظر اسرار العربية .94

 .124ينظر اسرار العربية .132

 .125ينظر اسرار العربية.174 ،167 ،117 ،111 :
 .126ينظر اسرار العربية .96 – 95
 .127سورو الماندو ،اية .69
 .128سورو الماندو ،اية .69

 .129ديواا ب ر با ابي خازم  ،165االنصا

 .131ديواا زهير  ،287خزانة االدب .492 / 8
 .131البيــط لألحــو

.191 / 1

الريــاحي س عبــد اهلل بــا محمــد األنصــارل فــي االنصــا

 ،193 / 1خزانة االدب .158 / 4

 .132ينظر اسرار العربية.212 ،197 ،186 ،178 ،112 :
 .133اسرار العربية .135

 .134ينظر ار قاء السيادو في علم أصول النحو .55
 .135ينظر اسرار العربية .77

 .136ينظر اسرار العربية .155 – 154

 .137البيط لعبد اهلل با مسـلم الرـعلي فـي ـرح إ ـعار الرـعلييا  ،911 / 2وبـال
نسب في االنصا

.451 / 2

 .138الرجـــز بـــال نســـب فـــي االنصـــا
الم صل .45 / 3

 .139الرجز بال نسب في االنصا

 ،452 / 2خزانـــة االدب  ،171 / 5ـــرح

 ،455 / 2خزانة االدب .181 / 1
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 .141ار قاء السيادو في علم أصول النحو .97
 .141ار قاء السيادو في علم أصول النحو .98
 .142ينظر اسرار العربية .56

قانمـة المصادر

 -1القرتا الكريم

 -2اال قــاا فــي علــوم الق ـرتا الكــريم – للزرك ــي ،حقيــق ،محمــد ابــو ال ضــل اب ـراهيم،2 ،
عيسى البابي الحلبي 1391هـ 1972م.

 -3االزهية في علم الحرو

– للررول ،حقيق :عبد المعيا الملوحي 1981 ،1 ،م.

 -4األغاني –ألبي فرج األص راني – المبسسة المصرية –القاهرو،الط

 -5االق ــــــراح فــــــي علــــــم أصــــــول النحـــــــو ،لليســــــو ي ،حقيــــــق :احمــــــد محمــــــد قاســـــــم،
 ،1م بعة السعادو بمصر1396 ،هـ – 1976م.

 -6اإلنصــا

فــي مســانل الخــال

بــيا النحــوييا البصــرييا و الكــوفييا ،ــألي  :اإلمــام كمــال

الديا ابي البركاط عبد الرحما با محمد با ابي سعيد االنبارل النحول ،المولود في سـنة

 513هـ و الم وفى في سنة  577هـ.

 -7ار قاء السيادو في علم االصـول النحـو ،لل ـي يحيـى ال ـاول المغربـي الجزانـرل ،حقيـق،
عبد الرزاق عبد الرحما السعدل،

 ،1دار االنبار لل باعة والن ر1411 ،هـ 1991 ،م.

 -8أساس البالغة ،للزمخ رل ،دار وم ابد ال عبي ،القاهرو 1961 ،م.

 -9أس ـرار العربيــة ،لعبــد الــرحما بــا محمــد بــا عبيــد اهلل االنبــارل ،الم ــوفى ســنة  577ه ــ،
حقيــق :محمــد حســيا ــمس الــديا ،من ــوراط دار الك ــب العلميــة بيــروط ،لبنــاا،

 1418هـ 1977 ،م.

،1

 -11إصــالح المن ــق ،ليعقــوب بــا اســحاق ،حقيــق :احمــد محمــد ــاكر وعبــد الســالم محمــد
هاروا ،دار المعار بمصر،

 1987 ،1م.

 -11أوضو المسالذ إلى أل ية ابا مالذ ،ألي  :اإلمام أبـي محمـد عبـد اهلل جمـال الـديا بـا
يوس

ابـا احمـد بـا عبـد اهلل بـا ه ـام االنصـارل ،المصـرل سط  761هــ  ،دار الجيـل،

بيروط .1979

 -12البرهــاا فــي علــوم الق ـرتا ،للزرك ــي ،حقيــق :محمــد ابــو ال ضــل اب ـراهيم ،2 ،عيســى
البابي الحلبي 1391 ،هـ –  1972م.
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 -13ســير البيضــاول – لألمــام القاضــي البيضــاول – دار الك ــب العليــة ،بيــروط ،لبنــاا،
 1418،1هـ –  1988م.

 -14الجامد ألحكام القرتا ،محمد با احمد با ابي بكر القر بي ،دار المعرفة ،بيروط ،لبناا،
.1985

 -15جامد البياا عا أويل تل القرتا البي جرير ال برل ،دار ال كر بيروط ،لبناا ،د ط.
 -16الجنى الداني في حرو

المعاني ،ألي  :حسا بـا قاسـم المـرادل سط749هــ

محسا  1396هـ –  1976م.

 -17الحدود في النحو – للرزاني ،حقيق الدك ور مص ى جواد يوسـ
س رسانل في النحو واللغة دار الجمرورية بغداد 1969 ،م.

حقيـق:

يعقـوب ،ضـما ك ـاب

 -18خزانــة األدب ولــب لبــاب لســاا العــرب ،عبــد القــادر البغــدادل سط 1193هــ حقيــق :عبــد
السالم محمد هاروا ،مك بة الخانجي القاهرو

1989 ،3

 -19الدرر اللوامد على همد الروامـد ـرح جمـد الجوامـد فـي العلـوم العربيـة لل ـنقي ي س ط
 1331هـ دار المعرفة بيروط 1393،2 ،هـ – 1973م.

 1992 ،1م.

 -21ديواا األخ ل – دار الك اب العربي – بيروط،

 -21ديواا امرئ ألقيس – حقيق :محمد ابو ال ضل ابراهيم ،دار المعار  ،4 ،س د .ط .
 -22ديواا ب ر با ابي خازم.

 -23ديواا جرير با ع ية ،حقيق :نعماا أميا

 .دار المعار بمصر ،2 ،الط.

 -24ديواا حا م ال اني ،صنع يحيى با مدرذ ال اني ،رواية ه ام با محمد الكلبي .دراسـة
و حقيق :عادل سليماا جمال ،مك بة الخانجي القاهرو،

 1991 ،2م.

 -25ديواا حساا با يابط ،حقيق :سيد حن ي حسنيا ،دار المعار بمصر 1977 ،م.

 -26دي ـواا الح ينــة ،روايــة و ــرح ابــا الســكيط – حقيــق :نعمــاا محمــد أمــيا ـ  ،مك بــة
الخانجي ،القاهرو

 1987 1م.

 -27ديواا زهير با ابي سلمى.
 -28ديواا عمرو با احمد.

 -29ديواا عن ـرو بـا ـداد ،حقيـق :محمـد سـعيد مولـول ،المك ـب اإلسـالمي ،بيـروط،
 1983م.

 -31ديواا ال رزدق ،دار صادر ،بيروط ،ال  ،ال ط.

،2
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 -31ديواا مجنوا ليلى ،جمد و حقيق :عبد الس ار أحمد فراج ،مك بـة مصـر ،القـاهرو ،ال ،
ال ط.

 -32ديواا النابغة العبياني ،حقيق :محمد ابو ال ضل ابـراهيم ،دار المعـار  ،القـاهرو،
 1985م.

/2

 -33روح المعاني في سير القرتا العظيم و السبد المياني ،محمد ابو ال ضل االلوسـي ،دار
احياء ال ار العربي ،بيروط ،لبناا ،د ،ط.

 -34سنا ابا ماج محمد با يزيـد ،ابـو عبـداهلل القزوينـي سط 275هــ
عبد الباقي  ،دار ال كر ،بيروط.

حقيـق :محمـد فـباد

 -35ال ــاهد وأصــول النحــو فــي ك ــاب ســيبوي  ،الــدك ورو خديجــة الحــدييي م بوعــاط جامعــة
الكويط  1394هـ –  1974م.

 -36رح أبياط سيبوي  ،للسي ارفي ،دار المأموا لل ار  .دم ق بيروط 1979 ،م.

 -37رح أ عار الرعلييا ،صنع أبي سعيد الحسا با الحسـيا السـكرل ،حققـ عبـد السـ ار
احمد فراج ،وراجع محمود محمد اكر ،مك بة دار العروبة ،القاهرو ،ال  ،ال ط.

 -38رح ديواا حساا با يابط االنصـارل .ضـب الـديواا وصـحح س عبـد الـرحما البرقـوقي
 ،دار االندلس لل باعة و الن ر وال وزيد بيروط.

 -39ــرح الم صــل لل ــي موفــق الــديا يعــيش ابــا علــي بــا يعــيش النحــول س ط  643هــ
عالم الك ب بيروط ،مك بة الم نبي ،القاهرو.

 -41ال ــواهد و االس ــراد فــي النحــو ،عبــد الجبــار علــواا النايلــة،
 1396هـ –  1976م.

 1م بعــة الزهـــراء،

 -41الصــاحبي فــي فق ـ اللغــة وســنا العــرب فــي كالمرــا ،احمــد بــا فــارس حقيــق :الــدك ور

مص ى ال ويمي ،مبسسة بدراا لل باعة و الن ـر بيـروط ،لبنـاا 1382 ،هــ – 1963

م.

 -42الصحاح ،للجوهرل ،حقيق :احمد عبد الغ ور ع ار ،القاهرو  1375هـ –  1956م.

 -43صحيو البخارل لألمام ابـي عبـد اهلل محمـد بـا اسـماعيل البخـارل سط256هــ  ،حقيـق:
خليل مأموا يحا ،دار المعرفة ،بيروط لبناا،

 1425 1هـ –  2114م.

 -44صحيو مسلم ،حقيق :محمد فباد عبد الباقي ،م بعة احياء ال ار العربي.

 -45ف و القدير الجامد بيا فني الرواية والدراية عا علم ال سير محمد با علي ال وكاني،
دار الك ب العربي ،بيروط ،لبناا،س د .ط
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 -46القيــاس فــي اللغــة العربيــة ،محمــد الخضــر حســيا ،2 ،دار الحدايــة لل باعــة و الن ــر
وال وزيد بيروط ،لبناا.1983 ،

 -47لساا العرب ،ابا منظور ،دار صادر ،بيروط ،ال ط.

 -48لمد األدلة ،أبو البركاط اال نبارل ،م بعة الجامعة السورية  1377هـ –  1957م.

 -49المح ســب فــي بيـيا وجــوه ـواع القـراءاط و االيضــاح عنرــا ،البــا جنــي ،حقيــق :علــي
النجدل.

 -51مسـند احمـد لألمـام احمـد بـا حنبـل ،ابـو عبـداهلل ال ـيبانيسط241هــ مبسسـة قر بــة –
مصر.

 -51معاني القرتا واعراب  ،للزجاج ،حقيق :الدك ور عبد الجليل عبدو ال بلي ،الرينـة العامـة
ل بوا الم ابد األميرية1394 ،هـ –  1974م.

 -52المقاصد النحوية في رح ـواهد ـروح األل يـة :محمـود بـا احمـد العينـي ،م بـو مـد
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